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Úvod

Sledovanie v˘konnosti a efektívnosti bánk aj
celého bankového sektora je predmetom neu-
stáleho záujmu nie len zo strany dohliadajúcich
orgánov, ale aj zo strany klientov bánk. Väã‰ina
‰túdií zaoberajúca sa problematikou efektívnosti
a v˘konnosti sleduje hlavne dopady finanãnej
liberalizácie na v˘konnosÈ a efektívnosÈ bánk
(napr. [7]). Jedn˘m z aspektov finanãnej libera-
lizácie je aj otváranie sa bankov˘ch sektorov
a zvy‰ovanie dostupnosti finanãn˘ch prostried-
kov, napríklad prijímaním a zavádzaním nov˘ch
technológií. V posledn˘ch rokoch zaznamenal
bankov˘ sektor v technologickej oblasti veºk˘
rozvoj, ão sa prejavilo napríklad v˘znamn˘m
nárastom miery vyuÏívania platobn˘ch kariet
klientmi bánk.

Platobné karty predstavujú modern˘ nástroj
bezhotovostného platobného styku, ktor˘ je
vyuÏívan˘ najmä na úhradu spotrebn˘ch
v˘davkov a na v˘ber hotovosti. Väã‰ina operá-
cií s platobn˘mi kartami sa realizuje najmä cez
neustále rastúcu sieÈ bankomatov a terminálov.
V literatúre sa môÏeme stretnúÈ s dvoma rozdi-
elnymi názormi na rastúci poãet bankomatov
a terminálov. Prager [16] vo svojej práci pre-
zentuje názor, Ïe rastúci poãet bankomatov má
pozitívny vplyv na ãinnosÈ banky a v˘sledky jej
hospodárenia. Rast siete priná‰a pre banky
pozitívum, a to vo forme tzv. „sieÈového efektu“
a „efektu úspor z rozsahu“. „SieÈov˘ efekt“ hovorí,
Ïe poãet klientov vyuÏívajúcich sluÏby banko-
matov a terminálov rastie s veºkosÈou siete
vlastnenou bankou. KaÏd˘ nov˘ bankomat
a terminál ktor˘ banka ponúka zvy‰uje jej akti-
vitu a láka nov˘ch klientov. „Efekt úspor z roz-
sahu“ znamená, Ïe náklady banky na transakciu
realizovanú cez sieÈ bankomatov a terminálov
klesajú s rastúcim poãtom transakcií. To potvr-
dzujú vo svojej ‰túdii aj Salonder a Shepard
[18], ktorí tvrdia, Ïe rastúci poãet bankomatov

priná‰a úsporu v podobe klesajúcich nákladov.
Na strane druhej rastúca sieÈ bankomatov
a terminálov priná‰a aj urãité negatíva. Ich vyu-
Ïívanie klientmi redukuje úroveÀ rozdielnosti
produktov ponúkan˘ch bankami, ão klientom
umoÏÀuje vymieÀaÈ banky bez vzniku vysok˘ch
nákladov. Matutes a Padilla [14] naz˘vajú 
vo svojej práci tento efekt „substituãn˘m efektom“.

V koneãnom dôsledku teda to, ãi banka
dosiahne benefit z roz‰irujúcej sa siete banko-
matov a terminálov závisí na tom, ktor˘ efekt
prevládne. V prípade prevládnutia pozitívnych
efektov môÏe banka ponúknuÈ v˘hodnej‰ie pro-
dukty, získaÈ viac vkladov a potenciálne zv˘‰iÈ
zisk. Naopak, ak prevládne negatívny efekt,
môÏe sa to prejaviÈ v strate vkladateºov ale aj
zisku. 

Dynamick˘ v˘voj na trhu v posledn˘ch
rokoch vedie k neustálemu rastu konkurencie
medzi finanãn˘mi in‰titúciami. Pre manaÏment
bánk je preto veºmi dôleÏité poznaÈ odpoveì na
otázku ako správne vyuÏiÈ investície do infor-
maãn˘ch technológií a tak získaÈ konkurenãnú
v˘hodu a prilákaÈ viac zákazníkov. Napríklad
Beccalli [3] vo svojej ‰túdii skúmal ãi investície
do informaãn˘ch technológií vpl˘vajú na v˘kon-
nosÈ banky. Na vzorke 737 Európskych bánk
v období od 1993–2000 bol zisten˘ veºmi mal˘
vzÈah medzi investíciami do informaãn˘ch tech-
nológií a v˘konnosÈou banky meranou prost-
redníctvom ‰tandardn˘ch pomerov˘ch ukazo-
vateºov (ROA, ROE), ale ja prostredníctvom
parametrick˘ch metód (nákladová a produkãná
efektívnosÈ).

Rozvoj vyuÏívania platobn˘ch kariet pri-
ná‰a bankám nové zdroje zisku, ale zároveÀ
vyÏaduje vy‰‰ie v˘davky spojené so zabezpe-
ãením investícií do r˘chlo sa rozvíjajúcej oblasti
informaãn˘ch technológií. Platobné karty na
jednej strane priná‰ajú klientom moÏnosÈ r˘ch-
leho vzdialeného prístupu k ich peniazom, na
druhej strane nesú so sebou znaãné riziká.
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Tieto rozpory medzi kladmi a zápormi spojen˘mi
s vyuÏívaním platobn˘ch kariet majú nemal˘ vplyv
na rozhodovanie banky o prijímaní a implemen-
tovaní nov˘ch technológií vo v‰etk˘ch kraji-
nách. Nové technológie môÏu banke pomôcÈ
získaÈ si konkurenãnú v˘hodu na domácom ale
aj zahraniãnom trhu, a tak jej môÏu umoÏniÈ
vykonávaÈ svoje ãinnosti efektívnej‰ie.

Keì sieÈ bankomatov a terminálov povaÏu-
jeme za vstup, ktor˘ banka vyuÏíva pri produko-
vaní svojich v˘stupov, potom sa ich prítomnosÈ
prejaví aj v úrovni dosahovanej efektívnosti.
Cieºom tohto príspevku je analyzovaÈ, ãi rozvoj
vyuÏívania platobn˘ch kariet mal pozitívny
vplyv na efektívnosÈ bankov˘ch sektorov krajín
Európskej únie (EÚ). Úlohou je definovaÈ
vstupnú a v˘stupnú ‰truktúru bankov˘ch sekto-
rov tak, aby bolo moÏné posúdiÈ efekt vplyvu
vyuÏívania platobn˘ch kariet na efektívnosÈ
bankového sektora meranú metódou Data
Envelopment Analysis (DEA). V˘poãtom miery
efektívnosti bude moÏné urãiÈ, ktoré bankové
sektory boli pozitívne ovplyvnené rozvojom
vyuÏívania platobn˘ch kariet. Analyzovaním ex
post efektov rozvoja vyuÏívania platobn˘ch
kariet na efektívnosÈ bankov˘ch sektorov 
sa snaÏíme zistiÈ, ãi banka môÏe realizovaÈ
nejaké pozitívne benefity rozvojom informaã-
n˘ch technológií v oblasti platobn˘ch kariet.

Tento ãlánok sa zaoberá anal˘zou vzÈahu
medzi rastúcim v˘znamom vyuÏívania platob-
n˘ch kariet a efektívnosÈou meranou metódou
DEA. VyuÏitím DEA bola sledovaná a meraná
úroveÀ dosahovanej efektívnosti v dvadsiatich
siedmych bankov˘ch sektoroch krajín Európ-
skej únie v roku 2001 a 2011. Príspevok je 

rozdelen˘ do troch ãastí. V prvej ãasti popisu-
jeme súãasn˘ stav v oblasti vyuÏívania platob-
n˘ch kariet. Druhá ãasÈ definuje metódy mera-
nia efektívnosti so zameraním sa na DEA
modely. Tretia ãasÈ je venovaná praktickej apli-
kácii DEA modelov pri hodnotení efektívnosti
bankov˘ch sektorov EÚ a zhodnoteniu v˘sled-
kov anal˘zy.

1. VyuÏívanie platobn˘ch kariet
v krajinách EÚ

Platobné karty sú samostatn˘m nástrojom, pro-
striedkom vzdialeného prístupu k úãtu klienta,
pouÏívan˘m dnes v rámci moderného elektro-
nického bankovníctva. ZároveÀ sú platobn˘m
nástrojom, ktor˘ vznikol pomerne dlhú dobu
pred vznikom prv˘ch foriem elektronického
bankovníctva. V súãasnej dobe predstavujú
platobné karty v celosvetovom meradle jeden
z najãastej‰ie pouÏívan˘ch platobn˘ch prostri-
edkov. [17]

Platobné karty zaznamenali v posledn˘ch
rokoch veºmi dynamick˘ rozvoj, podstatne sa
zv˘‰il poãet drÏiteºov kariet, ale aj poãet miest,
kde moÏno kartami platiÈ, resp. vyberaÈ hoto-
vosÈ. PouÏívanie platobn˘ch kariet v mnoh˘ch
krajinách vytlaãilo predt˘m ãasto vyuÏívan˘
‰ek. K dynamickému rozvoju vyuÏívania platob-
n˘ch kariet dochádza v posledn˘ch rokoch vo
v‰etk˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ (Obr. 1).
K najdynamickej‰iemu rozvoju dochádza naprí-
klad v Bulharsku, kde podielu operácií s platob-
n˘mi kartami na celkovom objeme bezhotovost-
n˘ch operácií vzrástol z 3,883 % na 27,578 %;
âeskej republike (nárast z 2,891 % na 27,48 %)
a Rumunsku (nárast z 2,56 % na 40,465 %).

Obr. 1: 
Podiel operácií s platobn˘mi kartami na celkovom objeme bezhotovostn˘ch 
platieb v krajinách EÚ (%)

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Statistical Data Warehouse
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Platobná karta je plastiková karta zodpove-
dajúca medzinárodn˘m normám (ISO 3554),
ktorá oprávÀuje drÏiteºa karty na vykonávanie
peÀaÏn˘ch transakcií, v súlade s dohodnut˘mi
podmienkami medzi drÏiteºom karty a jej emi-
tentom. Platobná karta musí obsahovaÈ
povinné náleÏitosti ako napr. oznaãenie vyda-
vateºa karty, meno drÏiteºa platobnej karty, ãíslo
karty, platnosÈ karty a formu záznamu dát (dáta
vo forme tlaãen˘ch alfanumerick˘ch znakov aj
vo forme elektronického záznamu). [8]

Platobné karty ponúkajú drÏiteºom rôzne
moÏnosti vyuÏitia. Medzi základné formy vyuÏi-
tia platobn˘ch kariet patria:
� V˘ber hotovosti z bankomatu (ATM, Auto-

matic Teller Machine) – platobné karty môÏu
byÈ drÏiteºom karty vyuÏívané na v˘ber
hotovosti z bankomatu prostredníctvom
zadania tzv. PIN kódu (Personal Identifica-
tion Number). V súãasnosti sa kaÏdá trans-
akcia realizovaná prostredníctvo banko-
matu autorizuje on-line u emitenta platobnej
karty alebo v autorizaãnom centre. V závis-
losti od moÏnosti vyuÏitia bankomatu rozli-
‰ujeme jednoúãelové bankomaty a viac-
úãelové bankomaty. Jednoúãelové bankomaty

umoÏÀujú iba v˘ber hotovosti. Prostredníc-
tvom viacúãelov˘ch bankomatov môÏe drÏi-
teº platobnej karty okrem v˘beru hotovosti
realizovaÈ aj iné úkony ako napr. tlaã v˘pisu
z úãtu, dobytie mobilného telefónu, vloÏe-
nie hotovosti na úãet a pod. [8]
V˘ber hotovosti sa vo vyspel˘ch krajinách
stal veºmi obºúben˘m a ãasto vyuÏívan˘m
spôsobom vyuÏitia platobnej karty. K dyna-
mickému nárastu v˘znamu bankomatov˘ch
transakcií i rastu poãtu bankomatov
dochádza skoro vo v‰etk˘ch krajinách EÚ
(Obr. 2). K najväã‰iemu rozvoju platobného
styku realizovaného cez bankomaty
dochádza v rozvíjajúcich sa krajinách, Bul-
harsku a Rumunsku, kde poãet bankoma-
tov pripadajúci na 1 mil. obyvateºov narástol
pribliÏne o 800 %. Najmen‰í nárast,
dokonca pokles poãtu ATM môÏeme sledo-
vaÈ vo vysoko rozvinut˘ch krajinách, Dán-
sku a Fínsku (v Dánsku pokles o 2,69 %; 
vo Fínsku pokles o 50,18 % ATM na milión
obyvateºov). Na Slovensku poãet ATM
v sledovanom období vzrástol z hodnoty
219,72 na 442,02 ATM na 1 mil. obyvateºov,
ide teda o nárast pribliÏne o 100 %.

