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Abstrakt 

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie teoretického rámca pre model regionálnej 

konvergencie a divergencie. Z normatívneho pohľadu chápeme konvergenčný proces ako 

proces rastový. Teoretický základ regionálnej konvergencie alebo divergencie vychádza zo 

Solowovho modelu rastu. Neoklasická teória vysvetľuje proces konvergencie na základe 

klesajúceho hraničného produktu kapitálu. Na druhej strane, polarizačné efekty v teórii 

polarizácie vedú k divergencii. Ostatné teórie umožňujú tak konvergenčný ako aj divergenčný 

vývoj. Väčšina empirických štúdií vychádza z neoklasickej teórie.  

Kľúčové slová 

Neoklasická teória, Nová ekonomická geografia, Regionálna konvergencia, Regionálna 
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Abstract 

In the paper we focus on the theoretical framework of the regional convergence or 

divergence model.The convergence model is related to a growth process in the sense of 

normative description. The theoretical background of regional convergence or divergence is 

commonly based on the Solow growth model. The neoclassical theory explains the 

convergence process through decreasing marginal capital product. On the other hand the 

polarisation effects in the theory of polarisation lead to divergence. According to the 

remaining theories a convergence  as well as a divergence process are possible. Most of the 

empirical studies of regional convergence stems from the neoclassical theory.     

Keywords 

endogenous growth theory, neoclassical theory, new economic geography, regional 

convergence, regional divergence  

Úvod 

V debatách o disparitách sa často mlčky vychádza z predpokladu, že samotné zoradenie 

sústavy ukazovateľov, ktoré majú k nerovnostiam nejaký vzťah je dostatočné k tomu, aby 

                                            
1
 Tento príspevok vznikol v rámci prác na projekte 6RP/6187/EU/08 Regional Trajectories to the 

Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE) a VV_MVTS1 211501  Endogénne kapacity 

regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem. 
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sme ich analyzovali. Pritom nejde iba o to, že väčšina takýchto sústav sa k takémuto meraniu 

iba viacej alebo menej nepresne približuje. Podľa toho, či vychádzame iba z jedného 

syntetického ukazovateľa (napr. HDP), alebo zostavíme sústavu ukazovateľov ekonomického 

charakteru ( a tu zase záleží, či sa jedná o ukazovatele produkcie, ale aj spotreby – napr. 

príjmy), alebo zahrnieme aj širšie neekonomické faktory disparít súvisiace s kvalitou života 

(životné prostredie, voľný čas, a pod.) je síce analýza precíznejšia, ale aj tak sa 

„neoslobodíme“ v prechode od analytického k normatívnemu prístupu od jej zaradenia do 

nejakého teoretického konceptu. To ale predpokladá, že v normatívnej polohe chápeme 

konvergenčný proces ako proces rastový, čo už tvorí premostenie medzi analyzovanými 

disparitami a spôsobmi ich eliminácie. Vzhľadom na veľký rozsah rastových koncepcií sa 

orientujeme v tomto príspevku iba na niektoré najfrekventovanejšie. 

Diskusia o vzťahu ekonomického rastu a konvergencie začala prácami Solowa a Myrdala 

koncom 50. rokov. Baumol (1986) tvrdil, že homogénne skupiny krajín konvergujú 

a heterogénne divergujú. Boom výskumu konvergencie nastal v 90.rokoch po článkoch Barra 

a Sala i Martina (1990, 1991, 1992)  a Mankiwa, Romera a Weila (1992), ktoré vychádzali 

z neoklasickej teórie rastu a rozšírili predošlý výskum konvergencie o regionálny 

aspekt.Čiastočným vysvetlením tohto rozmachu je rastúca nespokojnosť počas 80. rokov 

vyplývajúca z toho, že regionálne disparity sa neznižovali tak rýchlo ako sa predpokladalo 

(Armstrong, 2002).  Tieto práce  nasledovali bezprostredne po nových rastových teóriách 80. 

rokov (teórii endogénneho rastu a novej ekonomickej geografie). Vytvoril sa tak súbor 

protichodných rastových teórií, ktoré vyzývali k ďalšiemu výskumu. Z teórií, ktoré vysvetľujú 

regionálny rast a tým aj mechanizmus procesu regionálnej konvergencie resp. divergencie, 

sme vybrali pre demonštráciu týchto procesov nasledujúce:  

 Neoklasická teória 

 Teória polarizácie 

 Teória endogénneho rastu 

 Nová ekonomická geografia 

 Teória inovatívnych klastrov a učiacich sa regiónov 

Neoklasická teória ( a teória podmienenej konvergencie) 

Za teoretický základ skúmania konvergencie sa berú väčšinou neoklasické modely 

ekonomického rastu. Až do polovice 80.rokov mal vedúce postavenie Solowov model (1956). 

