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Abstrakt 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je popis súčasného stavu voľného pohybu 

pracovných síl v rámci členských štátov EÚ, ako aj snaha predikovania možných 

scenárov do budúcnosti. Práca sa nesnaží len stroho reprodukovať fakty súčasného 

stavu mobility pracovnej sily, ale taktiež ponúka čitateľovi priestor pre zamyslenie 

a zaujatie stanoviska. Text je rozdelený do dvoch oddelených častí. V úvodnej časti je 

stručne zhrnutý teoretický rámec problematiky, ktorý je ďalej rozvíjaný a podporovaný 

faktickým textom v druhej časti práce. Špeciálnu váhu by som prisúdil najmä 

záverečnému pokusu modelovania migračných tendencií v rámci rozšírenej Európy na 

základe ekonomickej teórie hier ktorej aplikácia je v problematike otvorenia európskych 

trhov práce určité nóvum. 

Abstract 
The main goal of my bachelor thesis is a deseription of today's trends of labour mobility 

within the European member states and ambition of prediction of migratory scenarios to 

the future. The work is not just a simple reproduction of facts that are related to the 

migratory proces but also gives a plače of own thinking about the problém and 

opportunity of holding reader's own viewpoint. The whole text is divided into two main 

parts. Opening part deseribes a theoretical frame which is then promoted by facts and 

author's thematical attitudes. Especially, I would like to point out the concluding part of 

the work which tries to deseribe the migratory proces by the economic game theory and 

highlighted the fact that this way of the game theory application is quite young and not 

very common in today's European labour mobility deseription. 
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Práca d'alej pojednáva dopady tohto trendu na európske ekonomiky a popisuje spôsoby 
jeho obmedzenia a naopak aj podpory zo strany tých, ktorých štátov. Pokúša sa 
predikovať budúci vývoj a naznačuje možnú cestu, ktorou by sa členské štáty mali 
poberať. 
V práci budem hľadať odpoveď na nasledujúce otázky: 

Prečo je migrácia pracovnej sily zdrojom potenciálneho nebezpečenstva pre 
štáty východnej Európy? 
Akú cenu platia v skutočnosti štáty, z ktorých kvalifikovaná pracovná sila 
odchádza a čo získavajú štáty kde pracovná sila prichádza? 
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Aké sú v súčasnosti migračné tendencie pracovnej sily? 
Aké sú makroekonomické a demografické dopady migrácie pracovnej sily? 

- Čo možno očakávať od dlhodobého trendu odlivu pracovnej sily? 
Osnova: 

1. Z histórie štruktúry pracovnej sily v EU a fenoménu „odchodu za prácou". 
• Motívy migrácie za prácou v Európe 
• Druhy a spôsoby migrácie obyvateľstva ( napr. krátke rozpracovanie aspektov, 

dôvodov a dopadov mobility pracujúcich počas II. sv. vojny (prípad nútenej 
migrácie)) 

2. Štruktúra trhu práce vo vybraných štátoch EU ( Čo môžu jednotlivé členské 
štáty poskytnúť vzdelaným? ) 

3. Trendy migrácie vzdelaných v rámci EU 
• Ktoré štáty uprednostňujú obyvatelia východných krajín a aké sú 

dôvody ich úvah? 
4. Makroekonomické a demografické dopady vplyvu príchodu pracovníkov a 

ich odchodu na ekonomiky štátov EU ( Beveridgeova krivka ). 
5. Strany „loozers" a „winners" ( Kto z mobility pracovnej sily ťaží a kto 

naopak stráca?) 
• „Brain drain" a „brain gain" 
• Použitie príkladu tendencie mobility pracovnej sily z „východu na 

západ" 
• Pozitívne a negatívne externality z migrácie pracujúcich 

6. Politiky vlád, inštitucionálne a makroekonomické zásahy ovplyvňujúce 
mobilitu pracovnej sily v Európe. 

7. Vyhliadky do budúcnosti. Je reálny dlhodobo udržateľný rozvoj pracovných 
miest a pracovnej sily v štátoch východných krajín EU? 

8. Záver 
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1. Ú v o d 8 

V súčasnej spoločnosti niet pochýb o aktuálnosti problematiky rozšírenia EÚ 

a vplyve tohto rozšírenia na nové členské štáty a ich trhy práce. Mobilita pracovníkov je 

z tohto dôvodu veľmi často pojednávanou témou nielen na politickej úrovni, ale aj vo 

všetkých oblastiach verejného života. 

