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1

Úvod

Vysokoškolská učebnica predstavuje učebnú pomôcku pre predmet Regionálny a miestny rozvoj. Jej
cieľom je priblížiť študentom rozdiely medzi regionálnym rastom a regionálnym rozvojom, aby
pochopili rôzne interpretácie ekonomického rastu a rozvoja v rôznych teoretických konceptoch a ako
sa vyvíjali v priebehu času a ako boli tieto teoretické koncepty premietané do konkrétnych politických
opatrení (a prečo niektoré z nich zlyhávajú).
Obsahovo ju tvoria tri logické celky. Prvý celok je venovaný vysvetleniu základných pojmov
ako je regionálny rast a rozvoj, konceptu regionálnej konkurencieschopnosti a faktorom, ktoré ju
ovplyvňujú a príčinám a dôsledkom regionálnych disparít. Druhý najrozsiahlejší celok zase zahŕňa
vybrané teoretické a koncepčné prístupy, ktoré vysvetľujú vzájomné pôsobenie faktorov rozvoja
a ich súvislosť s regionálnym rozvojom a regionálnymi disparitami. Regionálny rast a rozvoj
vysvetľuje z pohľadu neoklasického prístupu, ktorého nedostatky neskôr vyústili do dominancie
keynesiánskeho a polarizačného prístupu k regionálnemu rastu a rozvoju. Riešenie nedostatkov
týchto zase priniesli neoliberálne a inštitucionálne prístupy, ktoré majú dominantný vplyv na
charakter regionálnej politiky aj v súčasnosti.
Prečo práve teórie? Lebo svet sám o sebe (a tým aj ekonomický systém), bez toho, aby sme
sa naň pozreli, je chaotický. Až naša schopnosť modelového zmýšľania, teda identifikácie
opakujúcich sa vzorov, nám umožňuje orientovať sa v ňom. Tieto vzorce sú abstrakciou reality, ktorá
nám pomáha zorientovať sa vo svete a ekonomickom systéme tak, aby sme pochopili príčinnodôsledkové súvislosti prevládajúce v tomto systéme, čo nám umožní vyhnúť sa krokom (napr.
politickým rozhodnutiam), ktoré by mohli viesť k nežiaducim dôsledkom a pomôže nastaviť také
opatrenia, aby sme zabezpečili spoločensky prijateľný výsledok.
Okrem toho, že vysvetľujú „ako funguje svet“, nám teórie rozvoja zároveň poskytujú
„recepty“ na tvorbu politík a konkrétnych opatrení na jeho ovplyvňovanie s cieľom dosiahnuť
spoločensky žiaduce efekty. Práve tretí celok prináša historický priebeh aplikácie týchto teoretických
a koncepčných prístupov v praxi, konkrétne v regionálnej politike Európskej únie.
Okrem pojmu teória v učebnici používame aj pojmy koncepcia a model s porovnateľným
významom. Autori učebnice zároveň predpokladajú, že študent je oboznámený so základnou
terminológiou používanou na predmetoch Mikroekonómia, Makroekonómia, Regionálna ekonomika
a Ekonomika verejnej správy.
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2

Regionálny rozvoj a ekonomický rast
„Jedným z najväčších mýtov je, že na podporu rozvoja spoločnosť musí akceptovať rast.

Pravdou je, že rast treba odlišovať od rozvoja: rast znamená zväčšovať sa, rozvoj znamená zlepšovať
sa – zvyšovať kvalitu a diverzitu.“
(Pike et al., 2007)
Existuje celý rad definícií ekonomického rozvoja, niektoré z nich zásadne odlišné od konvenčnejšieho
pojmu „ekonomického rastu". Jednotlivé interpretácie sa líšia od miesta k miestu a časom sa vyvíjajú.
Ekonomický rast znamená dosiahnutie väčšieho objemu produkcie ekonomiky – produkovať viac
tovarov a služieb na jednej strane národného účtu (hrubý domáci produkt – HDP) a väčší celkový
príjem na strane druhej (hrubý národný dôchodok – HND). Avšak ekonomický rast môže nastať bez
riešenia problémov, ako je nerovnosť a chudoba, keď sa celý tento rast koncentruje v rukách
niekoľkých subjektov. Napríklad, ekonomický rast založený na exploatovaní prírodných zdrojov
vedie k zvyšovaniu objemu ekonomiky, málokedy však vedie aj ku kvalitatívnemu zlepšeniu
životných podmienok a udržateľnému rozvoju.
Definície sú kriticky dôležitým a klamlivo jednoduchým východiskovým bodom pre
pochopenie toho, čo sa myslí pod miestnym a regionálnym rozvojom. Sú zložité a prepletené s našimi
predstavami o tom, na čo slúži miestny a regionálny rozvoj a čo má mať za cieľ. Historicky pri
konštrukcii definície miestneho a regionálneho rozvoja dominujú veličiny ako je rast, príjem
a zamestnanosť. Dokonca bol často s týmto relatívne úzkym zameraním stotožňovaný úplne. Nie je
to nelogické, lebo miestna a regionálna prosperita a blahobyt závisia od trvalého zvyšovania
zamestnanosti, príjmu a produktivity, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomického rozvoja.
Nadväzujúc na priekopnícky experimentalizmus 80. rokov a stimulované rastúcimi obavami
o podstate, kvalite a udržateľnosti miestneho a regionálneho „rozvoja“ sa v posledných rokoch
rozšírilo často dominantné ekonomické zameranie na snahu vysvetliť a ponúknuť riešenia na
sociálne, ekologické, politické a kultúrne problémy.
V skutočnosti bol rast zaznamenaný vo väčšine západných krajín za posledných 30 rokov,
pričom sa v rovnakom čase príjmová nerovnosť prehĺbila (pozri obr.1). Berúc do úvahy sociálne
a environmentálne dôvody, rast je „oprávnený“ iba vtedy, keď produkuje rozvoj – ak napĺňa základné
potreby.
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Obrázok 1 Globálne rozdelenie príjmov v roku 2007 (v $)
Zdroj: Svetová banka (2011), UNU-WIDER (2008), Eurostat (2011)

Podľa obrázku 1, krajiny so strednou úrovňou príjmu sa javia ako najnerovnejšie. Vývoj Gini
koeficientu ukazuje, že východná Európa/bývalý Sovietsky zväz a Ázia zaznamenali najväčší nárast
nerovnosti v rozdelení príjmu medzi rokmi 1990 a 2008. Latinská Amerika zostáva regiónom
s najvyššou úrovňou príjmovej nerovnosti, aj keď v tomto regióne došlo k výrazným zlepšeniam od
roku 2000. Krajiny s nízkym príjmom vykazujú zmiešané výsledky. Napríklad Subsaharská Afrika
je veľmi nerovná, ale zdá sa, že od roku 1990 znížila svoj index Gini koeficientu v priemere o takmer
päť bodov.

Obrázok 2 Víťazi a porazení v globálnom rozdelení príjmov
Zdroj: Milanović, B. s.a.
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Extrémna nerovnosť v rozdelení globálnych príjmov by nás mala celkovo prinútiť nahliadať
kritickejšie na súčasné modely „rozvoja“. Nerovnosť, okrem toho že vedie k sociálnym problémom
a vytvára politickú nestabilitu, spomaľuje aj hospodársky rast. Nerovnosť je teda nefunkčná a cieľom
miestneho a regionálneho rozvoja by potom malo byť hľadanie správnej rovnováhy medzi
rastom, spravodlivým pokrokom a kvalitatívnym rozvojom.
Ako možno vidieť na obrázku 2, na grafe, ktorý má tvar slona, globálna elita, najmä
najbohatšie percento, zaznamenala v posledných desaťročiach výrazný rast príjmov. Ich vysoký rast
príjmov spojený s vysokým počiatočným podielom na príjmoch znamená, že naďalej zaberajú veľký
podiel na globálnom raste príjmov. Globálna vyššia stredná trieda zaznamenala stagnáciu svojich
príjmov s nulovým rastom počas dvoch desaťročí pre 80. percentil. Zdá sa, že to potvrdzuje údaje
poukazujúce na stagnujúci rast reálnych miezd a ďalšie frustrácie, ktoré následne poháňajú
populistickú politiku v bohatých krajinách. Globálna stredná trieda rýchlo rástla, keď sa niektoré
rozvojové krajiny začali približovať k bohatým krajinám. Krajiny ako Čína pozdvihli veľký podiel
chudobnej populácie na úroveň strednej triedy. Globálna extrémna chudoba bola zväčša pozadu
a niekoľko krajín uviazlo v cykle chudoby a násilia. Nachádza sa na chvoste, tak v skutočnosti, ako
aj na chvoste „slonieho grafu“, ako je táto analýza známa (Lakner, Milanović, 2013).

2.1

Ako merať rast a rozvoj?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, rozvoj má záujem ani tak nie o rast ekonomiky, ale skôr o to, za
akých podmienok dochádza k produkcii a o výsledky, ktoré z nich vyplývajú. Pokiaľ ide
o podmienky, rozvoj venuje pozornosť tomu, ako ekonomická činnosť ovplyvňuje prostredie,
pracovné vzťahy a podmienky skutočných tvorcov blahobytu – pracovníkov, ktorí produkujú rast.
V súčasnom, veľmi nerovnom svete, lepší život pre väčšinu ľudí znamená uspokojovanie základných
potrieb, dostatok potravy pre udržanie dobrého zdravia, zdravé a bezpečné miesto pre život, politickú
stabilitu, ochranu základných práv a slobôd, cenovo dostupné služby pre všetkých a zaobchádzanie
s úctou a rešpektom. Ale okrem splnenia týchto potrieb, ktoré môžeme považovať za viac menej
univerzálne, definícia rozvoja podlieha kultúrnym odlišnostiam rôznych spoločností.
Rozdielnosť skúseností so životnou úrovňou a pohodou medzi miestami, a to aj pri rovnakej
alebo porovnateľnej úrovni príjmu, vyvolali nespokojnosť s konvenčnými ekonomickými
ukazovateľmi „rozvoja“.
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Tabuľka 1 Poradie vybraných krajín na základe veľkosti tieňovej ekonomiky

Zdroj: Schneider, Buehn, Montenegro (2010)
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Existujú dva hlavné nedostatky oficiálnych zdrojov údajov a indikátorov ekonomického rastu
a rozvoja. Spoľahlivosť údajov v jednotlivých krajinách je značne odlišná, ale aj charakteristiky, ako
je produkcia, príjem, vzdelanie sú v skutočnosti skôr „spoločensko-kultúrne špecifické“ viac, než
univerzálne. Napriek tomu, najčastejšie sa analyzuje len to, čo možno merať pomocou
„konvenčných" účtovných postupov. Aké konvencie sa používajú? Konvencie krajín prvého sveta,
teda trhových ekonomík. Napr. HDP meria tú časť produkcie, ktorá sa predáva za cenu na formálnom
trhu – ale nie produkty spotrebované v rámci rodiny či v neformálnom sektore. Týmto spôsobom je
drvivá časť ekonomickej aktivity v mnohých krajinách tretieho sveta väčšinou ignorovaná. Ako
vidieť v tabuľke č.1, tento podiel je omnoho väčší v krajinách tretieho sveta, kde omnoho väčšia časť
ekonomickej aktivity leží mimo formálnej sféry trhu. Okrem toho, indikátory, ako priemerná hodnota
HDP na obyvateľa, počet ľudí na jedného lekára a iné, môžu skrývať obrovské rozdiely medzi
jednotlivými skupinami v rámci jednotlivých krajín, regiónov alebo napríklad medzi vidieckym
a mestských obyvateľstvom.

2.2

Regionálne disparity a faktory regionálneho rozvoja

Regionálny rozvoj je ovplyvňovaný viacerými faktormi. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré
ovplyvňujú ekonomický rast ako základ ekonomického rozvoja patria výrobné faktory, čiže práca,
kapitál a technologický pokrok. Okrem toho, dôležitým faktorom rastu môžu byť aj pôda a prírodné
zdroje.
Pracovná sila predstavuje dôležitý faktor rozvoja nielen preto, že tvorí ponuku práce (v tomto
prípade je dôležitá najmä ich kvalifikačná úroveň a produktivita práce), ale aj preto, že ako konečný
spotrebiteľ formuje dopyt po vytvorenej produkcii (v tomto prípade je dôležité najmä ich
spotrebiteľské správanie, preferencie a kúpyschopnosť). Technológie, inovácie, veda a výskum ako
faktory rozvoja ovplyvňujú predovšetkým produktivitu práce, teda aj objem vytvorenej pridanej
hodnoty, čo následne ovplyvňuje aj výšku miezd, a tým pádom aj kúpyschopnosť konečných
spotrebiteľov.
Ekonomická aktivita vzniká, rastie a rozvíja sa v priestore. Firmy a hospodárske subjekty si
vo všeobecnosti vyberajú svoje umiestnenie rovnako, ako si vyberajú svoje výrobné faktory
a technológiu. Výrobné faktory sú v priestore rozložené nerovnomerne: často sa sústreďujú na
konkrétnych miestach (regiónoch alebo mestách), zatiaľ čo v iných úplne alebo čiastočne chýbajú.
Kvantitatívna a kvalitatívna nerovnováha v geografickom rozdelení výrobných faktorov
a ekonomických aktivít vedie k rôznym úrovniam produktivity práce, vyprodukovanej pridanej
hodnoty, k rôznej úrovni bohatstva a životných podmienok a k rôznym stupňom kontroly nad
regionálnym a miestnym rozvojom. Problém alokácie výrobných faktorov – ktorý ekonómovia
10
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konvenčne považujú za efektívne rozdeľovanie výrobných faktorov medzi rôzne typy výroby – je
v skutočnosti zložitejší. Je to tak preto, lebo práve priestorový rozmer má v tomto systéme zásadný
význam (Výrostová, 2010).
Keď uvažujeme o priestorovej dimenzii rozvoja (teda regionálnom, resp. miestnom rozvoji),
faktory rozvoja sú omnoho rozmanitejšie ako len základné výrobné faktory. Sú to všetky hmotné
a nehmotné prvky charakteristické pre daný región alebo lokalitu, ktoré určujú jeho dlhodobú
konkurencieschopnosť a umožňujú mu udržovať si túto konkurencieschopnosť v čase.
Aj keď tieto faktory môžeme deliť z viacerých hľadísk, užitočné ich je rozdeliť najmä z dvoch
pohľadov, a to:
•

Faktory rozvoja na strane vstupu a faktory na strane výstupu. Faktory rozvoja na strane
vstupu sú príčinami vzniku, pretrvávania alebo prehlbovania regionálnych disparít, zatiaľ čo
faktory na strane výstupu sú dôsledkami vzniku, pretrvávania alebo prehlbovania
regionálnych disparít. Je to, napríklad, nízka vybavenosť regiónu výrobnými faktormi
a rozvojovým potenciálom, nepriaznivé iniciálne geografické, topografické a historické
podmienky, nepriaznivá sídelná štruktúra a nedostatočná vybavenosť infraštruktúrou,
neefektívne využívanie výrobných faktorov, rozdiely v ekonomickej základni (odvetvová
štruktúra, štruktúra podľa veľkosti a vlastníctva, monoštruktúrna vs. diverzifikovaná
ekonomická základňa), nerozvinutý sociálny kapitál a nízka kvalita inštitucionálneho
prostredia, nízka úroveň regionálneho manažmentu, nízka inovačná aktivita či nízka kvalita
ľudského kapitálu. Tieto disparity potom vedú k istým dôsledkom, napr. k relatívne nižšiemu
ekonomickému rastu, nedostatočnému využitiu disponibilných zdrojov, nízkym príjmom,
vyššej nezamestnanosti, sociálnemu vylúčeniu či vyšším výdavkom na sociálne služby. Toto
členenie je dôležité z pohľadu podporných politík a nástrojov. Tieto, ak chcú dlhodobo
vyriešiť dôsledky, sa musia zaoberať odstránením, resp. zmiernením ich príčin a nie len
„liečiť symptómy“. Niekedy je ťažké určiť, či ide o príčinu alebo dôsledok. Napríklad pri
vyššej nezamestnanosti, môže byť táto spôsobená nepriaznivou kvalifikačnou štruktúrou
pracovnej sily a neschopnosťou adaptovať sa na meniace sa podmienky trhu práce. V tomto
prípade, ak chceme znížiť nezamestnanosť, musíme siahnuť po nástrojoch, ktoré odstránia jej
príčiny (v jednotlivých regiónoch tieto môžu byť rôzne). Na druhej strane, aj nezamestnanosť
ako taká je príčinou ďalších nepriaznivých dôsledkov, spôsobuje nižšiu atraktivitu regiónu
pre potenciálne investície zvonka, nedostatočnú kúpyschopnosť lokálneho dopytu, vyššie
náklady na sociálne služby či vyššiu mieru kriminality a sociálneho vylúčenia. Preto musíme
tieto faktory rozvoja a disparity chápať ako vzájomne sa podmieňujúce javy, s čím musia
počítať aj podporné nástroje a politiky.
11
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•

Exogénne faktory rozvoja a endogénne faktory rozvoja. Exogénne faktory rozvoja
pochádzajú z externého prostredia a lokálny alebo regionálny kontext ovplyvňujú buď
náhodne, alebo zámerne, pričom miestni a regionálni aktéri na tieto faktory majú len
obmedzený dosah. Endogénne faktory vznikajú a vyvíjajú sa vo vnútri samotného regiónu
a umožňujú iniciovať endogénny rozvoj. Exogénne faktory regionálneho rozvoja sú
napríklad: náhodná alebo cielená lokalizácia dominantného podniku alebo nadnárodnej
spoločnosti, priame zahraničné investície, adoptovanie inovácií produkovaných mimo
regiónu, budovanie novej infraštruktúry externými rozvojovými aktérmi (štátnou správou),
úroveň rozvoja celej krajiny a jej otvorenosť voči externým trhom, podporné nástroje
a politiky EÚ či objem a zmeny v externom dopyte po tovaroch produkovaných v regióne zo
strany iných regiónov alebo krajín. Napríklad v prvom polroku 2012 až 17,3 % hodnoty
slovenského exportu tvorili automobily (5,3 mld. EUR z 30,6 mld. EUR). Najväčšími trhmi
sú Nemecko (16,3 %), Čína (13,9 %) a Francúzsko (13,2 %). Rozvoj slovenských regiónov
špecializovaných na automobilový priemysel je preto do značnej časti ovplyvnený vývojom
situácie a podmienok v týchto krajinách, ktoré by mohli ovplyvniť dopyt, teda externými
faktormi, ktoré miestni aktéri nevedia ovplyvniť. Endogénne faktory rozvoja sú:
podnikateľské zručnosti a miestne výrobné zdroje (práca a kapitál), rozhodovacia kapacita
miestnych ekonomických a sociálnych aktérov a ich schopnosť riadiť proces rozvoja,
podporovať ho počas fáz transformácie a inovácie a obohacovať ho o externé poznatky
a informácie, siete hospodárskych a sociálnych vzťahov, ktoré podporujú efektívnejšie
a menej nákladné transakcie, prírodný potenciál, ľudský, sociálny a kultúrny kapitál, vlastné
know-how a lokálne produkované inovácie a technológie.

Práve koncepcie, modely a teórie (tieto pojmy v učebnici chápeme ako synonymá)
regionálneho a miestneho rozvoja sa snažia identifikovať tieto faktory na jednej strane a opísať ich
vzájomnú podmienenosť na strane druhej.
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2.3

Regionálna konkurencieschopnosť

„V meniacom sa svete, chceme, aby sa EÚ stala inteligentnou, udržateľnou a inkluzívnou
ekonomikou. Tieto tri vzájomne sa posilňujúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom
poskytovať vysokú úroveň zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti " (Európa 2020).
V rámci EÚ je cieľom dospieť ku konečnému cieľu Lisabonskej stratégie, čo znamená, že sa
EÚ v priebehu desaťročia stane najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou ekonomikou
založenou na vedomostiach o svete, schopnou udržateľného hospodárskeho rastu s väčším počtom
lepších pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou.
Širšie chápaný pojem konkurencieschopnosti sa vzťahuje na sklon a schopnosť súťažiť,
„vyhrať“ a udržať si pozíciu na trhu, zvýšiť podiel na trhu a ziskovosť. Národná
konkurencieschopnosť je definovaná ako súbor inštitúcií, politík a faktorov, ktoré určujú úroveň
produktivity

krajiny.

Táto

definícia

spája

mikro-

(na

úrovni

podnikov)

a makro-

konkurencieschopnosť (na úrovni jednotlivých krajín). Definícia popisujúca schopnosť podniku
konkurovať, rásť a byť ziskovým, je relatívne nesporná, ale použitie rovnakého konceptu na úrovni
krajín či regiónov bolo predmetom mnohých diskusií. Implicitná analógia medzi firmami a krajinami
bola značne kritizovaná, pretože krajina nemôže „skrachovať“ a prestať existovať, a pretože
konkurencia medzi jednotlivými krajinami môže mať prospech pre obe krajiny, zatiaľ čo konkurencia
medzi podnikmi v rovnakom odvetví je často „hrou s nulovým súčtom“ (Krugman, 1996).
Medzi mikro a makro úrovňou stojí koncept regionálnej konkurencieschopnosti.
•

Mikroekonomická konkurencieschopnosť: na úrovni podniku alebo mikroekonomickej
úrovni existuje dostatočne jasné a zrozumiteľné chápanie pojmu konkurencieschopnosti
založené na schopnosti firiem konkurovať, rásť a dosahovať zisk. Táto úroveň
konkurencieschopnosti spočíva v schopnosti podnikov konzistentne a so ziskom vyrábať
výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na otvorenom trhu z hľadiska ceny, kvality, atď. Každá
firma musí spĺňať tieto požiadavky, ak chce zostať na trhu, a čím je firma
konkurencieschopnejšia vzhľadom na jej konkurentov, tým väčšia bude jej schopnosť
získať podiel na trhu. Naopak, nekonkurenčné firmy dosahujú pokles podielu na trhu,
a nakoniec firma, ktorá zostáva nekonkurencieschopná, zaniká.

•

Makroekonomická konkurencieschopnosť: na makroekonomickej úrovni je koncept
konkurencieschopnosti oveľa zložitejšie definovať a stretá sa s kritikou. Napriek tomu, že
zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny je často prezentované ako hlavný cieľ
hospodárskej politiky, často nie je presne definované, čo to znamená a či je vôbec rozumné
hovoriť o konkurencieschopnosti na makroekonomickej úrovni. Neexistencia všeobecne
13
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priatej definície je sama o sebe zdrojom kritiky pojmu makroekonomickej
konkurencieschopnosti. Argumentom proti tomuto konceptu je, že je nebezpečné zakladať
hospodársku politiku na takto nejasnom koncepte, ktorý pripúšťa rôzne výklady
a chápanie uvedeného pojmu. OECD definuje makroekonomickú konkurencieschopnosť
ako „mieru, do akej krajina môže v rámci voľného obchodu a trhových podmienok
produkovať tovary a služby, ktoré spĺňajú kritériá na medzinárodných trhoch, a zároveň
zachovať a zvyšovať reálne príjmy svojich občanov v dlhodobom horizonte“. Táto
definícia kladie dôraz na úlohu hospodárskej politiky pri formovaní podnikateľského
prostredia.
Čo je to teda regionálna konkurencieschopnosť?
Pri definovaní regionálnej konkurencieschopnosti v zásade existujú dva uhly pohľadu.
Regionálna konkurencieschopnosť:
•

ako súhrn podnikovej (lokalizovaných v regióne) konkurencieschopnosti;

•

ako odvodená z makroekonomickej konkurencieschopnosti (konkurencieschopnosť
krajiny, v ktorej sa región nachádza).

Ale región nie je ani jednoduchým zoskupením podnikov v ňom lokalizovaných, ani
zmenšená verzia danej krajiny. Existencia firiem v regióne, ktoré sú schopné konzistentne a so ziskom
vyrábať produkty spĺňajúce požiadavky na otvorenom trhu, pokiaľ ide o cenu, kvalitu, atď., má určite
vplyv na konkurencieschopnosť regiónu, v ktorom sa nachádzajú. Ale základný predpoklad použitia
tohto prístupu je, že záujmy firiem a regiónu, v ktorom sú lokalizované, sú vždy paralelné, čo je
falošná predstava, pretože firmy sa budú usilovať o rast produktivity a ziskov, zatiaľ čo regionálna
konkurencieschopnosť takisto musí zahŕňať rastúcu úroveň zamestnanosti a ďalšie aspekty
regionálneho rozvoja. Na druhej strane, existujú aj limity prístupu, ktoré regionálnu
konkurencieschopnosť chápu ako analógiu konkurencieschopnosti krajiny. Napr. niektoré
skutočnosti, ktorými sa riadi ekonomika medzinárodného obchodu, nefungujú na nižšej úrovni (napr.
výmenné kurzy, minimálna mzda a iné regulačné mechanizmy makroekonomických politík, rôzna
úroveň mobility pracovnej sily a kapitálu, atď.).
Preto ponúkame nasledovnú definíciu regionálnej konkurencieschopnosti tak, ako je
definovaná v „The Sixth Periodic Report on Regions“ (1999): „Konkurencieschopnosť je definovaná
ako schopnosť regiónov produkovať tovary a služby, ktoré spĺňajú požiadavky na medzinárodných
trhoch, zatiaľ čo zabezpečujú vysokú a udržateľnú úroveň príjmov alebo všeobecnejšie schopnosť
regiónov generovať relatívne vysokú úroveň príjmov a zamestnanosti, zatiaľ čo sú vystavené externej
14
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konkurencii“. Inými slovami, „región je konkurencieschopný vtedy, keď dokáže zabezpečiť tak
kvantitu, ako aj kvalitu pracovných miest“.
Regióny a mestá súťažia v rôznych oblastiach: v prilákaní a udržaní podnikov a obyvateľov,
vysokokvalifikovaných pracovníkov, nových technológií, inovácií, rekreačných a kultúrnych aktivít
atď.
2.3.1 Determinanty regionálnej konkurencieschopnosti
Rovnako ako samotná definícia regionálnej konkurencieschopnosti, aj faktory, ktoré určujú jej
úroveň, sú mnohopočetné. Model nazývaný „Klobúk regionálnej konkurencieschopnosti“ poskytuje
spôsob, ako opísať tieto faktory spolu s ilustráciu toho, ako na seba vzájomne pôsobia a spoločne
„tvoria“ regionálnu konkurencieschopnosť.

Obrázok 3 Klobúk regionálnej konkurencieschopnosti
Zdroj: Martin, 2004
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Determinanty regionálnej konkurencieschopnosti sa nachádzajú v dolnej časti klobúka,
v rôznych kruhoch okolo výrobného valca. Tieto faktory sú v závislosti od ich vlastností buď
národného, regionálneho alebo lokálneho charakteru. Samotné výrobné faktory (práca, kapitál
a pôda) možno nájsť v prvom kruhu. Práca a pôda sú menej mobilné ako ostatné výrobné faktory,
a preto sú vo väčšej miere určené regionálnymi faktormi. Tento typ faktorov je do určitej miery
spojený najmä s typom regiónov patriacich do kategórie „regióny ako miesta výroby“.
V druhom kruhu sa nachádzajú primárne faktory, ktoré ovplyvňujú regionálne investičné
prostredie. Základné kategórie sú infraštruktúra a dostupnosť, ľudské zdroje a produktívne prostredie.
Tento typ faktorov je spojený najmä s typom regiónov patriacich do kategórie „regióny a zdroje
rastúcich výnosov“.
Tieto primárne faktory regionálneho investičného prostredia sú následne ovplyvnené radom
sekundárnych faktorov, od inštitúcií, internacionalizácie a technológií, k demografickým trendom,
kvalitou miesta a životného prostredia. Tieto „mäkšie“ faktory sú často spájané s typom regiónov
patriacich do kategórie „regióny ako vedomostné centrá“. Tieto faktory sú početné a ich vplyv na
regionálne výstupy a výsledky je nepriamy, časovo posunutý a ťažko merateľný. Avšak ich zahrnutie
do faktorov konkurencieschopnosti je nevyhnutné pre správne pochopenie regionálnej
konkurencieschopnosti.
Všetky faktory popísané vyššie určujú (s rôznou intenzitou) agregátny výstup podnikov
lokalizovaných v regióne. Ako efektívne budú použité tieto faktory závisí predovšetkým od
sektorovej štruktúry, stupňa špecializácie, distribúcie podnikov a ich vlastníckej štruktúry (vrátane
PZI). Prostredníctvom svojich aktivít firmy generujú zisk tým, že predávajú svoje výrobky a služby
na miestnych a exportných trhoch. Okrem zisku firiem, výstup regiónu sa skladá aj z úrovne miezd
obyvateľov. Tento proces určuje, aký bude celkový výsledok regiónu.
Regionálna konkurencieschopnosť nie je statický koncept, ale je vo svojej podstate dynamická
a evolučná. Vieme pomerne málo o časovom rozmere regionálnej konkurencieschopnosti a existujúce
teórie majú tendenciu zlyhávať v tejto oblasti. Koncept „klobúka regionálnej konkurencieschopnosti“
zahŕňa niektoré dynamické aspekty, napríklad pomocou spätnej väzby. Hlavná spätná väzba spočíva
vo vplyve, ktorý majú podniky na dostupnosť, cenu a kvalitu jednotlivých faktorov
konkurencieschopnosti. V závislosti na faktore môže byť tento vplyv buď pozitívny, alebo negatívny.
Behom času sú preto skupiny podnikov schopné podporovať dostupnosť celého radu faktorov, ktoré
vedú k ich výkonnosti, a preto prispievajú k rastu HDP v dlhšom časovom horizonte.
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2.3.2 Typológia regiónov z aspektu regionálnej konkurencieschopnosti
Na základe faktorov, ktoré ovplyvňujú regionálnu konkurencieschopnosť, môžeme rozlíšiť 3 hlavné
typy regiónov. Regióny sú typologizované na základe hustoty obyvateľstva a rastu HDP/obyvateľa.
Hustota obyvateľstva predstavuje geografický predpoklad. V prípade vyššej hustoty môžeme
očakávať vznik tzv. urbanizačných úspor, ktoré do veľkej miery súvisia s veľkosťou sídla. HDP na
obyvateľa vypovedá najmä o schopnosti rastu regiónu v dlhšom časovom období.

Obrázok 4 Typológia regiónov na základe konceptu regionálnej konkurencieschopnosti
Zdroj: Martin (2004)

•

Regióny ako miesta výroby – (factor-driven economy).
Konkurenčnou výhodou týchto regiónov sú lacné výrobné faktory a prírodné zdroje. Ide
najmä o regióny s nízkymi až priemernými úrovňami príjmov. Z hľadiska vybavenosti
faktormi, dostupnosť a cena práce, pôdy a kapitálu sú v týchto regiónoch priaznivé.
Determinanty konkurencieschopnosti sú v tomto prípade v základnej infraštruktúre
a dostupnosti, ako napr. oblasti s nízkymi nákladmi, neprítomnosť dopravných problémov
(úzke miesta v dopravnom systéme), prijateľné náklady na bývanie a dostupnosť ľudských
zdrojov pri výhodnej mzdovej úrovni. Takáto vybavenosť lokalizačnými faktormi
17
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znamená, že tieto regióny môžu byť produkčnými miestami s nízkymi nákladmi, čo
priťahuje najmä „vertikálne“ priame zahraničné investície.
•

Regióny ako zdroje rastúcich výnosov – (investment-driven economy).
Konkurenčná výhoda týchto regiónov spočíva predovšetkým v efektoch úspor z rozsahu,
vyššej produktivite a efektivite v dôsledku väčších investícií. Charakterizuje ich vysoká
miera rastu, majú priemernú hustotu obyvateľstva a rozvinutú hospodársku štruktúru – ide
teda o dynamicky sa rozvíjajúce regióny. V niektorých odvetviach sa dosahujú
aglomeračné úspory, ktoré sú významným zdrojom rastu a vysokých príjmov. Základnými
determinantmi konkurencieschopnosti sa tu stávajú zručnosti pracovnej sily, deľba práce,
efekty z veľkosti trhu a dostupnosti dodávateľov.

•

Regióny ako vedomostné centrá – (innovation-driven economy).
Konkurenčná výhoda týchto regiónov je založená na nových technológiách, inovatívnych
výrobkoch a produkcii služieb. Pre ne je charakteristická vyššia hustota obyvateľstva
a vysoký a udržateľný rast HDP. Často sa skladajú z rozsiahlych mestských aglomerácií
a približujú sa k prototypu veľkomestských a mestských špecializovaných regiónov. Ako
centrá vedomostí a informácií sú mestské regióny otvorené pre medzinárodné činnosti
a ponúkajú najlepšie pracovné príležitosti. Sú tiež charakteristické vysokou úrovňou
výskumu a vývoja, podnikania, vzniku nových firiem a patentnej aktivity. Profitujú
z aglomeračných úspor, ktoré sa viažu na viacero odvetví (nielen spravidla jedno ako
v prípade predchádzajúceho typu). Urbanizačné efekty, ako napríklad mestská atmosféra
alebo široká ponuka výrobkov a služieb pre zákazníkov sú veľmi dôležité. Majú však aj
značné urbanizačné nevýhody, ako vysoké mzdy, dopravné problémy, kriminalitu či
vysoké náklady na bývanie.
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Teória vs. realita: Typológia regiónov Slovenskej republiky z pohľadu regionálnej
konkurencieschopnosti
1. Bratislavský kraj ako jediný na Slovensku možno zaradiť medzi tzv. „regióny ako vedomostné
centrá“. Charakterizuje ho vyššia hustota obyvateľstva a vysoký a udržateľný ekonomický rast.
V Bratislavskom regióne je lokalizovaných najviac medzinárodných firiem, a keďže ponúka
najlepšie pracovné príležitosti pre obyvateľstvo, priťahuje aj sofistikovanú produkciu, ktorá je
náročná na vysokovzdelanú pracovnú silu. V Bratislavskom kraji sú nadproporčne zastúpené
ekonomické činnosti v oblasti informácií a komunikácie, finančné a poisťovacie činnosti a činnosti
v oblasti nehnuteľností, ďalej odborné, vedecké a technické činnosti, činnosti administratívnych
a podporných služieb, ale aj činnosti v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Tento región teda
využíva aglomeračné úspory v rôznych odvetviach, ktorých koncentrácia následne priťahuje tak
ďalšie ekonomické činnosti, ako aj pracovnú silu. Môžeme povedať, že jeho rast je založený na
„vedomostiach“.
2. Medzi „regióny ako zdroje rastúcich výnosov“ zaraďujeme predovšetkým Trnavský kraj apostupne
sa pridáva aj Nitriansky kraj. Tieto kraje sa presunuli z kategórie „regiónov ako miest výroby“ do
kategórie „regiónov ako zdrojov rastúcich efektov“ najmä v dôsledku etablovania sa zahraničných
investorov v týchto regiónoch patriacich do automobilového priemyslu. Práve automobilový
priemysel je odvetvím, v ktorom sa dosahujú aglomeračné úspory, a ktorý generuje rast a vyššie
regionálne príjmy, pričom má rozvinutú sieť subdodávateľov.
3. „Regióny ako miesta výroby“ sú na Slovensku zastúpené najmä Trenčianskym, Nitrianskym
a Žilinským krajom (pritom však samotná Žilina by patrila do predchádzajúcej kategórie).
V Trenčianskom kraji je nadproporčne zastúpené odvetvie ťažby a dobývania s nadväzujúcimi
priemyselnými činnosťami, teda ako významný lokalizačný faktor v tomto regióne pôsobia prírodné
zdroje. V Žilinskom kraji je to, napríklad, aj cestovný ruch. Uvedené regióny sa vyznačujú aj
priemernou úrovňou miezd, čo tiež pôsobí ako lokalizačný faktor. V prípade Nitrianskeho kraja
môžeme pozorovať postupný presun ku kategórii „regiónov ako zdrojov rastúcich výnosov“, čo je
spôsobené najmä rozvojom strojárskeho priemyslu. Lokalizáciou investora Jaguar Land Rover sa
tento presun len urýchlil.
4. Identifikujeme aj špecifickú skupinu regiónov „rozľahlé regióny“, do ktorých podľa tejto metodiky
zaraďujeme Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Košický kraj by, teoreticky, mohol byť
zaradený aj do kategórie „regióny ako miesta výroby“, avšak dosahovanie úspor z rozsahu
a odvetvová špecializácia je priestorovo obmedzená len na krajské mesto. Takéto zaradenie týchto
krajov vyplýva zo skutočnosti, že „ťahúňmi“ regiónu sú predovšetkým krajské centrá, zatiaľ čo
rozsiahle vidiecke oblasti sú na podpriemernej úrovni rozvoja.
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Obrázok 5 Obdobie 1996-2000

Obrázok 7 Obdobie 2007-2012

Obrázok 8 Obdobie 2013 – 2018

Obrázok 6 Obdobie 2001 – 2006
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Pre všeobecnú typológiu regiónov Slovenska sme použili obdobie rokov 2001 až 2006,
pretože najvernejšie opisuje dlhodobejšie vývojové trendy. Z grafov 5 až 8 je však zrejmé, že
jednotlivé regióny sa na rozvojovej trajektórii môžu v rôznych obdobiach nachádzať v rôznych
fázach. Prečo je to dôležité? Pretože vhodnosť podporných nástrojov a politík pre ten ktorý región je
priamo závislý od fázy rozvoja, v ktorej sa nachádza. Pretože v závislosti od fázy rozvoja (vyjadrenej
zaradením regiónu do jedného z typov), sú rozdielne faktory konkurencieschopnosti, ktoré treba brať
do úvahy a využiť pri formovaní rozvojových stratégií. Ak toto neberieme do úvahy, podporné
nástroje budú neefektívne a niekedy môžu dokonca škodiť. Je to tiež dôvod, prečo nasledovná
kapitola učebnice bude rozsiahlejšia.
Príkladom môže byť Nitriansky kraj, ktorý bol na jasnej trajektórii smerom ku skupine
dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov, s čím by mal nastať aj očakávaný rast produktivity a efektivity
k aglomeračným efektom ako zdrojom rastu a vyšších príjmov. V poslednom období však za
ostatnými rozvinutými regiónmi Slovenska zaostáva, aj keď v absolútnom vyjadrení dosahuje rast
HDP/obyvateľa. V tomto konkrétnom prípade to bolo spôsobené aj tým, že síce najnovšie investičné
aktivity priniesli ekonomický rast zvýšením produkcie a počtu pracovných miest, avšak posun nastal
zatiaľ len v kvantite, nie aj v kvalite pracovných miest.
Na základe analýz sa môže zdať, že by sme Bratislavský kraj mohli zaradiť do problémových
regiónov. Nie je to však tak, jeho pozícia v grafe je skôr daná tým, že mal neporovnateľne lepšiu
pozíciu už na začiatku sledovaného obdobia (takmer dvojnásobok HDP/obyvateľa v porovnaní so
zvyškom Slovenska). Preto relatívne k ostatným regiónom nerastie takým tempom, lebo do určitej
miery dochádza k nasýteniu a k nákladom z preťaženia.
Vo všeobecnosti všetky kraje dosahovali najvyššie tempo rastu regionálneho HDP v období
rokov 2001 až 2006, v rámci ktorého došlo aj k vstupu SR do Európskej únie, čo je hlavným dôvodom
tohto pohybu. V prvých rokoch členstva však nepomerné výhody plynuli najmä na západ krajiny.
Bolo to tiež obdobie, keď sa na území Slovenska umiestnili ďalší dvaja významní investori
v automobilovom priemysle.
V nasledujúcom období 2007 až 2012 došlo k podstatným zmenám, pričom tieto boli
čiastočne spôsobené ďalšími externými vplyvmi. V prvej polovici tohto obdobia sa na Slovensku
naplno prejavili dopady svetovej hospodárskej krízy. Za povšimnutie stojí opačná pozícia Žilinského
a Trnavského kraja oproti predchádzajúcemu obdobiu. Práve v nich bol rast spôsobený lokalizáciou
zahraničných investorov. Na obrázku 9 môžeme vidieť, že Kia v Žiline aj počas tohto obdobia
vykazovala rast výsledku hospodárenia, zatiaľ čo Peugeot v Trnave stagnoval a jeho výsledky
hospodárenia mali celkovo klesajúcu tendenciu. Bolo to spôsobené práve tými externými faktormi,
ktoré už boli spomínané (vývoj zahraničného dopytu na ich príslušných trhoch), na ktoré regionálni
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rozvojoví aktéri nemajú žiaden dosah. Pritom však, ako možno vidieť na grafoch 10 a 11, to negatívne
ovplyvňuje aj úroveň výroby a výsledky hospodárenia miestnych firiem, ktoré sú súčasťou
dodávateľských reťazcov zahraničných investorov. Zároveň je to dobrou ilustráciou rizika
spoliehania sa na exogénny rozvoj založený na týchto faktoroch.

