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ABSTRACT
The aim of this article is the identification and quantitative assessment of the determinants
affecting the emergence of disparities in the territorial division of the Slovak Republic into
eight regions (NUTS III). The article focuses primarily on the impact assessment of selected
indicators such as the nominal pension height, unemployment, labour productivity, foreign
direct investment, etc. on income and household savings during 11 years. Through statistical
methods for analyzing panel data - combined regression models and fixed effects were found
different relationships between selected variables.
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ÚVOD
Silnejúce obdobie globalizácie a vzájomné prepojenie ekonomík vyvíja stále väĉší tlak na
zvyšovanie efektívnosti využívania dostupných zdrojov. Efektívna a konkurencieschopná
ekonomika prispieva ku skvalitňovaniu regionálneho rozvoja, ktorý súvisí s rôznymi aspektmi
ako je infraštruktúra regiónu a poskytované služby, možnosti inovácií a vývoja a
predovšetkým ľudský kapitál. Nielen firmy, ale aj ľudia sa preto v súĉasnej dobe so stále
menšími problémami sústreďujú na miestach, ktoré im môžu poskytnúť urĉité výhody. Nejde
pritom len o samotnú výšku disponibilného dôchodku, ale taktiež aj štruktúru dostupných
pracovných miest, infraštruktúru regiónu a pod. V dôsledku tohto nerovnomerného
rozmiestnenia dostupných zdrojov v rámci krajiny ĉasto vznikajú regionálne disparity, ktoré
môžu viesť k ešte väĉšmi sa prehlbujúcim problémom medzi jednotlivými regiónmi.
Problematike regionálnych disparít sa venujú viacerí autori, z domácich autorov môžeme
spomenúť napríklad Matloviĉ, Matloviĉová (2011), Rajĉáková, Švecová (2009), Gonos,
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Nemec (2015), zo zahraniĉných autorov sa tejto problematike venujú Okabe, Kam (2017),
Obradović, Lojanica, Janković (2016), Fendel (2016).
Práca sa primárne venuje zisteniu závislosti vybraných ekonomických ukazovateľov s
predpokladaným vplyvom na vznik regionálnych disparít v rámci vyšších územných celkov.
Najprv v krátkom teoretickom úvode vysvetlíme tento pojem a naĉrtneme možné príĉiny
vzniku, v hlavnej ĉasti sa potom venujeme analýze zozbieraných ekonomických ukazovateľov
a kvantifikácii vplyvu týchto determinantov na navodený problém.
1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Pre potreby skúmania problematiky regionálnych disparít je potrebné najskôr definovať
základné pojmy. Pojem región sa stal širokospektrálne použiteľným, preto je nevyhnutné ho
bližšie charakterizovať. Rýsová (2009) uvádza, že regióny sú chápané ako priestorové celky
vzájomne prepojené v rámci konkrétneho systému národného hospodárstva daného štátu.
Regióny predstavujú komplexné a bohato štruktúrované celky. Pojem región vo všeobecnosti
predstavuje územno-správny alebo politicko-administratívny celok s presne vymedzenou
kompetenciou správnych orgánov v území, priĉom disponuje urĉitými zdrojmi (vnútornými,
ĉi vonkajšími) utvárajúcimi predpoklady jeho rozvoja (Habánik, Koišová 2011).
Niektoré regióny sú rozvinuté viac, iné zase menej, každý región je iný, má odlišné
možnosti pre svoj rast a rozvoj, preto medzi jednotlivými regiónmi vznikajú a existujú urĉité
disparity. Matloviĉ, Matloviĉová (2011) chápu pojem regionálne disparity ako urĉité rozdiely
v stupni sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov, pod ktorými rozumejú kraje
ako jednotky územnosprávneho ĉlenenia SR. Výrostová (2010) uvádza, že regionálne
disparity môžu byť spôsobené viacerými faktormi ekonomického, ale i neekonomického
charakteru. Príĉinou môže byť napríklad rozdielna vybavenosť regiónov výrobnými faktormi,
ich nedostatok, ĉi neracionálne využívanie výrobných faktorov, rozdiely v ekonomickej
štruktúre regiónov, v sociálnom kapitáli, v nízkej mobilite pracovnej sily a kapitálu, rozdiely
môžu existovať i v dopyte po produktoch regiónov, v spotrebných zvyklostiach, ĉi tiež
v rozdielnej schopnosti tvorby inovácií. Prírodné, geografické, ĉi historické podmienky
regiónu, rozdiely v kultúre, tradície, demografické charakteristiky, ĉi vzdelanostná úroveň
obyvateľstva sú ďalšie príĉiny, ktoré spôsobujú existenciu disparít medzi regiónmi.
Z uvedeného jasne vyplýva, že príĉiny regionálnych rozdielov sú heterogénne, rôzne
a vždy špecifické pre konkrétne územie, región, ĉi samotný štát, priĉom ich samotná
identifikácia a následná eliminácia sú veľmi nároĉné, neexistuje ideálny, ĉi univerzálny