Obr. 2: Poãet ATM bankomatov pripadajúci na 1 mil. obyvateºov v krajinách EÚ

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Statistical Data Warehouse

� Bezhotovostné platenie – priame bezhoto-
vostné platenie môÏe byÈ vykonávané pla-
tobn˘mi kartami vo vybran˘ch obchodoch,
re‰tauráciách, letiskách, benzínov˘ch pum-
pách a ìal‰ích miestach, ktoré sú vybavené
tzv. platobn˘m terminálom (EFTPOS termi-
nál). Platobn˘ terminál umoÏÀuje automa-
tickú autorizáciu platby. Platba prebieha

analogicky ako pri v˘bere hotovosti z ban-
komatu, nemusí v‰ak byÈ vÏdy spojená 
so zadaním PIN kódu (Jedná sa o operácie
s tzv. bezkontaktn˘mi platobn˘mi kartami,
ktoré drÏiteºovi umoÏÀujú realizovaÈ platbu
za nákup v hodnote do 20,- EUR jednodu-
ch˘m priloÏením k terminálu bez zadania
PIN kódu).
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V˘znam vyuÏívania platobn˘ch kariet pri
bezhotovostnom platení v posledn˘ch
rokoch neustále narastá. Dokazuje to aj rast
poãtu terminálov, ktor˘ môÏeme sledovaÈ
vo v‰etk˘ch krajinách EÚ (Obr. 3). K naj-
väã‰iemu rozvoju dochádza, rovnako ako
pri bankomatoch, v Bulharsku a Rumunsku,
kde poãet terminálov pripadajúci na 1 mil.
obyvateºov narástol o viac ako o 3 000 %
(v Bulharsku nárast z hodnoty 248,71 na 
8 637,27; v Rumunsku nárast z 122,62 na
hodnotu 5 852,27). Najmen‰í nárast, dokonca
mierny pokles poãtu terminálov môÏeme
sledovaÈ vo vysoko rozvinut˘ch krajinách,
Dánsku a Belgicku (v Dánsku pokles termi-
nálov pripadajúci na 1 mil. obyvateºov 
z 22 447,83 na hodnotu 22 213,85 (pokles
o 1,04 %); v Belgicku pokles z hodnoty 
14 047,37 na 12 837,31 (pokles o 8,61 %).
Na Slovensku vzrástol poãet terminálov pri-
padajúci na 1 mil. obyvateºov pribliÏne
o 198 % (nárast poãtu z 2 451,14 na 7 306,47).

� V˘ber hotovosti na poboãke banky – pomocou
platobnej karty je moÏné vyberaÈ hotovosÈ aj
na poboãky banky, zmenárni ãi v medziná-
rodn˘ch hoteloch. DrÏiteº karty musí okrem
platobnej karty predloÏiÈ aj doklad totoÏnosti.
Platba musí byÈ vÏdy autorizovaná. Tento
spôsob vyuÏitia platobnej karty je v‰ak obvy-
kle zaÈaÏen˘ relatívne vysok˘mi poplatkami,
preto sa vyuÏíva iba v prípadoch, keì pouÏitie
bankomatu nie je moÏné (napr. ãiastka presa-
huje limit stanoven˘ pre v˘ber z bankomatu).

� V˘ber hotovosti v obchode (cash back) –
spoãíva v tom, Ïe klient pri platení kartou
v obchode môÏe poÏiadaÈ o vyplatenie urãitej

ãiastky hotovosti. Úãet klienta je potom
zaÈaÏen˘ nielen hodnotou platby, ale aj hod-
notou vyberanej hotovosti. Táto transakcia
obvykle vyÏaduje zadanie PIN kódu [8].
S r˘chlym tempom rastu poãtu spomína-
n˘ch zariadení dochádza zároveÀ aj k rastu
hodnoty platieb realizovan˘ch prostredníc-
tvom nich. Dokazuje to aj dynamick˘ v˘voj
priemernej hodnoty platby pripadajúci na
jedného obyvateºa v analyzovan˘ch kraji-
nách (Obr.4). Najväã‰í, moÏno povedaÈ aÏ
extrémne vysok˘ rast hodnoty platieb reali-
zovan˘ch cez ATM a EFTPOS terminály
pripadajúci na jedného obyvateºa moÏno
sledovaÈ v Bulharsku, Litve, Rumunsku a na
Slovensku. Spomedzi uveden˘ch krajín
Bulharsko a Rumunsko patrili aj medzi kra-
jiny s najväã‰ím rozvojom poãtu spomína-
n˘ch zariadení. V obidvoch prípadoch i‰lo
o nárast poãtu zariadení o viac ako 3 000 %,
rovnako bol zaznamenan˘ aj extrémny rast
hodnoty platby pripadajúci na obyvateºa,
ktor˘ v‰ak nebol aÏ tak˘ v˘razn˘. Napríklad
v Bulharsku dochádza k rastu hodnoty
platby pripadajúcej na obyvateºa z 8,93 EUR
v roku 2001 na hodnotu 163,75 EUR v roku
2011, ão predstavuje nárast o 1 732,76 %.
V Rumunsku vzrástla priemerná hodnota
platby pripadajúca na obyvateºa z 43,15 EUR
v roku 2001 na 1 229,92 EUR v roku 2011,
v percentuálnom vyjadrení ide o nárast 
o 2 750,62 %. V prípade oboch krajín
dochádza síce medzi sledovan˘mi obdobi-
ami k rastu hodnoty platieb, av‰ak dyna-
mika tohto rastu bola pomal‰ia ako tomu
bolo v prípade poãtu uveden˘ch zariadení.

Obr. 3: Poãet EFTPOS terminálov pripadajúci na 1 mil. obyvateºov v krajinách EÚ

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Statistical Data Warehouse
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Pri sledovaní zmeny hodnoty platieb bol
najdynamickej‰í v˘voj zaznamenan˘ aj v Litve
(nárast hodnoty platby na obyvateºa medzi sle-
dovan˘mi obdobiami o 5 429,81 %) a na Slo-
vensku (nárast o 4 459,36 %). V t˘chto krajinách
v‰ak nedochádza aÏ k takému dynamickému
rozvoju v oblasti poãtu bankomatov a terminá-
lov. V prípade oboch krajín dochádza k rastu
poãtu t˘chto zariadení medzi sledovan˘mi
obdobiami iba na úrovni okolo 200–300 %.

Preto do popredia vystupuje otázka, ãi kra-
jiny s extrémnym rastom poãtu zariadení, aj
obrovsk˘m rozvojom v oblasti vyuÏívania pla-
tobn˘ch kariet vo v‰eobecnosti, budú patriÈ
medzi ekonomiky s efektívnymi bankov˘mi sek-
tormi v skupine analyzovan˘ch krajín. Alebo ãi
extrémny rast poãtu zariadení nepodporen˘
rastom hodnoty platieb realizovan˘ch prostred-
níctvom nich, nebude viesÈ k strate efektívnosti.

2. Meranie efektívnosti
Farrellov pôvodn˘ ãlánok o meraní efektívnosti
[9] viedol k rozvoju mnoh˘ch prístupov k mera-
niu vstupnej a v˘stupnej efektívnosti a k ana-
l˘ze produktivity. Najväã‰í, aÏ priekopnícky
v˘znam medzi nimi má stochastick˘ prístup
Stochastic Frontier Approach (SFA), vytvoren˘
Aignerom, Lovellom a Schmidtom [1]; a anal˘za
obalu dát – Data Envelopment Analysis (DEA),
ktorú vytvorili Charnes, Cooper a Rhodes [6].

Metóda DEA je úlohou lineárneho progra-
movania, ktorá predpokladá, Ïe neexistujú
náhodné chyby. Je jednou z neparametrick˘ch
metód merania relatívnej efektívnosti produkã-
n˘ch jednotiek (DMU – Decision Making Unit)
pouÏívanej na meranie technickej efektívnosti.

V posledn˘ch rokoch sa táto metóda stáva
stále viac populárnou pri meraní efektívnosti
v národn˘ch bankov˘ch sektoroch (napr. [15]),
ale aj pri komparácii bankov˘ch subjektov na
globálnom bankovom trhu (napr. [5]). Na Slo-
vensku, v Rakúsku a âesku sa problematikou
DEA zaoberajú hlavne Luptáãik a Bohm [13],
Sudzina [21], Jablonsk˘ a Dlouh˘ [10], Jablon-
sk˘ a Grmanová [11], Stavárek [12], [19], [20]
a Vincová [22], [23].

V˘hodou DEA anal˘zy je, Ïe táto metóda
má schopnosÈ zahrnúÈ do anal˘zy mnohoná-
sobné vstupy a v˘stupy a identifikovaÈ pre nee-
fektívne jednotky cieºové hodnoty premenn˘ch.
ëal‰ou v˘hodou tejto metódy je fakt, Ïe DEA
spoãíva vo vyjadrení efektívnosti relatívne
vzhºadom na v‰etky jednotky v skúmanej mno-
Ïine. Okrem spomenut˘ch v˘hod má DEA ana-
l˘za aj urãité obmedzenia. Jednou z nev˘hod
tejto metódy je, Ïe nízky poãet pozorovaní
spôsobuje vy‰‰ie mnoÏstvo DMU nachádzajú-
cich sa na hranici efektívnosti. Druhou nev˘ho-
dou je, Ïe DEA je citlivá na mnoÏstvo vstupov
a v˘stupov vzhºadom na poãet skúman˘ch jed-
notiek DMU. Preto bola formulovaná podmi-
enka pouÏitia modelov, aby poãet skúman˘ch
DMU bol minimálne trikrát väã‰í ako mnoÏstvo
pouÏit˘ch vstupov a v˘stupov v anal˘ze. ëal‰ou
nev˘hodou je fakt, Ïe DEA neberie ohºad na
chyby meraní a extrémne body vyboãujúce 
zo súboru zvy‰n˘ch bodov anal˘zy. Ak sa takéto
extrémne body v anal˘ze objavia, dôsledkom
môÏe byÈ vych˘lenie odhadu efektívnosti analy-
zovanej DMU, alebo posun hranice efektívnosti
v‰etk˘ch DMU, ão spôsobí vych˘lenie v odha-
doch efektívnosti v‰etk˘ch skúman˘ch DMU.