Keď v roku 2004 desať nových členských štátov definitívne pristúpilo do 

„exkluzívnej spoločnosti", neexistovala jasná a ucelená predstava o budúcnosti súžitia 

„západného" a „východného" bloku a teda rozšírenie so sebou pochopiteľne prinieslo aj 

veľa takzvaných euroskeptikov na jednej aj druhej strane, ktorí odsudzovali myšlienku 

európskej jednotnosti poukazujúc na významné rozdiely nielen v otázke ekonomickej 

sily nových členov. Inak tomu nebolo ani v otázke zavedenia spoločného trhu práce 

a voľnej mobility pracovnej sily v novorozšírenej Európe. Na jednej strane to boli 

obavy zo zaplavenia západných trhov práce lacnou pracovnou silou z východu a na 

druhej argument obavy z funkcie akéhosi prozápadného tréningového centra 

vzdelaných. Bezprostredne, ale ani niekoľko mesiacov po rozšírení sa najhoršie scenáre 

však nenaplnili. Situácia sa ustálila na stabilnom bode, ktorý pomerne isto udržiavajú do 

dnešnej doby v rovnováhe reštriktívne opatrenia niektorých členských štátov. Táto 

poistka západných členských štátov pretrvá však len v horizonte niekoľkých rokov. Po 

uplynutí tohto času a zrušení reštrikcií sa teda môže situácia zmeniť a viac Či menej 

radikálne ohroziť menej vyspelé trhy práce nových členských štátov (ďalej len EÚ-10) 

skrze personálne problémy. Na hranici nášho skúmania stoja samozrejme dva nové 

členské štáty Cyprus a Malta, na ktoré sa reštrikcie v súčasnosti nevzťahujú a ktoré 

predsa len vybočujú z kontextu hrubej podobnosti väčšiny nových členských štátov. 

Preto sa týmito novými členskými štátmi nebudem zaoberať tak ako zvyšnej osmičke 

a taktiež sa domnievam, že závery, ktoré z práce vyplynú by sa nemuseli dať na tieto 

štáty v plnej miere aplikovať. 

Touto bakalárskou prácou sa teda budem snažiť čo najvýstižnejšie popísať dva 

základné okruhy: 

• V prvom rade sú to teoretické základy, z ktorých migračný proces vyúsťuje 

a bez ktorých nemožno modelovať predikcie o budúcom vývoji mobility 

pracovnej sily v súčasnej Európe. 

• V druhom rade to budú vplyvy migračného procesu na ekonomiky členských 

štátov v kontexte rozšírenia EÚ, uvoľnenie reštrikcií západných trhov práce 

8 



a samotnú realitu migračného procesu v súčasnosti. Na záver sa taktiež pokúsim 

objasniť možné typy správania východných pracovníkov EÚ-10 a predpovedať 

tak budúce trendy migrácie pracovnej sily a odlivu vzdelanostného kapitálu 

z ekonomík krajín EU-10. 
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2. Definície, základné pojmy a metodologické východiská 
analýzy migračných procesov 

2.1. Migrácia 

Migrácia obyvateľstva nie je jednoduchý a krátkodobý proces presunu migranta 

z miesta odkiaľ prichádza a následné bleskové prispôsobenie na nové prostredie. Je to 

dlhodobý a náročný proces, ktorý do značnej miery ovplyvňuje nielen migrantovu 

budúcnosť, ale taktiež budúcnosť ďalších generácií. Migračný proces môžeme teda 

pokladať za faktor, ktorý mení a ovplyvňuje spoločnosť odkiaľ migrant pochádza 

a taktiež spoločnosť, v ktorej sa migrujúca osoba snaží presadiť a do ktorej sa snaží 

integrovať. Je to proces premiestňovania osoby mimo územie krajiny, v ktorej má trvalé 

bydlisko do inej krajiny, kde táto osoba spája svoj pobyt so zmenou bydliska buď na 

dlhšiu, alebo kratšiu dobu (podľa definície OSN sa pod pojmom kratšia doba myslí 

pobyt o dĺžke trvania jedného roku). Dušan Drbohlav definuje migráciu ako , jednu z 

foriem priestorovej mobility obyvateľstva. Tou rozumieme pohyb obyvateľstva v 

geografickom priestore z dôvodov uspokojovania potrieb v najširšom význame tohoto 

pojmu. Priestorová mobilita nieje len fyzickým premiestňovaním, ale je to taktiež proces 

výberu miesta spojený s emocionálnou väzbou k objektom či priestorovým celkom."' 

