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Abstrakt

Práca sa zaoberá analýzou regionálnych rozdielov v nezamestnanosti na Slovensku. Prvá,

teoretická časť práce približuje, ako veľké a pretrvávajúce regionálne rozdiely

v nezamestnanosti v krajinách strednej a východnej Európy vysvetľuje ekonomická teória.

Nadväzujúci prehľad empirickej literatúry, zameraný na prípad Slovenska, sa snaží ukázať, do

akej miery nachádzajú vysvetlenia ekonomickej teórie oporu v empirických pozorovaniach.

Vlastná analýza regionálnych dát z obdobia rokov 1997 – 2009 sa zameriava na overenie

dvoch základných hypotéz. Prvú hypotézu o výraznom náraste medziregionálnych rozdielov

v miere nezamestnanosti na Slovensku v sledovanom období sa podarilo potvrdiť na základe

vzrastajúcich hodnôt váženého variačného koeficientu, variačného a decilového pomeru či

údajov o relatívnej miere nezamestnanosti. Druhá hypotéza o zväčšujúcom sa regionálnom

nesúlade medzi rozdelením voľných pracovných miest a nezamestnanosti bola odmietnutá,

keďže hodnota indexu regionálneho nesúladu v danom období vykazovala skôr klesajúcu

tendenciu. Záverečná časť práce hodnotí vybrané opatrenia politiky trhu práce a regionálnej

politiky, prijaté na zmiernenie rozdielov medzi regiónmi, poukazuje na ich nedostatky

a pokúša sa navrhnúť zmeny, ktoré by mohli napomôcť pozitívnemu vývoju.

Kľúčové slová: regionálne rozdiely, miera nezamestnanosti, trh práce

JEL klasifikácia: J60, R11

Abstract

The paper deals with the analysis of regional disparities in unemployment in Slovakia. The

first, theoretical, part of the paper outlines how large and persistent regional disparities in

unemployment in the countries of Central and Eastern Europe are explained by the economic

theory. Subsequent survey of the empirical literature with a special focus on the case of

Slovakia tries to determine to what extent the explanations of the economic theory correspond

with the empirical observations. The analysis of the regional data from the period of years

1997-2009 focuses on verifying two basic hypotheses. The first hypothesis of significant

increase of inter-regional disparities in the unemployment rate in Slovakia during the

observed period was validated on the basis of increasing values of weighted coefficient of
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variation, variation and decile ratio and data on relative unemployment rate. The second

hypothesis of increasing regional mismatch between the distribution of vacancies and

unemployment was rejected since the value of the index of regional mismatch in the

respective period demonstrated rather decreasing tendency. Final part of the paper assesses

selected measures of the labour market policy and regional policy adopted to mitigate regional

disparities, points out their flaws and tries to propose changes that could contribute to positive

development.

Keywords: regional disparities, unemployment rate, labour market

JEL classification: J60, R11
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1. Úvod

Mať možnosť pracovať, a tak napĺňať svoje ambície a vízie, nájsť priestor pre uplatnenie

nadobudnutého vzdelania, schopností a zručností, či príležitosť prostredníctvom práce

zvyšovať svoju životnú úroveň, je prirodzenou túžbou väčšiny ľudí. Nedobrovoľná

nezamestnanosť je preto jav, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravotný i psychický stav

postihnutého človeka a znižuje jeho životný štandard, prípadne životný štandard jeho rodiny.

Zároveň však zasahuje aj ekonomiku štátu, ktorú každý nezamestnaný stojí nemalé množstvo

prostriedkov. Už i tak vážny problém, ktorý pre ekonomiku predstavuje vysoká miera

nezamestnanosti, sa však môže stať ešte závažnejším, ak sa nezamestnanosť koncentruje

v určitých regiónoch a má v nich tendenciu pretrvávať. Takýto vývoj vedie k ich trvalému

zaostávaniu, čo môže vyústiť nielen v enormnú záťaž na rozpočet (napríklad zvýšené

výdavky na zdravotnú starostlivosť či prevenciu kriminality), ale v krajnom prípade aj

v hrozbu sociálnych nepokojov či územnú dezintegráciu. Preto by výrazne nerovnomerný

vývoj v miere nezamestnanosti medzi regiónmi nemal zostať bez odozvy.

O tom, že takýto problém reálne existuje, niet pochýb. Regionálne rozdiely v nezamestnanosti

v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré prekonali prechod od centrálne plánovaného

k trhovému hospodárstvu, možno charakterizovať ako významné a neklesajúce v čase

(Jurajda - Terrel, 2007). Slovensko sa zdá byť v tomto ohľade názorným príkladom.

Nezamestnanosť a jej silný regionálny rozmer dlhodobo zostáva jedným z hlavných

problémov slovenskej ekonomiky aj napriek mimoriadne úspešnému obdobiu vysokého

hospodárskeho rastu a pozitívneho vývoja takmer všetkých dôležitých ekonomických

ukazovateľov.

Veľké rozdiely v miere nezamestnanosti medzi regiónmi však nie sú problémom špecifickým

len pre krajiny v období transformácie. Koncentrácia nezamestnanosti v určitých typoch

regiónov, ktoré sa spravidla nemenia, je jedným z hlavných aspektov, ktorými je potrebné sa

zaoberať pri riešení otázky nezamestnanosti i v „starých“ členských štátoch Európskej únie

(Padoa Schioppa Kostoris, 1999). Hľadanie príčin vzniku a následného pretrvávania

regionálnych rozdielov v nezamestnanosti, skúmanie dopadov tohto stavu a hľadanie lieku vo

forme rozličných politík a opatrení na jeho riešenie, je tak predmetom záujmu ekonomickej

teórie i empirických štúdií.

V rámci ekonomickej teórie bolo sformulovaných množstvo rôznych názorov na príčiny
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vzniku regionálnych disparít v miere nezamestnanosti. V prvej časti mojej práce preto

priblížim a rozanalyzujem najvýznamnejšie z nich. Mojím cieľom bude identifikovať medzi

týmito teóriami tie, ktoré by mohli vysvetľovať objavenie sa regionálnych rozdielov

v nezamestnanosti a ich pretrvávajúci charakter v prípade Slovenska.

V druhej časti práce sa zameriam na doterajší empirický výskum tohto fenoménu na

Slovensku. Je pomerne prekvapujúce, že regionálne rozdiely v nezamestnanosti síce dlhodobo

stoja v centre pozornosti širokej odbornej i laickej verejnosti, ale empirických prác je na túto

tému na Slovensku neveľké množstvo. Mojou ambíciou preto bude nielen zhrnúť výsledky

a závery už existujúcich empirických štúdií, ale aj svojou vlastnou deskriptívnou analýzou

a interpretáciou aktuálnych dát prispieť aspoň čiastočne k zaplneniu tejto medzery. Bude

veľmi zaujímavé sledovať najmä to, do akej miery nachádza ekonomická teória oporu

v empirických pozorovaniach.

Existencia veľkých rozdielov vo výkonnosti jednotlivých regiónov má pre krajinu

ďalekosiahle dôsledky. Je preto prirodzené, že štát sa snaží takýto stav rôznymi spôsobmi

skorigovať. V tretej časti mojej práce sa pokúsim zhodnotiť úspešnosť či efektívnosť

vybraných opatrení, ktoré boli prijaté na riešenie regionálnych rozdielov v nezamestnanosti,

identifikovať ich prípadné slabiny a nájsť potenciálny priestor pre ich zlepšenie.

Závery všetkých troch predchádzajúcich častí vyústia do návrhu opatrení, ktoré by boli

adekvátne špecifickým aspektom Slovenska a ktoré by mohli napomôcť účinnejšiemu boju

proti regionálnym rozdielom v nezamestnanosti. Mojím cieľom v bakalárskej práci teda bude

hľadať odpovede na otázky typu: Aké sú hlavné príčiny toho, že regionálne rozdiely

v nezamestnanosti sú v krajinách strednej a východnej Európy také veľké a pretrvávajú

v čase? Ktoré z týchto príčin by mohli byť relevantné, respektíve hrať kľúčovú úlohu

v prípade Slovenska? Potvrdzujú to doterajšie empirické štúdie a aktuálne dáta? Aké

opatrenia boli príjmané na riešenie tohto problému? Boli tieto opatrenia úspešné, teda

podarilo sa tieto rozdiely aspoň čiastočne zmierniť? V prípade, že tieto opatrenia účinné

neboli, aké zmeny v nich by mohli byť adekvátne súčasnej situácii?



Pavel Hrnčiar Regionálne rozdiely v nezamestnanosti na Slovensku

5

2. Teoretická a historická analýza príčin regionálnych

rozdielov v nezamestnanosti

V rámci ekonomickej teórie sa nevytvoril jednotný prístup k regionálnym rozdielom. Naopak,

vedľa seba existuje množstvo rôznych teórií a prístupov, medzi ktorými môžno identifikovať

dva hlavné prúdy (Blažek – Uhlíř, 2002). Tieto sa odlišujú nielen v otázke vzniku

regionálnych disparít, ale aj v odporúčaných receptoch na ich riešenie.

Konvergenčné teórie, ktoré vychádzajú z neoklasického ideového základu, pracujú zväčša

s dlhodobým časovým horizontom, v rámci ktorého poukazujú na automatické tendencie

k vyrovnávaniu rozdielov medzi regiónmi na základe pohybu kapitálu, šírenia technológií a

migrácie pracovných síl. Regionálne rozdiely vznikajú podľa tohto prístupu prirodzene, ako

dôsledok odlišných prírodných podmienok či iných regionálnych osobitostí.

Divergenčné teórie, vychádzajúce z keynesiánskeho odkazu, zdôrazňujú krátkodobý až

strednodobý časový horizont. Za vznikom regionálnych disparít vidia najmä zlyhania trhu,

ktoré by bez zásahov a korekcií štátu viedli k prehlbovaniu rozdielov a k ich trvalému

charakteru (Sloboda, 2006).

Pri skúmaní príčin vzniku veľkých regionálnych rozdielov v nezamestnanosti

v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy je však nutné brať do úvahy

okrem vysvetlení, ktoré nám poskytuje tradičná ekonomická teória, aj jedinečnú povahu

transformačného procesu. Proces prechodu od centrálne plánovaného k trhovému

hospodárstvu bol nepochybne jedným z hlavných faktorov, ktorý k odhaleniu regionálnych

disparít prispel.

Mojím cieľom v nasledujúcej časti tejto kapitoly je podať ucelený prehľad relevantných

príčin, ktoré mohli viesť k významným a pretrvávajúcim regionálnym rozdielom

v nezamestnanosti v týchto krajinách a ich stručná analýza.

2.1. Staré regionálne disparity

S.Scarpetta (1995) používa pojmy staré a nové regionálne disparity na odlíšenie tých

medziregionálnych rozdielov, ktoré boli dedičstvom predchádzajúceho systému (socializmu)

od rozdielov, ktoré boli vedľajším produktom prevratných zmien počas transformačného

procesu.
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2.1.1. Prerozdeľovanie zdrojov

Regionálne rozdiely sa v krajinách strednej a východnej Európy neobjavili po zahájení

transformácie ako nový fenomén. Výrazné rozdiely v ekonomickej výkonnosti a odvetvovej

štruktúre jednotlivých regiónov existovali samozrejme už v období centrálne plánovaného

hospodárstva. Tieto rozdiely sa nepretavili do obdobných rozdielov v príjmoch a životnej

úrovni obyvateľstva len vďaka nepretržite prebiehajúcemu procesu redistribúcie zdrojov

(ktorý prebiehal najmä vo forme štátnych dotácií podnikom či formou centrálne

stanovovaných cien všetkých komodít). O rozdieloch v miere nezamestnanosti medzi

regiónmi nemožno takmer vôbec hovoriť, keďže nezamestnanosť bola umelo udržiavaná na

nulovej úrovni. Až cenová a obchodná liberalizácia a škrty v štátnej pomoci podnikom

odhalili skryté disparity.

„ ...Československo patrilo koncom 80. rokov 20. storočia, teda v čase rúcania sa socializmu,

ku krajinám s najviac zredukovanými regionálnymi rozdielmi, s najvýraznejšou nivelizáciou a

úrovnou egalitárstva... Vyrovnávanie disparít bolo dosiahnuté na úkor celkovej efektívnosti a

výraznej deformácie nielen ekonomického prostredia. Následné obdobie transformácie

ekonomiky a celospoločenskej zmeny po novembri 1989 potláčané rozdiely v úrovni rozvoja

regiónov opät zreálnilo.“ (Sloboda, 2006, str. 4)

2.1.2. Monokultúrne oblasti

Situácia na jednotlivých lokálnych trhoch práce má dodnes veľmi úzky súvis s pokrivenou

priestorovou alokáciou zdrojov z čias centrálne plánovaného hospodárstva, a teda so

zdedenou socioekonomickou štruktúrou regiónov. V socializme bol jednoznačne

zvýhodňovaný ťažký priemysel a poľnohospodárstvo na úkor sektoru služieb, podiel

zamestnanosti v službách bol neporovnateľne nižší ako v západných krajinách. Navyše,

charakteristickou črtou socialistického priemyslu bola preferencia veľmi veľkých podnikov

umiestnených do niekoľkých oblastí (väčšinou v blízkosti východnej hranice), okolo ktorých

sa následne koncentrovali ďalšie investície. „V mnohých prípadoch vznikali priemyselné

štruktúry s nízkou pridanou hodnotou, nízkou mierou finalizácie a relatívne vysokými

nárokmi na dobudovanie infraštruktúry.“ (Falťan – Pašiak, 2004, str.14)

Takáto priestorová alokácia zdrojov mala niekoľko závažných dôsledkov. Jednou z hlavných

disparít sa stal podiel priemyslu na celkovej zamestnanosti v jednotlivých regiónoch, ktorý sa

značne odlišoval. Vznikli takzvané monokultúrne oblasti, ktoré boli úplne závislé na osude
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jedného alebo niekoľko málo veľkých podnikov (viď Ochotnický – Huber, 1995) a prosperita

celých regiónov sa odvíjala od produkcie veľmi obmedzeného počtu komodít. Časté boli

prípady jedno mesto – jeden podnik, obklopený poľnohospodárskym zázemím. Tieto podniky

v niektorých prípadoch zamestnávali viac ako polovicu lokálnej pracovnej sily. Absencia

malých a stredných priemyselných podnikov, spolu s nedostatočnou diverzifikáciou

produktov a úzkou špecializáciou týchto regionálnych ekonomík boli všetko potenciálne

problémy, ktoré sa po zahájení transformácie rýchlo prejavili v rozdieloch vo výkonnosti

jednotlivých regiónov, v ekonomickej situácii lokálneho obyvateľstva a vo vzniku veľkých

regionálnych disparít (Scarpetta, 1995; Erbenová, 1995).

2.2. Nové regionálne disparity

Objavenie sa nových regionálnych disparít možno ďalej pripísať rozdielnemu tempu

prispôsobovania sa jednotlivých regiónov novým ekonomickým podmienkam, a teda veľmi

odlišným reakciám regiónov na signály prichádzajúce z trhu. Transformačný proces znamenal

množstvo prevratných zmien v ekonomike. Liberalizácia obchodu a zmena jeho geografickej

orientácie, liberalizácia cien, postupné zastavenie štedrých štátnych dotácií pre podniky a

prudký rozmach terciárneho sektoru služieb sú len niektoré z nich. Tieto zmeny však

nevyhnutne generovali vznik ďalších regionálnych disparít.

Transformačná recesia mala za následok prudký pokles dopytu, ktorý sa však dotkol rôznych

odvetví priemyslu v rôznej miere. Navyše, aj reakcia na pokles dopytu vo forme rozsahu

prepúšťania sa líšila podnik od podniku. Najťažšie postihnuté boli odvetvia ťažkého

priemyslu s nízkou adaptačnou schopnosťou, ktoré boli zasiahnuté kombináciou redukcie

štátnych dotácií, poklesu domáceho dopytu, straty tradičných trhov v štátoch RVHP a

objavenia sa novej tvrdej konkurencie zo Západu. Zmena v geografickej orientácii obchodu

znamenala, že regióny na východe, ktoré boli v procese industrializácie zvýhodňované pre ich

blízkosť k Sovietskemu zväzu a špecializované na výrobu tovarov pre sovietsky trh, čelili

kolapsu v dopyte a mali ťažkosti v nachádzaní alternatívnych trhov, kým regióny na západe

profitovali z blízkosti k západným trhom.

Prudký rozmach terciárneho sektoru takisto výrazne prispel k vytváraniu disparít medzi

regiónmi. Služby, už i tak silno koncentrované v najväčších mestách a hlavných turistických

strediskách, sa ďalej najrýchlejšie rozvíjali práve v týchto oblastiach. Regióny s výraznou

prevahou ťažkého priemyslu či poľnohospodárstva, ktoré recesia najviac postihla, začali ešte
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viac zaostávať i v tomto ohľade. Ukazuje sa, že práve počiatočný odvetvový mix a úroveň

rozvoja infraštruktúry jednotlivých regiónov, čiže štrukturálne faktory, zohrávajú kľučovú

úlohu pri ďalšom vývoji disparít (Boeri – Scarpetta, 1995).

2.3. Regionálny, kvalifikačný a frikčný nesúlad

2.3.1. Dynamický prístup k nezamestnanosti

Regionálne rozdiely v nezamestnanosti teda vznikajú na jednej strane ako dôsledok zmien

v dopyte po pracovnej sile v jednotlivých regiónoch, ale alternatívne aj ako dôsledok

rozhodnutí na strane pracovnej ponuky. Takýmito rozhodnutiami môže byť dočasné či trvalé

opustenie pracovnej sily alebo rozhodnutie sťahovať sa za prácou. Dynamický prístup

k nezamestnanosti považuje stavy u jednotlivých kategórií (zamestnaný, nezamestnaný, mimo

pracovnej sily) za rezultát tokov medzi nimi.

