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Milí naši čitatelia,
Sme presvedčení, že zelenú farbu ekonomika nielen toleruje, ale jej aj pristane. Týmto chceme vyjadriť,
že environmentálne prvky a environmentálne ciele vnímame ako dobre zlučiteľné s ekonomickým
rozvojom. Nemusia byť v konflikte. Malú ochutnávku z nášho videnia tejto problematiky prináša
sekcia „Téma čísla“ tohto vydania nášho časopisu. Príspevky sa venujú scenáru nízkouhlíkového
rozvoja, tvorbe „zelených rozpočtov“ či vplyvu robotiky a inteligentnej produkcie na životné prostredie.
Presahovanie vedných disciplín má svoja čaro: v nedávnych vydaniach sme sa venovali presahom
ekonómie, etiky a zdravotnej vedy, pri inej príležitosti sme sa pohybovali na rozmedzí ekonómie a
prevádzkovania dopravy. Tentoraz je to hranica ekonómia – ekológia.
Vedľa centrálnej ekonomicko – ekologickej témy prinášame niekoľko samostatných pohľadov na
pestrý mix tém: pohľad na rolu meny v konvergencii krajín V4, na budúcu podobu trhu práce, analýzu
technologickej blízkosti univerzít a firiem, alebo sondu do možností využitia experimentov pri tvorbe
ekonomických opatrení. Prinášame aj ďalší diel historicko- ekonomického seriálu o pozoruhodných
momentoch vo vývoji slovenskej ekonomiky - tentoraz so zameraním na ozdravenie bankového sektora.
Vďaka za všetky konštruktívne pripomienky a námety.
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Obsah
Aktuality

Úloha výmenného kurzu v procese ekonomického rastu krajín V4����������������������������������������������������������������������� 3

Téma čísla

Vplyv Priemyslu 4.0 na životné prostredie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Ako čeliť klimatickej kríze po slovensky������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Čas na zelené verejné financie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17

Zaujimavosti

Postupujúca agónia slovenského bankového sektora v deväťdesiatych rokoch a jej riešenie ��������������������������� 21
Experiment alebo anketa? Získavanie kvalitných dát vďaka systematickému experimentálnemu testovaniu26
Cena za presadzovanie verejných politík postavených na dátach�������������������������������������������������������������������������� 30
Čo nás čaká na trhu práce v roku 2030?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Evolúcia technologickej blízkosti univerzít a firiem v regiónoch východnej Európy����������������������������������������� 35
Číslo, ktoré nás zaujalo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 41
Názory autorov prezentované v tejto publikácií nemusia reprezentovať názory inštitúcií v ktorých pôsobia.
Zoznam použitej literatúry pri jednotlivých článkoch je k dispozícií na požiadanie v redakcií časopisu.
Vedecko popularizačný časopis - Monitor hospodárskej politiky - štvrťročná periodicita.
Príspevky jednotlivých autorov prechádzajú recenzným konaním.
Šéfredaktor: Karol Morvay
Výkonný redaktor: Martin Hudcovský
Redakčná rada: Martin Lábaj, Martin Hudcovský, Kristína Mojzesová, Elena Fifeková, Daniela Pobudová, Richard Kališ.
Vydáva: Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave.
ISSN: 2453-9287

2

Monitor hospodárskej politiky

Aktuality

Úloha výmenného kurzu v procese ekonomického rastu
krajín V41
Boris Fišera
KBaMF, NHF, EUBA

Problematika ekonomického rastu a konvergencie sa aj naďalej teší záujmu nielen
ekonómov, ale aj tvorcov hospodárskej politiky. Najmä v posledných rokoch sa, aj v
súvislosti s obchodnou vojnou medzi Spojenými štátmi a Čínou, často diskutuje úloha
podhodnotenia mien v procese ekonomického rastu rozvíjajúcich sa ekonomík. Cieľom
tohto príspevku je tak pozrieť sa na úlohu výmenného kurzu v procese ekonomickej
konvergencie stredoeurópskych krajín.
Výmenný 1kurz síce predstavuje cenu jednej
meny, ktorá je vyjadrená v jednotkách inej meny.
No súčasne môže výmenný kurz podstatným
spôsobom ovplyvniť vývoj ekonomiky. Slabšia
domáca mena môže totiž pozitívne vplývať na
konkurencieschopnosť domácej ekonomiky a
podporiť rast exportu a domácej produkcie,
zatiaľ čo silnejšia domáca mena môže mať
opačný dopad. Viacerí autori (napr. Eichengreen,
2010) preto hovoria o tzv. „tradičnom modeli
ekonomického rastu ťahaného rastom exportu,
ktorý je podporený podhodnoteným výmenným
kurzom“. Príkladom krajín, o ktorých sa hovorí v
súvislosti s týmto modelom ekonomického rastu
sú Západné Nemecko či Japonsko v povojnovom
období a Čína a krajiny južnej a východnej Ázie
1

Tento príspevok je výsledkom riešenia projektu VEGA
1/0613/18 Prehlbovanie ekonomických nerovností v dôsledku
distribučných efektov nekonvenčnej menovej politiky.

v posledných dvoch desaťročiach (Dooley a kol.,
2003). Tieto krajiny potom zaznamenali prudký
rast ekonomiky – Západné Nemecko a Japonsko
sa v prvých dvoch povojnových desaťročiach
zaradili medzi najvyspelejšie ekonomiky sveta,
zatiaľ čo sa Čína v posledných rokoch stala druhou
najväčšou ekonomikou sveta. Mnoho štúdií
preto považuje slabú domácu menu za jeden z
hlavných faktorov, ktoré umožňujú rozvíjajúcim
sa ekonomikám dobiehať vyspelé ekonomiky.
Silný rast ekonomiky ťahaný rastom exportu a
investícií (primárne zahraničnými) však, najmä
v predkrízovom období, zaznamenali aj krajiny
vyšehradskej štvorky (V4). Tieto krajiny pritom
v sledovanom období zaznamenali značné
zhodnotenie ich mien. Tento vývoj je zobrazený
na grafe 1, ktorý znázorňuje vývoj nominálneho

Graf 1: Vývoj NEER v krajinách V4 v rokoch 1999-2019

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z BIS
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Graf 2: Rast exportu v krajinách V4 medzi v rokoch 1999-2018 (% HDP)

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z Eurostatu.
efektívneho výmenného kurzu (NEER)2 krajín
V4, pričom je pri všetkých štyroch krajinách
zreteľná značná apreciácia výmenného kurzu
pred rokom 2008, teda v čase, kedy tieto
ekonomiky dosahovali najvyššie tempá rastu
ekonomiky. Navyše, najvyššie tempo apreciácie
zaznamenali v predkrízovom období práve dve
ekonomicky najúspešnejšie krajiny zo skupiny
- Česká republika a Slovensko. Aj napriek tomu
v sledovanom období rástol vývoz týchto krajín
rýchlejšie ako rástli ich ekonomiky, pričom tento
rast pokračoval aj v pokrízovom období (graf 2).
Otázkou tak zostáva, prečo v prípade krajín
V4 nebolo udržiavanie slabej domácej meny
nevyhnutné pre konvergenciu ich ekonomiky a
prečo zhodnocovanie sa ich mien nemalo na prvý
pohľad negatívny dopad na tieto proexportne
orientované ekonomiky. Posilňovanie domácich
mien stredoeurópskych krajín súviselo primárne
s konvergenčným procesom prebiehajúcim v
týchto bývalých tranzitívnych ekonomikách.
Jedným z vysvetlení, prečo krajiny V4
nepotrebovali udržiavať slabšiu domácu menu,
môže byť veľký prílev priamych zahraničných
investícií (PZI). PZI vedúce k vyššej
produktivite síce viedli k posilňovaniu mien
krajín V4, ale súčasne prispeli aj k značnému
rastu produktivity, ktorá týmto krajinám
umožnila udržať si konkurencieschopnosť aj v
podmienkach silnejúcej domácej meny.
2
Ukazovateľ NEER je súhrnným váženým ukazovateľom
vývoja výmenného kurzu určitej meny voči menám hlavných
zahraničných obchodných partnerov. Ako váhy pre meny týchto
obchodných partnerov sa zvyčajne využívajú ich podiely na
zahraničnom obchode danej ekonomiky.

4

Súčasne, ďalším možným vysvetlením môžu byť
zmeny v globalizujúcej sa ekonomike – mnoho
autorov dnes tvrdí, že práve kvôli narastajúcej
globalizácii už výmenný kurz nevplýva na výkon
ekonomiky tak významne ako v minulosti. Ako
už bolo spomenuté vyššie, hlavnými faktormi
rastu rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík bývajú
investície a nimi ťahaný rast exportu. Môžeme
pritom predpokladať, že podhodnotená či slabá
domáca mena by z teoretického hľadiska mohla
mať skutočne pozitívny dopad na export – nakoľko
slabšia mena jednak zvyšuje medzinárodnú
konkurencieschopnosť ekonomiky, čo potom
môže stimulovať podniky k vyšším investíciám
(Eichengreen, 2010). Navyše, slabá domáca
mena môže naznačovať, že sú pre zahraničných
investorov zároveň lacné aj domáce aktíva,
čo by tiež mohlo stimulovať zahraničných
investorov v investovaní v domácej ekonomike.
Prostredníctvom týchto mechanizmov by tak
výmenný kurz mohol aj dnes ovplyvňovať
výkon ekonomiky. Na druhú stranu, niektoré
novšie štúdie dospeli k záveru, že rast tzv. Global
Value Chains (GVC), znižuje dopad výmenných
kurzov na ekonomiku – príčinou sú práve dlhšie
výrobné siete. Výrobný proces je dnes totiž
rozložený medzi viacero krajín – tým pádom
rastie podiel reexportu. Potom klesá podiel
domácej pridanej hodnoty na celkovom exporte a
zjednodušene povedané, na to aby krajiny mohli
exportovať, musia najprv importovať. V daných
podmienkach potom pri oslabení domácej
meny síce klesajú ceny exportovaných tovarov
vyjadrené v zahraničných menách, no súčasne
rastú ceny importovaných inputov potrebných pri
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Graf 3: Podiel domácej pridanej hodnoty na celkovom exporte v roku 2016 (v %)

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z OECD
výrobe exportovaných tovarov. Konečný dopad
depreciácie na konkurencieschopnosť exportu
tak bude len mierny. Práve preto niektorí autori
(napr. Ahmed a kol., 2015) predpokladajú, že s
rastúcou mierou integrácie do GVC klesá dopad
kurzových pohybov na export a tým pádom aj
na ekonomiku. A práve krajiny V4 patria medzi
krajiny s najnižším podielom domácej pridanej
hodnoty na exporte (Graf 3). Podiel domácej
pridanej hodnoty na celkovom exporte sa v
krajinách V4 pohybuje medzi 55 % v prípade
Slovenska a 73 % v prípade Poľska. Napríklad
na Slovensku tvorí podiel domácej pridanej
hodnoty na exporte len približne 55 %, zatiaľ
čo zvyšných 45 % predstavuje reexport. Tým
pádom aj keď sa v predkrízovom období značne
zhodnocovala slovenská koruna, čo samozrejme
zvyšovalo ceny slovenského exportu v zahraničí,
no zároveň klesali ceny slovenského importu, čo

sa prejavilo na nižších cenách importovaných
súčiastok, ktoré nakupovali slovenskí exportéri.
Tí tak boli chránení pred silnejúcou korunou.

Súčasne je ale nutné zdôrazniť, že aj vyššie
spomenutý tradičný model ekonomického
rastu ťahaného exportom nutne nevylučuje
nominálnu apreciáciu domácej meny. V
skutočnosti predpokladá skôr, že je domáca
mena podhodnotená – t. j. že skutočná hodnota
domácej meny je nižšia ako jej hodnota daná
fundamentálnymi faktormi. Otázkou teda
zostáva, či boli domáce meny krajín V4 v období
prudkého rastu ich ekonomík podhodnotené
- t. j. skutočná hodnota domácej meny rástla
pomalšie, ako jej fundamentálna hodnota. A tým
pádom, zohrávala hodnota domácej meny predsa
len určitú úlohu v procese hospodárskeho rastu v
krajinách V4? V ďalšej časti tohto príspevku sa
Graf 4: Porovnanie vývoj rovnovážneho a skutočného reálneho efektívneho tak pozrieme na to, či sa tento
efekt skutočne prejavil pri
výmenného kurzu (REER)
krajinách V4 a kurzové pohyby
nemali na reálnu ekonomiku
veľký dopad, alebo naopak,
či platili tradičné predpoklady
a
podhodnotená
domáca
mena
umožnila
krajinám
V4 dosahovať vysoké tempá
ekonomického rastu.

Sú meny krajín
podhodnotené?
Prameň: Fišera (2019).
Poznámky: Nárast hodnoty predstavuje reálnu apreciáciu.

V4

Štúdie skúmajúce mieru nad/
podhodnotenia domácej meny
dospievajú často k rozličným
5
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záverom – väčšinou v závislosti od použitého
modelu rovnovážneho výmenného kurzu. Prvým
krokom pri výpočte nad/podhodnotenia meny je
odhad rovnovážneho výmenného kurzu – potom
miera nad/podhodnotenia je daná odchýlkou
skutočného kurzu od rovnovážneho. Modely
rovnovážneho výmenného kurzu pritom väčšinou
vychádzajú z reálnych veličín a modelujú preto
rovnovážnu úroveň reálneho výmenného kurzu
a nie nominálneho výmenného kurzu.3 Tento
ukazovateľ výmenného kurzu tiež umožňuje
do našej analýzy zahrnúť aj Slovensko – ktoré
vstupom do eurozóny v roku 2009 prišlo o vlastnú
menu. Štúdie, ktoré sa venovali odhadnutiu
rovnovážneho výmenného kurzu v podmienkach
krajín V4 – síce nedospeli k rovnakým záverom,
no ich výsledky predsa len hovoria jasnou
rečou – v podmienkach
krajín V4 nemožno hovoriť o
systematickom podhodnotení
mien počas ich procesu konvergencie. Na prvý
pohľad sa tak zdá, že proces konvergencie krajín
V4 skutočne nepotreboval slabú/podhodnotenú
domácu menu.
Z výsledkov Cuestas a kol. (2018) vyplýva,
že pokým reálny výmenný kurz v Poľsku a
čiastočne aj na Slovensku vyznačoval známky
podhodnotenia, v Maďarsku boli odchýlky od
rovnovážneho kurzu len minimálne a v Česku
sa v predkrízovom období prejavovali náznaky
nadhodnotenia. Táto štúdia však pokryla
len obdobie do roku 2013. Novšie výsledky
Fišera (2019) tiež potvrdzujú malé odchýlky
od rovnovážneho kurzu v prípade Maďarska,
nadhodnotenie v Česku v období pred rokom 20134
a podhodnotenie v nasledujúcich 4 rokoch. Tieto
výsledky ale naznačujú nadhodnotenie reálneho
výmenného kurzu v Poľsku a na Slovensku v
predkrízovom období a podhodnotenie v ďalších
rokoch (Graf 4).

Jednoduchá empirická analýza
V tejto časti príspevku sa pokúsime empiricky

Aktuality
odhadnúť dopad reálneho nad/podhodnotenia
výmenných kurzov na vývoj ekonomiky v
krajinách V4 od roku 1999 do súčasnosti. Ako
ukazovateľ
nad/podhodnotenia
použijeme
ukazovateľ podľa odhadov Fišera (2019) a
súčasne aj ukazovateľ odhadnutý francúzskym
výskumným centrom CEPII (Couharde a kol.,
2017). Tieto dva ukazovatele nad/podhodnotenia
meny sme si zvolili preto, že pokým prvý
ukazovateľ vychádza z vývoja od roku 2001 a
teda zachytáva skôr „krátkodobejšie“ odchýlky
od rovnovážneho kurzu, druhý ukazovateľ
vychádza z dlhodobejších údajov. Ako ukazovateľ
výkonu ekonomiky použijeme jednak tvorbu
hrubého fixného kapitálu (investície) a súčasne
aj hodnotu exportu – nakoľko hlavnými motormi
ekonomického rastu krajín V4 boli v sledovanom

období rast investícii a rast exportu. Vzhľadom
na kombináciu stacionárnych a nestacionárnych
časových rád použijeme PMG estimátor na odhad
jednoduchého nižšie priblíženého panelového
ARDL modelu na základe metodiky Pesaran a
kol. (1999):
kde Ec predstavuje ukazovateľ výkonu
ekonomiky (vyjadrený ako podiel exportu na HDP
a podiel investícii na HDP). CM je ukazovateľ
nadhodnotenia či podhodnotenia domácej meny
– vyjadrený ako podiel skutočného výmenného
kurzu a odhadnutého rovnovážneho výmenného
kurzu, t. j. hodnota tohto ukazovateľa väčšia
ako jedna naznačuje reálne nadhodnotenie,
zatiaľ čo hodnota menšia ako jedna naznačuje
reálne podhodnotenie meny. ECT predstavuje
error correction term a X je vektor kontrolných
premenných. V našej jednoduchej panelovej
analýze zahŕňame kvartálne dáta za roky 20012018 za krajiny V4.
Tabuľka 1 reportuje výsledky prvých regresií,
ktoré skúmajú dopad nad/podhodnotenia na
vývoj investícií v krajinách V4. Počet oneskorení
v krátkodobej rovnici je určený na základe
Schwarzovho informačného kritéria.5

3

Reálny výmenný kurz predstavuje nominálny výmenný kurz
upravený o pomer cenových hladín v domácej a zahraničnej
ekonomike. Tento ukazovateľ tak berie do úvahy nielen úroveň
výmenného kurzu ale aj rozličnú úroveň cenových hladín a tým
pádom je lepším ukazovateľom konkurencieschopnosti tej ktorej
ekonomiky.