Obr. 4: 
Hodnota platieb realizovan˘ch cez ATM a EFTPOS terminály pripadajúca na 
jedného obyvateºa v krajinách EÚ (EUR)

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Statistical Data Warehouse
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V literatúre sa môÏeme stretnúÈ s viacer˘mi
variantmi a ‰pecifikáciami DEA modelov.
V na‰ej práci sa budeme venovaÈ dvom základ-
n˘m modelom: CCR modelu, ktor˘ bol vytvo-
ren˘ Charnesom, Cooperom a Rhodesom
(1978) a BCC modelu vytvorenému Bankerom,
Charnesom a Cooperom (1984). Základn˘ roz-
diel medzi t˘mito modelmi je v predpoklade
o v˘nosoch z rozsahu. K˘m CCR model pred-
pokladá, Ïe produkãné jednotky operujú za
podmienok kon‰tantn˘ch v˘nosov z rozsahu,
teda pri optimálnej veºkosti, BCC model pred-
pokladá variabilné v˘nosy z rozsahu.

V˘nosy z rozsahu podºa produkãnej ekono-
miky odráÏajú reakciu celkového produktu
(v˘stupu) pri proporcionálnom zv˘‰ení v‰etk˘ch
vstupov. V literatúre sa môÏeme stretnúÈ
s troma základn˘mi typmi v˘nosov z rozsahu:
� kon‰tantné v˘nosy z rozsahu – proporcio-

nálna zmena v‰etk˘ch vstupov vedie k rov-
nako veºkému zv˘‰eniu celkového v˘stupu,

� klesajúce v˘nosy z rozsahu – proporcio-
nálne zv˘‰enie v‰etk˘ch vstupov vedie
k niÏ‰iemu ako proporcionálnemu zv˘‰eniu
celkového v˘stupu,

� rastúce v˘nosy z rozsahu – proporcionálne
zv˘‰enie v‰etk˘ch vstupov vedie k väã‰i-
emu ako proporcionálnemu zv˘‰eniu
úrovne celkového v˘stupu.
Charnes a kol. vo svojej pôvodnej práci

(1978) navrhol vstupne orientovan˘ model
zaloÏen˘ na predpoklade kon‰tantn˘ch v˘no-
sov z rozsahu. Tento model (CCR model) pred-
pokladal, Ïe produkãné jednotky pracujú pri ich
optimálnej veºkosti, identifikoval teda neefek-
tívne jednotky bez ohºadu na ich veºkosÈ. Miera
efektívnosti vypoãítaná prostredníctvom CCR
modelu sa niekedy oznaãuje ako celková tech-
nická efektívnosÈ. Túto celkovú efektívnosÈ
môÏeme rozdeliÈ na ãistú technickú efektívnosÈ
a efektívnosÈ z rozsahu (SE), priãom ãistá tech-
nická efektívnosÈ predstavuje mieru efektívnosti
vypoãítanú prostredníctvom BCC modelu
(CCR=BCC.SE).

UvaÏujme, Ïe máme súbor n produkãn˘ch
jednotiek DMU1, DMU2,...., DMUn. KaÏdá
z t˘chto jednotiek produkuje s v˘stupov a pri-
tom spotrebuje m vstupov. Oznaãme si maticu
vstupov X={xij, i=1,2,…,m; j=1,2,…,n} a maticu
v˘stupov Y={yrj, r=1,2,…,s; j=1,2,…, n}. Q-t˘
riadok Xq, resp. Yq t˘chto matíc obsahuje 
kvantifikované vstupy resp. v˘stupy jednotky
DMUq. KeìÏe produkãné jednotky (DMUj,

j=1,2,...,n) väã‰inou vytvárajú viac ako jeden
v˘stup (yrj, r=1,2,...,s) a pouÏívajú viac ako je-
den vstup (xij, i=1,2,...,m), ktor˘ch dôleÏitosÈ je
v kaÏdej produkãnej jednotke rozdielna, môÏeme
efektívnosÈ definovaÈ ako pomer súãtu váÏe-
n˘ch v˘stupov k súãtu váÏen˘ch vstupov.
KeìÏe jednotlivé pouÏívané vstupy a produko-
vané v˘stupy majú pre kaÏdú produkãnú jedno-
tku inú mieru v˘znamnosti, sú im pri hodnotení
efektívnosti priraìované rozdielne váhy. V˘ho-
dou DEA modelov je to, Ïe váhy pouÏívan˘ch
vstupov a produkovan˘ch v˘stupov sa získavajú
optimalizaãn˘mi úlohami lineárneho programo-
vania a nie sú priraìované na základe subjek-
tívneho vnímania produkãnej jednotky. Efektív-
nosÈ DMUq môÏe byÈ vypoãítaná rie‰ením
úlohy zlomkového programovania nasledovne:

MaximalizovaÈ

(1)

Za podmienok

Kde hq je odhadovaná miera technickej
efektívnosti DMUq, ur a vi sú optimalizované
váhy jednotliv˘ch vstupov a v˘stupov, yrj je
pozorovaná hodnota r-tého v˘stupu pre DMUj,
xij je pozorovaná hodnota i-tého vstupu pre
DMUj, yrq je pozorovaná hodnota r-tého
v˘stupu pre DMUq, xiq je pozorovaná hodnota 
i-tého vstupu pre DMUq, r identifikuje s rozdiel-
nych v˘stupov, i oznaãuje m rozdielnych vstu-
pov a j definuje n rozdielnych produkãn˘ch jed-
notiek (DMU). 

Meranie relatívnej efektívnosti DMUq je
zaloÏené na pozorovaní efektívnosti v‰etk˘ch
produkãn˘ch jednotiek DMUj (j=1,2,...,n).
V úãelovej funkcii maximalizujeme podiel súãtu
váÏen˘ch v˘stupov na súãte váÏen˘ch vstupov.
Hodnotená produkãná jednotka je súãasne
zahrnutá aj v skupine produkãn˘ch jednotiek,
ktoré definujú obmedzujúce podmienky úlohy.
T̆ m sa zabezpeãí, Ïe pri vybran˘ch váhach
v˘stupov u a vstupov v bude maximálna miera
efektívnosti hodnotenej produkãnej jednotky
DMUq men‰ia alebo rovná jednej. Druhá a tretia
obmedzujúca podmienka vyÏadujú, aby váhy
jednotliv˘ch vstupov a v˘stupov boli kladné.

Pre praktické rie‰enie môÏe byÈ úloha
zlomkového programovania prevedená trans-
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formáciou na ‰tandardnú úlohu lineárneho pro-
gramovania. ëalej je nutné upraviÈ podmienku
nezápornosti váh vstupov a v˘stupov, zavede-
ním nezáporného parametra ε, ktor˘ sa volí
spravidla vo v˘‰ke 10-6 alebo 10-8, priãom tento
parameter zabezpeãí, Ïe model bude zah⁄ÀaÈ
v‰etky uvaÏované vstupné a v˘stupné charak-
teristiky, teda váha Ïiadneho zo vstupov ãi
v˘stupov nebude rovná nule. Transformáciou
a úpravou podmienky nezápornosti vznikne
model, ktor˘ sa oznaãuje ako vstupne oriento-
van˘ primárny CCR model (Charnes, Cooper
a Rhodes, [6]). Primárny vstupne orientovan˘
model môÏeme zapísaÈ v tvare:

MaximalizovaÈ

(2)

Za podmienok

Kde ε je kon‰tanta spravidla vo v˘‰ke 10-6

alebo 10-8. 
Pre v‰etky úlohy lineárneho programovania

je charakteristické, Ïe veºké mnoÏstvo determi-
nujúcich podmienok a obmedzení negatívne
ovplyvÀuje moÏnosÈ rie‰enia problému. Pre
kaÏd˘ lineárny problém je moÏné zostaviÈ
duálnu úlohu lineárneho programovania, ktorá
vyuÏíva rovnaké údaje a redukuje poãet
obmedzení modelu. Duálny vstupne oriento-
van˘ CCR model môÏeme interpretovaÈ ako
mieru radiálnej redukcie vstupov potrebnú na
dosiahnutie technickej efektívnosti. Na to, aby
sa hodnotená neefektívna produkãná jednotka
DMUq stala efektívnou, musí totiÏ radiálne zníÏiÈ
hodnotu pouÏívan˘ch vstupov o (1–θq)100 %.
Rie‰ením duálneho CCR modelu dostaneme
mieru technickej efektívnosti θ pre kaÏdú hod-
notenú produkãnú jednotku DMU, priãom táto
miera efektívnosti môÏe nadobúdaÈ hodnoty
men‰ie alebo rovné jednej. Podºa tohto modelu
je hodnotená produkãná jednotka DMUq
efektívna vtedy, ak miera technickej efektívnosti
θq=1. V tomto prípade nie je potrebná Ïiadna

radiálna redukcia vstupov. Duálny vstupne orien-
tovan˘ CCR model môÏeme zapísaÈ v tvare:

MinimalizovaÈ

(3)

Za podmienok

Kde θq je odhadovaná miera technickej
efektívnosti DMUq, λj je váha priradená j-tej
DMU, ktorá poukazuje na zastúpenie efektívnej
produkãnej jednotky pri urãovaní optimálnych
hodnôt vstupov a v˘stupov neefektívnej pro-
dukãnej jednotky.

Primárny a duálny CCR model poskytujú
informáciu iba na radiálne dosiahnutie efektív-
nosti. Túto radiálnu mieru efektívnosti naz˘vame
aj Farrellovou efektívnosÈou, resp. slabou efek-
tívnosÈou. Niekedy je v‰ak na dosiahnutie efek-
tívnosti potrebn˘ aj neradiálny posun. Z toho
dôvodu sa do uvedeného CCR modelu pridá-
vajú doplnkové premenné s+ a s–, ktoré pred-
stavujú nedostatok v˘stupov, resp. prebytok vstu-
pov. Hodnotená produkãná jednotka DMUq je
potom efektívna vtedy, ak hodnota premennej
θq=1 a hodnoty v‰etk˘ch doplnkov˘ch premen-
n˘ch s+ a s– sú rovné nule. V tomto prípade uÏ
hovoríme o Paretovej-Koopmansovej efektívnosti,
resp. o celkovej technickej efektívnosti. Na mera-
nie celkovej technickej efektívnosti je potrebné
rie‰iÈ dvojfázovú úlohu lineárneho programova-
nia. V prvej fáze sa úloha zameriava na v˘poãet
efektívnosti, druhá fáza zisÈuje jednotlivé nad-
merné vstupy, resp. nedostatky v˘stupov. Duálny
tvar vstupne orientovaného CCR modelu s dopln-
kov˘mi premenn˘mi môÏeme zapísaÈ v tvare:

MinimalizovaÈ

(4)

Za podmienok
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Kde sr
+ je doplnková hodnota r-tého

v˘stupu (nedostatok r-tého v˘stupu), si
– je 

doplnková hodnota i-tého vstupu (prebytok 
i-tého vstupu).

Optimálne rie‰enie druhej fázy sa naz˘va
rie‰ením s maximálnymi doplnkov˘mi premen-
n˘mi. Ak pre rie‰enie s maximálnymi doplnko-
v˘mi premenn˘mi platí, Ïe sr

+=0; si
–=0

(r=1,2,...,s; i=1,2,...,m) potom toto rie‰enie
naz˘vame rie‰ením s nulov˘mi maximálnymi
doplnkov˘mi premenn˘mi (zero-max-slack).