Za vývojom značných regionálnych disparít v miere nezamestnanosti v krajinách strednej a

východnej Európy stoja rozdiely medzi regiónmi vo veľkosti tokov zo skupiny zamestnaných

k nezamestnaným, a naopak. Pohyb mimo pracovnú silu je však ďalším dôležitým faktorom,

ktorý najmä v počiatkoch transformácie zoslaboval väzbu tokov medzi zamestnanými a

nezamestnanými. Pohyb mimo pracovnú silu čiastočne tlmil dopad prepúšťania na nárast

nezamestnanosti a vyplýval z viacerých príčin (redukcia v počte pracujúcich dôchodcov,

schémy predčasného dôchodku, ženy, ktoré si želali pracovať menej ako za socializmu a

pod.). Hoci potenciál pre takúto redukciu na strane pracovnej ponuky bol už viac-menej

vyčerpaný, F.Bornhorst a S.Commander (2004) ukazujú, že ešte v roku 2000 boli miery

neparticipácie v tranzitívnych krajinách vo všeobecnosti vysoké. Vysvetľujú to ako dôsledok

faktu, že uchádzači o prácu sú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou od ďalšieho

aktívneho hľadania práce odrádzaní nedostatkom pracovných príležitostí a predchádzajúcim

neúspešným obdobím hľadania (regionálne miery neparticipácie sú silne korelované

s úrovňou nezamestnanosti v daných regiónoch).

2.3.2. Konceptuálny prístup k nesúladu

Koncept nesúladu nám umožňuje vysvetliť skutočnosť, že miera nezamestnanosti sa môže

medzi jednotlivými regiónmi či priemyselnými odvetviami výrazne líšiť, a že voľné pracovné

miesta v niektorých z nich môžu existovať súčasne s vysokou nezamestnanosťou v iných.

D. Munich, J. Švejnar a K. Terrell (1995) definujú dva základné typy nesúladu. Pod
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nesúladom Typu 1 rozumejú nesúlad v rozdelení nezamestnanosti a voľných pracovných

miest medzi presne zadefinovanými jednotkami, ako sú regióny, odvetvia priemyslu alebo

profesné skupiny. Pod nesúlad Typu 1 teda možno zaradiť regionálny a kvalifikačný nesúlad.

Nesúlad Typu 2 predstavuje frikčný nesúlad.

2.3.2.1. Regionálny nesúlad

Z povahy transformačného procesu vyplývalo, že mal rôzny dopad na rôzne typy regiónov.

Takisto ďalšie negatívne šoky sa dotýkajú jednotlivých regiónov v rôznej miere. Proces

zániku pracovných miest a tvorby nových je tak nerovnomerne priestorovo rozložený.

Následkom tohto (a tiež ako dôsledok faktu, že mobilita pracovných síl a kapitálu nie je bez

nákladov) vzniká regionálny nesúlad v rozdelení nezamestnanosti a voľných pracovných

miest, ktorý môže byť dôležitým faktorom brániacim tomu, aby mal zvyšujúci sa dopyt po

práci významnejší vplyv na tok zo skupiny nezamestnaných do skupiny zamestnaných. Ako

liek proti regionálnemu nesúladu sa najčastejšie odporúčajú rôzne opatrenia na podporu

mobility pracovných síl. Nasledujúca podkapitola (2.4) pojednáva o príčinách, pre ktoré

mobilita pracovných síl nemusí vždy fungovať ako vyrovnávajúci mechanizmus.

2.3.2.2. Kvalifikačný nesúlad

V mnohých prípadoch možno pozorovať simultánnu koexistenciu vysokého počtu

nezamestnaných spolu s ponukou voľných pracovných miest dokonca i v rámci jedného

regiónu. V takomto prípade je zrejmé, že nejde o problém regionálneho nesúladu. Súčasný

nedostatok, a zároveň prebytok ponuky pracovných síl na trhu naznačuje, že sa jedná o

kvalifikačný nesúlad. Časť existujúceho ľudského kapitálu sa nestihla adaptovať na nové

podmienky a rýchlo sa meniace požiadavky trhu práce. Riešením v tomto prípade by mohli

byť rôzne vzdelávacie a rekvalifikačné programy.

2.3.2.3. Frikčný nesúlad

Frikčný nesúlad zahŕňa problémy koordinácie a technológie spájania odpovedajúcich voľných

pracovných miest s nezamestnanými, pokiaľ sú voľné pracovné miesta i vhodní uchádzači o

prácu v dostatočnej miere prítomní v danom regióne či odvetví. Do veľkej miery teda ide o

problém hľadania a dostupnosti potrebných informácií. Závažnosť tohto problému možno

najlepšie určiť dobou, ktorá je potrebná na to, aby uchádzač o prácu v regióne s dostatkom

odpovedajúcich voľných miest zamestnanie skutočne našiel.

V prípade, že uchádzačov o prácu je veľké množstvo, ale počet voľných pracovných miest je
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značne obmedzený, nejedná sa zrejme o žiadny typ nesúladu, ale skôr o nedostatočný

agregátny dopyt po pracovnej sile.

2.3.2.4. Negatívne výnosy z rozsahu

S problémom frikčného nesúladu do istej miery súvisí aj zaujímavá hypotéza existencie

negatívnych výnosov z rozsahu v procese hľadania zamestnania, s ktorou prišli S. Scarpetta a

T. Boeri (1995). Tá tvrdí, že zdvojnásobenie počtu voľných pracovných pozícií a

nezamestnanosti prinesie menej než proporcionálny nárast v počte úspešne obsadených miest.

Príčinou tohto javu je podľa nich efekt zahltenia, pri ktorom sa kvôli príliš veľkému počtu

uchádzačov o prácu stávajú pracovné trhy menej efektívnymi v spájaní nezamestnaných

s voľnými pozíciami. Dôsledkom je potom znižujúca sa absorbčná schopnosť regiónov

s vysokou nezamestnanosťou.

To by prakticky znamenalo, že aj keď sa týmto regiónom podarí vytvárať rovnaký počet

voľných pracovných miest na jedného nezamestnaného, ako majú regióny s nízkou

nezamestnanosťou, nebude to stačiť na dosiahnutie porovnateľnej miery odlivu zo skupiny

nezamestnaných, a teda ani na zabezpečenie konvergencie v miere nezamestnanosti.

Navyše, spomínané klesajúce výnosy z rozsahu sú najmarkantnejšie práve v regiónoch

s prevahou poľnohospodárstva a ťažkého priemyslu, kde efekt zahltenia úplne preváži

pozitívne externality širšieho pracovného trhu, ktoré sú príznačné pre diverzifikované regióny

so širokou ponukou zamestnaní (pozitívne externality v zmysle, že nároční zamestnávatelia

majú pri veľkom počte uchádzačov o prácu väčšie možnosti výberu, a naopak, vysoko

kvalifikovaní uchádzači majú pri veľkom počte voľných pozícií väčšiu šancu nájsť prácu,

ktorá odpovedá ich očakávaniam a vzdelaniu).

2.4. Mobilita produkčných faktorov

2.4.1. Vyrovnávajúce mechanizmy

Pri evidentnej prítomnosti veľkých medziregionálnych rozdielov v nezamestnanosti sa stáva

mimoriadne dôležitou otázka, či existujú trhové sily a vyrovnávajúce mechanizmy, ktoré by

samy osebe účinne pôsobili v rozumnom časovom horizonte smerom k ich znižovaniu. Ak by

totiž takéto sily neexistovali, resp. ich pôsobenie by nebolo signifikantné a trvalo by príliš

dlhú dobu, vyplývala by z toho buď nutnosť zmieriť sa so situáciou pretrvávajúcich

regionálnych rozdielov v nezamestnanosti, alebo nevyhnutnosť investovať nemalé prostriedky
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do regionálnej politiky (ktorá však takisto nemusí automaticky priniesť úspech).

Odpoveďou na negatívny regionálny šok v dopyte po práci by pri fungujúcich

vyrovnávajúcich mechanizmoch mal byť protismerný pohyb nezamestnanosti a miezd a odliv

časti pracovnej sily z postihnutých regiónov. Nižšie pracovné náklady a početná skupina

nezamestnaných predstavujú následne motívy pre firmy, aby investovali do týchto regiónov,

a vytvárali v nich tak nové pracovné príležitosti. Ak pracovníci odchádzajú z postihnutých

regiónov rýchlejšie, ako firmy prichádzajú do nich, celková úroveň zamestnanosti a výstup

v nich síce trvale poklesne, ale vďaka mobilite produkčných faktorov nemá nezamestnanosť,

spôsobená negatívnym šokom v dopyte po práci, v týchto regiónoch pretrvávajúci charakter.

Medzi dôležité vyrovnávajúce mechanizmy možno zaradiť prispôsobovanie miezd, tvorbu

nových pracovných miest, pohyb mimo pracovnú silu a mobilitu produkčných faktorov,

najmä pracovných síl (Bornhorst - Commander, 2004). Význam pohybu mimo pracovnú silu

bol už čiastočne rozobratý v podkapitole 2.3.1. Zhrňme len, že z pôvodne podstatného

vyrovnávajúceho mechanizmu, ktorý v počiatkoch transformačného procesu tlmil dopady

rozsiahleho prepúšťania na nárast nezamestnanosti najmä v najviac postihnutých regiónoch,

sa postupne stal skôr negatívny dôsledok vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti v týchto

regiónoch. Takisto tvorba nových pracovných miest neplní významnejšie rolu

vyrovnávajúceho mechanizmu, pokiaľ nie je relatívne väčšia v regiónoch, ktoré boli najviac

zasiahnuté štrukturálnymi šokmi. Naopak, ak sa koncentruje v oblastiach s nízkou

nezamestnanosťou, tak zaostávanie ostatných regiónov sa tým ešte viac prehlbuje.

Prispôsobovanie miezd a mobilita pracovných síl budú podrobnejšie rozobraté

v nasledujúcich podkapitolách.

2.4.2. Prispôsobovanie miezd

Regionálne rozdiely vo výške mzdy sú dôležitým determinantom mobility pracovných síl

(Erbenová, 1995). Väčšina krajín strednej a východnej Európy vstupovala do

transformačného procesu so zdedenou, výrazne potlačenou štruktúrou miezd (regionálne

rozdiely v príjmoch boli malé, hoci ekonomická výkonnosť jednotlivých regiónov bola

rozdielna, viď podkapitola 2.1.1). Pre ilustráciu, Huber (2007) uvádza, že v 80. rokoch bol

pomer najvyššej a najnižšej mzdy spomedzi regiónov na Slovensku len okolo 1,2. Toto

mzdové rozdelenie sa najmä v prvých rokoch po zahájení transformácie menilo pomerne

pomaly aj napriek tomu, že regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti sa rýchlo zväčšovali.
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Je niekoľko faktorov, ktoré môžu tento vývoj vysvetliť. Prvé roky transformácie boli

charakteristické poklesom reálnych miezd na celonárodnej úrovni, čo ponechávalo regiónom

s vysokou nezamestnanosťou len veľmi málo priestoru na ďalšie prispôsobovanie miezd

smerom nadol. Druhým faktorom, ktorý zabránil zväčšovaniu mzdových rozdielov medzi

regiónmi, je stagnácia alebo pokles odvetví ťažkého priemyslu. Tieto odvetvia s tradične

najvyššími mzdami počas centrálne plánovaného hospodárstva tak nezvyšovali svoj odstup od

nižšie platených odvetví. Ďalšie vysvetlenie vyplýva z povahy súkromného sektoru

v počiatkoch transformácie. Hoci sa všeobecne predpokladá, že súkromný sektor ponúka

v porovnaní so štátnym vyššie mzdové ohodnotenie, spočiatku plnil najmä akúsi doplnkovú

úlohu v sektore drobných služieb, ktoré typicky ponúkajú nízke mzdy. K udržiavaniu

potlačenej štruktúry miezd navyše mohli prispieť aj príjmové politiky štátov (Erbenová,1995,

Boeri – Scarpetta, 1995).

V nasledujúcich rokoch predsa len začal vývoj miezd odrážať výrazné regionálne rozdiely

v nezamestnanosti. Hoci je zrejmý inverzný vzťah medzi zmenami miezd a úrovňou

nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch, prispôsobovaci mechanizmus prostredníctvom

miezd samotný nestačí, najmä pri nedostatočnej mobilite pracovných síl, na vyrovnanie

regionálnych disparít v miere nezamestnanosti (Bornhorst - Commander, 2004).

2.4.3. Mobilita pracovných síl ako slabý vyrovnávajúci mechanizmus:

tradičné vysvetlenia

Regionálna mobilita pracovných síl sa pokladá za jeden z najúčinnejších vyrovnávajúcich

mechanizmov na zmiernenie disparít v miere nezamestnanosti, a to najmä v krátkodobom

horizonte. Aby mala tento potenciál, mali by sme pozorovať migráciu pracovníkov z oblastí

s vysokou nezamestnanosťou do rýchlejšie rastúcich regiónov. Navyše, pri zväčšujúcich sa

regionálnych disparitách v miere nezamestnanosti je predpoklad, že počet migrujúcich by sa

mal zvyšovať.

Ukazuje sa, že hoci bolo možné pozorovať tok pracovných síl zo stagnujúcich regiónov

smerom do rozvíjajúcich sa oblastí, veľkosť týchto tokov v skutočnosti klesala. Tradičných

vysvetlení pre tento fakt je niekoľko. Okrem argumentov, že migrácia má výrazne

procyklický charakter (a teda počas transformačnej recesie by mala klesať), tradične silných

kultúrnych a sociálnych väzieb na regióny pôvodu, nedostatočnej motivácie v podobe

pomerne malých mzdových diferenciálov medzi regiónmi či nedostatočnej informovanosti, sa

najčastejšie uvádza argument inštitucionálnych nedostatkov, a to najmä zle fungujúci trh
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s nehnuteľnosťami. Ten klesajúcu medziregionálnu migráciu pracovných síl hodnotí ako

dôsledok problémov s bývaním, nedostatku ubytovacích kapacít a príliš vysokých cien za

prenájom nehnuteľností, ktoré vyplývajú z prísnych regulácií (Erbenová,1995, Bornhorst -

Commander, 2004).

Tento argument podporuje aj fakt, že frekvencia denného dochádzania za prácou sa zvyšuje a

„správne“ reaguje na ekonomické faktory (čím nižšia nezamestnanosť, čím viac pracovných

príležitostí a čím vyššie sú mzdy v danom regióne, tým vyšší je počet denne dochádzajúcich

za prácou z okolitých regiónov). Ak vezmeme do úvahy tradíciu denného dochádzania za

prácou (viď podkapitola 2.1.2 – existencia niekoľkých veľkých podnikov, ktoré zamestnávali

pracovné sily zo širokého okolia) a neveľkú rozlohu štátov (napríklad Slovenska alebo Českej

republiky), má táto forma mobility pomerne veľký potenciál pri vyrovnávaní disparít v miere

nezamestnanosti medzi regiónmi, a môže tak aspoň čiastočne nahradiť nedostatočnú

medziregionálnu mobilitu. Nebezpečenstvom však môžu byť vzrastajúce náklady na dopravu

(Erbenová,1995).

2.4.4. Mobilita pracovných síl ako slabý vyrovnávajúci mechanizmus:

alternatívne vysvetlenia

Alternatívny pohľad na vyrovnávajúci potenciál mobility pracovných síl ponúkajú Š. Jurajda

a K. Terrell (2007). Veľké regionálne rozdiely v nezamestnanosti v tranzitívnych krajinách sú

podľa nich dôsledkom zdedených rozdielov vo vzdelanostnej úrovni jednotlivých regiónov,

ktoré sú väčšie ako v rozvinutých krajinách. Pretrvávajúci charakter regionálnych disparít

v nezamestnanosti „má na svedomí“ prevažne menej kvalifikovaná pracovná sila. Aby

mobilita pracovných síl znižovala tieto disparity, mali by najmä menej kvalifikovaní

pracovníci migrovať z regiónov s vysokou nezamestnanosťou do regiónov s nízkou

nezamestnanosťou.

Jurajda a Terrell ukazujú , že sú to práve vysoko kvalifikovaní pracovníci, ktorí migrujú

omnoho častejšie ako pracovníci s nižším vzdelaním, a mieria najmä do regiónov s vysokou

koncentráciou vzdelaných ľudí a s nízkou nezamestnanosťou. Tým sa ešte viac zväčšujú

rozdiely vo vzdelanosti medzi regiónmi. Migrácia teda nielenže nepomáha zmenšovať

rozdiely v nezamestnanosti medzi regiónmi, ale naopak, prispieva k ich divergencii.

Naskytajú sa dve hypotézy, ktoré by vysvetľovali takýto charakter migrácie: existencia

pozitívnych externalít z vysokej koncentrácie vzdelania a rozdielna reakcia vzdelaných a
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nevzdelaných pracovníkov na regionálne šoky.

2.4.4.1. Pozitívne externality z vysokej koncentrácie vzdelania

Môžu existovať v regiónoch so vzdelanejšou pracovnou silou, ktoré majú následne ešte vyššiu

produktivitu a nižšiu nezamestnanosť. Existencia takýchto externalít priťahuje vzdelanú

pracovnú silu do regiónov s vyššou úrovňou vzdelania. Navyše, komplementárnosť vzdelania

a kapitálu spôsobuje, že vzdelanejšie regióny viac priťahujú priame zahraničné investície

s vyššou pridanou hodnotou, čo opäť posilňuje regionálnu divergenciu. Dokonca aj

nezamestnanosť najmenej vzdelaných pracovníkov je nižšia v regiónoch s vyšším zastúpením

vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Táto hypotéza teda tvrdí, že počiatočná koncentrácia

produkčných faktorov môže viesť k sebaposilňujúcej priestorovej divergencii regionálnych

mier nezamestnanosti.

2.4.4.2. Rozdielna reakcia vzdelaných a nevzdelaných pracovníkov na

regionálne šoky

Táto hypotéza predpokladá, že vzdelanejšia pracovná sila promptne reaguje migráciou na

regionálny pokles v dopyte po práci, zatiaľ čo menej vzdelaní pracovníci odchádzajú mimo

pracovnú silu alebo zostávajú nezamestnanými (Mauro - Spilimbergo, 1999). Dôvodom

odlišnej reakcii je rozdiel v prínosoch, ktoré migrácia môže priniesť pracovníkom s rozličným

vzdelaním. Na tieto prínosy majú do veľkej miery vplyv nástroje trhu práce, ako sú sociálne

dávky či minimálna mzda. Pri ich nesprávnom nastavení môžu nielen znižovať ochotu menej

vzdelanej pracovnej sily zamestnať sa, ale môžu znižovať tiež medziregionálnu variabilitu

miezd u menej kvalifikovanej práce, a tým minimalizovať prínosy z migrácie pre menej

vzdelaných pracovníkov. Náklady príležitosti pri rozhodnutí nepracovať sú omnoho vyššie u

vzdelanejších pracovníkov.