Niektoré štúdie vychádzajú aj z modelu Mankiwa-Romera –Weila (1992).  

Solowov model ukazuje, ako klesajúce výnosy z kapitálu vedú ku konvergencii všetkých 

regiónov k „ustálenému stavu“. Základné predpoklady modelu sa dajú zhrnúť do niekoľkých 

bodov: 

 Ekonomický rast je poháňaný technickým pokrokom a akumuláciou 

kapitálu, 

 technický pokrok je exogénny, 

 výrobný faktor práca je určený veľkosťou populácie, ktorá rastie exogénne 

danou mierou, z čoho vyplýva, že práca je tiež exogénna, 

 zásoba kapitálu je určená investíciami a miera investícií je konštantná 

a exogénna, z čoho vyplýva, že produkt, investície a zásoba kapitálu budú 

rásť rovnakou dlhodobou mierou, 
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 výrobné faktory sú oceňované na základe hraničného produktu, ktorý 

klesá. 

Na základe týchto predpokladov môžeme proces konvergencie vysvetliť nasledovne: 

Rozvinutejšie regióny rýchlejšie akumulujú kapitál, čo vedie ku klesajúcemu hraničnému 

produktu kapitálu a následne ku klesajúcim výnosom z kapitálu. Kapitál tak prúdi do regiónov 

s nedostatkom kapitálu, v ktorých má vyššiu cenu a dosahujú sa vyššie výnosy.  Výrobný 

faktor pracovná sila zase migruje do rozvinutejších krajín, v ktorých sú vyššie mzdy.  

Mechanizmom vyrovnávania rozdielov vo výrobných faktoroch nastáva proces konvergencie 

regiónov v úrovni produkcie na obyvateľa.  

Neoklasická konvergencia nastáva výsledkom štyroch navzájom podporujúcich sa procesov: 

- akumulácia kapitálu a klesajúce výnosy  

- medziregionálna migrácia pracovnej sily 

- mobilita kapitálu 

- transfer technológií. 

Dynamika Solowovho modelu naznačuje, že čím ďalej sa región nachádza od ustáleného 

stavu, tým rýchlejšie rastie. Kohézna politika podporuje konvergenciu investíciami na 

zvýšenie verejného kapitálu, čím zvyšuje produktivitu súkromného kapitálu, posúva ustálený 

stav a tým zvyšuje mieru rastu. 

Novšia neoklasická teória podmienenej konvergencie, tak ako tradičná neoklasická teória 

rastu, predpokladá konvergenciu rozdielov regionálneho HDP na obyvateľa. Má však 

niekoľko čŕt, ktorými sa od pôvodnej koncepcie odlišuje a ktoré majú význam pre empirický 

výskum (Armstrong, 2002):  

a) V štandardnom neoklasickom modeli rastu regióny konvergujú k jednému 

ustálenému stavu. Takáto konvergencia sa označuje ako absolútna ß-

konvergencia. Východiskovým bodom je Solowov model rastu s Cobb-

Douglasovou produkčnou funkciou: 

Yt = Kt
α (At Lt)

1-α                        (1) 

kde Y označuje output, K kapitál, L prácu a A celkovú produktivitu faktorov. 

Úroveň dôchodku per capita v ustálenom stave  y* je potom určená nasledovne: 






















1

0
gn

s
eAy gt          (2) 

kde s označuje mieru investícií, g a n miery exponenciálneho rastu At a Lt  (Islam, 

2003). Všetky faktory rovnice (2) A0, s, g, n, δ, α by mali byť podľa konceptu 

nepodmienenej konvergencie rovnaké pre všetky krajiny.  

