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MotiváciaMotivácia

 Porovnanie resp. zistenie „výnimočnosti Porovnanie resp. zistenie „výnimočnosti 
stavu na Slovensku“stavu na Slovensku“

 Rozdielne dopady transformácie na Rozdielne dopady transformácie na 
celkový vývoj v krajináchcelkový vývoj v krajinách

 Dopad na štruktúru trhu práceDopad na štruktúru trhu práce
 Existuje „víťaz“???Existuje „víťaz“???
 Semináre CCMI Semináre CCMI 



    

Základné prvky Základné prvky 
transformačného transformačného 
procesuprocesu

 Privatizácia a vybudovanie súkromného sektoraPrivatizácia a vybudovanie súkromného sektora
 Cenová liberalizáciaCenová liberalizácia
 Liberalizácia zahraničného obchoduLiberalizácia zahraničného obchodu

 Zmena orientácie zahraničného obchoduZmena orientácie zahraničného obchodu

 Menová konvertibilitaMenová konvertibilita
 Tvorba národných mien Tvorba národných mien 

 Reštrukturalizácia trhu práce - nezamestnanosťReštrukturalizácia trhu práce - nezamestnanosť
 Smerovanie do EÚSmerovanie do EÚ
 Základný rozpor – gradualistický vs. „šoková terapia“Základný rozpor – gradualistický vs. „šoková terapia“



    

Východiskový stavVýchodiskový stav

 Rozdielne stupne centralizácieRozdielne stupne centralizácie
 Vysoko centralizované – ČSSR, Bulharsko, Rumunsko, ZSSRVysoko centralizované – ČSSR, Bulharsko, Rumunsko, ZSSR
 Podstatný podiel súkromného sektora – Poľsko, Maďarsko, Podstatný podiel súkromného sektora – Poľsko, Maďarsko, 

JuhosláviaJuhoslávia

 Vznik nových štátovVznik nových štátov
 Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, 

EstónskoEstónsko

 Rozdielny stav vo výkonnosti ekonomíkRozdielny stav vo výkonnosti ekonomík
 Poľnohospodárske a priemyselné regiónyPoľnohospodárske a priemyselné regióny

 Rozpad RVHP a orientácia zahraničného obchodu Rozpad RVHP a orientácia zahraničného obchodu ⇒⇒  
deindustializácia, pokles výrobydeindustializácia, pokles výroby



    

Charakter Charakter 
transformačného transformačného 
procesuprocesu
 GradualistickýGradualistický

 Slovinsko Slovinsko 
 Ignorácia Washingtonských dohôd sIgnorácia Washingtonských dohôd s<d<d

 RumunskoRumunsko
 ObObčasné šokyčasné šoky

 Šoková terapiaŠoková terapia
 Česko – SlovenskoČesko – Slovensko

 Rozdielne dopadyRozdielne dopady



    

PrivatizáciaPrivatizácia

 Slovinsko – privatizačná rovnicaSlovinsko – privatizačná rovnica
 Privatizačná rovnicaPrivatizačná rovnica

(10+10+20+(1-x)*40)+(20+x*40)=100(10+10+20+(1-x)*40)+(20+x*40)=100
10% 10% Penzijné fondyPenzijné fondy
10% 10% ReštitúcieReštitúcie
20% 20% Rozvojové fondyRozvojové fondy
40% 40% ŠtátŠtát
20% 20% ZamestnanciZamestnanci
  0<x<10<x<1

x=1 x=1 malé úspešné podniky, majorita pre pracovníkov a malé úspešné podniky, majorita pre pracovníkov a 
managementmanagement

x=0 x=0 veľké neúspešné podniky veľké neúspešné podniky PF, RFPF, RF
  0<x<10<x<1 veľké úspešné podniky, aukcie na kupóny veľké úspešné podniky, aukcie na kupóny



    