2.5. Stanovenie hypotéz

Už pri zbežnom pohľade na empirické dáta môžeme skonštatovať, že regionálne rozdiely

v nezamestnanosti na Slovensku sú pomerne veľké a pretrvávajú. Hlavnou hypotézou, ktorú

sa budem snažiť analýzou emprických dát potvrdiť alebo vylúčiť,bude, že tieto rozdiely

napriek všetkým opatreniam, ktoré boli na ich riešenie prijaté, nielenže dlhodobo neklesajú,

ale práve naopak, zväčšujú sa.

Niet pochýb o tom, že jednou z hlavných príčin vzniku veľkých regionálnych disparít

v nezamestnanosti na Slovensku boli zdedené štrukturálne problémy z čias socializmu
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(výstižným príkladom môže byť zbrojársky priemysel a jeho problematická konverzia). Počas

prvých rokov transformácie bol pravdepodobne hlavným problémom slovenského trhu práce

nedostatočný agregátny dopyt po pracovnej sile, no postupom času sa do popredia dostávajú

iné faktory, ako sú regionálny a kvalifikačný nesúlad. Existuje reálny predpoklad, že práve

problém nesúladu sa môžu výrazným spôsobom podpisovať pod veľké regionálne rozdiely.

Pokúsim sa preto na základe dostupných dát určiť, akou mierou sa regionálny nesúlad

v rozdelení pracovných príležitostí a uchádzačov o pracovné miesta podieľa na celkovej

nezamestnanosti. Mojou druhou hypotézou bude tvrdenie, že problém regionálneho nesúladu

sa, podobne ako predpokladám u regionálnych rozdielov v nezamestnanosti, prehlbuje.

Slovensko v podstate už od svojho vzniku bojuje s veľkými regionálnymi rozdielmi v miere

nezamestnanosti. Prijatých bolo množstvo rôznych opatrení, ktoré mali nepriaznivú situáciu

zlepšiť. Ak sa však potvrdí moja hlavná hypotéza o prehlbujúcich sa rozdieloch, mohlo by to

znamenať, že minimálne niektoré z týchto krokov sú neúčinné. Pokúsim sa teda preskúmať

výsledky najvýznamnejších prijatých opatrení, a tak potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu o ich

nedostatočnej adresnosti.
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3. Empirické otázky

Proces prechodu z centrálne plánovaného k trhovému hospodárstvu viedol prakticky vo

všetkých krajinách strednej a východnej Európy k významnému nárastu regionálnych disparít.

Z pôvodných, extrémne malých a umelo redukovaných regionálnych rozdielov z časov

socializmu, sa vyvinuli v pomerne krátkom časovom intervale disparity, ktoré sú v mnohých

prípadoch ešte výraznejšie ako v krajinách západnej Európy.

Je nepochybné, že pochopenie tohto vývoja má mimoriadny význam z viacerých uhlov

pohľadu. V ekonomickom, ale i širšom politickom kontexte, je objasnenie príčin vzniku

regionálnych rozdielov, skúmanie efektivity vyrovnávajúcich mechanizmov a teda schopnosti

samotného trhu práce poradiť si s regionálnymi rozdielmi, či zhodnotenie vhodnosti

jednotlivých opatrení proti nerovnomernému vývoju regiónov, esenciálne pre boj proti

nezamestnanosti na národnej úrovni a pre zefektívnenie regionálnej politiky, v rámci ktorej sa

vyčleňujú nemalé prostriedky na podporu chudobnejších regiónov (Padoa Schioppa Kostoris,

1999; Huber, 2007). Analýza prispôsobovacích mechanizmov na jednotlivých regionálnych

trhoch práce prináša tiež cenné poznatky o flexibilite pracovného trhu ako takého.

Z analytického uhla pohľadu poskytujú skúsenosti tranzitívnych krajín jedinečnú možnosť

skúmať význam inštitúcií či dopady obchodnej reorientácie a globalizácie v prostredí rodiacej

sa trhovej ekonomiky.

Je preto prirodzené, že vzniklo a stále vzniká veľký počet štúdií a empirických prác, ktoré sa

týmto vývojom a s ním súvisiacimi otázkami zaoberajú . V nasledujúcom prehľade je mojím

cieľom vybrať z tohto množstva empirickej literatúry tie práce, ktoré sa špecificky

zameriavajú na vývoj regionálnych disparít v miere nezamestnanosti na Slovensku, prípadne

ktoré porovnávajú vývoj na Slovensku s inými tranzitívnymi krajinami.

3.1. Prehľad empirickej literatúry

P.Ochotnický a J. Kohútová (1994) podrobne analyzujú situáciu na slovenskom trhu práce a

úlohu politiky zamestnanosti v rokoch 1990 – 1994. Dokumentujú, že v tomto období sa

pracovný trh na Slovensku nachádzal v stave značnej nerovnováhy, ktorá však mala podľa

nich len v minimálnej miere štrukturálny a frikčný charakter. Riešenia problému

nezamestnanosti v podobe programov na podporu regionálnej a pracovnej mobility

pracovných síl teda môžu mať len zanedbateľný a krátkodobý efekt, pretože narážajú na

objektívny limit v podobe nízkeho počtu voľných pracovných miest. Zmenu vo vývoji
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pracovného trhu môžu, podľa ich názoru, priniesť len zásadné makroekonomické opatrenia, a

to najmä opatrenia na zvýšenie agregátneho dopytu a pôsobenie v smere znižovania reálnych

miezd.

Hypotézu, že hlavným problémom slovenského trhu práce v prvých rokoch transformácie

nebol regionálny a kvalifikačný nesúlad (i keď do určitej miery samozrejme existoval), ale

skôr nedostatočný agregátny dopyt po pracovnej sile, potvrdzuje aj štúdia D.Municha,

J.Švejnara a K.Terrell (1995). Vo svojej komparatívnej analýze dát z Českej a Slovenskej

republiky (obdobie rokov 1992 – 1993) si vytvorili vlastný operačný rámec, ktorý im umožnil

odhadnúť, do akej miery je problém nezamestnanosti spôsobený nedostatočným agregátnym

dopytom, nedostatočnou geografickou mobilitou pracovných síl či kvalifikačným nesúladom.

Údaje o nezamestnaných a voľných pracovných miestach pre tieto účely rozdelili teda nielen

podľa okresov, ale aj podľa stupňa vzdelania. Ich závery ukazujú, že zatiaľčo v Českej

republike sa rozsah a povaha nesúladu mení podľa vzdelania a má zmysel hodnotiť prínosy a

náklady jednotlivých politík trhu práce, na Slovensku je základným problémom nedostatok

voľných pracovných miest (vzhľadom k počtu nezamestnaných) vo všetkých okresoch a pre

všetky stupne vzdelania (napríklad pre skupinu uchádzačov o zamestnanie s vysokoškolským

vzdelaním, ktorá si viedla v štatistikách najlepšie, to bolo 10 – 18 uchádzačov na jedno voľné

pracovné miesto). Potrebné opatrenia by preto mali byť viac makroekonomického charakteru.

Empirické výsledky S.Scarpettu (1995), ktorý skúmal dáta z Poľska, Maďarska, Českej

republiky a Slovenska, potvrdzujú viacero teoretických predpokladov. Vo svojej práci

ukazuje, že odvetvový mix jednotlivých regiónov má výrazný vplyv na výšku regionálnej

nezamestnanosti. Vyššie ako priemerné miery nezamestnanosti v regiónoch s prevahou

poľnohospodárstva a ťažkého priemyslu sú výsledkom rozsiahleho prepúšťania v týchto

sektoroch a menšieho počtu pracovných príležitostí, ktoré sú tieto sektory schopné vytvoriť.

Dokumentuje, že rozhodujúcu časť nových pracovných miest vytvára súkromný sektor,

ktorého podpora by sa mala stať jedným z hlavných nástrojov pre boj proti nezamestnanosti.

Ďalší očakávaný výsledok predstavuje zistenie, že podiel populácie so základným a nižším

vzdelaním v regiónoch je pozitívne korelovaný s mierou nezamestnanosti (najmä pre Poľsko a

Slovenskú republiku). Podčiarkuje to podľa neho význam rekvalifikačných programov

z krátkodobého hľadiska a v dlhodobom horizonte dôležitosť celkového zvýšenia úrovne

vzdelanosti najmä v zaostávajúcich vidieckych oblastiach, kde je vo všeobecnosti veľmi

nízka.
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Hľadaním odpovede na otázku, či k vzniku regionálnych rozdielov v nezamestnanosti

v krajinách strednej Európy väčšou mierou prispel prítok do alebo odtok zo skupiny

nezamestnaných, sa vo svojej štúdii zaoberajú T. Boeri a S. Scarpetta (1995). Ich výsledky

ukazujú, že miera prítoku do skupiny nezamestnaných sa postupne zvyšuje smerom od oblastí

s nízkou nezamestnanosťou k oblastiam s vysokou nezamestnanosťou, a že práve rozptyl

v miere prítoku do skupiny nezamestnaných vysvetľuje rozhodujúcim spôsobom

medziregionálnu variabilitu v raste nezamestnanosti. Podobne aj miera odtoku zo skupiny

nezamestnaných vykazuje podstatné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, monotónne klesá

smerom od oblastí s nízkou nezamestnanosťou k oblastiam s vysokou nezamestnanosťou, a

teda prispieva, i keď v menšom rozsahu, k rozširovaniu regionálnych disparít na trhu práce.

Navyše, pomalšie tempo odlivu z radov nezamestnaných v oblastiach s vyššou

nezamestnanosťou znamená vyšší výskyt dlhodobo nezamestnaných.

Regionálnemu nesúladu na pracovných trhoch vybraných krajín strednej a východnej Európy,

vrátane Slovenska, sa venujú P. Huber a S. Scarpetta (1995). Pre tento účel navrhli všeobecnú

taxonómiu, v rámci ktorej boli jednotlivé regióny rozdelené podľa viacerých štrukturálnych

indikátorov (podiel priemyslu a poľnohospodárstva na zamestnanosti, podiel súkromného

sektoru, hustota infraštruktúry) do troch hlavných skupín: poľnohospodárske regióny, regióny

s prevahou ťažkého priemyslu a diverzifikované regióny. V každej z týchto skupín sa ďalej

regióny rozčlenili na rozvinuté, teda na regióny s relatívne lepšou ekonomickou štruktúrou, a

menej rozvinuté. Výsledky testovania takejto klasifikácie potvrdili, že hoci klasifikačné

kritériá neboli v prevažnej miere založené na indikátoroch trhu práce, vytvorené skupiny

regiónov boli ex-post homogénne aj v kľúčových indikátoroch trhu práce, ako sú miera

nezamestnanosti alebo podiel nezamestnanosti a miery voľných miest (napr. vnútroskupinový

rozptyl v miere nezamestnanosti bol vždy menší ako rozptyl medziskupinový). Potvrdil sa tiež

predpoklad, že v poľnohospodárskych regiónoch je miera nezamestnanosti zvyčajne vyššia

ako priemer a naopak, v diverzifikovaných regiónoch je nižšia jako priemer. Slovensko sa

podľa výsledkov zaradilo medzi krajiny s najvyššou mierou regionálnej segmentácie.

Klasifikácia sa ukázala ako vhodný nástroj pre komparatívnu analýzu regionálnych rozdielov

v nezamestnanosti medzi krajinami a bola hojne využívaná v ďalších štúdiách.

Problémy regiónov, ktorým dominoval jeden alebo niekoľko málo veľkých, úzko

špecializovaných podnikov, sú témou práce P. Ochotnického a P. Hubera (1995). V prvej

časti práce analyzujú rozsah tohto fenoménu v štátoch strednej a východnej Európy.
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Slovensko vychádza z tejto analýzy v relatívne najhoršej pozícii, keď až štvrtina jeho

regiónov disponuje len malým počtom podnikov (pre porovnanie možno uviesť prípady

Maďarska a Českej republiky, kde sa tento neduh objavuje len v každom desiatom regióne).

Druhú časť práce predstavuje prípadová štúdia konkrétneho slovenského regiónu (okres

Považská Bystrica), kde mali dominantné postavenie dva veľké zbrojárske podniky, ktoré sa

počas transformácie a nedostatočne pripravenej konverzie zbrojárskeho priemyslu dostali do

existenčných problémov. Autori tu poukazujú na nutnosť regionálne špecifického prístupu

k reštrukturalizácii takýchto kľúčových podnikov.

Obšírnou empirickou analýzou regionálnych rozdielov v nezamestnanosti v krajinách strednej

a východnej Európy, so zameraním sa na regionálny nesúlad a úlohu vyrovnávajúcich

mechanizmov pri redukovaní disparít, sa zaoberajú v ďalšom svojom príspevku T. Boeri a S.

Scarpetta (1996). V určitom rozpore s uvedenými štúdiami P. Ochotnického a J. Kohútovej

(1994) a D.Municha, J.Švejnara a K.Terrell (1995) demonštrujú, že štrukturálna

nezamestnanosť (meraná indexom regionálneho nesúladu I2, ktorý ukazuje, aké percento

celkovej pracovnej sily je umiestnené v „nesprávnom“ regióne) na Slovensku už v období

rokov 1993 – 1994 dosiahla úroveň, aká nemá historickú obdobu v žiadnej členskej krajine

OECD. Spomedzi vyrovnávajúcich mechanizmov síce poukazujú aj na úlohu toku mimo

pracovnú silu, ktorý spolu s pomalším tempom reštrukturalizácie v regiónoch s vysokou

nezamestnanosťou zabránil ešte väčšiemu prehĺbeniu regionálnych rozdielov, no súčasne

upozorňujú, že bez zvýšenej pracovnej mobility a výrazných mzdových diferenciálov nedôjde

k trvalejšiemu poklesu regionálnych disparít. Na základe výsledkov analýzy však bilancujú,

že ani jeden z týchto mechanizmov zatiaľ takúto úlohu významnejšie neplní. K podobným

záverom prichádzajú v aktuálnejšej štúdii aj F.Bornhorst a S.Commander (2004).

Pozoruhodnú empirickú evidenciu o divergencii regionálnych mier nezamestnanosti na

Slovensku prezentuje vo svojej práci A. Smith (1998). Na dátach dokumentuje, že regióny,

ktoré si viedli počas transformácie relatívne horšie, boli vo veľkej väčšine prípadov

industrializované za socializmu. Vývoj jednotlivých regiónov počas transformácie preto

podľa neho nemožno interpretovať bez odkazov na minulosť. Ukazuje tiež, že regióny

s veľkým mestom ako centrom vykazujú podstatne nižšiu mieru nezamestnanosti, ako je

priemer. Výsadné postavenie má v tomto ohľade najmä hlavné mesto Bratislava.

Rozsiahly prehľad empirickej literatúry, ktorá sa zaoberá vývojom regionálnych trhov práce

počas transformácie, zosumarizoval P. Huber (2007). Prehľad navyše dopĺňa vlastnou
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analýzou aktuálnych dát. Napriek určitým rozdielom medzi krajinami podľa neho badať vo

všetkých krajinách divergenčné a polarizačné tendencie v regionálnych disparitách. Regióny

sa rozčlenili do dvoch skupín: prvú, menšiu skupinu, tvoria regióny s veľkými mestami

a prihraničné oblasti na západe, ktoré sa vyvíjajú pozitívne, a druhú, väčšiu skupinu tvoria

chudobnejšie regióny, ktoré zaostávajú. Uvádza viaceré analýzy, ktoré naznačujú, že k

takémuto vývoju prispieva aj prehlbujúca sa ekonomická integrácia svetovej ekonomiky,

zvyšujúci sa objem zahraničného obchodu a priame zahraničné investície. P. Huber považuje

regionálne trhy práce v tranzitívnych krajinách za rovnako neflexibilné, ako sú regionálne

trhy práce v „starých“ členských štátoch EÚ. Dokladá to evidenciou o nižšom objeme

regionálnej migrácie a len mierne vyššou mzdovou flexibilitou v týchto krajinách oproti

„starým členským štátom. Najväčšou výzvou v nadchádzajúcom období je preto podľa neho

zvýšenie flexibility pracovných trhov, podpora regionálnej mobility pracovných síl

a adresnejšie nasmerovanie prichádzajúcich investícií do zaostávajúcich regiónov.

3.2. Vlastná empirická analýza

Ako je vidieť zo zostaveného prehľadu literatúry, uvedené empirické štúdie vývoja na

regionálnych trhoch práce na Slovensku pokrývajú najmä obdobie prvej polovice 90. rokov.

Mojou ambíciou bude vlastnou analýzou dostupných dát istým spôsobom nadviazať na tieto

práce a zmapovať ďalší vývoj nezamestnanosti v regiónoch až po súčasnosť.

3.2.1. Dáta

Zdrojom dát o regionálnych trhoch práce sú na Slovensku v zásade dve inštitúcie: Štatistický

úrad SR (ŠÚ SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Obe inštitúcie však

vychádzajú z odlišnej metodiky merania nezamestnanosti.

ŠÚ SR, ktorý vychádza z metodiky Medzinárodnej organizácie práce a Eurostatu, používa

údaje získané na báze výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), čo je priebežné

monitorovanie pracovných síl na základe priameho zisťovania prostredníctvom dotazníkov vo

vybraných domácnostiach. Všetky údaje získané na limitovanej vzorke respondentov sa

následne prepočítavajú na aktuálne demografické údaje o obyvateľstve SR. Takýto odhad sa

pohybuje v určitom intervale spoľahlivosti, najpresnejší je na národnej úrovni, no na nižších

územných úrovniach jeho presnosť klesá. Z tohto dôvodu je najnižšia úroveň, do ktorej ŠÚ

SR prepočítava údaje o miere nezamestnanosti, úroveň krajov. Údaje, ktoré zverejňuje ŠÚ SR

tak síce umožňujú medzinárodné porovania (keďže ide o metodiku harmonizovanú
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v krajinách EÚ a OECD), no pre účely mnou zamýšlanej analýzy (v ktorej chcem pracovať na

najnižšom možnom a dostupnom stupni agregácie dát) nie sú použiteľné.