Technická efektívnosÈ (vstupne 
Obr. 5: orientovan˘ model, 2 vstupy 

(X1, X2) a 1 v˘stup (Y)

Zdroj: vlastné spracovanie 

V prípade, Ïe optimálne rie‰enie je typu
zero-max-slack a θq=1; potom je hodnotená
DMUq úplne efektívna (napr. Obr. 5, DMUC,D,E).
Ak je rie‰enie typu zero-max-slack a θq<1;
potom je hodnotená DMUq technicky neefek-
tívna, priãom túto neefektívnosÈ vieme odstrániÈ
proporcionálnou redukciou v‰etk˘ch vstupov
o (1–θq)100 % na odporúãané hodnoty vstupov
θqXq a v˘stupov Yq, ãím dosiahneme posun na
hranicu efektívnosti (napr. Obr. 5, DMUA→DMUA′).
V prípade, Ïe optimálne rie‰enie nie je typu
zero-max-slack a θq<1; potom maximálna pro-
porcionálna redukcia hodnotenej DMUq neod-
stráni v‰etky jej neefektívnosti. Pre dosiahnutie
efektívnosti je potrebn˘ aj neradiálny posun 

do bodu [Xq* ; Yq*] vyjadren˘ pomocou doplnkov˘ch
premenn˘ch. Xq*=θqXq–s-, Yq*=Yq+s+. V tomto
prípade dosahuje hodnotená DMUq aj tech-
nickú aj zmie‰anú neefektívnosÈ (napr. Obr. 5,
DMUG→DMUC). Ak rie‰enie nie je typu zero-
max-slack a θq=1; hodnotená DMUq nevykazuje
Ïiadnu technickú neefektívnosÈ, av‰ak nenu-
lové doplnkové premenné poukazujú na existen-
ciu zmie‰anej neefektívnosti. Tento typ neefektív-
nosti sa niekedy zvykne oznaãovaÈ ako
pseudoefektívnosÈ vzhºadom na to, Ïe hodnota
úãelovej funkcie θq=1 (napr. Obr. 5, DMUF→DMUC).

Vy‰‰ie uvedené modely predpokladajú kon-
‰tantné v˘nosy z rozsahu, ão znamená, Ïe
napr. pri dvojnásobnom zv˘‰ení v‰etk˘ch vstu-
pov sa rozsah v˘stupu zmení o rovnak˘ náso-
bok. Predpoklad kon‰tantn˘ch v˘nosov môÏeme
akceptovaÈ len v tom prípade, ak v‰etky pro-
dukãné jednotky vykonávajú ãinnosÈ pri opti-
málnej veºkosti. Nedokonalá konkurencia, finanãné
obmedzenia, regulaãné opatrenia a ìal‰ie fak-
tory v‰ak spôsobujú, Ïe produkãné jednotky pri
optimálnej veºkosti nefungujú. Preto bol na pre-
konanie tohto problému vyvinut˘ DEA model
umoÏÀujúci kalkulovaÈ s variabiln˘mi v˘nosmi
z rozsahu. Variabilné v˘nosy z rozsahu zname-
najú, Ïe napr. pri dvojnásobnom zv˘‰ení v‰et-
k˘ch vstupov sa rozsah v˘stupu zmení o viac
alebo menej ako dvojnásobok. V prípade varia-
biln˘ch v˘nosov z rozsahu musíme model (4)
upraviÈ o podmienku konvexnosti, priãom táto
podmienka zaruãuje, Ïe neefektívna produkãná
jednotka sa porovnáva s produkãnou jednotkou
podobnej veºkosti. Tento model sa oznaãuje
ako BCC model (Banker, Charnes a Cooper,
[2]). Rozdiel medzi CCR (4) a BCC modelom
(5) je v pridaní obmedzujúcej podmienky, Ïe
∑λj=1. Zavedením tejto podmienky, sa odstráni
obmedzenie z CCR modelu, Ïe DMU musí
dosahovaÈ efektívnosÈ z rozsahu. Produkãná
jednotka dosahuje efektívnosÈ z rozsahu v tom
prípade, Ïe vykazuje kon‰tantné v˘nosy plyn-
úce z rozsahu, teda jej jednotkov˘ v˘stup
(vyjadruje mnoÏstvo v˘stupu vyrobeného jed-
nou jednotkou pouÏitého vstupu) je na maxi-
málnej úrovni. Pridaná podmienka ìalej pred-
stavuje obmedzujúcu podmienku konvexnosti
hranice efektívnosti. Duálny BCC vstupne ori-
entovan˘ model môÏeme zapísaÈ v tvare:

MinimalizovaÈ

(5)
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Za podmienok

Hodnoty efektívnosti vypoãítané na základe
BCC modelu sa naz˘vajú aj ãistou technickou
efektívnosÈou, pretoÏe BCC model eliminuje
ãasÈ neefektívnosti, ktorá je spôsobená neade-
kvátnou veºkosÈou produkãnej jednotky. Prost-
redníctvom v˘poãtu BCC miery efektívnosti
teda môÏeme rozdeliÈ celkovú technickú efek-
tívnosÈ nameranú CCR modelom na ãistú tech-
nickú efektívnosÈ a efektívnosÈ z rozsahu, pri-
ãom miera efektívnosti z rozsahu nám ukazuje,
v akej miere sa produkãná jednotka správa
efektívne vo vlastnej veºkostnej skupine.

3. Anal˘za efektívnosti bankov˘ch
sektorov EÚ

Na modelovanie bankov˘ch procesov moÏno pou-
ÏiÈ mnoÏstvo rôznych prístupov, priãom medzi
najviac vyuÏívané patria produkãn˘ a sprost-
redkovateºsk˘ prístup. Pri uplatnení produkã-
ného prístupu sú banky vnímané ako in‰titúcie
vyuÏívajúce rôzne zdroje práce a kapitálu 
pri poskytovaní rôznych produktov a sluÏieb pre
svojich zákazníkov. VyuÏívajú sa zdroje ako
práca a prevádzkové náklady, ktoré sa pova-
Ïujú za vstupy, zatiaº ão produkty a sluÏby, ako
napr. bankové vklady a úvery, sa povaÏujú 
za v˘stupy. Pri sprostredkovateºskom prístupe
je banka vnímaná ako finanãn˘ sprostredkova-
teº, ktor˘ zhromaÏìuje depozitá a iné vypoÏiãa-
teºné peÀaÏné prostriedky od vkladateºov
(povaÏujú sa za vstupy) a poÏiãiava ich ako
úvery alebo iné druhy aktív in˘m subjektom
(povaÏujú sa za v˘stupy) s cieºom dosiahnuÈ zisk.

Cieºom príspevku je definovaÈ vstupnú
a v˘stupnú ‰truktúru bankov˘ch sektorov tak,
aby bolo moÏné posúdiÈ efekt vplyvu vyuÏívania

platobn˘ch kariet na efektívnosÈ bankového
sektora meranú DEA modelmi. Pri definovaní
vstupnej a v˘stupnej ‰truktúry sme zvolili pro-
dukãn˘ prístup. Prostredníctvom nameranej
hodnoty efektívnosti bankov˘ch sektorov v ana-
lyzovan˘ch rokoch chceme urãiÈ, ktoré ban-
kové sektory boli pozitívne ovplyvnené rozvo-
jom vyuÏívania platobn˘ch kariet. V˘chodiskom
anal˘zy bol stav vybran˘ch premenn˘ch v 27
bankov˘ch sektoroch krajín EÚ v rokoch 2001
a 2011. UvaÏované premenné bankov˘ch sek-
torov v uveden˘ch rokoch sa stali základom pri
hodnotení efektívnosti prostredníctvom CCR vstupne
orientovaného modelu (4) a BCC vstupne ori-
entovaného modelu (5). SúãasÈou anal˘zy bolo
aj sledovanie zmien vo v˘voji premenn˘ch
a následne aj zmien v dosahovanej miere efek-
tívnosti medzi t˘mito dvoma obdobiami.

Rozhodovanie o tom, ktoré premenné 
sa v anal˘ze pouÏijú ako vstupy a v˘stupy a aké
mnoÏstvo premenn˘ch zahrnúÈ do anal˘zy nie
je jednoduchou úlohou. Jednou z nev˘hod DEA
anal˘zy je, Ïe DEA je citlivá na mnoÏstvo vstu-
pov a v˘stupov vzhºadom na poãet skúman˘ch
jednotiek DMU. Preto bola formulovaná podmi-
enka pouÏitia modelov, aby poãet skúman˘ch
DMU bol minimálne trikrát väã‰í ako mnoÏstvo
pouÏit˘ch vstupov a v˘stupov v anal˘ze. Vzhºa-
dom na rozsah skúmaného súboru (27 banko-
v˘ch sektorov krajín EÚ) bol preto stanoven˘
maximálny poãet vstupn˘ch a v˘stupn˘ch pre-
menn˘ch na deväÈ. Po pre‰tudovaní literatúry
zaoberajúcou sa problematikou vplyvu rozvoja
informaãn˘ch technológií na efektívnosÈ bánk
(napr. [4], [7]) boli stanovené dve vstupné a tri
v˘stupné premenné pouÏité pri analyzovaní
efektívnosti bankov˘ch sektorov v rokoch 2001
a 2011. Daná skupina uvaÏovan˘ch paramet-
rov zároveÀ spæÀa aj podmienku pouÏitia DEA
modelov, obmedzujúcu poãet pouÏit˘ch pre-
menn˘ch na maximálne deväÈ. 

Pri uplatnení produkãného prístupu boli 
do anal˘zy ako vstupné premenné (xij), pre
kaÏd˘ (j-ty) bankov˘ sektor (DMUj) zaradené: 
� Poãet ATM a EFTPOS terminálov (x1j),
� Celkové aktíva bankového sektora pripa-

dajúce na jednu úverovú in‰titúciu (CA/ÚI)
v mil. EUR (x2j).
V literatúre sa môÏeme beÏne stretnúÈ s po-

uÏitím poãtu zamestnancov, poãtu poboãiek, poãtu
úverov˘ch in‰titúcií a hodnoty celkov˘ch aktív ako
ukazovateºov vyuÏívaného zdroja práce a kapitálu,
preto bol do anal˘zy zahrnut˘ agregovan˘ 

EM_01_14_zlom  20.3.2014  8:44  Stránka 129



Finance

130 2014, XVII, 1

ukazovateº CA/ÚI. Pri sledovaní vplyvu rastu
siete ATM a EFTPOS terminálov môÏe byÈ
daná premenná rovnako chápaná ako zdroj
kapitálu banky vytvárajúci jeden zo vstupov
anal˘zy.

Za v˘stupné premenné (yrj) boli pre kaÏd˘
(j-ty) bankov˘ sektor (DMUj) zvolené:
� Hodnota platieb realizovan˘ch cez ATM

a EFTPOS terminály pripadajúca na jed-
ného obyvateºa v EUR (y1j),

� Hodnota vkladov v mil. EUR (y2j),
� Hodnota úverov rovnako v mil. EUR (y3j).