PrivatizáciaPrivatizácia

 PoľskoPoľsko
 Čas nehrá úlohu, podstatná je kvalitaČas nehrá úlohu, podstatná je kvalita

 Česko – SlovenskoČesko – Slovensko
 Veľká a malá privatizáciaVeľká a malá privatizácia

 Rumunsko, Bulharsko – PZIRumunsko, Bulharsko – PZI
 Pobaltie - PZIPobaltie - PZI



    

Úloha PZIÚloha PZI

 Podstatná kvalita, nie kvantitaPodstatná kvalita, nie kvantita
 Radšej „greenfield“ ako akvizícieRadšej „greenfield“ ako akvizície
 Nový management, technológie, trhyNový management, technológie, trhy
 Rast dovozovRast dovozov



    

Závery a zistenia z Závery a zistenia z 
transformačného procesutransformačného procesu

 Privatizácia a FDI bol základný nástroj Privatizácia a FDI bol základný nástroj 
hosporárskej politikyhosporárskej politiky

 Nie jasná úloha hospodárskej politiky vo Nie jasná úloha hospodárskej politiky vo 
všetkých prípadoch (skoč do vody a plávaj)všetkých prípadoch (skoč do vody a plávaj)

 Decentralizovaný prístup bez štátnych Decentralizovaný prístup bez štátnych 
intervenciíintervencií  

 Inštitucionálna kvalita je základný elementInštitucionálna kvalita je základný element
 Rozdielna úloha FDIRozdielna úloha FDI
 Nie sú istý víťazi ani porazeníNie sú istý víťazi ani porazení
 Transformácia trhu práceTransformácia trhu práce (hands drain) (hands drain)



    

Štruktúra populácieŠtruktúra populácie

73 662   
 73 313    

   71 600  
  105 602105 963105 973

Total

27,227,228,566,47793,23 8733 7223 4145 2965 3115 288sk 

35,432,927,769,173,177,81 4081 3941 3701 9992 0001 996si 

33,534,629,472,882,69015 04815 35015 33422 81023 19223 211ro 

29,6302868,681,29026 93926 33324 70838 30938 18338 038pl 

37,835,835,575,377,7886 9326 9626 89010 37410 37310 375hu

36,635,729,679,287,585,42 3202 3142 4603 7063 7023 694lt

39,339,232,177,886,784,31 5771 5971 7772 6432 6582 668lv 

39,139,431,879,587,886,39159161 0371 5551 5681 571ee 

35,231,233,570,571,389,87 3097 1666 82210 31310 30510 362cz 

4139,136,175,980,188,45 3335 5585 7988 5958 6698 767bg

200720001990200720001990200720001990200720001990

Miera ekonomickej 
závislosti starých

Miera ekonomickej 
závislosti 

Obyvateľstvo v produktívnom 
veku tis. osôb

Celková populácia 
tis. osôb



    

Štruktúra trhu práceŠtruktúra trhu práce

2,2%4334542406,1Total

12,718,69,918,911,118,812,2%2357,72101,6sk 

5,9746,54,96,79,4%985,2900,7si 

5,46,57,286,47,3-12,2%9353,310652,8ro 

10,418,2914,49,616,14,9%15240,514525,7pl 

7,75,67,177,46,42,5%3926,23829,1hu

4,314,14,318,64,316,49,3%1534,21404lt

5,612,96,414,4613,718,5%1118943,7lv 

3,911,75,413,84,712,814,5%655,3572,5ee 

6,710,34,27,35,38,75,1%49224681,3cz 

7,316,26,516,76,916,416,4%3252,62794,7bg

2007a002000a002007a002000a002007a002000a002007a002000a00 

Miera 
nezamestnanosti 

žien

Miera 
nezamestnanosti 

mužov

Miera 
nezamestnanosti 

celková

Tempo 
rastu

Zamestnanosť
 



    

Dynamika trhu práce Dynamika trhu práce 
medzi 1998 -2007 (tis. medzi 1998 -2007 (tis. 
osôb)osôb)