ÚPSVR vychádza z údajov založených na evidencii disponibilných nezamestnaných. Takáto

evidencia nepokrýva skupinu dobrovoľne nezamestnaných, ani ľudí, ktorí sú z rôznych

dôvodov odradení od evidencie na úrade práce. Preto býva miera evidovanej nezamestnanosti

(meraná ako podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie k celkovému počtu

ekonomicky aktívneho obyvateľstva) zvyčajne nižšia ako miera nezamestnanosti podľa

VZPS. Opačný prípad môže nastať jedine v prípade, že signifikantná časť osôb prizná

v štatistickom zisťovaní prácu pre šedú ekonomiku (Sloboda, 2006). Koncept evidovanej

nezamestnanosti nie je príliš vhodný pre porovnávanie medzi štátmi (štáty majú rozdielne

administratívne pravidlá a normy), no jeho výhodou je možnosť vykazovať údaje

v ľubovoľnej periodicite a aj na nižších územných úrovniach ako sú kraje. Pre moju analýzu

tak využijem mesačné štatistiky ÚPSVR o miere evidovanej nezamestnanosti, o voľných

pracovných miestach a o počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okresoch SR.

Na tomto mieste je potrebné urobiť niekoľko dôležitých poznámok. Okresy ako

administratívne vymedzené celky nie vždy presne kopírujú reálne hranice lokálnych

pracovných trhov (Huitfeld, 2001; Sloboda, 2006), čo môže viesť k istému podhodnoteniu

regionálnych rozdielov, keď agregovaný údaj o nezamestnanosti v nehomogénne vyčlenenej

jednotke môže skryť stupeň diferenciácie v rámci nej samotnej.

Druhá poznámka sa týka presnosti údajov o voľných pracovných miestach, ktoré pochádzajú

z regionálnych úradov práce. Na Slovensku už od roku 2004 zamestnávatelia nemajú zo

zákona povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta. Bez ohľadu na to je však zrejmé, že aj

údaje spred roka 2004 vážne podhodnocujú skutočný stav voľných miest. Erbenová (1995)

odhaduje, že vo všeobecnosti v krajinách OECD počet nahlásených voľných miest

neprevyšuje 30% ich skutočného počtu. Toto podhodnotenie sa týka najmä väčších miest, kde

zamestnávatelia môžu nájsť vhodných zamestnancov rôznymi inými cestami, ako sú služby

pracovných agentúr, inzercia v novinách a pod.

Posledná poznámka súvisí so zmenou územnosprávneho členenia Slovenska v roku 1996, keď

dovtedajšie usporiadanie s 38 okresmi nahradil nový systém 8 krajov a 79 okresov (viď

príloha 1). Dáta a výsledky analýz pred rokom 1996 a po ňom sú tak len veľmi ťažko

porovnateľné, keďže agregácia dát z novovytvorených okresov do pôvodných nie je
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v mnohých prípadoch uskutočniteľná. Moja analýza bude preto mapovať vývoj regionálnych

rozdielov v nezamestnanosti v období od januára 1997 až po najaktuálnejšie dostupné údaje

z marca 2009, počas ktorého žiadne významné zmeny v územnosprávnom členení okresov

nenastali.

3.2.2. Metodológia

Za hlavný ukazovateľ medziregionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti som si zvolil

vážený variačný koeficient. Variačný koeficient ako taký sa využíva na porovnávanie

variability medzi súbormi dát s odlišnými priemermi a predstavuje relatívnu mieru variability.

Umožňuje tiež porovnať, či sú regionálne rozdiely väčšie podľa miery nezamestnanosti alebo

podľa miery voľných miest či počtu uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto. Keďže

chcem vo svojej analýze rozdielov medzi regiónmi zohľadňovať aj význam každého regiónu

z hľadiska celej krajiny, sú jednotlivé regióny vážené podľa ich podielu na celkovej pracovnej

sile. Vážený variačný koeficient miery nezamestnanosti je teda počítaný podľa vzorca1:

k =

kde je miera nezamestnanosti v regióne i

U je priemerná miera nezamestnanosti v celku vyššieho rádu, teda v SR

je veľkosť regiónu i meraná počtom ekonomicky aktívneho obyvateľstva

(zostavené podľa: Boeri - Scarpetta, 1996; Sloboda, 2006)

Regionálny nesúlad v rozdelení nezamestnanosti a voľných pracovných miest približujú dva

vypočítané indexy:

1 Rovnakým spôsobom sú vážené aj variačné koeficienty miery voľných pracovných miest a počtu uchádzačov

na jedno voľné pracovné miesto.
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kde U, V a L je počet disponibilných nezamestnaných, počet voľných miest a počet

ekonomicky aktívneho obyvateľstva v SR

a je počet disponibilných nezamestnaných, počet voľných miest a počet

ekonomicky aktívneho obyvateľstva v regióne i

Oba indexy merajú štrukturálnu nezamestnanosť ako počet nezamestnaných, ktorí sa

nachádzajú v „nesprávnom“ regióne (v zmysle regiónu, kde je relatívne málo voľných miest).

V prípade, že by sa týchto nezamestnaných podarilo premiestniť do iných, „výhodnejších“

regiónov, dosiahol by sa stav štrukturálnej rovnováhy. Index I1 však meria štrukturálnu

nezamestnanosť proporčne k celkovému počtu uchádzačov o zamestnanie a v zmysle

odchýlky od celoštátneho pomeru U/V. Je tak citlivý na zmeny celkovej hladiny

nezamestnanosti. Index I2 meria štrukturálnu nezamestnanosť ako podiel na pracovnej sile

a stav štrukturálnej rovnováhy definuje ako rovnaký absolútny rozdiel medzi mierou

nezamestnanosti a mierou voľných miest v každom regióne. Index I2 je tak očistený od

vplyvu zmien v celkovej nezamestnanosti a vytváraní voľných miest a nemení sa s vývojom

hospodárskeho cyklu (Boeri - Scarpetta, 1996).

3.2.3. Výsledky analýzy a ich interpretácia

Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku, ale aj rozsahu jej diferenciácie, bol v období

rokov 1997 – 2009 pomerne komplikovaný. Napriek tomu je možné v tomto období rozlíšiť

dve hlavné fázy. Prvú fázu môžno zhruba časovo ohraničiť rokmi 1997 – 2000, druhú fázu

potom rokmi 2001 – 2008. Vývoj na začiatku roku 2009 si zasluhuje osobitnú zmienku.

Ukážme si najskôr dynamiku miery nezamestnanosti v SR a jej variabilitu medzi okresmi na

grafe 1:
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Graf 1 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v období od januára 1997

do marca 2009

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Do rokov 1997 – 1998 vstupovalo Slovensko s mierou nezamestnanosti pohybujúcou sa

okolo 13%. Dovolím si tvrdiť, že táto miera zrejme nie úplne presne odrážala reálny stav,

v ktorom sa ekonomika a trh práce nachádzal. V určitých aspektoch sa situácia ponášala na tú

z roku 1989, keď paralely vidím najmä v krížových dotáciách pre neefektívne hospodáriace

podniky či umelo udržiavanou prezamestnanosťou v mnohých podnikoch. Snaha udržať

zamestnanosť za každú cenu zrejme do istej miery súvisela aj s priebehom politického cyklu

a voľbami v roku 1998. Po spustení nevyhnutných krokov a opatrení na ozdravenie a

stabilizáciu ekonomiky začala miera nezamestnanosti v SR od konca roku 1998 prudko

stúpať. Svoje maximum dosiahla v januári 2001, keď sa priblížila tesne k hranici 20%

(19,79%).

Od roku 2001 sa táto tendencia začína pomaly obracať a miera nezamestnanosti v SR

postupne klesať. Výrazný pokles zaznamenávame najmä od roku 2004, na čom má podiel

mnoho faktorov, medzi ktorými môžme spomenúť ovocie niektorých úspešných reforiem,

najmä celkové zlepšenie podnikateľského prostredia a sflexibilnenie trhu práce, ďalej

mohutný príliv priamych zahraničných investícií či celkový pozitívny hospodársky vývoj vo

svete. Tento klesajúci trend miery nezamestnanosti v SR stabilne pokračuje až do roku 2008,
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svoje minimum dosahuje miera nezamestnanosti v auguste 2008 na úrovni 7,36%.

Od konca roku 2008 sme znovu svedkami veľmi prudkého nárastu miery nezamestnanosti,

keď za prvé tri mesiace roku 2009 stúpla o 2%. Je veľmi pravdepodobné, že tento trend bude

v ďalších mesiacoch roku 2009 pokračovať, keďže súvisí s hlbokou svetovou hospodárskou

krízou, ktorá proexportne zameranú slovenskú ekonomiku mimoriadne tvrdo zasiahla.

Keď sa pozrieme na vývoj regionálnej variability nezamestnanosti, meranej váženým

variačným koeficientom, vidíme, že sa vyvíjala viac-menej zrkadlovo oproti miere

nezamestanosti za celú SR. V prvej fáze, keď miera nezamestnanosti v SR prudko stúpala,

zaznamenávame pokles regionálnej variability, ktorá dosahuje svoje minimum v septembri

2000 (hodnota variačného koeficientu 0,362). Od tohto momentu vykazuje regionálna

variabilita nezamestnanosti až pozoruhodne stabilný rastúci trend, trvajúci do mája 2008,

kedy variačný koeficient dosahuje svoju maximálnu hodnotu za celé sledované obdobie

(0,742). Od mája 2008 regionálna variabilita nezamestnanosti začína mierne klesať. Tento

pokles sa prudko zrýchľuje (podobne ako je to u nárastu miery nezamestnanosti za SR) na

začiatku roku 2009.

Môžeme teda povedať, že za čiastkové obdobie necelých 8 rokov (september 2000 – máj

2008) sa medziregionálne rozdiely v miere nezamestnanosti, merané váženým variačným

koeficientom, viac ako zdvojnásobili. Za zmienku tiež určite stojí fakt, že variačný koeficient

dosahuje svoje extrémne hodnoty v oboch prípadoch len niekoľko mesiacov pred opačnými

extrémami miery nezamestnanosti za celú SR (minimum štyri mesiace pred maximom miery

nezamestnanosti, maximum tri mesiace pred minimom miery nezamestnanosti). Najväčšia

regionálna diferenciácia v miere nezamestnanosti sa teda prejavuje v obdobiach s najnižšou

úrovňou nezamestnanosti a naopak.

Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že medziregionálne rozdiely v miere nezamestnanosti sa za

celé sledované obdobie (január 1997 – marec 2009) výrazným spôsobom zväčšili, a to

približne 1,5-násobne. Ešte podrobnejší prehľad o vývoji váženého variačného koeficientu,

tentokrát v jednotlivých rokoch, prinášajú grafy 2 a 3.
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Graf 2 - Vývoj váženého variačného koeficientu v jednotlivých rokoch (1997 – 2000)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Z grafu 2 je zrejmé, že za poklesom variačného koeficientu v prvej fáze je najmä vývoj

v rokoch 1999 – 2000. Variabilita v rámci jednotlivých rokov nie je (až na výnimku v druhej

polovici roku 2000) príliš veľká.

Graf 3 - Vývoj váženého variačného koeficientu v jednotlivých rokoch (2001 – 2009)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Poznámka: Údaje za rok 2009 dostupné len do marca.

Na grafe 3 je možné veľmi dobre ilustrovať stabilitu rastu variačného koeficientu v druhej

fáze, keď graf každého roku leží (s už spomínanou výnimkou konca roku 2008 a začiatku

roku 2009) vždy celý nad grafom predchádzajúceho roku. Najväčší nárast variačného
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koeficientu v rámci jedného roku zaznamenávame v roku 2006 (z hodnoty 0,582 na hodnotu

0,656, čo je nárast o 0,074). Na grafe tiež vidno veľmi prudký pokles variačného koeficientu

z úvodu roku 2009, ktorý je v podstate zrkadlovým odrazom prudkého nárastu miery

nezamestnanosti v SR.

Celkovo sa zdá, že variabilita v rámci jednotlivých rokov nie je príliš veľká a k veľkému

nárastu variačného koeficientu v sledovanom období došlo skôr postupným rastom počas

viacerých rokov. Na základe analýzy grafov 2 a 3 som si pre zhrňujúcu tabuľku vybral ako

reprezentatívny mesiac mesiac jún, ktorý sa mi javí ako najvhodnejší pre tento účel (v tom

zmysle, že hodnota váženého variačného koeficientu, ako hlavného ukazovateľa regionálnej

variability miery nezamestnanosti, ku koncu júna zrejme najlepšie vystihuje jeho hladinu

v danom roku). Sústava tabuliek, ktorá podrobne mapuje vývoj vybraných štatistík za každý

mesiac obdobia od januára 1997 do marca 2009 je uvedená v prílohách.

Tabuľka 1 prináša okrem váženého variačného koeficientu aj ďalšie štatistiky, svedčiace

o výraznom náraste regionálnej diferenciácie nezamestnanosti v sledovanom období. Sú to

najmä údaje o variačnom a decilovom pomere, ktoré vykazujú strmý nárast. Variačný pomer,

teda podiel maxima a minima spomedzi okresov, sa zvýšil viac ako 2,5-násobne.

U decilového pomeru, teda podielu 10. a 1.decilu spomedzi okresov, je toto zvýšenie takmer

1,4-násobné. Keď zanedbáme v istom zmysle osobité údaje z marca 2009 a porovnáme údaje

z roku 1997 s rokom 2008, je zvýšenie decilového pomeru dokonca viac ako 1,8-násobné.

Takýto vývoj znamená, že sa zvyšuje rozpätie hodnôt medzi okresmi s nízkymi a vysokými

hodnotami miery nezamestnanosti. Navyše, aj tieto údaje potvrdzujú skutočnosť, ktorú

názorne ukázal už vývoj variačného koeficientu, že najväčšie regionálne rozdiely v miere

nezamestnanosti medzi okresmi sa prejavujú v období, kedy je nezamestnanosť v SR na

najnižších úrovniach.

Ďalšou cennou informáciou, ktorú možno vyčítať z tabuľky, je fakt, že hodnota mediánu je (s

výnimkou rokov 1999 a 2000) vždy nižšia ako aritmetický priemer za okresy, teda viac než

polovica okresov vykazuje nižšiu nezamestnanosť ako je priemer okresov, čo možno hodnotiť

pozitívne.
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Tabuľka 1 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, 1997 – 2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Miera nezamestnanosti v SR 12,300 13,510 17,680 19,070 17,750 17,620 14,600

Vážený variačný koeficient 0,447 0,476 0,444 0,404 0,410 0,447 0,485

Priemer za okresy 12,779 14,263 18,815 19,919 18,482 18,423 15,092

Maximum 26,170 27,884 35,410 36,530 33,820 37,180 29,690

Minimum 3,554 3,116 3,420 5,030 4,400 3,400 2,710

Variačný pomer 7,363 8,949 10,354 7,262 7,686 10,935 10,956

Medián 12,054 13,709 19,030 20,000 18,330 17,180 14,280

1.decil 5,479 6,035 7,038 8,434 7,722 7,242 5,314

10.decil 19,667 23,014 28,726 28,250 26,278 28,124 24,000

Decilový pomer 3,590 3,813 4,082 3,350 3,403 3,883 4,516

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Poznámka: Údaje uvádzajú stav k 30.6. daného roku. Za rok 2009 sú to údaje k 31.3.

Celkovú dynamiku regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti naznačili už grafy

váženého variačného koeficientu. Nasledujúce grafy 4 – 7 zachytávajú túto dynamiku ešte

podrobnejšie na dátach o relatívnej pozícii jednotlivých okresov vzhľadom k miere

nezamestnanosti za celú SR. Použité grafy sú zaujímavé z toho hľadiska, že koncentrujú

pomerne veľké množstvo informácii na malom priestore. Ukazujú nielen stupeň diferenciácie

v relatívnych pozíciách okresov vzhľadom k celoslovenskej miere nezamestnanosti v oboch

sledovaných rokoch (vždy na príslušnej osi), ale aj dynamiku zmien týchto pozícií medzi

sledovanými rokmi. Všeobecný trend v dynamike regionálnych rozdielov v miere

nezamestnanosti znázorňuje červená priamka lineárnej regresie. Ak v skúmanom období

nedochádza k žiadnym zmenám relatívnych pozícií okresov, ležia body grafu, ktoré tieto

relatívne pozície jednotlivých okresov v oboch rokoch graficky znázorňujú, presne na

diagonále, ktorá sa v tomto prípade zhoduje s priamkou lineárnej regresie. V dvoch

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miera nezamestnanosti v SR 13,910 11,090 10,360 8,330 7,420 10,330

Vážený variačný koeficient 0,486 0,572 0,609 0,690 0,734 0,628

Priemer za okresy 14,626 11,934 11,256 9,131 8,326 11,632

Maximum 29,030 27,920 28,940 27,320 26,810 30,370

Minimum 2,500 1,780 1,940 1,590 1,470 1,600

Variačný pomer 11,612 15,685 14,918 17,182 18,238 18,981

Medián 13,510 10,560 9,670 7,250 6,490 9,460

1.decil 5,460 4,196 4,050 2,812 2,480 4,300

10.decil 24,306 20,750 20,362 17,642 16,232 21,280

Decilový pomer 4,452 4,945 5,028 6,274 6,545 4,949
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extrémnych prípadoch, teda v prípade absolútnej konvergencie okresov, kedy by sa miera

nezamestnanosti vo všetkých okresoch úplne vyrovnala, by bola priamka lineárnej regresie

rovnobežná s horizontálnou osou, a v prípade absolútnej divergencie by bola rovnobežná

s vertikálnou osou. Grafy navyše umožňujú pomocou vyznačenej diagonály určiť, či sa

pozícia okresu v danom období zlepšila alebo zhoršila. U okresov, ktoré ležia pod diagonálou,

došlo k zlepšeniu ich relatívnej pozície (ich relatívna miera nezamestnanosti je v roku

vyznačenom na vertikálnej osi nižšia, ako bola v roku vyznačenom na horizontálnej osi),

u okresov nachádzajúcich sa nad diagonálou, naopak, k zhoršeniu relatívnej pozície (Fialová,

2003).

Graf 4 - Zmena relatívnej pozície okresov vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR v období od

januára 1997 do januára 2009 (SR=1)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Z grafu 4 je vidieť, že v sledovanom období nastali pomerne veľké zmeny. Rozsah

diferenciácie relatívnych pozícií okresov vzhľadom k celoslovenskej miere nezamestnanosti

sa významným spôsobom zväčšil. Už i tak veľké rozdiely z roku 1997 sa tak ešte prehĺbili.