Ako vyplýva z výsledkov našej jednoduchej
regresnej analýzy, ktoré sú reportované vyššie,
nadhodnotený reálny výmenný kurz mal skôr

4

5

Zavedenie asymetrického kurzového záväzku Českou národnou
bankou (ČNB) s cieľom oslabiť českú korunu a dosiahnuť
inflačný cieľ.

6

Aby sme ušetrili miesto, nereportujeme koeficienty z
krátkodobej rovnice (okrem ECT) – tieto výsledky sú dostupné
u autora.
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Tabuľka 1: Dopad nad/podhodnotenia reálneho výmenného kurzu na investície krajín V4
(1)

PREMENNÁ
Dlhodobá rovnica
Nad/podhodnotenie 1

Interakcia

Pozorovania
Zvolený model

Export

(4)

0.183
(0.172)

0.000
(0.000)
0.031***
(0.005)

-0.091***
(0.014)
-0.000**
(0.000)
0.023***
(0.004)
-0.0467
(0.0877)

0.000*
(0.000)
-0.135***
(0.040)

0.435***
(0.071)
0.000***
(0.000)
0.012
(0.022)
-0.0342
(0.0998)

-0.091***
(0.022)
276
ARDL(3,1,1,1)

-0.113*
(0.059)
292
ARDL(3,1,1,1)

-0.129*
(0.072)
276
ARDL(1,1,1,1)

-0.203*
(0.117)
300
ARDL(1,1,1,1)

Veľká noc
Krátkodobá rovnica
ECT

(3)

-0.019
(0.035)

Nad/podhodnotenie 2
Zahraničný príjem

(2)

Investície

Prameň: Vlastné spracovanie.
negatívny dopad na investície – to však prekvapivo
neplatilo v prípade exportu. Prvý ukazovateľ
reálneho nad/podhodnotenia podľa Fišera (2019),
ktorý zachytáva skôr krátkodobejšie odchýlky
od rovnovážneho kurzu, nemal štatisticky
významný vplyv ani na investície, ani na export
v krajinách V4. Koeficient ukazovateľa nad/
podhodnotenia podľa CEPII, ktorý zachytáva
skôr dlhodobejšie odchýlky od rovnovážneho
výmenného kurzu, je však štatisticky významný
a negatívny v prípade investícii a pozitívny v
prípade exportu. Daný výsledok je pomerne
prekvapivý, naznačuje totiž, že pokým malo
reálne nadhodnotenie (podhodnotenie) negatívny
(pozitívny) dopad na investície – podľa našich
teoretických očakávaní, v prípade exportu
sú závery opačné. Pri exporte naše výsledky
naznačujú, že nad/podhodnotenie nevplývalo
na export na základe teoretických očakávaní
– môžeme sa domnievať, že rast exportu bol
v sledovanom období skôr ťahaný rastom
produkčných možností a produktivity, ktoré
boli výsledkom prílevu zahraničných investícií.
Pozitívny a štatisticky významný koeficient
ukazovateľa nadhodnotenia v špecifikácií (4) tak
môže byť v skutočnosti ťahaný inými faktormi,
pre ktoré ale v našej jednoduchej regresii
nekontrolujeme. Samozrejme, ďalší výskum by
mohol analýzu rozšíriť a zahnúť do nej rôzne
kontrolné premenné, vďaka čomu by výsledky
mohli byť robustnejšie. Z našej jednoduchej
analýze ale v každom prípade vyplýva, že
vzťah medzi reálnym nad/podhodnotením

a investíciami či exportom nebol v prípade
krajín V4 veľmi silný a že výsledky závisia od
zvoleného ukazovateľa nad/podhodnotenia. V
našich regresiách tiež kontrolujeme pre vývoj
zahraničnej ekonomiky (meraný ako rast HDP
najväčších obchodných partnerov jednotlivých
krajín V4). Nakoniec, sme do regresií zaradili
aj interakciu medzi ukazovateľom nad/
podhodnotenia a dummy premennou pre
predkrízové obdobie, aby sme mohli zistiť, či
bol skúmaný vzťah v predkrízovom období,
kedy krajiny V4 dosahovali najvyššie tempá
hospodárskeho rastu, odlišný od pokrízového
obdobia. V prvých dvoch špecifikáciách so
závislou premennou investíciami výsledky
robustne poukazujú na pozitívny a štatisticky
významný koeficient pri interakcii – naznačujúc,
že práve v predkrízovom období bol dopad nad/
podhodnotenia na investície menej negatívny
ako v pokrízovom období. Koeficient interakcie
v regresiách s exportom ako závislou premennou
je štatisticky významný len v špecifikácií
(3), kde je ale nesignifikantný koeficient nad/
podhodnotenia,
čo
sťažuje
interpretáciu
koeficientu interakcie.
Ďalej sme sa tiež pozreli na vzťah medzi vývojom
reálneho efektívneho výmenného kurzu (REER)
a investíciami a exportom v krajinách V4.
Modely, ktorých výsledky sú reportované v
tabuľke 2 opäť naznačujú negatívny dopad
reálnej apreciácie na investície a pozitívny dopad
na export. V tomto prípade sú však odhadnuté
7
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Tabuľka 2: Dopad reálneho výmenného kurzu na investície a export krajín V4
PREMENNÁ
Dlhodobá rovnica
Nad/podhodnotenie 1

0.001
(0.003)

0.005***
(0.001)
0.000**
(0.000)

0.005***
(0.001)
0.000
(0.000)
-0.001***
(0.000)

-0.051***
(0.019)
300
ARDL(4,4)

-0.130
(0.100)
312
ARDL(1,1,1)

-0.144*
(0.079)
312
ARDL(1,1,1,1)

(3)

(4)

-0.002***
(0.000)

-0.001***
(0.000)
-0.000*
(0.000)

-0.001***
(0.000)
-0.000
(0.000)
0.000***
(0.000)

-0.077**
(0.034)
304
ARDL(3,1)

-0.084**
(0.036)
304
ARDL(3,1,1)

-0.120**
(0.057)
304
ARDL(3,1,1,1)

Zahraničný príjem

Pozorovania
Zvolený model

(6)

(2)
Investície

Nad/podhodnotenie 2

Krátkodobá rovnica
ECT

(5)

(1)

Export

Prameň: Vlastné spracovanie.
koeficienty len zanedbateľné – naznačujúc len
veľmi malý dopad zmien REER na obe skúmané
makroekonomické premenné. Koeficienty pri
interakciách sú tiež štatisticky významné – ako
aj v predchádzajúcich regresiách bol negatívny
(pozitívny) dopad reálnej apreciácie (depreciácie)
na investície miernejší ako v predkrízovom
období. Tento výsledok opäť naznačuje, že
práve v predkrízových rokoch, kedy krajiny
V4 zaznamenali najvyšší prílev zahraničných
investícií, boli potom celkové hrubé domáce
investície
menej
ovplyvnené
kurzovými
pohybmi.
*****
Cieľom tohto príspevku bolo pozrieť sa na
úlohu, ktorú zohrával výmenný kurz a jeho nad/
podhodnotenie v procese ekonomického rastu v
krajinách V4. Aj napriek tomu, že mnoho rýchlo
sa rozvíjajúcich krajín postavilo svoj rast na
udržiavaní slabej meny, krajiny V4 dosahovali
vysoké tempá rastu aj pri stále silnejúcej mene.
Z našej jednoduchej analýzy vyplynulo, že sa
meny krajín V4 za obdobie posledných 20 rokov
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nevyznačovali systematicky podhodnoteným
reálnym kurzom. Súčasne, reálna apreciácia a
reálne nadhodnotenie výmenného kurzu mali
očakávaný mierne negatívny dopad na hrubú
tvorbu fixného kapitálu v krajinách V4 – pričom
tento vzťah bol silnejší v pokrízovom období. V
prípade exportu však naša jednoduchá empirická
analýza neodhalila žiadny vzťah s výmenným
kurzom. Naše výsledky nenaznačujú existenciu
jednoznačného a silného vzťahu medzi
výmenným kurzom a hlavnými determinantmi
ekonomického rastu krajín V4. Z čoho môžeme
vyvodiť záver, že prílev PZI do krajín V4 bol
ťahaný skôr relatívne lacnou a kvalifikovanou
silou, nižším daňovým zaťažením či stabilitou
krajín V4. Tento prílev PZI sa potom prejavil
na vyšších domácich investíciách, ktoré
umožnili krajinám V4 vyrábať produktívnejšie
a tým zvýšiť export – bez nutnosti zvyšovania
konkurencieschopnosti
prostredníctvom
udržiavania slabšej domácej meny. Súčasne,
vysoký podiel reexportu a s tým spojená vysoká
miera zapojenia do GVC limitovala dopad
kurzových pohybov na export, investície a
ekonomický rast.
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Vplyv Priemyslu 4.0 na životné prostredie
Viktória Švardová
KHP, NHF, EUBA

Zvýšená automatizácia a zvýšené využitie robotov prináša množstvo zmien v
produkčných procesoch a v technologických inováciách. Medzi často diskutované
problémy vo svete patria v súčasnosti aj témy o klimatických zmenách a globálnom
otepľovaní. Práve klimatické zmeny a automatizácia sú dve najväčšie spoločenské výzvy
pre 21. storočie, ktoré zároveň predstavujú aj príležitosť pre ich vzájomné prepojenie.
V nasledujúcom článku sa zaoberáme dopadmi Priemyslu 4.0 a automatizácie
produkčného procesu na životné prostredie.
Priemysel 4.0 - nazývaný aj ako štvrtá
priemyselná revolúcia, alebo digitálna revolúcia
posúva technológiu na novú úroveň. Kým
predošlé priemyselné revolúcie sa týkali
skôr vývoja technológie, Priemysel 4.0 sa
zameriava skôr na zdokonalenie už existujúcich
technológií. Okrem automatizácie a zvýšeného
využitia robotov môžeme registrovať aj rastúci
trend vývoja umelej inteligencie, internetu vecí
(Internet of Things – IoT) a taktiež vzniku
nových technologických objavov v oblastiach
biotechnológie a nanotechnológie. Hranica
medzi fyzickým a digitálnym svetom sa zužuje.
Spoločnosti využívajú oveľa komplexnejšie
dodávateľské reťazce a digitálne spojenia čo
spôsobuje ešte väčšiu medzinárodnú spoluprácu.
Priemysel 4.0 rapídne ovplyvňuje proces
globalizácie, ktorá sa prejavuje vo zmene využitia
pracovnej sily a v ľahšom prístupe k službám.
V posledných rokoch vzniklo mnoho analýz
zaoberajúcich sa dopadmi zvýšeného využitia
robotiky vo výrobnom procese (OECD, Svetová
banka, PwC, A.T. Kearney atď.). Medzi
pozitívne dopady sa dá zaradiť to, že roboty
dokážu nahradiť pracovnú silu v nebezpečných
a ťažkých povolaniach, vyrábajú kvalitnejšie
produkty pri výrobe ktorých robia menej chýb.
Roboty navyše dokážu fungovať 24 hodín denne
čím sú oveľa produktívnejšie ako pracovníci,
ktorí vykonávajú tú istú činnosť. Kvôli klesajúcej
cene robotov sa stávajú oveľa dostupnejšími a
tým aj častejšie využívanými. Na druhej strane,
ako najväčšia nástraha zvýšeného využitia
robotov sa najčastejšie uvádza technologická
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nezamestnanosť, t.j. nezamestnanosť vzniknutá
z dôvodu nahradenia pracovnej sily robotmi.
Taktiež prevláda názor, že v dôsledku využívania
nových technológií sa prehĺbia aj príjmové
nerovnosti v spoločnosti.

S robotmi
prostrediu

k

lepšiemu

životnému

V súčasnosti prevláda všeobecný názor, že práve
Priemysel 4.0 a automatizácia by mohli zohrávať
kľúčovú rolu pri zmierňovaní klimatických zmien
na našej planéte. Priemysel 4.0 by mal pomôcť k
trvalej udržateľnosti z ekonomického, sociálneho
a tiež z environmentálneho hľadiska1. Na základe
analýzy Medzinárodnej inštitúcie pre udržateľný
rozvoj, pri úspešnom zvládnutí zmien štvrtej
priemyselnej revolúcie by nové postupy výroby
mohli viesť k zlepšeniu životného prostredia.
Veľa nových technológií má totiž potenciál
znížiť emisie a tiež dokážu účinnejšie využívať
zdroje potrebné k výrobe.
Veľký vplyv na životné prostredie má aj
poľnohospodárstvo. S rastúcou populáciou
rastie dopytované množstvo poľnohospodárskych
produktov. Ich nadmerná produkcia ale
negatívne vplýva na životné prostredie. Svetová
banka uvádza, že so súčasným tempom rastu
obyvateľstva bude musieť byť produkcia
potravín o 50 % vyššia ako v súčasnosti. Už
len spotreba mäsa by mala vzrásť až o 40
1

Podľa Stock a Seliger (Opportunities of Sustainable
Manufacturing in Indusry 4.0, 2016).
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%. Poľnohospodárstvo sužujú problémy aj
starnúceho obyvateľstva, ktoré treba zásobiť
potravinami bohatými na vlákninu, ale aj
nedostatok kvalifikovanej poľnohospodárskej
pracovnej sily. S príchodom sofistikovanejších
technologických inovácií, poľnohospodárstvo
dokáže s uvedenými problémami aspoň čiastočne
bojovať.
V boji proti klimatickým zmenám nám čiastočne
môžu pomôcť aj roboty. Pomocou nich firmy
dokážu optimalizovať svoju výrobu – presná
výroba eliminuje vznik nepodarkov, tým sa
znižuje aj spotreba energie, čo vedie aj k
efektívnejšiemu využitiu surovín. Podľa analýzy
Medzinárodnej federácie robotiky (World
Robotics 2018 – Service Robots) sa v súčasnosti
v poľnohospodárstve využívajú roboty na rôzne
činnosti. Napríklad monitorujú znečistenie,
vďaka čomu poľnohospodári dokážu znížiť
svoju environmentálnu stopu, alebo dokážu pásť
zvieratá a zároveň monitorovať ich zdravotný
stav. Roboty sa využívajú aj pri ničení buriny a
tiež aj pri zbere rôznych plodín, kedy v niektorých
prípadoch pracujú tak rýchlo a efektívne,
že dokážu nahradiť až 30 pracovníkov. A v
neposlednom rade, roboty dokážu vykonávať aj
činnosti ako pestovanie a sadenie rôznych plodín.
Pri výrobe poľnohospodárskych produktov sa
výrobcovia snažia používať aj viac obnoviteľných
zdrojov energie a budujú sa plne automatizované
farmy. V poľnohospodárstve sa už od 80-tych
rokoch používajú aj drony, ktoré dokážu behom
niekoľkých hodín zmapovať obrovské plochy.
Používajú sa taktiež aj na 3D zobrazovanie,
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tvorbu máp ale aj na monitorovanie plodín. V
budúcnosti by drony mohli byť použité aj na
analýzu pôdy, na analyzovanie zdravotného stavu
plodín, ale aj na výsadbu alebo postrekovanie.
Aby sa poľnohospodárstvo stalo udržateľným,
je dôležité, aby environmentálna stopa po
poľnohospodárskej výrobe bola čo najmenšia. To
je možné pomocou rôznych senzorov, dronov a
autonómnych vozidiel, ktoré by mohli vyriešiť
celý rad problémov, ktoré spôsobujú znečistenie
životného prostredia. Udržateľnosť by sa mohla
zvýšiť hlavne optimalizáciou pesticídov, hnojív
a tiež pomocou nahradenia ťažkých strojov
ľahkými robotmi.
V poľnohospodárstve sa najčastejšie využívajú
servisné roboty. Medzinárodná federácia pre
robotiku definuje servisné roboty ako roboty,
ktoré vykonávajú užitočné úlohy pre ľudí.
Servisné roboty pre profesionálne využitie sú
využívané hlavne na komerčné účely a obvykle
sú obsluhované vyškoleným pracovníkom.
Vyškolený pracovník je väčšinou zodpovedný
za spustenie, monitorovanie a zastavenie daného
robota. Okrem servisných robotov poznáme aj
priemyselné (industriálne) roboty. Priemyselný
robot sa definuje ako automaticky riadený,
programovateľný,
viacúčelový
manipulátor
pre činnosť v troch alebo viacero osiach. Sú
používané hlavne pri priemyselnej automatizácii.
Na základe analýzy Medzinárodnej federácie
robotiky (2018), počet servisných robotov
používaných na celom svete sa v roku 2017

Graf 1: Celosvetový počet servisných robotov pre profesionálne využitie v poľnohospodárstve (s odhadmi pre roky
2018 až 2021).