456

Scientia Iuventa 2017
postup na ich odstránenie a zmiernenie, priĉom je zásadné urĉiť, ktoré faktory spôsobujú
zaostávanie regiónu (Radvanský, Tiruneh a kol. 2010).
V práci sme sa preto zamerali na identifikáciu nami predpokladaných faktorov, ktoré
majú priamy vplyv na vznik disparít v rámci samosprávnych krajov na Slovensku.
2 CIEĽ A METÓDY
Hlavným cieľom tohto príspevku je vyhodnotiť a najmä kvantifikovať zákonitosti priamo
vplývajúce na regionálne disparity. Za jeden zo základných faktorov ovplyvňujúcich vznik
disparít považujeme príjmy (v tomto prípade priemerné disponibilné príjmy) domácností a ich
úspory (tvoriace rozdiel medzi príjmami a nákladmi), ĉo bolo primárnym dôvodom
hodnotenia vytvorených setov ukazovateľov hľadajúcich vzťahy s týmito ukazovateľmi.
Predpokladáme, že v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou a vysokým príjmom má
poĉet voľných pracovných miest výrazne nižší vplyv ako samotný poĉet nezamestnaných, ĉo
je v takýchto regiónoch spojené s relatívne veľkou saturáciou trhu práce a fluktuáciou
pracovnej sily. Zároveň považujeme priame zahraniĉné investície za jedného z nositeľov rastu
nominálnej mzdy v regiónoch, ĉo súvisí so zvyšovaním výrobných kapacít. Pri analyzovaní
disparít regiónov sme okrem skúmania vybraných zložiek na výšku príjmov pristúpili aj
k hodnoteniu vplyvu tzv. nutných výdavkov (na stravu, ubytovanie, dopravu a ošatenie) pri
tvorbe úspor domácností. Tie v dlhodobom horizonte tvoria investície, teda ďalší motor rastu
ekonomickej výkonnosti regiónov, no zároveň predstavujú istotu pre domácnosti v horších
ĉasoch. Na základe vyššie uvedeného sú pracovné hypotézy zostavené nasledovne:
H1: V regiónoch s nižšími príjmami domácností má na výšku nominálnej mzdy väĉší
vplyv fluktuácia miery nezamestnanosti než v regiónoch s vyšším príjmom.
H2: V regiónoch s vyššími príjmami domácností má na výšku nominálnej mzdy väĉší
vplyv variabilita voľných pracovných miest než v regiónoch s nižším príjmom.
H3: Priame zahraniĉné investície vplývajú na zvyšovanie nominálnej mzdy.
H4: Nevyhnutné výdavky majú v chudobnejších regiónoch väĉší vplyv na tvorbu úspor
domácností.
Metódy použité na analyzovanie stanovených hypotéz sú spojený regresný model (SRM),
model náhodných vplyvov (MNV) a model fixných vplyvov (MFV). Prostredníctvom nich
bol zhodnotený vplyv produktivity (PH), stavu trhu práce (STP) na dopytovej aj ponukovej
strane a vtekajúcich priamych zahraniĉných investícií (PZI) na výšku disponibilného príjmu,
resp. vplyv štruktúry nákladov na tvorbu úspor. Tieto metódy sú konštruované nasledovne:
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(

)

, resp.
(

)