Celkový trend dynamiky regionálnych rozdielov v nezamestnanosti možno hodnotiť ako

divergenčný, čo potvrdzuje aj sklon priamky lineárnej regresie, ktorý je vyšší ako sklon

diagonály. Skupina okresov, ktoré ležia pod diagonálou a ktoré si teda svoje relatívne

postavenie zlepšila, je početnejšia ako skupina okresov, ktorých relatívne postavenie sa

v danom období zhoršilo.
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Za úplne najdôležitejšiu skutočnosť, ktorú vyplýva z grafu, však považujem tendencie na

oboch koncom pomyselného rebríčka, ktoré sú označené v grafe zelenou, resp. červenou

šípkou. Zelená šípka upozorňuje na skupinu okresov, ktoré už v roku 1997 boli na tom

„relatívne dobre“, teda s relatívnou mierou nezamestnanosti nižšou ako 1. Takmer všetky tieto

okresy (až na niekoľko výnimiek) si svoje dobré postavenie z roku 1997 ešte zlepšili (takmer

všetky ležia pod diagonálou).

Ešte jednoznačnejšia je tendencia na opačnej strane rebríčka, označená červenou šípkou.

Ukazuje, že všetkých 11 okresov bez jedinej výnimky (!!!), ktoré v roku 1997 boli na tom

„relatívne zle“, teda s relatívnou mierou nezamestnanosti vyššou ako 1,5, si svoje postavenie

vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR v sledovanom období ešte zhoršili, a to vo viacerých

prípadoch veľmi výrazne. Alarmujúce sú najmä prípady okresov Revúca a Rimavská Sobota,

ktoré v grafe ležia úplne hore a dosahujú teda relatívnu mieru nezamestnanosti 3,04 resp.

3,224. Kým Rimavská Sobota svoje nelichotivé prvé miesto z roku 1997 takpovediac

obhájila, Revúca sa na druhé miesto dostala posunom cez ďalšie štyri okresy.

Popísaný trend, podľa ktorého sa takmer všetky regióny s nízkou relatívnou mierou

nezamestnanosti mali čoraz lepšie, a naopak, postavenie regiónov s vysokou mierou relatívnej

nezamestnanosti sa bez výnimky vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR ďalej zhoršovalo,

považujem za kľúčový pre vysvetlenie narastajúcich medziregionálnych rozdielov v miere

nezamestnanosti. Keďže sledované obdobie je v grafe 4 pomerne dlhé (12 rokov), rozdelím

ho v ďalších grafoch na 3 podobdobia (1997 – 2001, 2001 – 2005, 2005 – 2009), analýza

ktorých by mohla vniesť ešte viac svetla do tohto problému.

Graf 5 ukazuje, že v období 1997 – 2001 prevládala mierna tendencia ku zbližovaniu

relatívnych pozícií okresov, čo presne korešponduje s predchádzajúcim zistením o nepatrnom

poklese variačného koeficientu (o hodnotu 0,019) v tomto období. Rozsah diferenciácie

relatívnych pozícií okresov vzhľadom k celoslovenskej miere nezamestnanosti sa mierne

znížil. Dochádza len k malým zmenám relatívnych pozícií okresov, prevažná väčšina okresov

leží v bezprostrednej blízkosti diagonály a sklon priamky lineárnej regresie je veľmi podobný

sklonu diagonály.
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Graf 5 - Zmena relatívnej pozície okresov vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR v období od

januára 1997 do januára 2001 (SR=1)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Na grafe 6 pozorujeme, že v období rokov 2001 – 2005 prevládal trend divergencie

relatívnych pozícií okresov, sklon priamky lineárnej regresie je vyšší ako sklon diagonály.

Rozsah diferenciácie relatívnych pozícií okresov vzhľadom k celoslovenskej miere

nezamestnanosti sa zvyšuje.

Z hľadiska skúmanej tendencie je práve v grafe 6 najzreteľnejšie vidieť, že kým v skupine

okresov s relatívnou mierou nezamestnanosti 1 – 1,5 možno badať veľký počet pohybov

smerom k zlepšeniu i zhoršeniu relatívnej pozície, ktoré sa vzájomne približne vyrovnávajú,

v skupine okresov s relatívnou mierou nezamestnanosti menšou ako 1 (označenou zelenou

šípkou) takmer všetky okresy svoju relatívnu pozíciu zlepšili. Naopak, v skupine okresov s

s relatívnou mierou nezamestnanosti väčšou ako 1,5 (označená červenou šípkou) dochádza vo

všetkých prípadoch (s výnimkou jediného okresu Michalovce, ktorý si dokázal svoje

postavenie udržať) k ďalšiemu zhoršeniu ich postavenia vzhľadom k celoslovenskej miere

nezamestnanosti.
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Graf 6 - Zmena relatívnej pozície okresov vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR v období od

januára 2001 do januára 2005 (SR=1)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

V grafe 7, ktorý prezentuje výsledky analýzy za roky 2005 – 2009, sa toto rozdelenie okresov

na 3 skupiny, významne mení. V prvej skupine okresov, do ktorej možno zaradiť

najúspešnejšie okresy z roku 2005 (s relatívnou mierou nezamestnanosti do 0,5), nedochádza

v sledovanom období k takmer žiadnym zmenám relatívnych pozícií (jedinú výnimku

predstavuje okres Malacky, u ktorého dochádza k zhoršeniu relatívnej pozície). Druhú,

omnoho početnejšiu skupinu okresov tvoria okresy s relatívnou mierou nezamestnanosti

v rozpätí 0,5 – 1,3, označenom zelenou šípkou. V tejto skupine pozorujeme v drvivej väčšine

prípadov relatívne zlepšenie pozície okresov. V tretej skupine okresov s relatívnou mierou

nezamestnanosti väčšou ako 1,3, označenej červenou šípkou, zaznamenávame značné

zhoršenie relatívnych pozícií v takmer všetkých prípadoch. Oranžová šípka znovu upozorňuje

na okresy Revúca a Rimavská Sobota. Vidíme, že k najväčšiemu vzdialeniu sa týchto dvoch

okresoch došlo práve v období rokov 2005 – 2006.

Celkovo popísané tendencie v grafe 7 znamenajú pokračujúcu divergenciu relatívnych pozícií

okresov. Sklon priamky lineárnej regresie je naďalej vyšší ako sklon diagonály. Rozsah

diferenciácie relatívnych pozícií okresov vzhľadom k celoslovenskej miere nezamestnanosti

sa, podobne ako tomu bolo v období 2001 - 2005 zvyšuje. Opätovne môžeme konštatovať, že

tieto výsledky presne korešpondujú s výsledkami analýzy variačného koeficientu či
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variačného a decilového pomeru.

Graf 7 - Zmena relatívnej pozície okresov vzhľadom k miere nezamestnanosti v SR v období od

januára 2005 do januára 2009 (SR=1)

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Grafy 4 – 7 naznačujú, že okresy a ich poradie na oboch koncoch rebríčka zostaveného podľa

miery nezamestnanosti sa výraznejším spôsobom nemenia. Naopak, rozpätie medzi koncami

rebríčka by malo významným spôsobom narastať. Tento dojem potvrdzuje tabuľka 2,

ktorá porovnáva prvú a poslednú desiatku okresov nielen podľa výšky nezamestnanosti v roku

1997 a 2009, ale ukazuje aj výšku ich relatívnej miery nezamestnanosti a zmenu ich poradia

v sledovanom období.

V prvej desiatke okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti na začiatku roku 1997 sa

nachádza 6 okresov východného a 4 okresy stredného Slovenska. Jedná sa prevažne o okresy

s relatívne nevýhodnou polohou, so štruktúrou ekonomiky zameranou výrazne na

poľnohospodárstvo, s nízkou mierou urbanizácie, so zlou infrašturktúrou, prípadne okresy,

v ktorých hralo v minulosti kľúčovú úlohu niekoľko veľkých podnikov, ktoré sa dostali do

problémov . Pretrvávajúce problémy týchto okresov najlepšie dokumentuje fakt, že až 6

z týchto okresov sa aj v roku 2009 umiestnilo v prvej desiatke rebríčka, zvyšné 4 okresy

skončili v druhej desiatke. V roku 2009 sa pomer okresov v prvej desiatke obracia, 6 okresov

je zo stredného a 4 okresy z východného Slovenska.
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Tabuľka 2 - Poradie okresov podľa miery nezamestnanosti a jej relatívnej (SR=100), porovnanie

rokov 1997 a 2009

1997 2009

Poradie Okres, relatívna miera nezamestnanosti Poradie Okres, relatívna miera nezamestnanosti

1 (1) Rimavská Sobota 209 1 (1) Rimavská Sobota 322

2 (6) Kežmarok 186 2 (6) Revúca 304

3 (14) Vranov nad Topľou 183 3 (11) Rožňava 249

4 (12) Sobrance 180 4 (5) Trebišov 240

5 (4) Trebišov 171 5 (8) Veľký Krtíš 238

6 (2) Revúca 164 6 (2) Kežmarok 234

7 (19) Michalovce 164 7 (16) Sabinov 216

8 (5) Veľký Krtíš 158 8 (9) Lučenec 213

9 (8) Lučenec 155 9 (32) Poltár 201

10 (18) Svidník 153 10 (23) Košice - okolie 200

… … … … … …

70 (64) Piešťany 57 70 (66) Ilava 44

71 (74) Senec 47 71 (36) Galanta 40

72 (63) Banská Bystrica 47 72 (74) Trenčín 36

73 (73) Pezinok 39 73 (73) Pezinok 33

74 (72) Trenčín 38 74 (71) Senec 30

75 (77) Bratislava II 36 75 (76) Bratislava V 24

76 (75) Bratislava V 32 76 (79) Bratislava IV 22

77 (79) Bratislava I 29 77 (75) Bratislava II 21

78 (78) Bratislava III 27 78 (78) Bratislava III 21

79 (76) Bratislava IV 26 79 (77) Bratislava I 17
Zdroj: ÚPSVR, vlastné výpočty

Poznámka: Údaje k 31.1. daného roku. V zátvorke je uvedené poradie okresu v roku 2009, resp. 1997.

Tento presun najproblémovejších oblastí z východného na juh stredného Slovenska je ešte

očividnejší pri pohľade na prvú päticu okresov. Kým v roku 1997 bol v nej pomer 4 okresy

z východného a 1 okres z juhu stredného Slovenska, v roku 2009 je už tento pomer 2 okresy

z východného a 3 okresy z juhu stredného Slovenska.

Zhoršovanie relatívnej miery nezamestnanosti okresov v prvej desiatke rebríčka vzhľadom

k miere nezamestnanosti v SR je zrejmé. Okres Rimavská Sobota, ktorý obsadil prvú priečku

v oboch sledovaných rokoch, mal v roku 1997 relatívnu mieru nezamestnanosti 209

(SR=100), v roku 2009 je to už 322. Okres Kežmarok, ktorý bol v roku 1997 na druhom

mieste, dosahoval relatívnu mieru nezamestnanosti 186. V roku 2009 sa na druhom mieste

umiestnil okres Revúca s relatívnou mierou nezamestnanosti 304. Takto by sme mohli
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pokračovať ďalej.

Na druhom konci rebríčka, teda v desiatke okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti, má

v roku 1997 takmer výhradné zastúpenie západné Slovensko, kam patrí až 9 okresov. Jedinú

výnimku predstavuje okres Banská Bystrica, ktorý bol v tom čase preferovaný ako bankové

a univerzitné centrum krajiny. Pri pohľade na rok 2009 vidíme, že zastúpenie okresov sa na

tomto konci rebríčka takmer nezmenilo. Až 8 okresov obhájilo svoju príslušnosť k tejto

desiatke, vypadli z nej len okresy Piešťany a práve spomínaná Banská Bystrica. Nahradili ich

okresy Ilava a Galanta, čo znamená, že všetkých 10 okresov s najnižšou mierou

nezamestnanosti na začiatku roku 2009 patrí do západného Slovenska. Potvrdilo sa

dominantné postavenie hlavného mesta Bratislava, svoje postavenie si posilnili aj spádové

okresy Bratislavy (Senec, Pezinok). Relatívna miera nezamestnanosti sa u všetkých týchto

okresov oproti roku 1997 znížila.

Tabuľka 3 prezentuje výsledky analýzy, v ktorých okresoch došlo v sledovanom období 1997

– 2009 k najvyšším a najnižším absolútnym zmenám poradia podľa miery nezamestnanosti.

Je z nej vidieť, že najvyššie zmeny sú vcelku rovnomerne rozdelené medzi pohyb v smere

zlepšenia i zhoršenia relatívnej pozície. To isté sa však nedá povedať o priestorovom

rozložení okresov zaznamenávajúcich najvyššie zmeny. Všetky okresy s najvyššou zmenou

poradia v smere zlepšenia pozície sú (s výnimkou Námestova) okresy z juhozápadného

Slovenska. Spoločným menovateľom zlepšenia pozície a poklesu nezamestnanosti vo

všetkých týchto okresoch je príchod významných zahraničných investorov (napríklad na

rekordnom zlepšení pozície o 35 miest v prípade okresu Galanta má veľký podiel investícia

firmy Samsung, v prípade okresu Nitra je to viacero investícií vrátane firmy Sony, a pod.).

Naopak, okresy, u ktorých bola zaznamenaná najvyššia zmena poradia v smere zhoršenia

relatívnej pozície, sú výhradne okresy zo stredného Slovenska, čo korešponduje

s predchádzajúcimi zisteniami o zhoršujúcom sa relatívnom postavení okresov stredného

Slovenska z tabuľky 2. Vysvetlením takéhoto vývoja by mohol byť úpadok tradičných

odvetví priemyslu v týchto okresoch (v prípade okresu Detva je to úpadok strojárskeho

priemyslu, v okrese Poltár sklárskeho priemyslu, v okrese Žarnovica drevospracujúceho

a nábytkárskeho priemyslu, a pod.)
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Tabuľka 3 - Absolútna zmena poradia okresov podľa miery nezamestnanosti medzi rokmi 1997 a 2009

Okresy s najvyššou zmenou poradia Okresy s najnižšou zmenou poradia

Zmena Okres Zmena Okres

35 Galanta 1 Bratislava V

30 Dunajská Streda 1 Krupina

26 Šaľa 1 Lučenec

23 Poltár 1 Malacky

22 Námestovo 1 Stará Ľubovňa

20 Komárno 1 Topoľčany

20 Nitra 1 Trebišov

20 Žarnovica 0 Bratislava III

20 Žiar nad Hronom 0 Pezinok

19 Turčianske Teplice 0 Púchov

19 Zvolen 0 Rimavská Sobota

17 Banská Štiavnica 0 Senica

17 Detva 0 Skalica

Zdroj: ÚPSVR, vlastné výpočty

Poznámka: Údaje k 31.1. daného roku. Zelenou farbou sú zvýraznené okresy, u ktorých došlo k relatívnemu

zlepšeniu pozície, červenou farbou okresy, ktoré zaznamenali relatívne zhoršenie pozície.

Pri pohľade na okresy s najnižšou zmenou poradia stojí za zmienku fakt, že takmer polovica

z nich (6 z 13 okresov) patrila buď do prvej alebo poslednej desiatky rebríčka okresov podľa

miery nezamestnanosti. To opäť svedčí o veľmi malých zmenách na koncoch rebríčka.

Graf 8 porovnáva rozloženie početnosti miery nezamestnanosti v okresoch medzi rokmi 1997

a 2009. Je z neho zrejmé, že toto rozdelenie sa výrazne zmenilo. Zatiaľčo v roku 1997 bolo

najviac okresov v skupinách s mierou nezamestnanosti v rozpätí 10 – 15%, resp. 15 – 20%,

v roku 2009 sa (v súlade s celkovým trendom poklesu nezamestanosti v skúmanom období)

najviac okresov nachádza v rozpätí 5 – 10%, resp. 0 – 5%. Najväčší úbytok zaznamenali

skupiny okresov v rozpätí 10 – 15% a 20 – 25%.
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Graf 8 - Histogram rozloženia početnosti miery nezamestnanosti v okresoch, porovnanie rokov 1997 a

2009

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Poznámka: Údaje k 31.1. daného roku.

Obrázok 1 prehľadne znázorňuje výsledné rozloženie miery nezamestnanosti v okresoch ku

koncu sledovaného obdobia (teda k januáru 2009). Celkový vývoj miery nezamestnanosti a jej

regionálnej diferenciácie po jednotlivých rokoch (od roku 2003) zachytávajú aj mapy

v prílohách.

Obrázok 1 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2009

Zdroj: ÚPSVR

Poznámka: Údaje k 31.1. daného roku.
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Z mapy je možné zreteľne identifikovať dve najproblémovejšie oblasti SR. Jedná sa o juh

stredného Slovenska a celé východné Slovensko s výnimkou košických okresov. Ako už bolo

spomenuté, hlavnými faktormi tohto vývoja v uvedených oblastiach sú nepriaznivá štruktúra

ekonomiky týchto okresov a teda zložitý priebeh reštrukturalizácie (úpadok alebo likvidácia

veľkých priemyselných podnikov, úpadok poľnohospodárskych podnikov), nízka miera

urbanizácie (jedná sa vo veľkej miere o vidiecke regióny s veľkým podielom dedín a menších

miest), nedostatočná infraštruktúra a napojenie na hlavné ťahy, väčšinou nižšia úroveň

vzdelanosti, a pod. Naopak, okresy s najnižšou mierou nezamestnanosti sa v drvivej väčšine

nachádzajú na západnom Slovensku. Jedná sa najmä o okres Trenčín a všetky bratislavské

okresy, ďalej o ich spádové oblasti. Nízku nezamestnanosť zaznamenávajú aj ďalšie okresy,

ktorých centrom je veľké mesto (Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, a pod.), prípadne

okresy, ktorých vývoj významne pozitívne ovplyvnil príchod zahraničných investícií

(Galanta).

Na základe doteraz uvedených výsledkov analýzy môžeme očakávať, že veľká časť

nezamestnanosti v okresoch SR je štrukturálnej povahy, a teda že pod narastajúce

medziregionálne rozdiely v miere nezamestnanosti sa výrazným spôsobom podpisuje

regionálny a kvalifikačný nesúlad. Zameriame sa na problém regionálneho nesúladu, teda

nesúladu medzi rozdelením nezamestnanosti a tvorbou voľných miest, keď sa v oblastiach

s vysokou mierou nezamestnanosti dlhodobo vytvára menej pracovných miest ako

v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou.