Podľa pohybu migranta rozoznávame ďalej dva podstupne migrácie. A to buď 

vysťahovanie z domovskej krajiny (emigrácia), alebo prisťahovanie do tej ktorej krajiny 

(imigrácia). Každý individuálny pohyb migranta nadobúda obe tieto formy. Migrant z 

jednej oblasti emigruje a do druhej oblasti imigruje. Jedná sa teda o dva toky pohybu 

migranta. Je taktiež nutné rozlišovať aj ďalšie druhy pohybu obyvateľstva, ktoré vedú 

len ku dočasnej zmene bydliska osoby (jedná sa o situácie kedy osoba dochádza za 

prácou, cestuje a pod...). Všetky tieto pohyby osôb v rámci zóny, v ktorej sa pohybujú 

nazývame mobilita alebo hybnosť obyvateľstva. Pod pojmom vnútorná migrácia ďalej 

rozumieme pohyb jednotlivca alebo skupiny vo vnútri oblasti vymedzenej hranicou a 

naopak vonkajšia migrácia predstavuje pohyb jednotlivca alebo skupiny za hranicami 

vymedzenú oblasť spojenú s dlhodobým alebo krátkodobým pobytom jednotlivca, alebo 

1 Zdroj: Vávra J., Migrace, dostupný na: http://people.vslib.cz/~jaroslav.vavrayGEOGR/MIGRACE.pdf 
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skupiny. Jednotlivec alebo skupina, ktorí migrujú, sú označovaní ako migranti. 

Vzhľadom na to, že táto práca pojednáva hlavne prípad špecifickej pracovnej mobility, 

zavedieme si aj tento pojem. Pracovná mobilita je definovaná ako zmena pracovného 

miesta migrujúcej pracovnej jednotky. Túto zmenu možno chápať v dvoch významoch2: 

• Ako geografickú zmenu pracovného miesta migrujúcej pracovnej 

jednotky, ktorú môžem ďalej rozdeliť na dobrovoľnú a nútenú (Tento druh 

rozdelenia ale nie je v súčastnej dobe v rámci štátov európskej 

dvadsaťpäťky veľmi aktuálny a definuje skôr vnútroeurópskú migráciu 

v minulosti). 

• Ako vertikálnu alebo horizontálnu zamestnaneckú zmenu pracovného 

miesta. Pod pojmom horizontálna sa rozumie zmena pracovného pomeru 

ktorá zachováva socio-ekonomický status migranta a pod pojmom vertikálna 

naopak zmena pracovného miesta migrujúcej pracovnej jednotky, ktorá tento 

status nezachováva. 

2.2. Faktory ovplyvňujúce pohyb pracovných síl 

Existuje mnoho faktorov pôsobiacich na mobilitu pracovnej sily v rámci regiónu, 

v ktorom jednotlivci alebo skupina migruje. Migrácia môže byť týmito faktormi buď 

oslabená, alebo naopak podporovaná. Už koncom 19. storočia geograf Ernst Ravenstein 

rozdelil tieto faktory na ťahové a tlakové3 a na ich základe rozvíjal teóriu predikcie 

migračných procesov4. Predstava existencie tlakových a ťahových faktorov je platná 

dodnes. Každodenne si mnoho Európanov kladie otázku migračného charakteru. Čo ale 

spôsobuje tieto myšlienky? Prečo Európania niesu spokojní s prostredím, v ktorom 

vychovávajú svoje deti a kde budujú svoju kariéru? Všetky tieto úvahy bezpochyby 

"Rozdelenie podľa: Long J. (Kolby College) & Ferrie J. (Northwestern University), "Labour Mobility" 
Oxford Encyclopedia of Economic History, dostupný na: 
http://www.faculty.econ.northvvestern.edu/laculty/ferrie/papers/Labour%20Mobility.pdf 
3Teda „push" a „pull" faktory. Push faktory dávajú migrantovi dôvod na nespokojnosť so svojim 
stávajúcim miestom a naopak pull faktory vo veľkej miere ovplyvňujú migranta a vytvárajú v ňom 
vnútorný pocit príťažlivosti miesta, do ktorého sa jednotlivec alebo skupina chystá emigrovať. 
^Viď. kapitola 2.3.1, Hlavné prístupy analýzy migračného porcesu. 
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súvisia s preferenčným usporiadaním miest, kde títo jednotlivci pôsobia. Samotný 