Pri uplatnení produkãného prístupu banku
vnímame ako in‰titúciu, ktorá vyuÏíva zdroje na
produkovanie v˘stupov, ktoré sú reprezento-
vané hlavne hodnotou prijat˘ch vkladov
a poskytnut˘ch úverov. Z tohto dôvodu pri nami
uplatÀovanom prístupe boli ako v˘stupné pre-
menné anal˘zy zvolené Hodnota vkladov
a Hodnota úverov. Tretím uvaÏovan˘m v˘stu-
pom je Hodnota platieb realizovaná cez ATM
a EFTPOS terminály. Dôvodom zaradenia tejto
premennej je posúdenie efektov zavádzanie

technológií do v˘stupov bankového sektora
v podobe ich vyuÏívania zo strany klientov.
Hodnota platieb je totiÏto priamym produktom
siete uveden˘ch zariadení. Ak by v bankovom
sektore neboli uvedené technológie, neexisto-
vala by ani Ïiadna hodnota platieb.

Predmetom anal˘zy bolo sledovanie stavu
pouÏit˘ch parametrov a následne aj dosahova-
nej efektívnosti v roku 2001 a 2011. Z tohto
dôvodu zobrazuje Tab. 1 deskriptívnu ‰tatistiku
pouÏit˘ch vstupov a v˘stupov v uveden˘ch
rokoch. Na základe deskriptívnej ‰tatistiky pou-
Ïit˘ch premenn˘ch môÏeme medzi sledova-
n˘mi obdobiami zaznamenaÈ rast na strane
vstupov a v˘stupov. Napr. pri anal˘ze uvede-
n˘ch vstupov bol zaznamenan˘ rast poãtu ATM
a EFTPOS terminálov v priemere o 76,54 % a rast
hodnoty celkov˘ch aktív pripadajúci na úverovú
in‰titúciu v priemere o 130,57 %. Pri sledovaní
v˘stupov hodnota vkladov vzrástla v priemere
o 75,27 %, úvery vzrástli v priemere o 66,69 %.
Rast bol rovnako zaznamenan˘ aj v prípade
priemernej hodnoty platieb, a to o 86,67 %.

Tab. 1: Deskriptívna ‰tatistika pouÏit˘ch premenn˘ch v roku 2001 a 2011

Vstupy V˘stupy

Poãet ATM Celkové Hodnota platieb Vklady Úvery
a EFTPOS aktíva/ÚI cez ATM a EFT (mil. EUR) (mil. EUR)

(mil. EUR) na obyvateºa

Maximum 2001 941 177 12 898 8 595 3 556 965 4 144 723

2011 1 501 895 26 028 12 219 4 575 268 4 693 285

Minimum 2001 2 610 86 9 2 512 2 057

2011 12 179 268 164 8 859 14 823

Priemer 2001 188 859,07 2 174,33 2 916,38 469 600,41 544 254,05

2011 333 416,67 5 013,27 5 443,89 823 075,53 907 190,33

·tandardná 2001 303 962,93 2 742,15 2 395,29 857 384,67 994 900,91

odch˘lka 2011 484 837,38 5 555,97 3 099,04 1 332 761,59 1 421 339,37

Zdroj: vlastné v˘poãty na základe Statistical Data Warehouse

Miera dosahovanej efektívnosti bola hodno-
tená prostredníctvom CCR a BCC vstupne ori-
entovan˘ch modelov. V˘hodou BCC modelu
v porovnaní s CCR modelom je fakt, Ïe BCC
model rozdeºuje celkovú technickú efektívnosÈ
na ãistú technickú efektívnosÈ a efektívnosÈ
z rozsahu. Sumárne v˘sledky dosiahnutej cel-
kovej technickej efektívnosti aj jej dvoch zloÏiek
zobrazuje nasledujúca tabuºka (Tab. 2). Na
základe údajov z Tab. 2 môÏeme vidieÈ, Ïe

CCR model identifikoval v roku 2001 priemernú
celkovú technickú efektívnosÈ vo v˘‰ke 54,90 %,
priãom na hranici efektívnosti sa nachádzali 4
z analyzovan˘ch bankov˘ch sektorov. V roku 2011
dochádza k rastu priemernej celkovej technic-
kej efektívnosti na 61,43 %, sprevádzanú aj
rastom poãtu efektívnych bankov˘ch sektorov.
Na základe hodnôt minimálnej a maximálnej
miery efektívnosti môÏeme vidieÈ veºkú variabi-
litu medzi analyzovan˘mi jednotkami.
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Ako uÏ vieme, celkovú technickú efektívnosÈ
môÏeme rozdeliÈ na dve zloÏky. Touto dekom-
pozíciou celkovej efektívnosti môÏeme identifi-
kovaÈ zdroje neefektívnosti, teda môÏeme urãiÈ,
ãi je neefektívnosÈ spôsobená neefektívnou ãin-
nosÈou bankového sektora (ãistá technická
efektívnosÈ), nev˘hodn˘mi podmienkami (efek-
tívnosÈ z rozsahu), alebo oboma. Prvou zloÏ-
kou je teda ãistá technická efektívnosÈ meraná
BCC modelom. V prípade analyzovan˘ch krajín
v roku 2001 dosiahla priemerná ãistá technická
efektívnosÈ hodnotu 74,05 % a BCC model
identifikoval 10 efektívnych bankov˘ch sektorov
(Tab. 2). V roku 2011 dochádza k miernemu
rastu priemernej ãistej technickej efektívnosti
na 75,62 %, priãom poãet efektívnych banko-
v˘ch sektorov ostáva nezmenen˘. Priemerná
miera ãistej technickej efektívnosti identifikuje
potenciálnu úsporu analyzovan˘ch bankov˘ch
sektorov potrebnú na zv˘‰enie efektívnosti.
Táto hodnota naznaãuje, Ïe analyzované ban-
kové sektory by pri produkcii svojich v˘stupov
potrebovali v priemere iba 75,62 % z vyuÏíva-
n˘ch vstupov. Táto redukcia na strane vstupov
by dan˘m bankov˘m sektorom mala zabezpe-
ãiÈ posun na hranicu efektívnosti.

Druhou zloÏkou celkovej efektívnosti je
efektívnosÈ z rozsahu, ktorá urãuje, ako efek-
tívne sa správa hodnotená jednotka vo vlastnej
veºkostnej skupine. Ako môÏeme vidieÈ analy-
zované bankové sektory pracujú prevaÏne 
za podmienok variabiln˘ch v˘nosov z rozsahu.
K˘m v roku 2001 väã‰ina bankov˘ch sektorov
pracovala za podmienok rastúcich v˘nosov
z rozsahu, v roku 2011 je uÏ rozdelenie analy-
zovan˘ch subjektov medzi skupinou rastúcich
a klesajúcich v˘nosov z rozsahu rovnomerné.
V skupine efektívnych bankov˘ch sektorov boli
v roku 2001 oznaãené ‰tyri a v roku 2011 päÈ
bankov˘ch sektorov, ktoré boli CCR aj BCC
efektívne. Dané bankové sektory teda pracujú
za podmienok kon‰tantn˘ch v˘nosov z roz-
sahu. O t˘chto bankov˘ch sektoroch môÏeme
povedaÈ, Ïe operujú v tzv. najproduktívnej‰om
veºkostnom rozsahu. Znamená to, Ïe hodno-
tené bankové sektory sú rozsahom efektívne
v tom zmysle, Ïe kombinácia ich vstupov
a v˘stupov maximalizuje priemernú produkti-
vitu, ão im umoÏÀuje byÈ efektívnymi v podmi-
enkach kon‰tantn˘ch aj variabiln˘ch v˘nosov
z rozsahu. V prípade ostatn˘ch efektívnych
bankov˘ch sektorov (6 bankov˘ch sektorov

Tab. 2: V˘sledky DEA modelov

2001 2011

Celková technická efektívnosÈ (CCR model)

Maximum 100,00 % 100,00 %

Minimum 7,93 % 7,23 %

Priemer 54,90 % 61,43 %

·tandardná odch˘lka 0,2866 0,2809

Poãet (a %) efektívnych DMU 4 (14,81 %) 5 (18,52 %)

âistá technická efektívnosÈ (BCC model)

Maximum 100,00 % 100,00 %

Minimum 21,31 % 26,81 %

Priemer 74,05 % 75,62 %

·tandardná odch˘lka 0,2749 0,2655

Poãet (a %) efektívnych DMU 10 (37,04 %) 10 (37,04 %)

EfektívnosÈ z rozsahu – priemer 77,84 % 79,90 %

V˘nosy z rozsahu – poãet DMU

Kon‰tantné v˘nosy z rozsahu 4 5

Rastúce v˘nosy z rozsahu (z toho BCC efektívne) 20 (4) 11 (1)

Klesajúce v˘nosy z rozsahu (z toho BCC efektívne) 3 (2) 11 (4)

Zdroj: vlastné v˘poãty 
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v roku 2001 a 5 v roku 2011), ktoré boli ozna-
ãené ako BCC efektívne, ale nedosahovali
efektívnosÈ za podmienok kon‰tantn˘ch v˘no-
sov z rozsahu môÏeme povedaÈ, Ïe sú síce
lokálne efektívne, ale nie sú globálne efektívne
a to práve z dôvodu veºkostného rozsahu.
V roku 2001 v prípade 4 bankov˘ch sektorov,
a v roku 2011 v prípade 1 bankového sektora,
ktoré síce boli BCC efektívne bolo zistené, Ïe
operujú za podmienok rastúcich v˘nosov z roz-
sahu. Znamená to, Ïe tieto bankové sektory sú
neefektívne rozsahom, pretoÏe z disponibiln˘ch
vstupov by mohli dosiahnuÈ vy‰‰í v˘stup. V prí-
pade 2 bankov˘ch sektorov v roku 2001 a 4
bankov˘ch sektorov v roku 2011, ktoré boli rov-
nako oznaãené ako BCC efektívne, sme zistili,
Ïe operujú za podmienok klesajúcich v˘nosov
z rozsahu. V tomto prípade je neefektívnosÈ
z rozsahu bankov˘ch sektorov spôsobená príli‰
veºkou hodnotu v˘stupov.

V˘hodou DEA anal˘zy je, Ïe okrem mera-
nia úrovne dosahovanej efektívnosti, priná‰a aj
odporúãania o tom, aké mnoÏstvo vstupov
a v˘stupov je potrebné na dosiahnutie hranice
efektívnosti. V prípade vyuÏitia vstupne oriento-
van˘ch modelov, sú teda v˘sledkom odporúãa-
nia o hodnotách vstupov, ktoré by neefektívnym
bankov˘m sektorom mali pomôcÈ posunúÈ sa
do skupiny efektívnych krajín. KeìÏe v predo-
‰lej anal˘ze bolo zistené, Ïe väã‰ina banko-
v˘ch sektorov operuje za podmienok variabiln˘ch
v˘nosov z rozsahu, zobrazuje Tab. 3 mieru
ãistej efektívnosti, pôvodné hodnoty vstupov
a odporúãané hodnoty vstupov v rokoch 2001
a 2011. Odporúãané hodnoty pre jednotlivé
vstupy boli vypoãítané prostredníctvom vektorov
optimálnych hodnôt premenn˘ch a vstupn˘ch
hodnôt efektívnych produkãn˘ch jednotiek. 