Tabuľka 4 prezentuje súhrnné štatistiky o miere voľných miest a o počte uchádzačov na 1

voľné pracovné miesto a tiež hodnoty indexov regionálneho nesúladu I1 a I2 za obdobie 1997 -

2009. Údaje sa opäť vzťahujú vždy k 30.6. daného roku, najmä pre možnosť porovnania

údajov s tabuľkou 1 (tabuľka s údajmi k 31.12.daného roku je uvedená v prílohe 3). Z tabuľky

vidíme, že miera voľných miest v SR sa pohybuje viac menej zrkadlovo k miere

nezamestnanosti. Z pomerne priaznivej hodnoty 1,139 v roku 1997 klesá až na mimoriadne

nízku hodnotu 0,311 v roku 2000, ktorá je druhou najnižšou za celé sledované obdobie (len

pre pripomenutie, v tomto období miera nezamestnanosti v SR prudko stúpala a v roku 2000

dosiahla svoje maximum), odkedy začína stúpať až do roku 2007, kedy dosahuje maximálnu

hodnotu za celé sledované obdobie (1,197). V rokoch 2008 a 2009 miera voľných miest opäť

klesá, v marci 2009 dosahuje minimum (0,301). Vážený variačný koeficient miery voľných

miest ukazuje, že miera voľných miest vykazuje ešte vyšší stupeň medziregionálnej
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variability ako miera nezamestnanosti. Obzvlášť veľké regionálne rozdiely zaznamenávame

v roku 1998 (hodnota koeficientu 1,637), v nasledujúcich rokoch variačný koeficient postupne

klesá až na hodnotu 0,653 v roku 2008, čo je zároveň jediný rok, v ktorom je variačný

koeficient miery voľných miest nižší ako variačný koeficient miery nezamestnanosti. Opäť

môžeme zhodnotiť, že tieto dva koeficienty sa pohybujú zrkadlovo.

Pohyb ukazovateľa počtu uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto v podstate skoro

presne kopíruje pohyb miery nezamestnanosti. Závratných výšok (viac ako 60 uchádzačov na

1 VPM) dosahuje v čase najvyššej nezamestnanosti, teda v roku 2000, odkedy klesá až do

roku 2007 na prijateľnú hodnotu 7 uchádzačov o 1 VPM. Zároveň tento ukazovateľ vykazuje

obrovské rozdiely medzi regiónmi, keď hodnota variačného koeficientu je mimoriadne

vysoká vo všetkých rokoch skúmaného obdobia. Variačný koeficient je navyše veľmi

nestabilný a medzi rokmi prudko kolíše.

Tabuľka 4 - Miera voľných miest, počet uchádzačov na 1 voľné pracovné miesto a indexy

regionálneho nesúladu I1 a I2 v SR v období rokov 1997 - 2009

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Miera voľných miest v SR 1,139 0,757 0,367 0,311 0,372 0,601 0,87

Vážený variačný koeficient miery
voľných miest 0,831 1,637 0,987 0,936 0,885 0,796 0,84

Počet uchádzačov na 1 VPM v SR 11,085 17,861 48,136 61,324 47,687 29,323 16,78

Vážený variačný koeficient počtu
uchádzačov na 1 VPM 17,096 4,098 9,893 3,137 2,173 5,45 2,259

Index regionálneho nesúladu I1 0,401 0,43 0,413 0,429 0,368 0,341 0,328

Index regionálneho nesúladu I2
(%) 2,551 2,796 3,235 3,171 2,986 3,217 2,973

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miera voľných miest v SR 0,538 0,644 1,058 1,197 0,808 0,301

Vážený variačný koeficient miery
voľných miest 0,717 0,73 0,641 0,75 0,653 0,988

Počet uchádzačov na 1 VPM v SR 25,851 17,218 9,796 6,954 9,179 34,321

Vážený variačný koeficient počtu
uchádzačov o 1 VPM 2,575 7,241 9,772 9,418 11,746 5,067

Index regionálneho nesúladu I1 0,366 0,37 0,389 0,423 0,461 0,456

Index regionálneho nesúladu I2
(%) 2,81 2,568 2,633 2,363 2,231 2,617

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR

Poznámka: Údaje uvádzajú stav k 30.6. daného roku. Za rok 2009 sú to údaje k 31.3.
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Index regionálneho nesúladu I1 nám ukazuje, že štrukturálna nezamestnanosť sa v sledovanom

období podieľala na celkovej nezamestnanosti z 32 – 46%. Pre zhodnotenie celkovej

tendencie vývoja regionálneho nesúladu nám lepšie poslúži index I2, ktorý nie je ovplyvnený

zmenami celkovej nezamestnanosti a celkovej miery voľných miest. Z tabuľky vidíme že po

počiatočnom náraste v rokoch 1997 – 1998 sa držal až do roku 2002 na veľmi vysokých

hodnotách ( väčších ako 3%), odkedy v podstate stabilne klesal až do roku 2008 na hodnotu

2,231%. Môžme teda konštatovať, že v období najväčšieho nárastu regionálnych rozdielov

v miere nezamestnanosti (meraných váženým variačným koeficientom) dosahoval síce

regionálny nesúlad (meraný indexom regionálneho nesúladu I2) vysoké hodnoty, ale mal

zreteľne klesajúcu tendenciu.

3.2.4. Zhrnutie empirickej analýzy

V mojej empirickej analýze som sa pokúsil zmapovať vývoj na regionálnych trhoch práce od

roku 1997 až po najaktuálnejšie dostupné údaje z marca 2009. Cieľom bolo overiť dve

základné hypotézy, s ktorými som do analýzy vstupoval, teda hypotézu o narastajúcich

rozdieloch medzi regiónmi v miere nezamestnanosti a hypotézu o narastajúcom regionálnom

nesúlade. Získané hodnoty váženého variačného koeficientu ako hlavného ukazovateľa

medziregionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti, ktoré v sledovanom období výrazným

spôsobom vzrástli, prvú hypotézu v plnej miere potvrdili. O narastajúcich medziregionálnych

rozdieloch v miere nezamestnanosti svedčili aj ďalšie vypočítané štatistiky, najmä údaje o

zvyšujúcom sa variačnom a decilovom pomere či relatívnej miere nezamestnanosti (viď tiež

prílohu 2). Analýza tiež preukázala dlhodobý a pretrvávajúci charakter problémov s vysokou

mierou nezamestnanosti v určitých typoch regiónov SR. Rozbor údajov o počte voľných

miest ukázal, že regionálne rozdiely v miere voľných miest a v počte uchádzačov na 1 voľné

pracovné miesto sú ešte väčšie ako rozdiely v miere nezamestnanosti. Vypočítaný index

regionálneho nesúladu I2 však nepotvrdil druhú hypotézu o narastajúcom regionálnom

nesúlade. Aj keď v sledovanom období dosahuje mimoriadne vysoké hodnoty, tendencia jeho

vývoja naznačuje, že v čase najväčšieho nárastu regionálnych disparít v miere

nezamestnanosti sa regionálny nesúlad zmenšoval.
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4. Opatrenia na riešenie regionálnych rozdielov

v nezamestnanosti

Ako už bolo naznačené v úvode 2. kapitoly, dva hlavné prístupy k regionálnym rozdielom sa

rozchádzajú nielen v názoroch na príčiny ich vzniku, ale aj v návrhoch opatrení, ako tieto

vzniknuté rozdiely medzi regiónmi riešiť. Teórie vychádzajúce z neoklasického základu,

ktoré zdôrazňujú prirodzenosť regionálnych rozdielov a automatické tendencie smerom k ich

stieraniu (pohybom kapitálu a pracovných síl), odmietajú výrazné štátne intervencie

a regulácie. Prípustné opatrenia sú podľa nich jedine opatrenia, ktoré odstraňujú

nedokonalosti trhu a nástroje, ktoré stimulujú mobilitu pracovných síl („pracujúci za prácou“).

Opačnú pozíciu zastávajú teórie vychádzajúce z keynesiánskeho ideového základu. Štátne

zásahy považujú za nevyhnutné pre zmiernenie regionálnych rozdielov. K dosiahnutiu tohto

cieľa sú podľa nich potrebné najmä opatrenia, ktoré podporujú nasmerovanie investícií zo

súkromného i verejného sektoru do zaostávajúcich, problémových oblastí („práca za

pracujúcimi“), teda investičné stimuly, dotácie a pod.(Blažek – Uhlíř, 2002; Sloboda, 2006).

Politika trhu práce a regionálna politika na Slovensku odrážajú do istej miery prvky oboch

prístupov. Aj na základe mojej analýzy je však zrejmé, že jeden z hlavných cieľov podpory

regionálneho rozvoja, teda „odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja regiónov“ (§ 3 Zákon č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja),

sa zatiaľ nedarí napĺňať. V tejto časti práce sa zameriam na aktívnu politiku trhu práce. Keďže

sa jedná o mimoriadne širokú problematiku, ktorú v danom rozsahu práce nie je možné ani

zďaleka vyčerpávajúco pokryť, nebude mojou ambíciou zachádzať do podrobností. Cieľom

bude skôr stručne zhrnúť históriu vývoja aktívnej politiky trhu práce na Slovensku a poukázať

na určité nedostatky jej súčasnej štruktúry aj v kontexte predchádzajúcich častí práce. Na

konkrétnom prípade (smerovanie investičných stimulov do regiónov SR) chcem tiež

upozorniť na nedostatočnú adresnosť výdavkov na podporu pracovných miest v kontexte

regionálnej politiky a jej deklarovaných cieľov. Na základe takejto analýzy sa pokúsim

navrhnúť určité zmeny, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu boja proti regionálnym

rozdielom v nezamestnanosti.

4.1. Stručná história vývoja aktívnej politiky trhu práce na

Slovensku

Pod aktívnou politikou trhu práce sa vo všeobecnosti rozumejú opatrenia, ktoré zlepšujú
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vyhliadky na uplatnenie na trhu práce, teda zvyšujú mieru odtoku zo skupiny

nezamestnaných. Takéto opatrenia môžeme rozdeliť do troch skupín.

Do prvej skupiny možno zaradiť opatrenia na podporu tvorby pracovných miest

prostredníctvom dotácií, ktoré pokrývajú časť nákladov na novovzniknuté pracovné miesto

(takéto dotácie môžu byť všeobecné alebo zamerané na špecifické problémové skupiny –

dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných pracovníkov, mladých ľudí, ľudí so

zdravotným postihnutím a pod.), ďalej priamu tvorbu pracovných miest či podporu

samozamestnávania (samostatnej zárobkovej činnosti).

Druhú skupinu opatrení tvoria opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, teda

programy vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestananie pre trh práce a rekvalifikačné

programy. Tretia skupina pozostáva z informačných a poradenských služieb pre

nezamestnaných. Ukázalo sa, že asistencia pri hľadaní práce pozitívne ovplyvňuje šance na

znovuzamestnanie sa, najmä u dlhodobo nezamestnaných (Burda – Lubyová, 1995).

Aktívna politika trhu práce bola na Slovensku uvedená do života v roku 1991, odkedy sa

postupne vyvíjala. Až do konca roku 1996 zahŕňala tieto opatrenia: spoločensky účelné

pracovné miesta, verejnoprospešné pracovné miesta, preškoľovanie, poradenstvo, chránené

dielne pre postihnutých, dotácie na skrátenie pracovného času, pracovné miesta pre

absolventov. Jednoznačne najväčšia časť výdavkov smerovala na spoločensky účelné

pracovné miesta, po ktorých s odstupom nasledovali verejnoprospešné pracovné miesta

(nárast výdavkov najmä od roku 1995). Na preškoľovanie bolo venované pomerne malé

množstvo prostriedkov, ostatné opatrenia sú z hľadiska výdavkov takmer zanedbateľné.

Opatrenia aktívnej politiky trhu práce prešli výraznou zmenou v roku 1997. Nová štruktúra

obsahovala preškoľovanie, podporu tvorby pracovných miest, podporu zamestnávania

špecifických cieľových skupín, podporu na prevenciu prepúšťania, podporu pre zachovanie

existujúcich pracovných miest, podporu pre zapracovanie návrhov na revitalizáciu

zamestnanosti, podporu pre zamestnávanie postihnutých ľudí. V novej šturktúre bol tak

kladený väčší dôraz na opatrenia preventívneho charakteru. Naopak, poradenstvo z nej

vypadlo, čo v podstate znamená, že muselo byť financované priamo z ropočtov na

administratívu pracovných úradov, ktoré by mali pokrývať najmä ich operačné náklady.

Spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné pracovné miesta boli formálne

zjednotené do jedného programu, no rozlišovanie medzi nimi bolo zachované. Spoločensky
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účelné pracovné miesta ako program podpory vzniku nových pracovných miest v súkromnom

sektore formou výhodných pôžičiek, dotácií alebo úhrady úrokových platieb, bol

diverzifikovaný na podporu tvorby pracovných miest vo všeobecnosti, podporu

k samoozamestnávaniu, podporu zamestnávania čerstvých absolventov, dlhodobo

nezamestnaných, postihnutých, osôb starších ako 50 rokov, rodičov po materskej dovolenke,

osôb prepustených z organizačných dôvodov. Naďalej bol najviac využívaným programom, či

už čo sa týka výdavkov alebo počtu zapojených osôb. Program verejnoprospešných

pracovných miest ako program tvorby dočasných pracovných miest vo verejnom sektore,

zostal v objeme výdavkov a v počte participujúcich na druhom mieste, no jeho význam sa

postupne zvyšoval. Jedná sa najmä o krátkodobé manuálne práce pre dlhodobo

nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a pre osoby s nízkym napojením na pracovný trh,

ktorého cieľom je monitorovanie ich ochoty znovu sa zapojiť do pracovného procesu

(Lubyová, 1998).

Bolo vypracovaných niekoľko empirických štúdií, zaoberajúcich sa hodnotením efektívnosti

opatrení aktívnej politiky trhu práce. Burda a Lubyová (1995) sa vo svojej práci pokúšajú

odhadnúť, aký dopad mohlo mať výrazné zníženie prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce

na Slovensku medzi rokmi 1992 a 1993. Podľa výsledkov ich analýzy majú tieto opatrenia

štatisticky signifikantný pozitívny dopad na odtok zo skupiny nezamestnaných a dorovnanie

prostriedkov v roku 1993 na úroveň z roku 1992 by zvýšilo mesačnú mieru odtoku zo skupiny

nezamestnaných o 30% a znížilo mieru nezamestnanosti v roku 1993 o 1,9%. Tento prudký

pokles výdajov má teda podľa nich významný podiel na počiatočnom prudkom náraste

nezamestnanosti v SR po rozdelení federácie. Navyše, rozdeľovanie prostriedkov na

Slovensku menej reflektovalo podmienky na regionálnych trhoch práce, teda prostriedky

netiekli do problémových regiónov s nízkou tvorbou pracovných miest a vysokou

nezamestnanosťou v takej miere, ako v Českej republike. Hoci uvedená štúdia trpí niektorými

nedostatkami (problém endogenity), záver autorov, že aktívna politika trhu práce síce nie je

všeliekom na problémy pracovného trhu, ale môže významným spôsobom prispieť k ich

riešeniu, ostáva v platnosti.

Na ďalší problém týkajúci sa najčastejšie využívaných opatrení (programu spoločensky

účelných pracovných miest a verejnoprospešných pracovných miest) upozorňujú v analýze

Lubyová a van Ours (1998). Z nej vyplýva, že pracovníci, ktorí majú vyššiu šance sa

zamestnať na bežnom pracovnom trhu, majú lepšiu pozíciu aj pri prístupe k pracovným
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miestam tvoreným aktívnou politikou trhu práce. Tieto pracovné miesta sú tak skôr

komplementárne k pracovnému trhu a neplnia kompenzačnú úlohu (kompenzácia za nižšiu

šancu zamestnať sa na pracovnom trhu kvôli zlým osobným charakteristikám).

Huitfeld (2001) ukazuje vo svojej štúdii, že hoci Česká a Slovenská republika využívali počas

90. rokov takmer identické opatrenia aktívnej politiky trhu práce, priemerná dotácia na jedno

vytvorené pracovné miesto súkromným sektorom bola na Slovensku od roku 1994 vždy

niekoľkonásobne vyššia ako v Českej republike. Naproti tomu bol objem prostriedkov na

jedného participujúceho v programoch verejnoprospešných prác a preškolovaní zhruba

rovnaký v oboch krajinách. Počet osôb zapojených do programu preškolovania bol však

v oboch krajinách v medzinárodnom porovnaní veľmi nízky.

4.2. Súčasná štruktúra výdavkov na aktívnu politiku trhu práce

a jej nedostatky

Podľa údajov Eurostatu vynakladalo Slovensko v roku 2006 (posledné dostupné údaje) na

politiku trhu práce celkovo 0,65% HDP (pre porovnanie, celá Európska únia dávala na

politiku trhu práce v rovnakom čase 1,9% HDP). Z týchto prostriedkov išla viac ako polovica

(51,7%) na pasívnu politiku trhu práce, 26,4% išlo na služby zamestnanosti vrátane režie

úradov práce a len 21,9% na aktívnu politiku trhu práce. Z hľadiska stratégie OECD, ale

i Európskej komisie, ktorá odporúča presun zdrojov z pasívnych politík trhu práce do

aktívnych politík, sa teda nejedná o optimálnu štruktúru. Navyše, ako uvádza Inštitút

zamestnanosti2 vo svojej tlačovej správe z 27.10. 2008, zloženie výdavkov na pasívne politiky

je veľmi netradičné. Podpora v nezamestnanosti a ďalšie dávky sa na ňom podieľajú len

17,8%, čo predstavuje najmenší podiel spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Naopak, na

vyplácanie predčasných dôchodkov ide až 33,3%, čo je druhý najvyšší podiel v Európskej

únii.

Nedostatkom aktívnej politiky trhu práce na Slovensku však nie je len malé množstvo

finančných prostriedkov, ale aj nedostatočné reflektovanie problémov trhu práce, čo možno

dokumentovať nasledovne. Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie najvyššiu mieru

dlhodobej nezamestnanosti, ktorá dosahuje 70% (Eurostat). Nepochybne veľkým problémom

je aj výrazný kvalifikačný nesúlad, čo ilustruje graf 8. Vidno na ňom mieru nezamestnanosti

2
Slovenská mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá od roku 2004 výskumom trhu práce na

Slovensku.
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nízkokvalifikovnej pracovnej sily vo veku od 25 – 64 rokov, ktorá dosahuje takmer 36% a je

tak zďaleka najvyššia v Európskej únii. Tieto fakty vypovedajú o akútnej potrebe

rekvalifikácie nezamestnaných. Napriek tomu však Slovensko vynakladá na vzdelávanie

a rekvalifikáciu nezamestnaných najmenší podiel prostriedkov určených na aktívnu politiku

trhu práce spomedzi všetkých krajín európskej únie (len 6,8 %). Pritom toto opatrenie aktívnej

politiky trhu práce sa v európskych krajinách využíva najčastejšie a smeruje doň až 41%

výdavkov (údaj za celú Európsku úniu).