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z Medzinárodnej federácie pre robotiku.
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zvýšil o 174 % oproti predošlému roku (Graf 1).
Do roku 2018 ich počet v poľnohospodárstve by
sa mal odhadom zvýšiť na 700 kusov a do roku
2021 až na 5 900 kusov, čo predstavuje viac ako
11 násobné zvýšenie oproti roku 2017.
Okrem servisných robotov sa v poľnohospodárstve
využívajú aj priemyselné roboty. Kým v roku
2016 ich počet predstavoval 313 kusov na celom
svete, v nasledujúci rok klesol na 303 kusov.
Podľa odhadov Medzinárodnej federácie pre
robotiku ich rast nebude taký prudký ako pri
servisných robotoch. Je zrejmé, že v budúcnosti
servisné roboty nájdu v poľnohospodárstve
väčšie uplatnenie ako priemyselné.
Priemyselné roboty sa využívajú hlavne v
automobilovom a v elektronickom priemysle.
V roku 2017 ich spoločný podiel na celkovom
celosvetovom počte robotov predstavoval
vyše 70 %. Podľa údajov z Medzinárodnej
agentúry pre energetiku, odvetvie priemyslu
v roku 2017 vyprodukovalo až 20 % emisií
CO2 z celkových emisií vo svete (Graf
2). Emisie skleníkových plynov v oblasti
priemyslu
pochádzajú
predovšetkým
zo
spaľovania fosílnych palív. Ale emisie tiež môžu
vznikať pri určitých chemických reakciách
pri výrobe jednotlivých produktov. Uvedenú
environmentálnu stopu sa krajiny snažia znížiť aj
využitím robotov vo výrobnom procese. Vďaka
technológiám Priemyslu 4.0 je v súčasnosti
výrobný proces automobilov detailne zmapovaný,
čo umožňuje výrobcom znížiť množstvo odpadu
a emisií počas celého životného cyklu výrobku.
Postupné nahradenie ťažkých strojov náročných
na suroviny ľahkými autonómnymi robotmi
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tiež znižuje vznik skleníkových plynov pri
priemyselnej výrobe.
Momentálne sa roboty môžu využívať aj na
triedeniu odpadu, čím je recyklácia presnejšia
a efektívnejšia. Globálnym lídrom v oblasti
inteligentnej recyklácie je firma ZenRobotics,
ktorá je prvá na svete používajúca triediace
roboty na báze umelej inteligencie pri recyklovaní
odpadu. Medzi hlavné pozitívne dopady týchto
robotov patrí znižovanie celkových nákladov pri
výrobe, zvýšenie účinnosti recyklácie, zvýšenie
čistoty recyklovaných materiálov a tiež menšia
potreba manuálnej práce.
Potenciál má aj Priemyselný internet vecí
(IIOT – Industrial Internet of Things), ktorý
je taktiež súčasťou Priemyslu 4.0. V súčasnosti
sa produkčný proces čoraz viac automatizuje
a digitalizuje, čim je možné dosiahnuť vyššiu
efektívnosť výroby. Práve táto inteligentná
výroba spôsobuje, že firmy dokážu zhromaždiť
kvantum dát o charaktere produkcie. Pomocou
týchto údajov firmy budú schopné vyrábať tak,
že pri tom nebudú produkovať žiadne emisie
a recyklácia bude 100 percentá. Cieľom do
budúcna je vytvoriť také produkty, pri kotrých
je možné materiály úplne recyklovať naprieč
celým spektrom priemyselných odvetví. To bude
možne len vtedy, keď budú mať firmy prístup
k údajom o produkčných procesoch a celom
dodávateľskom reťazci na svete.

Možné hrozby
Aj keď v súčasnosti došlo k výraznému zlepšeniu
v oblasti využívania energie z obnoviteľných

Graf 2: Tvorba CO2 vo svete v jednotlivých sektoroch

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z Medzinárodnej federácie pre robotiku.
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zdrojov a v efektívnosti využívania dostupných
zdrojov, stále nedošlo k absolútnemu zníženiu
emisií skleníkových plynov vo svete. Kvôli
efektívnejšej výrobe firmy síce dokážu vyrobiť
viac produktov, ale vedie to k vyššej spotrebe a
vyššia spotreba predstavuje hrozbu pre životné
prostredie. Typickým príkladom je automobilový
priemysel, kde po automatizovaní produkčného
procesu firmy dokážu vyrobiť viac áut, v dôsledku
nárastu produktivity práce si však viac ľudí
môže dovoliť zaobstarať autá, čím sa produkcia
emisií paradoxne zvyšuje. Aj keď v súčasnosti
sa veľký dôraz kladie na výrobu elektromobilov,
pri ich výrobe a likvidácií súčiastok stále vzniká
veľké množstvo skleníkových plynov. Podobné
je to aj s poľnohospodárstvom. Automatizácia
poľnohospodárskej výroby vedie k lacnejším
potravinám, čo má za následok vyššie priemerné
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bohatstvo obyvateľstva. Tým sa môže zvýšiť
spotreba iných poľnohospodárskych výrobkov,
ako napríklad spotreba červeného mäsa, ktorá
rovnako negatívne vplýva na životné prostredie.
Na základe analýzy IPCC (The Intergovernmental
Panel on Climat Change (2019): Global warming
of 1,5˚C), máme už len 10 rokov na to, aby
sme vykonali dostatočné veľké zmeny na to,
aby globálne otepľovanie sa ustálilo na dnešnej
úrovni. Aj keď Priemysel 4.0 dokáže pomôcť v
znižovaní emisií skleníkových plynov a k ochrane
životného prostredia, nie je jednoznačné, že sa
tak v budúcnosti aj stane. Je dôležité, aby táto
technologická revolúcia bola starostlivo riadená,
lebo len vtedy môže mať významné pozitívne
dopady na naše životné prostredie.
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Ako čeliť klimatickej kríze po slovensky
Kristína Mojzesová
Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR

Čo by Slovensko malo robiť pre znižovanie emisií skleníkových plynov? Mali by sme
výrazne podporovať obnoviteľné zdroje energie, elektrifikovať dopravný sektor, či
radšej spaľovať biomasu tak, ako sa to už deje? Je pre nás výhodné zostávať pri jadrovej
energii a ako budeme vedieť fungovať bez škodlivých uhoľných zdrojov, ktoré nám v
posledných dekádach produkovali značnú časť elektriny? Akou kombináciou opatrení
sa vie Slovensko priblížiť k uhlíkovej neutralite a ako vyberať tieto opatrenia tak, aby
bola dosiahnutá čo možno najlepšia hodnota za peniaze? Na tieto a ďalšie otázky
odpovedá Nízkouhlíková štúdia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.
Napriek tomu, že na Slovensku zatiaľ nemáme
veľké problémy s plnením klimatických záväzkov
a naše emisie sa historicky znižujú, bude do
budúcnosti potrebné prijímať ambicióznejšie
opatrenia, ktoré prinesú výraznejší pokles
emisií tak, aby sa náš príspevok ku zmenám
klímy minimalizoval. V našom emisnom koláči
majú dominantné zastúpenie najmä sektor
energetiky, industriálnych procesov a dopravy.
Zatiaľ čo priemyselné podniky prešli od začiatku
90tych rokov transformáciou, vďaka ktorej
sú dnes schopné vyrábať tovary za značne
nižšej emisnej náročnosti, stále predstavujú
markantnú časť emisií, ktoré sa schovávajú v
industriálnych procesoch a energetickom sektore
Graf 1: Emisie skleníkových plynov podľa sektorov,
2016

prostredníctvom spaľovania palív.
V Nízkouhlíkovej štúdii, na ktorej pracoval
Inštitút environmentálnej politiky v spolupráci
so Svetovou bankou sú preto modelované
opatrenia v alternatívnych scenároch vývoja
v ekonomike a energetike. Pre prípravu
scenárov bol vytvorený rámec zložený z dvoch
modelov, makroekonomického a energetického.
V makroenomickom modeli vypočítateľnej
všeobecnej rovnováhy sú zastúpené všetky
segmenty domácej ekonomiky, so zohľadnením
zahraničného sektora. Na druhej strane
energetický model je vytvorený pre parciálny
sektor energetiky. Tieto dva optimalizačné
nástroje sú pre modelovanie nízkouhlíkových
scenárov používané simultánne tak, aby bolo
možné popri znižovaniu emisií zachytiť aj ich
dopad na všeobecnú ekonomiku.
Tabuľka 1: Prehľad hlavných ukazovateľov v oblasti
klímy
2009

2014

2015

2016

Skleníkové plyny/HDP
(kg/1000USD)

0,36

0,28

-

-

Skleníkové plyny/obyvateľ
(t/ob)

8,5

7,5

-

-

45,7

40,7

41,3

41,0

-8%

-24%

-23%

24%

Objem skleníkových
plynov (mil. ton)
Skleníkové plyny mimo
ETS (% zmena oproti
2005)

Prameň: SHMÚ.
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Graf 2: Emisie bez dodatočných opatrení, základný
scenár

Graf 3: Novo inštalovaná kapacita v základnom
scenári (MW)

Prameň:Nízkouhlíková štúdia.

Prameň: Nízkouhlíková štúdia.

Základný scenár hovorí o vývoji, ktorý by
do roku 2030 až 2050 nastal v prípade, že by
sme neprijímali žiadne dodatočné opatrenia pre
znižovanie emisií. Jeho výsledky poukazujú
na to, že za týchto podmienok by sme do roku
2050 dosiahli iba minimálne zníženie celkových
emisií skleníkových plynov. tento scenár počíta
s pokračovaním v uplatňovaní v súčasnosti
aktuálnych opatrení, kde medzi hlavné nástroje
najmä v oblasti priemyslu patrí cena za emisnú
povolenku na vypustenie jednej tony uhlíka.
Ceny emisných povoleniek v tomto scenári rastú

iba pomalým tempom, pričom na základe vývoja
v posledných mesiacoch môžeme predpokladať,
že sa budú zvyšovať rýchlejšie. Z pohľadu
inštalácie nových energetických kapacít vidíme,
že sa predpokladá uvedenie do prevádzky nových
blokov elektrárne Mochovce, v rokoch 2021-2030
možno očakávať investície najmä do kapacít na
kombinovanú výrobu tepla a elektriny.
Naopak, v prípade, že by sa Slovensko zaviazalo
k prijatiu priebojnejších opatrení, je možné
dosiahnuť redukcie v emisiách skleníkov až
takmer 70 % do roku 2050 oproti roku 1990. V

Graf 4: Emisie s dodatočnými opatreniami,
dekarbonizačný scenár

Graf 5: Novo inštalovaná kapacita v dekarbonizačnom
scenári (MW)

Prameň: Nízkouhlíková štúdia.

Prameň: Nízkouhlíková štúdia.
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Tabuľka 2: Kľúčové ciele a výsledky jednotlivých scenárov

v sektoroch ťažkého priemyslu,

2020

2030
Referenčný

Celkové emisie (% oproti 1990)

Scénar 1

-43

-40

OZE (%)

14,49

14,34

16,33

vykurovanie

13,24

14,04

16,89

Scénar 2

Scénar 3

Scénar 4

18,91

19,83

21,85

20,65

22,07

19,55

-47

výroba elektriny

23,38

21,28

22,62

24,81

25,32

36,79

doprava

10,05

10,2

11,49

11,74

11,8

13,12

Úspora primárnej energie (%)

-20,16

-24,91

-30,32

-28,36

-27,25

-28,88

Prameň: Nízkouhlíková štúdia.
takomto prípade by bolo nutné investovať
do zvyšovania energetickej efektívnosti v
podobe zatepľovania, nákupu inteligentných
a šetrných spotrebičov, z pohľadu priemyslu
by sa uplatňovali vyššie štandardy na výrobu
jednotlivých produktov, v doprave by prebehla
masívna elektrifikácia a naďalej by sa rozširovala
pôsobnosť obnoviteľných zdrojov energie.
V prípade tohto scenára bola predpovedaná cena
uhlíka s rapídnym nárastom, najmä po roku
2030. na grafe novo inštalovaných kapacít vidíme
kapacity podľa konkrétneho dekarbonizačného
scenára, 1-4. Scenáre sú jednotné v celkovom
znížení emisií skleníkových plynov, líšia sa
rôznou mierou ambicióznosti v zvyšovaní
energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných
zdrojov.
Výsledky modelovaných scenárov poukazujú na
vyššie HDP v rozpätí 0,5-1 %, na druhej strane
budeme svedkami mierneho poklesu spotreby
domácností o 0,7-1 %. Prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo si vyžiada značné zmeny v štruktúre
slovenského priemyslu, možno očakávať rast v
sektoroch stavebníctva, naopak je otázny vývoj
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ktorý sa bude boriť s rastúcimi nákladmi na
výrobu emisne náročných produktov. Jednou z
možností, ako podporiť konkurencieschopnosť
domácich výrobcov, preto bude zavedenie
dovozného cla na produkty ťažkého priemyslu z
krajín mimo Európskej únie. Pozitívnou správou
je, že modelované scenáre nepriniesli do roku
2030 značný pokles zamestnanosti, možno teda
očakávať, že pracovná sila sa bude prelievať z
postihnutých sektorov do rozpínajúcich.
Po tom, ako sa Slovensko zaradilo medzi krajiny,
ktoré sa prihlásili k uhlíkovej neutralite, je
zrejmé, že emisné redukcie bude potrebné zvýšiť.
Podľa štúdie budeme pri aktuálnych scenároch
schopní znížiť emisie do roku 2050 o necelých
70 %, pre dosiahnutie neutrality však budeme
potrebovať redukciu o cca 90 %. Zvyšných cca
10 % by sa malo zachytávať, predovšetkým
prirodzeným spôsobom, s pomocou technológie na
zachytávanie uhlíka. Z tohto dôvodu je potrebné
sa budúcnosti sústrediť na modelovanie uhlíkovo
neutrálneho scenára, ktorý bude pripravovaný
na báze modelového aparátu získaného v rámci
prípravy Nízkouhlíkovej štúdie.
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Čas na zelené verejné financie
Peter Mandžák
KHP, NHF, EUBA

Ochrana životného prostredia sa v poslednom čase stala jednou z hlavných tém vyspelého
sveta. Nie že by aktivisti v minulosti na problém životného prostredia neupozorňovali,
nebol ani nedostatok odborných článkov či výskumov, upozorňujúcich na klimatické
zmeny. Rast ich počtu ako aj stále výraznejšie ekologické katastrofy si vynútili záujem
šírkovej verejnosti. Reakcie politikov (vlád) však boli slabé a ich záujem je možné
pozorovať až v poslednom čase. V tomto článku predstavíme zatiaľ nie príliš známy,
no čoraz častejšie spomínaný nástroj, ktorý môže štát v boji s klimatickými zmenami
využiť - zelené rozpočtovanie (z anglického green budgeting).
Stavins (1997) už pred vyše dvadstiatimi rokmi
uviedol niekoľko nástrojov, ktorými vie vláda
bojovať s klimatickými zmenami. Najčastejšie
využívaným nástrojom v takmer všetkých
krajinách bola priama regulácia aktivít firiem či
obyvateľov. Ako príklad autor uvádza požiadavky
na energetickú efektívnosť budov, spotrebu
paliva motorových vozidiel či samotné zloženie
paliva. Na druhej strane, na vtedajšiu dobu
pomerne nové, trhové nástroje sa zameriavali na
cenovú signalizáciu (price signalling). Tá mala
zabezpečiť, že znečisťovatelia budú obmedzovať
svoje emisie pod hrozbou znášania priamych
nákladov. Ako príklad je možné uviesť dane a
obchodovateľné povolenky.

Kontrola environmentálnych cieľov v
rozpočte
Stavins, ani vtedajšia odborná literatúra takmer
vôbec nespomínajú úlohu verejných financií.
Ak sa však presunieme do súčasnosti, podľa
OECD je využívanie rozpočtovej či fiškálnej
politiky jedným z najdôležitejších nástrojov
na dosahovanie environmentálnych cieľov.
Zapracovanie environmentálnej dimenzie do
fiškálneho rámca napomáha vláde stať sa
zodpovednejšou za svoje environmentálne
záväzky a podporuje ju v transformácii na
udržatelnejšiu spoločnosť1.
Podľa OECD zahŕňa zelené rozpočtovanie
1

https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/

vyhodnocovanie dopadov rozpočtových a
fiškálnych politík, ako aj vyhodnocovanie
ich súladu s národnými a medzinárodnými
záväzkami. Zelené rozpočtovanie môže rovnako
prispieť k informovanej debate založenej na
dôkazoch a diskusii o udržateľnom raste.
Cremins a Kevany (2018) zdôrazňujú, že
zelený rozpočet nepovažuje rozpočtovanie za
neutrálny administratívny proces. Namiesto toho
predpokladá, že každé rozhodnutie o alokácii
výdavkov (či už vedomé alebo nevedomé) má
environmentálne dopady, ktoré by mali byť pri
rozhodovaní vzaté do úvahy.
Od roku 2018 obsahuje výsledkové ukazovatele
pre životné prostredie aj slovenská rozpočtová
dokumentácia2.
Verejnosť
môže
okrem
plánovanej výšky výdavkov sledovať aj výsledky,
ktoré sa v tejto oblasti dosahujú. Zatiaľ však
chýba mechanizmus na skutočné prepojenie
výdavkov a výsledkov. Avšak už samotné
zverejňovanie výsledkov popri výdavkoch je
krokom správnym smerom. V boxe 1 uvádzame
úvod kapitoly Ministerstva životného prostredia
SR v Rozpočte verejnej správy na roky 20202022.
Zelené rozpočtovanie je stále nová, no rozvíjajúca
sa oblasť riadenia rozpočtu. Zatiaľ neexistuje
jednotná metodika či vzor, ktorý by krajiny
2

v rozpočte na rok 2020 okrem životného prostredia
zdravotníctvo, školstvo, pôdohospodárstvo, práca a sociálne
politiky, informatizácia.
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Box 1: Prepojenie výsledkov environmentálnych politík s rozpočtom na Slovensku
Cieľom verejných investícií a politík v životnom prostredí je zabezpečenie zdravého a udržateľného
životného prostredia. Podľa kompozitného indexu EPI bola kvalita slovenského životného prostredia v
roku 2018 hodnotená ako 28. najlepšia na svete, avšak v porovnaní s rokom 2016 poklesla o štyri miesta.
Slovensko vykazuje v medzinárodnom porovnaní vybraných ukazovateľov nadpriemerné výsledky pri
znižovaní emisnej náročnosti, ale stále zaostáva v manažmente odpadových vôd, v kvalite ovzdušia a v
nakladaní s odpadom.
Práve ochrana ovzdušia a odpadové hospodárstvo spolu s ochranou prírody a krajiny sú definované ako tri
prioritné oblasti v Stratégii environmentálnej politiky do roku 2030 „Zelenšie Slovensko“. Rezortná stratégia
nastavuje merateľné ciele a navrhuje systémové riešenia problémov životného prostredia. Schválená bola
vo februári 2019.