Obrázok 9 Vývoj výsledku hospodárenia výrobcov automobilov v SR (v tis. eur)

Obrázok 10 Vývoj celkovej výroby v dodávateľských firmách (kumulovane za všetky firmy v tis. eur)

Obrázok 11 Vývoj výsledku hospodárenia dodávateľských firiem (v eur)
Zdroj: SIEA, 2015
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3

Teórie regionálneho a miestneho rozvoja

Čo je to ekonomická teória?
Svet sám o sebe (a tým aj ekonomický systém), bez toho, aby sme sa naň pozreli, je chaotický. Až
naša schopnosť modelového zmýšľania, teda identifikácie opakujúcich sa vzorov, nám umožňuje
orientovať sa v ňom. Tieto vzorce sú abstrakciou reality, ktorá nám pomáha zorientovať sa vo svete
a ekonomickom systéme tak, aby sme pochopili príčinno-dôsledkové súvislosti prevládajúce v tomto
systéme, čo nám umožní vyhnúť sa krokom (napr. politickým rozhodnutiam), ktoré by mohli viesť
k nežiaducim dôsledkom a pomôže nastaviť také opatrenia, aby sme zabezpečili spoločensky
prijateľný výsledok.
S pojmom teória sa v neakademickom prostredí často zamieňa pojem hypotéza. Rozdiel
medzi nimi je však dôležitý. Teória je osvedčený princíp, ktorý bol vyvinutý za účelom vysvetlenia
určitého aspektu sveta okolo nás. Teórie vznikajú z opakovaného pozorovania i testovania a zahŕňajú
fakty, zákony a zákonitosti, predpovede a testované predpoklady, ktoré sú všeobecne akceptované.
Kľúčové rozdiely sú: a) Teória predpovedá udalosti v širokom, všeobecnom kontexte;
hypotéza formuluje konkrétnu predpoveď o špecifikovanom súbore okolností; b) Teória bola
rozsiahlo testovaná a medzi vedcami je všeobecne akceptovaná; hypotéza je špekulatívny odhad,
ktorý je ešte potrebné otestovať.
Okrem toho, že vysvetľujú „ako funguje svet“, nám zároveň poskytujú „recepty“ na tvorbu
politík a konkrétnych opatrení na jeho ovplyvňovanie s cieľom dosiahnuť spoločensky žiaduce
efekty. Okrem pojmu teória v učebnici používame aj pojmy koncepcia a model s porovnateľným
významom.

Čo sú to teórie regionálneho a miestneho rozvoja?
Regionálna ekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré do analýzy fungovania trhu zahŕňa aj priestorovú
dimenziu pri konštrukcii modelov, ktoré interpretujú tvorbu cien, dopytu, produkčných kapacít,
úrovne produkcie a rozvoja, rýchlosti rastu a distribúcie príjmov v podmienkach nerovnomerného
regionálneho rozdelenia zdrojov.
Môže sa zdať trochu triviálne zdôrazňovať význam priestoru pre ekonomické aktivity. Avšak
z historického hľadiska, ekonómovia skutočne venovali väčšinu svojej pozornosti a úsilia určovaniu
množstva zdrojov, ktoré sa majú použiť na rôzne účely. Skôr sa teda zaoberali časovou dimenziou
ako tou priestorovou.
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Teórie regionálneho a miestneho rozvoja tvoria dve veľké skupiny teórií:
•

Lokalizačné teórie, zaoberajúce sa ekonomickými mechanizmami, ktoré determinujú
rozmiestnenie ekonomických aktivít v priestore, teda analýzou lokalizačných rozhodnutí
(tieto boli obsahom predmetu Regionálna ekonomika, na ktorý predmet Regionálny
a miestny rozvoj nadväzuje).

•

Teórie regionálneho rastu (a rozvoja), zaoberajúce sa analýzou procesov v ekonomickom
rozvoji nadnárodných, národných, regionálnych priestorových jednotiek a miestnych
ekonomík,

a to

z pohľadu

absolútneho

rastu

a relatívneho

rastu

(konvergencie/divergencie).
Táto kapitola presúva ťažisko práve na druhú skupinu teórií a snaží sa skúmať – vzhľadom na
určité kvalitatívne a kvantitatívne rozdelenie zdrojov a činností v priestore a kapacity miestneho
systému – či a ako región, mesto alebo iná priestorová jednotka so špecifickými ekonomickými
charakteristikami môže rozvíjať ekonomické aktivity alebo prilákať nové ekonomické aktivity
a vytvárať v danom mieste blahobyt, bohatstvo a udržateľný rast.
Zaostávanie regiónov a regionálne disparity vyplývajú z rozdielnej kapacity pre
zhodnocovanie a organizovanie miestnych zdrojov (environmentálnych, ekonomických, fyzických
a ľudských) a na prilákanie nových zdrojov a aktivít do určitej oblasti. Teória regionálneho rozvoja
sa snaží identifikovať faktory, ktoré generujú túto schopnosť, a externé procesy a vzťahy, ktoré ju
buď posilňujú, alebo zoslabujú. Úroveň a vývoj týchto hmotných a nehmotných faktorov určuje
trajektóriu rozvoja regiónu a jeho úrovne blahobytu. Avšak, s cieľom zabezpečiť prehľadnosť
a stručnosť, teórie a modely často agregujú rôzne prvky determinujúce rozvojové procesy
ekonomického systému do jedného indikátora – rast regionálneho výstupu vyjadreného ako rast
regionálneho produktu alebo príjmu na jedného obyvateľa. Aj keď tento prístup k chápaniu rozvoja
má zrejmú nevýhodu, ktorou je strata kvalitatívnej informácie, má aj isté výhody, a to, že umožňuje
modelovať uvedené skutočnosti. V tomto prípade hovoríme o teóriách regionálneho rastu. Ak
analýza, naopak, zahŕňa aj hmotné aj nehmotné prvky/faktory rozvoja (ktoré je často náročné
kvantifikovať), hovoríme o teóriách miestneho rozvoja.
Neexistuje žiadna jednotná definícia pojmov regionálny rast a rozvoj. Rôzne teórie, ktoré sa
zaoberajú uvedenou problematikou, interpretujú dynamiku ekonomického systému nasledujúc tri
rozdielne „filozofie“. Prvou je filozofia klasických a neoklasických ekonómov osemnásteho
a devätnásteho storočia, ktorá interpretuje proces ekonomického rastu z hľadiska produktivity, deľby
práce a produktivity výrobných faktorov, a teda skúma dynamiku mzdovej úrovne, príjmov
a individuálneho blahobytu. Druhý filozofický smer zaujíma krátkodobý pohľad na rast a zameriava
sa na úroveň využitia existujúcich a nevyužitých zdrojov kapitálu a veľkých rezerv pracovnej sily.
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Tretia filozofia, ktorá predstavuje najmodernejší smer, interpretuje rozvojovú trajektóriu
regiónov ako otázku týkajúcu sa konkurencieschopnosti a dlhodobej dynamiky, pričom stredobodom
záujmu je kontinuálna zmena ekonomického systému hnaná najmä inováciami.

3.1

Klasifikácia teórií regionálneho rozvoja
1. Klasifikácia na základe tendencie k vyrovnávaniu/prehlbovaniu regionálnych disparít:
•

konvergenčné teórie (teórie regionálnej rovnováhy), podľa ktorých v ekonomike
existuje mechanizmus, ktorý zabezpečuje tendenciu k prirodzenému vyrovnávaniu
rozdielov v sociálno-ekonomickej úrovni regiónov,

•

divergenčné teórie (teórie regionálnej nerovnováhy), podľa ktorých sú rozdiely
v úrovni rozvoja regiónov prirodzeným výsledkom fungovania ekonomiky a majú
tendenciu pretrvávať alebo sa zväčšovať.

V súčasnosti sa už väčšina regionalistov, ale aj mainstreamových ekonómov zhoduje, že
prevažuje tendencia nerovnomerného priestorového rozvoja. Prečo, môžeme pozorovať aj „voľným
okom“. V „zlatom období“ dominancie konvergenčných, ponukovo orientovaných koncepcií
posledných dekád minulého storočia došlo k najväčšiemu globálnemu prehĺbeniu regionálnych
rozdielov. Treba však poznamenať, že teórie regionálnej rovnováhy vysvetľujú dynamiku
regionálneho rastu a regionálnych disparít z dlhodobého pohľadu. V podstate v modernej histórii
zatiaľ neboli dostatočne dlho aplikované bez striedajúcich sa fáz zasahovania do trhového
mechanizmu na to, aby sme vedeli tieto modely aj robustne empiricky overiť.
Okrem toho síce konvergenčné a divergenčné procesy predstavujú opačné javy, môžu
prebiehať aj simultánne, napríklad v tom istom území v závislosti od toho, na akú hierarchickú úroveň
regionalizácie sa pozeráme. Napríklad na úrovni krajov môže dôjsť k vyrovnávaniu
medziregionálnych rozdielov, ale už vo vnútri jednotlivých krajov sa medzi okresmi môžu rozdiely
prehlbovať.
2. Klasifikácia podľa trhových faktorov, ktoré iniciujú rozvoj:
•

ponukovo orientované teórie, podľa ktorých diferenciáciu v rozvoji regiónov
spôsobujú faktory na strane ponuky (regionálne zdroje, ale najmä technologický rast,
ktorý sa v týchto teóriách považuje za endogénny),

•

dopytovo orientované teórie, podľa ktorých zdrojom rozvoja sú vonkajšie faktory,
a to najmä dopyt po regionálnych produktoch, ktorý je úzko previazaný
s konkurencieschopnosťou regiónu.
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Ponukovo orientované teórie vysvetľujú v modeloch rastu, ako je na strane ponuky –
vzhľadom na zdroje práce a kapitálu, preferencie a technológie – alokácia a akumulácia zdrojov
určená trhovými silami, ktoré vedú k všeobecnej rovnováhe, v ktorej ceny, mzdy a zisky sú určené
spoločne s úrovňou zamestnanosti, alokáciou kapitálu a produkcie vo všetkých sektoroch. V tomto
prípade je strana dopytu ekonomiky v týchto modeloch úplne determinovaná touto rovnováhou, kde
je konkrétne spotreba určená predovšetkým príjmami, cenami a sklonom k spotrebe. Naopak, podľa
dopytovo orientovaných prístupov, ak sú investície v regionálnej ekonomike zo strany ponuky určené
príjmom z regionálnej produkcie alebo stimulované očakávaniami budúcich príjmov, potom
regionálny rast závisí práve od vývoja buď regionálneho dopytu, alebo sú závislé od exogénneho
dopytu mimo regiónu. Aj tento prístup má však svoje nedostatky. Keďže odporúčané nástroje sú
prevažne orientované na priame stimulovanie dopytu, môžu viesť k inflačným tlakom a zníženiu
efektívnosti alokácie výrobných faktorov.
Veľmi jednoduchým príkladom orientácie na ponukovú stranu a nezohľadnenia dopytovej
strany nastal pri podpore budovania ubytovacích kapacít cestovného ruchu, predovšetkým
v zaostalejších regiónoch, kde absentovali kúpyschopný regionálny dopyt, rozvinutá infraštruktúra
a podporné služby. Z obrázkov 12 a 13 je zrejmé, že zatiaľ čo sa za účasti rôznych podporných
nástrojov budovali nové ubytovacie kapacity, ich obsadenosť klesala až do roku 2014, keď sa tento
trend zmenil. V posledných sledovaných rokoch bol zvýšený dopyt stimulovaný aj zavedenou
povinnosťou pre veľké firmy poskytovať rekreačné poukazy pre svojich zamestnancov.

Obrázok 13 Vývoj hrubej miery využiteľnosti
lôžkovej kapacity podľa regiónov SR (v %)

Obrázok 12 Vývoj počtu lôžok v ubytovacích
zariadeniach podľa regiónov SR

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR, 2020
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3. Klasifikácia na základe typu zdrojov využiteľných pre regionálny rozvoj:
•

exogénne teórie, ktoré hľadajú impulzy pre rozvoj regiónu vo vonkajšom prostredí,

•

endogénne teórie, podľa ktorých zdrojom rozvoja regiónu je efektívne využitie
faktorov, ktorými disponuje región.

Perfektným príkladom porovnania týchto dvoch prístupov je vývoj politík EÚ orientovaných
na podporu vidieckych regiónov (Spoločná poľnohospodárska politika, neskôr aj Politika rozvoja
vidieka). V 50. až 70. rokoch 20. storočia boli tieto politiky založené na exogénnom prístupe.
Orientované boli predovšetkým na poľnohospodárstvo ako na nosné odvetvie ekonomiky týchto
regiónov a ako na sektor ekonomiky, ktorý je v konkurencii s ostatnými odvetviami. Mechanizmom
na dosahovanie rastu mali byť úspory z rozsahu, pričom nástroje smerovali na intenzifikáciu
a modernizáciu poľnohospodárskeho sektora s cieľom zvýšiť produktivitu práce. Často dochádzalo
k „transplantácii“ rozvoja do konkrétnych regiónov zvonka. Dôsledkom bol nárast priemernej
veľkosti fariem a zníženie ich počtu, dochádzalo k nadbytočnej výrobe a k nerovnováhe na trhu.
Zníženie potreby pracovnej sily spôsobilo masívne vyľudňovanie vidieckych regiónov.
Koncom 20. storočia tento neúspech donútil Úniu úplne zmeniť smer a podporné politiky
založiť na endogénnych koncepciách regionálneho a miestneho rozvoja. Rozvoj mal byť hnaný
hlavne miestnymi impulzmi a založený predovšetkým na využití miestnych zdrojov. Podporné
nástroje boli zamerané na transformáciu smerom k modelom multifunkčného poľnohospodárstva, na
rozvoj komunít a ich aktivít. Síce bol tento prístup lokálne úspešný, aj naďalej sa prehlbovali rozdiely
medzi urbanizovanými a vidieckymi oblasťami. Najmä z toho dôvodu, že nie všetky vidiecke regióny
disponovali rovnakým rozvojovým potenciálom na jednej strane, alebo rovnakou schopnosťou tento
potenciál využiť na strane druhej.
V súčasnosti sú tieto politiky inšpirované neoendogénnymi prístupmi a kombináciou
endogénnych a exogénnych prístupov, pričom sa v konkrétnych územiach rôznymi spôsobmi
kombinujú exogénne vstupy (kapitál, vedomosti) a endogénny potenciál.
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3.2

Neoklasický prístup k regionálnemu rozvoju

Tento prístup vychádza z poznatkov a z predpokladov neoklasickej ekonomickej teórie a aplikuje ich
na regionálny rozvoj (prvýkrát aplikované Bortsom a Steinom na začiatku 60. rokov). Patrí
k ponukovo orientovaným, exogénnym, konvergenčným teóriám. V neoklasickej teórii je
ekonomický rast určený technologickým pokrokom na jednej strane a rastom objemu produkčných
faktorov (práca, kapitál) na strane druhej. Tieto komponenty sú zahrnuté do agregátnej regionálnej
produkčnej funkcie. Ak neuvažujeme technologický pokrok, ekonomický rast je vysvetlený
Solowovou produkčnou funkciou, kde ekonomický rast v regióne je funkciou množstva nasadenej
práce a kapitálu:
Y = f (K, L),
kde: Y = agregovaný výstup, K – množstvo kapitálu, L – množstvo pracovnej sily, f – produkčná
funkcia s konštantným výnosom.
Ak uvažujeme aj technologický rozvoj, ekonomický rast je vysvetlený Cobb-Douglasovou
produkčnou funkciou:
Y = AKαL1-α,
kde: A = technologický pokrok, α a 1-α sú elasticity výstupu kapitálu a práce (elasticita výstupu meria
citlivosť produkcie na zmenu úrovne práce alebo kapitálu použitého vo výrobe), o ktorých sa
predpokladá, že sú rovnaké pre každý región a pri dokonalej konkurencii sa rovnajú príslušným
podielom faktorov.
Podľa neoklasikov, regionálny rast je otázkou optimálnej inter-regionálnej a intra-regionálnej
alokácie zdrojov. Základom teórie je, že predpokladá racionálne správanie sa ekonomických
subjektov, ktoré reagujú na vznik cenových rozdielov medzi regiónmi (t. j kapitál reaguje na vyššie
miery výnosov a pracovná sila na vyššie reálne mzdy), až pokiaľ sa rozdiely medzi regiónmi
nevyrovnajú.
Teória predpokladá vyrovnávanie regionálnych rozdielov z dlhodobého hľadiska, ku ktorému
dochádza prostredníctvom dvoch mechanizmov:
a) prostredníctvom presunu výrobných faktorov,
b) prostredníctvom interregionálneho obchodu.
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Predpokladom fungovania tohto mechanizmu je splnenie nasledujúcich predpokladov:
•

zabezpečené sú podmienky dokonale konkurenčného trhu (neexistujú extrenality, monopoly,
oligopoly, čo znamená, že ceny sú určené trhovým mechanizmom a žiaden z účastníkov ich
nemá možnosť ovplyvniť),

•

výrobné faktory (predovšetkým práca a kapitál) sú dokonale mobilné,

•

hospodárske subjekty sú dokonale informované (neexistuje informačná asymetria),

•

rozvoj technológií je chápaný ako verejný statok dostupný pre všetkých a rastie
priamoúmerne s časom,

•

nepočíta sa s určitými priestorovými faktormi (napr. dopravné náklady, lokalizácia a veľkosť
regiónu),

•

cieľom podnikov je maximalizácia zisku, cieľom domácností je maximalizácia úžitku.

3.2.1 Vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom presunu výrobných faktorov
Ak by sme dezagregovali a schematicky znázornili Cobb-Douglasovu produkčnú funkciu, dostali by
sme nasledovnú schému faktorov, ktoré generujú ekonomický rast v nejakom regióne i:

Obrázok 14 Faktory ovplyvňujúce regionálny ekonomický rast podľa neoklasickej teórie

kde: yi = produkcia regiónu i, Ki = objem kapitálu v regióne i, Ai = objem pracovnej sily v regióne i,
fi = konštantná miera technologického rozvoja
Zdroj: Eckey, 2006. s. 85.
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Solow vo svojom modeli bral do úvahy technologický vývoj ako exogénny faktor.
Dosiahnutie rozvoja (napr. nová technológia) sa realizuje v určitom regióne, ale je možné ho
exportovať do iných regiónov bez nákladov. Je možné urobiť rozdiel medzi interným technickým
rozvoj dosiahnutým vďaka výskumu a vývoju v príslušnom regióne a externým, importovaným
technickým rozvojom (inovácie).
Objem pracovnej sily možno zvýšiť prirodzeným prírastkom populácie (ni) a kladným
migračným saldom (mji). Zvýšenie kapitálu môže tiež pochádzať z dvoch zdrojov: úspory obyvateľov
regiónu (Si) a čistý prílev kapitálu z iných regiónov (Kji). Pohyb kapitálu medzi regiónmi ovplyvňuje
miera návratnosti kapitálu (investície sa uskutočňujú v regiónoch s najvyššou návratnosťou kapitálu).
Migrácia pracovnej sily je vyvolaná regionálnymi rozdielmi v mzdovej úrovni (pracovníci migrujú
z regiónov s nižšou úrovňou miezd do regiónov s vyššou úrovňou miezd). Práve presun týchto dvoch
faktorov (vyznačené červenou na obrázku 14) je mechanizmus vyrovnávania regionálnych rozdielov.
Obr.15 (známy aj ako Edgeworth-Bowleyov škatuľový diagram) znázorňuje zjednodušený
obraz ekonomiky, ktorá sa skladá z dvoch regiónov (A a B) a opisuje situáciu neefektívneho
počiatočného rozdelenia zdrojov (výrobných faktorov) medzi regiónmi A a B. Predpokladáme
pritom, že regióny produkujú rovnakú komoditu pomocou rovnakej technológie. Tiež sa predpokladá,
že veľkosť celkovej pracovnej sily a objemu kapitálu sú pevné a že nedochádza k technologickému
pokroku.

Obrázok 15 Inter-regionálne neefektívne rozdelenie pracovných síl
Zdroj: McCombie, 1987
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Obr.15 ukazuje rozdelenie výrobných faktorov medzi tieto regióny spolu s izokvantami
a kontraktnou krivkou (kontraktná krivka predstavuje množinu všetkých efektívnych rozdelení
zdrojov, a teda všetky možné Pareto-optimálne alokácie). Pretože sme predpokladali, že oba regióny
majú rovnakú produkčnú funkciu, kontraktná „krivka“ je v skutočnosti uhlopriečka medzi OA a OB.
Spočiatku z nejakého dôvodu dochádza k neefektívnemu a nerovnému rozdeleniu výrobných
faktorov, ktoré sa vyskytuje v bode a, ktorý je mimo krivky kontraktu.
Región A má OAL1 pracovnej sily, zatiaľ čo zvyšok (LeOB) je zamestnaný v regióne B.
Podobne je OAK objem kapitálu koncentrovaný v regióne A, zvyšok (KOB) v regióne B. Všetky
výrobné faktory sú plne využité. Región A má vyšší pomer kapitálu k pracovnej sile ako región B
(lebo

ைಲ 
ைಲ భ



ைಳ
 ைಳ

). Región A je teda kapitálovo intenzívnejší región a región B je pracovne

intenzívnejší región.

Obrázok 16 Regionálny marginálny produkt práce pri neefektívnom inter-regionálnom rozdelení pracovných síl
Zdroj: McCombie, 1987

Obr.16 je priečny rez obrázku 15 vedený pozdĺž prerušovanej čiary KK. Zobrazuje hraničné
(marginálne) produktové krivky pracovnej sily v regiónoch A a B (konkrétne MPLA a MPLB)
vzhľadom na fixné rozdelenie celkového kapitálu medzi tieto dva regióny. Z dôvodu fixnej zásoby
kapitálu klesá regionálny marginálny (hraničný) produkt práce zároveň s rastom počtu zamestnaných
v regióne A a v regióne B, meraných z bodov O`A a O`B. S cieľom maximalizácie zisku budú
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podnikatelia zamestnávať také množstvo pracovnej sily, pri ktorom sa hraničný produkt práce bude
rovnať úrovni reálnych miezd.
Mzda v regióne A je spočiatku daná w1 a je vyššia ako mzda v regióne B, ktorá je w2. Naopak,
miera zisku v regióne A je nižšia ako v regióne B. Dôvodom je oceňovanie výrobných faktorov na
základe ich hraničného produktu. Hraničný produkt kapitálu bude vzhľadom na vyššie kapitálové
nasadenie nižší, teda výnosy z kapitálu budú nižšie v regióne A. Pri pracovnej sile je to naopak. Ak
je faktor nedostatkový, potom sa v súlade s hraničným produktom oceňuje vyššie ako v regióne B.

Obrázok 17 Vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom presunu výrobných faktorov (príklad
pracovnej sily)
Zdroj: McCombie, 1987

Na obr.17 sa plocha pod krivkou marginálneho produktu práce MPLA v regióne A od O`A do
L1 (červená) rovná produkcii regiónu. Plocha pod krivkou MPLB od L1 do O`B analogicky predstavuje
výstup regiónu B (modrá). Zelená oblasť grafu, plocha medzi bodmi cde, znázorňuje „stratenú“
produkciu spôsobenú neefektívnym rozdelením zdrojov.
Ak predpokladáme, že je kapitál nemobilný, bude migrovať ΔL pracovnej sily z regiónu B do
regiónu A a rozdelenie produkčných faktorov (obr.15) sa presunie z bodu a do bodu b, ktorý sa
nachádza na kontraktnej krivke, čiže bod je efektívny. Nerovnomerné rozdelenie zdrojov je časom
odstránené a zmenšujú sa mzdové rozdiely medzi regiónmi. V rovnovážnom bode bude O`ALe
pracovnej sily zamestnané v regióne A a LeO`B pracovnej sily v regióne B, s rovnakou úrovňou
miezd we. Okrem vyrovnávania regionálnych rozdielov v mzdovej úrovni toto prerozdelenie
pracovných síl spôsobí aj čistý prírastok produkcie v objeme cde.
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Analogicky sa regionálne rozdiely budú vyrovnávať aj s presunom kapitálu z regiónu A do
regiónu B.

Obrázok 18 Neoklasická regionálna nezamestnanosť
Zdroj: McCombie, 1987

Nerovnovážny stav však môže vzniknúť aj zásahmi do voľného fungovania trhového
mechanizmu. Počiatočná strata produkcie v dôsledku regionálnych mzdových rozdielov, pričom je
pracovná sila plne zamestnaná, je na obrázku 18 znázornená zase zeleným trojuholníkom cde a je
spojená s rozdielnymi mzdovými úrovňami w1 v regióne A a w2 v regióne B. Nepriaznivú situáciu
v mzdových rozdieloch môžeme riešiť aj zasahovaním do trhového mechanizmu, napríklad zvýšenou
vyjednávacou silou odborov, pôsobením ktorých stúpne mzdová úroveň v oboch regiónoch súčasne
tak, že nová úroveň miezd bude w4 v regióne A a w5 v regióne B. Neoklasici však upozorňujú, že
v takomto prípade sa trh dostáva hlboko pod svoj maximálny potenciál produkcie, keďže output daný
plochou ndklm sa nebude realizovať. Okrem toho, takýto zásah vytvorí nezamestnanosť. V regióne
A bude zamestnaných O`AL3 pracovných síl a v regióne B bude zamestnaných L4O`B pracovných síl.
Pritom zvyšok, teda L1L4 je nezamestnaných, teda ide o nevyužitú pracovnú silu. Všimnúť si
môžeme, že väčší podiel nezamestnaných sa nachádza v menej rozvinutom regióne. Neoklasici často
pri presadzovaní voľného trhu a deregulačných opatrení poukazujú práve na to, že trhové zásahy,
ktoré sú zavádzané na to, aby pomohli práve tým chudobnejším, vedú k nežiaducim efektom, ktorých
väčšiu časť znášajú práve oni.
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3.2.2

Vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom inter-regionálneho obchodu

Vzťah medzi obchodom, odvetvovou špecializáciou a regionálnymi rozdielmi opisujú koncepcie,
ktoré sa snažia aplikovať teórie zahraničného obchodu na inter-regionálny obchod. Vzťah medzi
medzinárodným obchodom a hospodárskym rozvojom sa prvýkrát objavil v prácach Adama Smitha
a Davida Humea v 18. storočí. Odvtedy vznikli viaceré koncepcie, ktoré popisujú, že bilaterálny
obchod je vzájomne výhodný tak pre exportujúce, ako aj importujúce krajiny. Aplikáciu na
regionálnej úrovni odôvodňujú tým, že keďže sú inter-regionálne toky väčšie a majú menej bariér
ako medzinárodné, tieto efekty môžu byť ešte výraznejšie.
Podľa modelov inšpirovaných teóriou zahraničného obchodu, si regióny (a krajiny) navzájom
vymieňajú produkované komodity na základe komparatívnych, nie absolútnych výhod. Absolútnu
výhodu má región (krajina) vtedy, ak dokáže vyrábať určitý druh tovaru s nižšími nákladmi ako iné
regióny (krajiny). Preto je pre daný subjekt výhodné špecializovať sa na tento druh produktov.
Komparatívna výhoda pri výrobe určitého tovaru znamená, že región (krajina) pri výrobe tohto tovaru
musí obetovať menej iného tovaru ako druhý subjekt (náklady obetovanej príležitosti). Toto znamená,
že aj ak určitý región produkuje všetky komodity za vyššie náklady ako druhé regióny, a tým pádom
je menej efektívny ako ostatné regióny, môže byť relatívne menej neefektívny v produkcii nejakej
určitej komodity. Preto sa v rámci medziregionálnej (a medzinárodnej) deľby práce bude
špecializovať na produkciu tej komodity, ktorú vie produkovať za relatívne menej neefektívnych
okolností. Tento proces definuje teória komparatívnych výhod Davida Ricarda. Jej predpoklady sú
nasledovné:
•

Ekonomika sa skladá z dvoch regiónov, Anglicka a Portugalska, ktoré produkujú dve
komodity, textil a víno.

•

Exituje len jeden produkčný faktor – pracovná sila, ktorej produktivita sa v dvoch regiónoch
líši.

•

Komodity sú produkované bez klesajúcich alebo rastúcich výnosov, čiže marginálne náklady
sú konštantné.