Graf 9 - Miera nezamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovníkov vo veku 25 – 64 rokov (priemer za

rok 2008)

Zdroj: Eurostat

Veľkú časť nezamestnanosti na Slovensku tiež možno pripísať problému regionálneho

nesúladu, čo potvrdila aj moja analýza a vypočítané indexy regionálneho nesúladu. Vysoké

regionálne rozdiely a nízku mobilitu pracovnej sily Slovenskej republike vo svojich

ekonomických prehľadoch pravidelne vyčíta aj OECD. Napriek tomu je podpora geografickej

mobility pracovných síl nástrojmi aktívnej politiky trhu práce takmer zanedbateľná. Príspevok

na presťahovanie sa za prácou je pomerne nízky a administratívne náročný, aj preto sa

využíva len minimálne.

Najviac prostriedkov určených pre aktívnu politiku trhu práce tak na Slovensku naďalej

smeruje do priameho vytvárania pracovných miest aktivačnými a verejnoprospešnými

prácami (38,1%), do podpory podnikania a samozamestnávania nezamestnaných (31%) a do

podpory zamestnávania stimulmi pre zamestnávateľov (16%).
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4.3. Smerovanie investičných stimulov

Jedným z hlavných deklarovaných cieľov hospodárskej politiky na Slovensku je

zmierňovanie medziregionálnych rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja. V súlade s týmto

cieľom boli na účely podpory investícií investičnými stimulmi rozdelené regióny Slovenska

do troch základných zón podľa priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v jednotlivých

okresoch (Schéma regionálnej pomoci pre veľké podniky, schválená vládou Slovenskej

republiky dňa 29.11.2006). Zelenú zónu tvoria okresy s mierou nezamestnanosti nad 15%,

žltú zónu okresy s mierou nezamestnanosti 10 – 15% a červenú zónu okresy s mierou

nezamestnanosti do 10%. Toto rozdelenie je znázornené na obrázku 2.

Obrázok 2 - Mapa rozdelenia územia SR do zón na účely poskytovania regionálnej pomoci investorom

Zdroj: www.economy.gov.sk

Poznámka: Mapa je pravidelne aktualizovaná, vždy k 15.1. kalendárneho roku.

Aby nové investície prispievali k zmierňovaniu medziregionálnych rozdielov

v nezamestnanosti, mali by vytvárať nové pracovné miesta, a teda smerovať do regiónov

s vysokou mierou nezamestnanosti. K takejto lokalizácii investícií by mali investorov

motivovať poskytované investičné stimuly (dotácie na vytvorené pracovné miesta, daňové

úľavy, a pod.). Ako však ukazuje vo svojej analýze D. Sloboda (2007a), ktorý skúma

smerovanie poskytnutých investičných stimulov v období od júla 2006 do mája 2007 (celková

suma viac ako 12,5 miliardy korún), len 30,8% z nich smerovalo do zelenej zóny, v ktorej sú

okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti a len 5,9% do žltej zóny., teda do okresov

s mierou nezamestnanosti 10 – 15%. Naopak, až 63,3% smerovalo do červenej zóny okresov

s najnižšou mierou nezamestnanosti. Autor upozorňuje aj na fakt, že do okresov Prešovského
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kraja neplynula ani koruna, respektíve, že do všetkých okresov troch najproblémovejších

krajov Banskobystrického, Prešovského, Košického, ktoré dosahujú nadpriemerné miery

nezamestnanosti, plynula súhrnne nižšia čiastka ako do okresov samotného Trnavského kraja,

ktoré dosahujú podpriemerné miery nezamestnanosti. Takéto neadresné smerovanie

prostriedkov na podporu tvorby nových pracovných miest tak prispieva skôr k zväčšovaniu

medziregionálnych rozdielov v nezamestnanosti.

Na podobnú neadresnosť v prideľovaní prostriedkov z verejných zdrojov, tentokrát zo

štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorých deklarovaným hlavným cieľom je takisto

prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch,

upozorňuje D. Sloboda aj v ďalšej štúdii (2007b). V nej analyzuje distribúciu eurofondov

v rámci priority Lokálna infraštruktúra v období 2004 – 2006. Jeho porovnanie výšky

poskytnutých prostriedkov z eurofondov do jednotlivých okresov (v prepočte na obyvateľa) a

miery nezamestnanosti v týchto okresoch ukázalo, že neboli systematicky podporované

projekty z menej rozvinutých regiónov.

4.4. Návrh možných zmien v regionálnej politike a politike trhu

práce

Aktívna politika trhu práce je na Slovensku výrazne podfinancovaná. Zlepšenie môže priniesť

nielen nevyhnutné navýšenie celkových prostriedkov venovaných na politiku trhu práce, ale

aj presun zdrojov z pasívnych politík trhu práce, zameraných na podporu príjmu, do aktívnych

politík, ktoré zvyšujú šance na uplatnenie sa na trhu práce. Zmeniť by sa však mala aj celková

štruktúra aktívnej politiky trhu práce, ktorá je stále značne orientovaná na programy tvorby

pracovných miest. Tieto sa očividne ukazujú ako nedostatočne účinné v boji proti dlhodobej

nezamestnanosti, čo konštatuje aj OECD v Ekonomických prehľadoch Slovenskej republiky

z roku 2007 a 2009.

Opatrenia aktívnej politiky trhu práce by sa preto mali viac zamerať na zvyšovanie

geografickej a profesnej mobility pracovných síl, keďže značnú časť nezamestnanosti na

Slovensku možno pripísať regionálnemu a kvalifikačnému nesúladu. Relatívne navýšenie

prostriedkov je rozhodne žiadúce u programov vzdelávania, tréningu a rekvalifikácie

nezamestnaných, na ktoré vynakladá Slovenská republika i v medzinárodnom porovnaní

veľmi málo, no sú mimoriadne potrebné v kontexte vysokého podielu dlhodobej

nezamestnanosti a nezamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovníkov. Zvýšiť podporu
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geografickej mobility pracovných síl je možné nielen zvýšením príspevku na presťahovanie

sa za prácou, ale aj jeho administratívnym zjednodušením, čo by umožnilo jeho širšie

využitie. Jeden z takýchto návrhov je úprava podmienky, ktorá vyžaduje zmenu trvalého

bydliska, na podmienku zmeny prechodného bydliska, s ktorým prišiel Inštitút zamestnanosti.

Programy tvorby dotovaných pracovných miest by mali viac reflektovať podmienky na

lokálnych trhoch práce, teda prostriedky z nich by mali adresnejšie tiecť do problémových

regiónov a k cieľovým skupinám. To isté platí aj o prerozdeľovaní ďalších prostriedkov

z verejných zdrojov, určených na zmierňovanie medziregionálnych rozdielov, napríklad

eurofondov. Bolo by preto žiadúce, aby sa toto prerozdeľovanie odvíjalo od jasne

definovaných, a najmä merateľných kritérií, a tak čo najmenej záviselo od subjektívneho

rozhodovania.

Ďalšími opatreniami, ktoré odporúča aj OECD vo svojich ekonomických prehľadoch z rokov

2007 a 2009 a ktoré by mohli pomôcť v boji proti regionálnym rozdielom v nezamestnanosti,

sú rozvoj nájomného bývania ako nástroj podpory mobility pracovníkov, a najmä zaujímavý

návrh na zvýšenie regionálnej mzdovej flexibility v podobe regionálnej diferenciácie

minimálnej mzdy a dávok, ktorá by zohľadňovala regionálne osobitosti a zvyšovala motiváciu

pracovať.

Z dlhodobejšieho hľadiska má veľkú doležitosť modernizácia vzdelávacieho systému tak, aby

dokázal flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky trhu práce a pripravoval tak

absolventov, ktorí sa na ňom dokážu uplatniť.



Pavel Hrnčiar Regionálne rozdiely v nezamestnanosti na Slovensku

49

5. Záver

Problematika regionálnych rozdielov je mimoriadne široká a v posledných rokoch veľmi

často diskutovaná. V mojej práci som sa pokúsil zmapovať regionálne rozdiely

v nezamestnanosti na Slovensku, a to z viacerých uhlov pohľadu.

Prvá časť práce priblížila, ako vznik a pretrvávanie veľkých regionálnych rozdielov

v nezamestnanosti v krajinách strednej a východnej Európy vysvetľuje ekonomická teória.

Medzi hlavnými príčinami tohto vývoja sa najčastejšie spomínajú nevhodná priestorová

alokácia zdrojov z čias socializmu a s tým súvisiaca zdedená socioekonomická štruktúra

jednotlivých regiónov, z čoho vyplýval aj veľmi rozdielny priebeh reštrukturalizácie v nich,

ďalej pretrvávajúci regionálny a kvalifikačný nesúlad, prílev zahraničných investícií a

nedostatočne fungujúce vyrovnávajúce mechanizmy, najmä nízka mzdová flexibilita a nízka

mobilita pracovných síl.

Zo zostaveného prehľadu empirickej literatúry je zrejmé, že výsledky empirických štúdií

v prípade Slovenska tieto závery ekonomickej teórie z veľkej časti potvrdzujú. Keďže

uvedené empirické štúdie pokrývajú najmä obdobie prvej polovice 90. rokov, pokúsil som sa

o vlastnú analýzu vývoja regionálnych rozdielov v nezamestnanosti od začiatku roku 1997 až

po posledné dostupné údaje z marca roku 2009. Vstupoval som do nej s cieľom overiť dve

základné hypotézy, ktoré som si stanovil.

Prvú hypotézu o narastajúcich regionálnych rozdieloch v sledovanom období analýza

potvrdila. Vážený variačný koeficient miery nezamestnanosti, ktorý som si zvolil za hlavný

ukazovateľ regionálnych rozdielov v nezamestnanosti, počas tohto obdobia významne stúpol

(o 45,7 %). K najväčšiemu nárastu došlo v období medzi septembrom roku 2000 a májom

roku 2008, keď sa variačný koeficient zvýšil o viac ako 100 %. Uvedenú tendenciu narastania

regionálnych rozdielov v nezamestnanosti som ďalej dokumentoval aj na zvyšujúcom sa

variačnom a decilovom pomere a na údajoch o relatívnej miere nezamestnanosti. Celkovo

možno povedať, že stupeň regionálnej diferenciácie miery nezamestnanosti je na Slovensku

veľmi vysoký. Najnižšie miery nezamestnanosti zaznamenávajú okresy západného Slovenska,

najmä okresy s veľkými mestami (Bratislava, Trenčín) a ich spádové oblasti, ktoré sa

vyznačujú dobrou infraštruktúrou, a tak ďalej priťahujú zahraničné investície. Naopak,

dlhodobo najvyššie miery nezamestnanosti vykazujú okresy na juhu stredného a na východe

Slovenska, ktoré sú menej urbanizované, s nižšou úrovňou vzdelanosti obyvateľstva, majú
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nedostatočne vybudovanú infraštruktúru a doplácajú najmä na nepriaznivú štruktúru

ekonomiky, ktorá bola v minulosti úzko špecializovaná na poľnohospodárstvo a ťažký

priemysel.

Pre overenie druhej hypotézy o prehlbujúcom sa probléme regionálneho nesúladu som na

základe údajov o počte voľných pracovných miest v okresoch vypočítal dva indexy

regionálneho nesúladu. Aj keď výsledky analýzy potvrdili, že regionálnemu nesúladu v tvorbe

pracovných miest a v rozdelení nezamestnanosti možno pripísať pomerne veľký podiel na

celkovej nezamestnanosti a predstavuje teda pre Slovensko vážny problém, ukázalo sa, že

tendencia je v tejto oblasti skôr klesajúca. Index regionálneho nesúladu I2, ktorý je očistený

od vplyvu hospodárskeho cyklu, dosahoval síce v celom sledovanom období vysoké hodnoty,

no očividne od roku 2002, teda v časoch najväčšieho prehlbovania sa regionálnych rozdielov

v nezamestnanosti, klesal.

Zaujímavým, a určite prínosným rozšírením vykonanej analýzy by za predpokladu

disponovania potrebnými údajmi mohlo byť určenie rozsahu nesúladu nielen podľa okresov,

ale aj podľa stupňa vzdelania. Práve dostupnosť relevantných dát na primeranej geografickej

úrovni (napr. okresov) je však najväčším problémom pri empirických analýzach regionálnych

rozdielov. Otázna je v mnohých prípadoch (napríklad pri údajoch o voľných miestach) aj ich

presnosť, a teda ich celková výpovedná hodnota.

Záverečná časť práce, ktorá sa zaoberá vybranými opatreniami politiky trhu práce a

regionálnej politiky, upozornila na niektoré závažné nedostatky v ich štruktúre v kontexte

deklarovaného cieľa znižovania regionálnych rozdielov. Alarmujúci je najmä malý podiel

výdavkov na mimoriadne potrebné programy rekvalifikácie nezamestnaných. Podpora

profesnej mobility pracovných síl je tak veľmi nízka. Ešte horšie je na tom podpora

geografickej mobility, ktorá je z hľadiska výdavkov takmer zanedbateľná. K znižovaniu

medziregionálnych rozdielov rozhodne neprispieva ani neadresné smerovanie investičných

stimulov a prerozdeľovanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Výsledný

návrh možných zmien v týchto politikách, ktoré by mohli prispieť k zmierneniu regionálnych

rozdielov v nezamestnanosti, predstavuje pokus o reflektovanie týchto skutočností i

poznatkov získaných v predchádzajúcich častiach práce a o ponúknutie možných východísk.
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Prílohy

Príloha 1 - Mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky

Zdroj: www.geodesy.gov.sk



Pavel Hrnčiar Regionálne rozdiely v nezamestnanosti na Slovensku

58

Príloha 2 - Graf Boxplot diferenciácie relatívnych mier nezamestnanosti (SR=1) medzi okresmi za roky

1997 a 2009

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR (graf zostrojený v programe R, verzia 2.7.2).

Poznámka: Údaje uvádzajú stav k 31.1. daného roku. Graf popisuje variabilitu dát. Rozsah boxu určuje polohu 50% dát

(medzi 1. a 3. kvartilom), hrubo vyznačená línia vo vnútri boxu polohu mediánu. Kolmé línie mimo boxu ukazujú polohu

maxima a minima. Z grafu je zrejmé, že v danom období došlo k veľkému nárastu variability dát.
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Príloha 3 - Miera voľných miest, počet uchádzačov na 1 voľné pracovné miesto a indexy regionálneho

nesúladu I1 a I2 v SR v období rokov 1997 – 2009 (december)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Miera voľných miest v SR 0,743 0,426 0,214 0,224 0,374 0,637 0,584

Vážený variačný koeficient miery
voľných miest 1,641 1,254 1,014 0,911 1,112 1,045 0,871

Počet uchádzačov na 1 VPM v SR 16,809 36,654 89,46 79,948 49,797 27,382 26,632

Vážený variačný koeficient počtu
uchádzačov o 1 VPM 25,441 4,524 4,253 3,701 3,346 3,509 2,801

Index regionálneho nesúladu I1 0,553 0,448 0,416 0,409 0,388 0,409 0,399

Index regionálneho nesúladu I2
(%) 2,559 3,04 3,346 2,897 3,338 3,465 3,117

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miera voľných miest v SR 0,562 0,526 0,91 0,866 0,423 0,301

Vážený variačný koeficient miery
voľných miest 0,89 0,817 0,761 0,723 1,025 0,988

Počet uchádzačov na 1 VPM v SR 23,277 21,592 10,335 9,225 19,86 34,321

Vážený variačný koeficient počtu
uchádzačov o 1 VPM 2,48 69,363 12,04 28,629 16,383 5,067

Index regionálneho nesúladu I1 0,374 0,396 0,414 0,434 0,523 0,456

Index regionálneho nesúladu I2
(%) 2,701 2,646 2,547 2,272 2,381 2,617

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Poznámka: Údaje uvádzajú stav k 31.12. daného roku. Za rok 2009 sú to údaje k 31.3.
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Príloha 4 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 1997

1997 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 13,590 13,690 13,440 12,960 12,320 12,300

Vážený variačný koeficient 0,431 0,441 0,449 0,444 0,448 0,447

Priemer za okresy 14,180 14,288 14,009 13,454 12,748 12,779

Maximum 28,445 29,422 29,832 27,960 26,610 26,170

Minimum 3,513 3,481 3,428 3,378 3,331 3,554

Variačný pomer 8,098 8,452 8,703 8,276 7,988 7,363

Medián 13,629 13,847 13,392 12,972 12,113 12,054

1.decil 6,380 6,297 6,062 5,853 5,454 5,479

10.decil 21,157 21,303 21,208 20,788 19,649 19,667

Decilový pomer 3,316 3,383 3,499 3,552 3,602 3,590

1997 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 12,750 12,800 12,950 12,030 11,670 12,480

Vážený variačný koeficient 0,445 0,445 0,440 0,455 0,461 0,467

Priemer za okresy 13,249 13,278 13,425 12,519 12,222 13,191

Maximum 27,314 27,574 27,568 25,127 23,054 25,964

Minimum 3,679 3,705 3,241 2,470 2,134 2,035

Variačný pomer 7,425 7,442 8,506 10,172 10,802 12,756

Medián 12,531 12,525 12,655 11,770 11,918 12,975

1.decil 5,585 5,697 6,072 5,398 5,079 5,275

10.decil 20,262 20,489 20,680 19,928 18,910 21,048

Decilový pomer 3,628 3,596 3,406 3,692 3,723 3,990
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 5 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 1997

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 6 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 1998

1998 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 13,440 13,560 13,390 13,160 12,900 13,510

Vážený variačný koeficient 0,457 0,463 0,468 0,479 0,479 0,476

Priemer za okresy 14,160 14,300 14,149 13,848 13,552 14,263

Maximum 27,060 27,539 27,724 29,406 28,700 27,884

Minimum 3,019 2,367 2,923 2,958 2,868 3,116

Variačný pomer 8,964 11,636 9,485 9,940 10,009 8,949

Medián 14,647 14,482 14,364 14,021 13,296 13,709

1.decil 5,894 5,933 5,687 5,495 5,562 6,035

10.decil 21,944 22,295 22,338 22,459 20,965 23,014

Decilový pomer 3,723 3,757 3,928 4,087 3,769 3,813

1998 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 14,100 13,760 13,760 13,900 14,500 15,620