Empirické  analýzy absolútnej konvergencie však často zlyhávajú a dôkazy 

o absolútnej konvergencii boli nájdené iba pre relatívne homogénne vzorky 

krajín, ako napr. OECD (Baumol, 1986). V skutočnosti sa krajiny rozlišujú vo 

faktoroch relevantných pre rast a každá krajina môže mať svoju ustálenú úroveň 

rastu. Tento poznatok viedol k modelom podmienenej konvergencie, v ktorých 

neexistuje len jeden ustálený stav, ale viacero. Regresné modely podmienenej 

konvergencie obsahujú tzv. podmienené premenné, ktorými sa zohľadňujú 

začiatočné rozdiely. Kvôli obmedzenosti štatistických údajov na regionálnej 
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úrovni EÚ používa väčšina štúdií dva typy podmienených premenných, ktoré 

zaviedli Barro a Sala-i-Martin (1990, 1991, 1992): 

- Ukazovatele priemyselnej štruktúry na zachytenie ziskov 

produktivity z relokácie faktorov z poľnohospodárstva do priemyslu 

- Umelé premenné na národnej alebo regionálnej úrovni, ktoré 

nahrádzajú rôzne premenné, pre ktoré neexistujú disponibilné údaje  

b) Keďže regióny konvergujú k viacerým ustáleným stavom, hypotéza 

konvergencie môže platiť pre krajiny  s relatívne podobnou začiatočnou 

situáciou a môžu sa tak vytvoriť tzv. konvergenčné kluby. 

c) Teória podmienenej konvergencie pripúšťa možnosť regionálnych 

asymetrických šokov, ktoré môžu viesť k obdobiam divergencie. Podľa 

Barra a Sala-i-Martina (1990) nastali dva asymetrické šoky, ktoré zväčšili 

rozdiely medzi štátmi USA, jeden po Veľkej hospodárskej kríze v 30. 

rokoch a druhý po ropných krízach v 70. rokoch.  

d) Malo by sa rozlišovať medzi regionálnymi rozdielmi v HDP na obyv. 

v určitom časovom bode a mierou znižovania rozdielov v čase. Rozdiely 

v časovom bode sa väčšinou merajú prostredníctvom neváženej 

štandardnej odchýlky medzi regiónmi (σ) a následné zmeny tejto hodnoty 

sa označujú ako  σ –konvergencia. Používajú sa však aj iné metódy, ako 

variačný koeficient alebo Giniho koeficient. Miera znižovania rozdielov 

v čase sa väčšinou meria prostredníctvom ß-konvergencie.  

Mankiw, Romer a Weil (1992) zohľadnili v Solowovom modeli dve formy kapitálu (fyzický 

a ľudský). Úroveň dôchodkov v ustálenom stave je potom funkciou mier investícií do 

fyzického a ľudského kapitálu, podiely príjmov fyzického a ľudského kapitálu a príslušných 

odpisových mier. Ak sa predpokladá, že miery technického pokroku a odpisov sú medzi 

krajinami rovnaké, ustálený stav sa môže definovať z hľadiska miery úspor z fyzického 

a ľudského kapitálu a miery rastu populácie. 

Teória polarizácie 

Hlavnými predstaviteľmi teórie polarizácie na regionálnej úrovni sú G.Myrdal, F.Perroux 

a A.Hirschman. Zatiaľ čo neoklasická teória predpokladá negatívnu spätnú väzbu, ktorá 

spôsobí vyrovnanie pôvodnej odchýlky v rozvoji regiónu, Myrdal2 hovorí o cirkulárno-

kumulatívnom procese, ktorý pôvodnú odchýlku zosilňuje. Pritom pripúšťa možnosť 

negatívnej aj pozitívnej spätnej väzby a proces konvergencie alebo divergencie závisí od 

toho, ktorá z väzieb preváži.  Ak berieme do úvahy vzájomné interakcie systému regiónov, 

Myrdal aj Hirschman3 rozoznávajú dva protichodné efekty. Myrdal hovorí o rozširujúcich 

a sťahujúcich efektoch a Hirschman o presakujúcich a polarizačných efektoch. Rozširujúce 

resp. presakujúce efekty vedú k rozširovaniu pozitívneho rozvojového impulzu do susedných 

regiónov a sťahujúce resp. polarizačné efekty vedú k negatívnemu prejavu rozvojového 

impulzu na iné regióny.  Podľa toho, ktoré z efektov prevýšia, nastane vyrovnávanie rozvoja 

regiónov (konvergencia) alebo prehĺbenie polarizácie (divergencia). Názory sa v tomto 

                                            
2 Myrdal, G.: Economic Theory and Under-developed Regions. London: Duck- worth, 1957. Citované 
v: Meier (1998), s. 116. 
3 Hirschman, A., O: The Strategy of Economic Development. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 
1958. Citované v: Meier (1998), s. 121. 
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rôznia. Zatiaľ čo Hirschman predpovedá z dlhodobého hľadiska prevahu rozširujúcich 

(konvergenčných) efektov, Myrdal predpovedá divergenciu, ktorá bude navyše o to vyššia, 

o čo je región chudobnejší. Preto sa teória polarizácie zvykne zaraďovať medzi divergenčné 

teórie. 