, priĉom komplexnejšiu charakteristiku použitých premenných znázorňuje tabuľka 1.
Tabuľka 1 Zoznam premenných použitých v regresných modeloch
Premenná Popis
Príjem domácností (v eurách). Táto premenná je vyjadrená
prirodzeným logaritmom priemerných disponibilných
PRI
príjmov domácností, pretože vplyv rastu je markantnejší pri
nižších mzdách a s rastúcimi slabne. (závislá premenná)
Úspory domácností (v eurách). Táto premenná je vyjadrená
prirodzeným logaritmom rozdielu príjmov a výdavkov
USP
domácností. Logaritmus bol aplikovaný z obdobných príĉin
ako v prípade príjmov. (závislá premenná)
Pridaná hodnota na domácnosť (v eurách na domácnosť).
PH
Vyjadrená podielom pridanej hodnoty regiónu a poĉtu
domácnosti v danom regióne.
Miera evidovanej nezamestnanosti (v percentách). Vyjadrená
NEZ
podielom disponibilných uchádzaĉov o zamestnanie a
ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Poĉet voľných pracovných miest na uchádzaĉa (v
VPM
percentách). Vyjadrená podielom poĉtu voľných pracovných
miest a disponibilných uchádzaĉov o zamestnanie.
Priame zahraniĉné investície na domácnosť (v eurách na
PZI
domácnosť). Vyjadrená podielom všetkých zahraniĉných
investícií v regióne a poĉtu domácností.
Výdavky na potraviny (v percentách). Vyjadrená podielom
POT
výdavkov na potraviny k celkovým výdavkom domácností.
Výdavky na bývanie (v percentách). Vyjadrená podielom
BYV
výdavkov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá k
celkovým výdavkom domácností.
Výdavky na ošatenie (v percentách). Vyjadrená podielom
OSA
výdavkov na odievanie a obuv k celkovým výdavkom.
Výdavky na dopravu (v percentách). Vyjadrená podielom
DOP
výdavkov na dopravu k celkovým výdavkom domácností.
Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov uvedených ako zdroj dát

Zdroj

Využitie

ŠÚ SR

Panel A
Panel B

ŠÚ SR

Panel C

ŠÚ SR

Panel A
Panel B

MPSVaR Panel A

MPSVaR Panel B

NBS

Panel A
Panel B

ŠÚ SR

Panel C

ŠÚ SR

Panel C

ŠÚ SR

Panel C

ŠÚ SR

Panel C

Ako bolo spomenuté vyššie, stav trhu práce je pozorovaný z dvoch perspektív a teda pre
každú z nich bola vykonaná osobitná analýza. Na analýzu ponukovej strany trhu práce sa
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použil ukazovateľ miery nezamestnanosti, kým na dopytovej strane sa analyzoval poĉet
voľných pracovných miest. Ukazovateľ pridanej hodnoty na jednu domácnosť v regióne
zobrazuje produktivitu práce, ktorej vplyv na výšku mzdy bol už v minulosti preukázaný,
napríklad v štúdií autorov Sharpe, Arsenault a Harrison (2008). Dvojaký vplyv investícií na
výšku mzdy súvisí s charakteristikou investície. Kým investície do rozširovania výroby
zväĉša nevplývajú na výšku mzdy okamžite, ale skrze zmeny rovnováhy na trhu práce,
investície do nových technológií okrem zvyšovania produktivity práce prichádza nárast
požiadaviek na pracovnú silu a s nárastom požiadaviek je späté aj vyššie odmeňovanie.
Analýza sa sústreďuje na 8 regiónov podľa kategorizácie NUTS 3, priĉom sledovaný
vývoj predstavuje 11 ĉasových období. Ide teda o panelové dáta, ĉo viedlo k použitiu vyššie
uvedených regresných modelov primárne urĉených na analýzu takto štruktúrovaných dát.
Dataset bol rozdelený na tri panelové skupiny. Panel A hodnotí vplyv mixu indikátorov pri
zohľadnení dopytovej strany trhu práce na výšku disponibilného príjmu domácností. Panel B
hodnotí obdobný vzťah, avšak zohľadňuje ponukovú stranu trhu práce. Panel C hodnotí vzťah
štruktúry nákladov na veľkosť generovaných úspor. Okrem toho je pre každý panel dát
vykonaná aj parciálna analýza zoskupení regiónov, priĉom priradenie záviselo od jeho
ekonomickej výkonnosti. Prvým je zoskupenie regiónov s vyšším disponibilným príjmom,
kde radíme BA, TT a TN kraj. Ďalším zoskupením sú regióny s nižším disponibilným
príjmom, kde patria BB, PO a KE kraj. Zvyšné kraje (ZA a NR) tvoria tretiu skupinu. Pred
každou samostatnou regresnou analýzou sme posudzovali stacionaritu závislých a nezávislých
premenných pomocou zisťovania prítomnosti jednotkových koreňov ADF testom. Pred
samotným zostavovaním regresných modelov sme vykonali korelaĉnú analýzu. Na urĉenie
vhodnosti jedného z troch vyššie uvedených regresných modelov sme použili test spoloĉnej
významnosti priemerov odlišných skupín, Breusch-Paganovu, resp. Hausmanovu testovaciu
štatistiku. Na ich základe pre panel A, no aj pre panel B používame model fixných vplyvov
(MFV) a pre panel C považujeme za najvhodnejší spojený regresný model (SRM). Iba pre
názornosť sme na analýzu kompletného datasetu použili všetky tri metódy.
3 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Po vykonaní zisťovania existencie jednotkových koreňov pomocou ADF testu môžeme
pri všetkých použitých ukazovateľoch stacionárnosť potvrdiť, teda nebolo potrebné vykonať
žiadnu korekciu (diferenciu) indikátorov. Následne sme teda pristúpili ku korelaĉnej analýze,
ktorej výsledky sú zobrazené na obrázku 1, priĉom prvá hodnota reprezentuje Pearsonov
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korelaĉný koeficient, hodnota v oblých zátvorkách je koeficient determinácie a v hranatých
zátvorkách sa nachádza p-hodnota t-testu, resp. F-testu. *, **, *** predstavujú štatistickú
významnosť na úrovni 1%, 5%, resp. 10%.