•

Existuje dokonalá mobilita produkčných faktorov vo vnútri regiónov a dokonalá imobilita
medzi regiónmi.
Ricardo používa model 2x2 s dvoma krajinami – Anglickom a Portugalskom – a dvoma

komoditami – textilom a vínom. V počiatočnej situácii obe krajiny vyrábajú oba výrobky na
domácom trhu a medzi týmito dvoma krajinami nedochádza k žiadnemu obchodu. Tabuľka 2 ukazuje
počet pracovníkov, ktorí sú potrební na výrobu rovnakého množstva textilu a rovnakého množstva
vína v oboch krajinách za jeden rok.
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Tabuľka 2 Počiatočná situácia Ricardovho príkladu v Anglicku a Portugalsku

Počet pracovníkov potrebných na

Anglicko

Portugalsko

textil

100

90

víno

120

80

vyprodukovanie jednej jednotky za rok:

Zdroj: Schumacher, 2012

Na výrobu textilu potrebuje Anglicko 100 pracovníkov a Portugalsko 90 pracovníkov.
Anglicko potrebuje 120 pracovníkov na výrobu rovnakého množstva vína, aké vyprodukuje
Portugalsko s 90 pracovníkmi. To, že obe krajiny potrebujú odlišné množstvo pracovnej sily, je
dôsledkom rozdielnych okolností. Tie sú v Ricardovej teórii exogénne dané situáciou, podnebím
krajiny a ďalšími „prírodnými alebo umelými výhodami“. Preto sú rozhodujúce rôzne prírodné
podmienky a technické znalosti. Skutočný pôvod týchto rozdielov nie je v Ricardovej teórii dôležitý.
Na základe tejto situácie Ricardo ukazuje, že pre oba národy by bolo výhodné, keby začali
obchodovať navzájom a špecializovali sa na výrobu jednej komodity, aj keď Portugalsko má v
obidvoch tovaroch absolútnu nákladovú výhodu. Ktorá krajina by sa mala špecializovať na ktorý
tovar? O tom rozhodujú komparatívne výrobné náklady. Aby sme mohli vypočítať komparatívne
náklady, musíme porovnať výrobné náklady v oboch krajinách a u oboch tovarov. Relatívna cena
textilu v Anglicku vyjadrená vo víne, alebo inak povedané, jeho domáci výmenný kurz je 5/6 alebo
100/120 (aby vyrobilo jednu jednotku textilu navyše musí obetovať 5/6 jednotky vína, keďže
z výroby vína musí „stiahnuť“ 100 pracovníkov), zatiaľ čo jeho relatívna cena vína je 6/5 (aby
vyrobilo jednu jednotku vína navyše, musí obetovať 6/5 jednotiek textilu, keďže z výroby textilu
musí presunúť 120 pracovníkov). Relatívna cena textilu v Portugalsku je 9/8 a jeho relatívna cena
vína je 8/9. Porovnaním týchto pomerov nákladov sme zistili, že Anglicko má komparatívnu výhodu
pri výrobe textilu (5/6 je menej ako 9/8) a Portugalsko má komparatívnu výhodu pri výrobe vína (8/9
je menej ako 6/5).
Anglicko by sa teda malo špecializovať na výrobu textilu a Portugalsko na výrobu vína.
Následne by Anglicko dovážalo víno z Portugalska a vyvážalo textil do Portugalska, zatiaľ čo
Portugalsko by dovážalo textil z Anglicka a vyvážalo víno do Anglicka. Výsledkom by bolo, že
Anglicko dalo prácu 100 robotníkom v produkcii textilu a získalo množstvo vína, ktorého domáca
výroba by ho stála 120 robotníkov. Portugalsko dalo prácu 80 pracovníkom v produkcii vína, aby
získalo množstvo textilu, ktoré by lokálne vyrobilo 90 pracovníkov. Anglicko teda získava prácu 20
Angličanov a Portugalsko získava prácu 10 Portugalcov. Obe krajiny profitujú z obchodu
a špecializácie. Pracovníci nie sú prepustení, ale budú naďalej pracovať (len v inom sektore), teda
rovnaké množstvo pracovníkov vyprodukuje väčšie množstvo oboch komodít. Aj keď Ricardov
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príklad neurčuje rozdelenie ziskov z obchodu, dá sa z neho vyvodiť jeden záver. Naznačuje, že
Anglicko, ktoré je menej produktívne, získa viac ako Portugalsko (konkrétne 2/3 zisku z obchodu).
Menej produktívna krajina ťaží vo väčšej miere ako efektívnejšia krajina. To znamená, že rozdiel
medzi ekonomickým bohatstvom medzi oboma krajinami sa zmenšuje, zatiaľ čo obe sú na tom lepšie.
Neoklasickí teoretici kritizujú Ricardov model, pretože nevysvetľuje dôvody komparatívnej
výhody krajiny, t. j. rozdielnych úrovní produktivity. Heckscherov-Ohlinov model obchodu (HOM)
rozširuje pôvodnú Ricardovu koncepciu, ktorá počíta iba s faktorom práce, o vysvetlenie vplyvu
kombinácie ďalších faktorov, pričom moderné verzie tohto modelu zahŕňajú iba dva výrobné faktory
– väčšinou prácu a kapitál. Predpokladá sa, že tieto sú v rámci krajiny dokonale mobilné, ale
medzinárodne imobilné. Predpokladá sa, že krajiny sa líšia vo vybavení týmito výrobnými faktormi.
Pri príklade dvoch komodít si výroba obidvoch tovarov vyžaduje odlišnú kombináciu kapitálu
a práce. Ich dostupnosť sa v oboch krajinách líši, a to nielen v absolútnom vyjadrení, ale aj
v relatívnom vyjadrení (rôzne vybavenie produkčnými faktormi). HOM ďalej predpokladá, že každý
tovar možno vyrobiť s rôznym zložením kapitálu a pracovných síl.
Podľa HOM má každá krajina komparatívnu výhodu vo výrobe komodít, do ktorej vstupuje
značné množstvo faktorov, a ktoré sú v tej krajine lacnejšie a je ich viac. Napríklad regióny s veľkou
zásobou lacnej pracovnej sily budú exportovať výrobky pracovne intenzívnych odvetví. Platí, že
rozvinutejšie regióny disponujú častejšie väčšou zásobou kapitálu, a naopak, menej rozvinuté regióny
disponujú väčšou zásobou pracovnej sily. Dá sa preto predpokladať, že rozvinuté regiónu budú
exportovať kapitálovo náročnú výrobu do chudobnejších regiónov.
Paul Samuelson (1948) budujúc na HOM vyvinul takzvanú vetu o vyrovnaní cien faktorov.
Veta hovorí, že „ceny výrobných faktorov sa vyrovnajú, absolútne a relatívne, voľným
medzinárodným obchodom“. Toto vyrovnanie je vysvetlené relatívnym nedostatkom a dostatkom
výrobných faktorov v oboch krajinách. Krajina s veľkým počtom pracovných síl sa bude
špecializovať na tovar s vysokým podielom pracovnej sily v jeho výrobe, pričom dopyt po nej
a relatívna a absolútna cena práce bude stúpať, zatiaľ čo dopyt po kapitáli klesá a s ním aj relatívna
a absolútna cena kapitálu. Pre krajinu s vysokým objemom kapitálu je to naopak. Výsledkom je, že
obchod „globálne vyrovnáva ceny faktorov (mzdy a zisky)“. V bode, keď dôjde k vyrovnaniu cien
faktorov, už nie je možné dosiahnuť ďalšie výhody z obchodu a „svetová miera produktivity sa stane
optimálna“. V neoklasickej teórii komparatívnych výhod je medzinárodná mobilita faktorov teda
zbytočná, pretože obchod s komoditami vedie k rovnakému výsledku („samotný voľný obchod
nakoniec povedie k vyrovnaniu cien faktorov medzi dvoma krajinami, aj keď neexistuje mobilita
faktorov medzi krajinami“).
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3.2.3

Neoklasický prístup k regionálnej politike

Keďže základom neoklasického prístupu k regionálnemu rozvoju je predpoklad, že trhový
mechanizmus dokáže zabezpečiť optimálnu alokáciu výrobných faktorov medzi regiónmi
a zodpovedajúce rozdelenie dôchodkov (aj keď je konvergencia dlhodobým a pomalým procesom),
štát by do trhového mechanizmu mal zasahovať len minimálne. Niektorí neoklasicistickí teoretici,
ako napríklad nositeľ Nobelovej ceny Milton Friedman, sú proti akejkoľvek forme štátnych zásahov
(prípadne zásahov iných zložiek systému verejnej správy) alebo predpisov obmedzujúcich pohyb
firiem z jednej časti krajiny do druhej, alebo dokonca do inej krajiny. Tiež oponujú akýmkoľvek
obmedzeniam pre podniky, napríklad vyžadovanie menšinovej účasti alebo účasti verejného sektora,
ktoré by mohli spôsobiť, že lokalizácia podniku v danom regióne/krajine bude menej výhodná. Títo
teoretici tvrdia, že akákoľvek regulácia je odsúdená na neúspech a narúša prirodzený a nevyhnutný
pohyb kapitálu. Navyše argumentujú, že by nemali existovať žiadne pokusy o záchranu upadajúcich
a nekonkurenčných firiem. Pracovníci, ktorí by prišli o prácu, by sa mali presunúť do iných regiónov
za prácou, čo by bolo ďalším stimulom pre rozvoj takýchto oblastí. Zásahy, ako napríklad zavedenie
minimálnej mzdy, ako sme už preukázali podľa tohto prístupu, vedú k nezamestnanosti
a k nedostatočnému a neefektívnemu využitiu výrobných faktorov.
Prístup však vychádza z viacerých nereálnych predpokladov, ktoré sme už uviedli, napr.
existencia dokonalej konkurencie, úplná mobilita práce a kapitálu a plné využitie výrobných faktorov.
Regionálna politika sa preto má predovšetkým orientovať na zabezpečenie platnosti predpokladov na
fungovanie trhového mechanizmu. Neoklasická teória ekonomického rastu teda zdôrazňuje opatrenia
regionálnej politiky zamerané na:
•

stimuláciu mobility pracovných síl a kapitálu medzi odvetviami a regiónmi (napríklad
jednotný európsky trh – voľný pohyb osôb a kapitálu, jednotná mena euro, príspevky za
presťahovanie za prácou atď.),

•

liberalizáciu obchodu (deregulačné opatrenia, jednotný európsky trh – voľný pohyb tovarov
a služieb, colná únia),

•

stimuláciu technologického transferu, podporu dostupnosti a prenosu informácií,

•

rozvoj technickej infraštruktúry medzi rozvinutejšími a zaostávajúcimi regiónmi, ktorá
znižuje bariéry mobility tovarov a služieb, výrobných faktorov a informácií (Výrostová,
2010).
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Teória vs. realita: samoregulačná schopnosť trhu a regionálny rozvoj
Ako poukazuje Maier (2001), v tradičných neoklasických teóriách rastu „ani priestorová štruktúra
ani historické udalosti nemajú žiadne dopady na dlhodobú rastovú trajektóriu regiónu. Ten je určený
len exogénnymi parametrami“. Vzhľadom na to nie je prekvapujúce, že v dôsledku uvedených
nedostatkov neoklasickej teórie vznikli protiargumenty. Tieto môžeme zoskupiť do keynesiánskych
teórií regionálneho rozvoja (reprezentovaných najčastejšie aplikovanou teóriou exportnej bázy) a do
polarizačných teórií (reprezentovaných najmä teóriou pólov rastu a teóriou kumulatívnych príčin).
Richardson (1973) dokonca tvrdí, že „základné predpoklady neoklasickej teórie rastu nie sú
pre regionálnu ekonomiku vôbec použiteľné“. Napríklad, predpoklad úplnej zamestnanosti zvyčajne
nie je pre regionálnu ekonomiku relevantný, pretože sa vo významnej miere objavujú regionálne
problémy v dôsledku značných medziregionálnych rozdielov v miere využívania zdrojov (najmä
pracovných síl). Rovnako nemožno predpokladať dokonalú konkurenciu v regionálnych
ekonomických analýzach, pretože samotný priestor a existencia dopravných nákladov obmedzujú
hospodársku súťaž. Oligopol, čistý monopol alebo monopolná konkurencia sú oveľa vhodnejšie
trhové štruktúry. „Ak by sme skutočne prijali neoklasické modely v ich čistej nefalšovanej podobe,
neexistovala by taká oblasť ako regionálna ekonomika“ (Richardson, 1973).
Mnohí teoretici, ale aj praktici regionálneho a miestneho ekonomického rozvoja odmietajú
neoklasické teórie a politické opatrenia z nich odvodené. Blair (1995) napríklad poukazuje na to, že
rozvoj riadený týmito teóriami by „nemal skrývať skutočnosť, že často existujú skupiny, ktoré budú
benefitovať z rastu viac ako ostatní“. Okrem toho, neoklasický rámec je často vnímaný ako
antagonistický k záujmom komunít ako miest s raison ďetre (zmyslom existencie) iným, ako je ich
ekonomická užitočnosť. A nakoniec, klasické a neoklasické modely rastu nám hovoria veľmi málo
o skutočných dôvodoch, prečo sú niektoré regióny konkurencieschopné, zatiaľ čo iné upadajú.
Pravdepodobne najväčším kritikom niektorých nástrojov politík, ktoré vzišli z tohto konceptu,
by bol sám Adam Smith, filozof 18. storočia, ktorý vymyslel koncept neviditeľnej ruky trhu a ktorý
sa považuje za otca modernej ekonómie. Adam Smith totižto nebol slepým obdivovateľom trhovej
ekonomiky. Poukázal na mnohé deformácie trhu a všeobecne ľudského správania, a to najmä na tie,
ktoré vedú k nerovnomernej životnej úrovni, príjmovej polarizácii spoločnosti a regionálnym
rozdielom. Napríklad kritizuje medzinárodný a inter-regionálny obchod: „Zvýšili prehnané zisky
obchodníkov z Cádizu a Lisabonu kapitál Španielska a Portugalska? Zmiernili chudobu, podporili
priemysel týchto dvoch žobráckych krajín?” (Kniha 4, kap. 7, s. 779) i medziregionálny presun
výrobných faktorov a produkcie medzi kolóniami a kolonizantmi, ktorí „ páchajú/li beztrestne každý
druh nespravodlivosti v týchto odľahlých krajinách“ (Kniha 3, kap. 7, s. 795). Ďalej tvrdí, že pri
regionálnej výmene, presune výrobných faktorov, tovarov a služieb: „Krutá nespravodlivosť
Európanov urobila z udalosti, ktorá mala byť prospešná pre všetkých, zničujúcu a deštruktívnu pre
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niekoľko z týchto nešťastných krajín“ (Kniha 4, kap. 1, s. 563), pričom boli podnietení obchodníckymi
republikami ako Benátky, Janov a Pisa, pre ktoré táto výmena „bola zdrojom nesmierneho
bohatstva“. (Kniha 3, kap. 3, s. 513).
V úryvkoch na obrázku 19 nielenže nepresadzuje zníženie zdanenia, ale dokonca tvrdí, že
progresívne zdaňovanie by bolo spravodlivejšie, lebo bohatší by mali prispieť na verejné výdavky
nielen proporčne k ich príjmom, ale aj o niečo viac. Taktiež kritizuje systém vyrubovania dane
z nehnuteľnosti v Anglicku z 18. storočia, kde výška dane závisí od počtu okien danej nehnuteľnosti
(ako ukazovateľa hodnoty nehnuteľnosti). Kritika spočíva práve v tom, že takáto daň nepomerne
zaťažuje príjmy chudobnejších domácností na vidieku, ktoré aj tak majú nižšie príjmy v porovnaní
s bohatšími domácnosťami v Londýne, čo považuje za „nerovnosť najhoršieho druhu“.

Obrázok 19 Úryvky z knihy Adama Smitha „Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov“ (1776)
Zdroj: Smith (1776)

Prečo o tom stále hovoríme? Lebo práve tieto procesy spôsobili taký stav regionálnych
rozdielov na globálnej úrovni, ako ho poznáme dnes. Pritom analogické divergenčné procesy
prebiehajú aj dnes, stačí keď sa pozrieme na dva neoklasické mechanizmy vyrovnávania regionálnych
rozdielov z empirického pohľadu:
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1. Vyrovnávanie rozdielov na základe presunu výrobných faktorov – pracovnej sily
Je pravda, že pracovná sila migruje z menej rozvinutých regiónov do viac rozvinutých
regiónov s vyššími mzdami, ale migrácia pracovnej sily v modeli je vyvolaná iba regionálnymi
rozdielmi v mzdách, na rozdiel od praxe, kde stojí za zváženie niekoľko ďalších faktorov lokality,
napríklad čistejšie prostredie, lepšie životné podmienky atď.
Práve

neoklasické

predpoklady

o vzťahu

migrácie

a regionálnych

rozdielov

v nezamestnanosti a mzdách skúmal Fidrmuc (2004) v transformujúcich ekonomikách Poľska,
Slovenska, Maďarska a Českej republiky v rokoch 1992 – 1998. Prechod od centrálneho plánovania
k trhovému hospodárstvu mal dramatické následky na trh práce. Na začiatku transformácie nemali
bývalé socialistické krajiny v podstate žiadnu oficiálnu nezamestnanosť a jestvovalo veľmi
egalitárske rozdelenie miezd. Počas niekoľkých prvých reformných rokov sa zvýšila nezamestnanosť,
zatiaľ čo regionálne rozdiely v nezamestnanosti a najmä v mzdách dramaticky vzrástli, pričom však
sa regionálna migrácia v tomto období znížila (obr.20 až 22).

Obrázok 20 Variačný koeficient priemerných miezd medzi
okresmi

Obrázok 22 Hrubá miera imigrácie (celkový počet
migrujúcich/populácia krajiny)

Obrázok 21 Variačný koeficient miery nezamestnanosti medzi
okresmi

Zdroj: Fidrmuc, 2004
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Aj keď miera nezamestnanosti a priemerné mzdy skutočne ovplyvňujú migráciu v
transformujúcich sa ekonomikách, samotná migrácia nie je schopná vzniknuté regionálne rozdiely
vyrovnať. Podľa Fidrmuca (2004) tranzitívne krajiny skôr vykazujú segmentáciu na dva typy
regiónov: regióny s vysokými mzdami, nízkou nezamestnanosťou a relatívne vysokými migračnými
tokmi (tak imigračnými, ako aj emigračnými); a regióny s nízkymi mzdami, vysokou
nezamestnanosťou a vysoko imobilným obyvateľstvom. Okrem toho treba pripomenúť, že z menej
rozvinutých do vyspelejších regiónov migruje predovšetkým mladšia a vzdelanejšia pracovná sila,
pričom tá staršia a menej vzdelaná, menej adaptabilná na zmeny na trhu práce väčšinou zostáva
v menej rozvinutých regiónoch. Tento proces potom dodatočne prehlbuje rozdiely medzi rozvinutými
a menej rozvinutými regiónmi nielen v miere zamestnanosti a úrovni miezd, ale aj v celkovom
rozvojovom potenciáli, atraktivite pre potenciálne externé investície a všeobecne v náročnosti
riešenia problémov týchto regiónov.
2. Vyrovnávanie rozdielov na základe presunu výrobných faktorov – kapitálu
Čo sa týka samotného predpokladu voľného pohybu a mobility výrobných faktorov, na prvý
pohľad sa môže zdať, že pre mobilitu kapitálu existujú menšie bariéry ako pre mobilitu pracovnej
sily. Nemusí to však byť pravda. Kapitál je často „uväznený“ vo fyzickej výrobnej infraštruktúre.
Okrem toho, viacero analýz dokázalo, že väčšina prevodu peňažného kapitálu sa uskutočňuje medzi
holdingom (materskou spoločnosťou) a jej pobočkami, ktoré sú na rovnakom kapitálovom trhu.
Inými slovami, kapitálové trhy môžu mať hranice, ktoré nie sú totožné s hranicami jedného regiónu.
Okrem toho, relevantnejšia kritika vyplýva z faktu, že kapitál priťahujú skôr dynamické
regióny než tie na periférii, kde je úroveň miezd nízka, ale kde chýbajú aglomeračné efekty (pozri
typológiu regiónov na obrázku 4). Napríklad vnútroeurópske priame zahraničné investície
pochádzajú z väčších krajín, pokiaľ ide o HDP (obr. 23). Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko
a Nemecko sú najväčšími investormi a tvoria 49 percent projektov a 54 percent z celkovej hodnoty
intraeurópskych PZI. Staré členské štáty a štyri krajiny EZVO tvoria spolu 92 percent z celkového
počtu projektov a 96 percent z celkovej hodnoty. Na druhej strane Veľká Británia, Nemecko,
Taliansko, Španielsko, Holandsko a Francúzsko sú aj hlavnými destináciami pre intra-európske PZI
(obr. 24). Samotné Spojené kráľovstvo priťahovalo 15 percent z ich celkovej hodnoty. Spojené
kráľovstvo zároveň predstavuje 16 percent celkového HDP EÚ. Všeobecne existuje jasná tendencia
PZI smerovať do veľkých krajín. Päť najväčších krajín z hľadiska HDP (t. j. Nemecko, Spojené
kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) bolo teda príjemcom takmer 50 % celkových tokov
PZI v rámci Európy za obdobie 2003 – 2015, čo je približne 45 % z hľadiska počtu projektov.
Podstatný podiel PZI však smeruje aj do nových, menej rozvinutých členských krajín, čo parciálne
podporuje neoklasický predpoklad o mobilite kapitálu. Ako je to však na regionálnej úrovni?
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Obrázok 23 Pôvod intra-európskych priamych zahraničných investícií

Obrázok 24 Cieľ intra-európskych priamych zahraničných investícií
Zdroj: ESPON, 2018
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Tabuľka 3 Distribúcia a odvetvové zloženie PZI medzi skupinami regiónov v rokoch 2003 - 2015
Podiel európskeho
HDP

Podiel
vnútroeurópskych
PZI

Služby

Priemysel

Ostatné*

Urbanizované
regióny

54.6 %

65.3 %

77.9 %

56.7 %

63.3 %

Prechodné regióny

32.7 %

25.7 %

18.9 %

31.8 %

26.9 %

Vidiecke regióny

12.6 %

9.0 %

3.2 %

11.5 %

9.7 %

22.6 %

50.3 %

62.8 %

37.8 %

50.2 %

44.2 %

24.7 %

21.2 %

29.8 %

28.2 %

Ostatné regióny

33.2 %

24.9 %

15.9 %

32.4 %

21.6 %

Rozvinuté regióny

73.1 %

81.5 %

90.4 %

77.9 %

80.5 %

Regióny v tranzícii

14.5 %

7.9 %

4.2 %

9.2 %

9.4 %

Menej rozvinuté
regióny

12.4 %

10.6 %

5.4 %

12.9 %

10.2 %

Typ regiónu

Metropolitné regióny
hlavných miest
Ostatné metropolitné
regióny

Sektor

*ostatné zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na poľnohospodárstvo, ťažbu, dobývanie a stavebníctvo.
Zdroj: ESPON, 2018

Aká je situácia s tokmi kapitálu prostredníctvom priamych zahraničných investícií na
regionálnej úrovni, je zrejmé z tabuľky 3. Ak porovnávame urbanizované a vidiecke regióny, tak
vyšší podiel vnútroeurópskych PZI prúdi práve do urbanizovaných regiónov, pričom tento podiel
prevyšuje ich podiel na celkovom HDP. Ešte väčší nepomer medzi podielom na HDP a podielom na
PZI je evidentný, keď sa pozeráme na metropolitné regióny so sídlom hlavných miest európskych
krajín, ktoré v sledovanom období získali polovicu PZI, pričom produkujú len 22,6 % HDP. Nepomer
existuje aj v prospech rozvinutých regiónov oproti menej rozvinutým a regiónom v transformácii.
Práve tu by sme mali vidieť opačnú tendenciu, keby neoklasické predpoklady o mobilite kapitálu boli
absolútne pravdivé. Disparity existujú aj v sektorovej kompozícii PZI, kde urbanizované regióny
hlavných miest a rozvinuté regióny priťahujú väčšinu PZI v sektore služieb, zatiaľ čo
prechodné, vidiecke

a nerozvinuté

regióny

skôr

priťahujú

priemysel

a ostatné

PZI

(poľnohospodárstvo, ťažba a dobývanie, stavebníctvo).
3. Vyrovnávanie rozdielov na základe interregionálneho obchodu
V rámci kritiky Ricardovho modelu a ostatných koncepcií budujúcich na interregionálnom
obchode ako mechanizme vyrovnávania regionálnych rozdielov, musíme pripomenúť, že iniciálnym
cieľom pre Ricarda a Ricardovské modely nebolo vysvetľovať regionálne rozvojové rozdiely, a už
vôbec nie formulovať politiky a nástroje na ich zníženie. Snažil sa len objasniť, prečo sa krajiny
a regióny špecializujú na určité odvetvia a produkciu určitých komodít. Že odvetvová špecializácia,
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medzinárodný a regionálny obchod vedú k ekonomickému rastu a efektívnejšiemu využívaniu
disponibilných zdrojov, je nesporné. Dokážu však zabezpečiť aj relatívne znižovanie rozdielov medzi
rozvinutejšími a menej rozvinutými regiónmi?
Napríklad Quah (1996) empirickou analýzou „kohéznej skupiny“ Európskej únie (Grécka,
Írska, Portugalska a Španielska) zistil, že práve dve krajiny, ktoré dosiahli najvyššiu mieru
hospodárskeho rastu – Španielsko a Portugalsko, dosiahli aj najvýraznejší nárast regionálnej
nerovnováhy. Viacero štúdií, analyzujúc proces hospodárskej integrácie v rámci EÚ (napr. de la
Fuente a Vives, 1995), zistilo, že proces hospodárskej integrácie v Európskej únii podporuje skôr
medzinárodnú konvergenciu medzi krajinami než medziregionálnu konvergenciu medzi regiónmi
v rámci krajín. V deväťdesiatych rokoch asi polovica rozdielov medzi európskymi regiónmi bola
skutočne dôsledkom zvýšenej polarizácie v niektorých členských štátoch. Monfort a Nicolini (2000)
skúmali dopad liberalizácie medzinárodného obchodu medzi krajinami a prišli k záveru, že táto vedie
k väčšej aglomerácii v každej krajine.
Predstavme si napríklad, že rozvinutý región je urbanizovaný a menej rozvinutý región je
vidiecky. Urbanizovaný región sa bude špecializovať na odvetvia a komodity s vyššou pridanou
hodnotou (napríklad finančné služby, vzdelávanie, znalostne náročné ekonomické aktivity, high-tech
priemysel a pod.), zatiaľ čo vidiecke regióny ich špecifické danosti predurčujú na špecializáciu
v odvetviach s nižšou pridanou hodnotou, a tým pádom aj s nižšími mzdami (poľnohospodárstvo,
potravinársky priemysel, low-tech a ťažký priemysel a pod.). Výstupy týchto odvetví si urbanizované
a vidiecke regióny navzájom vymieňajú na interregionálnom trhu (urbanizované regióny poskytujú
pre vidiecke obyvateľstvo rôzne služby, ako sú finančné služby, prístup k vysokoškolskému
vzdelaniu atď, zatiaľ čo podstatná väčšina potravín konzumovaných mestským obyvateľstvom je
produkovaná vo vidieckych regiónoch). Keďže mestské regióny produkujú komodity s vyššou
pridanou hodnotou a vyššími cenami, pričom mestské domácnosti majú aj vyššie príjmy, a vidiecke
regióny produkujú komodity s nižšou pridanou hodnotou a nižšími cenami, a vidiecke domácnosti
majú nižšie príjmy, pri výmene týchto komodít mestské domácnosti vynakladajú relatívne nižší
podiel svojich príjmov na získanie komodít produkovaných vidieckymi regiónmi, zatiaľ čo vidiecke
domácnosti vynakladajú relatívne vyšší podiel svojich príjmov na získanie komodít produkovaných
urbanizovanými regiónmi.
Napríklad, ak sa pozrieme len na výdavky domácností na potraviny, v rámci ktorých sú medzi
regiónmi SR najväčšie disparity (obrázky 25 a 26), vidíme, že domácnosti v najurbanizovanejšom
a zároveň v najrozvinutejšom Bratislavskom kraji vynakladajú najnižší podiel tak svojich celkových
výdavkov, ako aj v pomere k celkovým príjmom zo všetkých krajov SR, dokonca viac ako regióny,
kde je časť týchto potravín produkovaná. Podľa teórií obchodu je takáto situácia efektívnejšia, pretože
ak by Bratislavský kraj chcel tieto komodity produkovať sám, bolo by to menej efektívne a drahšie.
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Lenže ak sa na situáciu pozrieme z pohľadu regiónov, ktoré tieto komodity produkujú, ich domácnosti
za export týchto komodít nezískajú dostatočný objem zdrojov na to, aby ich mohli investovať na
získanie všetkých komodít produkovaných v urbanizovaných regiónoch s vyššou pridanou hodnotou,
keďže relatívne vyšší podiel svojho príjmu vynakladajú práve na zabezpečenie základných potrieb.
Alebo ako napísal sám Adam Smith: „Životné potreby spôsobujú veľké náklady pre chudobných.
Je pre nich ťažké zohnať jedlo a väčšia časť ich malého príjmu sa vynakladá na ich získanie.“

Obrázok 25 Podiel čistých výdavkov domácností na jednotlivé položky na celkových čistých výdavkoch
domácností v krajoch SR v roku 2019
Zdroj: vlastné spracovanie

Obrázok 26 Podiel čistých výdavkov domácností na jednotlivé položky na celkových čistých príjmoch
domácností v krajoch SR v roku 2019
Zdroj: vlastné spracovanie
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3.3

Keynesovský prístup k regionálnemu rozvoju

Po tom čo v 30. rokoch nastúpila veľká hospodárska kríza a neoklasické teórie tento vývoj nedokázali
vysvetliť sa Keynes postaral o evolúciu v ekonomickom myslení. Postoj Keynesa k neoklasickému
predpokladu, že z dlhodobého hľadiska dôjde k dosiahnutiu ustáleného stavu a teda aj k vyrovnaniu
regionálnych rozdielov je jasný z jeho známeho výroku „In the long run, we are all dead“
(v dlhodobom hľadisku sme všetci mŕtvi) (Varecha, Melichová, 2021). Preto je nutné z krátkodobého
hľadiska do trhového mechanizmu zasahovať.
Sám J. M. Keynes však nevenoval regionálnym rozdielom takmer žiadnu pozornosť. Jeho
dielo bolo vedené predovšetkým v teoretickej rovine. Napriek tomu, jeho úvahy o neschopnosti
trhovej ekonomiky fungovať bez porúch boli prevzaté do hospodárskej politiky štátov a boli
základom pre mnoho konceptov v regionálnych teóriách (častokrát označované ako koncepty postkeynesovského regionálneho rastu).
Keynes ako prvý popísal pojem „multiplikátor“, ktorý predstavuje následnú reakciu
ekonomiky na určitý impulz. Pojem multiplikátor je založený na všeobecnom fakte, že každý
výdavok je súčasne príjmom niekoho iného, a že s rastúcimi príjmami sa zvyšuje aj spotreba.
Multiplikačný efekt je teda príkladom mechanizmu pozitívnej spätnej väzby. V regionálnych
modeloch uvažujúcich s multiplikačnými efektmi sa za hnací motor regionálneho rozvoja považuje
existencia trhovej nerovnováhy a veľkosť dopytu po produktoch daného regióny zo strany ostatných
regiónov, resp. zahraničia (Wokoun, 2008). Keynesovský prístup k regionálnemu rozvoju teda
predstavuje dopytovo orientované exogénne koncepcie rozvoja (kľúčovým faktorom je dopyt, pričom
jeho veľkosť je ovplyvnená externými faktormi).
V nasledujúcej kapitole približujeme z pohľadu regionalistickej aplikácie (aj v podmienkach
Slovenska) najvýznamnejšiu teóriu, ktorá vychádza z keynesiánskeho prístupu – teóriu exportnej
bázy.

3.3.1

Teória exportnej bázy

Douglas C. North v 50-tych rokoch 20. storočia rozpracoval koncept, podľa ktorého má kľúčovú
úlohu v rozvoji regiónu dopyt na svetových trhoch po produktoch produkovaných v danom regióne
ako kritiku dovtedy presadzovaných gradualistických koncepcií regionálneho rastu (v ktorých je
rozvoj a špecializácia regiónu podmienená fázou rozvoja, v ktorej sa nachádza a vnútornou deľbou
práce, pričom špecializácia na exportné odvetvie je poslednou 5. fázou rozvoja). Podľa Northa však
mnoho regiónov dosiahlo rast na základe vonkajšieho impulzu (dopytu), nie na základe postupného
vývoja vnútro-regionálnej deľby práce. Vyplýva z toho, že regióny nemusia prechádzať postupne
všetkými fázami rozvoja, ale môžu rovno niekoľko fáz preskočiť a dostať sa do piatej fázy vysokej
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špecializácie a rozvoja exportného odvetvia (Wokoun, 2008, North, 1955). Práve tento rozmer
koncepcie významne ovplyvnil regionálnu politiku a jej nástroje.
Táto teória predpokladá, že regionálna ekonomika sa skladá z dvoch sektorov:
•

exportný sektor – časť ekonomiky, ktorá produkuje tovary a služby pre spotrebu mimo
regiónu, niekedy sa nazýva aj bázický,

•

lokálny sektor – neexportujúca časť ekonomiky, produkujúca tovary a služby pre obyvateľov
regiónu (lokálnu spotrebu), niekedy sa nazýva aj obslužný alebo nebázický.
Koncepcia exportnej bázy je založená na myšlienke, že regionálna ekonomika musí zvyšovať

príliv peňažných prostriedkov, aby mohla rásť a hlavným spôsobom, ako zvýšiť príliv peňažných
prostriedkov je zvýšiť export.
Obrázok 27 znázorňuje mechanizmus pôsobenia multiplikačných efektov exportujúcich
odvetví. Príjmy, ktoré pôvodne získal exportný sektor, sa minú a opätovne použijú lokálne (priame
efekty – investície exportujúcich firiem, zamestnanosť v exportujúcich odvetviach), čím sa vytvorí
ďalší príjem pomocou multiplikátora (nepriame a indukované efekty). Časť peňažných prostriedkov
generovaných z vývozu putujú na platy zamestnancov exportného sektora, ktorí ich následne míňajú
lokálne (napr. na bývanie, jedlo, odev atď.) čím sa vytvárajú pracovné miesta aj v nebázickom
sektore. Zamestnanci v nebázickom sektore zase míňajú väčšinu svojho príjmu lokálne, čím
podporujú ďalšie pracovné miesta. Tieto efekty sa nazývajú indukované. Okrem toho, exportujúci
sektor potrebuje nakúpiť aj vstupy od miestnych a regionálnych dodávateľov, čiže časť príjmu
z exportu plynie miestnym a regionálnym firmám (nepriame efekty). Týmto za zvýši zamestnanosť
aj v nadväzujúcich odvetviach, prostredníctvom čoho dochádza k ďalším indukovaným efektom
a zvýši sa aj dopyt po vstupoch do výroby v nadväzujúcich odvetviach, čím dochádza k ďalším
nepriamym efektom. Tieto efekty sa budú kumulovať cez viaceré kolá, až kým úplne nezaniknú.
Okrem toho, tieto efekty majú pozitívny dopad aj na rast dopytu po rozvoji infraštruktúry a bývaní
a teda stavebných aktivít. Zvýšený príjem, či už podnikov alebo zamestnancov vedie ak vyšším
výnosom z daní (Výrostová, 2010).
Exportné odvetvia teda vyvolávajú tri druhy efektov na regionálnu ekonomiku a to:
-

priame efekty – príjem z exportu, pretavený na výdavky exportných firiem na spotrebu
a investície,

-

nepriame efekty – multiplikačný efekt exportných odvetví na rozvoj iných sektorov
v ekonomike a na vytváranie pracovných miest v sektoroch dodávajúcich vstupy do výroby
exportných odvetví,

-

indukované efekty – zvýšenie ekonomickej aktivity domácností (rast spotreby domácností na
základe rastúcich disponibilných príjmov domácností).
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Pôvodne za bázické boli považované odvetvia ako ťažba, poľnohospodárstvo a priemysel,
pričom služby boli považované za výlučne doménu nebázickú.. V súčasnosti sú činnosti služieb
považované za možný zdroj príjmov z exportu (Blair, Caroll, 2009). Služby je možné z regiónu
exportovať buď vtedy, keď miestni obyvatelia cestujú za poskytovaním služieb mimo regiónu, alebo
keď nerezidenti prichádzajú z iných regiónov za účelom nákupu miestnych služieb (dobrým
príkladom takejto situácie je napríklad cestovný ruch). Najčastejšie sa na identifikovanie bázických
(exportných) a nebázických (lokálnych) odvetví používajú metódy lokalizačnej analýzy (ktoré sú
obsahom predmetu Regionálna ekonomika). Identifikované exportné a lokálne sektory v krajoch SR
v roku 2014 môžete vidieť v tabuľke č. 4.