Prameň: prevzaté z Hlavnej knihy rozpočtu verejnej správy 2020-2022, s. 142.
jednoducho prevzali a implementovali. V roku
2017 však OECD odštartovalo Parížsku spoluprácu
na zelenom rozpočtovaní. Cieľom spolupráce je
vypracovať všeobecne akceptované rozpočtové
nástroje na posilnenie prepojenia verejných
príjmov a výdavkov s environmentálnymi cieľmi.

Odporúčania OECD pri zavedení zeleného
rozpočtovania
OECD (Petrie, 2019) zároveň odporúča
niekoľko konkrétnych prvkov, ktoré by krajina
implementujúca zelené rozpočtovanie mala zaradiť
do rozpočtovej dokumentácie. Ich zavedenie
by v slovenských podmienkach nevyžadovalo
vytváranie nových dokumentov, či nástrojov. Ako
alternatíva sa uvádza vypracovanie samostatného
zhrňujúceho reportu.
Prvým odporúčaním OECD je vypracovanie
očakávaných environmentálnych dopadov
18

existujúcich výdavkových či príjmových
politík, ako aj nových politík či opatrení
predstavených v rozpočte. Na Slovensku by
mal v súčasnosti každý predkladaný zákon do
parlamentu obsahovať doložky vplyvov na životné
prostredie. Často sa však doložka ignoruje, alebo
je vyplnená len formálne. Lepšiu informovanosť
politikov pre rozhodovanie a verejnosti pre
kontrolu by prinieslo vyčíslenie dopadov
výdavkovo významnejších politík, zverejnených
v hlavnej rozpočtovej dokumentácii (napr.
oslobodenie od spotrebnej dane pri spaľovaní
uhlia z bane v Novákoch). Informácia o výške
daňových výdavkov na výrobu elektriny z uhlia
by tak mohla byť komunikovaná v kontexte
negatívnych dopadov na životné prostredie.
Druhé opatrenie, ktoré odporúča hodnotiť
využívanie daňového systému na „oceňovanie“
environmentálnych externalít, úzko súvisí s
prvým. Namiesto výdavkov sa však zameriava
na príjmovú stranu rozpočtu. Rozpočet by tak
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okrem informácii o vytvorení novej odpisovej
skupiny pre elektromobily a z toho vyplývajúceho
výpadku daňových príjmoch na rok 2020 vo výške
17 mil. eur obsahoval napríklad aj očakávaný
dopad legislatívnej zmeny na životné prostredie.
Následne by bolo možné hodnotiť, či táto zmena
prispela k zamýšľanému cieľu.
Posledným hlavným odporúčaním OECD je
medzinárodné
porovnávanie
vybraných
environmentálnych
benchmarkov,
napr.
progres k dosiahnutiu biodiverzitných cieľov,
objem výdavkov na ochranu životného prostredia,
manažment zdrojov, odhady efektívnej uhlíkovej
ceny. Slovenská rozpočtová dokumentácia už v
súčasnosti obsahuje základné porovnanie výsledkov
s inými krajinami (pozri box 1). Neexistuje však
prepojenie výdavkov a dosahovaných výsledkov.
Takéto prepojenie by mohlo priniesť oživenie
programového rozpočtovania.
Programové rozpočtovanie umožňuje rozdeliť
výdavky ministerstiev do programov, ku
ktorým sa následne stanovujú merateľné
ukazovatele výsledkov či výstupov. To
umožňuje prepojiť alokáciu výdavkov s
dosiahnutými cieľmi.
Ako však konštatujú
nedávne štúdie venujúce sa verejným financiám
(Rozpočet 2.0, 2019; Najlepší z možných svetov,
2016), programové rozpočtovanie v súčasnosti
na Slovensku nefunguje. Problémom sú najmä
nevhodne stanovené indikátory a absencia ich
vyhodnocovania a zverejňovania.
Okrem zahrnutia informácií do rozpočtovej
dokumentácie
OECD
rovnako
odporúča
publikáciu doplnkových reportov. Tie však nie
je nevyhnutné publikovať každoročne, keďže
sledujú dlhodobý horizont:
•

•

Správa o zelenej udržateľnosti verejných
financií (A Green Budget Fiscal Sustainability
Report),
zahŕňajúci
odhadované
environmentálne dopady a dlhodobú analýzu
fiškálnej udržateľnosti;
Zelená súvaha, ktorá by reportovala hodnotu
environmentálnych aktív a pasív ako doplnok
k finačnej súvahe.

Napriek tomu, že jednotná metodika k zelenému
rozpočtu neexistuje, Slovensko sa môže okrem
všeobecných odporúčaní inšpirovať konkrétnymi
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príkladmi zo zahraničia. Veľká Británia v minulosti
pristúpila k niekoľkým revíziám výdavkov na
životné prostredie. Rovnako zahrnula životné
prostredie medzi svoje strategické ciele (Cremins
a Kevany, 2018). Portugalsko malo v 90. rokoch
najvyšší podiel environmentálnych daní na HDP
spomedzi štátov EÚ. V súčasnosti je v procese
tvorby metodiky aktívne napríklad Francúzsko a
Írsko, v rámci už spomínanej parížskej spolupráce.

Aplikácia zeleného rozpočtovania na
Slovensku
Prvým krokom k zelenému rozpočtovaniu
v Írsku bolo zmapovanie objemu výdavkov,
ktoré sa na ochranu životného prostredia
vynakladajú (Cremins a Kevany, 2018). Prvé
systematické zhodnotenie environmentálnych
politík a ich výdavkov na Slovensku priniesla
revízia výdavkov na životné prostredie (ÚHP,
2017). Revízia zhodnotila výdavky vo výške 500
mil. eur a identifikovala priestor na zvýšenie
efektívnosti v objeme 130 mil. eur. Podľa revízie
Slovensko vykazuje v medzinárodnom porovnaní
nadpriemerné výsledky pri znižovaní skleníkových
plynov, no stále zaostáva v oblasti manažmentu
odpadových vôd, odpadového hospodárstva a v
kvalite ovzdušia.
Medzi hlavné odporúčania revízie patrí zrušenie
fakultatívnych oslobodení spotrebných daní
(uhlie, elektrina, plyn) a zvýšenie miery
recyklácie. Zrušenie oslobodenia od spotrebných
daní, spojené s utlmením ťažby bane v Novákoch,
by okrem zdravotných benefitov malo priniesť
ročne 65 mil. eur na vyšších príjmoch štátu.
Na zvýšenie miery recyklácie sa zase odporúča
postupné zvýšenie poplatkov za skládkovanie,
ktoré sú zároveň na Slovensku jedny z najnižších
v EÚ. Odporúčanie sa začalo realizovať v roku
2019 a hoci opatrenie nemá fiškálny cieľ, môže
viesť k zvýšeniu príjmov až o 58 mil. eur ročne.
Napriek prvotným pokrokom, ktoré Slovensko
v posledných rokoch dosiahlo, stále chýba
jasné prepojenie rôznych environmentálnych
stratégií a výdavkových politík. Ak by
Slovensko malo ambíciu posilniť prepojenie
svojich strategických cieľov a záväzkov, malo
by pred zavadzaním nových sofistikovaných
nástrojov (ako napr. Francúzsko) najprv posilniť
využívanie tých existujúcich. Už samotná
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Box 2: Zelené rozpočtovanie vo Francúzsku
V roku 2017 sa Francúzsko zaviazalo vyhodnotiť kompatibilitu verejných financií s Parížskou dohodou. V
roku 2019 vypracovali metodiku na vyhodnocovanie dopadov výdavkových politík na životné prostredie.
Posudzuje rovnako investície, ako aj prevádzkové výdavky.
V prvom kroku bolo stanovených 6 environmentálnych cieľov, uvedených v stĺpcoch tabuľky 1. Pre každý
cieľ je možné priradiť skóre, od -1 po 3:
•
•
•
•
•

veľmi priaznivý (3)
priaznivý (2)
priaznivý, ale kontroverzný (1)
neutrálny (0)
nepriaznivý (-1)

Navrhovaná metodika bola prvýkrát aplikovaná na rozpočte na rok 2019, v štyroch oblastiach s
najvýznamnejšími dopadmi na životné prostredie – regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, výskum a
ekológia.

Tabuľka 2: Aplikácia zeleného rozpočtovania na dopravu

Údržba ciest
Verejná doprava

Mil. eur

Zmierňovanie
klimatických zmien

Adaptácia na
klimatické
zmeny

Manažment
vodných
zdrojov

Cirkulárna
ekonomika
a prevencia
rizík

318

0

0

0

0

0

0

Redukcia
Biodiverzita
znečisťovania

23

2

0

0

0

2

0

2431

2

0

-1

1

1

0

Letecká doprava

35

-1

-1

0

0

-1

0

Riečne prístavy

1

2

2

2

0

2

0

Železničná doprava

Prameň:
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/D1_France%20Green%20Budgeting.pdf
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2019/10/moving-towards-green-budgeting-in-france.html
implementácia odporúčaní OECD, ktoré by si
nevyžadovali výrazné zásahy do rozpočtového
procesu, by významne zvýšila detail informácií o
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dopadoch politík na životné prostredie. Následne
by bolo možné uvažovať o sofistikovanejšom
prístupe.
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Postupujúca agónia slovenského
bankového sektora v deväťdesiatych
rokoch a jej riešenie
Elena Fifeková
KHP, NHF, EUBA

Koniec deväťdesiatych rokov priniesol zmenu nielen v
hospodársko-politických prístupoch, ale načrtol aj možnosti
sfunkčnenia bankovej sústavy, predovšetkým bánk, ktoré boli
pod kontrolou štátu. Málo transparentné ekonomické a politické prostredie,
nedostatočná schopnosť bánk správne reálne hodnotiť efektívnosť podnikov a
vyhodnocovať rizikovosť úverov, podkapitalizovanosť dominujúcich bánk a nedostatky
v bankovom dohľade v deväťdesiatych rokoch minulého storočia viedli k akumulácii
problémov v kvalite aktív komerčných bánk. Napriek skutočnosti, že reštrukturalizácia
bankového sektora patrila medzi priority hospodárskej politiky v celom období
deväťdesiatych rokov, jej reálna realizácia sa začala až pred desiatimi rokmi.
Kumulácia problémov bankového sektora
Prudký rozvoj bankového sektora, ktorý nastal
po roku 1993, sa prejavil rastom počtu bánk,
ich pobočiek, nárastom bilančnej sumy a
kapitálu bánk. Nárast počtu bánk však v 90.
rokoch nepriniesol citeľnejšiu zmenu kvality
ich fungovania. Zvyšovanie bilančnej hodnoty
bankového sektora sa v rokoch 1994 až 1996
prejavilo v raste úverov. Rastúca úverová
angažovanosť bánk bola jednak spojená s
oživením ekonomiky, jednak (a predovšetkým)
s privatizačným procesom. Privatizačné úvery
neriešili rast konkurenčnej schopnosti podnikov
zmenou ich výrobných programov, ale boli
použité z veľkej časti na zmenu vlastníckych
vzťahov. Nízka konkurenčná schopnosť
podnikov (a z nej vyplývajúca nedostatočná
ziskovosť) v kombinácii s ich slabou finančnou
disciplínou sa postupne začala odrážať v kvalite
aktív bankového sektora. Nedodržiavanie
splátkových termínov a aj prípadná neschopnosť
uhrádzania poskytnutých úverov viedla k
nárastu objemu viazaných kapitálových zdrojov
a k poklesu podielu bankových úverov na toku
dôchodkov v ekonomike.
Medzi komerčnými bankami a podnikmi sa
vytvoril bludný kruh. Keďže mnohé podniky

v dôsledku insolventnosti nesplácali úvery
a úroky bankám, bankám chýbali zdroje na
poskytovanie úverov. Znižujúca sa dostupnosť,
resp. nedostupnosť úverových zdrojov pre
insolventné podniky zhoršovala ich pozíciu
voči bankám. Úvery s postupne stávali jedným
z najrizikovejších obchodov komerčných bánk.
V štruktúre úverov sa postupne zvyšoval podiel
klasifikovaných pohľadávok. Dynamika rastu
klasifikovaných pohľadávok bola výrazne
rýchlejšia ako možnosti bankového sektora tvoriť
opravné položky a rezervy na ich krytie. Kým
v rokoch 1995-1996 dynamika rastu opravných
položiek a rezerv prevyšovala dynamiku rastu
klasifikovaných pohľadávok, tento vývoj sa
postupne menil, pričom v priebehu roku 1998
bol už rast klasifikovaných pohľadávok výrazne
rýchlejší ako možnosť bánk tvoriť opravné
položky a rezervy na ich krytie. Následkom
uvedeného vývoja v bankovom sektore chýbali
zdroje na krytie úverových rizík, výška nekrytej
predpokladanej straty dosiahla koncom prvého
polroka 1999 sumu 27,5 mld. Sk.
V bankovom sektore došlo k nesúladu medzi
štruktúrou pasív a aktív z hľadiska času. Išlo
hlavne o nesúlad medzi získavaním zdrojov
predovšetkým z vkladov a ich využitím, najmä
vo forme úverov. Táto skutočnosť sa v bankovej
21
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spôsobovali podnikom, ktoré
boli v pomere k výške vlastného
imania
značne
zadlžené,
problémy s obhospodarovaním
dlhov. Došlo k výraznému
rastu štátnych záruk za
bankové úvery, veľká časť z
toho išla krytie klasifikovaných
požiadaviek. Štát sa stal
dominantným
subjektom
na slovenskom kapitálovom
trhu, odčerpával rádovo 90 %
finančných zdrojov. V dôsledku
dlhodobejšieho rastu úrokových
sadzieb najmä na peňažnom
trhu došlo k výraznému
poklesu akciového trhu a presunu investorov na
peňažný trh, ktorý v plnej miere prevzal funkciu
kapitálového trhu.