Obrázok 1 Korelaĉná analýza
Prameň: Vlastné spracovanie
V rámci tejto analýzy sa medzi disponibilným príjmom a mixom ukazovateľov
pozostávajúcim z pridanej hodnoty (produktivita), priamych zahraniĉných investícií
a voľných pracovných miest potvrdili predpoklady o pozitívnej korelácii. Nepriamo úmerný
vzťah bol pozorovaný pri nezamestnanosti a príjmoch domácností. Dôležité však je
poznamenať, že oba ukazovatele trhu práce nie sú štatisticky významné. Preto sa prikláňame
k názoru, že najpodstatnejším faktorom vplývajúcim na výšku disponibilného príjmu je
pridaná hodnota tvorená v danom regióne, resp. prílev investícií, ktoré sú s rastom pridanej
hodnoty priamo späté. Z analýzy vplyvu výdavkových položiek domácností vyplynul
prekvapivý záver, ktorý predpokladá priamu úmeru medzi výdavkami na dopravu
a veľkosťou úspor. Predpokladáme, že to súvisí s tým, že náklady na dopravu väĉšinou
súvisia s tranzitom za lepšie platenou prácou (než aká sa vyskytuje v priamom okolí), ĉo
zvyšuje príjem. Keďže sa však jedná o výdavky, zjavný negatívny vplyv na úspory prispel
k faktu, že táto závislosť je štatisticky nevýznamná.
Výsledky regresnej analýzy pre panel A sú na obrázku 2. Otázka priamych zahraniĉných
investícií je bližšie opísaná po analýze panela B, keďže v oboch prípadoch išlo o identickú
súvzťažnosť. Vzťahu pridanej hodnoty a nezamestnanosti s rastom príjmov domácností nám
potvrdzuje, že regióny s vyššou mzdou sú bližšie k plnej zamestnanosti a teda akékoľvek
dodatoĉné zníženie nezamestnanosti prinesie nižšie zvýšenie miezd ako v prípade zvyšných
skupín regiónov, v kvantitatívnom vyjadrení porovnávania sa jedná o 4,89-násobne silnejší
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efekt pre nízkopríjmové regióny. Na základe týchto skutoĉností môžeme hypotézu H1
potvrdiť. Rovnako je to aj s pridanou hodnotu, keďže jediný variabilný výrobný faktor
v krátkodobom horizonte (práca) je vyťažovaný v regiónoch s vyššími príjmami viac ako
v ostatných. Konkrétne pri porovnávaní nestredovo príjmových regiónov (vyšších s nižšími)
ide približne o 1,85-násobne vyšší efekt pre regióny s nižšími príjmami.