Obrázok 27 Multiplikačné efekty exportných odvetví
Zdroj: upravené podľa Domański a kol. (2010)
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Teória vs. realita: exportné odvetvia na Slovensku a ich multiplikačné efekty
Na základe lokalizačného kvocientu znázorneného v tabuľke je zrejmé, že Bratislavský kraj je
špecializovaný na finančné a poisťovacie činnosti, odborné, vedecké a technické činnosti, informačné
a komunikačné činnosti, ubytovacie a stravovacie činnosti, administratívne a podporné služby
a umenie, zábavu a rekreáciu (LQ>1). Nitriansky kraj je špecializovaný na poľnohospodárstvo,
Trnavský a Trenčiansky na priemyselnú výrobu. Typické nebázické odvetvia sú stavebníctvo,
veľkoobchod a maloobchod, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (LQ≈1). Špecializácie
v priemyselnej výrobe je v značnej miere podmienená automobilovým priemyslom.
Tabuľka 4 Lokalizačný kvocient odvetví v krajoch Slovenska v roku 2014
Bratislavský
kraj
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduc
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabez
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti

0,20
0,42
0,49
0,69
0,41
0,86
1,22
1,14
1,30
2,53
2,63
1,40
2,58
1,51
0,96
0,71
0,79
1,47
1,49

Trnavský kraj

Trenčiansky
kraj

1,61
0,86
1,27
1,22
1,24
0,98
0,84
1,06
0,98
0,11
0,46
1,28
0,55
1,32
0,90
0,96
0,86
0,56
0,57

0,92
4,85
1,68
0,86
0,95
0,76
0,92
0,70
1,00
0,26
0,33
0,67
0,30
0,71
0,73
0,81
0,77
0,85
0,33

Nitriansky kraj
1,72
0,11
1,15
1,41
1,16
1,20
0,95
0,97
0,72
0,47
0,45
0,94
0,76
1,11
0,98
0,88
0,89
0,86
0,85

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

0,96
0,56
1,15
1,21
1,20
1,20
1,03
0,89
0,93
0,70
0,46
0,63
0,43
0,57
0,83
1,24
1,14
1,10
0,75

1,41
0,74
0,97
0,71
1,30
0,95
0,98
1,07
0,74
0,52
0,65
0,58
0,51
0,50
1,34
1,19
1,29
0,82
0,78

Prešovský kraj
1,34
0,35
0,96
0,88
1,29
1,27
0,94
0,75
1,36
0,14
0,61
1,10
0,46
0,77
1,17
1,33
1,26
1,05
1,29

Košický kraj
0,86
0,87
0,95
1,30
1,15
0,93
0,85
1,23
0,67
1,30
0,52
0,97
0,55
0,93
1,16
1,19
1,23
0,71
1,30

Zdroj: vlastné spracovanie

Na ilustráciu multiplikačných efektov automobilového priemyslu použijeme analýzu, Slušnej,
Baloga a kol. (2015), ktorí preukázali, že význam automobilového priemyslu pre slovenskú
ekonomiku nespočíva iba v priamych efektoch na zamestnanosť, tržby či pridanú hodnotu, ale aj
v ďalších efektoch, ktoré generuje nepriamo a indukovane v ostatných odvetviach národného
hospodárstva. Rozlišujú medzi efektmi celého automobilového priemyslu spolu a medzi efektmi
generovanými automobilkami a výrobcami komponentov pre automobilky.
Nepriame efekty vytvára automobilový priemysel prostredníctvom dodávateľskoodberateľských vzťahov, t. j. cez spotrebu medziproduktov. Tieto efekty nevytvára len u svojich
priamych dodávateľov, ale v celom produkčnom reťazci. Indukované efekty vytvára automobilový
priemysel tak, že konečné použitie jeho produkcie (napr. export) generuje priamo a nepriamo mzdy
zamestnancov a zmiešané dôchodky živnostníkov, z ktorých časť sa opäť spotrebuje na nákup tovarov
a služieb, a tým sa generuje indukovaná produkcia, pridaná hodnota a zamestnanosť. Vývoz
automobilov v roku 2012 predstavoval produkciu v hodnote takmer 11 mld. eur. Týmto vývozom sa
nepriamo generovala produkcia v hodnote 5,8 mld. eur a indukovane 2,5 mld. eur. Spolu s vývozom
modulov a systémov generoval 8,7 mld. eur nepriamo a 4,7 indukovane. Celkový efekt
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automobilového priemyslu na domácu ekonomiku teda predstavovalo v roku 2012 takmer 30 miliárd
eur. Ak sa na tieto čísla pozeráme z pohľadu multiplikátorov, tak každé jedno euro, ktoré sme získali
z exportu automobilov, vygenerovalo multiplikačným mechanizmom ďalších 1,82 eur v domácej
ekonomike.
Tabuľka 5 Efekty generované vývozom automobilového priemyslu na produkciu v roku 2012 (v mil. eur)

Automobilový priemysel
Vývoz
10868
Nepriamo generovaná 5869
produkcia
Indukovaná produkcia 2552
Celková generovaná 19289
produkcia
Multiplikátor
1,77

Moduly a systémy
Vývoz
5401
Nepriamo generovaná 2862
produkcia
Indukovaná produkcia 2137
Celková generovaná 10400
produkcia
Multiplikátor
1,92

Spolu
Export spolu
Nepriame efekty

16269
8731

Indukované efekty
4689
Celková generovaná 29689
produkcia
Multiplikátor
1,82

Zdroj: Slušná, Balog a kol. (2015)
Tabuľka 6 Efekty generované vývozom automobilového priemyslu na zamestnanosť v roku 2012 (počet osôb)

Zamestnanosť v automobilovom priemysle
Z toho: u výrobcov automobilov
u výrobcov modulov a komponentov
Zamestnanosť generovaná u dodávateľov v iných odvetviach národného hospodárstva
Indukovaná zamestnanosť
Celková generovaná zamestnanosť
Multiplikátor

60828
16253
44575
81682
59310
201820
3,32

Zdroj: Slušná, Balog a kol. (2015)

V automobilovom priemysle bolo v roku 2012 zamestnaných 60 828 ľudí. Z toho 16 253
priamo u výrobcov automobilov a 44 575 u výrobcov modulov a systémov, t. j. 2,7 % celkovej
zamestnanosti na Slovensku v danom roku. Celkovo generoval automobilový priemysel 201-tisíc
pracovných miest, čo predstavovalo 9 % celkovej zamestnanosti v roku 2012. Vývoz automobilového
priemyslu generoval nepriamo zamestnanosť u dodávateľov v ostatných odvetviach národného
hospodárstva (okrem výrobcov modulov a systémov) 81 682 pracovných miest (zamestnanosť
generovaná u dodávateľov v iných odvetviach) a indukovane takmer ďalších 60-tisíc pracovných
miest. Takéto vysoké nepriame a indukované efekty vyplývajú z vysokej produktivity
automobilového priemyslu (osobitne automobiliek) (Slušná, Balog a kol., 2015). S každým jedným
zamestnancom zamestnaným v automobilovom priemysle (spolu automobilky a výrobcovia modulov
a komponentov) sa v slovenskej ekonomike zamestnalo ďalších 3,32 zamestnancov.
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Je jasné, že veľkosť multiplikátora (najmä indukované efekty) závisí od sklonu jednotlivcov
míňať peniaze v miestnej ekonomike, skôr ako ich minúť mimo regiónu. Zároveň (predovšetkým
nepriame efekty) bude závisieť od objemu vstupov, ktoré podniky obstarávajú lokálne.
Blair a Carroll (2009) uvádzajú niekoľko kritických postrehov k teórií exportnej bázy ako
receptu pre regionálne rozvojové stratégie:
•

Prílišná orientácia na export: takýto prístup prehliada ďalšie dôležité faktory, ktoré
ovplyvňujú ekonomický rast,

•

Substitúcia dovozu: v určitých prípadoch môže byť výhodnejšie lokálne produkovať
komodity, ktoré by inak boli dovážané. Takáto stratégia by viedla k menším únikom
z miestnej ekonomiky, pretože každá peňažná jednotka by zostávala v miestnej
ekonomike dlhšie,

•

Produktivita: regionálny príjem môže byť zvýšený aj ako dôsledok zvýšenia produktivity
regionálnych alebo miestnych zdrojov (napríklad práce).

•

Export nemusí nutne byť exogénnym faktorom: teória exportnej bázy vychádza
z implicitného predpokladu, že dopyt je determinovaný silami mimo regiónu a mimo
dosahu regionálnych rozvojových aktérov. V praxi však často platí, že lokalizácia a rast
exportných firiem je ovplyvnená štruktúrou a úrovňou regionálneho bázického sektora
(napríklad výskum na lokálnej univerzite vyústi v inovácie, ktoré sú potom
komercializované, lokálny finančný sektor poskytne rizikový kapitál pre založenie
exportujúcej firmy, miestny/regionálny verejný sektor vybuduje priemyselný park a pod.).

•

Malé verzus veľké regióny: teória exportnej bázy je vhodnejšia pre menšie regióny (napr.
metropolitné). Čím väčší región, tým menej dôležitý je export a tým menej vhodný je
koncept exportnej bázy, pretože narastá pravdepodobnosť, že kľúčové faktory rozvoja sa
nachádzajú vo vnútri samotného regiónu. Tiebout (1956) tento postoj ilustroval práve
príkladom Európy ako regiónu z globálneho hľadiska, ktorej rozvoj nebol významne
ovplyvnený exportom. Rovnako podotýka, že z celosvetového hľadiska sa export rovná
nule a predsa k rozvoju a ekonomickému rastu globálne dochádza, čiže musia existovať
aj iné faktory rozvoja.

•

Nestabilita multiplikátora v dlhodobom horizonte – zmeny v základných ekonomických
vzťahoch budú mať dopad na vplyv bázického sektora na nebázický a tým pádom
multiplikátor sa časom zmení. Napríklad zvýšenie disponibilného príjmu môže zvýšiť
sklon nakupovať špecializovaný tovar, ktorý musí byť dovezený. Tým pádom sa zvýšia
aj úniky z miestnej ekonomiky.
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•

Predpokladá, že regionálna ekonomika disponuje voľnými výrobnými kapacitami
(najmä pracovnou silou): v prípade, že ekonomika dosiahne kapacitné ohraničenia, rozvoj
založený na tomto modeli vedie k inflačným tlakom (Výrostová, 2010).

•

V praxi trvá určitý čas, kým sa nepriame a indukované multiplikačné efekty prejavia
(napríklad v podmienkach Slovenska sú najvýznamnejšie exportné odvetvia tvorené
priamym i zahraničnými investíciami, pričom veľkosť ich multiplikačných efektov súvisí
najmä s mierou ich „zakorenenia“ v regionálnych dodávateľsko-odberateľských
štruktúrach a všeobecne v lokálnej ekonomike) (Rusnák a Korec, 2020).

3.3.2

Keynesovský prístup k regionálnej politike

Zástancovia tohto prístupu považujú štátne zásahy do fungovania trhového mechanizmu za
nevyhnutné a priamo kladú dôraz na redistribúciu verejných finančných zdrojov na vyrovnávanie
disparít v ekonomickej úrovni regiónov. Účelom týchto zásahov je redukovať a zabraňovať
nežiadúcim spoločenským javom ako je nezamestnanosť alebo chudoba. Z časového hľadiska sú tieto
javy riešené len krátkodobo (Varecha, Melichová, 2021).
V praxi sa keynesovská makroekonomická politika začala aplikovať po druhej svetovej vojne.
Väčšina nástrojov národohospodárskej politiky v tomto období vychádza z Keynesovej myšlienky,
že základnou úlohou štátu je regulovať celkovú úroveň spotrebiteľského dopytu, ktorý je daný
úrovňou dôchodkov a investičného dopytu, ktorý je závislý od prerozdelenia dôchodku na spotrebu
a úspory a od výšky úrokovej miery (Korček a kol., 1991). Spočiatku bolo cieľom keynesovskej
hospodárskej politiky plná zamestnanosť (pod plnou zamestnanosťou rozumieme dosahovanie 4 až
5 % miery nezamestnanosti). Redistribučné efekty a vyrovnávanie regionálnych rozdielov ako ciele
politík pribudli až neskôr.
Z hľadiska regionálnej politiky boli tieto prístupy aplikované v najväčšej miere od 50. do 70.
rokov minulého storočia, kedy boli na regionálnu politiku vynakladané nemalé finančné prostriedky.
Filozofiu riešenia regionálnych problémov v tomto období vystihuje slovné spojenie “práca za
pracovníkmi”, pretože úsilím štátu je rovnomernejšie distribuovať pracovné príležitosti v priestore
podporou vytvárania nových pracovných miest v zaostávajúcich regiónoch. Často využívanými
nástrojmi boli investičné dotácie, daňové úľavy, reštriktívne administratívne opatrenia ako zákaz
expanzie firiem v rozvinutých regiónoch ale vo verejnom sektore aj relokácia štátnych inštitúcií do
problémových regiónov. Znakom týchto nástrojov sú vysoké finančné nároky na verejné rozpočty
a narušovanie konkurenčného prostredia (Varecha, Melichová, 2021).
Medzi najčastejšie nástroje regionálnej politiky založenej na teórii exportnej bázy Výrostová
(2010) zaraďuje:
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1. Na jednej strane podporu investícií najmä do podnikov zameraných na vývoz tovarov
a služieb z regiónu a cielenú lokalizáciu podnikov v problémových regiónoch.
V praxi extenzívne transfery verejných zdrojov rešpektovali efektívnosť ich alokácie len
v obmedzenej miere. Navyše úloha regionálnych a lokálnych aktérov bola oslabená – spoliehali sa na
pomoc zhora, pričom sa nebral ohľad na lokálne sociokultúrne prostredie. V regiónoch, v ktorých sa
vďaka nástrojom tejto politiky lokalizovali veľké podniky, v čase krízy dochádzalo k prepadnutiu
externého dopytu po vyrábaných tovaroch, čo následne viedlo k obmedzeniu resp. uzavretiu výroby
a ešte väčšiemu prehĺbeniu regionálnych problémov. Realizácia keynesovskej politiky v dlhodobej
perspektíve viedla k hromadeniu viacerých hospodárskych problémov – rozsiahly štátny rozpočet
s vysokou mierou prerozdeľovania, konzervácia ekonomickej štruktúry podporovaním starých
priemyselných odvetví, a vysoká zadlženosť (Buček a kol., 2008). Ako odstrašujúci príklad sa často
uvádzajú tzv. „katedrály v púšti“ na juhu Talianska. Pred 70-timi rokmi, na konci druhej svetovej
vojny, tvoril HDP/obyv. južného Talianska približne polovicu HDP/obyv. severného Talianska. Za
účelom vyrovnania regionálnych rozdielov krajina založila štátny fond (tzv. Cassa del Mezzogiorno),
ktorý slúžil ako prostriedok pre redistribúciu verejných výdavkov do priemyselných projektov
v južných regiónoch. Do nerozvinutých a vidieckych regiónov s nedostatočne vyvinutou
infraštruktúrou a kvalifikáciou pracovnej sily boli lokalizované exportujúce typicky high-tech alebo
veľkokapacitné výrobné závody, ktoré síce využili dotácie ale nenaštartovali multiplikačné efekty.
Tieto regióny aj dnes zostávajú v priemere o polovicu za severným Talianskom, presne tak ako na
konci druhej svetovej vojny (Mingardi, 2017). V kontraste k talianskemu príkladu, v tomto období
napríklad v Československu došlo na úrovni regiónov k vyrovnaniu disparít aj keď na úkor
efektívnosti ekonomiky a značnej deformácii ekonomického prostredia (Buček a kol., 2008). Naopak
v 90-tych rokoch Hardy (1998), analyzujúc modely priamych zahraničných investícií a transformácie
regiónov východnej a strednej Európy, zisťuje, že zatiaľ čo interný dopad investícií na jednotlivé
podniky bol značný, predsa len v prvom desaťročí po prechode na trhovú ekonomiku PZI vytvorili
„katedrály v púšti“, ktoré dokonca mali nepriaznivý dopad vo forme konkurencie pre domáce
ekonomické aktivity.
2. Na druhej strane rôzne nástroje stimulovania verejnej a súkromnej spotreby
Má význam najmä v období poklesu dopytu po produkcii nosných exportných odvetví.
Stimulácia súkromného dopytu v minulosti nadobúdala napríklad formu zavedenia šrotovného
(scrappage subsidy – typicky príspevok z verejných zdrojov pre vyradenie starého vozidla vo forme
„kreditu“ pre nákup nového vozidla). Takýto prístup je však ostro kritizovaný, najmä preto, lebo
vedie k deformácii trhu, v podstate predstavuje len presun budúceho dopytu v čase a brzdí
prispôsobovanie sa výrobných kapacít situácii na trhu.
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3.4

Polarizačný prístup k regionálnemu rozvoju

Polarizačný prístup k regionálnemu rozvoju tvoria predovšetkým tzv. teórie skupiny jadro-periféria.
Tento prístup bol čiastočne inšpirovaný keynesiánskym prístupom k vysvetleniu rozvoja
a ekonomického rastu. V 50-tych rokoch minulého storočia vznikli v rámci tohto prístupu dva
významné smery: teórie pólov rastu (predovšetkým Perroux a Boudeville) a teória kumulatívnych
príčin (predovšetkým Myrdal a Hirschman) (Wokoun, 2008).
Základnými črtami predpokladmi polarizačného prístupu sú:
•

Regionálny ekonomický rast považujú za prirodzene nerovnomerný proces; regionálne
rozdiely majú tendenciu časom sa prehlbovať, nie vyrovnávať (je to spôsobené nereálnosťou
predpokladov neoklasickej teórie ekonomického rastu – existenciou externalít, monopolov
a oligopolov, ktoré narúšajú dokonalú konkurenciu na trhu, informačnou asymetriou,
čiastočnou imobilitou produkčných faktorov);

•

Absolútna eliminácia regionálnych rozdielov je nielen nemožná ale aj nežiaduca, keďže
priestorové rozdiely majú funkciu signalizačného mechanizmu v trhovej ekonomike;

•

Aplikujú princípy teórií lokalizácie (sú obsahom predmetu Regionálna ekonomika),
predovšetkým predpoklad, že aglomeračné efekty sú zdrojom regionálneho rastu a miestneho
rozvoja.
Teoretické prístupu k regionálnemu rozvoju do tohto momentu prevažne chápali priestor ako

územné jednotky, ktoré sú vnútorne homogénne a uniformné. Prechod na polarizačný prístup
umožňuje pozorovanie ekonomických aktivít, produkčných faktorov, dopytu a sektorovej štruktúry
ako priestorovo diverzifikovaných javov a tým lepšie pochopiť priestorové interakcie medzi nimi
(Capello, 2007).

3.4.1

Teória pólov rastu

Koncepciu pólov rastu prináša Perroux (1950). Ako však poukazuje Richardson (1979), aj keď táto
koncepcia vo veľkej miere ovplyvnila regionálne politiky, sám Perroux svoju koncepciu staval skôr
na Schumpeterovej teórii inovácií a kreatívnej deštrukcie, pričom póly rastu (pôle de croissance)
chápal skôr ako abstraktný priestor (v ktorom sa odohrávajú ekonomické aktivity) ako reálny
geografický priestor, ktorého rolu vo vysvetlení rozvoja považoval za „banálnu“.
Richardson (1979) preto poukazuje na to, že samotná definícia pólu rastu je dvojaká:
v sektorovom ponímaní hovoríme o póle rastu ako o koncentrácii ekonomických aktivít, pričom
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v priestorovom ponímaní hovoríme o póle rastu ako o lokalite/regióne kde je táto lokalita
koncentrovaná.
Podľa Perrouxa (1950) pólom rastu je odvetvie, alebo súbor odvetví, ktoré:
•

Sú schopné generovať dynamický rast ekonomiky;

•

Sú silno prepojené prostredníctvom input-output (dodávateľsko-odberateľských) vzťahov
okolo vedúceho sektora (industrie motrice – hnacia alebo motorická jednotka);

•

Tento vedúci sektor spolu s ostatnými vzájomne prepojenými sektormi rastú rýchlejšie ako
zvyšok ekonomiky z dôvodu vyspelejších technológií, vyššej inovačnej aktivity, exportu
produktov na externé trhy a silných multiplikačných a spill-over efektov (efektov prelievania)
na ostatné segmenty ekonomiky.
Na tomto mieste môžeme porovnať teóriu exportnej bázy a teóriu pólov rastu. Častokrát sa

dokonca priestorové keynesiánstvo a polarizačné prístupy zaraďujú do rovnakej skupiny teórií.
Spoločné črty sú zrejmé, v oboch prípadoch ide o sektor s dominantným postavením a mechanizmus
akým pôsobí na zvyšok regionálnej, resp. miestnej ekonomiky je rovnaký. Rozdiel je v tom, že
koncept exportnej bázy implicitne predpokladá, že ak ide o exportujúce odvetvie, tak toto odvetvie
bude mať multiplikačné efekty na lokálny sektor. Naopak koncept pólov rastu, za tento pól považuje
len odvetvie, ktoré je prepojené s ostatnými sektormi reálnymi väzbami, nepredpokladá, že tieto
existujú len preto, že ide o exportujúce odvetvie.
Pre priemet konceptu pólov rastu z abstraktného do geografického priestoru, kde získal
regionálny rozmer, sa postaral Boudeville (1966). Definoval pól regionálneho rastu ako „súbor
expandujúcich priemyselných odvetví lokalizovaných v urbanizovanej oblasti vrátane ďalšieho
rozvoja ekonomických aktivít v jeho celej zóne vplyvu“. Miesto v regióne, kde sa tieto „expandujúce“,
„hnacie“ alebo „dominantné“ odvetvia nachádzajú v regióne, sa stávajú pólom regiónu a podporujú
aglomeračné tendencie. Takéto tendencie vznikajú z dôvodu externých úspor a vedú k polarizácii
ekonomických aktivít okolo tohto pólu. Externé úspory, ktoré sú generované v oblasti tvoriacej pól
rastu regiónu, majú nasledovnú formu:
•

Interné efekty (interné pre daný podnik): jedná sa o nižšie priemerné výrobné náklady
vyplývajúce napríklad z lepšieho využívania vlastných kapacít, strojov, nákupu a odbytu,
úspory a výnosy z veľkovýroby.

•

Efekty externé pre podnik, ale interné pre daný sektor (lokalizačné efekty): spojené sú
s priestorovo blízkou lokalizáciou vzájomne prepojených podnikov v určitom sektore.
Expanziou a koncentráciou ekonomických aktivít v určitom odvetví v určitom mieste,
náklady na jednotku výstupu klesajú (napríklad z dôvodu koncentrácie výskytu surovín,
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vzniku špecializovaného trhu práce, lokalizácie výskumných kapacít, škôl a univerzít so
špecializáciou na určité odvetvie).
•

Efekty externé pre sektor, ale interné pre danú urbanizovanú oblasť (urbanizačné
efekty): prejavujú sa medzi podnikmi rôznych sektorov a medzi rozličnými aktivitami
v priestore (napríklad vznik a rozvoj lokálneho trhu kvalifikovanej pracovnej sily, prístup
na väčší odbytový trh, prístup k širšej škále služieb a kvalitnejšej dopravnej
infraštruktúry).

V koncepcii pólov rastu sa teda postupne presúva pozornosť z medzisektorových prepojení
a dopadov kľúčových odvetví na výhody plynúce z priestorovej aglomerácie a polarizačných efektov.
Aby však tieto pozitívne spill-over efekty nastali musia byť zabezpečené určité podmienky
(Richardson, 1979) , najmä:
•

Dobre rozvinutá infraštruktúra, predovšetkým dopravná

•

Zabezpečenie centrálne poskytovaných verejných a sociálnych služieb

•

Dopyt po pracovnej sile a iných zdrojoch z periférie pólov rastu

•

Šírenie „psychológie“ rastu z miest do vidieckych regiónov, špeciálne v prípade menej
rozvinutých krajín

3.4.2

Teória kumulatívnych príčin

Tvorcovia politík boli často sklamaní zo stratégií, ktoré vychádzali z koncepcie pólov rastu. Bolo to
tak predovšetkým z dôvodu, že tieto nedokázali generovať očakávané pozitívne efekty na priľahlé
periférne oblasti. Zástancovia tohto prístupu však upozorňujú, že toto sklamanie je spôsobené
nereálnymi očakávaniami časového horizontu, počas ktorého by sa tieto efekty mali dostaviť. Práve
Myrdal (1957) bližšie skúma a objasňuje mechanizmy pôsobenia týchto efektov v teórii
kumulatívnych príčin (circular cumulative causation).
Podobne ako ostatní zástancovia polarizačného prístupu kritizuje neoklasické predpoklady
o vyrovnávaní regionálnych rozdielov a tvrdí, že nerovnovážny počiatočný stav má tendenciu nie
k vyrovnaniu sa, ale práve opačne – k umocňovaniu a prehlbovaniu priestorových disparít. Teóriou
kumulatívnych príčin sa snažil vysvetliť jav, kedy iniciálna zmena v jednom faktore spôsobí zmenu
v ďalších faktoroch takým spôsobom, že tieto sekundárne zmeny znásobia (buď pozitívny alebo
negatívny) prvotný impulz, ktorý ich vyvolal. Stručne, podľa Myrdalovej logiky „bohaté regióny sa
stávajú čoraz bohatšími a chudobné regióny čoraz chudobnejšími, ak je povolené výlučné pôsobenie
prirodzených trhových síl“. Je to spôsobené tým, že ak región získal nejakú počiatočnú výhodu
(výhodnejšia štruktúra priemyslu, geografická poloha a pod.), bude sa tento rozdiel medzi ním
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a ostatnými regiónmi zväčšovať, t. j. priťahovaním ďalších aktivít bude rásť rýchlejšie. Vzniknutý
rozdiel medzi regiónmi sa teda nevyrovná (ako to vysvetľovali neoklasickí predstavitelia) presunom
výrobných faktorov, resp. tovarov. Dôvodom je selektívna migrácia, zostarnutie populácie
v zaostávajúcom regióne (rozvinutejšie regióny priťahujú skôr kvalifikovanú pracovnú silu).
Migračné toky do rozvinutých oblastí spôsobujú rozvoj lokálneho trhu, stimulujú nové investície,
priťahujú nový kapitál, v kumulatívnom kolobehu rozvoja (obrázok 28). Koncentrácia ekonomických
aktivít generuje aglomeračné efekty, ktoré spôsobujú rast produktivity a konkurencieschopnosti. Na
druhej strane, v menej rozvinutých regiónoch proces emigrácie kvalifikovanej pracovnej sily, strata
kapitálu, znižujúci sa lokálny dopyt a zníženie produktivity z dôvodu zníženia aglomeračných
efektov vedie k prehlbovaniu problémov týchto oblastí a ich zaostávaniu za rozvinutými regiónmi
(Výrostová, 2010; Buček a kol., 2010, Capello, Nijkamp, 2010).

Obrázok 28 Kumulácia pozitívnych efektov v regióne
Zdroj: Buček a kol., 2010

Z pohľadu využiteľnosti tohto konceptu pre formuláciu regionálnej politiky a jej nástrojov je,
že tieto modely počítajú s limitami tohto evolučného procesu. Zatiaľ boli popísané predovšetkým
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polarizačné efekty v póloch rastu. Tieto sú však obmedzené územnými faktormi a faktormi na strane
ponuky. Konštantný koncentrovaný rozvoj totižto generuje aj difúzne efekty, ktoré sú posilňované
aglomeračnými nákladmi (teda negatívnymi efektmi koncentrácie ekonomických aktivít, ako napr.
náklady z preťaženia, rastúci nedostatok výrobných faktorov a rast ich cien). Tieto difúzne efekty
vznikajú v póloch rastu a šíria sa pozdĺž transportných a komunikačných osí.
Celý tento proces riadia dva navzájom protichodné procesy, ktoré popísali takmer simultánne
Myrdal (1957), Hirschman (1959) a neskôr na nich nadviazal Kaldor (1970):
•

Sťahujúce efekty (u Myrdala backwash effects, u Hirschmana polarization effects) – sú to
centripetálne sily, ktoré predstavujú negatívne pôsobenie rozvinutého regiónu (pól rastu) na
menej rozvinutý susediaci región (zázemie/periféria). Rast ekonomicky vyspelejšieho regiónu
odčerpáva zo susedných menej vyspelých regiónov najmä mladých vzdelaných ľudí,
odčerpáva kapitál, ktorý preferuje aglomeračné výhody v centre pred nižšími cenami
výrobných faktorov v zázemí, podniky nachádzajúce sa na periférii nie sú schopné
konkurovať tým v póle rastu, preto periféria začína byť závislá na dovoze tovarov z pólu,
emigráciou a nedostatočnou konkurencieschopnosťou podnikov sa v periférii znižuje daňová
základňa, čo znamená aj nižšie verejné rozpočty na riešenie týchto problémov. Tieto efekty
spôsobujú polarizáciu priestoru a prehlbovanie regionálnych rozdielov.

•

Rozširujúce efekty (u Myrdala spread effects, u Hirschmana trickle-down effects) – sú to
centrifugálne sily, ktoré predstavujú pozitívne pôsobenie rozvinutého regiónu (pól rastu) na
menej rozvinutý susediaci región (zázemie/periféria). Rastom vyspelého regiónu môže rásť aj
dopyt po produktoch produkovaných v menej vyspelých okolitých regiónoch, najmä po
poľnohospodárskych a potravinárskych produktoch pre koncentrovanú rastúcu populáciu
v póle rozvoja, po produkcii surovín a medziproduktoch dodávaných subdodávateľmi
lokalizovanými v menej rozvinutých regiónoch podnikom koncentrovaným v póle rastu.
V určitom bode koncentráciou populácie a ekonomických aktivít aglomeračné náklady, ako
napríklad vysoké ceny nehnuteľností, práce znečistenie životného prostredia a ďalšie náklady
z preťaženia, začnú prevyšovať aglomeračné výhody. Preto ak je priestor dobre vybavený
dopravnou a komunikačnou infraštruktúrou, môžu sa podniky lokalizovať nie priamo v póle
rastu, ale v susedných menej rozvinutých regiónov a aj tak profitovať z externých
aglomeračných úspor ale lacnejšej pracovnej sily a ďalších výrobných vstupov. Tieto efekty
vedú k vyrovnávaniu rozdielov medzi rozvinutými (centrálnymi) a menej rozvinutými
(periférnymi) regiónmi.
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Obrázok 29 Vzájomná rovnováha polarizácie a efektov prelievania
Zdroj: Kipnis, 2015

Graf na obrázku 29 znázorňuje vzájomné pôsobenie a recipročný vzťah medzi sťahujúcimi
(polarizačnými) a rozširujúcimi (difúznymi) efektmi. V prvej fáze T1 (v ktorej sa pól rastu začína
formovať) sťahujúce efekty sú silnejšie ako rozširujúce efekty. Znamená to, že pól rozvoja rastie
predovšetkým na úkor periférie, z ktorej sťahuje faktory rozvoja. V tejto fáze teda dominujú
divergenčné tendencie. Prvý zlomový bod nastáva v bode t1, kedy polarizácia dosahuje svoj vrchol
(v póle rozvoja sa dosiahne saturácia, dochádza k prejavom aglomeračných nákladov). V druhej fáze
T2, sťahujúce efekty začínajú oslabovať a rozširujúce efekty naberajú na tempe, pričom v tejto fáze
ešte stále je „saldo“ teda celkový efekt negatívny, pretože sťahujúce efekty stále prevyšujú
rozširujúce. Ďalší zlomový bod nastáva v t2 kedy celkové „saldo“ spill-over efektov začína byť
pozitívne, t.j. rozširujúce efekty vo fáze T3 prevyšujú sťahujúce a rastú až kým nedosiahnu svoj
vrchol, teda saturáciu (obyčajne sú limitované veľkosťou pólu rozvoja a priestorovými
vzdialenosťami) a sťahujúce efekty klesajú. V tejto fáze teda dochádza ku priestorovej konvergencii.
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Obrázok 30 Fázy vývoja jadra a periférie v urbánnom systéme
Zdroj: Friedmann, (1966)

O zjednotenie viacerých polarizačných konceptov rozvoja sa pokúsil Friedmann (1966).
U Friedmanna, konvenčný model rozvoja jadro-periféria sa snaží reprezentovať vznik regionálneho
urbánneho systému v štyroch hlavných etapách, od počiatočného procesu, ktorý prináša prehlbovanie
priestorových disparít, sa tieto nakoniec znižujú a vzniká funkčne integrovaný mestský systém.
•

Fáza

1

–

predindustriálna:

Predindustriálna

(poľnohospodárska)

spoločnosť

s lokalizovanými ekonomikami a fragmentovanou štruktúrou osídlenia. Každé osídlenie je
pomerne izolované, aktivity sú rozptýlené a mobilita je nízka. V úrovni ekonomického
rozvoja sú medzi priestorovými jednotkami len malé rozdiely.
•

Fáza 2 – prechodná: Koncentrácia ekonomiky v centrálnom meste začína v dôsledku
inovácie, akumulácie kapitálu a priemyselného rastu. Špecifické dôvody tejto koncentrácie
často nie sú príliš jasné, umiestnenie (lepší prístup) je významným faktorom, faktom však
zostáva, že v mestskom systéme vzniká dominantné centrum, ktoré sa stane jeho pólom rastu.
Obchod a mobilita sa zvyšujú, predovšetkým v štruktúre, v ktorej dominuje hlavné miesto, aj
keď celková mobilita zostáva nízka. Medzi početné príklady takejto fázy patrí skoré obdobie
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industrializácie Veľkej Británie na konci 18. storočia alebo začiatok kolonizácie Latinskej
Ameriky, Afriky a Ázie.
•

Fáza 3 – priemyselná: Procesom ekonomického rastu a difúzie vznikajú ďalšie centrá rastu.
Hlavnými dôvodmi dekoncentrácie sú zvyšujúce sa vstupné náklady (hlavne práce a pôdy)
v jadrovej oblasti. Táto difúzia súvisí so zvýšenými interakciami medzi prvkami mestského
systému a rozvojom dopravnej infraštruktúry.

•

Fáza 4 – postindustriálna: Mestský systém sa stáva plne integrovaným a priestorové
nerovnosti sa výrazne znižujú. Distribúcia ekonomických činností vytvára špecializáciu
a deľbu práce spojenú s intenzívnymi tokmi pozdĺž vysokokapacitných dopravných
koridorov. Faktory, ktoré spôsobovali priestorové nerovnosti v predchádzajúcich fázach
vývoja, štruktúrovali dominantné póly mestského systému a uprednostnili vytvorenie veľkého
centra obchodu, zvyčajne regionálnej/globálnej metropoly (Rodrigue, 2020).

Obrázok 31 Sieť a hierarchia pólov rastu v Európe
Zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001
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3.4.3

Polarizačný prístup k regionálnej politike

Polarizačný prístup je atraktívny pre tvorcov politík a podporných nástrojov najmä preto, lebo
poskytuje príležitosť pre integráciu odvetvových politík, územného plánovania a medziregionálneho
a intra-regionálneho ekonomického plánovania (Richardson, 1979).
Už sme povedali, že Hirschamanove a Myrdalove polarizačné a difúzne efekty sú rovnaké,
v čom sa však rozchádzajú je názor na to, aký by mala táto koncepcia mať odkaz pre regionálnu
politiku. Hirschman je optimistickejší a domnieva sa, že z dlhodobého hľadiska sa v póle rozvoja
objavia aglomeračné náklady (priemysel bude preťažený a jeho expanzia bude brzdená nedostatočnou
veľkosťou domáceho trhu vyplývajúcou z nízkych úrovní príjmu v periférii) a zabezpečia rozsiahle
rozširujúce efekty. Na druhej strane Myrdal verí, že to sa nemusí stať, pretože tomu môže zabrániť
existencia kumulatívnych a cirkulárnych príčinných súvislostí. Podľa neho, na to aby tento
začarovaný kruh bol prelomený, musí zasiahnuť štát prostredníctvom vhodných nástrojov.
Z pohľadu použitia týchto konceptov regionálnej politike je kľúčovou otázkou, v akom
časovom horizonte od bodu t0 sa dostaneme do bodu t1 a t2. Richardson (1979) uvádza, že prax
poukazuje na to, že tvorcovia politík vo viacerých krajinách pri aplikácii konceptu pólov rastu „stratili
nervy“ obyčajne niekde pred alebo blízko pri bode t1. Predpokladá pritom, že bod t1 nastane približne
v rozmedzí 4-8 rokov, pričom k bodu t2 prichádza až po 15 rokoch, a možno aj dlhšie. Okrem toho
poukazuje na to, že prejde veľa rokov, kým pól rozvoja „zaplatí“ vo forme pozitívnych dopadov
a rozvoja periférie, pretože od potenciálnych budúcich čistých benefitov musíme „odrátať“ všetky
sociálne náklady, ktoré pre perifériu vznikli medzi t0 a t2. Čiže táto koncepcie pri jej aplikácii
v regionálnej politike je vhodná len ako dlhodobá stratégia. Pre úspešnosť týchto stratégií sú podľa
autora kľúčové: dobré lokalizačné rozhodnutia, zavedenie tvrdých dlhotrvajúcich nástrojov a silná
politická vôľa odolná voči častým zmenám v politike. Pripúšťa, že tieto podmienky vyžadujú príliš
dlhé plánovacie obdobie pre väčšinu politikov.
Opatrenia regionálnej politiky založené na polarizačnom prístupe by podľa Výrostovej (2010)
mali byť sústredené na:
•

Podporu tvorby pólov rastu: podporu väčších priemyselných podnikov, podporu lokalizácie
podnikov, ktoré sú technologicky progresívne a prepojené väzbami na okolitú ekonomiku,
podporu komplementárnych odvetví;

•

Opatrenia pôsobiace proti polarizačným silám smerom k vyrovnávaniu rozdielov, resp. na
podporu rozširujúcich efektov: podpora transferu technológií a kapitálu do rozvojovo slabších
regiónov, opatrenia na zníženie migrácie z týchto regiónov, výstavba dopravnej
a telekomunikačnej infraštruktúry.
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Konkrétne stratégie založené na tomto koncepte boli prevažne implementované súbežne so
stratégiami založenými na koncepcii exportnej bázy. Napríklad v Európe tento prístup bol do veľkej
miery príčinou úsilia Francúzska o vytvorenie komplexného a koherentného súboru inštitúcií
regionálneho plánovania (vrátane 21 „programových regiónov“ a ich príslušných priorít a komisií
regionálneho hospodárskeho rozvoja) a o regionalizáciu ročného rozpočtu centrálnej vlády za účelom
vyváženej distribúcie ekonomických aktivít medzi regiónmi a vytvorenia ôsmych provinčných
rozvojových pólov (Hansen, 1967).
Príklady aplikácie tohto modelu však nemusíme hľadať v zahraničí. Totižto centrálne
plánovaná ekonomika a oblastné plánovanie na úrovni okresov v predchádzajúcom režime
v Československu bolo založené práve na tomto koncepte. Ako príklad môžeme zobrať aj mesto
Nitra. V 19. storočí mala Nitra niečo viac ako 10.000 obyvateľov, dnes je 6. najväčším mestom
Slovenska. Najväčší rozmach nastal po druhej svetovej vojne, kedy sa z Nitry vytvorilo centrum
poľnohospodárstva, spracovateľského priemyslu a vedy a výskumu v týchto oblastiach. Podporovala
sa výstavba nových rezidenčných štvrtí a anexovali sa predtým samostatné dediny, všetko s cieľom
vytvoriť regionálny pól rastu. Takéto póly rastu vznikali aj na „zelenej lúke“. Napríklad Pezinok bol
založený podnikateľom Janom Antonínom Baťom zo Zlína (ako Baťovany), ktorý s jeho sieťou
firiem postavil továreň na výrobu obuvi. Dnes je mesto sídlom okresu. Podobné príklady môžeme
nájsť aj v zahraničí. Napríklad založenie nového hlavného mesta Brazílie vo vnútrozemí v roku 1960
(Brazília je plánované mesto, teda „umelý pól rozvoja“, predtým bolo hlavným mestom mesto
Salvador 1649 – 1763 a Rio de Janeiro 1763 – 1960, obe mestá nachádzajúce sa v rozvinutej
pobrežnej oblasti). Zaujímavosťou je, že paralely v implementácii týchto koncepcií v územnom
plánovaní a regionálnej politike sa dokonca prejavili aj v architektúre doby (na obrázkoch sú
zachytené komplex SPU, autora Vladimíra Dedečka postavené v rokoch 1961 – 1966 a komplex
národného kongresu v Brazílii autora Oscara Niemeyera z roku 1958, ktoré vznikli v rovnakom
období v rámci implementácie podobnej stratégie).