proces migrácie obnáša aj veľa iných nákladov, ako je úhrada výdajov spojených 

s cestou a réžiou v cudzom prostredí. Preto je tento proces zložitou interakciu širokého 

spektra faktorov. Pokúsme sa deskriptívne, aspoň veľmi stručne zhrnúť najdôležitejšie 

a najmarkantnejšie demografické a ekonomické faktory ovplyvňujúce migráciu 

v štátoch Európskej únie. 

2.2.1. Rozdiely v príjmoch 

Rozdiely v príjmoch pracujúcich sú jedným z kľúčových faktorov, prečo 

dochádza k odlivu a prílivu pracovných síl. Veľakrát sa tieto príjmy až 

niekoľkonásobne líšia a sú dostatočnou motiváciu pre migranta, aby odišiel za prácou 

do inej oblasti. Musíme taktiež brať do úvahy, že samotný migračný akt je spojený 

s radou ďalších výdavkov, ktoré musí migrujúci vynaložiť pri presune na iné miesto 

(náklady spojené s cestovaním za prácou, náklady na bývanie, atď.) a s rizikom, ktoré 

migrujúci podstupuje v prípade, že nájde nevyhovujúcu prácu alebo prácu nenájde 

vôbec. Musí teda existovať minimálny rozdiel príjmov, aby boli ľudia ochotní 

odchádzať za prácou. Tento rozdiel taktiež vo veľkej miere pomáha pri predikovaní 

migračných tendencií. Aj v prípade Českej a Slovenskej republiky je tento faktor 

rozhodujúci a mnoho občanov sa rozhoduje len na základe rozdielu príjmov doma a v 

zahraničí. Je to do určitej miery viac ako pochopiteľné. Ak porovnáme priemerné mzdy 

u nás a u našich západných susedov zistíme, že rozdiely sú mnohokrát veľmi výrazné. 

Toto tvrdenie nám dokazuje priložený graf5, ktorý zachytáva rozdiely minimálnej mzdy 

vybraných štátov EÚ. Minimálna mzda je dlhodobo najvyššia v Luxembursku, kde sa 

pohybuje na hranici 1503 EUR mesačne v roku 2006 a oproti najnižšej mzde v Lotyšku, 

kde je minimálna mzda na úrovni 129 EUR predstavuje výrazný skok. Samozrejme, ak 

porovnávame minimálnu mzdu dvoch štátov, musíme brať do úvahy aj rozdielne cenové 

hladiny v jednotlivých krajinách a nie len prepočet do tej ktorej meny6. Takto vyjadrená 

úroveň minimálnej mzdy pomocou parity kúpnej sily o niečo znižuje príjmové rozdiely 

v jednotlivých krajinách EÚ, ale aj napriek tomu tieto zostávajú významné a veľakrát 

5 Viď. Graf č. t 
6 Viď. Graf č . l v prílohe - Minimálna mzda vo vybraných štátoch EÚ vyjadrená v P P S - purchasing 
power štandard (parita kúpnej sily) 
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pôsobia ako primárny motivačný faktor pokiaľ ide o otázku emigrácie z nových 

členských krajín. 

Graf č. 1 - Minimálna mzda vo vybraných štátoch EÚ (vyjadrená v EUR). 
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Hicksova teória migrácie ako druh kapitálovej investície7 

Táto teória bola vypracovaná Nobelovým laureátom Johnom Hicksom v roku 

1932 a zakladá sa na fakte, že hlavným faktorom migrácie je prevažne migrantova mzda 

a d'alšie ekonomické výhody, ktoré z migračného aktu plynú. Migrácia je považovaná 

za kapitálovú investíciu a migrant zvažuje jej podstúpenie alebo naopak nepodstúpenie 

na základe čistej terajšej hodnoty tejto investície. Zaveďme si pojem PV teda „present 

value" alebo súčasnú hodnotu celkových príjmov migranta od súčasnosti až do času 

jeho odchodu do dôchodku. Platí8: 