Teória endogénneho rastu 

V polovici 80.rokov sa prudko rozvinula nová teória rastu- teória endogénneho rastu. Teória 

endogénneho rastu rozširuje neoklasický prístup o priame zahrnutie technického pokroku. 

V neoklasickej teórii rastu je technický pokrok verejným statkom, exogénnou veličinou a 

jedinou veličinou, ktorá môže dlhodobo vyvolať ekonomický rast. V teórii endogénneho rastu 

sa technický pokrok stáva endogénnym a je teda sám o sebe určovaný rastovými procesmi. 

Efekty prelievania poznatkov majú za následok rastúce výnosy z akumulácie kapitálu, čo je 

hlavným rozdielom od neoklasických modelov. Modely endogénneho rastu tak  nepotvrdzujú 

podmienenú konvergenciu, ale ani divergenciu. Väčšina teórií endogénneho rastu vychádza 

z Romerovho prístupu, v ktorom je technický pokrok vyjadrený prostredníctvom faktora 

ľudského kapitálu, t.j. veľkosti pracovnej sily v odvetví výskumu. Ľudský kapitál predstavuje 

podľa Romera (1986) externý efekt investícií, t.j. zvýšením investícií do fyzického kapitálu sa 

zvyšuje aj ľudský kapitál. Prírastok ľudského kapitálu zase zvyšuje produktivitu ostatných 

výrobných faktorov v produkčnej funkcii (práce a kapitálu). Technický pokrok teda nie je 

exogénne daný, ale závisí od veľkosti ľudského kapitálu. V produkčnej funkcii bude potom 

vyjadrený nasledovne (Armstrong, 2002): 

ΔA = δLλ 
A A

φ               (3) 

kde A je rozsah technologických poznatkov, ΔA je technologická zmena v čase, LA  počet 

pracovníkov v odvetví výskumu a  δ, λ, φ sú parametre funkcie. Produktivita ľudského 

kapitálu vo výskume bude o to väčšia, o čo väčší bude rozsah technologických poznatkov. 

Technologické poznatky tak vytvárajú ďalšie technologické poznatky a vyvolávajú 

kumulatívny rast, ktorý v kontexte regionálneho rozvoja môže spôsobiť divergenčný proces 

(rýchlejší rast regiónu s väčším vybavením technologických poznatkov).  

Existuje viacero prístupov na zahrnutie technického pokroku do modelov, s rozdielnymi 

výsledkami. Vzhľadom na obmedzenia údajov vychádzalo iba málo štúdií z teórie 

endogénneho rastu.4    

Nová ekonomická geografia 

Modely Novej ekonomickej geografie vychádzajú z prác Krugmana.5 Nová hospodárska 

geografia, na rozdiel od neoklasickej teórie, berie do úvahy dopravné náklady a  pozitívne 

externality spojené so škálovými výnosmi (výnosmi z rozsahu produkcie) a lokalizačnými 

výhodami. Sektory s rastúcimi výnosmi z rozsahu stimulujú ku koncentrácii výroby do 

jedného miesta. V dôsledku nedokonalej konkurencie sú reálne mzdy v regiónoch s vyšším 

podielom týchto sektorov vyššie. To spôsobí prílev mobilnej pracovnej sily a kumulatívny 

                                            
4
 Napr. Cheshire, P., Carbonaro, G.: Urban Economic Growth in Europe: Testing Theory and Policy 

Prescriptions, Urban Studies, 33, 1111-1128, 1996. Citované v: Armstrong (2002). 
5
 Krugman, P.: Scale economics, product differentiation and the pattern of trade. In: American 

Economic 
Review 70, 950–959, 1980. Citované v: Armstrong (2002), Krugman (1991). 
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proces aglomeračných efektov (napríklad ľahký prístup k trhom, kvalifikovanej pracovnej sile 

a k novým vedomostiam). Výsledkom môže byť vznik priestorového modelu jadro - periféria. 