Na základe v˘poãtov uveden˘ch v Tab. 3
vidíme, Ïe najväã‰í nárast ãistej technickej
efektívnosti bol zaznamenan˘ v Belgicku, kde
dochádza k posunu miery BCC efektívnosti
z 30,63 % nameranej v roku 2001 aÏ na hra-
nicu efektívnosti v roku 2011. V roku 2001 Bel-
gicko nepatrilo medzi krajiny umiestnené na
hranici efektívnosti. Pri vyuÏití vstupne oriento-
vaného modelu môÏeme povedaÈ, Ïe dôvodom
neefektívnosti v roku 2001 bola pomerne
vysoká úroveÀ vstupov pri danej úrovni v˘stu-
pov. Pre efektívne fungovanie a posun na hra-
nicu efektívnosti v roku 2001 mala byÈ hodnota
vstupov v Belgicku niÏ‰ia pribliÏne o 70 %
oproti pôvodnej hodnote. Pri danej hodnote 

platieb realizovan˘ch cez ATM a EFTPOS ter-
minály, objeme úverov a objeme vkladov, bolo
pre efektívne fungovanie bankového sektora
potrebné zníÏiÈ poãet ATM a EFTPOS z pôvod-
nej hodnoty 155 814 na odporúãanú hodnotu
47 694. Rovnako bolo potrebné aj zníÏenie
hodnoty celkov˘ch aktív pripadajúcich na úve-
rovú in‰titúciu z pôvodnej hodnoty 6930 mil. EUR
na odporúãanú hodnotu 2122 mil. EUR. V roku
2011 uÏ daná krajina dosiahla hranicu efektív-
nosti. Dôvodom úspechu bol pravdepodobne
v˘razn˘ posun hlavne v oblasti v˘stupov, ktor˘
bol sprevádzan˘ iba miernym rastom na strane
vstupov. Napr. medzi sledovan˘mi obdobiami
síce dochádza k rastu poãtu ATM a EFTPOS
terminálov, av‰ak tento rast bol iba minimálny
vo v˘‰ke 0,57 %. Na strane v˘stupov v‰ak
medzi rokmi 2001 a 2011 v˘razne narástla hod-
nota realizovan˘ch platieb a to o viac ako
103,66 %, kde hodnota realizovan˘ch platieb
pripadajúca na obyvateºa vzrástla v priemere
z 466,- EUR na 9 510,- EUR.

Rovnak˘ posun smerom k hranici efektív-
nosti zaznamenal v sledovanom období aj Cyp-
rus. K˘m v roku 2001 bola miera efektívnosti
61,84 %, v roku 2011 uÏ krajina patrila v sku-
pine analyzovan˘ch krajín pri uvaÏovan˘ch
vstupoch a v˘stupoch medzi efektívne. K rastu
efektívnosti o viac ako 38 % pozitívne prispel
hlavne rast v˘stupov medzi sledovan˘mi obdo-
biami v priemere o viac ako 248 %, ktor˘ bol
sprevádzan˘ aj rastom na strane vstupov, v pri-
emere pribliÏne o 75 %. K˘m v roku 2001 bolo
potrebné pre dosiahnutie efektívnosti zníÏiÈ úro-
veÀ vstupov pribliÏne o 38 %, v roku 2011 upra-
vil bankov˘ sektor Cypru svoju ‰truktúru
v oblasti platobn˘ch kariet tak, Ïe spomínan˘
nárast ‰írky bankomatovej a terminálovej siete
vykryt˘ rastom hodnoty platieb realizovan˘ch
prostredníctvom t˘chto zariadení pozitívne pris-
pel k efektívnosti bankového sektora.

K rastu efektívnosti medzi rokmi 2001
a 2011 dochádza e‰te v Dánsku, Francúzsku,
Taliansku, Malte, Poºsku a na Slovensku, kde bol
vo v‰etk˘ch prípadoch percentuálny rast poãtu
bankomatov a terminálov prev˘‰en˘ percentu-
álnym rastom hodnoty realizovan˘ch platieb.

Na druhej strane k najväã‰iemu poklesu
miery efektívnosti dochádza v Rumunsku, kde
miera BCC efektívnosti poklesla z 86,18 % na
hodnotu 26,81 %. Ako môÏeme vidieÈ, ani
v jednom roku nepatrilo Rumunsko medzi efek-
tívne krajiny. Pri pouÏití vstupne orientovaného
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Tab. 3: Miera BBC efektívnosti, pôvodné a odporúãané hodnoty vstupov

Krajina* BCC efektívnosÈ Poãet ATM a POS Poãet ATM a POS CA/ÚI CA/ÚI
(%) terminálov terminálov (pôvodné (odporúãané 

(pôvodné hodnoty) (odporúãané hodnoty) hodnoty)
hodnoty)

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

AT 83,78 99,57 64 695 115 560 54 220 115 031 685,87 1 319,04 574,70 1 313,19

BE 30,63 100,00 155 814 156 695 47 694 156 695 6 930,12 11 096,10 2 122,24 11 096,10

BG 100,00 45,59 2 610 70 217 2 610 32 011 264,40 1 360,19 264,40 620,14

CY 61,84 100,00 9 972 25 017 6 166 25 017 960,64 950,43 594,00 950,43

CZ 57,88 31,08 1 9854 106 539 11 478 33 109 657,04 3 110,26 380,04 966,67

DE 100,00 100,00 485 300 795 162 485 300 795 162 2 481,67 4 422,28 2 481,67 4 422,28

DK 49,09 74,15 123 016 128 240 60 413 95 061 2 238,07 7 111,46 1 098,76 5 272,78

EE 100,00 83,07 5 940 30 651 5 940 25 461 624,57 1 118,82 624,57 929,43

ES 21,31 27,86 900 045 1 420 064 133 637 395 528 3 409,83 10 874,84 726,64 3 029,38

FI 100,00 100,00 76 332 205 241 76 332 205 241 442,86 1 964,39 442,86 1 964,39

FR 41,82 74,37 941 177 1 501 895 288 803 920 920 3 589,47 12 714,44 1 501,15 9 454,76

GB 100,00 100,00 808 666 1 424 936 808 666 1 424 936 12 897,7 2 6027,6 12 897,7 2 6027,6

GR 36,84 40,35 42 717 93 229 15 715 37 627 3 323,54 8 221,93 1 224,44 3 318,20

HU 91,83 56,75 29 346 88 813 20 264 50 418 160,14 608,06 147,11 345,22

IR 100,00 100,00 49 335 156 298 49 335 156 298 4 796,66 2 734,92 4 796,66 2 734,92

IT 37,64 45,89 811 316 1 306 349 156 148 491 396 2 196,90 5 391,29 826,90 2 473,86

LT 100,00 100,00 9 947 39 459 9 947 39 459 85,51 268,43 85,51 268,43

LU 100,00 100,00 6 754 13 204 6 754 13 204 3 716,50 7 811,96 3 716,50 7 811,96

LV 100,00 98,06 7 699 25 912 7 699 25 408 186,64 950,40 186,64 931,95

MT 94,23 100,00 6 277 12 179 5 914 12 179 716,45 1 974,61 675,01 1 974,61

NL 78,36 85,09 172 915 287 411 135 502 244 540 2 256,52 8 462,51 1 768,21 4 650,30

PL 84,70 100,00 119 373 284 907 21 824 284 907 176,09 442,58 149,10 442,58

PT 44,07 50,65 114 099 291 376 50 297 147 568 1 407,68 3 701,15 620,50 1 874,51

RO 86,18 26,81 4 038 135 926 3 461 36 402 340,91 2 238,06 293,71 599,81

SE 61,14 65,51 90 790 208 797 55 507 136 777 3 035,50 6 516,69 1 855,84 4 160,57

SI 100,00 80,68 26 800 36 014 26 800 29 049 193,28 2 093,99 193,28 1 689,14

SK 38,04 56,28 14 368 42 159 5 454 23 726 932,43 1 871,78 354,71 1 053,36

* AT – Rakúsko, BE – Belgicko, BG – Bulharsko, CY – Cyprus, CZ – âeská republika, DE – Nemecko, DK – Dánsko,
EE – Estónsko, ES – ·panielsko, FI – Fínsko, FR – Francúzsko, GB – Veºká Británia, GR – Grécko, HU – Maìarsko,
IR – Írsko, IT – Taliansko, LT – Litva, LU – Luxembursko, LV – Loty‰sko, MT – Malta, NL – Holandsko, PL – Poºsko,
PT – Portugalsko, RO – Rumunsko, SE –·védsko, SI – Slovinsko, SK – Slovenská republika.

Zdroj: vlastné v˘poãty
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modelu môÏeme povedaÈ, Ïe dôvodom neefek-
tívnosti bola vysoká úroveÀ vstupov pri danej
úrovni v˘stupov, ktorá sa v roku 2011 e‰te viac
prehæbila. K˘m v roku 2001 bolo pre posun na
hranicu efektívnosti potrebné zníÏiÈ hodnoty
vstupov pribliÏne o 14 %, v roku 2011 by na
dosiahnutie efektívnosti bolo potrebné zníÏiÈ
vstupy uÏ o viac ako 73 %. V danej skupine
analyzovan˘ch bankov˘ch sektorov a pri defi-
novan˘ch a pouÏit˘ch vstupn˘ch a v˘stupn˘ch
premenn˘ch, by teda pre efektívne fungovanie
Rumunského bankového sektora bolo potrebné
zníÏiÈ v roku 2011 poãet bankomatov a termi-
nálov na odporúãanú hodnotu 36 403 z pôvod-
nej hodnoty 135 926 a hodnotu celkov˘ch aktív
pripadajúcu na úverovú in‰titúciu na odporú-
ãanú hodnotu pribliÏne 600 mil. EUR z pôvod-
nej hodnoty 2 238 mil. EUR. Pri nezmenenej
hodnote v˘stupov by táto redukcia na strane
vstupov mala viesÈ k dosiahnutiu hranice efek-
tívnosti. Hoci teda Rumunsko dosiahlo prvé
miesto v percentuálnej zmene poãtu bankoma-
tov a terminálov medzi sledovan˘mi obdobiami
(nárast poãtu zariadení o viac ako 3 000 %),
nemôÏeme povedaÈ, Ïe by to pozitívne vpl˘valo
na rast efektívnosti. Dôvodom je práve fakt, Ïe
rast poãtu nebol kryt˘ rovnako veºk˘m rastom
hodnoty platieb realizovan˘ch cez túto sieÈ.
Hoci aj percentuálny nárast hodnoty platieb
medzi sledovan˘mi obdobiami (nárast o 2 570 %)
vysoko prevy‰uje priemer ostatn˘ch krajín, jeho
v˘‰ka nebola postaãujúca. 

