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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektu sa využili pri spracovaní Dlhodobej vízie rozvoja
slovenskej spoločnosti (určené pre vládu SR) a v pedagogickej práci.



Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Hlavným cieľom riešenia projektu bolo preskúmať novú úlohu menovej a fiškálnej politiky v malej,

otvorenej a integrovanej ekonomike (osobitne v SR) v ére globalizácie. Riešitelia vychádzali z hodnotenia
relevantných makroekonomických teórií (osobitne keynesovstva a monetarizmu) ako východiska hosp.
(osobitne menovej a fiškálnej) politiky v podmienkach ekonomicky pomerne heterogénnej EMÚ
a z empirickej analýzy ekonomického vývoja členských krajín EÚ, pričom venovali systematickú pozornosť
slov. ekonomike v období pred vstupom do eurozóny. Široko sa pritom využívala komparácia slov.
ekonomiky tak s ekonomikami (rozvinutými i menej rozvinutými) eurozóny, ako aj s ekonomikami krajín
stojacich mimo eurozónu (osobitne s českou ekonomikou).
     Riešitelia skúmali náklady a prínosy (riziká) európskej menovej únie a usilovali sa odpovedať na otázku,
či eurozóna je optimálnou menovou oblasťou a či je v EMÚ (a v jednotlivej členskej krajine) vôbec možná
optimálna kombinácia menovej a fiškálnej politiky. Vzhľadom na to, že jednotná menová politika ECB (na
rozdiel napr. od amerického FRS) naráža na rôzne prekážky a nemôže vyhovovať „všetkým“, mala by sa
v členských krajinách posilniť stabilizačná úloha fiškálnej politiky, ktorá je napríklad v prípade ekonomickej
recesie nezastupiteľná. Fiškálna politika však naráža na obmedzenia dané Paktom stability a rastu.
V prípade hlbokej (globálnej) poruchy musí preto eurozóna (i celá EÚ) hľadať nové cesty. Predmetom
osobitnej pozornosti riešiteľov bola konvergencia v procese európskej menovej integrácie, ktorá má kľúčový
význam práve pre Slovensko, ktoré nevykazuje dostatočne vysokú úroveň konvergencie v reálnych,
nominálnych i štrukturálnych ukazovateľoch. Riešitelia sústavne prenášali výsledky dosiahnuté pri riešení
projektu do hospodárskopolitickej praxe a významne sa podieľali na spracovaní vízie rozvoja slov.
spoločnosti. Výsledky výskumu sa systematicky využívali aj v pedagogickej a popularizačnej činnosti.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
The main objective of the project was to analyse the new role of fiscal and monetary policy in a small,

open and integrated economy (SR) in the era of globalisation. The authors based their analyses on relevant
macroeconomic theories (especially Keynesianism and Monetarism) and economic policy in economically
heterogenic EMU. Empirical analysis was based on analysis of economic development of the EU members
with focus on Slovak economy in the pre-accession and post accession period. A comparative analysis of
Slovak economy was the most used methodology and was applied on more and less developed economies
of the EMU as well as economies which are not members of the eurozone (with focus on the Czech
economy). Authors analysed the cost and benefits (risks) of the EMU and tried to answer the question if the
EMU is an optimal currency area and if there is a possibility for an optimal policy mix of fiscal and monetary
policy. Common monetary policy conducted by the ECB (in contrary to the FED) is confronted with several
obstacles and cannot suit all members. Therefore, it is necessary to foster the stabilisation function of the
fiscal policy, which is irreplaceable in the situation of economic decline. However, fiscal policy is limited by
the SGP. In case of deep (global) recession it is necessary to find new approach in the eurozone. Another
subject of research of authors was the analysis of the convergence of SR in the process of monetary
integration, which is not showing a sufficient level of convergence in real, nominal and structural indicators.

The authors systematically used the results of their research to economic practice with relevant use of
their finding in the elaboration of Long-term Vision and Strategy of Slovak Society. The results of their
research were systematically used in education process as well as popularisation.
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