(1 + 0 (1 + r) 

kde r je diskontná miera teda každý zlomok vzťahu vyjadruje terajšiu hodnotu 

migrantovho budúceho príjmu v tom ktorom období. PV' teda vyjadruje súčasnú 

hodnotu celkového migrantovho budúceho príjmu počnúc časom d. Čistý výnos 

z migrácie je ďalej definovaný vzťahom9: 

NGTM(net gain to migration) = PVa - PVb - M 

kde M sú migračné náklady10, PVa je súčastná hodnota príjmov osoby ktorá zvažuje 

migráciu v krajine, do ktorej by táto osoba bola ochotná eventuálne imigrovať a PVb je 

súčasná hodnota príjmov tejto osoby v domovskej krajine. Migrant podstupuje 

migračný proces, ak je čistý výnos NTGM kladný. Z tohto záveru je teda zrejmé, že 

migrant sa rozhodne migrovať do inej krajiny len v prípade, ak vidí v migrácii 

perspektívu vyššej súčasnej hodnoty príjmov v zahraničí ako v domovskej krajine. Na 

tomto teoretickom základe môžeme postaviť taktiež domnienku, že migrácia mladých 

ľudí je častejšia ako migrácia ľudí vo vyššom veku. Súčasná hodnota príjmov osôb vo 

vyššom je spravidla omnoho menšia ako súčasná hodnota príjmov ľudí v nižšom veku, 

keďže majú pred sebou menšiu periódu zárobkovo činného obdobia. Preto pre starších 

je NGTM veľakrát záporné a migračný proces v takomto prípade nepripadá do úvahy. K 

'Pr imárny informáčný zdroj kapitoly: Borjas J. George, Labour Economics - 3rd.edition, vyd.McGraw-
Hill/Irwin, NY, 2005, str.315,316. 
8Zdroj: Borjas J. George, Labour Economics - 3rd.edition, vyd.McGraw-Hill/Irwin, NY, 2005, str.315 
9Zdroj: Borjas J. George, Labour Economics - 3rd.edition, vyd.McGraw-Hill/Irwin, N Y, 2005, str.315 

Nie sú spojené len s presunom migranta do krajiny kde imigruje. Spektrum týchto nákladov j e pomerne 
široké a zahŕňa aj iné faktory ako transport. Ide napríklad aj o sociálne zázemie, rodinu a iné. 
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čisto finančným otázkam sa pripájajú aj takzvané psychické náklady, ako napríklad 

opustenie rodiny, väzieb na domov a potreba vytvorenia nových hodnôt v hosťujúcej 

krajine na zabezpečenie životných štandardov. Tieto aspekty sú d'alej pojednávané 

v nasledujúcej časti. 

Rola neistoty pred zahájením migračného procesu 

Predpokladajme, že migrantovi je dostupná informácia o PVa a PVb. Vieme isto, 

že zvýšenie migrantovho príjmu v hosťujúcej krajine má rovnaký efekt ako zníženie 

príjmu v domácej krajine. Prečo sa potom veľa ľudí nespráva podľa tohto jednoduchého 

záveru? Odpoved' na túto otázku je spojená s neistotou, ktorú nesie zanechanie terajšej 

práce, presun na nové miesto a zahájenie pracovného pomeru. Osoby, ktoré nesú vyššiu 

averziu k riziku, budú toto riziko kompenzovať potrebou vyššieho príjmu v zahraničí 

alebo miernejšieho zníženia príjmu v domácej krajine. Naopak osoby, ktoré sú 

charakteristické nižšou averziou k riziku. Rozšírme teda rovnicu: 

NGTM(net gain to migration) = PVa - PVb - M 

Zaveďme index Av, ktorý bude predstavovať premennú averzie voči riziku. Teda: 

NGTM(net gain to migration) = PVa - PVh - M - Av 

Naše závery zostanú nezmenené a teda migrant bude podstupovať migračný proces len 

v prípade, že NGTM bude kladné". 