Obrázok 32 Budova Národného kongresu v Brazílii

Obrázok 33 Vysoká škola poľnohospodárska v
Nitre
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V súčasnosti je na polarizačnom princípe čiastočne založená aj regionálna politika EÚ a aj
SR. V partnerskej zmluve

2014 – 2020 je koncentrovaná implementácia tematických priorít

v regionálnom rozvoji do inovačných a kohéznych pólov rastu (obr. č. 34).

Obrázok 34 Inovačné a kohézne póly rastu SR
Zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001
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Teória vs. realita: sťahujúce a rozširujúce efekty pólov rozvoja na Slovensku
Dolu uvedené mapy predstavujú priestorovú autokoreláciu hodnôt migračného salda (v
relatívnom vyjadrení v promile). Priestorová autokorelácia znázorňuje, či sa v susediacich
priestorových jednotkách nachádzajú podobné a vysoké hodnoty (high-high) alebo podobné a nízke
hodnoty (low-low), alebo sa v blízkosti nachádzajú priestorové jednotky s opačnými migračnými
tendenciami (low-high, high-low), t.j. priestorové jednotky s vysokým pozitívnym migračným
saldom a priestorové jednotky s vysokým negatívnym migračným saldom.

Obrázok 35 Priestorová autokorelácia migračného salda (priemer za roky 1996-2000)
Zdroj: vlastné spracovanie

Na začiatku sledované obdobia môžeme identifikovať niekoľko pólov rastu, ktoré výrazné
pozitívne efekty na svoje okolie. Vidíme, že Bratislava generuje pozitívne rozširujúce efekty na
regióny Malaciek, Pezinka, Trnavy, Galanty, Dunajskej Stredy a Šale. Pracovná sila sa buď sťahuje
z niekoľkých periférnych regiónov zo najmä na severovýchode krajiny a na strednom Slovensku do
zázemia týchto miest, alebo zo samotných centier sa pracovná sila dekoncentruje do obcí v ich
suburbanizačnej zóne. Menšie póly rozvoja sa nachádzajú aj na strednom Slovensku a jedným je aj
mesto Košice na východe.
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Obrázok 36 Priestorová autokorelácia migračného salda (priemer za roky 2001-2005)
Zdroj: vlastné spracovanie

V rokoch pred vstupom Slovenska do EÚ môžeme vidieť, že západoslovenský pól rozvoja
rastie, pričom jeho pozitívne rozširujúce efekty sa prejavujú už aj v Nitre, Hlohovci a v severnejších
častiach západného Slovenska. Postupne sa začína formovať aj rozvojový pól v severnej časti
stredného Slovenska, zachytávajúci mestá Banskú Bystricu, Prievidzu, Zvolen, Považskú Bystricu
a Žilinu. Tieto polarizačné tendencie však prebiehajú paralelne so zvyšovaním intenzity sťahujúcich
efektov, ktoré najvýznamnejšia zasahujú severovýchod a juh krajiny.

Obrázok 37 Priestorová autokorelácia migračného salda (priemer za roky 2006-2010)
Zdroj: vlastné spracovanie

Prvých 5 rokov po vstupe do Európskej únie zachytávame rozširovanie pólov rozvoja, ktoré
majú pozitívne efekty predovšetkým na svoje najbližšie okolie na úkor periférie, ktorá v tomto období
tvorí takmer polovicu východného a stredného Slovenska.
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Obrázok 38 Priestorová autokorelácia migračného salda (priemer za roky 2011-2015)
Zdroj: vlastné spracovanie

V ďalšom období je najzaujímavejší nárast regionálnych pólov rozvoja – predovšetkým
Košíc, Nitry, Trenčína a Zvolena, ktoré začínajú generovať pozitívne rozširujúce efekty na svoje
okolie. Stále však vidíme rozsiahle regióny, ktoré tvoria perifériu a na ktoré pôsobia väčšinou
negatívne sťahujúce efekty.

Obrázok 39 Priestorová autokorelácia migračného salda (priemer za roky 2016-2020)
Zdroj: vlastné spracovanie

Za posledných 5 rokov sa rozširujúce efekty pólov rastu Trenčína a Nitry posilnili. Vo
všeobecnosti však môžeme tvrdiť, že v celoslovenskom meradle stále prevyšujú sťahujúce efekty,
pričom rozširujúce efekty sa vyskytujú len lokálne.
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3.5

Neoliberálny prístup k regionálnemu rozvoju

Chápanie výrazu neoliberalizmus sa značne líši a častokrát má v nevedeckom prostredí negatívnu
konotáciu. Vo všeobecnosti by sme neoliberálny prístup mohli chápať ako označenie súboru
nástrojov a politík, ktoré sa poznačili hospodárske politiky za posledných 30 rokov, teda od 80-tych
rokov minulého storočia – konkrétne napríklad privatizácia, ekonomická deregulácia a znižovanie
daňového zaťaženia. Neoliberálnu regionálnu politiku v osemdesiatych rokoch 20. Storočia
presadzovali M. Thatcherová vo Veľkej Británii a R. Reagan v USA. Zníženie daní bolo síce
kompenzované rastom daňového základu, súčasne však vznikli veľké rozdiely v príjmoch a prehĺbili
sa sociálne problémy. Dôvodom boli koncepčné nedostatky použitého prístupu, ako sú zanedbanie
existencie monopolov a oligopolov, bariér mobility, podceňovanie multinacionálnych korporácií
a pod.
Začiatky

neoliberálneho

prístupu

všeobecne

a v regionálnom

rozvoji

sú

spojené

s ekonomickou krízou v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, ktorá poukázala na nedostatky
keynesovského prístupu a vrátila sa k samoregulačnej schopnosti trhu blízkemu k neoklasickej teórii
(Výrostová, 2010). Kritika predchádzajúceho silno exogénneho prístupu uvádzala najmä tendenciu
intervencií obmedzovať sa na konkrétne aspekty rozvoja pričom ostatné ignorovala, čo znamenalo
nepodchytenie všetkých faktorov rastu a rozvoja, ktoré tvoria miestnu ekonomiku. Medzi príklady
zlyhaní politiky patrili pokusy pritiahnuť priame zahraničné investície do konkrétnych regiónov,
ktoré vyústili do lokalizácie výlučne odštepných závodov, ktoré boli len málo integrované do miestnej
ekonomiky a vykazovali nízku úroveň inovačných aktivít alebo investície do infraštruktúry bez
sprievodných investícií do ďalších rozvojových faktorov, akými sú podpora rozvoja kvalifikačnej
úrovne a zručnosti a podpora podnikania s tým dôsledkom, že miestne ekonomiky neboli dostatočne
integrované do národnej a medzinárodnej ekonomiky (Potter, et al., 2002, Pike et al., 2006).
Teórie ekonomického, resp. regionálneho rozvoja, ktoré môžeme zaradiť do tohto prúdu
vychádzajú vo svojej podstate z neoklasického prístupu. Medzi týmito dvomi prístupmi však existujú
podstatné rozdiely. Kým pri neoklasickom prístupe sa neuvažovalo s faktorom priestoru ako reálnou
veličinou, ktorá určuje rozvojovú trajektóriu regiónu a vývoj regionálnych disparít, novšie prístupy
k regionálnemu rozvoju sa pokúšajú o explicitné zahrnutie priestorových faktorov do modelovania
ekonomického rastu, resp. rozvoja. Dôraz sa teda kladie na aglomeračné efekty, efekty prelievania
(spill-over) a vo väčšej miere na „mikroúroveň“ pri odhaľovaní faktorov, ktoré sú hnacími silami
rastu a rozvoja. Okrem toho, kým neoklasický prístup k regionálnemu rozvoju je exogénnym
prístupom, súčasné prístupy zdôrazňujú dôležitosť endogénnych zdrojov, najmä nehmotných
faktorov ako je napríklad úloha znalostí a ich vplyv na rast (Harris, 2008).
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3.5.1

Teórie endogénneho rastu

Základy teórie rastu vychádzajú z analytického rámca vyvinutého Solowom (1956) a Swanom
(1956). V tomto rámci sú kapitál a práca hlavnými faktormi vysvetľujúcimi príjem a tempo
ekonomického rastu krajiny. Hlavným predpokladom štandardnej teórie je, že z dlhodobého hľadiska
príjmové rozdiely zmiznú, čo sa označuje ako absolútna konvergencia. Podľa tohto rámca budú
krajiny s menším podielom kapitálu na pracovníka, vzhľadom na vyššiu mieru návratnosti, rásť
rýchlejšie ako krajiny s vyšším podielom kapitálu na pracovníka.
Empirické štúdie však spochybnili tieto predpovede neoklasickej teórie rastu, ktorá rovnako
nedokáže vysvetliť pretrvávanie rozdielov v životnej úrovni. Vysvetľujú to tým, že krajiny, ktoré
nezdieľajú rovnaké ekonomické prostredie (technológie, ľudský kapitál, sklon k úsporám, preferencie
a inštitucionálny rámec), nemusia nevyhnutne konvergovať k rovnakej rovnováhe (úrovni príjmu).
Preto nová teória endogénneho rastu uvažuje s dvomi kľúčovými faktormi regionálneho rastu
a rozvoja, ktorých význam v modeloch sa podstatne zmenil v porovnaní s neoklasickým prístupom:
1. Okrem zásoby kapitálu a práce v regióne (neoklasická teória rastu) sa za dôležité prvky
regionálneho rozvoja považujú aj rozdiely v kvalite práce, ich schopnostiach a znalostiach.
Teda v teórii endogénneho rastu už hovoríme o ľudskom kapitáli. Nerovnomerná výkonnosť
v jednotlivých krajinách alebo regiónoch môže odrážať rozdiely v investičných rozhodnutiach
týkajúcich sa programov vzdelávania a odbornej prípravy. Môže tiež odrážať rozdiely
v investíciách do fyzického kapitálu.
 Modely endogénneho rastu založené na akumulácii ľudského kapitálu vysvetľujú
rozdiely v ekonomickom rozvoji aj pôsobením externých efektov – pozitívnych
externalít. Tieto efekty sa prejavujú vtedy, keď output každej firmy nezávisí len
od ľudského kapitálu jej pracovnej sily, ale aj od priemernej hodnoty ľudského
kapitálu na pracovníka v danej regionálnej ekonomike. Keď firmy robia
investičné rozhodnutia, neuvedomujú si účinky, ktoré ich rozhodnutia majú na
celú ekonomiku. V dôsledku toho býva súkromná úroveň investícií do ľudského
kapitálu nižšia ako spoločensky žiaduca úroveň. Preto treba investovať verejné
zdroje do implementácie nástrojov na podporu ľudského kapitálu.
2. Neoklasická teória si bola vedomá významu technologického pokroku pre rast.
V štandardnej teórii bol však technologický pokrok považovaný za exogénnu premennú a bol
vysvetľovaný verejnými investíciami do výskumu a vývoja, pričom všetky ekonomické
subjekty vo všetkých regiónoch mali rovnaký prístup k novým technológiám. V teórii
endogénneho rastu sa však technologický pokrok chápe aj za endogénnu premennú, pričom
do popredia sa dostávajú aj súkromné investície do VaV.
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 Aj s technologickým pokrokom sú spojené externality a to konkrétne „knowledge
spill-overs“ – prelievanie poznatkov. Tieto sa objavujú vtedy, keď nové znalosti
môžu použiť aj iné subjekty ako tie, ktoré ich vyprodukovali bez akýchkoľvek
nákladov. V prípade súkromného sektora, ak si „producenti“ nových znalostí
nevedia zabezpečiť pre seba všetky výnosy z ich použitia, potom budú
produkovať menej znalostí ako je spoločensky žiaduce. Preto by verejné zdroje
mali byť investované do podpory výskumu a vývoja. Prelievanie znalostí nemusí
mať vždy negatívny vplyv na ekonomický rozvoj krajiny, resp. regiónu. Nízke
bariéry medzinárodného obchodu ako napríklad v prípade EÚ môžu podporovať
difúziu znalostí (výmena tovaru je chápaná ako mechanizmus, ktorý uľahčuje
šírenie myšlienok medzi regiónmi alebo krajinami, keďže miestni producenti sa
môžu učiť novým technikám a výrobným postupom). Aj mobilita kapitálu môže
zohrávať rolu pri šírení znalostí – napríklad nadnárodné spoločnosti môžu
sprostredkovať svojím pobočkám manažérske zručnosti a technologické postupy
(napr. prostredníctvom vzdelávacích programov) (Helmut et al., 2004).
Treba však dbať na to, že aj keď sú niektoré krajiny/regióny schopné prilákať investície,
nevyužijú ich, pokiaľ prevažuje nekvalifikovaná pracovná sila, lebo majú nízku absorpčnú kapacitu
a teda nebudú vedieť asimilovať špecializované znalosti. Ak tieto krajiny nezvýšia zásoby
kvalifikovanej pracovnej sily, budú mať tendenciu špecializovať sa na činnosti, ktoré vyžadujú menej
kvalifikované zručnosti.
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3.5.2

Nová ekonomická geografia

Neoklasický prístup uvažuje s konštantnými výnosmi z rozsahu, dokonalou konkurenciou
a dokonalou mobilitou výrobných faktorov. Avšak môžeme holým okom pozorovať nerovnomerné
rozloženie ekonomickej aktivity a rozvoja v priestore, čo je v rozpore s očakávaniami neoklasických
modelov o rozptyle kapitálu a práce v reakcii na inflačné tlaky. Nová ekonomická geografia, ktorej
najvýznamnejším predstaviteľom je Krugman (1991) vychádza z neoklasickej teórie s tým, že
zvoľňuje z podmienok neoklasických modelov:
 Koncept klesajúcich výnosov, je nahradený konceptom rastúcich externých úspor
generovaných aglomeračnými efektmi
 Koncept dokonalej konkurencie je nahradený konceptom monopolistickej konkurencie
Teda na rozdiel od tradičnej regionálnej vedy (lokalizačné teórie preberané na predmete
Regionálna ekonomika) Nová ekonomická geografia vysvetľuje lokalizačné rozhodnutia existenciou
regionálnych klastrov, ktoré umožňujú úspory z rozsahu a nedokonalou konkurenciou. Úspory
z rozsahu znamenajú, že firmy môžu znížiť svoje (priemerné) náklady zvýšením produkcie. Nová
ekonomická geografia analyzuje vzorce geografickej koncentrácie (aglomerácie) prostredníctvom
interakcie odstredivých (centrifugálnych) a dostredivých (centripetálnych) síl. Dostredivé sily na
jednej strane nútia ekonomické aktivity sústrediť sa v jednom alebo niekoľkých regiónoch. Tieto sily
sú prítomné v regiónoch s prístupom na veľké trhy (efekty veľkosti trhu) a bohatou ponukou
pracovnej sily, ktorá ponúka špecializované znalosti a zručnosti. Existencia externých efektov je
zodpovedná za dostredivé sily. Externé efekty sa prejavujú vtedy, keď produkcia firmy nezávisí len
na výrobných faktoroch potrebných interne, ale aj na aktivitách iných firiem, veľkosti regiónu,
štruktúre priemyslu alebo na vhodných charakteristikách regiónu (kvalita a množstvo dodávaných
produktov a vstupov, infraštruktúra, podnikateľské prostredie). Tieto externé efekty sú tiež známe
ako vzájomné závislosti medzi aktérmi a môžu byť prenášané prostredníctvom trhových alebo
netrhových interakcií (Helmut et al., 2004).
Teórie vytvorené v rámci školy novej ekonomickej geografie vychádzajú z predpokladu, že
ľudské zdroje sú menej mobilné ako iné zdroje (kapitál, suroviny), sú však hlavnou zložkou tzv.
endogénneho rastu, t.j. rastu na ktorý sa nevzťahujú klesajúce výnosy. Špecializácia regiónov je
podľa Výrostovej (2010) potom výsledkom troch aglomeračných procesov/výhod:
 koncentrácie kvalifikovanej a špecializovanej pracovnej sily,
 vzájomne sa posilňujúcej technológie a inovácií v danom odvetví,
 vzájomná

previazanosť

miestnych

podnikov

formou

a spoločného využívania špecializovanej infraštruktúry.
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3.5.3

Neoliberálny prístup k regionálnej politike

Neoliberálne teórie, podobne ako neoklasické teórie zdôrazňujú úlohu trhu pre efektívnu alokáciu
zdrojov a iniciatívu jednotlivcov. Tieto teórie sú proti násilnému znižovaniu medziregionálnych
disparít, preto sa snažia o obmedzenie štátnych intervencií. Avšak, na rozdiel od bežne akceptovanej
definície „neoliberalizmus“ v prípade regionálnej politiky nie je chápaný ako ospravedlnenie laissez
faire, ale skôr ako racionálne zosúladenie rámca verejných nástrojov s pravidlami hospodárskej
súťaže (Brennetot, 2018).
Všeobecné opatrenia regionálnej politiky vyplývajúce z neoliberálneho prístupu by podľa
Výrostovej (2010) mali byť sústredené (tak ako to presadzuje neoklasický prístup) na:
 odstránenie bariér fungovania trhového mechanizmu (napr. podpora dostupnosti a prenosu
informácií),
 deregulačné opatrenia,
 podpora „lokálnej iniciatívy“, decentralizácia kompetencií,
 podpora malých a stredných podnikov,
 podpora špecializácie, medziregionálneho obchodu a decentralizácia hospodárskej politiky.
Okrem toho však vieme odvodiť aj odporúčania jednotlivých teoretických smerov v rámci
tohto prístupu. Teória endogénneho rastu odporúča podporovať inovácie, technológie, vedu
a výskum a vzdelávanie. Keďže v tejto koncepcii majú relatívne vysoký význam externality, táto
skutočnosť je obzvlášť dôležitá pre politiky. Je potrebné totiž rozhodnúť či by mala byť politika
zameraná priamo na ekonomické subjekty, alebo či sa má zamerať na snahu zlepšiť infraštruktúru
a prostredie, v ktorom tieto subjekty pôsobia. Ak sú externality vysoké, t. j. výstupy z výskumu
a vývoja sú ťažie internalizovateľné a teda sa prenášajú na iné firmy, potom by sa politika mala
zamerať na zlepšenie spolupráce v oblasti VaV, podpora sieťovania výskumných inštitúcií,
prepojenia univerzít a firiem a pod. Ak sú však výhody z investícií do VaV väčšinou „v rukách“
firiem (a ak sú vonkajšie vplyvy na determinanty výdavkov na výskum a vývoj predovšetkým
prostredníctvom konkrétnych finančných väzieb medzi firmami), potom by sa politika na podporu
výskumu a vývoja mala orientovať na pomoc firmám priamo, a nie na vonkajšie prostredie, v ktorom
firmy pôsobia (Halmut, 2004).
V prípade regionálnej politiky inšpirovanej koncepciami v rámci novej ekonomickej
geografie existujú dva prúdy v nadväznosti na jej nástroje. Prvý presadzuje tzv. „priestorovo slepú“
regionálnu politiku a jeho zástancom je predovšetkým Svetová Banka. V tomto prípade regionálna
politika vidí ekonomický rast výsledkom aglomerácie ako inherentne nerovnomerný a nástroje by
mali byť nastavené tak, aby dostupné zdroje boli čo najefektívnejšie využité na dosiahnutie tohto
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nevyhnutného stavu, aj za cenu určitej úrovne regionálnych disparít. Hlavným politickým
odporúčaním je priestorovo slepé zlepšenie základných inštitúcií práva a poriadku, regulácie trhu
s pôdou, prácou a majetkom, makroekonomickej stability a poskytovania základných služieb, akými
sú vzdelávanie a zdravie. Hneď ako sa tieto zlepšenia dosiahnu, je možné otázku rozloženia
dosiahnutých výsledkov riešiť investovaním do prepájajúcej infraštruktúry s cieľom podporiť
integráciu trhu skrátením času cestovania do rozvinutejších lokalít. Pritom priestorovo cielené zásahy
by mali byť použité len tam, kde je to potrebné kvôli vážnym ekonomickým a sociálnym problémom.
Čiže agregovaný rast je riešený čo najefektívnejším spôsobom, pričom výhody z neho možno
distribuovať medzi obyvateľstvom, ak nie geograficky, podporou mobility pracovnej sily medzi
zaostávajúcimi a rozvinutými regiónmi (O’Brien et al., 2015).
Na druhej strane, OECD a Európska Komisia presadzujú miestne orientovaný prístup („placebased approach“), prihliadajúc na fakt, že nehmotný kapitál je generovaný lokálne špecifickými
faktormi a ich kombináciami, ako aj na prípady kedy dochádza k zlyhaniu trhu – najmä kvôli javom
ako sú imobilita kapitálu, práce a pôdy, monopolizujúci charakter priestoru, fixné náklady ako
prekážka vstupu na trh alebo odchodu, existencia priestorovo viazaných externalít
atď. Základným predpokladom tohto prístupu je, že ekonomické a sociálne správanie je v zásade
priestorovo zakotvené a ako také podlieha miestnym ekonomickým, sociálnym, kultúrnym a
inštitucionálnym kontextom.
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3.6

Inštitucionálny prístup k regionálnemu rozvoju

Inštitucionalizmus predstavuje inštitucionálno-historickú reakciu predovšetkým na klasickú
a neoklasickú školu ekonómie. Vytýka jej nezohľadňovanie reálneho historického priebehu rozvoja
a transformácie ekonomického systému vo všeobecnosti (a regionálnych rozdielov v prípade
aplikácie na regionálny a miestny rozvoj). Prechádza do empirizmu, teda vysvetľovaniu
ekonomického rastu a rozvoja pozorovaním reálnych javov a procesov.
Inštitucionálna teória rozvoja vznikla a bola prevažne ovplyvnená americkými podmienkami.
V USA koncom 19. a začiatkom 20. storočia rýchly rast výroby a meniace sa výrobné podmienky
vytvoril priestor a nutnosť skúmania úlohy vedy, pričom za kľúčový faktor ekonomického rastu
a rozvoja sa považoval práve technologický pokrok.
Základom kritiky neoklasického prístupu je, že spoločnosť, a tým aj ekonomický systém, sa
nevyvíja podľa všeobecne platných abstraktných zákonov, ale práve vývojom inštitúcií. Ide teda
o evolučný prístup k vysvetleniu ekonomické rastu, rozvoja a regionálnych rozdielov. Odôvodňujú
to najmä tým, že:
•

Neoklasický predpoklad o dokonalej konkurencii, v ktorej výrobné jednotky sú neveľké
podniky, pričom ich správanie je plne ovládané trhovým mechanizmom dokonalej
konkurencie, sa začiatkom 20. storočia úplne odtrhol od reality, keďže v tomto období
najväčší rast zaznamenali práve monopoly.

•

Koncepcia homo oeconomicus, ekonomického človeka, ktorý sa správa racionálne a jeho
cieľom je dosahovanie čo najväčšieho úžitku s čo najmenšou námahou, je v rozpore
s poznatkami vedných disciplín ako je psychológia a sociológia. Napríklad Veblenova (1857
– 1929) koncepcia spotreby bola jedným z prvých pokusov o systematické vysvetlenie
spotrebiteľského správania v ekonómii. Namiesto vnímania ľudí ako maximalizantov
užitočnosti Veblen videl ľudí ako bytosti, ktorých správanie je zamerané na cieľ (účelné)
a viazané zvykmi alebo inštitúciami. Podľa Veblena sú inštitúcie výrazom historicky
premenného správania, ktoré pre jednotlivcov nadobúda podobu zvyku. Svoju kritiku
ilustroval príkladom, ktorý je známy ako Veblenov efekt – pozitívny vplyv ceny tovaru na
dopytované množstvo tohto tovaru, čo porušuje zákon dopytu po zvýšení cien nad určitú
úroveň (napríklad pri luxusných statkoch, ktoré bohatší jednotlivci často konzumujú s cieľom
prezentovať svoje spoločenské postavenie, nie maximalizovať spotrebu).

•

Kritizovali až zbožnú orientáciu na ekonomickú efektívnosť a ekonomický rast ako jediný
cieľ ekonomiky. V inštitucionálnom prístupe sa silne do popredia dostávajú etické princípy,
ktoré do ekonomického myslenia zahŕňaniu chápanie blahobytu a orientáciu na zvyšovanie
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kvality života. Vychádzajú z toho, že v modernej spoločnosti čoraz väčší význam nadobúdajú
problémy, ktoré sa z hľadiska svojho charakteru nedajú vyriešiť len voľným pôsobením
trhových mechanizmov a vyžadujú si cieľavedomé verejné politiky (napr. kritická dôležitosť
odvetví neatraktívnych pre súkromné podnikanie, ako je napríklad poľnohospodárstvo,
ochrana prírodných zdrojov, rozvoj sociálnych a kultúrnych služieb, ale aj zmiernenie
štrukturálnych a regionálnych rozdielov).
Inštitucionalizmus dosiahol najvyšší rozvoj v 20. a 30. rokoch, následne do 60. rokov
dochádzalo k postupnému útlmu a od 60. rokov nastáva veľké oživenie v podobe
neoinštitucionalizmu a jeho aplikácii v rozvojových politikách, vrátane regionálnych.
Tak v rámci inštitucionálneho, ako aj neoinštitucionálneho prístupu rozlišujeme rôzne smery.
Tento prístup je značne nesúrodý a netvorí jednu ucelenú koncepcie, pričom medzi jednotlivými
teoretikmi, ale aj praktikmi existujú značné rozdiely v názoroch aj v problematike, ktorú skúmajú.
Samotný pojem inštitúcie v zmysle týchto prístupov má širokú definíciu:
•

Najčastejšie sú chápané ako určité tradície, zvyky a obyčaje určitej skupiny ľudí alebo celej
spoločnosti.

•

Sú výrazom historicky premenného správania, ktoré pre jednotlivcov nadobúda podobu
zvyku.

•

Sú normy spoločenského postupu, ktorý je výsledkom konfrontácie rozdielnych záujmov
rôznych hospodárskych skupín – najmä právne normy týkajúce sa vlastníctva a transakcií
s vlastníctvom.

•

Ľuďmi vytvorené orgány, ktoré sa menia kolektívnymi sociálnymi akciami. Tieto sú určitý
čas úspešné, ale ak vzniknú nové podmienky, musia sa meniť aj zodpovedajúce inštitúcie.

V tejto kapitole približujeme tie inštitucionalistické koncepty, ktoré sú najrelevantnejšie
z pohľadu regionálneho a miestneho rozvoja, a ktoré v značnej miere ovplyvnili aj nástroje
regionálnej politiky uplatňovanej v EÚ.
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Teória vs. realita: Vzťah výkonnosti ekonomiky a úrovne kvality inštitucionálneho prostredia

Obrázok 40 Korelácia medzi úrovňou príjmu na obyvateľa a úrovňou kvality inštitucionálneho prostredia
Zdroj: Fatas, Mihov (s.a.)

Vzťah medzi kvalitou inštitúcií a inštitucionálneho prostredia ilustruje obr.40 a naznačuje, že
existujú dve fázy rastu. Prvá, v ktorej je inštitucionálna kvalita menej relevantná, keďže nevidíme
takmer žiadnu koreláciu medzi kvalitou inštitúcií a príjmom na obyvateľa pri nízkej úrovni rozvoja,
t. j. v ľavej dolnej oblasti grafu. Druhá fáza rastu dostáva krajiny nad úroveň príjmu 10 000 – 14 000
USD na obyvateľa. V tejto druhej fáze nastáva silná a pozitívna korelácia medzi inštitúciami
a príjmom na obyvateľa. Žiadna bohatá krajina nemá slabé inštitúcie, čo pre krajiny, ktoré sa
približujú tejto hranici (šedá oblasť, tzv. „Veľký múr“) zdôrazňuje dôležitosť reformy ako
požiadavky ďalšieho rastu. Vývoj post-socialistických ekonomík dobre ilustruje situáciu, čo sa stane
keď sa krajina dostane na túto hranicu a nevie sa posunúť ďalej. Práve bývalý sovietsky blok sa zrútil
v roku 1989 po tom, čo nebol schopný „vyšplhať sa na múr“ so svojím vtedajším inštitucionálnym
usporiadaním, čiže centrálne plánovanou ekonomikou.
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3.6.1

Evolučný prístup k regionálnemu a miestnemu rozvoju

Evolučné prístupy k regionálnemu a miestnemu rozvoju sa venujú otázkam štrukturálnych a časových
zmien, pričom myšlienkovo čerpajú z evolučnej ekonómie a nie z neoklasického hlavného prúdu
ekonómie. Podľa evolučných ekonómov je ekonomický systém dynamický – neustále sa transformuje
a tento proces je nevratný. Zaujímajú sa o to, ako sa v priestore tvoria a šíria nové rutiny a tiež
mechanizmy, prostredníctvom ktorých toto šírenie prebieha. Ich hlavným cieľom je lepšie pochopiť
neustále prebiehajúcu kontinuitu a zmeny v ekonomickom priestore (Boschma a Martin, 2010;
Boschma a Frenken, 2007; Grabher, 2009; Coe, 2010).
Tento prístup bol pôvodne inšpirovaných biológiou. Zástancovia evolučných prístupov
zdôrazňujú dôležitosť existencie rozmanitosti (variety) medzi druhmi či populáciou. Evolučný vývoj
je charakteristický tým, že medzi generáciami neustále dochádza k dedičnosti, resp. ku
kontinuálnemu prenášaniu atribútov či charakteristík. Kľúčové je fungovanie selekčných procesov,
ktoré regulujú schopnosť entít adaptovať sa a prežiť v ich prostredí (Boschma a Martin 2010;
Essletzbichler a Rigby 2007; MacKinnon et al., 2009).
S evolučnými prístupmi úzko súvisia koncepty, ktoré sú v regionálnom a miestnom rozvoji
značne rozšírené. Ide o vývojovú podmienenosť a formovanie vývoja (path dependence – závislosť
od zvolenej cesty, path creation a path destruction). Tieto koncepty potenciálne vysvetľujú, prečo
niektoré regionálne ekonomiky zaostávajú a iné nie (Dawley, 2014; Martin a Sunley 2006):
•

Path creation (akési vytvorenie novej cesty) predstavuje vznik nových rozvojových trajektórií
v inovačnom procese a tvorbe nových znalostí a ekonomických aktivít, ktoré zvyčajne
zahŕňajú podnikateľov, firmy a ďalšie inštitúcie.

•

Path dependence (závislosť od zvolenej cesty) charakterizuje systém či proces, ktorý je silne
formovaný svojou vlastnou podstatou a vlastným historickým vývojom. Zdôrazňuje, ako
historické udalosti a vývoj (zvolené cesty) formujú budúce trajektórie rozvoja regiónu.
Drobné rozdiely v inštitucionálnych a rovnako aj neinštitucionálnych charakteristikách
spoločnosti budú plynutím času viesť k významným rozdielom. Javy ako historická
špecializácia na isté odvetvie, zručnosti pracovnej sily či existujúce inštitúcie formujú ďalší
rozvoj regiónu a jeho potenciál.

•

Path destruction (zničenie cesty) znamená prerušenie vývoja (cesty). Môže mať podobu
rýchleho rozpadu ako reakciu na externé šoky ekonomiky (napr. radikálne technologické
zmeny či zmeny na trhu), ale aj pomalší rozpad (dlhodobé pôsobenie napr. klimatickej zmeny
či demografické zmeny).
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„Cesta“, ktorou sa uberie región, je formovaná cieľmi rôznych aktérov, akými sú jednotlivci,
podniky, vlády a iné inštitúcie. Regionálna ekonomika môže zaznamenať rozdielne typy „ciest“, od
„vylepšených“, cez „neutrálne“, či „nezmenené“, po „zhoršené“. Miestne a regionálne ekonomiky
taktiež môžu „preskočiť“ na úplne nové cesty rozvoja. To sa často deje v nadväznosti aj na
inštitucionálne a politické intervencie. Niektorí autori vnímajú „cestu“ ako „proces, ktorý predstavuje
nikdy nekončiacu súhru závislosti na zvolenej ceste, vytvárania cesty a jej zničenia“ (Martin a Sunley,
2006; Martin, 2010).
Ďalším dôležitým konceptom je „lock-in“. Predstavuje pretrvávajúce a zdedené vzťahy či
inštitúcie (zahŕňajúce zvyky, rutiny a tradície), ktoré „uväznia“ či „uzamknú“ ekonomických aktérov
v zavedených postupoch – nedokážu teda prejsť na potenciálne lepšie alternatívy. Pre regionálnu
a miestnu ekonomiku „lock-in“ znamená obmedzenú schopnosť aktérov prispôsobiť sa meniacim sa
podmienkam a kontextom, napr. zmenám v technológiách, konkurencii či inštitúciách. Poznáme
viacero typov takýchto uzamknutí: kognitívne (obmedzenie v spôsobe myslenia), funkčné
(skostnatelé vertikálne a horizontálne ekonomické vzťahy) alebo politické (silné a pretrvávajúce
záujmy istých aktérov) (Grabher, 1994).
Takéto „uzamknutie“ však nemusí byť trvalé. K odblokovaniu („de-locking“) môže dôjsť
vďaka rôznych mechanizmov, napríklad prostredníctvom (Martin a Sunley, 2006; Dawley et al.,
2015):
•

vytvárania nových ciest, často založených na využívaní technológií, ktoré sú práve na
vzostupe;

•

heterogénneho mixu aktérov (jednotlivci, podniky, inštitúcie a siete) podporujúcich
rozmanitosť a inovácie;

•

zavedenia ciest z externého prostredia; zakorenenia a difúzie nových podnikov, odvetví,
jednotlivcov, technológií;

•

„upgrade-u“

ekonomiky

smerom

k

vyššej

pridanej

hodnote,

produktívnejším

a sofistikovanejším aktivitám;
•

diverzifikácie do súvisiacich ekonomických aktivít, na základe ktorých sa môže regionálna
a miestna ekonomika vyvíjať a transformovať svoje charakteristické črty a schopnosti.
Kompetencie a zdroje z minulých „ciest“ je taktiež možné rekombinovať a prepracovať tak,

aby poskytli základ pre nové cesty (Martin a Sunley, 2006).
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Ako bolo spomenuté, centrálnou myšlienkou je existencia rozmanitosti. V prípade regionálnej
a miestnej ekonomiky ide o stupeň a povahu diverzity či špecializácie jej ekonomických aktivít.
Príbuzná rozmanitosť nastáva, ak ekonomické aktivity v regionálnej ekonomike nie sú ani vysoko
špecializované, ani veľmi diverzifikované a sú založené na pridružených a komplementárnych
technológiách, znalostiach a kapacitách. Príbuzná rozmanitosť je pre ekonomický rozvoj prospešná,
pretože uľahčuje interakciu, učenie sa a priesaky znalostí, ktoré pomáhajú generovať inovácie
a vetvenie ekonomických aktivít na nové „cesty“ rastu. Takéto vetvenie nastáva prostredníctvom
diverzifikácie firiem (zavedenie nových produktov, fúzie a akvizície), podnikania (komercializácia,
spin-off firmy, start-upy), mobilitou pracovnej sily a sieťovaním. Naopak, rozmanitosť
nepovažujeme za príbuznú, ak sú aktivity v regionálnej ekonomike vysoko špecializované alebo
veľmi rozličné a chýbajú v nej podobné prepojenia v oblasti kompetencií, znalostí a technológií
(Boschma a Iammarino, 2009; Boschma a Frenken, 2010).