Existuje aj druhá vetva modelov, tzv. modely vertikálne-prepojených podnikov,6 ktorá 

neprisudzuje divergenciu mobilnej pracovnej sile, ale výrobcom medziproduktov. Vedúci 

región má výhody nákladových úspor z úzkych input- output prepojení, čím priťahuje 

výrobcov medziproduktov. 

Podľa novej ekonomickej geografie však divergencia nemusí nutne nastať. Okrem 

dostredivých síl pôsobia v regióne aj odstredivé sily, pričom ich rovnováha sa mení so 

znižovaním dopravných nákladov. Podľa modelu Krugmana a Elizonda (1996) sa rastom 

integrácie znižujú dopravné náklady a výnosy z rozsahu sa dajú využívať aj na vzdialenejších 

miestach. Vyššia cenová konkurencia v jadre zmrazuje mzdy a spôsobuje odliv pracovnej sily 

do periférie. Regionálny proces tak nadobúda tvar U od rozptýlenia sektora s rastúcimi 

výnosmi z rozsahu k jeho koncentrácii (divergencia) a k spätnému rozptýleniu 

(konvergencia). To ale neznamená automatický prechod ku konvergencii. V prípade 

existencie určitých bariér mobility pracovnej sily (či už geografických, jazykových, kultúrnych 

alebo inštitucionálnych) sa proces ustáli vo fáze koncentrácie a regionálne disparity sa budú 

prehlbovať.     

Teória inovatívnych klastrov a učiacich sa regiónov  

Niektoré z teórií, ktoré sme doteraz uviedli, predpokladajú divergenciu v dôsledku vzniku 

geografických klastrov. Post-fordistická literatúra sa venuje rôznym typom nových 

industriálnych distriktov, teória spoločenského kapitálu predpovedá vznik klastrov malých 

a stredných podnikov a nová hospodárska geografia a modely exportnej 

konkurencieschopnosti tiež prisudzujú dôležitú úlohu industriálnym klastrom.  

Novšími prístupmi sú prístupy inovačných (high-tech) klastrov alebo učiacich sa regiónov. 

Tieto prístupy vychádzajú skôr z empírie. High-tech clustre sa môžu považovať za osobitnú 

formu industriálnych distriktov. Rozdiel medzi nimi je taký, že región s inovatívnymi klastrami 

sa stal učiacim sa regiónom. Hlavnými predpokladmi inovatívnych clustrov je akumulácia 

dobrých lokálnych vedomostí, interakcia firiem navzájom a s lokálnymi verejnými inštitúciami, 

vytváranie nových malých a stredných podnikov a technologicky špecializovanej pracovnej 

sily. Tieto predpoklady podporujú rast regiónu a, podobne ako u iných foriem „klastrovania“, 

divergenčné tendencie.  

Na základe charakteristiky jednotlivých teórií môžeme vidieť, že rozdielne teórie rozdielne 

vysvetľujú proces konvergencie. Ich zhrnutie obsahuje tab.1. Niektoré prístupy, najmä 

neoklasický,  poskytujú dôvod pre konvergenciu kvôli klesajúcemu hraničnému produktu 

kapitálu.  Teória polarizácie, modely exportnej konkurencieschopnosti a prístup učiacich sa 

regiónov zase naznačujú v dlhodobom ponímaní divergenciu. Ostatné teórie nemajú jasný 

záver, pričom proces konvergencie a divergencie závisí od špecifických hospodárskych alebo 

iných podmienok.  

                                            
6 Krugman, P.,Venables, A.: Integration, specialisation and adjustment. In: European Economic 
Review, 40, pp. 857-880, 1996. Citované v: Armstrong (2002). 
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Tabuľka č. 1: Teoretické koncepcie vo vzťahu ku konvergencii/divergencii 

Teória – koncepcia Dôvody pre divergenciu Dôvody pre konvergenciu 

Neoklasická   
Klesajúci hraničný produkt 

kapitálu je dôvodom konvergencie  

Teória polarizácie 

Dominancia polarizačných 

efektov spôsobuje 

divergentný proces.   

  

Teória endogénneho rastu 

Pozitívne externality spojené s technologickými poznatkami môžu 

spôsobiť konvergenčný aj divergentný rozvojový proces.  