Graf 4: Vývoj kapitálovej primeranosti a klasifikovaných úverov (v %)

Prameň: NBS.
praxi prejavila tým, že veľká časť aktív s dlhšou
dobou splatnosti bola krytá krátkodobými
zdrojmi, v dôsledku čoho museli banky
získavať dodatočné zdroje na zabezpečenie
likvidity. Časový nesúlad medzi pasívami a
aktívami (umocnený aj mierou nenávratnosti
a oneskorovaním splácania úverov) spôsobil
nedostatok dlhodobých úverových zdrojov, čo
malo dopad na podnikový sektor. Z celkového
objemu primárnych a sekundárnych zdrojov sa
čoraz menší podiel umiestňoval do výnosových
aktív. Pokles podielu výnosových aktív na
celkových aktívach bol sprevádzaný vysokým
diferenciálom medzi priemernou úrokovou
výnosovosťou a úrokovou nákladovosťou,
pričom široké rozpätie medzi úrokovými
sadzbami z vkladov a úverov pri vysokom
podiele úverov po lehote splatnosti sa odrážalo
v nízkej úrovni kapitálovej primeranosti (graf
1). Klasifikované pohľadávky bánk v štruktúre
úverového portfólia bankového sektora dosiahli v
prvom polroku 1999 úroveň takmer 44 %.
Situácia bánk bola zhoršovaná taktiež
expanzívnou fiškálnou politikou a prehlbujúcimi
sa makroekonomickými nerovnováhami (pozri
Monitor hospodárskej politiky č. 3/2018).
Deficitné hospodárenie verejného sektora v
kombinácii s vysokým rastom ekonomiky a
vysokým deficitom bežného účtu platobnej
bilancie vyvolávalo tlak na sprísnenie menovej
politiky s dopadom na vysokú úroveň reálnych
úrokových sadzieb - úrokové sadzby prekračovali
úroveň 20%. Banky ponúkali na medzibankovom
peňažnom trhu 30. 10. 1998 úložky so splatnosťou
1 mesiac (1-mesačný BRIBOR) s úrokom
24 %. Rastúce úrokové sadzby (a aj prudké
pohyby výmenného kurzu v rokoch 1997 a 1998)
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Hospodárske výsledky bankového sektora ako
celku (a predovšetkým v skupine bánk, ktoré
boli vo vlastníctve štátu, resp. štát mal v nich
rozhodujúci podiel) sa stále zhoršovali, kvalita
štruktúry úverového portfólia sa znižovala.
Banky, ktoré neboli úplne imúnne voči
určitým politickým vplyvom, pri rozhodovaní
o poskytovaní úverov (najmä v období rokov
1994-1998) nezohľadňovali vždy iba finančné
vyhliadky podnikov, uprednostňovali aj iné
ako ekonomické kritériá, pričom nesprávne
rozhodnutia boli často umocnené aj nízkou
schopnosťou bánk vyhodnocovať úverové
riziká podnikov, ktoré vznikli v priebehu
transformačného obdobia.
Banky v záujme zabezpečenia likvidity znižovali
podiel úverov na celkových aktívach v prospech
menej rizikových aktív. Postupne obmedzovali
úverové aktivity a sústredili sa najmä na
obchodovanie s vysoko úročenými a nízko
rizikovými štátnymi cennými papiermi. Deficit
štátneho rozpočtu bol financovaný najmä na
domácom trhu prostredníctvom krátkodobých
pokladničných poukážok predávaných na
aukciách, ktoré realizovala NBS. V roku 1998
boli zavedené vkladové certifikáty na nízke
sumy, s cieľom využiť úspory domácností.
Pokladničné poukážky kupovali takmer výlučne
domáce komerčné banky a poisťovne. Takto
sa znižovali zdroje použiteľné na poskytovanie
úverov. Postupným poklesom efektívnosti
umiestňovania cudzích zdrojov do výnosových
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aktív sa znižovala kapitálová stabilita bánk.
Intenzita
rastu
bilančnej
nerovnováhy,
spôsobená neriešením dokapitalizovania bánk,
ale predovšetkým pomalým ozdravovaním aktív
spôsobila, že bankový sektor nebol schopný
eliminovať poruchy v úverových tokoch
vlastnými silami. Banky, ktoré neboli schopné
zabezpečiť si likviditu iba vlastným kapitálom,
využívali na tento účel cudzie zdroje, čím sa
znižovala ich rentabilita a v konečnom dôsledku
sa odčerpávali zdroje, ktoré mohli byť efektívne
alokované do podnikovej sféry.
Vývoj a výsledky bankovej sústavy v prvom
polroku 1999 hrozili postupným znefunkčnením
finančnej obsluhy reálnej ekonomiky. Finančná
situácia bánk sa v rokoch 1995-1999 zhoršovala,
kumulatívna hospodárska strata (strata z
minulých rokov a strata bežného obdobia)
vzrástla na 23,6 mld. Sk v prvom pokroku 1999,
pričom jej výška v decembri 1995 predstavovala
sumu 5,7 mld. Sk a v decembri 1998 dosiahla
úroveň 13,5 mld. Sk. Za prvý polrok 1999 dosiahol
bankový sektor úroveň kapitálovej primeranosti
(so zápočtom rizikovovážených aktív všetkých
bánk) 0,68 %. Minimálnu úroveň kapitálovej
primeranosti (8 %) nesplnilo šesť bánk. V prvom
polroku 1999 došlo k výraznejšiemu poklesu
výnosových aktív (-12,04 %) oproti poklesu
bilančnej sumy (-7,3%) za bankový sektor
ako celok. Takmer všetky banky sa dostali do
problémov s likviditou.
Zložitý vývoj v bankovom sektore súvisel
okrem už uvedených problémov aj s dôležitým
postavením tzv. transformujúcich sa bánk, ktoré
boli pod kontrolou štátu - Všeobecná úverová
banka, a.s. (VÚB), Slovenská sporiteľňa, a.s.
(SLSP), Investičná a rozvojová banka, a.s).
Zhoršovanie postavenia uvedených bankových
subjektov na trhu súviselo popri problémoch v
kvalite úverového portfólia taktiež s poklesom
ich rentability. Podiel transformujúcich sa
bánk na celkovom objeme klasifikovaných
úverov predstavoval vyše 66 %, podiel nekrytej
predpokladanej straty na celkovom objeme
nekrytej predpokladanej straty bankového
sektora presiahol 84 %. Podstatná časť
úverového portfólia bola viazaná v rizikových,
ťažko návratných úveroch, čím sa umŕtvovala
značná časť úverových zdrojov a obmedzovali
sa možnosti financovania úverových potrieb
perspektívnych
projektov.
Obmedzovanie
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úverových aktivít predmetných bánk následne
spomaľovalo finančné toky do podnikovej sféry.
Transformujúce sa banky vytvorili ku koncu
júna 1999 stratu približne 3,6 mld. Sk, pričom
objem ich prevádzkových nákladov predstavoval
takmer 50 % prevádzkových nákladov celého
bankového sektora. V rámci transformujúcich
bánk mala najväčšie problémy Všeobecná úverová
banka, a.s., ktorá bola hlavným poskytovateľom
komerčných úverov (produkovala prevádzkovú
stratu rámcovo vo výške 3-4 mld. Sk ročne).

Nevyhnutnosť urýchlenej
reštrukturalizácie bánk
Recesné tendencie, prejavujúce sa vo vývoji
slovenského
hospodárstva
v
poslednom
štvrťroku 1998, rozsah makroekonomických
nerovnováh a nepriaznivý vývoj jednotlivých
segmentov ekonomiky si vyžiadali zmenu v
koncepcii hospodárskopolitických prístupov.
S cieľom vytvoriť podmienky pre obnovenie
ekonomického rastu prijala vláda stratégiu
urýchlenia ekonomických reforiem (máj 1999).
Súčasťou makroekonomickej stabilizácie sa stal
program reforiem podnikateľského sektora,
ktorý sledoval tak ozdravenie bankovej sústavy
a podnikov, ako aj formovanie perspektívnych a
konkurencieschopných hospodárskych štruktúr.
Východiskom ozdravenia podnikateľského sektora
ako celku sa stal proces reštrukturalizácie bánk
s rozhodujúcim podielom vlastníctva štátu. Na
základe uznesenia vlády SR č. 90/1999, pripravila
NBS spolu s Ministerstvom financií SR „Návrh
reštrukturalizácie bánk a reštrukturalizácie
podnikového sektora“. Následne uznesením
vlády SR č. 908 z októbra 1999 bol prijatý
návrh
predprivatizačnej
reštrukturalizácie
vybraných bánk (Všeobecnej úverovej banky,
a.s., Slovenskej sporiteľne, a.s. (IRB, a.s. bola
pod nútenou správou NBS už od decembra 1997,
podľa schváleného programu reštrukturalizácie
mala byť buď rekapitalizovaná, alebo oddlžená
do decembra 1999). Reštrukturalizácia bánk
mala zároveň pomôcť riešiť finančnú situáciu
podnikového sektora a vytvoriť podmienky na
jeho reštrukturalizáciu. Následne mala finančná
reštrukturalizácia podnikovej sféry a obnovenie
finančných tokov vytvoriť nevyhnutné rozvojové
impulzy v ekonomike a zamedziť recidíve
finančných problémov bankového sektora.
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Ozdravenie reštrukturalizovaných bánk
Vzhľadom na rozsah finančných nárokov sa
proces reštrukturalizácie bánk s rozhodujúcim
podielom vlastníctva štátu (ich podiel na
celkovom objeme bilančnej sumy bankového
sektora predstavoval takmer 46%) realizoval
v dvoch etapách. Hlavnou úlohou prvej etapy
predprivatizačnej reštrukturalizácie bolo riešenie
problémov reštrukturalizácie úverového portfólia
v skupine transformujúcich sa bánk (VÚB, SLSP,
IRB), čo predpokladalo zabezpečiť dosiahnutie
minimálne 8%-ného koeficientu kapitálovej
primeranosti v súlade so štandardom Bazilejského
výboru pre bankový dohľad pri takom stave
klasifikovaných úverov, pri ktorom banka nebude
vykazovať žiadnu nekrytú predpokladanú stratu
z úverového portfólia (25 až 35 %-ný podiel
klasifikovaných pohľadávok na celkových
pohľadávkach).
Zabezpečenie
uvedených
úloh sa zrealizovalo jednak prostredníctvom
rekapitalizácie reštrukturalizovaných bánk, t.j.
posilnením kapitálovej vybavenosti formou
navýšenia základného imania uvedených bánk s
pomocou štátu (kapitálovým posilnením získalo
Ministerstvo financií SR a Fond národného SR vo
VÚB podiel 84,5 %, v SLSP 97,2% a v IRB 69,9 %
podielu na základnom imaní) a jednak odsunom
časti rizikových pohľadávok z portfólia bánk. To
samo o sebe podporilo ďalšie zvýšenie kapitálovej
primeranosti, lebo sa zmenila štruktúra aktív v
prospech viac likvidných aktív.
Prvá etapa predprivatizačnej reštrukturalizácie
sa uskutočnila v decembri 1999. V prvej etape
bol uskutočnený odsun rizikových úverov z
uvedených bánk do Konsolidačnej banky a
do Slovenskej konsolidačnej. Celková výška
odsunutých úverov predstavovala 82,2 mld. Sk
(do uvedenej sumy boli započítané aj úvery
na družstevnú bytovú výstavbu z IRB, ktoré
boli presunuté do Konsolidačnej banky ešte v
septembri 1999 v objeme 8,1 mld. Sk). Uvedený
akt umožnil rozpustiť opravné položky a použiť
ich na rekapitalizáciu bánk. Zároveň došlo ku
kapitálovému posilneniu uvedených bánk v
celkovej výške 18,9 mld. Sk, pričom navýšenie
sa týkalo VÚB vo výške 8,9 mld. Sk, SLSP vo
výške 4,3 mld. Sk a IRB vo výške 5,7 mld. Sk.
Rekapitalizácia prebehla vo forme navýšenia
základného imania a viedla k posilneniu majetkovej
účasti štátu vo všetkých troch bankách. Druhá
etapa sa uskutočnila v júni roku 2000, kedy bolo
24
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odsunutých z uvedených bánk ďalších 34,2 mld.
Sk do Slovenskej konsolidačnej. V oboch etapách
bolo z portfólií reštrukturalizovaných bánk (po
odpočítaní opravných položiek vo výške 3,3
mld. Sk) odsunutých 105 mld. Sk nedobytných
pohľadávok.
Odsun
pohľadávok
z
bilancií
reštrukturalizovaných bánk mal kvantitatívny
dopad na ich bilančné sumy. Z toho dôvodu
došlo k nahradeniu odsunutých pohľadávok
úvermi úročenými 1,5% úrokom nad diskontnú
sadzbu. Uvedená úroková sadzba bola v
porovnaní s aktuálnymi úrokovými sadzbami
na medzibankovom trhu príliš vysoká a tým
neúmerne zaťažovala štátny rozpočet. Preto
došlo v novembri 2000 k jej zníženiu na úroveň
8,2%, čo zodpovedalo
podmienkam na trhu.
Ministerstvo financií sa zaviazalo, že tieto úvery
budú v prípade privatizácie uvedených bánk
konvertované na štátne cenné papiere vo výške
nominálnej hodnoty odsunutých klasifikovaných
pohľadávok. Ešte pred privatizáciou boli do
portfólií aktív bánk emitované štátne cenné
papiere, pričom bolo realizovaných šesť emisií.
Takýmto spôsobom získali banky do svojich
bilancií kvalitné vysoko výnosové aktíva.
Odsunom klasifikovaných pohľadávok z bánk,
zaradených do procesu reštrukturalizácie, sa
skončila etapa ich ozdravovania.

Privatizácia reštrukturalizovaných bánk
V rámci prípravy na privatizáciu boli
realizované preverovacie audity a zároveň bol
medzinárodným tendrom vybraný pre oblasť
finančného poradenstva J. P. Morgan. Právnym
poradcom sa stala spoločnosť White & Case
(1999).
V priebehu roka 2001 došlo k privatizácii všetkých
troch reštrukturalizovaných bánk. Banky boli
privatizované formou medzinárodného tendra.
Novým majiteľom Slovenskej sporiteľne sa
stala rakúska Erste Bank, ktorá získala 87,18 %
podiel na jej základnom imaní (87,18 % podiel
štátu v SLSP bol predaný za 425 mil. eur). V
januári 2001 bol taktiež odsúhlasený vstup
Medzinárodnej a finančnej korporácie (IFC) a
Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR)
do VÚB. Uvedené inštitúcie kúpili 25 % podiel
na jej základnom imaní. Verejnú súťaž o kúpu
VÚB vyhrala talianska finančná skupina Intesa
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BCI, ktorá okrem 68,6 % balíka vo vlastníctve
štátu zahrnula do ponuky o kúpu aj 25 %
podiel od EBOR a IFC. Takmer 95 % podiel
na základnom imaní druhej väčšej slovenskej
banky bol predaný za 550 mil. eur. Majiteľom
92,55%-ného podielu v IRB sa stala v roku 2002
maďarská OTP Bank.
*****
Reštrukturalizácia a následná privatizácia
bánk bola nevyhnutná pre kapitalizáciu celého
sektora. Išlo o náročnú záležitosť po technickej
aj finančnej stránke. Postupne sa prejavila
hlavne vo výsledkoch jeho hospodárenia – vo
vývoji štruktúry aktív bankového sektora, v
poklese podielu klasifikovaných pohľadávok na
celkových pohľadávkach, v raste kapitálovej
primeranosti, v zlepšení produktivity bánk
a ďalších finančných ukazovateľov, zvýšení
konkurencie na trhu bankových produktov, a to
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najmä v úverovej oblasti.
Pozitívne sa výsledky reštrukturalizácie v
kombinácii s obozretnou makroekonomickou
politikou prejavili v poklese úrovne priemerných
úrokových sadzieb z úverov. Kým priemerná
úroková sadzba z čerpaných úverov dosiahla v
októbri 1998 podľa údajov NBS 23,5 %, v prvom
polroku 2002 sa pohybovala pod úrovňou 10
%. Takýto výrazný pokles úrokových sadzieb
znamenal podstatné zníženie finančných
nákladov podnikateľov, vytvoril priestor pre
reštrukturalizáciu podnikovej sféry a podporu
ďalšieho ekonomického rastu.
Privatizácia bánk sa prejavila v zvýšení kvality
ich manažmentu a v zavedení úverových a
rizikových štandardov. Skvalitnenie komerčného
bankového sektora taktiež pomohlo ustáť
finančnú krízu v rokoch 2008 až 2009 bez
štátnej podpory.
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Experiment alebo anketa? Získavanie kvalitných dát vďaka
systematickému experimentálnemu testovaniu
Martina Fehérová
KF, NHF, EUBA; Tím behaviorálnej a experimentálnej ekonómie (BEET, IZP)

Obavy z neúspechu zavedenia nových, častokrát finančne nákladných intervencií a
kritika zo strany spotrebiteľov (občanov), zvyčajne bránia v procese zavádzania nových
nástrojov. Riziko zlyhania nových intervencií môže byt minimalizované prvotným
experimentálnym testovaním pred ich plošným zavedením. Systematické experimentálne
testovanie dokáže odhaliť príčiny budúceho neúspechu a v konečnom dôsledku vďaka
pochopeniu motívov správania aj poukázať na potrebné zmeny v nastaveniach pre
dosiahnutie požadovaných výsledkov. Tento článok demonštruje potrebu využívania
komplexnejších prístupov akým je systematické testovanie pred zavedením nových
intervencii a poukazuje na rozdiely medzi experimentálnym testovaním a anketovým
prieskumom.
Experimenty zastavajú niekoľko dôležitých úloh
vo vede. Testujú sa nimi teórie, ktoré poskytujú
základ pre vedecké poznatky a dokazuje sa nimi
že akceptovaná teória nie je správna. Na základe
experimentálnych výsledkov je potom možné
budovať vedecké poznatky. Zatiaľ čo experimenty
zastavajú poprednú úlohu v prírodných vedách,
v ostatných sférach, ktoré sú založené na
ľudskom rozhodovaní (ekonómia-spotrebitelia,
politika-občania) nie sú dostatočne využívané.
Využiteľnosť experimentálneho testovania má
veľký potenciál hlavne pri zavádzaní nových
politík, momentálne je ale aktuálnou témou aj
v súkromnom sektore. Návrh nových politík
a služieb občanom sa stáva stále náročnejším
vzhľadom na vzájomnú prepojenosť a zložitosť
existujúcich systémov. Chudoba, klimatické
zmeny, sociálna nespravodlivosť, neúspech
dosiahnutia zásadných reforiem kvôli sporným
legislatívnym procesom má za následok
prehlbujúcu sa nedôveru ľudí vo vládu a
verejné riadenie.1 Navyše aj kvôli rýchlo sa
meniacim zmenám v spoločnosti (rýchly rozvoj
digitálnych technológií) sa stále viac diskutuje
o tom, že mnohé štruktúry verejnej správy a
1
Štatistiky OECD uvádzajú, že v roku 2015 iba 4 z 10 ľudí verili
vo vládny systém v ich krajine. V priemere od roku 2007 do
roku 2014 dôvera v národné politiky v krajinách OECD klesla o
3,3 percentuálnych bodov z 45,2% na 41,8%. Dôvera v národné
vlády v Slovenskej republike je výrazne nižšia (približne o 10%)
ako priemer krajín OECD.
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metódy tvorby politík boli navrhnuté pre minulé
obdobie a pre menej komplexné oblasti politiky.
Zavedenie nových prvkov do mechanizmu
tvorby politik a výber správneho nástroja sú
tak kľúčovým krokom pre zvýšenie efektívnosti
politík a maximalizáciu prínosov pre spoločnosť.
Rozhodovanie autorít v oblasti sociálnej a
hospodárskej politiky sa často zakladá na
predpokladoch ľudského správania a na
rozhodnutiach, ktoré ľudia robia. Reakcie a
rozhodnutia ľudí v konkrétnej situácii alebo
prostredí ovplyvňuje mnoho faktorov, čo sťažuje
predvídanie ľudského správania a výber vhodných
politických nástrojov. Ľudské rozhodovanie je
zvyčajne ovplyvňované mnohými podnetmi:
zvyky, emócie, predsudky alebo sociálny tlak
okolia. Súčasné politické prístupy, založené
na lineárnych procesoch a predpokladoch
predvídateľnosti, sú častokrát nepresné alebo
nesprávne. Je tomu tak, pretože nezahŕňajú
behaviorálne faktory, ktoré ovplyvňujú ľudské
rozhodovanie, a tak nemajú potrebné informácie
pre nájdenie vhodného riešenia. Najnovšie
poznatky poukazujú na dôležitosť pochopenia
strategického správania ľudí a ich interakciu
s inštitucionálnym a prírodným prostredím
pred implementáciou politiky. Napríklad
pre obyvateľa, ktorý dlhodobo nenavštevuje
preventívne prehliadky bude informácia o
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rozbiehajúcej sa kampani a bezplatnom vyšetrení
pravdepodobne menej dôležitá ako informácia o
bezbolestnom a bezpečnom vyšetrení. Na to aby
mala nová intervencia dopad na cielenú skupinu
ľudí, je najskôr potrebné pochopiť bariéram
(starch z bolesti, alebo strach zo zlých výsledkov
a iné), ktoré im bránia v účasti na prehliadkach.
Dané poznatky o ľudskom správaní (pochopenie
bariér, správna motivácia) tak môžu výrazne
dopomôcť k zníženiu nákladov pre dosiahnutie
politických cieľov a umožňujú, aby sa úspory
zo zavádzania politík ďalej prerozdelili do
spoločnosti.
V oblasti zavádzania politík nie je priestor pre
zlyhanie. Verejné výdavky a náklady súvisiace
so zlyhaním politických nástrojov nie sú
akceptovateľné zo strany obyvateľov a práve
obavy z neúspechu zavádzania nových nástrojov
bránia v procese vývoja nových nápadov. Riziko
zlyhania veľkých politických reforiem môže byť
znížené prvotným experimentálnym testovaním
politík pred ich plošným zavedením. Anketové
prieskumy sa častokrát využívajú pri zisťovaní
preferencií obyvateľov, spotrebiteľov či darcov.
Sú ale ich výstupy dostačujúce?