3.6.2

Teória flexibilnej špecializácie a teória „výrobného okrsku“

Pre tieto prístupy sú kľúčové špecifické formy miestnych a regionálnych ekonomík, ktorých sociálne,
technologické a inštitucionálne zázemie podporili ich relatívne rýchlejší ekonomický rast
v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Hlavnými autormi teórie
priemyselných okrskov sú talianski ekonómovia, ktorí analyzovali spôsob organizácie výroby,
fungovanie trhu práce a aktivity miestnych inštitúcií v Taliansku. Konkrétne sa zaoberali oblasťami
Talianska, ktoré nepatria medzi tradičné priemyselné oblasti, no bol v nich zaznamenaný hospodársky
rast založený na rozvoji priemyselnej produkcie špecializovaných malých a stredných podnikov.
Týmto oblastiam sa pripisuje názov „tretie Taliansko“. Rozvoj títo autori vnímali ako mieru, do akej
mohli lokality či regióny napodobniť charakteristiky a relatívny ekonomický úspech „výrobných
okrskov“, ktoré dávali ako príklad (Scott, 1986; Becattini, 1990).
Koncept výrobných okrskov bol dlho zabudnutý, až kým sa k nemu v osemdesiatych rokoch
nevrátil taliansky ekonóm Becattini (Becattini, 1978). Takto nazýval špecifický typ regiónu, ktorý sa
vyvinul v severnom a severovýchodnom Taliansku (napr. Emilia-Romagna, Marche, Veneto). Tieto
však nepatrili medzi tradičné priemyselné a urbanizované oblasti.
Autori pozorovali, že na rozdiel od rigidnej a vertikálne integrovanej organizácie výroby
v prípade masovej produkcie, husté siete malých firiem dokázali flexibilne reagovať a adaptovať sa
na diferencované a rýchlo sa meniace požiadavky na trhoch. Súčasne dokázali dosahovať úspory
z rozsahu. Vertikálna dezintegrácia a aglomerácia znížila transakčné náklady, poskytla flexibilitu
a znížila neistotu medzi dodávateľmi a odberateľmi. Úspory z rozsahu mohli vzniknúť vďaka úzkej
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medzipodnikovej spolupráci a existencii špecializovaných firiem. Štúdie v talianskych regiónoch
ukázali, že úspešnosť malých firiem je úzko spätá s ich úzkou vzájomnou spoluprácou. Tá je vo
veľkej miere výsledkom silnej tradície občianskej spolupatričnosti a participácie, otvorenej
a vnímavej lokálnej vlády, vysokej miery vzájomnej dôvery. Tieto faktory tvoria sociálny kapitál
regiónu, ktorý umožňuje firmám vzájomne prospešnú spoluprácu (Hirst a Zeitlin 1991; Blažek
a Uhlíř, 2011).
Prepojenia v sieti spolupráce aktérov neexistovali len medzi podnikateľmi, ale aj regionálnymi
inštitúciami a miestnymi samosprávami. Tieto siete boli flexibilné a neustále sa menili s každým
novým výrobným procesom. Aktéri boli vzájomne prepojení a závislí – znamená to, že podnikateľ
nebol prepojený len s jedným dodávateľom či odberateľom, ale mohol participovať súčasne na
mnohých projektoch. Špecifiká výrobných okrskov boli tiež založené na širokom využívaní
technológií a inovácií, ktoré boli v daných odvetviach (napr. odevy, obuv, výrobky z kože, nábytok,
strojárstvo) vnímané ako tradičné (Bogdański, 2012).
Ďalším, zo spoločenského hľadiska možno nie práve pozitívnym zdrojom úspor, bolo
špecifické využívanie pracovnej sily. Pracovná sila sa delila na kvalifikovanú a pomocnú
nekvalifikovanú pracovnú silu. Časť pracovných síl bola najímaná len na čiastočné pracovné úväzky
alebo mimo bežnú pracovnú dobu a veľmi ľahko mohla byť prepustená. Takto bola zneužívaná
situácia žien v domácnosti, dôchodcovia, študenti atď. Dokonca sa zamestnávatelia v niektorých
prípadoch vyhýbali plateniu sociálneho poistenia alebo daní (Blažek a Uhlíř, 2011).
Výrobné okrsky sa značne líšili od starých priemyselných oblastí fordistického typu. Niektorí
autori preto hovorili o konci fordizmu a začiatku nového režimu flexibilnej akumulácie, pre ktorú je
príznačná práve forma organizácie produkcie pozorovaná vo výrobných okrskoch (pozri časť
Regulačná teória nižšie). Nový režim akumulácie sa týkal vysoko špecializovaných odvetví, preto
bol autormi označovaný aj ako „flexibilná špecializácia“. Od masovej produkcie sa teda malo prejsť
k flexibilnej špecializácii (Piore a Sabel, 1984; Pike et al., 2016).
Model priemyselných okrskov bol v politike regionálneho a miestneho rozvoja podporovaný,
pretože tieto okrsky mali byť dosť flexibilné na to, aby sa dokázali adaptovať v procese zvýšených
ekonomických a technologických zmien vďaka ich dezintegrovaným produkčným sieťam. Niektorí
autori sú presvedčení, že úspech regiónov „tretieho Talianska“ je značne preceňovaný. Prispela
k tomu aj skutočnosť, že väčšina štúdií zaoberajúcich sa výrobnými okrskami bola publikovaná
v taliančine. Tieto prístupy boli kritizované za to, že ignorovali potrebu politiky aplikovať tento model
do špecifických lokálnych a regionálnych podmienok. Autori im vyčítali, že takýto model v podstate
80

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

nie je možné zaviesť do iných regiónov a úspech výrobných okrskov (ktoré vznikli vďaka
špecifickým podmienkam) nie je možné zovšeobecňovať (Blažek a Uhlíř, 2011; Pike et al., 2016;
Amin, 1989).
Okrem vyššie spomínaných výrobných okrskov tretieho Talianska sa výskum zaoberal aj
okrskami inteligentných technologických odvetví (napr. Silicon Valley, Route 128, Cambridge),
príznačné rýchlym rastom, schopnosťou tvoriť inovácie, sieťami malých firiem a prepojeniami
s univerzitami a centrami pokročilých finančných a produkčných služieb (Londýn, New York, Tokio)
(Rusnák a Korec, 2020).

3.6.3

Regulačná teória

Teória vznikla vo Francúzsku (autori Aglietta, Boyer a Lipietz) v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.
Má marxistický myšlienkový základ, z ktorého prevzala myšlienku konfliktu záujmov ekonomických
subjektov, kríz a spôsob ich prekonávania.
Podľa tejto teórie je historický vývoj tvorený odlišnými obdobiami stability (režimami
akumulácie), ktoré sa od seba navzájom odlišujú vzťahmi vo výrobe, ale tiež aj politickým
a inštitucionálnym kontextom koordinácie výroby. Každý režim akumulácie končí krízou a nový
režim akumulácie začína skoncipovaním nových foriem organizácie výroby, doplnených adekvátnym
inštitucionálnym rámcom. Odlišné obdobia teda majú podstatne odlišný spôsob ekonomickej,
sociálnej, politickej a inštitucionálnej organizácie (Aglietta, 1976; Dunford a Perrons, 1994).
Dôležitú úlohu má systém sociálnej regulácie (inštitúcie, pravidlá, normy, kultúrne vzorce,
vzorce

správania),

ktorý

je

uskutočňovaný

daným

inštitucionálnym

kontextom

(napr.

pracovnoprávne vzťahy, mzdové vzťahy, vzťah štátu a verejnej ekonomiky). Tento systém
zabezpečuje stabilný vývoj daného režimu akumulácie – zlaďuje správanie jednotlivcov, ktoré je
v kapitalizme často protichodné a konfliktné. Každý režim akumulácie je však časovo obmedzený –
aj keď sociálna regulácia tlmí krízové tendencie, nakoniec skončí sociálnymi nepokojmi či
ekonomickou stagnáciou a nastúpi nový režim akumulácie (Dunford a Perrons, 1994; Jessop, 1995).
Spomínajú sa tri hlavné režimy akumulácie (Labrousse a Michel, 2018; Harvey, 1989; Blažek
a Uhlíř, 2011):
•

Režim extenzívnej akumulácie (19. storočie až do veľkej hospodárskej krízy)
charakteristický budovaním priemyselných komplexov, pričom dominuje ťažobný priemysel.
Systém sa spoliehal na masívnu mobilizáciu práce a kapitálu, avšak produktivita a mzdová
kúpna sila rástla pomaly. Spotreba pracovníkov mala v makroekonomickom cykle len malú
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úlohu a akumulácia sa spoliehala hlavne na zisky podnikateľov a rentiérov, ako aj na verejné
výdavky a vonkajší dopyt. Pracovníci boli v slabej pozícii, pretože mzdy boli nízke a záviseli
od hospodárskeho cyklu.
•

Režim intenzívnej akumulácie – fordizmus (1930 – 1970) predstavoval režim akumulácie
založený na masovej produkcii výrobkov. Takýto model pomohol najmä USA stať sa v tomto
období superveľmocou (hospodárstvo nebolo až také zasiahnuté druhou svetovou vojnou –
malo obrovskú výhodu pred ostatnými krajinami). Názov tohto režimu je odvodený od mena
Henryho Forda, ktorý zaviedol automatizovanú montážnu linku a dosiahol tak väčšiu
produktivitu pri výrobe automobilov. Zavedenie montážnej linky znížilo nároky na pracovnú
silu a súčasne spôsobilo, že pracovníci pracujúci pri montážnej linke si mohli dovoliť
automobily kúpiť, čím sa podporil dopyt. Fordizmus umožnil zamestnanie nekvalifikovanej
pracovnej sily (de-skilling) – dochádza k technickej deľbe práce, v prípade manuálnej práce
sú vykonávané len jednoduché a opakované činnosti. Zamestnanec tak ovláda jednu
špecializovanú úlohu („silu“ predstavujú stroje a takúto prácu teda mohli vykonávať aj ženy).
Výroba je veľkosériová a štandardizovaná a je charakteristická veľkými skladovými
plochami. Masová výroba však vyžaduje masovú spotrebu. Štát si osvojil intervenčný prístup
– snaha o zvýšenie úrovne dopytu, čo zabezpečí zamestnanosť (napr. silné odbory, sociálna
ochrana, dlhodobejšie pracovné zmluvy) a snaha o vytvorenie čo najpočetnejšej strednej
triedy, ktorá má štandardizované výrobky spotrebovávať. Neskôr bol fordistický model
presunutý do menej vyspelých krajín, čo bolo sprevádzané aj zneužívaním lacnej pracovnej
sily (minimálna sociálna ochrana, nevhodné pracovné podmienky). Koniec fordizmu bol
spôsobený nepružnosťou ekonomiky, ropnou krízou v roku 1973 – konflikty v krajinách
Stredného východu spôsobili zníženie ponuky ropy a rast jej ceny (bolo na nej závislé
využívanie strojov), a taktiež rastom úrovne celosvetovej konkurencieschopnosti.

•

Režim flexibilnej akumulácie – postfordizmus (od 1970) predstavoval reakciu na zvýšenie
celosvetovej konkurencieschopnosti a zmenu v spotrebiteľskom správaní. Dochádza
k špecializácií vo výrobe – od výroby štandardizovaných výrobkov po širší sortiment a snahu
uspokojiť „niche“ potreby spotrebiteľov. Väčšia flexibilita výrobného procesu znamenala
vyššie nároky na zručnosti pracovníkov (re-skilling). Prešlo sa k flexibilnejším pracovným
zmluvám (nepravidelné zamestnanie, čiastočný úväzok), výrazne sa zvýšil počet
zamestnancov na manažéra (kvalifikovanejší zamestnanci nepotrebujú až taký rozsiahly
dozor, majú väčší záber zodpovednosti, ale sú aj kontrolovaní bezpečnostnými kamerami).
Dodávateľská metóda „just-in-time“ znamenala obmedzenie skladovacieho priestoru, čo
znamenalo úspory a zníženie rizika. Dochádza k vertikálnej dezintegrácii firiem – výrobný
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proces, ktorý bol pôvodne vykonávaný v jednom podniku, sa rozložil do viacerých podnikov
– vznikajú špecializované firmy a subdodávateľské vzťahy. Taktiež k outsourcingu – presunu
časti aktivít na externý podnik (napr. do Číny či Indie).
3.6.4

Teória učiacich sa regiónov

Podľa Lundvalla (1992) sú zdrojom konkurencieschopnosti znalosti, schopnosť učiť sa a vytvárať
kultúrnu klímu, ktorá napomáha vzniku inovácií a novým spôsobom interpretácií reality. Za
konkurencieschopných sú považovaní aktéri, ktorí sú schopní neustále inovovať – novým spôsobom
kombinovať znalosti a schopnosti, a tak vytvárať nové výrobky a služby. Autori argumentujú tým, že
ak sú poznatky najdôležitejším faktorom ekonomickým rozvoja, je zrejmé, že najdôležitejšou
ekonomickou aktivitou je učenie sa. Tento prístup sa snaží objasniť úspech daného regiónu pomocou
kultúrnych procesov, ktoré majú v priestore formu rôznych kontaktov, tokov informácií a ich
interakciu. Dôraz je kladený na samotné vzťahy (Lundvall, 1992; Reich, 1992).
Regionálne učenie je procesom vzájomnej spolupráce. Jej vedľajším efektom je proces
výmeny poznatkov v určitom regióne, ktorý iniciujú samotní aktéri. Autori týchto prístupov nechápu
učenie len ako naberanie vedecko-technických poznatkov, ale definujú ho širšie – je to učenie sa
zmenám, ktoré prebiehajú v organizačnom a inštitucionálnom prostredí. Je to interaktívny
a dynamický proces, ktorý je zameraný na hromadenie poznatkov, a to na úrovni firmy a aj celej
ekonomiky. Učenie sa považuje za kolektívny proces a neobmedzuje sa iba na jednotlivcov alebo na
jednotlivé firmy, ale vyskytuje sa medzi firmami (výrobcami, dodávateľmi, konkurenciou), medzi
podnikmi a spotrebiteľmi (používateľmi) a medzi firmami a množstvom miestnych alebo
regionálnych inštitúcií (Lundvall a Johnson, 1994; Sokol, 2011).
Učenie zasahujúce do celého výrobného procesu zahŕňa:
•

learning by doing (učenie praxou – napr. výroba nejakého tovaru),

•

learning by using (učenie používaním),

•

learning by searching (učenie aktívnym hľadaním),

•

learning by interacting (učenie interakciou – teda spoluprácou) – považované za
najdôležitejšie.
Práve znalosti a schopnosť učiť sa sú považované za málo mobilné faktory silne viazané na

lokalitu. Rozdiely v schopnosti učiť sa sú považované za kľúčový mechanizmus regionálnej
diferenciácie. Učenie a inovácie neprebiehajú izolovane v jednej firme, ale potenciál učiť sa
a inovovať je vo veľkej miere ovplyvnený formou vzťahov medzi firmou a jej prostredím. Prostredie
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predstavuje nielen sieť vzťahov s ďalšími firmami a inštitúciami, ale aj inštitucionálnu štruktúru,
sociálne hodnoty, politickú kultúru danej krajiny. Inovačné firmy majú podobné potreby = kvalitné
sociálne, inštitucionálne, kultúrne a životné prostredie, čo ponúkajú len niektoré regióny.
Významným prvkom teórie učiacich sa regiónov je rozlíšenie medzi kodifikovanými
a nekodifikovanými znalosťami. Kodifikované je možné sa naučiť pomocou inštrukcií a návodu
(dajú sa premeniť na produkt, predávať, a tým pádom sú dostupné všade) a nekodifikované je možné
získať len vlastnými skúsenosťami a spoluúčasťou na danej činnosti. Kľúčové formy znalostí sú
tacitné alebo implicitné a odvodené bez priameho vyjadrenia. Kodifikované sú usporiadané
a zhromaždené do systému alebo kódu. Tacitné znalosti sú „zaznamenané“ v jednotlivcoch alebo sú
špecifické pre spoločenské a inštitucionálne kontexty, a preto sa prenášajú menej ľahko a sú miestne
zakotvené. Vyžadujú si osobné sociálne interakcie a fyzickú geografickú blízkosť. Ak sa poznatky
kodifikujú, stanú sa všadeprítomné – ďalej nemôžu byť zdrojom udržateľnej konkurenčnej výhody,
pretože sú široko dostupné konkurentom na celom svete. Preto sú kľúčové práve tacitné poznatky,
ktoré sa považujú za zdroj konkurencieschopnosti (napr. spôsob dosiahnuť konsenzus, informácie
o nových postupoch, metódy stimulácie pracovníkov) (Boschma, 2005; Storper a Venables, 2004;
Rehák, 2011; Vale, 2012).
Medzi typické charakteristiky učiacich sa regiónov patria (Malmberg, 1997; Cooke, 1995):
•

ekonomická konfigurácia regiónu – existencia väčšieho množstva obdobne zameraných
firiem – ich interakcia napomáha výmene informácií a nových myšlienok,

•

technologická infraštruktúra – existencia výskumných inštitúcií, ktoré spolupracujú
s miestnymi podnikmi,

•

kultúra a inštitúcie regiónu – je to náročné normatívne stanoviť, pretože nie je známe, aký
charakter by mala mať kultúra a inštitúcie regiónu, aby došlo k maximalizácií jeho schopnosti
učiť sa a inovovať. Kultúrna charakteristika regiónu sa dá zhrnúť do štyroch „i“: identifikácia;
inteligencia; inštitúcie; integrácia.
Predpokladá sa, že neformálne inštitúcie pripútané ku konkrétnym miestam sú podporované

regionálnymi formálnymi inštitúciami, ktoré zaručujú nepretržitú inovačnú schopnosť tvoriť
poznatky, uľahčujú výmenu poznatkov a myšlienok medzi regionálnymi aktérmi a zabezpečujú
koordináciu regionálnych činností v prospech všetkých účastníkov. Zdôrazňuje sa význam
regionálnych rozvojových koalícií a sietí. Potrebné je aj podporovať malých a stredných
podnikateľov, vznik miestnych organizácii a vzájomnú komunikáciu medzi jej členmi. Vzťahy a siete
kontaktov medzi inštitúciami tu nevstupujú do trhovej konkurencie, ale sú podstatné pre fungovanie
miestnej ekonomiky (Amin a Thrift, 1994; Storper, 1995).
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V centre pozornosti sú v prípade učiacich sa regiónov inštitucionálne siete – prostredníctvom
prehlbovania súboru neformálnych inštitúcií (zvyky, tradície, normy správania) poháňaných
miestnou atmosférou dôvery sa prispieva ku kolektívnemu procesu učenia sa. Neformálne inštitúcie
sú pripútané k danej lokalite (Amin a Thrift, 1995; Storper, 1995).
3.6.5

Inovačné prístupy k regionálnemu a miestnemu rozvoju

Kľúčovými prvkami vysvetľujúcimi súčasný miestny a regionálny rozvoj sa stali inovácie, znalosti
a učenie sa. Tieto teórie vysvetľujú rozvoj ako zlepšenie schopnosti lokality alebo regiónu
produkovať, absorbovať a využívať inovácie a znalosti prostredníctvom procesov učenia sa.
Ako ukázal už Schumpeter (1992), inovácie zahŕňajú produkciu nových tovarov, zavádzanie
nových výrobných metód, vytváranie nových foriem organizácie podniku alebo zavádzanie nových
trhov produktov či výrobných faktorov. Ten hovorí, že rast, ktorý je spôsobený prvotnou inováciou,
sa postupne rozšíri cez odvodené inovácie do celej ekonomiky – spôsobí to vznik nových podnikov
vyrábajúcich s nižšími nákladmi atď. (Schumpeter, 1992).
Inovácia je definovaná ako zavedenie nových alebo rozvoj existujúcich tovarov alebo služieb,
procesov, technológií a organizácií. Rozlišuje sa medzi evolučnými alebo prírastkovými inováciami
(Pike et al., 2016; Freeman a Perez, 1988):
•

Prírastkové inovácie – malé kontinuálne zlepšenia výrobkov alebo technológií. Sú výsledkom
invencie a zlepšenia vo výrobných procesoch prostredníctvom rôznych foriem učenia sa:
učenie praxou a učenia používaním.

•

Radikálne inovácie – výnimočné, vyskytujú sa menej často, ktoré trh predtým nepoznal, majú
diskontinuálnu povahu a sú nerovnomerne distribuované medzi ekonomickými sektormi.
Vedú k technologickým revolúciám a k vytvoreniu nových technologických systémov (napr.
internet).
Je potrebné rozlišovať medzi informáciami a poznatkami (obrázok 41). Informácie je možné

zhromaždiť v databáze. Nie sú vždy dostupné a úplné, sú územne diferencované. Každý aktér má
k informáciám iný prístup a môže ich interpretovať vlastným spôsobom (spôsobené obmedzenou
racionalitou aktéra, asymetrickými informáciami). Poznatky sú vytvorené z informácií. Na použitie
poznatkov je nutná schopnosť kognitívnej kapacity a interpretácie, ktorú aktérom poskytuje
inštitucionálne prostredie. Poznatky sú premenené informácie, ktoré nadobudli určitú hodnotu.
Na základe poznatkov sa získavajú inovácie (David a Foray, 2002).
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Obrázok 41 Údaje, informácie a poznatky
Zdroj: Burton-Jones (1999); Pike et al. (2016)

Ekonomický rozvoj priamo závisí od zavádzania a difúzie inovácií a vedomostí spúšťajúcich
zmeny vo výrobnom systéme. Akumulácia kapitálu je v konečnom dôsledku akumuláciou
technológie a poznatkov. Preto musia aktéri investovať do technológií a organizácie. Firmy robia
tieto rozhodnutia v prostredí stále sa zvyšujúcej konkurencie (Nelson, 1994, Freeman a Soete, 1997).
Pre pochopenie inovácií v regionálnom a miestnom rozvoji bol vytvorený lineárny a neskôr
aj interaktívny model inovačného procesu. Lineárny model berie do úvahy iba jednosmerný
a postupný tok myšlienok a poznatkov vo verejných a súkromných organizáciách. Postupujú od
základného výskumu a počiatočných nápadov a vynálezov, cez aplikovaný výskum, dizajn a vývoj,
až po výrobu a predaj. Tento model bol ostro kritizovaný, pretože inovácie často nemajú základ vo
vede a výskume (Kline a Rosenberg, 1986).
Neskôr sa preukázalo, že inovovanie je interaktívny proces a lineárny model bol nahradený
interaktívnym modelom (obr. 42), v ktorom inovačný proces predstavuje súbor aktivít, v ktorom sú
jednotlivé aktivity prepojené rôznymi slučkami a spätnými väzbami. Interaktívny model zdôrazňuje
interaktívny a iteračný charakter inovácií medzi inštitúciami, rafinovanejšími, špecializovanejšími
a úzko prepojenými fázami. Takéto prístupy interpretujú inováciu ako sociálny a priestorový proces,
ktorý sa vyskytuje v rôznych geograficky diferencovaných inštitucionálnych podmienkach (Lundvall,
1992; Wolfe a Gertler, 2002).
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Obrázok 42 Interaktívny model inovačného procesu
Zdroj: Clark a Guy (1997); Pike et al. (2016)

Procesy difúzie inovácií a poznatkov sú podmienené prostredím – milieu. Ide o systém firiem,
inštitúcií a ekonomických a sociálnych aktérov, v rámci ktorého firmy robia rozhodnutia ohľadom
inovácií. Firmy investujú do technológií a poznatkov na to, aby zvýšili svoje zisky a zlepšili svoju
pozíciu. Ich potreby sú však podmienené kontextom, v ktorom prebieha ich výrobná aktivita.
Výsledky potom závisia od toho, čo robia ich konkurenti, aké vzťahy firma v rámci milieu udržiava
a následne či to milieu je inovatívne alebo nie. Zavedenie a difúzia inovácií a poznatkov zlepšujú
zásobu technológií v danom odvetví alebo produkčnom systéme, čo vytvára externé úspory, z ktorých
profitujú všetky podniky v systéme (Blažek a Uhlíř, 2011).

Regionálny inovačný systém - RIS
Ide o analytický rámec na výskum konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti jednotlivých
regiónov. Inovačný proces závisí od priestorovej blízkosti a koncentrácie, ktorá uľahčuje šírenie
nekodifikovaných a kodifikovaných znalostí. Vzájomná blízkosť medzi aktérmi teda veľmi uľahčuje
tvorenie, získavanie, akumuláciu a využitie znalostí prostredníctvom existencie sietí medzi firmami,
početných vzťahov na úrovni jednotlivcov, špecifického procesu učenia sa v danom regióne,
špecifických znalostí a v lokálnom kontexte. Tento proces si vyžaduje intenzívnu komunikáciu
a spoluprácu medzi rôznymi aktérmi – v rámci firiem, ale aj medzi firmami a ďalšími inštitúciami,
ako sú univerzity a vzdelávacie inštitúcie, inovačné centrá, finančné inštitúcie, podnikateľské
združenia, vládne agentúry atď. Inovačný systém je zložený z prvkov a vzťahov, ktoré vzájomne
pôsobia v procese produkcie, difúzie a použití nových ekonomicky prospešných poznatkov
(Lundvall, 1992).
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Najskôr sa ekonómovia zaoberali definovaním národných inovačných systémov. Národné
inovačné systémy boli potom rozšírené na regionálnu úroveň s cieľom preskúmať potenciál
regionálnych inovačných systémov vznikajúcich v inštitucionálnych sieťach schopných učiť sa,
pretrvať a adaptovať s v priebehu plynutia času (Lundvall a Maskell, 2000).
Regionálnym inovačným systémom je infraštruktúra podporujúca tvorbu inovácií v interakcií
s výrobnou sférou regiónu. V rámci RIS sa potom rozlišujú dva základné subsystémy, ktoré sú
zapojené do interaktívneho učenia sa. Tieto subsystémy sú prepojené s územno-správnymi
inštitúciami a regionálnymi rozvojovými agentúrami, ktoré vytvárajú právny a organizačný rámec
zastrešujúci fungovanie inovačného systému. Často je vertikálne previazaný na národnú a globálnu
úroveň. Ide o (Asheim a Gertler, 2005; Tödtling a Trippl, 2005):
•

ekonomický subsystém zhodnocujúci poznatky – (tvorený zákazníkmi, obchodnými
partnermi, konkurenciou, priemyselným sektorom, medzi ktorými fungujú vertikálne aj
horizontálne vzťahy),

•

vedecký subsystém tvorby a difúzie poznatkov – tvorí ho podporná infraštruktúra (inštitúcie
sprostredkovania technológií, ako sú verejné a štátne výskumné organizácie, napr. univerzity
alebo inštitúcie na sprostredkovanie pracovnej sily).

Rozdelenie subsystémov je však len rámcové. Ekonomicky zhodnocovať poznatky môžu aj
univerzity (napr. spin-off firmy) a rovnako aj firmy dokážu znalosti vytvárať. Pre fungovanie tohto
systému sú dôležité aj faktory ako inštitucionálny kontext – zdieľané normy a hodnoty, vzájomná
dôvera, podobné rutiny atď. (Tödtling a Trippl, 2005).

Trojitá špirála
Autormi konceptu sú Henry Etzkowitz a Loet Leydersdorff. V koncepte trojitej špirály (triple helix)
vystupujú traja kľúčoví aktéri (Obrázok 43) (Leydersdorff a Etzkowitz, 1998):
•

Podniky (priemysel),

•

univerzity (verejná inštitúcia),

•

vláda (štát).

88

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

Obrázok 43 Trojitá špirála
Zdroj: Leydersdorff a Etzkowitz, 1998

Podľa autorov ide o analytický nástroj, ktorý je vhodný na štúdium organizačného
a inštitucionálneho usporiadania kľúčových aktérov podmieňujúcich konkurencieschopnosť
regiónov. Myšlienkou je presvedčenie, že tvorbe inovácií napomáha vzájomná spolupráca a ďalšie
typy väzieb medzi relevantnými aktérmi, nie len úsilie izolovaných výskumných tímov. Na to, aby
mohli firmy, univerzity a vláda efektívne spolupracovať, musia mať dobré povedomie o problémoch
a potrebách zostávajúcich dvoch aktérov. Evolúciu socioekonomických systémov ovplyvňujú aj
náhodné javy, ale hlavne jednotlivci, ktorí sú schopní prijímať premyslené rozhodnutia, ktoré ale
môžu byť sprevádzané nezamýšľanými dôsledkami. Trojitá špirála sa tak neustále premieňa
(Leydersdorff a Etzkowitz, 1998, 2000; Etzkowitz, 2002).
Dochádza k nim najmä vplyvom (Etzkowitz a Leydersdorff, 2000):
•

zmien trhových síl,

•

politických zmien (cyklické obmeny politických reprezentantov zastupiteľov),

•

zmien v inštitucionálnej sfére (vrátane kontroly, vo vedení vysokých škôl),

•

sociálnych hnutí,

•

technologického vývoja.
Každý z aktérov v trojitej špirále disponuje osobitým komunikačným systémom a sieťou

vzájomných vzťahov a kontaktov, pričom plní svoje úlohy. Každý z aktérov stelesňuje určitý
hodnotový systém (kultúru) a spôsoby správania sa, z čoho vyplýva rozdielna schopnosť podporovať
inovačný proces a vstrebávať inovácie. Cieľom je poznatky, ktoré nadobudol každý z individuálnych
aktérov, preniesť do praxe ostatných dvoch. Je teda nutné, aby medzi aktérmi existovala dôvera a aby
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vzájomne poznali svoje potreby a problémy. Inovácie v tomto systéme vznikajú vzájomnými
interakciami ako dôsledok systematického a nelineárneho procesu (Leydersdorff a Etzkowitz, 1998).
V praxi však nastávajú pri budovaní trojitej špirály problémy. Napr. rozdiely a bariéry medzi
akademickou a súkromnou sférou. Obe sféry majú veľmi odlišné hodnotové rebríčky, kritéria pre
hodnotenie úspechu a výber pracovníkov (Blažek a Uhlíř, 2011).
Trojitá špirála sa vyznačuje tromi dimenziami (Etzkowitz, 2002; Blažek a Uhlíř, 2011):
•

Vnútorná transformácia jednotlivých aktérov špirály: napr. vytváranie intenzívnych a nových
typov väzieb medzi firmami. (Každý z aktérov sa prispôsobuje vyjednaným pravidlám
spolupráce, snažiac sa eliminovať technické alebo organizačné bariéry vytváraním nových
typov väzieb medzi firmami, ako sú napr. strategické aliancie firiem zamerané na spoločný
výskum a vývoj alebo prehodnotením významu komerčných hodnôt v rámci univerzít, ktoré
viac oceňujú ekonomický prínos vytvorených poznatkov.)

•

Vzájomné ovplyvňovanie zostávajúcich aktérov špirály: príkladom je zmena legislatívy
v oblasti duševného vlastníctva, zmeny systémov organizácie a financovania základného
i aplikovaného výskumu, podpora mobility vedeckých pracovníkov zo strany verejného
sektoru, koncepcia a spôsob realizácie priemyselných a inovačných politík (schopnosť
ovplyvňovať má zrejme hlavne verejný sektor)

•

Vytvorenie novej siete vzťahov a organizácií: a to aj trojstranných, s cieľom podnietiť vznik
nových myšlienok a technológií a možností ich komerčného (ekonomického) zhodnotenia.
Konkrétny postup formovania triple helix môže nastať v troch fázach: v prvej je v danom

regióne nutné vytvoriť „knowledge space“, teda dostatočnú koncentráciu vedecko-výskumných
aktivít v blízkych a nadväzujúcich odvetviach. Cieľom druhej fázy je vytvoriť „consensus space“,
teda prostredie, kde sa môžu stretávať osobnosti z rôznych inštitúcií a s rôznymi skúsenosťami
s cieľom generovať nové myšlienky a stratégie. Treťou fázou je vytvorenie „innovation space“, teda
vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorej cieľom je dosiahnuť ciele dohodnuté v predchádzajúcej fáze
(Etzkowitz, 2002).
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3.6.6

Klastre v regionálnom a miestnom rozvoji

Fenomén klastrov je známy už od začiatku dvadsiateho storočia z prác Alfreda Marshalla – vo svojej
práci spomína priemyselné okrsky – zoskupenia podobných alebo navzájom prepojených firiem.
Tento autor už v roku 1920 uviedol, že lokalizácia podnikov v tesnej blízkosti znamená pre tieto
podniky aglomeračné výhody. Záujem o túto problematiku bol oživený aj v súvislosti s fenoménom
oblastí tretieho Talianska – flexibilnou špecializáciou (Schumpeter, 1992; Piore a Sabel, 1984).
Intenzívnou vzájomnou spoluprácou môžu úspory z rozsahu dosiahnuť nielen veľké firmy,
ale aj zoskupenia menších firiem. Sústredenie podobne špecializovaných firiem vedie k trom hlavným
typom aglomeračných úspor: predovšetkým k vzniku dodatočnej zásoby kvalifikovanej pracovnej
sily, k vybudovaniu špecializovanej infraštruktúry a k vzniku špecializovaných dodávateľov. Medzi
členmi klastra dochádza k vzájomnej spolupráci, ale aj ku konkurencií (Schumpeter, 1992; Porter,
1990).
Teória klastrov vznikla ako výsledok skúmania konkurencieschopnosti podnikov v globálnej
ekonomike. Michael Porter vo svojom diele „Konkurenčná výhoda štátov“ vytvoril model
vysvetľujúci úlohu a dynamiku priestorového klastrovania odvetví v národnej ekonomike a ich
potenciálny prínos k produktivite a konkurencieschopnosti (Porter, 1990, 1998). Rozvoj chápe ako
zlepšenú komparatívnu výhodu firiem, klastrov a národných ekonomík na medzinárodných trhoch
(Porter, 1990, 1998).
Klastre sú podľa Portera (1990, 2000) zhluky priestorovo koncentrovaných, vzájomne
previazaných firiem, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných
odvetviach a pridružených inštitúciách, ako sú univerzity, agentúry a obchodné asociácie rôznych
smerov, ktoré navzájom súťažia, ale aj spolupracujú. Medzi aktérmi existujú vzájomné väzby
a geografická blízkosť. Na ich vznik je nutný dostatočný počet komplementárne špecializovaných
firiem a inštitúcií, ako sú vzdelávacie a výskumné inštitúcie atď. (Porter, 1990, 2000).
Porterov diamant tvoria štyri determinanty (resp. šesť determinantov), ktoré individuálne, aj
ako systém samotný, vytvárajú podmienky, na základe ktorých vznikajú a fungujú podniky. Ide o:
•

podmienky na strane trhu vstupných faktorov, produkčné faktory podporujúce výrobu
a služby (prírodné, ľudské, kapitálové zdroje a vedecká, technická a administratívna
infraštruktúra),

•

podmienky na strane dopytu, ktoré charakterizujú dopyt po (špecializovaných) tovaroch
a službách; klastre obyčajne obsluhujú globálne trhy,
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•

podporné a príbuzné odvetvia, prítomnosť schopných lokálnych dodávateľov, miestna
podpora a rozširovanie priemyselných odvetví, ktoré podporujú pokročilé zručnosti, odbornú
prípravu a infraštruktúru,

•

firemné stratégie a zodpovedajúcu mieru rivality, ktorá podnecuje tvorbu inovácií. Priestorová
blízkosť firiem umožňuje reagovať na kroky konkurencie.
Porter tvrdí, že intenzita väzieb v diamante je posilnená, pokiaľ sú firmy geograficky

koncentrované, teda „sklastrované“. Je podľa neho pravdepodobné, že firmy a odvetvia, ktoré sú v
danom štáte globálne najschopnejšie konkurencie, budú tiež v rámci tohto štátu geograficky
koncentrované (Porter, 1990, 1998; Martin a Sunley, 2003).
Kľúčom úspechu podnikov je práve lokálne prostredie, ktoré ich obklopuje. Lokálne faktory
dokážu zabezpečiť efektívnosť, inovácie a prospešná je taktiež existencia lokálnych konkurentov.
Medzi aktérmi klastrov dochádza tak k dvom typom väzieb: v prípade horizontálnych väzieb ide
o väzby, v rámci ktorých si firmy konkurujú – napr. produkujú podobné výrobky či služby. Na rozdiel
od toho vertikálne väzby znamenajú kooperáciu – napr. vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi
(Porter, 1998; Blažek a Uhlíř, 2011).
Užitočnú typológiu klastrov uvádza Markusen (2005)zdôrazňujúc odlišné úlohy, ktoré
zohrávajú rôzne skupiny členov klastra, ako aj spôsob, akým dochádza medzi aktérmi k interakciám
(Markusen, 2005; He a Hosein Fallah, 2011):
•

Sieťové výrobné okrsky (Marshallovské klastre) – pozostávajú z miestne vlastnených
malých a stredných podnikoch, ktoré sú zamerané na remeselné odvetvia, high-tech odvetvia
či odvetvia služieb výrobcom (napr. Tech City vo východnom Londýne alebo región EmiliaRomagna). Marshallov originálny model vysvetľoval niektoré z prvých priemyselných
klastrov, pričom napríklad vôbec nepovažoval sociálne vzťahy za dôležitý faktor, neskorší
výskum však ukázal, že fenomén klastrovania je oveľa komplexnejší.

