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MODELOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI

REGIÓNOV

Obsah prezentácie:
� Fenomén konkurencieschopnosti
� Definovanie regiónu a jeho špecifiká
� Regionálna konkurencieschopnosť
� Ekonometrické modelovanie konkurencieschopnosti � Ekonometrické modelovanie konkurencieschopnosti 

regiónov
� Implikácie ohľadom konvergencie regiónov

2



FENOMÉN KONKURENCIESCHOPNOSTI

� Mikroekonomické hľadisko
� Konkurencieschopnosť v absolútnom a relatívnom 

zmysle
� Čas ako kritérium konkurencieschopnosti

� Makroekonomické hľadisko� Makroekonomické hľadisko
� Kritika používania pojmu „konkurencieschopnosť“ v 

makroekonómii
� Neoliberalistický prístup 

(chápanie konkurencieschopnosti, ako súťaže území o 
priazeň podnikateľov)

� Prístup konsenzu
� Prvky makroekonomickej konkurencieschopnosti 3



DEFINOVANIE REGIÓNU A JEHO ŠPECIFIKÁ

� Možné zadefinovať na základe rôznych 
charakteristík ( pracovný trh, ... )

� Administratívne ohraničenia územia (regiónu) –
OECD

� Geografické špecifika územia (regiónu):� Geografické špecifika územia (regiónu):
� Prevažne mestský región
� Prevažne vidiecky región
� Prechodný región
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REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ

� Ako suma konkurencieschopnosti firiem, ktoré 
pôsobia na území daného regiónu

� Ako makroekonomická konkurencieschopnosť 
(národného štátu, územia, ...)

� Kritika predchádzajúcich prístupov a vznik � Kritika predchádzajúcich prístupov a vznik 
konceptu na pomedzí mikroekonómie a 
makroekonómie

� Významnosť regionálnej úrovne (vyššia mobilita 
pracovnej sily, regionalizácia verejných politík)

� Faktory konkurencieschopnosti regiónov
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EKONOMETRICKÉ MODELOVANIE

KONKURENCIESCHOPNOSTI REGIÓNOV

� Využitie metódy umelých premenných (LSDV), 
teda modelu fixných efektov, pre analýzu 
panelových dát

6



EKONOMETRICKÉ MODELOVANIE

KONKURENCIESCHOPNOSTI REGIÓNOV

� Príklad modelu regionálnej 
konkurencieschopnosti:
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IMPLIKÁCIE OHĽADOM KONVERGENCIE

REGIÓNOV

� Prezentovaný model je v prípade potreby možné 
použiť na skúmanie konvergencie regiónov:
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