Rovnaká situácia ako v Rumunsku, bola aj
v Bulharsku. Ide o rozvíjajúce sa krajiny, eko-
nomicky na pribliÏne rovnakej úrovni (sledo-
vané ukazovateºom HDP na obyvateºa v parite
kúpnej sily; Zdroj: Eurostat), ktoré v roku 2007
vstúpili do EÚ. Aj v Bulharsku bol v sledovanom
období zaznamenan˘ pokles miery BCC efek-
tívnosti meranej vstupne orientovan˘m mode-
lom, priãom dochádza dokonca k strate efektív-
nosti. K˘m v roku 2001 Bulharsko patrilo medzi
krajiny umiestnené na hranici efektívnosti,
v roku 2011 ho môÏeme zaradiÈ medzi krajiny
s podpriemernou mierou efektívnosti. V roku
2011 dosahovala miera efektívnosti Bulharska
iba 45,59 %, ão predstavuje pokles miery efek-
tívnosti o viac ako 54 % v porovnaní s rokom
2001. Rovnako ako vo v‰etk˘ch rozvíjajúcich
sa krajinách aj Bulharsko zaznamenalo medzi
sledovan˘mi obdobiami v˘razn˘ rast poãtu
bankomatov a terminálov, kde poãet uvede-
n˘ch zariadení vzrástol z 2 610 na 70 217 zari-

adení (rast o viac ako 2 590 %). T̆ mto rastom
poãtu zariadení medzi rokmi 2001 a 2011 
sa Bulharsko zaradilo na druhé miesto v súbore
krajín pri sledovaní zmeny uvedeného ukazo-
vateºa medzi analyzovan˘mi odbobiami. Tento
obrovsk˘ nárast v‰ak nebol kryt˘ rastom hod-
noty platieb realizovan˘ch prostredníctvom
t˘chto zariadení. K˘m poãet vzrástol o spomí-
nan˘ch 2 590 %, hodnota platieb pripadajúca
na obyvateºa vzrástla iba o 1 732 %. Poãet zari-
adení teda rástol r˘chlej‰ie ako miera ich vyuÏí-
vania klientmi bánk. V danej skupine analyzo-
van˘ch krajín a pri uvaÏovan˘ch vstupoch
a v˘stupoch, by bol pri nezmenenej úrovni
v˘stupov pre efektívne fungovanie bulharského
bankového sektora v roku 2011 postaãujúci
poãet ATM a EFTPOS terminálov v rozsahu 
32 011 zariadení namiesto 70 217. Pri danom
raste celkov˘ch aktív pripadajúcich na úverovú
in‰titúciu a dosiahnutom raste na strane v˘stu-
pov medzi sledovan˘mi obdobiami, by uveden˘
rast poãtu zariadení vedel bulharskému banko-
vému sektoru zaruãiÈ zotrvanie sa na hranici
efektívnosti.

Medzi krajiny, ktoré zaznamenali pozitívny
posun v oblasti efektívnosti patrilo aj Sloven-
sko. K˘m v roku 2001 bola miera efektívnosti
iba 38,04 %, v roku 2011 uÏ dosahuje hodnotu
56,28 %. K rastu efektívnosti pozitívne prispel
rast poãtu ATM a EFTPOS terminálov, ktor˘ bol
zároveÀ doplnen˘ v˘razn˘m rastom miery vyu-
Ïívania t˘chto zariadení zo strany klientov. K˘m
v roku 2001 predstavovala hodnota platieb cez
tieto zaradenia pripadajúca na obyvateºa iba
58,03 EUR, v roku 2011 uÏ hodnota platieb
dosahuje úroveÀ 2 645,- EUR. Ide teda
o nárast hodnoty platieb medzi sledovan˘mi
obdobiami o viac ako 4 459 %, ãím sa Sloven-
ská republika zaradila na druhé miesto
v súbore krajín pri sledovaní zmeny uvedeného
ukazovateºa medzi analyzovan˘mi obdobiami.
K rastu efektívnosti pozitívne prispel aj rast
poãtu ATM a EFTPOS terminálov, kde medzi
rokmi 2001 a 2011 vzrástol poãet t˘chto zaria-
dení o viac ako 190 %. K˘m v roku 2001 mohli
klienti na‰ich bánk vyuÏívaÈ 14 368 t˘chto zaria-
dení, v roku 2011 im ich uÏ svoje sluÏby ponú-
kalo 42 159. DôleÏité je v‰ak to, Ïe tento rozvoj
poãtu zariadení bol zároveÀ podporen˘ aj rastom
miery ich vyuÏívania zo strany klientov bánk.

Na prvom mieste pri sledovaní zmeny hodnoty
platieb medzi rokmi 2001 a 2011 sa umiestnila
Litva, kde hodnota platieb vzrástla o viac 5 000 %.
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Tento obrovsk˘ nárast hodnoty platieb sprevád-
zan˘ rastom poãtu ATM a EFTPOS terminálov
skoro o 300 % pomohol Litve udrÏaÈ sa v sku-
pine efektívnych bankov˘ch sektorov.

V krajinách kde teda dochádzalo k najväã-
‰iemu rozvoju poãtu bankomatov a terminálov,
zákonite nedochádza aj k rastu efektívnosti.
Dôvodom tohto javu je fakt, Ïe podmienkou pre
rast efektívnosti nie je iba rast na strane vstu-
pov zo strany banky, ale musí ísÈ aj o rast na
strane v˘stupov, teda rast miery vyuÏívania
t˘chto zariadení klientmi bánk premietnut˘ 
do objemu realizovan˘ch platieb. Úlohou banky
teda nie je iba zavádzaÈ nové technológie, ale
musí ich aj propagovaÈ a zvy‰ovaÈ ich obºubu
a mieru vyuÏívania klientmi. Ak totiÏto banky
neprimerane zvy‰ujú poãet ATM a EFTPOS
zariadení, priãom toto zvy‰ovanie nezodpo-
vedá miere ich vyuÏívania zo strany klientov,
môÏe to banke namiesto rastu efektívnosti pri-
niesÈ prav˘ opak.

Miera efektívnosti predstavuje schopnosÈ
bánk, resp. bankového sektora ako celku, trans-
formovaÈ vstupy na v˘stupy. EfektívnosÈ celého
bankového sektora je teda ovplyvÀovaná via-
cer˘mi faktormi a ich v˘vojom. Medzi faktory,
ktoré prispievajú k úrovni dosahovanej efektív-
nosti patria aj zvolené vstupné a v˘stupné cha-
rakteristiky. Miera, akou jednotlivé vstupy
a v˘stupy prispievajú k hodnote dosahovanej
efektívnosti, je vyjadrená aj prostredníctvom
optimálnych váh získan˘ch rie‰ením maximali-
zaãn˘ch úloh lineárneho programovania (2).

Váhy priradené jednotliv˘m vstupom
a v˘stupom poukazujú na silné a slabé stránky
neefektívnych DMU. Pri v˘poãte optimálnych
váh vstupn˘ch a v˘stupn˘ch charakteristík
dochádza k situácii, Ïe model urãil váhy niekto-
r˘ch z faktorov rovné nule, alebo blíÏiace sa
k nule. V tomto prípade môÏeme hovoriÈ, o sla-
b˘ch stránkach, alebo o faktoroch, ktoré zni-
Ïujú efektívnosÈ. Na druhej strane, faktory, kto-
r˘ch optimálne hodnoty váh dosahujú najvy‰‰iu
úroveÀ (max.1) môÏeme povaÏovaÈ za silné
stránky, ktoré prispievajú k zvy‰ovaniu efektív-
nosti. [12]

V˘znam vplyvu jednotliv˘ch vstupn˘ch
a v˘stupn˘ch faktorov na dosahovanú efektív-
nosÈ môÏeme ilustrovaÈ na príklade odhadnutej
BCC efektívnosti v roku 2011. Na základe prie-
mern˘ch hodnôt váh pridelen˘ch pouÏit˘m
vstupom a v˘stupom môÏeme povedaÈ, Ïe
poãet ATM a EFTPOS terminálov a hodnota

platieb realizovan˘ch prostredníctvom nich pat-
rili medzi silné stránky a pozitívnym spôsobom
prispeli k úrovni dosahovanej efektívnosti.
V prípade obidvoch siln˘ch stánok model prira-
dil ‰tyrom analyzovan˘m bankov˘m sektorom
váhu t˘chto vstupov dokonca na maximálnej
úrovni 1. Pri v˘stupe hodnota platieb model pri-
radil ìal‰ím 7 hodnoten˘m bankov˘m sektorom
váhu vy‰‰iu ako 0,8. Pri vstupe poãet zariadení
bola váha vy‰‰ia ako 0,8 zaznamenaná e‰te
v prípade ìal‰ích trhoch bankov˘ch sektorov.
MôÏeme teda predpokladaÈ, Ïe k úrovni dosa-
hovanej efektívnosti v skupine analyzovan˘ch
bankov˘ch sektorov viac pozitívne prispela
hodnota platieb realizovaná cez ATM a EFTPOS
terminály.

Z v˘sledkov anal˘zy ìalej môÏeme vyãítaÈ,
Ïe efektívnosÈ najviac negatívne ovplyvnila
nevhodné mnoÏstvo vkladov, ão dokazuje aj
fakt, Ïe aÏ v ‰trnástich prípadoch dosiahla váha
tohto v˘stupu nulovú hodnotu.

Posúdenie v˘znamnosti vplyvu jednotliv˘ch
vstupn˘ch a v˘stupn˘ch premenn˘ch na dosa-
hovanú efektívnosÈ bolo prevedené prostred-
níctvom urãenia optimálnych váh vstupov
a v˘stupov. Dané tvrdenia o vplyve jednotliv˘ch
vstupov a v˘stupov na dosahovanú efektívnosÈ
môÏeme overiÈ prostredníctvom regresnej ana-
l˘zy. Regresnou anal˘zou vzÈahu pouÏit˘ch
vstupov, v˘stupov a dosahovanej efektívnosti
môÏeme posúdiÈ dominantnosÈ vplyvu jednotli-
v˘ch premenn˘ch na dosahovanú efektívnosÈ.
Celkové zhodnotenie regresného modelu zobra-
zuje Tab. 4. Na celkové zhodnotenie regres-
ného modelu bol pouÏit˘ koeficient determinácie
a F-‰tatistika v˘znamnosti. Podºa hodnoty koe-
ficientu determinácie (R2) môÏeme povedaÈ, Ïe
regresn˘ model vysvetºuje 37,48 % variability
závislej premennej. Rovnako môÏeme pove-
daÈ, Ïe na hladine v˘znamnosti 0,1 je aj model
ako celok v˘znamn˘, ão dokazuje hodnota tes-
tovacej F-‰tatistiky modelu väã‰ia ako kritická
hodnota pre túto testovaciu ‰tatistiku. Podºa
hodnoty V˘znamnosti F rovnej 0,061731234,
testovanú hypotézu H0 o nezávislosti pozoro-
van˘ch premenn˘ch zamietame. Pravdepodob-
nosÈ chyby, ktorej sa na hladine v˘znamnosti
0,1 zamietnutím hypotézy dopustíme je 6,173 %.
Na základe hodnoty F-‰tatistiky celého modelu
môÏeme na hladine v˘znamnosti 0,1 povedaÈ,
Ïe regresn˘ model je ‰tatisticky v˘znamn˘, resp.
aspoÀ jedna z vysvetºujúcich premenn˘ch v˘-
znamne ovplyvÀuje dosahovanú BCC efektívnosÈ.
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Tab. 4: Regresná ‰tatistika modelu

Regresná ‰tatistika

Násobené R 0,61220081

Hodnota spoºahlivosti (R2) 0,374789832

Nastavená hodnota spoºahlivosti R 0,225930268

Chyba strednej hodnoty 0,233596926

Pozorovania 27

ANOVA rozdiel SS MS F V˘znamnosÈ F

Regresia 5 0,686934466 0,137387 2,517741 0,061731234

Rezídua 21 1,145917997 0,054568

Celkom 26 1,832852463

Zdroj: vlastné v˘poãty 

V˘sledky regresnej anal˘zy medzi pouÏi-
t˘mi vstupmi, v˘stupmi a hodnotou BCC efek-
tívnosti v roku 2011 zobrazuje Tab. 5. Podºa
odhadnut˘ch p-hodnôt pre jednotlivé regresné
premenné na hladine v˘znamnosti 0,1 môÏeme
vidieÈ, Ïe poãet zariadení a hodnota platieb rea-
lizovaná prostredníctvom nich, patrili v roku
2011 medzi faktory so signifikant˘m vplyvom
na dosahovanú efektívnosÈ meranú prostred-
níctvom BCC modelu. NajniÏ‰ia p-hodnota bola
nameraná pri premennej hodnota platieb, ãím
sa potvrdil aj jej vy‰‰í vplyv na dosahovanú
efektívnosÈ. Odhad koeficientov regresného
modelu nám teda potvrdil tvrdenia získané ana-
l˘zou optimálnych váh. SignifikantnosÈ vplyvu

poãtu zariadení a hodnoty realizovanej 
prostredníctvom nich sa potvrdili aj prostredníc-
tvom F-testu ‰tatistickej v˘znamnosti individu-
álne medzi jednotliv˘mi vstupn˘mi, v˘stupn˘mi
premenn˘mi a dosahovanou efektívnosÈou. Iba
v prípade dvoch vy‰‰ie uveden˘ch premenn˘ch
bola hodnota testovacej F-‰tatistiky väã‰ia ako
kritická hodnota pre túto testovaciu ‰tatistiku.
V prípade poãtu a hodnoty platieb realizovanej
cez ATM a EFTPOS terminály sa zamieta nulová
hypotéza o ‰tatistickej nev˘znamnosti vysvetºujú-
cej premennej na vysvetlenie variability vysvetºo-
vanej premennej. Znamená to teda, Ïe prínos
poãtu zariadení a hodnoty platieb realizovanej
prostredníctvom nich je ‰tatisticky v˘znamn˘.