•

Hub-and-Spoke klaster je štruktúrovaný okolo jedného alebo niekoľkých dominantných
firiem podporujúcich regionálny klaster. V tomto type klastra sa dodávatelia a ďalšie subjekty
rozmiestňujú okolo dominantnej firmy. Dominantná firma obchoduje nielen s miestnymi
malými firmami, ale aj s externými dodávateľmi a jej odberateľmi sú predovšetkým externí
zákazníci (môže ísť o veľké, ale aj malé podniky). Vzhľadom na povahu klastra je jeho
dynamika vo veľkej miere determinovaná úspechom či neúspechom dominantného podniku.
V prípade Slovenska možno ako príklad uviesť automobilový priemysel, kde môžeme
pozorovať priestorovú koncentráciu subdodávateľov a finálny výrobok je určený pre
zahraničné trhy.
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•

Satelitná platforma – kľúčovou charakteristikou je absencia prepojení či sietí v rámci
regionálneho klastra – miestne pobočky udržiavajú obchodné vzťahy hlavne so svojimi
centrálami či partnermi, ktorí sú lokalizovaní mimo klastra. Budúci rast takéhoto klastra je do
značnej miery určený schopnosťou regiónu udržať si svoju konkurenčnú výhodu. Pre
špičkové satelitné platformy je najnáročnejšou otázkou udržiavanie a rozvoj skupiny
kvalifikovaných odborníkov. Na druhej strane, platformy nižšej kategórie sú náchylnejšie na
zvýšenie nákladov na prevádzku podniku. Vzhľadom na svoju povahu je satelitná platforma
časom menej udržateľná, ak sa klastru nepodarí rozvinúť diverzifikovanejšiu miestnu
ekonomiku. Príkladom na Slovenku môžu byť pobočky medzinárodných korporácií, ako
AT&T či IBM v Bratislave.

•

Štátom podporovaný (State centered) klaster predstavuje štruktúru, v ktorej je prítomná
jedna alebo viaceré veľké verejné alebo neziskové subjekty, ako univerzity, verejné výskumné
inštitúcie, prípadne vojenské základne. Tieto subjekty sú zvyčajne obklopené menšími
firmami či organizáciami, a teda formujú štruktúru podobnú klastru typu hub-and-spoke.
Z dlhodobého hľadiska vyhliadky takéhoto klastra závisia od dvoch faktorov: 1) veľkosti
a sily dominujúcich verejných subjektov a 2) schopnosti regiónu podporovať začínajúce
podniky a podnikanie. Ide o dôležitý faktor uľahčujúci transformáciu regiónu na
dynamickejšiu a diverzifikovanejšiu regionálnu ekonomiku. Príkladom môže byť IT Valley
Košice, ktorý vznikol ako spoločná (klastrová) iniciatíva vzdelávacích inštitúcií (Technická
univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), verejného sektora a spoločností IT sektora.

Obrázok 44 Typológia klastrov
Zdroj: Markusen (2005)
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Teória vs. realita: Analýza siete ekonomických subjektov v mikroregióne Myjava
S cieľom ilustrovať vzťahy medzi ekonomickými a ďalšími subjektmi v priestore analyzujeme
interakcie a spoluprácu medzi súkromným, neziskovým a verejným sektorom na základe 18
riadených rozhovorov s podnikmi z odvetví: Výroba výrobkov z gumy a plastu, Výroba a spracovanie
kovov a kovových konštrukcií, Výroba elektronických a elektrických zariadení, motorových vozidiel,
návesov a prívesov, Stavebníctvo, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a papierových
výrobkov, Veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, Informácie a komunikácia,
nehnuteľnosti.

Obrázok 45 Dodávateľské vzťahy – materiál
Zdroj: Varecha a kol, 2018

Najčastejšie respondenti označovali dodávateľský vzťah materiálu (Obrázok 45).
Najvýraznejším, a zároveň aj najdôležitejším odvetvím v tejto oblasti, je veľkoobchod, maloobchod
a oprava motorových vozidiel. Firmy majú množstvo vzťahov s okolitými subjektmi, teda sú
výrazným spôsobom zainteresovaní v sieti dodávateľských vzťahov. Evidentnú závislosť na tomto
odvetví pozorujeme zo strany firiem zaoberajúcich sa či už spracovaním a vyrábaním kovov, alebo
plastovou výrobou. Z osobných rozhovorov sme sa však dozvedeli, že niektoré veľké firmy
v sledovanom území majú svojich stabilných partnerov, z oblasti dodania materiálu, najmä
v zahraničí. Vysoká hustota v sieti dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi kľúčovými firmami
v sledovanom mikroregióne je založená na toku pomocného materiálu, ktorý je taktiež dôležitý
v prevádzke, ale používa sa priamo vo výrobe finálneho produktu firmy. Prúdenie základných
materiálových vstupov sa tiež vyskytuje, avšak v menšej miere.
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Obrázok 46 Dodávateľské vzťahy – služby
Zdroj: Varecha a kol., 2018

Pri dodávaní služieb (Obrázok 46) nie je viditeľná prevaha jedného odvetvia, ako to bolo
v prípade dodávky materiálu. Najčastejšie respondenti označovali firmy, ktoré podnikajú vo výrobe
a spracovaní kovov a kovových konštrukcií, potom veľkoobchode, maloobchode, oprave motorových
vozidiel a taktiež spoločností, ktoré sa zaoberajú odbornými, vedeckými, technickými činnosťami,
administratívnymi a podpornými službami. Medzi dodávateľmi služieb sa vyskytol aj verejný
a neziskový sektor.

Obrázok 47 Spoločná infraštruktúra a lokalizácia v spoločných priestoroch

Zdroj: Varecha a kol., 2018
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Pri dotazníkovom prieskume sme zistili, že v mikroregióne Myjava sú najväčšie firmy
situované v dvoch lokalitách. Spracované údaje vytvorili dve uzavreté sieťové štruktúry (Obrázok
47). Prvou lokalitou je Priemyselný park Javorinská v Myjave, kde prevládajú firmy z odvetví Výroba
a spracovanie kovov a kovových konštrukcií a Výroba výrobkov z gumy a plastu. Druhá vysoká
koncentrácia firiem je v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava, kde je dominantným odvetvím
Výroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií. Firmy, ktoré sú súčasťou takýchto sietí a sú
lokalizované v tesnej blízkosti, majú možnosť čerpať mnoho výhod, či už tých mäkkých, ako sú
rýchly tok informácií, know-how alebo zvládanie rizík vyskytujúcich sa na trhu, ako aj tých tvrdých,
napríklad zníženie nákladov firiem zdieľaním spoločnej infraštruktúry, technológií.
Pri analýze zdieľania spoločnej infraštruktúry môžeme zlúčiť túto sieť napríklad so sieťami
dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Z tohto zistenia môžeme tvrdiť, že firmy využívajú výhody
kolokalizácie v sieti. Vďaka tejto spolupráci minimalizujú náklady na dopravu alebo tiež náklady na
skladovanie (just-in-time).

Obrázok 48 Prenos informácií, know-how a spolupráca pri strategickom plánovaní
Zdroj: Varecha a kol., 2018
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Firma J&M Language Academy, s. r. o. je dôležitým subjektom v oblasti vzdelávania
zamestnancov (Obrázok 48). V oblasti prenosu informácií má tiež výrazné postavenie Stredná
priemyselná škola v Myjave. Spolupráca školy s miestnymi firmami predstavuje najmä tzv. duálne
vzdelávanie. Firmy žiakom umožňujú absolvovať odbornú prax vo svojich prevádzkach, kde žiaci
získajú pracovné návyky a majú možnosť preniesť svoje získané teoretické vedomosti do praxe.
Určitá výhoda z tejto kooperácie plynie aj samotným firmám, a to konkrétne pri hľadaní
potenciálnych budúcich zamestnancov. Vidíme, že druh takejto spolupráce preferujú spoločnosti
z odvetvia Výroba a spracovanie kovov, pričom dôvodom je existencia študijného odboru Strojárstvo
a ostatná kovospracúvacia výroba. Dve z opýtaných firiem sa obrátili na mesto/obec, v ktorej sídlia.
V oboch prípadoch išlo o požiadavku rozšírenia svojej prevádzky, teda získania mestských/obecných
pozemkov.

Obrázok 49 Dodávateľské vzťahy – technológie
Zdroj: Varecha a kol., 2018

V rámci technologických tokov (Obrázok 49) síce nemôžeme hovoriť o výrazne hustých
vzťahoch, ale aj tak treba poznamenať, že dochádza k výmene technológií, a to najmä medzi firmami
v odvetví Výroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií. V tejto sieti môžeme hovoriť
o nevyužití geografickej blízkosti firiem v priemyselných parkoch, aj keď vidíme čiastočnú
prepojenosť.
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Obrázok 50 Finančná a materiálna podpora
Zdroj: Varecha a kol., 2018

Prevahu má v tomto prípade finančná podpora, ktorá smeruje zo strany firiem do verejného
a neziskového sektora (Obrázok 50). Výrazným sponzorom spomedzi firiem v sledovanom území je
firma C. E. P. Scherdel Pružiny, spol. s r. o., ktorá podporuje každoročne podielom zaplatenej dane
vo výške 2 % Strednú priemyselnú školu a Divadelné združenie Korbáč Myjava. V jednom roku sa
dokonca výrazným spôsobom podieľala na finančnej organizácii známeho podujatia SLOVAKIA
MOTOCROSS ACTION. Z osobných rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi firmy sme sa dozvedeli,
že dôvodom, prečo sa firma rozhodla sponzorovať práve tieto subjekty, sú aj neformálne vzťahy,
ktoré majú medzi sebou.
Celkovo najvyššiu prepojenosť s ostatnými členmi siete zaznamenávame pri odvetviach
Veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, Výroba a spracovanie kovov a kovových
konštrukcií Výroba výrobkov z gumy a plastu Výroba potravín a nápojov, tvorená jedným
dominantným subjektom. Ostatné odvetvia, umiestnené na okraji siete, majú nízky stupeň centrality,
teda majú málo vzťahov s ostatnými aktérmi v sieti. Druhou, pre nás tiež veľmi významnou veličinou,
je stupeň blízkosti. Môžeme vidieť, že najkratšie vzdialenosti sú medzi priemyselnými odvetviami
Výroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií a Výroba výrobkov z gumy a plastu.
Previazanosť týchto dvoch odvetví je evidentná a prúdenie tokov medzi nimi prebieha rýchlejšie
a flexibilnejšie, čo má pozitívny vplyv na celú sieť, keďže existuje predpoklad vysokých
multiplikačných efektov aj na ostatné odvetvia.
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Evidentnú prevahu majú dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Na druhej strane si však subjekty
v sieti čoraz viac uvedomujú dôležitosť toku informácií a vedomostí, a taktiež sme zaznamenali rast
toku technológií. Už na prvý pohľad môžeme vidieť, že ekonomické, ale aj neekonomické subjekty
v mikroregióne Myjava, spolu vytvárajú otvorenú sieťovú štruktúru a tiež môžeme tvrdiť, že sa začína
formovať typ kombinovanej regionálnej siete, v ktorej dochádza k spolupráci veľkých a MSP, pričom
väčšie firmy začínajú rozvíjať rôzne druhy funkčných väzieb vo vzťahu k menším firmám. Prejavy
tejto narastajúcej dominancie môžeme vidieť napríklad v oblasti odvetví Veľkoobchod, maloobchod
a oprava motorových vozidiel a Výroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií. Vybudovaním
priemyselných parkov v mikroregióne Myjava sa otvára nespočetné množstvo možností a príležitostí
pre subjekty v týchto zoskupeniach. Niektoré firmy, aj napriek tomu, že sú situované v priemyselných
parkoch, teda sú súčasťou uzavretých sietí, prijímajú alebo aj odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej,
teda subjektom, ktoré sa nachádzajú mimo týchto zoskupení. Najlepšie tento jav môžeme vidieť
v prípade spolupráce firiem so Strednou priemyselnou školou v Myjave.
Ak sa klastrové zoskupenie formuje prirodzeným spôsobom a nie organizovane, cielene, ide
o veľmi zložitý a dlhotrvajúci proces. V našom prípade môžeme hovoriť o spontánnom, dokonca až
podvedomom klastrovaní, ktoré je však ešte v iniciálnom štádiu. Rozhodujúcimi firmami, ktoré sa
podieľajú na tomto rozvoji, sú napríklad C.E.P. Scherdel, SAMTEK, SUBTIL, ML Produktion a iné,
pretože ich interakcie majú charakter nielen dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré sú typické
pre klasické inter-firemné obchodné siete, ale aj povahu informačnej, technologickej, dokonca aj
vedomostnej prepojenosti. Ak však uvažujeme o reálne fungujúcom regionálnom klastri, pozornosť
by sme mali venovať existujúcej, aj keď zatiaľ nie veľmi hustej sieti prepojení súkromného sektora
na niektoré inštitúcie miestnej samosprávy, neziskové organizácie, ale predovšetkým, lokálne
odborné školy.
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3.6.7

Inštitucionálny prístup k regionálnej politike

Teórie spadajúce do tohto prístupu patria k endogénnym rozvojovým koncepciám. Tieto prístupy
vyzdvihujú najmä dôležitosť faktorov ako je interakcia medzi jednotlivými aktérmi a ich učenie sa
(dôležitá je veľká hustota neformálnych vzťahov medzi aktérmi). Podpora týchto aktivít môže
spočívať v investíciách do ľudského kapitálu, podpore vzniku inštitúcií na facilitovanie učenia sa,
vedy a výskumu či vzniku podpornej infraštruktúry (podpora a facilitácia vzájomnej komunikácie
medzi aktérmi; špecializované služby – napr. právne, daňové poradenstvo, rizikový kapitál, dizajn,
marketing). Autori tiež spomínajú opatrenia zamerané na zlepšenie životných podmienok v regióne.
Podpora môže byť zabezpečená intervenciou verejného sektora, prípadne v spolupráci so súkromným
sektorom (v prípade aktivít ako je vznik podnikateľských združení či komunikácie medzi jeho členmi
je však zásah verejného sektora obmedzený a môže fungovať len ako akýsi katalyzátor či facilitátor)
(Hodgson, 1999; Maskell a Malmberg 1999; Florida, 1995; Blažek a Uhlíř, 2011). Implikácie
inštitucionálnych prístupov pre regionálnu politiku a jej nástroje sú zhrnuté v tabuľke 7.
Vplyv evolučných prístupov na regionálnu politiku je podľa viacerých autorov značne
limitovaný, pretože vzhľadom na jeho povahu (úspech regiónu závisí od /inštitucionálneho/
historického vývoja a je považovaný za „unikátny a ťažko kopírovateľný“) je náročné odvodiť nejaké
odporúčania. Pri tvorbe regionálnej politiky inšpirovanej evolučnými prístupmi je kľúčové prihliadať
na konkrétny geografický kontext, teda povaha intervencie by sa mala v jednotlivých regiónoch líšiť,
pretože sa líši aj ich historický vývoj. Mala by byť založená na inštitucionálnom historickom vývoji
regiónu a intervencia by mala byť prispôsobená potrebám regiónu (Boschma a Frenken, 2007;
Boschma, 2009).
Teória flexibilnej špecializácie a teória „výrobného okrsku“ pripisuje veľký význam
endogénnym zdrojom regiónu, ide teda o rozvoj „zdola“. Dôraz sa kladie na význam malých
a stredných podnikov, vzájomnú kooperáciu a vytváranie sietí v regióne, ktoré sú založené na
intenzívnych medziľudských kontaktoch založených na dôvere a koordinovanej spolupráci. Za hybnú
silu regionálneho rozvoja sa považujú miestni a regionálni aktéri (podniky, pracovné sily, odbory,
územná samospráva). Inovatívne „reálne“ služby a ďalšia podporná infraštruktúra výrobných okrskov
sa považovali za spôsob ako podporiť konkurencieschopnosť a schopnosť flexibilne sa adaptovať
vďaka dizintegrovaným produkčným sieťam a inštitucionálnemu usporiadaniu. Regionálna politika
inšpirovaná týmto prístupom sa zameriavala na podporu vytvárania lokálne decentralizovaných
produkčných sietí, podporu aglomeračných úspor, sietí zabezpečujúcich dôveru medzi aktérmi,
kooperáciu a na kapacitu miestnych aktérov podporovať sociálne učenie, adaptáciu, inovácie
a podnikanie (Bellini et al., 2012; Becattini, 1990; Pike et al., 2016).
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Inovácie, znalosti, učenie sa a kreativita majú v súčasných regionálnych politikách významné
postavenie. Kľúčovými aktérmi sú v prípade inovačných prístupov firmy, verejný sektor, inštitúcie
výskumu a vývoja, ale aj firmy a organizácie sprostredkujúce transfer technológií, vedecko-technické
parky, výskumné ústavy či výskumné centrá súkromných podnikov. V prípade regiónov, v ktorých
chýba silný a inovatívny aktér súkromného sektora, sa za kľúčových aktérov považujú najmä
univerzity či nemocnice. V prípade týchto prístupov sa zdôrazňuje budovanie „soft“ infraštruktúry
v podobe špecializovaných inštitúcií, ktoré stimulujú a podporujú sieťovanie, transfer znalostí na
zvýšenie inovačnej kapacity, budovanie znalostí a kreativity, ich aplikácia a učenie sa. Taktiež je
dôležité budovanie „tvrdej“ infraštruktúry ako sú vysokorýchlostné širokopásmové siete či vedecké
a technologické parky (Goddard a Vallance, 2013; Storper, 1997; Pike et al., 2016).
Regionálna politika inšpirovaná teóriou klastrov zdôrazňuje podporu vytvárania, rozvoja
a evolúcie klastrov, čo má prispieť k regionálnej a národnej konkurencieschopnosti daného odvetvia.
Politika je zameraná na identifikáciu a mapovanie klastrov (napr. sa identifikuje sektorová štruktúra
a vzájomné prepojenia medzi aktérmi) a následne na vytvorenie vhodných nástrojov na podporu ich
rastu. Vznik klastrov je často aktívne podporovaný – hovoríme o „klastrových iniciatívach“.
Klastrová politika sa zameriava na stranu ponuky – snaží sa zabezpečiť poskytovanie verejných
statkov, ako sú siete spolupráce medzi členmi klastra, spoločný marketing špecializovaných zručností
a znalostí, miestne služby (napr. finančné, právne, marketing, dizajn) (Martin and Sunley, 2011; Pike
et al., 2016).
Tabuľka 7 Inštitucionálne prístupy a regionálna politika

Implikácie pre regionálnu politiku

Nástroje regionálnej politiky

Evolučné

„Place-based“ prístupy zdôrazňujúce

Distribuované siete znalostí;

prístupy

inštitucionálnu históriu regiónu a intervencia na

rozvoj technologických

mieru šitá danému regiónu; zameranie na adaptívne

platforiem; regionálne

cesty (adaptive path)

príbuzná diverzifikácia

Teória

Štát má udržiavať konkurenčné prostredie,

Podpora „reálnych“ služieb;

flexibilnej

napomáhať reštrukturalizácií; podpora vytvárania

podpora inovácií; podpora

špecializácie spoločných inštitúcií podporujúcich malé firmy;
a teória

podpora vertikálnej disintegrácie a vzniku

„výrobného

pozitívnych externalít prostredníctvom

okrsku“

sprostredkovateľských inštitúcií
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Inovačné

Zlepšovanie zdrojov, kapacít a schopností pre vznik Inovačné stratégie, okrsky

prístupy a

inovácií; tvorba a využívanie znalostí; podpora

a siete, vedecké parky,

teória

učenia a kreativity; získanie výhody „prvého

technopoly, kreatívne štvrte,

učiacich sa

hýbateľa“; podpora regionálnych inovačných

kvalitné životné podmienky

regiónov

systémov (rozvoj väzieb, napr. medzi školami,
samosprávou a podnikmi); transformácia verejného
sektora na proinovačný verejný sektor; podpora
vzájomnej spolupráce a synergických väzieb
aktérov trojitej špirály; podpora spolupráce medzi
subsystémom znalosti produkujúcim
a subsystémom znalosti využívajúcim; podpora
talentov; podpora podnikania

Klastre v

Výrazná decentralizácia priemyselnej politiky

Podpora start-upov

regionálnom vzhľadom na to, že rad faktorov

a inkubátorov; rozvoj

a miestnom

konkurencieschopnosti má regionálnu povahu;

ľudského kapitálu; podpora

rozvoji

podpora externalít vyplývajúcich z väzieb medzi

inovácií; vytvorenie vhodnej

aktérmi z rôznych klastrov

infraštruktúry

Zdroj: Blažek a Uhlíř (2011); Pike et al (2016); upravené

102

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

4

Aplikácia ideových prístupov k regionálnemu rozvoju v politike súdržnosti
EÚ

Európska únia (EÚ) je najrozsiahlejší a najúspešnejší projekt integrácie v histórii. Počnúc colnou
úniou zameranou na oceľ a uhlie na začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sa stala úplne
integrovaným jednotným trhom charakterizovaným voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu
a práce, koordináciou hospodárskej politiky v rôznych oblastiach a jednotnou európskou
centralizovanou menovou politikou v rámci Hospodárskej a menovej únie (HMÚ).
Zmluva o EÚ v článku 3 pripisuje Únii úlohu „podporovať hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi“. Na dosiahnutie tohto cieľa je v článku 174 uvedené,
že: „Únia sa bude zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov
a zaostalosťou najviac znevýhodnených regiónov“.
Začiatky regionálnej politiky v európskom kontexte ako súčasti národohospodárskych politík
sa datujú od 30. rokov 20. storočia, pričom sa začali uplatňovať najprv vo Veľkej Británii (jej vznik
bol iniciovaný Veľkou hospodárskou krízou, ktorej následkom bolo aj prehlbovanie socioekonomických disparít medzi regiónmi a úpadok regiónov s vysokým podielom tradičných
priemyselných odvetví). Odvtedy sa regionálna politika v krajine vyvíjala kontinuálne a väčšina
nástrojov regionálnej politiky bola sformulovaná a v praxi odskúšaná práve v podmienkach Veľkej
Británie. Za touto krajinou nasledovali po druhej svetovej vojne ďalšie európske krajiny, medzi
ktorými sa prejavili výrazné medziregionálne rozdiely, predovšetkým Francúzsko a Taliansko, zatiaľ
čo v ostatných západoeurópskych krajinách sa regionálna politika začala formovať až v 50. a 60.
rokoch 20. storočia (Výrostová, 2010). Tieto začiatky sú v kontexte kohéznej politiky EÚ dôležité
preto, lebo aj keď sa regionálne politiky týchto krajín zrodili skôr ako samotné Európske
spoločenstvo, regionálnu politiku EÚ podstatne ovplyvnili.
Aj keď pojem solidarity v priestorovom zmysle sa v rôznych koncepčných dokumentoch
a správach vydaných inštitúciami EÚ objavoval už dávno, regionálna, resp. kohézna politika je
relatívne nová; založená bola v druhej polovici 80. rokov a odvtedy sa jej ciele a rozpočet periodicky
menili.
Kohéznu politiku možno rozdeliť na dve výrazne odlišné etapy: pred a po roku 1989. Pred
rokom 1989 sa rozpočet EÚ implementoval ročne, pričom primárnym zdrojom bol Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) a primárnymi beneficientmi boli Taliansko, Spojené kráľovstvo,
Francúzsko a Grécko. Po prijatí Jednotného európskeho aktu v roku 1987 bola regionálna politika
implementovaná prostredníctvom viacročných programových období, z ktorých prvé bolo
realizované v rokoch 1989 až 1993. Ďalej v kapitole v stručnosti popíšeme jednotlivé vývojové štádiá
regionálnej, resp. kohéznej politiky.
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4.1

Prvá etapa (1957 – 1988): Rozpor medzi koncepciou spoločného trhu na európskej úrovni
a intervencionistickými regionálnymi politikami na úrovni členských krajín a zrod
regionálnej politiky EÚ

Aj keď je politika súdržnosti relatívne novou politikou EÚ, počiatky úvah o potrebe špeciálnej
politiky zameranej na vyrovnávanie regionálnych rozdielov môžeme identifikovať už pri založení
Európskeho spoločenstva podpisom Rímskej zmluvy v roku 1957, ktorou bolo založené Európske
hospodárske spoločenstvo. V preambule zmluvy sa totiž uvádza:
„JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV, PREZIDENT SPOLKOVEJ
REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ
VEĽKOVOJVODKYŇA LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ
HOLANDSKA, ODHODLANÍ položiť základy čoraz užšieho zjednocovania
národov Európy,... V ÚSILÍ o posilnenie jednoty svojich hospodárstiev
a zabezpečenie ich harmonického rozvoja zmenšovaním rozdielov medzi
jednotlivými regiónmi a zaostalosti regiónov s menej výhodnými
podmienkami,
spoločenstvo...“

...

ROZHODLI
(Zmluva

o

SA

vytvoriť

založení

Európske

Európskeho

hospodárske
hospodárskeho

spoločenstva, 1957)
Bez ohľadu na uvedenú deklaráciu, zrod spoločnej regionálnej politiky nastane až podstatne
neskôr, pričom v tomto období regionálna politika vtedajších členských štátov bola vo výlučnej
kompetencii národných orgánov. Táto skutočnosť nastala z viacerých dôvodov:
•

v tomto období, ako už bolo uvedené, mnohé krajiny ešte stále budovali a rozvíjali regionálne
politiky na národnej úrovni,

•

spoločná regionálna politika by musela zasahovať do otázok vnútroštátnej organizácie moci
ako aj do vzťahov medzi štátom a súkromným sektorom, pričom členské štáty sa zdráhali
prideliť tieto kompetencie novozaloženým inštitúciám EÚ,

•

na začiatku tohto obdobia sa členské krajiny spoliehali na čerstvo založenú Svetovú banku
v kontexte podpory rastu zaostalých regiónov,

•

z časti bola považovaná za zbytočnú, keďže práve v uľahčení medziregionálneho obchodu
v tomto období (napr. colná únia, odstránenie bariér voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu,
spoločná politika v oblasti dopravy, odstránenie bariér hospodárskej súťaže na spoločnom
trhu) videli členské štáty spôsob znižovania ekonomickej a sociálnej nerovnováhy (Brunazzo,
2016).
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Okrem uvedeného, v tomto období boli zavedené len tri ďalšie nástroje, ktoré boli špecificky
zamerané na znižovanie regionálnych disparít: 1) Európska investičná banka, ktorá poskytovala
pôžičky a financovanie rozvojových projektov v rozvojových a reštrukturalizujúcich sa regiónoch, 2)
Európsky sociálny fond, vytvorený s cieľom udržať a zlepšiť mobilitu na európskom trhu práce
prostredníctvom vzdelávacích a rekvalifikačných projektov zameraných predovšetkým na upadajúce
priemyselné regióny, 3) Usmerňovacia sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho
a záručného fondu, ktorý poskytoval podporu zaostalým vidieckym regiónom predovšetkým
orientáciou na poľnohospodársky ako kľúčový sektor vidieckych ekonomík (konkrétne na
intenzifikáciu, modernizáciu a zvyšovanie produktivity práce) (Terluin, 2001; Brunazzo, 2016).
Pokiaľ ide o začiatky spoločnej európskej regionálnej politiky, v roku 1965 Európska komisia
vydala oznámenie, po ktorom nasledovalo vytvorenie generálneho riaditeľstva pre regionálnu
politiku v roku 1968. V roku 1972 hlavy štátov a vlád členských krajín prijali v Paríži závery, ktoré
označovali regionálnu politiku ako „základný faktor posilnenia Spoločenstva“. V „Thomsonovej
správe“, ktorú uverejnila Európska komisia v roku 1973, eurokomisár pre regionálnu politiku George
Thomson dospel k záveru, že „hoci bol dosiahnutý cieľ trvalej expanzie stanovený v zmluve, jej vyvážená
a harmonická povaha sa nedosiahla“ a „formy podpory spoločenstva, síce užitočné a dobre odôvodnené
ako individuálne nástroje politiky, keď sa posudzujú ako celok, zdá sa, že skôr prehlbujú regionálne
rozdiely ako ich znižujú“ (Manzella a Mendez, 2009; Brunazzo, 2016; Thomson, (1973a; 1973b).

Existujú viaceré dôvody prečo sa regionálna politika na konci 70. rokov dostala do popredia
diskusie v Európskom spoločenstve. Kľúčovým bolo rozšírenie EÚ o Spojené kráľovstvo a Írsko
(spolu s Dánskom) v roku 1973, ktoré zapríčinilo výrazné prehĺbenie regionálnych disparít v rámci
Spoločenstva. Už spomínaný George Thomson, ktorý sa stal komisárom, bol členom vľavo
orientovanej Britskej Labour Party, a keďže v tomto období bola regionálna politika v tejto krajine
jednou z kľúčových, prirodzene sa zastával aj o jej začlenenie do portfólia politík Európskeho
spoločenstva.
Čiastkové nástroje zamerané na odstránenie regionálnych rozdielov uplatňované v tomto
období zlyhávali aj v dôsledku toho, že jednotlivé členské krajiny kládli väčší dôraz na národné
regionálne politiky, pričom existoval výrazný rozdiel v uplatňovaných stratégiách. Napríklad na
strane Francúzska existovalo výrazné obhajovanie zintenzívnenia štátnych zásahov do ekonomiky,
pričom ich postoj k ekonomickej integrácii obsahoval viac dirigistických prvkov ako napríklad
v Nemecku. Okrem tohto, regionálne politiky niektorých členských štátov v tomto období boli
v rozpore s už spomenutým neoklasickým prístupom k regionálnemu rozvoju, premietnutom v snahe
o posilnenie spoločného trhu a mobility výrobných faktorov a produkcie v rámci neho. Ďalej mnohí
autori uvádzajú ako príklad často používanú politiku „národných šampiónov” alebo tzv. „picking
winners” politiku, ktorú uplatňovali mnohé európske krajiny v 60. a 70. rokoch minulého storočia.
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Táto politika bola založená na identifikácii potenciálne úspešných firiem a odvetví a implementácii
viacerých opatrení, ako sú dotácie a daňové úľavy na ich podporu. Zahŕňala tiež zhovievavý, dokonca
v niektorých prípadoch aj povzbudzujúci postoj k zlučovaniu podnikov a (v snahe o spravodlivú
distribúciu) aj znárodnenie niektorých služieb verejného charakteru ako aj iných priemyselných
odvetví považovaných za strategické. Okrem odvetvových „motorických jednotiek“ bola regionálna
politika mnohých krajín v tomto období založená aj na riadenom posilňovaní rozširujúcich efektov,
napríklad vo Francúzsku vymedzením tzv. „metropole d`equilibre“ alebo metropol rovnováhy
s cieľom spomaliť rozvoj regiónu Paríža a podporiť ostatné francúzske regióny budovaním
infraštruktúry a podporou realokácie priemyselných kapacít. Vo Veľkej Británii to boli tzv. „New
Towns“, pričom regulácia priemyselných investícií (z Londýna a juhovýchodu krajiny do ostatných
regiónov) spočívala v systéme udeľovania certifikátov (priemyselné podniky, ktoré sa chceli
lokalizovať v týchto regiónoch, museli získať tzv. Industrial Development Certificates), ktorý sa
používal v rokoch 1947 až 1981 (Balassa, 1961; Pitelis a Kelmendi, 2011; Maier a Tödtling, 1998).
Na základe hore uvedených skutočností uznesenie schválené Konferenciou hláv štátov
a predsedov vlád v Paríži v roku 1972 zdôraznilo zámer „dať najvyššiu prioritu náprave
štrukturálnych a regionálnych nerovnováh v Spoločenstve, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu
hospodárskej a menovej únie“, a konkrétne:
„Členské štáty sa rozhodli posilniť Spoločenstvo vytvorením hospodárskej
a menovej únie ako prejavu stability a rastu ako nevyhnutného základu pre
ich sociálny pokrok a ako nápravu pre regionálne rozdiely. (..). Hlavy štátov
a predsedovia vlád dávajú najvyššiu prioritu náprave štrukturálnych
a regionálnych nerovnováh v Spoločenstve, ktoré by mohli brzdiť dosiahnutie
hospodárskej a menovej únie. Vedúci predstavitelia štátov a vlád vyzývajú
Komisiu, aby čo najskôr pripravila správu o analýze regionálnych problémov
rozšíreného Spoločenstva a ponúkla vhodné návrhy. (...) Odteraz sa zaväzujú
koordinovať svoje regionálne politiky. Želajúc si uplatniť svoje úsilie pri
riešení regionálnych problémov na úrovni Spoločenstva, žiadajú inštitúcie
Spoločenstva o zriadenie Fondu regionálneho rozvoja, ktorý by bol funkčný
od 31. decembra 1973. Od začiatku druhej etapy Hospodárskej a menovej
únie bude tento fond vlastným zdrojom Spoločenstva. Jeho zásahy
koordinované s národnou pomocou pomáhajú spolu s vytvorením
Hospodárskej a menovej únie napraviť veľké regionálne nerovnováhy
v rozšírenom Spoločenstve, a to najmä tie, ktoré vyplývajú z prevahy
poľnohospodárstva, priemyselných zmien a štrukturálnej nezamestnanosti.“
(Sekretariát Komisie, 1972)
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Obdobie rokov 1975 až 1988 bolo značne poznačené predovšetkým postupným zvyšovaním
rozpočtu alokovaného na regionálnu politiku, vo veľkej miere motivovaného začlenením ďalších
členských krajín, v rámci ktorých existovali výrazné regionálne disparity. Okrem toho sa značne
posilnila aj pozícia Európskej komisie v nadväznosti na regionálnu politiku, menovite mohla
relevantné fondy využívať autonómnejšie na podporu rozvojových projektov v oblastiach, ktoré
neboli vymedzené vládami členských štátov. Nová legislatíva tiež poverila Komisiu strategickou
úlohou, konkrétne vypracovávaním pravidelných správ o hospodárskych a sociálnych podmienkach
regiónov a navrhovaním nových regionálnych priorít a usmernení pre členské štáty. Hoci tieto
reformy posilnili centralizáciu regionálnej politiky a vymedzili Komisii väčšiu rozhodovaciu
právomoc v tom, ktoré regióny budú cieľom podpory, regionálna politika de facto fungovala
systémom transferových platieb až do roku 1988.
S Jednotným európskym aktom (JEA) sa v roku 1986 regionálna politika stala kompetenciou
Spoločenstva a sociálna a hospodárska súdržnosť cieľom Spoločenstva, pričom sa dosiahnutie tohto
cieľa malo podporovať prostredníctvom Štrukturálnych fondov, EIB a ostatných existujúcich
finančných nástrojov.
Prijatie JEA ukončilo proces reforiem oznámený 12. marca 1985 predsedom Komisie
Jacqueom Delorsom v programe Komisie:
„Za posledných 15 rokov sa regionálne rozdiely v rámci Spoločenstva
rozšírili. Štrukturálne fondy Spoločenstva by mali (...) umožniť Spoločenstvu
podporovať štrukturálne projekty konverzie a adaptácie v regiónoch
v ťažkostiach (...) a zvrátiť trend smerujúci k tomu, aby sa tieto fondy
považovali výlučne za mechanizmy prerozdeľovania.“ (Delors, 1985).
Rok 1988 bol začiatkom plnohodnotnej regionálnej politiky (okrem iného sa regionálna
politika čiastočne prepojila s časťou sociálnej a poľnohospodárskej politiky). S cieľom zlepšiť
efektívnosť regionálnej politiky priniesla táto reforma aj výrazné zvýšenie finančných prostriedkov,
ktoré by do roku 1993 mali dosiahnuť 30,7 % rozpočtu EÚ. Novými znakmi regionálnej politiky je
aj väčšie zapojenie regionálnych inštitúcií pri tvorbe a implementácii politiky súdržnosti
Spoločenstva, teda ide o politiku založenú na integrovanom prístupe. Pri tejto reforme sa zaviedlo do
procesu formulácie a implementácie regionálnej politiky aj strednodobé plánovanie.

4.1.1

Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 1957-1988.

