
- Rast HDP neznamená aj rast zamestnanosti, 
práve naopak 

- Vidiek sme hodili cez palubu, pracovné 
príležitosti v poľnohospodárstve a 
spracovateľskom priemysle zanikli

- Dovozom dávame prácu cudzincom, ktorú 
našim berieme, vývozom dávame prácu 
cudzincom, lebo naši nemajú potrebnú 
kvalifikáciu

-Potrebujeme novú politiku zameranú na rast 
zamestnanosti a zníženie závislosti na 
sociálnej pomoci

Nový pohľad na zamestnanosť 
na Slovensku
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Podiel dlhodobej nezamestnanosti 
na celkovej nezamestnanosti v SR 
1994 - 2011
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Slovensko sa pohybuje 
v „začarovanom kruhu“ 

Grafy znázorňujú vývoj HDP, zamestnanosti a podielu 
dlhodobo nezamestnaných (DN = po dobu 1 roka a dlhšie) 
podľa údajov Výberových zisťovaní o pracovných silách (tzv. 
ekonomická definícia nezamestnanosti podľa MOP). Údaje za 
2011 sú spriemerované za prvé 3 štvrťroky.

Ako vidno, Slovensko sa pohybuje v „začarovanom kruhu“ 
kde: 
(a)rast HDP nevplýva na rast zamestnanosti
(b)stále viac nezamestnaných si nevie nájsť zamestnanie 
počas roka a dlhšie.
Podiel DN historicky stúpal zo 40 na 75 percent (pokles 
podielu v období krízy je len dôsledok veľkého prílevu 
nových nezamestnaných počas krízy). Podiel DN opäť prudko 
rastie a už je na 65 percentách…!

Slovensko nemá mechanizmus ako premietnuť 
ekonomický rast do blahobytu svojich občanov 
ani nevie pomáhať ľuďom nájsť si v krátkej 
dobe zamestnanie.
Stále viac ľudí je vystavených nezamestnanosti (aj 
dlhodobej) a s tým spojenými problémami materiálnymi, 
spoločenskými, psychickými…



Nevyužitý potenciál pre rozvoj 
zamestnanosti:

Slovenský zamestnanec - prekladač tovaru z pásu na pás?
-Náš priemysel založený na znižovaní podielu pracovnej sily na 
pridanej hodnote výrobného procesu
- V našej výrobnej sfére klesá produkcia s vyššou pridanou 
hodnotou, ktorá ide ruka v ruke s výskumom a inováciami, na 
ktoré sa vynakladá stále menej

Vidiek sme hodili cez palubu
- Na vidieku žije vyše 50% obyvateľov Slovenska,
- Obrovský potenciál v rámci rozvoja zamestnanosti: faktor 
krajinotvorby, rozvoja vidieka a starostlivosti o vodné toky a 
lesy, poľnohospodárstvo, inovatívne prístupy a technológie

Vzdelávanie žije vlastným životom 
Je odtrhnuté od potrieb trhu práce aj ekonomiky. Financovanie 
školstva na kapitačnom princípe vedie ku stavu, keď školy bojujú 
o študentov bez ohľadu na ich ďalšiu uplatniteľnosť. 
Exponenciálne rastie počet vysokoškolákov. Stredné odborné 
vzdelávanie je na prahu zániku. Aj v automobilkách pracujú 
Rumuni, Slováci už nemajú zodpovedajúcu kvalifikáciu.



 



-Všetky potraviny v SR najdrahšie od roku 
1990, nie sme sebestační v potravinovej 
produkcii,

-Dovážame 60% ročnej spotreby 
bravčového mäsa za asi 186 mil. €, 
kapustovú zeleninu, ktorá sa u nás bežne 
pestovala za vyše 100 mil. €. - dovážame 
prácu v podobe pridanej hodnoty, ktorá by 
sa vytvárala na našom vidieku,

-„Vraj“ sú prostriedky investované do 
poľnohospodárstva vyhodené von oknom, 
lebo vieme doviesť všetko lacnejšie. Toto 
tvrdenie malo za následok úplnu likvidáciu 
nášho poľnohospodárstva a inváziu 
zahraničných reťazcov so síce lacnými, ale 
nekvalitnými produktmi,

- Stali sme sa skladiskom potravinového 
odpadu EÚ.

Zmeškané príležitosti v 
poľnohospodárstve 
a spracovateľskom priemysle:



Ďakujem za 
pozornosť

Ivan Weiss
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