Experiment alebo anketa?
Na získanie informácií o preferenciách darcov
krvi bol uskutočnený anketový prieskum v
spolupráci s Národnou transfúznou službou
SR (NTS SR). Cieľom prieskumu bolo zistiť čo
motivuje darcov k darovaniu krvi a ako vnímajú
krv a iné zložky krvi (krvnú plazmu). Prieskum
sa konal v štyroch mestách (na 5 odberných
staniciach), zúčastnilo sa ho 3205 darcov krvi a
trval približne mesiac. Priemerný mesačný počet
darcov v roku 2019 na všetkých strediskách NTS
SR (12) bolo približne 7 500 darcov. Anketový
prieskum bol vykonávaný v transfúznych
strediskách: NTS Bratislava - Ružinov, NTS
Bratislava – Kramáre, NTS Košice, NTS Poprad,
NTS Nové Zámky. Každému respondentovi,
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ktorý daroval krv bola ponúknutá možnosť
vyplniť anketu. V ankete bol použitý princíp z
behaviorálnej ekonómie: efekt rámcovania, kde
sa porovnávalo či mali zmeny v texte vplyv na
odpovede darcov. Efekt rámcovania je spôsob,
akým sú prezentované voľby (zmena relatívnej
významnosti výberových funkcií), čo často
určuje, ktoré možnosti jednotlivci uprednostnia.
Anketa pozostávala zo 4 verzii A,B,C,D, pričom
verzia A vystupovala ako východiskový text
použitý pri porovnávaní a v ďalších 3 verziách
bola použitá úprava textu. V B verzii bola
zmena v texte pri otázke motivácii darovať pri
rôznych výškach darov z vďačnosti. Vo verzii C
bola vymazaná veta v úvodnom texte o využití
plazmy. D verzia zahŕňala zmeny z verzii B a
C. Cieľom bolo získať rovnaký počet odpovedí,
aby bolo možné výsledky porovnať. Na základe
porovnania odpovedí potom bolo možné určiť,
či je pre darcu dôležité ďalšie využitie plazmy,
či vníma krv a plazmu ako substitúty a či
dvojnásobný počet bodov pre získanie plakety
za darcovstvo plazmy má vplyv na motiváciu
darcov.
Následne boli porovnané odpovede jednotlivých
verzií ankety, nepotvrdil sa ale žiadny
štatisticky významný vplyv verzie na odpovede
respondentov. Na jednej strane sa môže zdať, že
použité úpravy textu nemajú na darcov vplyv.
Nie je pre nich motivujúce získať viac benefitov
pri darovaní plazmy a nie je pre nich dôležité
využitie plazmy. Ale na strane druhej je vysoko
pravdepodobné, že vyplnením ankety darcovia
iba predlžovali svoj čas strávený na transfúznej
stanici (na čo sú veľmi citliví), a preto sa snažili
minimalizovať čas pri čítaní textu. Dané závery
sú ale stále len dohadmi. Pre lepšie pochopenie
motivácie darcov je preto potrebná ďalšia forma
výskumu, ktorá by dané dohady testovala.
Experimentálne testovanie je jedným zo
spôsobov ako skúmať reakcie a motívy
rozhodovania ľudí na konkrétne podnety. Vďaka

Tabuľka 1: Počet získaných odpovedí podľa verzií ankety
A
B
C
D
Spolu

Počet odpovedí
807
798
798
802
3205

Percento (%)
25,2
24,9
24,9
25,0
100,0

Kumulatívne percento (%)
25,2
50,1
75,0
100,0

Prameň: Vlastné spracovanie.
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Obrázok č.1. Laboratórium experimentálnej ekonómie

Prameň: http://www-dev.wiwi.uni-frankfurt.de/
priamemu testovaniu hypotéz so subjektami
buď v laboratóriách alebo priamo v teréne, je
teda možné získať odpovede napríklad na to, čo
vplýva na rozhodovanie subjektov, ako nastaviť
premenné pre docielenie žiadaných výsledkov a
či dané politiky majú šancu fungovať pri danom
nastavení. Nízke náklady prvotného testovania
účinnosti politík sú oproti nákladom ich plošného
zavadzania do praxe jednou z hlavných výhod.
Medzi ďalšie výhody patria: a) participatívnosť,
keďže je možné testovať prostredníctvom
cieleného výberu reprezentatívnej socioekonomickej vzorky obyvateľstva pre ktoré
bude dané opatrenie určené b) urýchlenie
procesu vývoja/zavádzania politík c) možnosť
odhalenia nových faktov, ktoré nebolo možné
predvídať d) poskytovanie údajov pre ďalšie
analýzy a zobrazenie príčinných súvislostí.
Hlavnou zásadou experimentálneho testovania
je merateľnosť výsledkov skupiny subjektov, na
ktorých boli uplatnené intervencie so skupinou,
na ktorej intervencia uplatnená nebola. Na
základe výsledkov následne budú môcť byť
vyvodené závery o tom, či má opatrenie potenciál
uspieť pri plošnom zavádzaní, alebo sú potrebné
zmeny nastavenia intervencie a ďalšie opakované
testovania. Na rozdiel od anketových prieskumov
sú subjekty ekonomických laboratórnych
experimentov vždy finančne motivované, čo
zvyšuje vierohodnosť ich odpovedí, pričom
veľkosť finančnej motivácie musí byť pre
subjekty dostatočne zaujímavá. Naopak v prípade
anketového prieskumu, ktorý neposkytuje za
odpovede finančnú motiváciu, sú odpovede
respondentov často ovplyvňované vonkajšími
faktormi tzv. reputačným skreslením: „čo si
bude myslieť autor prieskumu pri čítaní mojej
odpovede“.
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Pomocou ekonomického experimentu je
možné získať o subjektoch v kontrolovanom
prostredí údaje o stimuloch, ktoré motivujú ich
správanie. Na základe pochopenia motívov ich
správania je následne možné prispôsobiť dizajn
nástroja pre dosiahnutie požadovaného cieľa.
Ekonomický laboratórny experiment modeluje
pre subjekt situáciu, zvyčajne špecifikovanú ako
model teórie hier, kde definuje: a) účastníkov
experimentu, ako subjekty, ktorým je pridelená
určitá rola a právomoci; b) pravidlá, na základe
ktorých sa subjekty budú rozhodovať a ktoré
riadia ich vzájomné pôsobenie; c) informácie
a konkrétne pokyny; d) spôsob odmeňovania,
ktorý definuje veľkosť výnosov. Terénne
experimenty prenášajú kontrolované prostredie
z laboratória do prostredia konkrétnej firmy,
inštitúcie, pre lepšie pochopenie problematiky,
ktorej výskum reflektuje. Okrem prostredia
kde sa uskutočňujú sa môžu líšiť v tom, akú
hĺbku kontextu zachytávajú, úroveň kontroly
nad premennými a kto sú jeho účastníci.
Experimenty by mali okrem kontrolovania
vstupných premenných zabezpečovať aj jeho
jednoduchú replikovateľnosť.
Na základe týchto skutočností sme anketový
prieskum ohľadom preferencií darcov krvi
pre NTS SR doplnili o experimentálny test.
Preferencie darcov sme ďalej testovali formou
laboratórneho experimentu, kde sa ukázalo, že
darcovia vnímajú krv a plazmu ako substitúty.
Pri porovnaní pomoci jednému (ako v prípade
darovania krvi) a pomoci viacerým (darovanie
krvnej plazmy) sa laboratórnym testom navyše
dokázalo, že voľba možnosti akú zložku darovať,
zvyšovala motiváciu darcov darovať. Prvotné
experimentálne testovanie teda poskytuje lepšie
odpovede na dôležité otázky ako anketový
prieskum.
Experimentálny prístup v ekonómii naberá na
popularite aj vďaka minuloročnej Nobelovej
cene udelenej trojici vedcov Duflo, Banerjee a
Kremer, za ich experimentálny výskum, ktorý
umožňuje získať spoľahlivé odpovede ohľadom
nových spôsobov boja so svetovou chudobou.
*****
Experimentovanie môže vládam nielen pomôcť
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zistiť, čo funguje a čo nie. Pri správnom
nastavení môže tiež zlepšiť účasť a angažovanosť
občanov, zvýšiť dôveru vo vládne politiky,
zrýchliť vzdelávanie a inovácie a v neposlednom
rade pomôcť vládam testovať politiky zamerané
na ľudské rozhodovanie skúmaním motívov
ich rozhodovania. Experimentovanie poskytuje
bezpečný priestor kde môžu autority testovať
zmeny v opatreniach predtým, ako dôjde k ich
nesprávnemu zavedeniu vo veľkom meradle.
Prvotné experimentálne testovanie poskytuje
lepšie odpovede na dôležité otázky ako anketa.
Keď hovoríme o kombinovaní laboratórnych
a terénnych experimentov, neznamená to len
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zhrnutie záverov a zistení. Namiesto toho
je dôležité dbať na to, aby sa experimenty v
laboratóriu a teréne vzájomne dopĺňali. Prvotné
testovanie v laboratóriu umožní predpovedať,
či následné plošné testovanie (alebo zavádzanie
politík) má šancu na úspech. Pretože, ak sa teória
nepotvrdí v kontrolovanom prostredí laboratória,
v praxi nebude s veľkou pravdepodobnosťou
úspešná. Široká využiteľnosť experimentálneho
testovania
navyše
umožňuje
hľadať
komplexnejšie riešenia pre lepšie pochopenie
bariér, ktoré komplikujú participáciu občanov či
už na trhu práce alebo iných trhoch.
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Cena za presadzovanie verejných politík postavených na dátach
Jana Péliová
KF, NHF, EUBA

14. októbra 2019 vyhlásil prof. G. K. Hansson, generálny sekretár Švédskej kráľovskej
akadémie vied, laureátov Ceny za ekonomické vedy1 pre rok 2019. Cenu získala trojica
ekonómov z Bostonu: Abhijit Banerjee a Esther Duflo z MIT a Michael Kremer z
Harvardovej univerzity, za ich prínos k využívaniu experimentálneho prístupu k
zmierňovaniu globálnej chudoby.
Vyhlásenie Švédskej kráľovskej akadémie bolo
výnimočné hneď z niekoľkých dôvodov. Ide
o ďalšie ocenenie experimentálneho prístupu
v ekonómii a cenu získali partneri nielen v
profesionálnom ale i v osobnom živote (Duflo
a Banerjee). Esther Duflo povedala v jednom z
mnohých rozhovorov po rozhodnutí o laureátoch
tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2019,
že sa rozhodla študovať ekonómiu až keď zistila,
že ekonómia môže zmeniť svet, urobiť ho lepší.
Na otázku prečo bola iba druhou ženou (po
Elizabeth Ostrom v roku 2009) odpovedala
okrem iného, že zaujímavé je nielen to, že je
žena, ale zároveň, že je mladá (narodila sa v roku
1972). Z hľadiska rozvoja ekonómie je však oveľa
dôležitejšia práca, za ktorú laureáti cenu získali
a to je využívanie terénnych experimentov ako
zdroja dát na formovanie verejných politík.
Všetkých troch spája práca pre J-PAL2 (The
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), globálne
výskumné centrum, ktoré sa snaží znižovať
chudobu prostredníctvom politík postavených
na vedeckých dôkazoch získaných pomocou
metódy náhodných testov.
Napriek výraznému rozvoju spoločnosti,
poznania, vedy a techniky v posledných
desaťročiach zostáva odstránenie chudoby
na svete jedným z najvypuklejších a
najkomplexnejších problémov, na ktorý nám
zatiaľ chýba riešenie. Čo treba urobiť, aby sme
pomohli jednotlivcom a skupinám, ktoré sú na
tom najhoršie? Ekonómia a špeciálne rozvojovú
1
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory
of Alfred Nobel 2019.
2
Laureáti cenu pri preberaní dedikovali „randomistom“ – celej
sieti ekonómov, ktorí vo svojom výskume využívajú RCT.
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ekonómia (Development Economics) sa snaží
nájsť odpoveď na túto otázku prostredníctvom
skúmania a aplikovania mikroekonomických
prístupov. Dobre formulovaná mikroekonomická
teória, ktorá zohľadňuje motiváciu a informačné
zdroje spolu s behaviorálnymi obmedzeniami
síce vysvetľuje rozhodovanie sa ekonomických
subjektov ale nie je dostatočnou pre
formulovanie vhodnej politiky pre odstraňovanie
chudoby. Teória dokáže identifikovať motívy
správania, ale nedokáže odhaliť ich silu v praxi.
Chýbajúce empirické dôkazy môžeme získať
iba experimentálnym výskumom. Práve týmto
smerom Abhijit Banerjee, Esther Duflo a Michael
Kremer zmenili rozvojovú ekonómiu. Navrhujú
vychádzať z mikroekonomickej teórie a používať
mikroekonomické údaje avšak zameriavajú sa
na identifikovanie uskutočniteľných politík, pri
ktorých dokážeme potvrdiť kauzálnu závislosť.
Ekonómovia si požičali metódu náhodného
výberu (Randomized Control Trial – RCT) z
medicínskeho výskumu. Je to typ vedeckého
experimentu, ktorého cieľom je znížiť zdroje
skreslenia pri testovaní účinnosti nových (v
medicíne liečebných) postupov. To sa dosiahne
náhodným rozdelením subjektov do dvoch alebo
viacerých skupín, na ktoré uplatňujeme rôzne
postupy a potom porovnáme ich dopad s ohľadom
na merateľnú reakciu subjektov. Využívanie RCT
v spoločenských vedách prispelo k rozšíreniu
poznania, formulovaniu odporúčaní pre politiku
a k zmenám v chápaní politík. Umožnili nám
porovnať výsledky modelov, ktoré sú postavené
na teórii racionality a na behaviorálnych teóriách.
Ukázalo sa, že práve behaviorálne modely majú
veľké praktické využitie pri odhadovaní dopadov
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politík. Aj firmy využívajú napr. AB testovanie
na vyhodnotenie účinnosti nových prístupov,
ktoré potom škálujú a využívajú vo svojej praxi.
Existuje však veľa oblastí, kde súkromný sektor
nemá záujem investovať do inovácií, ktoré môžu
priniesť zlepšenie kvality života mnohým ľuďom.
Ocenení
ekonómovia
navrhujú
rozdeliť
veľký, globálny problém, napr. ako zvýšiť
ľudský kapitál v nízkopríjmových krajinách,
na menšie konkrétnejšie problémy, ktoré
môžu byť analyzované pomocou starostlivo
nadizajnovaného experimentu. V tejto súvislosti
napríklad
Kremerov
záujem
o
vzdelávací
systém v Keni 90-tych
rokoch viedol k sérii
terénnych experimentov
zameraných na zvýšenie
školskej
dochádzky
detí
a
postupne
k
rozšíreniu
záberu
výskumu na zdravotnú
politiku,
pôžičky,
poľnohospodárstvo
a
ďalšie (Kremer – Miguel,
2004, Banerjee at al,
2007).
Ekonómovia
hlavného
prúdu kritizujú tento
prístup
práve
pre
zameranie sa na riešenie „malých“ čiastkových
problémov avšak laureáti svojím výskumom
poukázali na to, že práve tieto výsledky
čiastkových
mikroekonomických
štúdií
pomáhajú lepšie pochopiť a vyriešiť širšie
ekonomické problémy rozvojovej ekonómie
– napr. prečo sa HDP na obyvateľa tak
významne líši medzi jednotlivými krajinami.
Analýzou štúdií z viacerých krajín Banerjee a
Duflo (2005) ukázali neplatnosť základného
predpokladu o optimálnej alokácii zdrojov.
Kľúčovou skutočnosťou je podľa nich obrovská
heterogenita mier návratnosti jedného faktora v
rámci jednej ekonomiky, táto sa stratí pri meraní
rozdielov medzi krajinami priemerným výnosom
celej ekonomiky. Tvrdia, že tieto nesprávne
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alokácie majú pôvod v rôznych trhových
nedokonalostiach a v zlyhaní vlád. Kľúčovým
krokom v porozumení a konečnom odstránení
chudoby je preto identifikácia zdrojov zistených
nedostatkov, ako aj návrh politík, ktoré by ich
mohli riešiť. Prostredníctvom vytvorenia nových
experimentálnych postupov a v snahe vyriešiť
základný problém generalizovania výsledkov
jednotlivých čiastkových experimentov (najmä
externej validity) prispeli nielen k výraznej
zmene charakteru výskumu v rámci rozvojovej
ekonómie ale aj ďalších oblastí výskumu.
Michael Kremer vo svojej
prednáške3 pri preberaní
Nobelovej ceny zhrnul
5 dôvodov, prečo je
výhodné využívať terénne
ekonomické experimenty
v politike: (1) odhalenie
kauzálnych
vzťahov,
(2) širší kontext, (3)
skúmanie
konkrétnych
praktických problémov,
(4)
kolaboratívny
(spolupráca odborníkov
z viacerých oblastí) a (5)
iteratívny
(experiment
môže hodnotiť viacero
fáz programu, ktoré komponenty ovplyvňujú
základnú hypotézu, ktoré nástroje dizajnu
programu môžu zlepšiť jeho fungovanie)
charakter. Týchto päť charakteristík robia RCT
dôležitým nástrojom pre vedu, politiku ale aj
inovácie v oblasti verejných politík. Aktuálna
orientácia slovenských inštitúcií štátnej správy a
samosprávy na využívanie RCT pri formulovaní
návrhov politík nám dáva nádej, že aj verejné
politiky na Slovensku budú efektívnejšie pri
riešení pálčivých problémov.
3
Michael Kremer – Prize Lecture. NobelPrize.org. Nobel Media
AB 2020. Mon. 13 Jan 2020. <https://www.nobelprize.org/prizes/
economic-sciences/2019/kremer/lecture/>
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Čo nás čaká na trhu práce v roku 2030?
Matej Horňák
študent NHF, EUBA