Tab. 5: Regresná ‰tatistika, F-test, miera korelácie

Regresná anal˘za F – test Korelaãn˘ 

Koeficienty t ‰tatistika P-hodnota F V˘znamnosÈ F koeficient

Intercept 0,607622 6,187795957 3,87E-06

P ATM a POS -4,43E-07 -2,035788884 0,054583 0,694336933 0,412584 -0,164386

CA/ÚI -1,25E-05 -0,864644846 0,397003 0,007822895 0,930226 0,017687

H ATM a POS 4,34E-05 2,075434006 0,050422 4,015276673 0,05604 0,372001

V 2,07E-07 0,520314988 0,608287 0,143858594 0,707677 0,075640

Ú -5,21E-08 -0,134926824 0,893955 0,133173671 0,718233 0,072792

Zdroj: vlastné v˘poãty

KeìÏe vstupné a v˘stupné premenné môÏu
byÈ vyjadrené v rôznych jednotkách nemôÏeme
tvrdiÈ, Ïe faktor, ktorému prislúcha najvy‰‰ia
hodnota regresného koeficientu má najvy‰‰í
vplyv na analyzovan˘ v˘stup. Premennú, ktorá

má najväã‰í vplyv na analyzovan˘ v˘stup (BCC
efektívnosÈ) urãíme podºa hodnôt ãiastkov˘ch
korelaãn˘ch koeficientov medzi zvolen˘m
determinantom a odhadovanou efektívnosÈou.
Na základe korelaãn˘ch koeficientov vidíme, Ïe
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najväã‰í vplyv na dosahovanú efektívnosÈ mala
naozaj hodnota platieb realizovaná cez ATM
a EFTPOS terminály pripadajúca na jedného
obyvateºa. Hodnota celkov˘ch aktív, vkladov
a úverov mala na BCC efektívnosÈ v roku 2011
skoro nulov˘ vplyv, ão potvrdzuje aj v˘sledky
regresnej anal˘zy, kde dané faktory boli zara-
dené do skupiny bez signifikantného vplyvu.

Záver

K dynamickému rozvoju vyuÏívania platobn˘ch
kariet dochádza v posledn˘ch rokoch vo v‰et-
k˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ, ão dokazuje rast
poãtu ATM a EFTPOS terminálov, aj hodnoty
platieb realizovan˘ch prostredníctvom nich.
Najväã‰í, moÏno povedaÈ aÏ extrémne vysok˘
rast hodnoty platieb realizovan˘ch cez banko-
maty a terminály pripadajúci na jedného obyva-
teºa sme mohli sledovaÈ v Bulharsku, Litve,
Rumunsku a na Slovensku. Spomedzi uvede-
n˘ch krajín Bulharsko a Rumunsko patrili aj
medzi krajiny s najväã‰ím rozvojom poãtu spo-
mínan˘ch zariadení.

Cieºom tohto príspevku bolo analyzovaÈ, ãi
rozvoj vyuÏívania platobn˘ch kariet mal pozi-
tívny vplyv na efektívnosÈ bankov˘ch sektorov
krajín EÚ. Úlohou bolo definovaÈ vstupnú
a v˘stupnú ‰truktúru bankov˘ch sektorov tak,
aby bolo moÏné posúdiÈ efekt vplyvu vyuÏíva-
nia platobn˘ch kariet na efektívnosÈ bankového
sektora meranú metódou DEA. V˘chodiskom
anal˘zy bol stav vybran˘ch premenn˘ch (poãet
ATM a EFTPOS terminálov, celkové aktíva
bankového sektora pripadajúce na jednu úve-
rovú in‰titúciu, hodnota platieb realizovan˘ch
cez ATM a EFTPOS terminály pripadajúca na
jedného obyvateºa; hodnota vkladov a hodnota
úverov) v 27 bankov˘ch sektoroch krajín EÚ
v rokoch 2001 a 2011. UvaÏované premenné
bankov˘ch sektorov v uveden˘ch rokoch 
sa stali základom pri hodnotení efektívnosti prost-
redníctvom CCR a BCC vstupne orientovaného
modelu. V˘poãtom miery efektívnosti sme zistili,
ktoré bankové sektory boli pozitívne ovplyv-
nené rozvojom vyuÏívania platobn˘ch kariet.
Na základe v˘sledkov získan˘ch CCR a BCC
modelom môÏeme povedaÈ, Ïe krajiny ako Bel-
gicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Taliansko,
Malta, Poºsko a Slovensko boli pozitívne
ovplyvnené v˘vojom v oblasti vyuÏívania pla-
tobn˘ch kariet. V prípade t˘chto krajín bol per-
centuálny rast poãtu bankomatov a terminálov

prev˘‰en˘ percentuálnym rastom hodnoty rea-
lizovan˘ch platieb, ão sa prejavilo v raste miery
dosahovanej efektívnosti v dan˘ch krajinách.
Na druhej strane v krajinách ako Bulharsko,
Rumunsko, âeská republika, Estónsko, Maìarsko,
dochádza k poklesu efektívnosti v dôsledku
r˘chlej‰ieho tempa rastu poãtu ATM a EFTPOS
terminálov, ktor˘ prev˘‰il tempo rast hodnoty
platieb realizovan˘ch prostredníctvom nich.
V skupine analyzovan˘ch krajín boli aj také, ktoré
sa svojou ‰truktúrou vstupn˘ch a v˘stupn˘ch
parametrov v obidvoch rokoch dokázali udrÏaÈ
na hranici efektívnosti (napr. Fínsko, Nemecko,
Írsko, Litva, Luxembursko, Veºká Británia).
V˘sledky DEA anal˘zy teda potvrdili predpoklad,
Ïe ak rastúci poãet zariadení, nie je podporen˘,
moÏno povedaÈ aÏ prev˘‰en˘, ich vyuÏívaním 
zo strany klientov, bude to maÈ na bankov˘ sek-
tor negatívny vplyv v podobe straty efektívnosti.

V˘hodou DEA anal˘zy je, Ïe okrem mera-
nia úrovne dosahovanej efektívnosti, priná‰a aj
odporúãania o tom, aké mnoÏstvo vstupov
a v˘stupov je potrebné na dosiahnutie hranice
efektívnosti. Prostredníctvom vstupne oriento-
van˘ch modelov, boli teda navrhnuté odporúãa-
nia o hodnotách vstupov, ktoré by neefektívnym
bankov˘m sektorom mali pomôcÈ posunúÈ sa
do skupiny efektívnych krajín.

Prostredníctvom hodnoty optimálnych váh
pridelen˘ch DEA modelom bolo zistené, Ïe dve
premenné a to poãet zariadení a hodnota pla-
tieb realizovaná prostredníctvom nich, patrili
medzi silné stránky, ktoré pozitívne prispeli
k úrovni dosahovanej efektívnosti bankov˘ch
sektorov v roku 2011. Signifikantn˘ vplyv uve-
den˘ch dvoch parametrov potvrdila aj regresná
a korelaãná anal˘za.

V krajinách kde teda dochádzalo k najväã-
‰iemu rozvoju poãtu bankomatov a terminálov,
zákonite nedochádza aj k rastu efektívnosti.
Dôvodom tohto javu je fakt, Ïe podmienkou 
pre rast efektívnosti nie je iba rast na strane vstupov
zo strany banky, ale musí ísÈ aj o rast na strane
v˘stupov, teda rast miery vyuÏívania t˘chto
zariadení klientmi bánk premietnut˘ do objemu
realizovan˘ch platieb. Úlohou banky teda nie je
iba zavádzaÈ nové technológie, ale musí ich aj
propagovaÈ a zvy‰ovaÈ ich obºubu a mieru vyu-
Ïívania klientmi. Ak totiÏto banky neprimerane
zvy‰ujú poãet ATM a EFTPOS zariadení, pri-
ãom toto zvy‰ovanie nezodpovedá miere ich
vyuÏívania zo strany klientov, môÏe to banke
namiesto rastu efektívnosti priniesÈ prav˘ opak. 
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Abstract

THE USE OF CREDIT CARDS AND BANK EFFICIENCY
Kristína Koãi‰ová

The dynamic development of the use of credit cards there in recent years in all EU Member States,
as evidenced by the growth of ATM, EFTPOS terminals, and the value of payments made by them.
The aim of this paper was to analyse whether the development of the use of payment cards have
a positive impact on the efficiency of the EU banking sector measured by DEA models. The starting
point was the status of selected variables (number of ATM and EFTPOS terminals, total assets to
a credit institution, the value of payments made via ATM and EFTPOS terminals per capita, the
value of deposits and loans) in the banking sectors of the 27 EU countries in 2001 and 2011.
Considered variables in these years became the basis for evaluating the effectiveness by CCR and
BCC input oriented model. Calculation of the efficiency score was found to Belgium, Cyprus,
Denmark, France, Italy, Malta, Poland and Slovakia were positively influenced by the use of credit
cards. For these countries, the percentage increase in the number of ATMs and terminals
exceeded the percentage increase in the value of payments made, which resulted in the growth of
efficiency score in those countries. On the other hand, in countries such as Bulgaria, Romania,
Czech Republic, Estonia, Hungary, there is a decrease in efficiency due to higher growth in the
number of ATM and terminals, compared with the growth rate of the value of payments made by
them. In the group of analysed countries, there were the countries with such a structure of input
and output parameters in both years were able to maintain the effectiveness (Finland, Germany,
Ireland, Italy, Luxembourg, and United Kingdom). DEA analysis results confirm the assumption that
if an increasing number of devices aren’t supported by the use of the clients, it will have the
negative impact of the banking sector in the form of lost efficiency. The results of the correlation
and regression analysis confirmed a significant impact of parameters (number of ATM and
terminals; values of payments) to achieved efficiency.

Key Words: Payment cards, efficiency, DEA models.

JEL Classification: D61, D81, G21.

DOI: 10.15240/tul/001/2014-1-010

EM_01_14_zlom  20.3.2014  8:44  Stránka 139