Aj keď v jednotlivých zakladacích a koncepčných dokumentoch z tohto obdobia nie je vyslovene
deklarovaná ekonomická teória, ktorá stála za formuláciou jednotlivých nástrojov či už priamo
zameraných na znižovanie regionálnych rozdielov, alebo sa toto znižovanie očakávalo ako vedľajší
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efekt presadzovaných politík, vidíme, že prevládal predovšetkým exogénny ponukovo orientovaný
prístup k regionálnemu rozvoju. Paralelu pritom v úplných začiatkoch európskej integrácie vidíme
predovšetkým v neoklasickom prístupe k regionálnemu rozvoju.
Neoklasická teória regionálneho rozvoja je konvergenčná teória, ktorá poukazuje na to, že
vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov môže nastať dvoma spôsobmi : prostredníctvom presunu
výrobných faktorov (práce – L a kapitálu – K) a prostredníctvom interregionálneho obchodu. Podľa
tejto teórie budú plynúť výrobné faktory tam, kde dosiahnu najvyšší výnos (úrok, zisk), resp.
mzdu.Regióny s vysokým pomerom K/L (kapitálovo intenzívnejší región) budú mať vysoké mzdy
a nízke výnosy z kapitálu. Budú teda priťahovať pracovnú silu a strácať kapitál. Regióny s nízkym
pomerom K/L (pracovne intenzívnejší región) budú priťahovať kapitál a strácať pracovnú silu.
Kapitál a práca sa budú presúvať dovtedy, kým dôjde k vyrovnaniu ich „cien“. Ak do modelu
zavedieme aj mobilitu tovarov medzi regiónmi, potom mobilita pracovných síl a kapitálu môžu
prebiehať aj súhlasným smerom, kým nedôjde k rovnováhe. Je to preto, že ak sa zvýši dopyt po
produktoch daného regiónu zo strany iných regiónov, potom sa zvýši aj dopyt po výrobných faktoroch
– práci a kapitáli, čo zvýši ich cenu. Pracovná sila a kapitál sa budú presúvať za vyšším zhodnotením
dovtedy, kým sa cenová úroveň v regiónoch nevyrovná.
Základom neoklasického prístupu teda je, že trhový mechanizmus dokáže zabezpečiť
optimálnu alokáciu výrobných faktorov medzi regiónmi a zodpovedajúce rozdelenie dôchodkov.
Prístup vychádza z viacerých nereálnych predpokladov, t. j. existencia dokonalej konkurencie
(nástroje zamerané na odstránenie bariér hospodárskej súťaže na spoločnom európskom trhu), úplná
mobilita práce a kapitálu a plné využitie výrobných faktorov (vytvorenie spoločného európskeho trhu,
zavedenie colnej únie a podpora zlepšenia mobility pracovných síl). Regionálna politika má
predovšetkým zabezpečiť platnosť predpokladov pre fungovanie trhového mechanizmu, napr.
podporu technickej infraštruktúry medzi silno a slabo rozvinutými regiónmi, ktorá znižuje bariéry
mobility tovarov, faktorov a informácií (napr. spoločná dopravná politika). Koncept neoklasického
vyrovnávania regionálnych rozdielov teda dominoval v politikách na úrovni Európskeho
spoločenstva.
Na strane druhej však individuálne regionálne politiky členských krajín v tomto období
vychádzali predovšetkým z polarizačného prístupu k regionálnemu rozvoju, ktorý v podstate popiera
predpoklady neoklasickej teórie o vyrovnávaní rozdielov. Pritom podstata regionálnych politík
členských krajín bola výrazne ovplyvnená koncepciou odvetvovej polarizácie. Táto koncepcia
vychádza z predpokladu, že hospodársky rast nevzniká rovnomerne, ale má základ v tzv. motorickej
jednotke. Motorická jednotka je odvetvie hospodárstva, ktoré rastie nadpriemerne rýchlo
a prostredníctvom silných medziodvetvových vzťahov ovplyvňuje aj ostatné odvetvia. Motorická
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jednotka sa od ostatných odvetví odlišuje významnou veľkosťou, silným postavením vo vzťahu
k iným odvetviam, silnými medziodvetvovými vzťahmi s inými odvetviami a silným rastom.
Ak sú splnené tieto predpoklady, môže motorická jednotka vytvárať impulzy v dostatočnom
rozsahu a prenášať ich do ostatného hospodárstva. Impulzy motorickej jednotky vznikajú dvoma
spôsobmi: pozitívnymi internými a externými efektmi (lokalizačné a urbanizačné efekty)
a inováciami. Ak existujú pozitívne interné alebo externé efekty, umožňuje to motorickej jednotke
dosahovať nízke jednotkové náklady, a tým automaticky posilňovať svoje dominantné postavenie.
Dochádza k rastu jej trhovej sily aj politického významu. Expanziou motorickej jednotky sa zvyšuje
potreba inputov a medziproduktov, čím sa prenáša rastový impulz na nadväzujúce hospodárske
odvetvia. Motorická jednotka má na ostatné hospodárske odvetvia pozitívne efekty (poskytuje
impulzy v rámci hodnototvorného reťazca, napr. prostredníctvom rastu dopytu po inputoch
a medziproduktoch podporuje rast nadväzujúcich odvetví, prostredníctvom difúzie inovačných
impulzov do nadväzujúcich odvetví) aj negatívne efekty (oberá ostatné odvetvia o výrobné faktory
(pracovná sila, kapitál, vytláčanie konkurenčných odvetví z trhu, brzdenie ich inovačnej schopnosti).
V pôvodných členských krajinách sa v tomto období podporovali práve takéto „motorické jednotky“,
od ktorých sa očakávalo, že budú mať pozitívne efekty na celý región, v ktorom sa nachádzajú
(zvyčajne išlo o priemyselné odvetvia).
Takáto politika však prirodzene viedla k zhoršeniu štrukturálneho zlyhania trhu a bola
v rozpore s teoretickou snahou o posilnenie hospodárskej súťaže na úrovni Spoločenstva a zavedenie
spoločného trhu. Síce stratégie na tradičnom koncepte polarizácie stimulovali hospodársky
a technologický pokrok, v periférnych a menej rozvinutých regiónoch aj naďalej pretrvávali skôr
negatívne ako pozitívne efekty. Prehlbovanie regionálnych rozdielov v rámci krajín potom limitovalo
aj pozitívne efekty spoločného európskeho trhu.
Tento rozpor je jedným z dôvodov, prečo na konci tohto obdobia už hovoríme o skutočnej
spoločnej regionálnej politiky, ktorá už nebude výlučne vnútornou záležitosťou členských štátov.
V citovaných vyjadreniach pritom môžeme identifikovať čiastočný posun z čisto neoklasického
vnímania mechanizmov vyrovnávania regionálnych rozdielov, keď samotné trhové mechanizmy
nedokážu zabezpečiť konvergenciu za prítomnosti výrazných regionálnych rozdielov.

4.2

Druhá etapa (1988-2020): Spoločná európska regionálna politika, resp. politika
súdržnosti

Ekonomické argumenty pre formuláciu a implementáciu regionálnej politiky sú početné. Pritom
v prípade politiky súdržnosti EÚ, ktorá bola zavedená v roku 1988 a naďalej sa vyvíjala, sa jej
evolúcia odráža aj v hlavných diskusiách a teoretických prácach v oblasti regionálnej ekonómie. Prvá
109

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

etapa vývoja regionálnej politiky (doteraz popisovaná) bola na jednej strane postavená na regionálne
diferencovaných intervenciách zameraných na konkrétne podniky a sektory, s cieľom ovplyvniť ich
lokalizáciu. Túto politiku možno považovať za zameranú na korigovanie trhového mechanizmu,
pretože bez nej by trh viedol k priestorovo nevyrovnaným výsledkom. Následné iterácie regionálnej
politiky kladú oveľa väčší dôraz na endogénny rozvoj regiónov vytváraním podmienok, ktoré vedú k
prechodu na konkurencieschopnejšie hospodárstvo.
V pokračovaní kapitoly budeme vývoj ideových prístupov k politike súdržnosti hľadať
v premietnutí do cieľov v jednotlivých programových obdobiach. Identifikujeme pritom dve etapy,
počas ktorých sa radikálne zmenil ideový prístup ku kohéznej politike, vychádzajúci tak z aktuálnej
situácie a výziev daného obdobia, ako aj z posunu vo vývoji teoretických prístupov k regionálnemu
rozvoju a priestorovej konvergencie, resp. divergencie.
Tabuľka 8 Vývoj cieľov kohéznej politiky v období 1988 až 2020

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Ahnera a kol. (2008).

Proces tvorby politík v Európskej únii je založený na „expertnej metóde“, ktorá je
charakteristická tým, že ideové prístupy formujúce napr. aj politiku súdržnosti sa prostredníctvom
expertov, ktorých účasť na formulácii tejto politiky je výrazná, dostávajú priamo k tvorcom politík.
Okrem tohto, formulácia politiky súdržnosti je tiež v podmienkach EÚ skôr byrokratický ako
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politický proces, pričom na rozhodovaní o jej obsahu a formách implementácie majú väčší podiel
úradníci ako volení predstavitelia orgánov EÚ.
4.2.1

Obdobie 1989 až 2006: Regionálna politika založená na polarizačnom prístupe
s ojedinelými prvkami endogénnych rozvojových koncepcií

Pod cieľ 1 v prvom programovom období spadalo najmä územie vtedy periférnych krajín
(predovšetkým Španielska, Talianska, Portugalska, Grécka a Írska), pričom investície smerovali
najmä do rozvoja infraštruktúry (dopravnej a environmentálnej), produktívnych investícií, ako
napr. priama a nepriama podpora podnikov a ľudských zdrojov. Viac ako polovica zdrojov bola
alokovaná práve na tento cieľ. Z druhého cieľa bola polovica alokovaných zdrojov vynaložená na
produktívne prostredie podporujúce malé a stredné podniky a zvyšok na fyzickú revitalizáciu
bývalých priemyselne využívaných lokalít a na ľudské zdroje. Zameraním sa na cieľové skupiny
pre aktívne politiky trhu práce, programy v rámci cieľov 3 a 4 nemali žiadnu geografickú
koncentráciu a boli prijaté na národnej úrovni a len financované z ESF. Zatiaľ čo intervencie v rámci
cieľa 5a nemali žiadnu všeobecnú geografickú koncentráciu, zámery v rámci cieľa 5b sa sústreďovali
na vidiecke oblasti. Výdavky v rámci cieľa 5a sa týkali produktívnych investícií; finančné prostriedky
v rámci cieľa 5b boli poskytnuté na nové hospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach (47,2 %),
infraštruktúru a ľudské zdroje (20 %) a životné prostredie (12,1 %). Okrem národných
a regionálnych programov stanovených v rámci cieľov, Komisia predložila spolu 16 iniciatív
Spoločenstva na riešenie osobitných problémov určitých regiónov alebo sektorov.
Reforma z roku 1993 ponechala ciele obdobia 1994 – 1999 viac-menej nezmenené. Ani podiel
jednotlivých spomenutých položiek na rozpočte v rámci jednotlivých cieľov sa výrazne nezmenil,
okrem zvýšenia podielu prostriedkov v rámci cieľa 1 na podporu podnikov. Pre celkovo 13 iniciatív
Spoločenstva bolo k dispozícii spolufinancovanie cezhraničných, nadnárodných a inovatívnych
projektov. Reforma z roku 1993 sa uskutočnila v súvislosti s nadobudnutím platnosti Maastrichtskej
zmluvy. Táto zmluva vytvorila priestor pre vytvorenie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ)
a potvrdila centrálne postavenie regionálnej politiky v znižovaní sociálno-ekonomických rozdielov
medzi európskymi regiónmi, pričom by mala redukovať štrukturálne obmedzenia, ktoré by inak
mohli mať vplyv na prijatie jednotnej meny. Zmluva navyše vytvorila nový štrukturálny nástroj –
Kohézny fond, zameraný na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa bol
nižší ako 90 % priemeru EÚ.
Reforma v roku 1999 bola ovplyvnená záväzkom EÚ podporovať vstup krajín strednej
a východnej Európy (CEE) a zavedenie HMÚ. Najmä rozšírenie prinieslo zmeny v regionálnej
politike, čo umožnilo prispôsobiť ju novým členom, ktorých úroveň rozvoja bola podstatne nižšia
ako úroveň pôvodných členských štátov. Zlúčením predchádzajúcich cieľov 2 a 5, ako aj 3 a 4,
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reforma z roku 1999 znížila počet cieľov štrukturálnych fondov zo šiestich na tri a počet iniciatív
Spoločenstva z 13 na štyri. 41 % investícií v rámci cieľa 1 bolo vynaložených na infraštruktúru,
z čoho menej než polovica bola vyčlenená na dopravu a približne tretina na životné prostredie.
33,8 % bolo vyčlenených na vytvorenie produktívneho prostredia pre podniky a 24,5 % na ľudské
zdroje. Z celkových investícií v rámci cieľa 2 bolo 55,1 % vynaložených na produktívne prostredie
najmä pre malé a stredné podniky, 23,9 % pre fyzickú obnovu a životné prostredie, často pre
bývalé priemyselné lokality, a 20,9 % pre ľudské zdroje. Aktivity v rámci cieľa 3 aj ďalej zostali
viac menej doménou členských štátov. Výrazný posun z finančného hľadiska nastal smerom
k podpore výskumu a inovácií a infraštruktúry.
4.2.1.1 Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 1989 až 2006
Aj keď sa už na začiatku uplatňovania spoločnej regionálnej politiky vo všetkých členských krajinách
upustilo od administratívnych a regulačných nástrojov typických pre národné regionálne politiky
v predchádzajúcom období (posun nastal od podpory veľkých podnikov smerom k malým a stredným
podnikom, v mnohých členských krajinách prebehla privatizácia v rámci strategických odvetví
a priame štátne zásahy do lokalizácie ekonomických aktivít v priestore boli nahradené inými typmi
nástrojov v súlade s vnútorným trhom EÚ), aj naďalej v regionálnej politike vidíme inšpiráciu
v polarizačnom prístupe. Tentokrát však namiesto odvetvovej polarizácie najvýraznejšiu inšpiráciu
vieme identifikovať v druhom prúde polarizačných teórií: v regionálnej polarizácii. Koncepcia
polarizovaného rozvoja spočíva v tom, že regionálne ekonomiky podliehajú dlhodobým procesom
„kumulovania príčin“, pri ktorých počiatočná výhoda alebo nevýhoda vedie k začarovanému cyklu
rastu regiónu, resp. jeho úpadku. Pôvodne úspešný región pritiahne kapitál, kvalifikovanú pracovnú
silu, dynamické ekonomické aktivity, čím posilní svoju pozíciu, a naopak, znevýhodní pozíciu menej
rozvinutých regiónov, z ktorých sa tak kapitál, ako aj pracovná sila, odčerpáva. Podľa tohto konceptu
interakcie medzi regiónmi vyúsťujú do dvoch protichodných efektov: sťahujúcich a rozširujúcich.
Sťahujúce efekty sú definované negatívnym vplyvom rozvinutých regiónov na menej rozvinuté.
Ekonomický rast regiónu môže odčerpávať zo susedného menej vyspelého regiónu najmä mladých
vzdelaných ľudí, kapitál, inovačný potenciál, pretože dosahuje konkurenčnú výhodu – výnosy
z rozsahu, ďalej môže negatívne pôsobiť na životné prostredie, rastie jeho konkurencieschopnosť, čo
negatívne pôsobí na konkurencieschopnosť okolitých slabších regiónov. Tieto efekty spôsobujú
zväčšovanie medziregionálnych rozdielov a zväčšujú polarizáciu priestoru. Rozširujúci efekt je
pozitívny efekt, ktorý vzniká tým, že vyspelý región do susediacich menej rozvinutých regiónov
„rozširuje“ pozitívne impulzy, napr. priesaky znalostí, šírenie inovácií, rast dopytu po produktoch
produkovaných v menej vyspelých regiónov a pritiahnutie ekonomických aktivít (podniky sa môžu
presunúť do blízkosti vyspelých regiónov a profitovať z externých aglomeračných úspor a lacnejšej
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pracovnej sily). Podľa tejto koncepcie to, či budú prevládať divergenčné alebo konvergenčné procesy
medzi regiónmi, bude závisieť od toho, či dominujú sťahujúce alebo rozširujúce efekty. Relatívny
podiel týchto efektov pritom závisí od faktorov ako je dopravná a telekomunikačná infraštruktúra
medzi rozvinutými a zaostalými regiónmi, úroveň vzdelania, podnikateľský potenciál atď., t. j. od
faktorov, ktoré určujú úroveň rozvoja regiónu. V konečnom dôsledku to znamená, že čím je úroveň
rozvoja krajiny nižšia, tým viac budú prevažovať prirodzené sťahujúce efekty medzi jej rozvinutými
a zaostalými regiónmi. Podľa teoretikov polarizačného prístupu k regionálnemu rozvoju by v záujme
predchádzania alebo prerušenia týchto cyklov mala regionálna politika poskytnúť dostatočnú
podporu znevýhodneným slabším regiónom, aby zmenila dynamiku rozvoja v ich prospech. Tieto sa
uvádzajú ako argument verejnej politiky, ktorá by mala pôsobiť proti sťahujúcim polarizačným
efektom a posilňovať rozširujúce efekty, napr. prostredníctvom podpory kapitálového transferu do
menej rozvinutých regiónov, zníženia emigrácie z týchto regiónov a investícií do infraštruktúry.
Tieto myšlienky sa v danom časovom horizonte odrážajú najmä v koncentrácii priorít na
najmenej rozvinuté regióny a vidiecke regióny (v polarizačnom prístupe k regionálnemu rozvoju
často označované ako periféria). Zameranie sa na podporu súkromného sektora, v tomto období už
podporu malých a stredných podnikov, bolo inšpirované aj predpokladmi novej ekonomickej
geografie a novej (endogénnej) teórie rastu. Regionálna politika bola v tomto období v podstate
zameraná na mobilitu, snahou bolo podporovať najmä voľný pohyb kapitálu v nerozvinutých
oblastiach prostredníctvom projektov na zlepšenie infraštruktúry a rozvoj priemyslu. V tomto zmysle
sa teda regionálna politika v podstate nelíši od stratégií, ktoré dominovali na úrovni jednotlivých
členských krajín v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, a ktoré boli iba čiastočne úspešné. Je však
zrejmé, že EÚ tieto stratégie už kombinuje s prvkami endogénnej stratégie, napr. podporou
integrovaných rozvojových koncepcií pre cieľové regióny a nie iba samostatnými ad hoc projektmi,
podporou spolupráce s regionálnymi a národnými orgánmi, pričom už identifikujeme aj prvé prvky
inovačných stratégií, pri ktorých sa uprednostňujú projekty zamerané na transfer technológií,
podnikové inovácie a vzdelávanie.

4.2.2

Obdobie 2007 až 2020: Politika súdržnosti vychádzajúca z novej ekonomickej geografie,
endogénnej teórie rastu a inštitucionálneho prístupu

Reforma z roku 2006 predstavuje najradikálnejšiu reformu regionálnej politiky od roku 1988. Tieto
zmeny vysvetľujú dva hlavné faktory: prispôsobenie politiky súdržnosti východnému rozšíreniu EÚ
a potreba, aby sa táto politika zameriavala na ciele stanovené v novej Lisabonskej agende. Takzvaná
Lisabonská stratégia bola druhým faktorom ovplyvňujúcim reformu. V marci roku 2000 Európska
rada spustila ambiciózny program reforiem s cieľom urobiť z EÚ do roku 2010
113

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

„najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete schopnú udržateľného
hospodárskeho rastu s viacerými a lepšími pracovnými miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou“
(Európska rada, 2000). Okrem toho, nová politika súdržnosti bola užšie prepojená s ostatnými
politikami EÚ, ako je SPP a Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva.
Cieľ konvergencia sa zameriava na stimuláciu rastu a zamestnanosti v najmenej rozvinutých
regiónoch. Kladie dôraz najmä na inováciu a na znalostnú spoločnosť, na prispôsobivosť
hospodárskym a sociálnym zmenám, kvalitu životného prostredia a na účinnosť administratívy,
pričom sa zameriava na najmenej rozvinuté členské štáty a regióny. Cieľ regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pokrýva všetky oblasti Európskej únie, ktoré nie sú spôsobilé
pre cieľ konvergencia. Jeho zámerom je posilnenie konkurencieschopnosti regiónov a ich
zatraktívnenie, ako aj podporu zamestnanosti prostredníctvom rozvojových programov, ktoré
pomôžu týmto regiónom počítať s hospodárskymi zmenami a podporovať ich prostredníctvom
inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany životného prostredia a zlepšenia
ich dostupnosti, a prostredníctvom vytvárania nových a kvalitnejších pracovných miest,
prispôsobením pracovnej sily a investíciami do ľudských zdrojov. Cieľ Európska územná
spolupráca smeruje k posilneniu spolupráce na cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej
úrovni. Ide o doplnok k ďalším dvom cieľom, pretože regióny spôsobilé na jeho použitie sú zároveň
spôsobilé aj pre cieľ konvergencie alebo regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti.
Zameriava sa na podporu spoločných riešení pre subjekty z rôznych krajín v oblastiach mestského,
vidieckeho a pobrežného rozvoja, rozvoja hospodárskych vzťahov a vzniku malých a stredných
podnikov (SME). Spolupráca je zameraná na výskum, vývoj, znalostnú spoločnosť, životné
prostredie, prevenciu rizík a integrované vodohospodárstvo.
Reformovaná politika súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 je hlavným nástrojom EÚ na
investovanie do plnenia cieľov stratégie Európa 2020: v oblasti výskumu, vzdelávania,
zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania a priemyslu,
energetiky a životného prostredia. Politika súdržnosti sa tiež zameriava na posilnenie hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii prostredníctvom odstránenia nerovnováhy medzi
regiónmi. Na dosiahnutie týchto cieľov budú tri fondy v rámci kohéznej politiky EÚ (Európsky fond
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond) podporovať 11 tematických cieľov.
Pritom hlavné priority ESF sú 8 – 11, hoci tento fond podporuje aj 1 – 4. Kohézny fond podporuje
ciele 4 až 7 a 11. Posilnený bol rozmer rozvoja miest a boj o sociálne začlenenie, pričom bolo
stanovené minimálne množstvo prostriedkov EFRR vyčlenené na integrované projekty v mestách
a v prípade ESF na podporu marginalizovaných spoločenstiev. Investície z EFRR podporia všetkých
11 cieľov, ale ciele 1 – 4 (energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje, výskum, inovácie
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a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a prechod na nízko-uhlíkové
hospodárstvo) sú hlavnými prioritami investícií.

4.2.2.1 Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 2007 až 2020
V tejto etape sa zameranie politiky súdržnosti odkláňa od výraznej orientácie na znevýhodnené
regióny aj na regióny rozvinuté (napr. v rámci cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť
v programovom období 2007 – 2014). V tomto období sa v kontexte formulácie politiky súdržnosti
čoraz častejšie začal skloňovať pojem regionálna konkurencieschopnosť a jej determinanty. Pritom
experti koncepciu regionálnej konkurencieschopnosti zakladali z časti na záveroch teórie štádií
rozvoja (spoločnosti, resp. regióny sú klasifikované do piatich etáp podľa ich úrovne rozvoja: tradičná
spoločnosť, predpoklady k odrazu, odrazenie, cesta k vyspelosti, éra masovej výroby), ktorej
záverom je, že politika by mala zohľadňovať štádium vývoja regiónu. Tento koncept však bol
podstatne upravený, pričom štádiá vývoja, o ktoré sa opierajú aj mnohé analytické a koncepčné
dokumenty nadväzujúce na politiku súdržnosti EÚ (World Economic Forum, 2012), vychádzajú
z typológie Svetového ekonomického fóra v Správe o globálnej konkurencieschopnosti. Tento
prístup rozdeľuje krajiny, resp. regióny do troch hlavných etáp vývoja: regióny, ktorých konkurenčná
výhoda spočíva v lacných výrobných faktoroch a dostupných prírodných zdrojoch (tzv. factor-driven
economy), regióny, ktorých konkurenčná výhoda spočíva v efektoch úspor z rozsahu, vyššej
produktivite a efektivite (tzv. efficency-driven alebo investment-driven economy) a regióny, ktorých
konkurenčná výhoda je založená na nových technológiách, inovatívnych výrobkoch a produkcii
služieb (tzv. innovation-driven economy). Takto ponímaný koncept konkurencieschopnosti, ktorý je
významným pilierom Lisabonskej stratégie, a následnej aj jej premietnutia do politík EÚ, výrazne
ovplyvnil zmeny v politike súdržnosti na začiatku tohto obdobia. Totižto štrukturálne charakteristiky
regionálnych ekonomík, ktoré predurčujú konkurencieschopnosť regiónu, sa časom vyvíjajú a často
prejavujú „závislosť na zvolenej ceste“ a vzhľadom na pomerne historicky odlišné vývojové
trajektórie krajín a regiónov EÚ tvorcovia politiky pripúšťajú, že jednotlivé regióny potrebujú
vzhľadom na štádium, v ktorom sa nachádzajú, aj iné podporné nástroje.
V tomto období politika súdržnosti bola výrazne ovplyvnená aj novou ekonomickou
geografiou, ktorá vychádza z neoklasickej teórie, s tým, že koncept neoklasickej teórie o klesajúcich
výnosoch nahradila konceptom rastúcich externých úspor (aglomeračné úspory). V podstate integruje
argumenty polarizačného prístupu do typicky neoklasického modelu. Vychádza pritom
z predpokladu, že ľudské zdroje sú menej mobilné ako iné zdroje (kapitál, suroviny), sú však hlavnou
zložkou tzv. endogénneho rastu, t. j. rastu, na ktorý sa nevzťahujú klesajúce výnosy. Špecializácia
regiónov je potom výsledkom troch aglomeračných efektov: koncentrácie kvalifikovanej
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a špecializovanej pracovnej sily, vzájomne sa posilňujúcej technológie a inovácií v danom odvetví,
vzájomná previazanosť miestnych podnikov formou subdodávateľských vzťahov a spoločného
využívania špecializovanej infraštruktúry.
Vzhľadom na to, že otvorenie trhu a rušenie bariér mobility výrobných faktorov a produkcie
(napríklad prostredníctvom snahy o docielenie jednotného európskeho trhu) podporuje regionálnu
špecializáciu, vzájomné pôsobenie medzi ekonomikami aglomerácií a nákladmi z preťaženia
ovplyvní potenciál regiónu. Regióny, ktoré sú schopné špecializovať sa na odvetvia typické rastúcimi
úsporami z rozsahu, budú mať úžitok v porovnaní so špecializáciou v menej dynamických sektoroch.
Zvýšené preťaženie v najviac rozvinutých regiónoch (dopravné zápchy, vysoké náklady na bývanie,
ceny nehnuteľností, znížená kvalita života...) by však malo znamenať, že rozširujúce efekty budú
vytláčať ekonomické aktivity z týchto regiónov. Nedostatky v podnikateľskom prostredí alebo
v infraštruktúre v znevýhodnených regiónoch by však mohli spôsobiť to, že tieto efekty nebudú môcť
využiť. Čo sa týka postoja ku regionálnej politiky ako takej, názory predstaviteľov tohto konceptu sa
líšia. Na jednej strane je kritika intervencií, ktoré by narušili vznik prirodzenej regionálnej
špecializácie (vzhľadom na danosti regiónov), pričom prízvukujú, že ak politika zabraňuje
prirodzeným aglomeračným procesom, potom môžu byť ohrozené aj predpokladané výhody
integrácie spoločného európskeho trhu. Na druhej strane je však argumentované, že v kontexte tejto
koncepcie politika súdržnosti môže prispieť, najmä prostredníctvom aktivít zameraných na
dosahovanie ekonomiky z rozsahu, podporu znevýhodnených regiónov s cieľom, aby tieto efekty
vedeli využívať, či už aktivitami smerovanými na zlepšenie podnikateľského prostredia, investícií do
vzdelávania, investícií do dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry alebo znižovaním nákladov
z preťaženia v rastúcich znevýhodnených regiónoch (Európska Komisia, 2014).
Poklad pre politiku súdržnosti založenú na týchto predpokladoch ďalej dopĺňajú endogénne
rastové koncepcie. Teória endogénneho rastu vychádza z polarizačnej teórie, ktorú integruje do
neoklasických modelov. Podľa tejto teórie technologický pokrok nemá exogénny charakter (tak ako
v neoklasických teóriách). Základnými faktormi, ktoré ovplyvňujú rastové možnosti regiónov, sú
endogénne faktory, ktorými sú podľa tejto teórie napríklad technológie, inovácie, veda a výskum
a vzdelanie. V regionálnom rozvoji teda rastie význam výdavkov na vedu, výskum a vývoj, podporu
inovácií a technologického pokroku. Mechanizmy, vďaka ktorým dochádza k vyrovnávaniu
rozdielov, sú (okrem neoklasickej mobility kapitálu a práce) aj inštitucionálny a právny rámec
a šírenie technológií. Ďalším dôležitým prínosom teórie endogénneho rastu je formalizácia dôležitosti
ľudského kapitálu. Vysoko kvalifikovaní pracovníci majú tendenciu byť produktívnejší
a inovatívnejší, a preto majú zásadný význam tak pre jednotlivé firmy, ako aj pre celú ekonomiku.
Zástancovia tejto teórie odporúčajú regionálnu politiku decentralizovať na regióny a orientovať ju na
podporu kvality výroby a špecializáciu na úrovni malých a stredných podnikov.
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V tomto období politiku súdržnosti EÚ vo veľkej miere ovplyvnil aj inštitucionálny prístup
k regionálnemu rozvoju. Tento síce stavia na predpokladoch novej ekonomickej geografie
a endogénnej teórie rastu v tom, že vyzdvihuje význam poznatkov a inovácií pre rast a rozvoj na
regionálnej úrovni, ale prináša do týchto konceptov inštitucionálnu dimenziu ako kľúčovú. Inovácie
ako zdroj rastu a základ konvergencie sa v ekonomickom opodstatnení existencie a súčasnej
formulácie politiky súdržnosti objavujú v troch formách. Prvou je úloha výskumu a vývoja
v regionálnom raste s predpokladom „čím viac, tým lepšie“ (ekonomické zdôvodnenie je nasledovné:
výskum a vývoj generuje inovácie a nové technológie a inovácie generujú ekonomický rast, pretože
zvyšujú produktivitu). Druhou je úloha „inovačných systémov“, pri ktorej sa zdôrazňuje, že
charakteristika konkrétneho regiónu, napríklad regionálnych sietí, vzdelávacieho systému, prepojenia
aktérov, spolupráce subjektov na inštitucionálnej úrovni ako aj takých faktorov, ako je kultúrna klíma
a dôvera, predurčuje, akú intenzitu tvorby inovácií a ich využitia pre ekonomický rast je región
schopný dosiahnuť. Tretím faktorom je to, ako región dokáže získať nové poznatky z informačných
tokov zvonku: priesaky vedomostí.
V tomto období sa do popredia dostáva aj koncept „územnej kohézie“ a „územnej
konkurencieschopnosti“. Pojem územia však bol v tomto poslednom štádiu predefinovaný
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím; už nie je definovaný len ako geografický priestor
vymedzený administratívnymi alebo inými hranicami, ale je vnímaný (aj v súlade s vyššie
spomenutým inštitucionálnym prístupom k regionálnemu rozvoju) ako sociálny a inštitucionálny
systém s charakteristickými vlastnosťami a osobitosťami. Zelená kniha o územnej súdržnosti z roku
2008 medzi tieto determinanty zaraďuje napríklad miestne komunity, ich organizáciu a fungovanie,
formálne a neformálne inštitúcie, pravidlá a zaužívané normy závislé od historického vývoja daného
územia a ďalšie ako základné zložky územnej konkurencieschopnosti. Tento posun v ideologických
východiskách vyústil do formulácie a implementácie novej politiky súdržnosti, ktorá integruje
„mäkké“ a „tvrdé“ nástroje zamerané na podporu podnikateľského prostredia, inštitucionálneho
kapitálu, viacúrovňového riadenia a lepšej koordinácie sektorových politík a rozvojových procesov
v území. Posilnila sa aj orientácia na „dobrú správu vecí verejných“, ktorá sa zameriava najmä na
regionálne a miestne orgány v území a na ich kooperáciu. Politika súdržnosti sa práve týmto konečne
odklonila od bývalého modelu prevažne založeného na redistribúcii a zameraného na znevýhodnené
regióny smerom k holistickej podpore interných mechanizmov a endogénnych faktorov rozvoja
a konkurencieschopnosti všetkých regiónov.
Polarizačný prístup však naďalej zostáva výraznou inšpiráciou pre politiku súdržnosti,
v tomto období sa však zameriava na sídelné póly rastu s prepojením na endogénne koncepcie rozvoja
(v Slovenských podmienkach boli napríklad identifikované tzv. kohézne a inovačné póly
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2011). Určité typy nástrojov sa koncentrujú v mestách určitej
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veľkosti vymedzených na základe koncepcie polycentrického rozvoja s cieľom podporovať
vytváranie nových pólov rastu. Podobný cieľ malo aj riadené prerozdeľovanie ekonomických aktivít
napríklad vo Francúzsku a Veľkej Británii uplatňované do 80. rokov minulého storočia, v súčasnosti
je však prístup politiky súdržnosti odlišný. Využívajú sa najmä „mäkké“ nástroje podpory vzniku
ekonomických efektov prelievania do zázemia týchto pólov, najmä podpora prístupu k vzdelávaniu
a transferu nových technológií budovaním inštitucionálneho kapitálu.
4.3

Zhrnutie

Od samotného vzniku EÚ venovala veľkú pozornosť sociálnej a ekonomickej súdržnosti. Spočiatku
sa však vzhľadom na pomerne podobnú rozvojovú úroveň zakladajúcich krajín pozornosť zamerala
na

vyrovnávanie

rozdielov

medzi

sociálnymi

skupinami,

napr.

medzi

pracovníkmi

v poľnohospodárskom sektore a zamestnancami v priemysle a službách. Aj keď predpoklad, že
jednotný trh zabezpečí zvýšenie celkového rastu ekonomík, sa po rozšírení EÚ o krajiny, v ktorých
existovali väčšie medziregionálne rozdiely, začali objavovať obavy, že sa regionálne rozdiely
v Spoločenstve prehĺbia, čo by ovplyvnilo aj efektivitu Hospodárskej a menovej únie. Zásahy do
regionálnych ekonomík s cieľom vyrovnávať regionálne rozdiely boli v tomto čase výrazne
ovplyvnené polarizačným prístupom k regionálnemu rozvoju. V prvej etape, ešte pred
sformulovaním skutočnej spoločnej regionálnej politiky, však boli tieto intervencie zamerané
primárne na reštrukturalizáciu znevýhodnených priemyselných regiónov prostredníctvom
individuálnych ad hoc projektov s obmedzenými finančnými zdrojmi, ktoré boli rozdeľované bez
akéhokoľvek strategického plánovania. V tomto období plnili tieto nástroje hlavne redistribučnú
funkciu prerozdeľovaním prostriedkov medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami Spoločenstva,
pričom tieto prostriedky boli alokované primárne na infraštruktúrne projekty. Až v roku 1988 sa
formulovala skutočná spoločná regionálna politika, pričom jej zameranie (v druhej etape) sa výrazne
nelíšilo od predchádzajúceho obdobia; orientovaná bola predovšetkým na znevýhodnené regióny, aj
keď bola implementovaná konceptuálnejším spôsobom.
Teória novej ekonomickej geografie predpovedala pokračovanie prehlbovania regionálnych
rozdielov. Tento predpoklad bol založený na myšlienke, že v dôsledku nedokonalého jednotného trhu
určujú dopravné a transakčné náklady mieru konvergencie, argumentujúc tým, že v skutočnosti
aglomerácia

ekonomických

aktivít

v rozvojových

centrách

prostredníctvom

„kumulácie“

a nedokonalosti hospodárskej súťaže zintenzívni regionálne rozdiely. Tieto rozdiely by sa však mohli
v nových trhových podmienkach znížiť alebo odstrániť vhodnými zásahmi regionálnej politiky. Toto
poskytlo opodstatnenie pre formuláciu a implementáciu politiky súdržnosti. Vo všeobecnosti
v ďalšom smerovaní rozvojových politík existoval dvojaký prístup: jednotný trh a pokračovanie
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integrácie bolo podporované z dôvodu ich prínosu pre celkový rast, zatiaľ čo politika súdržnosti má
opodstatnenie v podpore územnej súdržnosti.
Potreba otvárania trhov a potreba vyrovnávania regionálnych rozdielov a územnej súdržnosti
aj naďalej ovplyvňuje tak obsah, ako aj formu implementácie politiky súdržnosti EÚ. Ďalšími
kľúčovými faktormi, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje politiku súdržnosti EÚ, sú predpoklady
endogénnych rastových teórií, ktoré vyzdvihujú potrebu verejnej politiky stimulujúcej technologické
zmeny, akumuláciu poznatkov, ľudský kapitál, inovácie a miestnu iniciatívu. Hoci tieto prvky boli
vo formulácii regionálnej politiky, resp. politiky súdržnosti začlenené už v druhej etape popísanej
v tejto kapitole, nebola im adresovaná dostatočná pozornosť v procese implementácie. Podpora rastu
produktivity práce prostredníctvom rozvoja znalostnej ekonomiky na regionálnej a miestnej úrovni,
podpory vzdelávania a odbornej prípravy, investíciami do výskumu a vývoja, podporou inovačných
sietí a posilnením koordinácie rôznych politických nástrojov v rámci územia sa stala základným
pilierom až v poslednej etape vývoja politiky súdržnosti EÚ.
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