Vážený variačný koeficient 0,466 0,466 0,456 0,459 0,463 0,460

Priemer za okresy 14,856 14,442 14,413 14,581 15,348 16,648

Maximum 30,133 29,332 29,775 30,651 31,768 33,256

Minimum 3,435 3,303 3,414 3,475 3,522 3,554

Variačný pomer 8,771 8,877 8,722 8,821 9,019 9,358

Medián 14,348 14,194 13,737 14,089 14,620 16,383

1.decil 6,259 6,061 6,169 6,087 6,222 6,812

10.decil 23,275 22,375 22,395 22,447 23,533 25,683

Decilový pomer 3,719 3,692 3,631 3,688 3,782 3,770
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 7 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 1998

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 8 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 1999

1999 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 16,330 16,520 16,720 16,430 16,520 17,680

Vážený variačný koeficient 0,454 0,453 0,452 0,450 0,455 0,444

Priemer za okresy 17,483 17,699 17,883 17,472 17,553 18,815

Maximum 33,538 33,818 34,075 33,820 34,050 35,410

Minimum 3,117 3,089 3,088 3,140 3,100 3,420

Variačný pomer 10,759 10,946 11,036 10,771 10,984 10,354

Medián 17,788 17,861 17,746 17,670 17,810 19,030

1.decil 7,148 7,102 7,223 6,792 6,616 7,038

10.decil 27,088 27,582 27,856 27,110 27,280 28,726

Decilový pomer 3,790 3,884 3,857 3,991 4,123 4,082

1999 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 18,310 18,210 17,770 17,730 18,310 19,180

Vážený variačný koeficient 0,431 0,424 0,416 0,415 0,419 0,418

Priemer za okresy 19,453 19,266 18,728 18,662 19,352 20,339

Maximum 35,980 35,970 35,220 35,300 36,090 37,360

Minimum 3,710 3,910 4,180 4,240 4,230 4,210

Variačný pomer 9,698 9,199 8,426 8,325 8,532 8,874

Medián 19,620 19,090 18,180 17,910 18,760 19,740

1.decil 7,582 7,836 8,416 8,374 8,510 8,788

10.decil 29,142 28,726 27,814 27,560 29,140 30,824

Decilový pomer 3,844 3,666 3,305 3,291 3,424 3,508
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 9 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 1999

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 10 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2000

2000 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 19,530 19,510 19,300 18,770 18,590 19,070

Vážený variačný koeficient 0,400 0,399 0,403 0,405 0,408 0,404

Priemer za okresy 20,558 20,540 20,303 19,660 19,443 19,919

Maximum 37,120 37,000 36,810 36,100 36,040 36,530

Minimum 4,990 4,960 4,870 4,700 4,740 5,030

Variačný pomer 7,439 7,460 7,559 7,681 7,603 7,262

Medián 20,400 20,470 20,580 19,640 19,550 20,000

1.decil 9,030 9,036 8,752 8,644 8,264 8,434

10.decil 29,936 29,638 29,138 27,620 27,600 28,250

Decilový pomer 3,315 3,280 3,329 3,195 3,340 3,350

2000 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 19,410 17,390 16,580 16,130 16,700 17,880

Vážený variačný koeficient 0,399 0,369 0,362 0,366 0,383 0,393

Priemer za okresy 20,220 17,865 17,002 16,591 17,308 18,637

Maximum 36,890 30,350 27,980 26,440 28,730 32,020

Minimum 5,340 5,350 5,130 4,720 4,600 4,570

Variačný pomer 6,908 5,673 5,454 5,602 6,246 7,007

Medián 20,180 17,850 16,970 16,450 17,760 18,910

1.decil 8,844 8,352 8,090 7,924 7,586 7,764

10.decil 28,324 25,546 24,624 23,844 25,038 27,388

Decilový pomer 3,203 3,059 3,044 3,009 3,301 3,528
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 11 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2000

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 12 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2001

2001 január február marec Apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 19,790 19,680 19,220 18,260 17,490 17,750

Vážený variačný koeficient 0,412 0,413 0,416 0,415 0,415 0,410

Priemer za okresy 20,817 20,714 20,212 19,142 18,277 18,482

Maximum 37,620 37,460 37,030 35,590 34,180 33,820

Minimum 4,780 4,690 4,550 4,430 4,300 4,400

Variačný pomer 7,870 7,987 8,138 8,034 7,949 7,686

Medián 20,800 20,830 20,280 19,290 18,270 18,330

1.decil 8,702 8,486 8,286 8,020 7,556 7,722

10.decil 29,922 29,660 29,076 27,694 26,358 26,278

Decilový pomer 3,439 3,495 3,509 3,453 3,488 3,403

2001 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 17,950 17,790 17,390 17,320 17,720 18,630

Vážený variačný koeficient 0,408 0,414 0,417 0,425 0,433 0,433

Priemer za okresy 18,686 18,477 17,993 17,966 18,518 19,555

Maximum 34,980 34,430 34,180 33,270 34,370 35,450

Minimum 4,490 4,410 4,160 3,790 3,680 3,790

Variačný pomer 7,791 7,807 8,216 8,778 9,340 9,354

Medián 18,750 18,330 17,700 17,550 18,650 19,610

1.decil 7,942 7,928 7,980 7,828 7,716 8,066

10.decil 26,664 26,994 27,000 27,422 28,338 29,670

Decilový pomer 3,357 3,405 3,383 3,503 3,673 3,678
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 13 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2001

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 14 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2002

2002 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 19,690 19,570 19,120 18,070 17,670 17,620

Vážený variačný koeficient 0,434 0,438 0,442 0,447 0,451 0,447

Priemer za okresy 20,726 20,622 20,130 18,927 18,468 18,423

Maximum 39,100 38,890 38,460 37,450 37,310 37,180

Minimum 3,740 3,590 3,650 3,470 3,230 3,400

Variačný pomer 10,455 10,833 10,537 10,793 11,551 10,935

Medián 19,460 19,460 18,870 17,810 17,260 17,180

1.decil 8,034 7,976 7,700 7,436 7,238 7,242

10.decil 31,930 31,894 30,818 29,566 28,418 28,124

Decilový pomer 3,974 3,999 4,002 3,976 3,926 3,883

2002 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 17,610 17,210 16,610 16,440 16,750 17,450

Vážený variačný koeficient 0,440 0,440 0,451 0,463 0,475 0,474

Priemer za okresy 18,393 17,943 17,274 17,146 17,612 18,403

Maximum 37,030 35,920 35,000 35,640 36,670 37,220

Minimum 3,510 3,470 3,220 3,090 3,070 3,160

Variačný pomer 10,550 10,352 10,870 11,534 11,945 11,778

Medián 17,330 16,920 16,080 15,630 16,040 16,910

1.decil 7,306 7,178 7,400 7,188 7,114 7,320

10.decil 27,614 27,148 26,648 26,580 27,132 28,496

Decilový pomer 3,780 3,782 3,601 3,698 3,814 3,893
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 15 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2002

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 16 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2002

Zdroj: ÚPSVR

Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.

Príloha 17 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2003

2003 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 17,710 17,070 16,480 15,440 14,810 14,600

Vážený variačný koeficient 0,447 0,458 0,469 0,478 0,484 0,485

Priemer za okresy 18,420 17,798 17,171 16,057 15,358 15,092

Maximum 32,790 32,230 31,640 30,370 29,590 29,690

Minimum 3,180 2,910 2,700 2,570 2,550 2,710

Variačný pomer 10,311 11,076 11,719 11,817 11,604 10,956

Medián 17,270 16,940 16,080 15,200 14,360 14,280

1.decil 6,974 6,410 5,694 5,228 5,360 5,314

10.decil 27,682 27,362 26,512 25,100 24,084 24,000

Decilový pomer 3,969 4,269 4,656 4,801 4,493 4,516

2003 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 14,490 14,310 13,870 13,750 14,190 15,560

Vážený variačný koeficient 0,482 0,483 0,484 0,484 0,486 0,473

Priemer za okresy 14,982 14,802 14,352 14,255 14,798 16,295

Maximum 29,540 29,270 28,600 28,610 29,060 30,640

Minimum 2,900 2,850 2,690 2,720 2,760 2,850

Variačný pomer 10,186 10,270 10,632 10,518 10,529 10,751

Medián 14,240 14,080 13,220 13,050 13,450 15,120

1.decil 5,350 5,674 5,422 5,260 5,500 6,296

10.decil 23,866 23,614 23,048 23,362 23,660 25,624

Decilový pomer 4,461 4,162 4,251 4,441 4,302 4,070
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 18 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2003

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 19 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2003

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.
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Príloha 20 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2004

2004 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 16,600 16,510 16,010 15,250 14,470 13,910

Vážený variačný koeficient 0,477 0,477 0,480 0,485 0,490 0,486

Priemer za okresy 17,503 17,407 16,896 16,050 15,215 14,626

Maximum 33,620 33,160 32,120 31,430 30,220 29,030

Minimum 2,790 2,770 2,710 2,660 2,540 2,500

Variačný pomer 12,050 11,971 11,852 11,816 11,898 11,612

Medián 16,480 16,420 15,500 14,940 14,190 13,510

1.decil 6,900 6,924 7,046 6,410 5,618 5,460

10.decil 28,340 27,926 26,848 25,588 24,310 24,306

Decilový pomer 4,107 4,033 3,810 3,992 4,327 4,452

2004 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 13,650 13,240 13,140 12,720 12,580 13,070

Vážený variačný koeficient 0,486 0,496 0,492 0,503 0,513 0,505

Priemer za okresy 14,411 13,998 13,895 13,488 13,413 13,986

Maximum 28,660 29,060 28,800 28,370 28,250 28,660

Minimum 2,630 2,650 2,750 2,470 2,320 2,290

Variačný pomer 10,897 10,966 10,473 11,486 12,177 12,515

Medián 13,280 13,060 12,810 12,690 12,240 12,790

1.decil 5,486 5,340 5,622 5,398 5,060 5,366

10.decil 23,614 23,130 23,076 22,504 22,234 23,126

Decilový pomer 4,304 4,331 4,105 4,169 4,394 4,310
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 21 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2004

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 22 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2004

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.

Príloha 23 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2005

2005 január február marec Apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 13,390 13,080 12,710 11,870 11,330 11,090

Vážený variačný koeficient 0,518 0,528 0,539 0,557 0,569 0,572

Priemer za okresy 14,458 14,137 13,764 12,803 12,196 11,934

Maximum 30,020 30,150 29,620 28,750 28,310 27,920

Minimum 2,230 2,020 2,000 1,860 1,760 1,780

Variačný pomer 13,462 14,926 14,810 15,457 16,085 15,685

Medián 13,180 12,810 12,340 11,200 10,560 10,560

1.decil 5,074 4,868 4,726 4,410 4,018 4,196

10.decil 24,080 23,654 23,358 22,286 21,066 20,750

Decilový pomer 4,476 4,859 4,942 5,054 5,243 4,945

2005 júl august september Október november december

Miera nezamestnanosti v SR 11,030 10,880 11,200 10,930 10,860 11,360

Vážený variačný koeficient 0,568 0,574 0,555 0,565 0,576 0,576

Priemer za okresy 11,873 11,706 12,024 11,779 11,788 12,349

Maximum 27,930 27,790 28,040 27,420 27,570 29,240

Minimum 1,960 1,830 2,160 2,040 1,860 1,770

Variačný pomer 14,250 15,186 12,981 13,441 14,823 16,520

Medián 10,240 10,340 10,980 10,940 10,640 11,120

1.decil 4,350 4,228 4,452 4,350 3,838 4,020

10.decil 20,420 20,460 20,962 20,634 20,820 21,190

Decilový pomer 4,694 4,839 4,708 4,743 5,425 5,271
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 24 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2005

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 25 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2005

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.
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Príloha 26 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2006

2006 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 11,820 11,660 11,420 11,040 10,560 10,360

Vážený variačný koeficient 0,582 0,581 0,590 0,603 0,612 0,609

Priemer za okresy 12,906 12,705 12,471 12,032 11,494 11,256

Maximum 30,540 30,120 29,810 29,880 29,320 28,940

Minimum 1,780 1,910 1,920 1,930 1,850 1,940

Variačný pomer 17,157 15,770 15,526 15,482 15,849 14,918

Medián 11,470 11,380 11,110 10,540 9,960 9,670

1.decil 4,072 4,122 4,032 4,016 3,896 4,050

10.decil 22,068 21,792 21,908 21,514 20,708 20,362

Decilový pomer 5,419 5,287 5,434 5,357 5,315 5,028

2006 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 10,200 9,850 9,750 9,270 9,120 9,400

Vážený variačný koeficient 0,608 0,621 0,622 0,647 0,658 0,656

Priemer za okresy 11,080 10,716 10,600 10,113 9,998 10,345

Maximum 28,730 28,530 28,450 28,350 27,840 28,340

Minimum 2,020 1,930 1,830 1,780 1,690 1,690

Variačný pomer 14,223 14,782 15,546 15,927 16,473 16,769

Medián 9,460 9,180 9,200 8,560 8,350 8,550

1.decil 3,936 3,770 3,704 3,262 3,198 3,260

10.decil 20,150 19,894 19,556 19,008 18,976 19,374

Decilový pomer 5,119 5,277 5,280 5,827 5,934 5,943
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 27 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2006

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 28 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2006

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.

Príloha 29 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2007

2007 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 9,450 9,200 8,890 8,500 8,330 8,330

Vážený variačný koeficient 0,668 0,674 0,683 0,695 0,696 0,690

Priemer za okresy 10,437 10,166 9,801 9,348 9,145 9,131

Maximum 29,380 28,590 27,830 27,360 26,970 27,320

Minimum 1,680 1,640 1,550 1,420 1,460 1,590

Variačný pomer 17,488 17,433 17,955 19,268 18,473 17,182

Medián 8,490 8,390 7,880 7,340 7,100 7,250

1.decil 3,214 2,962 2,898 2,774 2,668 2,812

10.decil 20,138 19,328 18,830 17,990 17,722 17,642

Decilový pomer 6,266 6,525 6,498 6,485 6,642 6,274

2007 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 8,300 8,190 8,300 7,920 7,760 7,990

Vážený variačný koeficient 0,685 0,690 0,686 0,705 0,718 0,711

Priemer za okresy 9,121 9,016 9,161 8,787 8,666 8,951

Maximum 27,380 27,640 28,280 27,340 26,750 27,050

Minimum 1,650 1,680 1,660 1,580 1,500 1,560

Variačný pomer 16,594 16,452 17,036 17,304 17,833 17,340

Medián 7,270 7,140 7,160 6,720 6,670 7,050

1.decil 2,818 2,742 3,192 2,708 2,622 2,708

10.decil 17,202 16,984 17,664 17,194 16,582 16,778

Decilový pomer 6,104 6,194 5,534 6,349 6,324 6,196
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 30 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2007

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 31 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2007

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.
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Príloha 32 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2008

2008 január február marec apríl máj jún

Miera nezamestnanosti v SR 8,060 7,840 7,590 7,380 7,440 7,420

Vážený variačný koeficient 0,708 0,716 0,731 0,737 0,742 0,734

Priemer za okresy 9,052 8,821 8,540 8,301 8,360 8,326

Maximum 26,990 26,510 26,400 25,870 26,900 26,810

Minimum 1,530 1,470 1,300 1,320 1,400 1,470

Variačný pomer 17,641 18,034 20,308 19,598 19,214 18,238

Medián 6,970 6,750 6,690 6,430 6,510 6,490

1.decil 2,676 2,596 2,418 2,304 2,478 2,480

10.decil 16,998 16,932 16,458 16,044 16,222 16,232

Decilový pomer 6,352 6,522 6,806 6,964 6,546 6,545

2008 júl august september október november december

Miera nezamestnanosti v SR 7,470 7,360 7,540 7,510 7,800 8,390

Vážený variačný koeficient 0,723 0,725 0,710 0,717 0,715 0,692

Priemer za okresy 8,381 8,276 8,474 8,459 8,798 9,447

Maximum 26,770 26,380 25,830 25,680 25,930 26,830

Minimum 1,600 1,530 1,550 1,540 1,500 1,460

Variačný pomer 16,731 17,242 16,665 16,675 17,287 18,377

Medián 6,650 6,490 6,700 6,550 7,040 7,410

1.decil 2,604 2,624 2,606 2,560 2,644 2,872

10.decil 16,114 16,358 16,248 16,500 16,882 17,728

Decilový pomer 6,188 6,234 6,235 6,445 6,385 6,173
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.

Príloha 33 - Vývoj miery nezamestnanosti v SR a jej variability medzi okresmi v roku 2008

Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 34 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2008

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.12. daného roku.

Príloha 35 - Miera nezamestnanosti (%) v SR a jej okresoch, rok 2009

2009 január február marec

Miera nezamestnanosti v SR 9,030 9,720 10,330

Vážený variačný koeficient 0,679 0,652 0,628

Priemer za okresy 10,220 10,962 11,632

Maximum 29,110 30,480 30,370

Minimum 1,530 1,570 1,600

Variačný pomer 19,026 19,414 18,981

Medián 8,140 8,620 9,460

1.decil 3,514 4,192 4,300

10.decil 18,340 19,612 21,280

Decilový pomer 5,219 4,678 4,949
Zdroj: Vlastné výpočty na základe údajov z ÚPSVR.
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Príloha 36 - Mapa rozloženia okresov podľa miery nezamestnanosti, rok 2009

Zdroj: ÚPSVR
Poznámka: Údaje k 31.3. daného roku.
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V tretej, záverečnej, časti práce zhrniem najzávažnejšie dopady regionálnych rozdielov v
nezamestnanosti na slovenskú ekonomiku i spoločnosť. Na základe záverov prvých dvoch
častí práce sa pokúsim kriticky zhodnotiť slabiny súčasnej hospodárskej politiky v tejto
oblasti a identifikovať ďalšie možné východiská a kroky na riešenie situácie. V neposlednom
rade budem hľadať odpoveď na otázku, či sa regionálne rozdiely v nezamestnanosti na
Slovensku vyrovnávajú, alebo práve naopak, prehlbujú, keďže táto otázka sa stala
mimoriadne častým predmetom sporov v politickom zápase.
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