Obrázok 2 Regresné modely pre panel A
Prameň: Vlastné spracovanie

Obrázok 3 Regresné modely pre panel B
Prameň: Vlastné spracovanie
Na obrázku 3 sú umiestnené hodnoty analýzy pre panel B. V synergii viacerých vplyvov
sa ukazovateľ priamych zahraniĉných investícií ukazuje ako nepriamo úmerný, oproti
pozitívnej korelácii v prípade osobitného hodnotenia a to v oboch pozorovaných paneloch A a
B. To môže súvisieť s dvojakým vplyvom investícií popísanom vyššie. Okrem toho sa mohla
preukázať previazanosť investícií s rastom pridanej hodnoty, resp. so zmenami na trhu práce.
Navyše tento fakt prispel k tomu, že hypotézu H3 nemôžeme potvrdiť. Faktor voľných
pracovných miest je najsilnejší v regiónoch s najvyšším príjmom, ĉo potvrdzuje hypotézu H2.
V regiónoch s trhom práce blízkym plnej zamestnanosti je akékoľvek zvýšenie ponúkaných
pracovných miest spojené s vyšším nárastom ponúkanej mzdy (než v iných regiónoch), keďže
zamestnávatelia sa snažia navzájom si konkurovať. Poĉas sledovaného obdobia tento efekt
spôsobil to, že nárast o dodatoĉné pracovné miesto bude mať zhruba 2-násobne vyšší efekt
v regiónoch s vyššími príjmami ako v regiónoch s nižšími príjmami, resp. zhruba 2,1-násobne
vyšší ako v regiónoch nachádzajúcich sa okolo priemeru. Túto zjavnú disproporciu spôsobil
efekt spojený s priamymi zahraniĉnými investíciami, ktoré majú priamo úmerný vzťah
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s príjmom domácností len v NR a ZA kraji. Efekt pridanej hodnoty je tento krát obrátený,
pretože sa na trh práce pozeráme z “opaĉnej“ strany, teda zo strany ponuky.

Obrázok 4 Regresné modely pre panel C
Prameň: Vlastné spracovanie
Za najprekvapivejšie zistenie z regresnej analýzy vplyvov štruktúry nutných výdavkov na
tvorbu úspor považujeme neexistenciu štatistickej významnosti pre náklady na potraviny
a nealkoholické nápoje, hoci z korelácie vyplýva, že takýto stav mali zaznamenať výdavky na
dopravu. Ĉiže synergický efekt preniesol štatistickú významnosť z nákladov na potraviny na
náklady na dopravu, ktoré majú medzi sebou relatívne (vzhľadom k ostatným pozorovaným
nákladom) silnú väzbu. Z porovnania datasetov pre regióny s vyšším a nižším objemom úspor
vyplýva potvrdenie hypotézy H4 pre všetky nutné výdavky, avšak niektoré z nich
nepovažujeme za štatisticky signifikantné. Zoznam konštánt jednotlivých regiónov v rámci
modelu fixných vplyvov pre všetky skúmané variácie obsahuje obrázok 5.

Obrázok 5 Konštanty pre regióny v rámci modelu fixných vplyvov
Prameň: Vlastné spracovanie
ZÁVER
Regionálne rozdiely v hospodárskom raste môžeme pozorovať v mnohých krajinách na
rôznych úrovniach. V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie determinantov, ktoré majú
priamy vplyv na vznik disparít. V rámci získaných výsledkov nešlo len o samotné urĉenie
vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi, ale sústredili sme sa aj na kvantifikáciu týchto
vzťahov. Konkrétne výsledky sú uvedené v kapitole 3. Podľa našich oĉakávaní sa potvrdil
vzťah medzi príjmami a mierou nezamestnanosti ĉi voľnými pracovnými miestami. Treba
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však spomenúť, že v danej práci sa nepoĉíta s dobrovoľnou nezamestnanosťou, ĉo poskytuje
priestor na budúci výskum v tejto oblasti. Aj keď sa štatisticky nepotvrdilo (pre dvojaký
efekt), že priame zahraniĉné investície vplývajú na zvyšovanie mzdy, v práci sa nepoĉítalo s
prirátaním domácich investícií, kde by bolo možné oĉakávať odlišné výsledky.
Prezentované zistenia sú kompatibilné s existujúcimi výsledkami v danej oblasti. Ako
jeden z príkladov slúži práca Dusek, Lukács a Rácz (2014), kde autori analyzujú regionálne
disparity v siedmich regiónoch Maďarska a kvantifikujú ich. Medzi ĉasto sledovaný
ukazovateľ pri skúmaní disparít patrí aj HDP na obyvateľa (Gonos, Nemec 2015, Fan,
Kanbur, Zhang 2011), ĉi PZI (Nistor 2012). Každopádne je teda oblasť výskumu disparít
veľmi obsiahlou a ĉasto diskutovanou témou, ktorá nám v budúcnosti ponúka ďalšie možnosti
rozvoju skúmania tejto problematiky v úmysle nadviazať na náš poĉiatoĉný výskum.
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