Rok 2020 ešte len odštartoval, no ekonómovia a medzinárodné inštitúcie už upierajú
zrak na koniec tohto desaťročia. Trh práce bude radikálne zmenený a takouto zmenou
budú musieť prejsť aj zamestnanci.
Významné zmeny vplývajú na ľudí na
pracovnom trhu už dnes. Žijú a pracujú v rýchlo
sa meniacej dobe prinášajúcej veľké množstvo
výziev, ktoré predstaviteľov štátov netrápili už
dlhé desaťročia. Revolúciu a nevídanú situáciu
zažívame v oblasti demografie – priemerná dĺžka
dožitia sa zvyšuje, no počet novonarodených detí
sa znižuje. Zatiaľ čo v roku 1980 pripadalo na
Slovensku na 100 pracujúcich len 19 dôchodcov,
v roku 2015 je to približne 22, no do roku 2050
toto číslo vzrastie takmer na 54 dôchodcov na
100 pracujúcich1. Aj keď je toto číslo jedno z
najvyšších, v rámci krajín OECD zďaleka nie
je najhorším. Nepotešujúce prvenstvo v roku
2050 budú mať krajiny ako Japonsko, Taliansko,
Grécko či Španielsko s hodnotami medzi 70 - 78
dôchodcov na 100 pracujúcich.
Významnou
prichádzajúcou
výzvou
sa stáva automatizácia a nasadzovanie
technologických robotov. Rastúce náklady práce
a čoraz prístupnejšie technológie sú pre firmou
správnou motiváciou pre zavedenie „nemých
zamestnancov“ bez akýchkoľvek požiadaviek
(vynímajúc údržbu či softvérové úpravy).
Organizácia Oxford Economics2 odhadla, že
globálna strata pracovných miest od roku 2000
po rok 2016 v dôsledku nasadzovania robotov je
1,6 milióna, z toho iba v Európe ich bolo 400
tisíc. Najväčšiu stratu však zaznamenala Čína
na úrovni 550 tisíc zamestnancov. Výhražným
prstom pre Slovensko však je, že z 294 tisíc
globálne novonakúpených robotov v roku 2016
bol najväčším prijímateľom automobilový
priemysel (35 % , resp. 103 tisíc).
Nikto nemôže namietať, že úroveň ovládania
informačných technológií zásadne vplýva na
1

OECD Employment Outlook 2019.
Oxford Economics: HOW ROBOTS CHANGE THE WORLD
(2019).
2
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uplatniteľnosť uchádzačov o zamestnanie už
v súčasnosti. Rýchlosť, akou sa technológie
dostávajú do rozličných oblastí života, sa neustále
skracuje. Trvalo viac než 7 dekád, kým sa telefón
dostal z 10 % amerických domácností až do 90
% z nich. Mobilným telefónom sa tento progres
podarilo dosiahnuť za 15 rokov, smartfónom
už iba za 8 rokov. Nástup IKT technológií na
pracoviská sa medzi rokmi 1995 a 2015 rapídne
zvýšil. V Maďarsku, Japonsku a Slovinsku sa v
tomto období zvýšilo množstvo IKT technológií
používaných na pracovisku o približne 150 %,
približne 300 % to bolo v Holandsku, Česku,
Írsku a Nemecku a viac než 300 % v USA, UK
a Belgicku (merané cez tzv. ICT capital services
per hour).
Napriek tomu, že tieto výzvy ešte len začínajú
pôsobiť na trh práce, už v súčasnosti isté
efekty ukazujú. Technologický pokrok vytvára
predpoklady na vyššiu bezpečnosť zamestnancov,
pretože prináša nielen efektívnejšie ochranné
prostriedky, ale dokáže nahradiť ľudskú činnosť
napríklad v nebezpečných situáciách či pri
nezdravých činnostiach. Tým sa ale výrazne
mení štruktúra požadovanej pracovnej sily,
ktorá je potrebná pre trh práce.
Na Grafe 1 môžeme vidieť, ako sa zmenila
štruktúra pracovnej sily medzi rokmi 1995
a 2015. Pracovná sila je rozdelená medzi tri
skupiny zamestnaní:
•
high skill zamestnania - zaraďujeme
sem manažérov, zákonodarcov, špecialistov,
technikov či odborných pracovníkov,
•
middle skill zamestnania - rozumieme
administratívnych pracovníkov, remeselníkov
a operátorov, montérov strojov a zariadení,
•

low skill zamestnania – pracovníci v
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Graf 1: Zmena v podiele na celkovej zamestnanosti (p. b. medzi 1995 a 2015)

Prameň: “How technology and globalisation are transforming the labour market”, OECD Employment
Outlook 2017.
službách a obchode, pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci.
V skúmanom období vidíme v krajinách OECD
významný posun smerom k high skill pozíciám,
pri ktorých sú vyžadované dobré odborné
znalosti, ale aj sociálne a emocionálne zručnosti.
Tieto profesie tvorili v roku 2015 na Slovensku o
4,52 p. b. vyšší podiel z celkovej zamestnanosti
než v roku 1995. Tento prírastok je však jedným
z najnižších a rozvinutejšie krajiny dosahovali aj
výrazne vyššie nárasty – napr. Rakúsko takmer
15 p.b. či Švajčiarsko 15,5 p.b. Mierny nárast
podielu zaznamenávajú low-skill zamestnania vo
väčšine krajín, avšak najvýraznejším trendom
je všeobecný pokles middle skill zamestnaní.
Kombinácia vyššie uvedených trendov (a,
samozrejme, aj ďalších tu nespomenutých)
vytvára tlak na vznikanie pracovných pozícií s
vysokými odbornými nárokmi na zamestnanca.
Tento fakt však vytvára nebezpečnú medzeru
medzi skupinami pracovníkov, nakoľko vytláča
z pracovného trhu akúsi strednú triedu. Týchto
zamestnancov „rozraďuje“ medzi nízko a vysoko
kvalifikované pracovné pozície, čo môže prinášať

či zvýrazňovať príjmové nerovnosti v ekonomike
(dôležité je však poznamenať, že high skill
zamestnanie nie je zárukou vysokej mzdy, ako aj
middle skill práca môže prinášať nadštandardný
zárobok). Ďalšie príčiny poklesu podielu middle
skill zamestnaní v krajinách OECD sú aj celkový
pokles spracovateľského priemyslu či globalizácia
(OECD Employment Outlook 2019).
Vidíme teda, že dopyt do vysokokvalifikovanej
pracovnej sile bude neustále narastať. Z údajov
CODEFOP pre Slovensko v roku 2030 (Graf 2)
vidíme, že najvyšší prírastok zaznamenáme pri
zamestnaniach klasifikovaných ako high skill
– v oblasti právnych, sociálnych a kultúrnych
služieb, kde ide až o takmer 50 tisíc pracovných
miest. Nasleduje ďalšia vysokokvalifikovaná
kategória – pracovníci v obchode a
administratíve, kde počítame s nárastom asi 20
tisíc zamestnancov. Veľkú časť však bude tvoriť
aj nízkokvalifikovaná skupina zamestnancov,
napríklad v oblasti údržby, odpadu či obsluhy
strojov.
V prípade ďalších nekvalifikovaných profesií

Graf 2: Prírastok zamestnaní v absolútnych číslach (medzi 2018 a 2030)

Prameň: CODEFOP - Skills forecaset, vlastné spracovanie.
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môžeme vidieť akýsi „vzor“, ktorý predpovedá,
že tieto činnosti budú potrebou zamestnancov
narastať. Ako sme už v texte uvádzali,
najohrozenejšie automatizáciou sú pozície,
ktoré vykonávajú rutinné činnosti, neustále
sa opakujúce – a to všetko na jednom mieste.
Nízkokvalifikované činnosti, ktoré sú spomenuté
v Grafe 2, sú zamestnania vyžadujúce si
„pohyby“, ktoré v súčasnej dobe nie sú možné
naprogramovať, resp. by nahradenie takéhoto
zamestnanca strojom bolo (aspoň zatiaľ)
ekonomicky stratové.
OECD vo svojej správe Skills for 2030 uvádza tri
druhy zručností:
•
kognitívne a metakognitívne (používanie
jazyka, čísel, argumentácie, kritické myslenie,
learn-to-learn, kreativita),
•
sociálne a emocionálne zručnosti
(empatia,
zodpovednosť,
schopnosť
spolupracovať),
•
praktické a fyzické zručnosti (používanie
IKT technológií, hranie na hudobný nástroj,
tvoriť umelecké diela, ale aj manipulácia so
zariadením, pomôckami, nástrojmi atď.).
Dokument uvádza, že tak, ako nám v priebehu
času stroje prácu brali, zároveň vytvárali
ďalšie príležitosti s využitím kognitívnych a
metakognitívnych zručností ako kreativita
či sociálne zručnosti ako empatia. Schopnosť
robotov nahradiť človeka spočíva v ich presnosti,
rýchlosti a práce bez prestávky, čím sa vytvára
zamestnancom
priestor
pre
zamestnania
využívajúce práve zručnosti, ktoré robotom
chýbajú – napr. kreativita či empatia. Jednou z
najdôležitejších sa stane tzv. „learn-to-learn“,
ktorá predstavuje schopnosť „naučiť sa učiť“,
keďže neustála potreba nových vedomostí si
bude vyžadovať efektívne spôsoby učenia sa.
Podľa prieskumu až 16 % zamestnancov vo
Fínsku, Nemecku, Maďarsku a Holandsku
vyjadrilo názor, že ich vedomosti sa v posledných
dvoch rokoch zastarali, pričom najväčšiu mieru
takéhoto „znehodnotenia“ vykazujú práve IKT a
digitálne zručnosti3.
3

Beauchemin, J., T. Hutchins and F. Patterson (2008),
“Mindfulness meditation may lessen anxiety, promote social
skills, and improve academic performance among adolescents
wit learning disabilities.”, Complementary Health Practice
Review, Vol. 13/1, pp. 34-45.
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Pracovníci, ktorých zamestnanie si vyžaduje
sociálne a emocionálne zručnosti, sú podľa správy
najmenej ohrození automatizáciou. Ako príklad
môžeme uviesť zdravotné sestry, pri ktorých je
vyžadovaná určitá miera empatie s pacientom
či situácii primeraný rozhovor. Výskumy
4
okonca nachádzajú súvislosť medzi vyššou
mierou týchto zručností a vyšším príjmom, či
dokonca ich označujú za rovnako dôležité (v
niektorých prípadoch dokonca dôležitejšie) ako
kognitívne zručnosti potenciálneho zamestnanca.
Rozvinutejšie sociálne a emocionálne zručnosti
sa však spájajú aj s radom ďalších pozitív:
niektoré výskumy uvádzajú o 26 p.b. nižšiu
pravdepodobnosť depresie, o 11 p.b. nižšiu
pravdepodobnosť závislosti na alkohole, o 14
p.b. nižšiu pravdepodobnosť obezity či nárast
ročného príjmu o 7900 kanadských dolárov5.
Rozvíjanie praktických a fyzických zručností je
vysoko prepojené s kognitívnymi schopnosťami.
Napríklad rozvíjanie jemnej motoriky detí má
preukázateľný vplyv na ich lepšie výsledky v
škole a kognitívnu efektívnosť. (OECD, 2019)
Rozvíjanie po fyzickej stránke však deti privádza
k zdravším návykom a lepšiemu zdraviu, čo sa
odráža na celkovej spokojnosti či zdravotnom
stave aj v dospelosti.
Zručnosti „zajtrajška“ je potrebné rozvíjať už dnes
a nevyhnutnou podmienkou je teda poznať ich.
Ako bude teda zamestnanie budúcnosti vyzerať?
Bude zamerané na empatiu, ľudský kontakt
a kreativitu. Dôležitými pre budúcnosť budú
aj tzv. „fusion skills“, tzn. schopnosť prepájať
medzi jednotlivými zručnosťami a vedomosťami,
vytvárať nové kontexty a obsahové celky, ako aj
prichádzať s inováciami a nápadmi. Požiadavky
na (najlepších) zamestnancov budúcnosti budú
zamerané širokospektrálne, napr. kombináciu
podnikateľských, technických a kreatívnych
zručností. Cestou teda je nezameriavať sa iba
na určitú časť, ale rozvíjať niekoľko oblastí,
ktoré budú navzájom vytvárať predpoklady aj
pre také pracovné miesta, ktoré dnes ešte vôbec
nepoznáme.

4

OECD: „Skills for Social Progress: The Power of Social and
Emotional Skills” (2015).

5
V prípade prechodu z najnižšieho do najvyššieho decilu
pri meraní sociálnych zručností ako úroveň sebestačnost,
sebaovládania a sebaúcty vo veku 15 rokov.
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Evolúcia technologickej blízkosti univerzít a firiem v regiónoch
východnej Európy
Miroslav Špurek
KVSRR NHF, EUBA

Chemik má bližšie k biológovi ako k softvérovému inžinierovi. Technologická blízkosť,
previazaná skôr s dynamickým prístupom, kde inovácia nepretržito prebieha medzi
všetkými aktérmi ekonomiky – firmami, univerzitami aj vládou – meria podobnosť
jednotlivých aktérov, nie ich inovačnú výkonnosť. Cieľom článku je odmerať
technologickú blízkosť univerzít a firiem v regiónoch východnej Európy. Nie je totiž jasné,
či existuje akási optimálna úroveň technologickej blízkosti, a teda, či inovatívne regióny
konvergujú v zmysle podobnosti ich aktérov, ktorých vzájomné vzťahy a interakcie
tvoria tzv. „regionálny inovačný systém“. Dátovú kostru analýzy tvoria patentové dáta
s využitím názvoslovia klasifikácie IPC (International Patent Classification). Výstupy
štúdie je možné bez výraznej námahy spárovať s ďalšími regionálnymi ukazovateľmi.
Na rozdiel od vzdelávania, výskum univerzít
sa nie vždy zdal byť pre technologický pokrok
dôležitý - „akademici dokážu učiť čo začínajúci
vynálezci a podnikatelia potrebujú vedieť
bez toho, aby ich výskum bol čo i len trochu
relevantný trhu (Richard R. Nelson, 1986, s.
187).“ Výstupy neskorších empirických štúdií
však odhalili pozitívny a štatisticky významný
efekt rastúcich výskumných výdavkov univerzít
na počet patentov firiem v ich okolí (Jaffe, 1989;
a ďalší) a univerzity začali byť rozpoznávané ako
dôležitý inštitucionálny faktor našich národných
a regionálnych inovačných systémov.
Vlády rozvinutých krajín sa snažia priblížiť
výskumné svety akademikov a podnikateľov,
a naštartovať tak lokálny ekonomický rozvoj.
Úspech podobných iniciatív však závisí aj od
režimov, pod ktorými sa univerzity (a tiež
firmy) desaťročia vyvíjali. Univerzity krajín
bývalého sovietskeho bloku totiž nemajú bohatú
výskumnú tradíciu ich západných susedov.
Článok sa opiera o hypotézu, že s rastúcou mierou
transformácie ekonomík bývalého východného
bloku sa výskum univerzít technologicky
zbližuje s výskumom firiem.