  

Nová ekonomická 

geografia 

Konvergencia alebo divergencia bude závisieť od kombinácie 

odstredivých a dostredivých síl. (napr. v závislosti od výšky 

dopravných nákladov,  

Učiace sa regióny 

Existencia inovatívnych (high-

tech) klastrov v regióne vyvolá 

divergenčný proces. 

 

Zdroj: spracované na základe Eckey, Türck (2007), Armstrong (2002), Maier, Toedling (1998) a autormi. 

Záver 

Možno plne súhlasiť s Armstrongom (2002), ktorý sa snažil preskúmať, ktorá z teórií je 

najvhodnejšia na vysvetlenie empirických údajov majúcich vzťah ku konvergencii a ako 

zosúladiť teóriu s empíriou. Neprichádza pritom k jednoznačnému záveru. Tvrdí, že veľký 

počet modelov je formalizovaných a zostáva to na navrhovateľoch iných modelov, aby 

vyvinuli vhodné metódy a poskytli presvedčujúce dôkazy o ich vhodnosti nahradiť doteraz 

používané modely, napr. neoklasický model podmienenej konvergencie. Kritizuje skutočnosť, 

že väčšina empirických štúdií, ktoré skúmajú konvergenciu a divergenciu, vychádzajú 

z neoklasickej teórie. Od jeho kritiky v roku 2002 sa síce väčšina aplikácií opiera 

o neoklasický koncept (Eckey, Turck, 2007), v ostatnom období predsa len sa objavujú aj 

aplikácie založené na iných teoretických koncepciách. Rôznorodosť výsledkov však pri často 

protichodných konceptoch ani tak veľmi neprekvapuje, ale je faktom, že ani neuľahčuje 

precíznejšie závery o konvergenčných procesoch. 

Literatúra 

1) Abreu, M., de Groot, H.L.F., Florax, .J.G.M. (2005): A Meta-Analysis of Beta-

Convergence The Legendary 2%. In: Journal of Economic Surveys, 19, 389-420. 

2) Armstrong, H.W. (1995): Convergence among Regions of the European Union 1950-

1990, Papers on Regional Science, 74, 143-152. 



Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření  Šilheřovice 2008 

8 

 

3) Armstrong, H.W.: European Union Regional Policy: Reconciling the Convergence and 

Evaluation Evidence. In: Cuadrado-Roura, J.R., Parellada, M.(eds.): Regional 

Convergence in the European Union. Facts, Prospects and Policies. Berlin et al.: 

Springer-Verlag, 231-272, ISBN: 3-540-43242-6. 

4) Barro, R.J., Sala-i-Martin, X.(1990): Economic Growth and Convergence across the 

United States.Working Paper Series of the National Bureau of Economic Research, 

3419, New York. 

5) Barro, R.J., Sala-i-Martin, X.(1991): Convergence across States and Regions. In: 

Brookings Papers on Economic Activity, 1, 107-182. 

6) Barro, R.J., Sala-i-Martin, X.(1992): Convergence. In: Journal of Political Economy, 100, 

223-251. 

7) Baumol, W.J. (1986): Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-

Run Data Show. In: American Economic Review, 76, pp. 1072-1085. 

8) Buček, M. a kol. (2006): Regionálny rozvoj: novšie teoretické koncepcie. Bratislava: 

Vydavateľstvo Ekonóm, 270 s., ISBN 80-225-2151-5.  

9)  Eckey, H.F., Türck, M. (2007): Convergence of EU-Regions. A Literature Report. In: 

Investigaciones Regionales n.10, 5-32, ISSN: 1695-7253. 

10) Fujita, M., Krugman, P. (2004): The New Economic Geography. Past, Present and 

Future, Papers in Regional Science, 83, 139-164. 

11) Islam, N. (2003): What have we learnt from the convergence debate?, Journal of 

Economic Surveys, 17, 309-362. 

12) Krugman, P. (1991): Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political 

Economy, 99, 483-499. 

13) Maier G., Toedling F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Bratislava: Elita. 

Bratislava. 

14)  MALINOVSKÝ, J. – SUCHÁČEK, J. (2006): Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a 

regionální politiky EU. Ostrava: OFTIS. 956 str.   

15) Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N. (1992): A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437. 

16) Romer, P.M. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political 

Economy, 94, 1002-1037. 

17) Solow, R.M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quartely 

Journal  of Economics, 70, 1, 65-94. 

 