1,6%-0,5%4,0%3,5%0,5%-0,3%0,5%-0,6%0,3%2,2%-1,1%L-P

2,4%3,0%2,3%1,8%2,4%2,7%2,3%3,8%2,1%2,0%2,0%J+K

2,3%1,6%0,1%4,5%1,3%2,5%4,0%4,0%0,4%-1,2%0,4%G+H+I

1,6%0,8%0,4%3,3%-0,1%2,2%4,5%5,8%5,1%-0,7%3,2%F

-0,5%-0,7%0,1%-0,3%-0,4%-1,1%-0,8%-0,5%-1,2%-0,5%-0,2%E

0,0%0,8%-4,4%0,3%0,8%-2,9%-1,9%-3,8%-1,0%0,8%-0,7%D

-0,5%-0,9%-0,4%-0,7%-0,4%-0,3%n.a.n.a.n.a.-0,7%-0,4%C

-6,9%-4,0%-2,2%-12,5%-4,0%-2,8%-8,8%-9,2%-4,5%-2,0%-3,2%A+B

27815974-1 7447112864813241100472total

75728531112346420261213177L-P

1 060792712740512537491710787J+K

1 0477318170351167717713-34142G+H+I

69633823429105727336-25132F

-194-132-64-46-35-11-3-7-212E

4861-19-332261-42-20-1826591D

-206-19-4-94-44-11n.a.n.a.n.a.-32-7C

-2 930-82-12-1 897-480-87-126-77-26-91-52A+B

totalSKSIROPLHULTLVEECZBG 



    

Podiel pridanej Podiel pridanej 
hodnotyhodnoty

17,7%15,8%19,4%15,1%18,3%22,0%15,1%18,2%16,6%16,8%15,1%L-P

18,5%17,8%21,6%14,9%18,4%22,6%14,7%23,5%23,3%17,3%22,0%J+K

26,2%26,6%22,5%26,0%27,9%21,8%31,5%33,0%26,9%24,6%24,4%G+H+I

7,6%6,7%7,0%10,3%7,9%4,6%10,0%8,4%9,1%6,3%8,2%F

25,8%30,3%27,5%26,4%23,2%25,0%23,3%13,6%21,3%32,6%24,1%C+D+E

4,3%2,9%2,0%7,5%4,3%4,0%5,3%3,3%2,8%2,4%6,2%A+B

totalSKSIROPLHULTLVEECZBG 

2007

17,0%16,3%19,7%11,3%18,1%19,3%19,7%21,4%16,7%15,4%13,2%L-P

16,4%16,4%18,9%12,4%16,4%19,2%11,6%15,1%20,8%16,3%19,4%J+K

25,4%27,2%21,6%25,5%26,7%23,2%27,6%31,9%27,3%24,8%17,1%G+H+I

7,0%7,2%5,7%5,6%7,9%4,6%8,4%6,1%7,0%8,1%4,8%F

27,0%27,5%30,2%29,1%24,9%28,2%23,0%21,5%22,2%31,2%26,7%C+D+E

7,0%5,4%3,8%16,0%6,0%5,5%9,8%4,0%6,1%4,2%18,8%A+B

totalSKSIROPLHULTLVEECZBG 

1998



    

Závery z porovnania Závery z porovnania 
trhov prácetrhov práce
 Stabilný počet osôb v produktívnom veku Stabilný počet osôb v produktívnom veku 
 Starnutie obyvateľstvaStarnutie obyvateľstva
 Pokles miery nezamestnanostiPokles miery nezamestnanosti
 Okrem Rumunska všetky krajiny rast Okrem Rumunska všetky krajiny rast 

zamestnanostizamestnanosti
 Rast zamestnanosti a pridanej hodnoty v Rast zamestnanosti a pridanej hodnoty v 

sektore služiebsektore služieb
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