Mechanizmy transferu znalostí
K transferu znalostí z výskumu univerzít do

firiem dochádza, pretože výskum univerzít je do
určitej miery, komplementom k podnikateľskej
činnosti. Univerzity orientujúce sa na základný
či aplikovaný výskum, prispievajú k procesom
tvorby a šírenia znalostí a znalosti sú kľúčovým
faktorom štruktúrneho ekonomického rastu.
Šírenie znalostí je pritom rovnako dôležité ako ich
tvorba, a univerzity majú k dispozícií množstvo
formálnych aj neformálnych mechanizmov,
pomocou ktorých znalosti šíria do firiem.
Výstupy akademického výskumu sú dostupné
širšej verejnosti vo forme publikácií vo
vedeckých časopisoch. Akademici sa zúčastňujú
konferencií a rôznych workshopov, kde si
nápady a skúsenosti vymieňajú priamo, aj s
kolegami z biznisu. Ako dôležitá forma transferu
sa spomína aj pracovná mobilita akademických
zamestnancov do firiem. Univerzity tiež zvyknú
prenajímať priestory a výskumnú infraštruktúru
začínajúcim podnikateľom a najpriamejšou
formou, je zrejmé zmluvná spolupráca univerzity
a firmy alebo univerzitná spin-off firma, ktorá
kapitalizuje výsledky výskumu univerzity.
Priateľstvo akademika a podnikateľa je tiež
možným neformálnym mechanizmom transferu.
Ďalšou formou transferu sú patenty, či už ide
o spoločný patent univerzity a firmy (spravidla
výsledkom zmluvnej spolupráce), alebo citáciu
univerzitného patentu (alebo článku) v patente
35
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firemnom. Je zrejmé, že akademici si „môžu
vybrať“ zo širokej škály možností šírenia znalostí.
Zaujímavým je, že medzi krajinami a tiež medzi
univerzitami samotnými, existujú obrovské
rozdiely v tom, ako tieto kanály využívajú (Polt
a kol., 2001).

Transformácia regionálnych inovačných
systémov vo východnej Európe
Inovačné aktivity firiem sú závislé od externých
zdrojov znalostí (a tiež kapitálu) a firma
nedokáže inovovať osamote, spoliehajúc sa len
na vlastné zdroje (Doloreux, 2002). Koncept
inovačných systémov je paralelným konceptom.
Pod regionálnym inovačným systémom sa totiž
rozumie systém, v ktorom sa firmy a ďalšie
organizácie regiónu systematicky zapájajú do
interaktívnych procesov učenia sa (Cooke a kol.
- 1998). Spôsob a intenzita interakcií medzi
firmami, univerzitami a vládou potom určuje
inovačnú výkonnosť regiónu. Slabá inovačná
výkonnosť systému (regiónu) je spravidla
spojená s nízkou mierou vzájomných interakcií
jeho aktérov a naopak.
Pred rokom 1989 bol vedecko-výskumný sektor
v krajinách východnej Európy striktne oddelený
od produkčných aktivít firiem. Prepojenia medzi
výskumom a produkciou boli organizované
skôr odvetvovo a nie regionálne. Postavenie
vysokých škôl bolo v porovnaní so západom tiež
odlišné. Ich hlavnou úlohou bolo poskytovanie
vysokoškolského vzdelania, ich angažovanosť
vo výskume bola veľmi nízka. Po roku 1989 a
počas obdobia transformácie sa vysoké školy
začali aktívnejšie angažovať vo vede a výskume,
avšak formujúce sa inovačné systémy boli
charakteristické vysokou mierou fragmentácie,
nízkou mierou kooperácie a nedostatkom
sprostredkovateľských
organizácií
(Rehák,
Sokol, 2007 a ďalší).
Viacero procesov menilo kontext novovznikajúcich inovačných systémov. Prvým boli
zmeny vlastníckych pomerov v podnikateľskom
sektore v dôsledku privatizácie a vstupu
zahraničného kapitálu. Zahraniční investori
výrazne menili odvetvovú štruktúru regiónov.
Obdobie transformácie ekonomík strednej a
východnej Európy sa tiež spája s poklesom ich
patentovej aktivity. Lengyel a Leško (2018) na
základe analýzy patentov krajín V4 v rokoch
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1981 – 2010 zistili, že inovatívne firmy začali vo
vyššej miere využívať znalosti z iných regiónov a
krajín, a angažovať sa skôr v medziregionálnej a
medzinárodnej spolupráci, čo je pravdepodobne
dôsledkom nefungujúcich inovačných systémov.
Vstup zahraničných investorov bol pôvodne
iniciovaný nízkymi pracovnými nákladmi,
avšak v neskoršom období vyústil do budovania
systematickejších
prepojení
s
vedeckovýskumnou základňou regiónu.
Transformácia ekonomík sa výrazne dotkla
aj vedecko-výskumného sektora a univerzít.
Univerzity sa začali výraznejšie angažovať vo
vede a výskume, k čomu tiež prispela zmena
systému financovania vysokého školstva, ktoré
vo vyššej miere závisí od výsledkov ich výskumu.
Jedným z motívov zmeny financovania univerzít
mohol byť tiež rastúci tlak spoločnosti na
komercializáciu výstupov ich výskumu.

Dáta a metodológia
V nasledujúcich riadkoch vysvetlím metodiku
organizácie dát a spôsob výpočtu technologickej
blízkosti. Prvým krokom bolo identifikovať
tie patenty, ktorých autormi sú univerzity. K
tomuto cieľu mi boli nápomocné dve databázy
– zoznam domácich a anglických názvov
európskych univerzít1 a databáza patentových
prihlášok2. Patentové prihlášky ktoré ukázali
aspoň čiastočnú zhodu medzi menom autora
(organizácie) prihlášky a jedným z názvov
univerzít, boli označené ako univerzitné.
Súčasťou databázy sú tiež adresy a regióny
vynálezcov. Výsledkom fázy identifikácie sú
dve skupiny patentov – (1) patenty univerzitné a
(2) patenty nie-univerzitné. Nie je preto celkom
pravdou, že meriam technologickú blízkosť
výlučne medzi univerzitami a firmami, ale skôr
medzi univerzitami a všetkým ostatným, čo tvorí
ich regionálny inovačný systém (firmy, verejné
výskumné inštitúcie a tiež súkromné osoby).
Technologickú blízkosť meriam s
využitím názvoslovia IPC (International Patent
1
European Tertiary Education Register (ETER project) available
at: https://www.eter-project.com/#/home
2
OECD, REGPAT database, July 2019. Tabuľka EPO Applicants
bola použitá výlučne za účelom identifikácie univerzitných
patentov. Pre účely konečnej analýzy som kvôli nesporným
metodologickým výhodám použil tabuľky EPO Inventors a IPC
sections.
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Classification). Táto klasifikácia rozdeľuje
patenty do viac ako 68,000 podkategórií a má
hierarchickú štruktúru. Pre účely tohto článku
používam iba prvú úroveň a klasifikáciu
zjednodušujem na osem hlavných oblastí3. Princíp
merania blízkosti spočíva v rozdelení každého
regiónu na dva vektory, jeden univerzitný (univ)
a druhý nie-univerzitný (other). Každý z týchto
vektorov má osem súradníc a tie sú súčtom
počtu patentov regiónu v danej sekcií IPC.
Univerzity budú technologicky blízke k firmám
vtedy, ak vektory regiónu vykazujú rovnaké
početnosti patentov naprieč sekciami IPC
(súradnicami). Ak sú vektory rovnobežné, potom
relatívne početnosti ich súradníc sú identické.
Dĺžka vektora – daná absolútnym počtom
patentov - je pre meranie tohto typu blízkosti
nedôležitá. Rozhodujúci je jeho relatívny smer.
Technologickú blízkosť regiónu počítam ako
kosínus uhlu medzi vektormi regiónu, podobne
ako Angue, Ayerbe a Mitková (2013). Keďže
počet patentov je vždy väčší alebo rovný nule,
potom kosínus uhlu bude v intervale 0 až 1:
•

„0“ reprezentuje dve absolútne odlišné
technologické portfóliá vektorov

•

„1“ reprezentuje identické patentové portfóliá
(kolinearitu či rovnobežnosť vektorov

kde M je maticou, ktorú tvoria vektory všetkých
regiónov. Potom M(u) je prvým riadkom matice a
zároveň vektorom univerzitným a M(o) je ďalším
riadkom matice a vektorom nie-univerzitným.
Vektory ďalšieho regiónu sú v treťom a štvrtom
riadku matice M a tak ďalej. Matica P je potom
3

IPC classification main classes - (A) human necessities, (B)
performing operations and transporting, (C) chemistry and
metallurgy, (D) textiles and paper, (E) fixed constructions, (F)
mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting, (G)
physics and (H) electricity.

maticou technologických blízkostí
jednotlivými pármi riadkov matice M.

medzi

Evolúcia technologickej blízkosti
Za účelom skúmania evolúcie technologickej
blízkosti univerzít a firiem, dáta rozdeľujem do
štyroch časových radov podľa dátumu podania
patentovej prihlášky (tzv. priority date). Tabuľka
1 zobrazuje počet patentov univerzitných a
nie-univerzitných, tak vo východnej ako aj
v západnej Európe. Graf 1 znázorňuje vývoj
patentovej aktivity v relatívnych hodnotách.
Medzi prvými dvoma sledovanými obdobiami,
celkový počet patentov vzrástol asi o polovicu,
pričom patentová aktivita západných univerzít
rástla desať-krát rýchlejšie ako tomu bolo
na východe. Zanedbateľný počet patentov
východných univerzít v týchto dvoch obdobiach
je výsledkom chýbajúcej výskumnej zložky
univerzít v centrálne plánovanom hospodárstve.
Avšak, s rastúcou mierou transformácie týchto
ekonomík, rastie aj angažovanosť univerzít vo
vede a výskume. Medzi druhým a tretím, a tiež
tretím a štvrtým obdobím, patenty univerzít rastú
rýchlejšie na východe ako na západe a univerzity
patentujú rýchlejšie ako firmy (zaujímavým
je pokles patentovej aktivity firiem v západnej
Európe medzi tretím a štvrtým obdobím).
Rastúca patentová aktivita európskych univerzít
odzrkadľuje ich snahu komercializovať výsledky
výskumu. Naprieč všetkými sledovanými
obdobiami, relatívny prírastok univerzitných
patentov je v západnej a východnej Európe
zhruba rovnaký. I keď patentová aktivita firiem
a univerzít vo východnej Európe je ďaleko za
výkonnosťou jej susedov, rýchle tempo jej rastu
naznačuje, že inovačné systémy prekonali úskalia
obdobia transformácie.
Evolúcia technologickej blízkosti je spojená
najmä so zmenou štruktúry portfólia patentov
(Graf 2 a Graf 3). Z dát zozbieraných za
posledných 10 rokov vidieť, že výskum univerzít

Tabuľka 1: Počet patentových prihlášok (EPO)
Ostatné - východ
Ostatné - západ
Univerzity - východ
Univerzity - západ
Spolu

Pred 1989

1989 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

Spolu

1521
244437
47
735
246740

2023
366206
61
2995
371285

7805
590956
387
12580
611728

10267
413760
846
13912
438785

21616
1615359
1341
30222
1668538

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z databázy OECD, REGPAT database, July 2019
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Graf 1: Patentová aktivita vo východnej a západnej Európe

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z databázy OECD, REGPAT database, July 2019
je z dvoch tretín ukotvený v kategórií C
(chémia a metalurgia) a A (ľudské potreby),
ako vo východnej tak aj v západnej Európe.
Vo všeobecnosti a s určitým nadhľadom
možno tvrdiť, že východné univerzity majú
technologicky bližšie k firmám v oblasti B
(transport) a G (fyzika), západné ku G a H
(elektrina).
Graf 4 ukazuje konvergenciu technologickej

blízkosti regiónov východnej a západnej Európy.
Trend vývoja východných regiónov potvrdzuje,
že výskum univerzít a firiem sa technologicky
zbližuje, a zároveň konverguje s hodnotami
západných susedov, ktorí sa už technologicky
nezbližujú,
ale ani výrazne nevzďaľujú.
Rast technologickej blízkosti vo východných
regiónoch je spojený s rýchlym tempom
rastu ich patentov. Konvergencia východnej a
západnej Európy nevyvracia teóriu o optimálnej

Graf 2: Distribúcia patentov v IPC vo východnej Európe

Graf 3: Distribúcia patentov v IPC v západnej Európe

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z databázy OECD, REGPAT database, July 2019
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Graf 4: Konvergencia priemernej technologickej blízkosti regiónov východnej a západnej Európy

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z databázy OECD, REGPAT database, July 2019
technologickej blízkosti. Stále však nie je jasné,
kto sa mení viac – univerzity alebo firmy? Preto
v nasledujúcej tabuľke počítam vzájomnú
technologickú blízkosť univerzít medzi 1. a 4.
obdobím a vzájomnú blízkosť firiem medzi
týmito obdobiami. Potom je zrejmé, že sa mení
Tabuľka 2: Technologická blízkosť medzi 1. a 4. obdobím
Univerzity
Ostatné

Západ

Východ

0,776
0,886

0,633
0,674

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z
databázy OECD, REGPAT database, July 2019
viac štruktúra patentov univerzitných ako
firemných, ako na východe tak na západe. Tiež je
vidieť, že technológie patentov západných firiem
sa za posledné desaťročia zmenili iba veľmi málo.

Evolúcia technologickej blízkosti je tiež
znázornená graficky na Mape 1 a Mape 2. Nie
všetky regióny mali pred rokom 1989 aj patenty
univerzitné aj firemné. Tento trend je výrazný
najmä vo východnej Európe – technologickú
blízkosť bolo možné vypočítať za menej ako
tretinu regiónov, a to iba v Maďarsku a v Poľsku.
Na západe sa to podarilo asi v polovici prípadov.
Tak či onak, v neskorších obdobiach je možné
blízkosť počítať takmer vo všetkých regiónoch
Európy. Mapa tiež znázorňuje technologické
zbližovanie firiem a univerzít v regiónoch
východnej Európy a zároveň odhaľuje tie, ktoré
sa naopak vzďaľujú. Regióny s najvyššími
hodnotami technologickej blízkosti sú spravidla
regióny hlavných miest.
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Mapa 1: Technologická blízkosť regiónov pred rokom 1989 a v rokoch 1989-1999

Mapa 2: Technologická blízkosť regiónov v rokoch 2000-2009 a v rokoch 2010-2019

Prameň: vlastné spracovanie na základe údajov z databázy OECD, REGPAT database, July 2019
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Číslo, ktoré nás zaujalo

14 %

je cieľová hodnota podielu obnoviteľných
zdrojov na celkovej spotrebe energií, ktorú chce
Slovenská republika dosiahnuť do roku 2020.
Na základe pôvodnej smernice Európskeho
parlamentu a rady o podpore využívania energie z
obnoviteľných zdrojov energie1, si Európska únia
stanovila cieľ do roku 2020, aby 20 % z celkovej
spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných
zdrojov. Z dôvodu rôznorodosti a východiskovou
vybavenosťou
obnoviteľných
zdrojov
v
jednotlivých členských štátoch bolo potrebné
prispôsobiť uvedený cieľ na jednotlivé členské
štáty. Podľa najnovších údajov z Eurostatu,
už v roku 2018 sa niektorým členským štátom
Európskej únie podarilo dosiahnuť svoj cieľ.
Slovensko však medzi tieto štáty nepatrí.
Od roku 2004 až do 2015 je zrejmý rastúci
trend podielu spotreby energie z obnoviteľných
zdrojov z celkovej energetickej spotreby, ktorý
dosiahol 12,9 %. V rokoch 2016 a 2017 sa tento
1

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES z 23.
apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení
smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Viktória Švardová
KHP, NHF, EUBA

podiel znížil na hodnotu 11,5 % a v roku 2018 jeho
hodnota len mierne vzrástla na 11,8 % (Graf 1).
Hoci je otázne či tento rok naplníme stanovený
cieľ, už teraz sme si stanovili nový pre rok 2030.
Podiel spotrebovanej energie z obnoviteľných
zdrojov na Slovensku by mal predstavovať 19,2
% (cieľ Európskej únie do roku 2030 je najmenej
32 %). Podľa plánu z Ministerstva hospodárstva2
pôvodný cieľ navýšenia predstavoval až 20 %,
tým by ale vznikli dodatočné investičné náklady
v hodnote 700 miliónov eur. Súčasné investičné
náklady na dosiahnutie 19,2 %-ného podielu sa
odhaduje na 4,3 miliardy eur.
Výhody vyššieho podielu obnoviteľnej energie
na celkovej energetickej spotrebe sú zrejmé.
Nepopierateľne prispievajú k znižovaniu emisií,
skleníkových plynov z fosílnych palív, k
diverzifikácií dodávok energií a tým k zníženiu
závislosti od dovážaných palív. A nakoniec
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov
a investície do zelených technológií pozitívne
prispievajú aj k hospodárskemu rastu.
2

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR (2019): Integrovaný
národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030.

Graf 1: Percentuálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe v Slovenskej republike
a priemer v Európskej únii

Prameň: spracované na základe údajov z Eurostatu.
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