" D o indexu Av by sme mohli zahrnúť aj iné faktory ktoré vplývajú na migráciu pracovnej sily ako 
napríklad transakčné náklady, jazyková bariéra, kultúrna bariéra, životné prostredie a iné, alebo zaviesť 
ďalšiu premennú ktorá by tieto faktory zahrňovala. Teda: 

NGTM(net gain to migration) = PV a - PVb - M - Av - If 
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Graf č.2 - Averzia voči riziku a migrácia 

Os y - miera averzie voči riziku 

• 

Os x - pravdepodobnosť uskutočnenia migračného procesu 

Zdroj: autor 

Likvidné obmedzenie12 

Faini a Venturini (1994) poznamenávajú, že „vplyv regionálnych rozdielov vo 

mzde na emigráciu nie je lineárny, pretože emigrácia z najchudobnejších regiónov 

môže byť výrazne redukovaná likvidným obmedzením (tzv. liquidity constraintj."13 Toto 

obmedzenie predstavuje špeciálny prípad transakčných nákladov a platí, že pokiaľ chce 

jednotlivec emigrovať z miesta svojho súčasného pobytu, musí toto obmedzenie 

prekonať. Jedná sa o ideu, že chudobný jednotlivci nemôžu emigráciu z regiónu 

prekonať z dôvodu nedostatočného množstva prostriedkov. Pokiaľ by tieto mali, snažili 

by sa ich použiť na účel emigrácie. Preto s ich rastúcou mzdou rastie počet emigrantov. 

V určitom bode dosahuje svoje maximum a s ďalším prírastkom mzdy emigrácia z 

regiónu stráca svoje opodstatnenie, keďže peňažný motivačný faktor už nehraje takú 

významnú úlohu ako vo finančnej tiesni. 

l 2Ang. - Liquidity constraint 
Zdroj: Horvath R.: Meziregionální migrace v České republice: Role likviditních omezení (working 

paper) , CNB a IES-UK, Praha, 2006, dostupný na: 
http://ies.fsv.cuni.cz/storage/work/71 l_wp2006_6_horvath.pdf 
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Graf č.3 - Nelineárny vzťah medzi mierou migrácie a výškou mzdy 

Os y - miera emigrácie 

Zdroj: Horvath R. :Medziregionální migrace v České republice: Role likviditních 

omezení (working paper), CNB a EES-UK, Praha, 2006,str.3 

2.2.2. Situácia na trhu práce 

Dopyt a ponuka zahraničnej pracovnej sily sa považuje za významný migračný 

faktor. Veľakrát je to vysoká miera nezamestnanosti v zemi, odkiaľ migrant prichádza 

alebo nízka miera nezamestnanosti v cieľovej zemi, ktorá vo veľkej miere pôsobí na 

migračné procesy. Vplyv na migráciu môže mať taktiež nezamestnanosť v cieľovej 

zemi, ktorá pôsobí protimigračne alebo čiastková nezamestnanosť v niektorých 

odvetviach, ktoré sú naopak žiadané v zemi, kde migrant odchádza. V krátkodobom 

merítku teda vzniká na základe hospodárskych cyklov previs alebo nedostatok 

pracovných síl v niektorých oblastiach výroby alebo služieb. Rozdiely vznikajú 

v dôsledku nedostatočných alebo nadbytočných zdrojov pracovnej sily. Platí preto, že aj 

v oblastiach s vyššou celkovou mierou nezamestnanosti môžu vznikať dostatočne silné 

„pull" faktory a naopak v oblastiach s relatívne nižšou mierou nezamestnanosti 

dostatočné silné „push" faktory, ktoré dávajú do pohybu kolotoč migračného procesu. 

V niektorých situáciách preto vznikajú taktiež obavy odlivu kvalifikovaných 

pracovných síl (tzv. brain-drain). V oblastiach, kde neexistuje voľný pohyb pracovných 

síl, môžu tieto situácie vytvárať priestor pre nelegálnu migráciu alebo pre isté formy 

nelegálnej práce (detská práca, tvrdé pracovné podmienky pre ženy...). 
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Graf č.4 - Miera zamestnanosti v pôvodných členských štátoch (ďalej len EÚ-15) 
• / / 

a EU-10 (graf vľavo), miera nezamestnanosti v EU-15 a EU-10 (graf vpravo); 

zdroj: Eurostat - Statistical Office of the European Commission 

Ako je patrné z grafu zamestnanosti a nezamestnanosti, novo pristúpené členské 

štáty v súčasnosti zaostávajú za západnou Európou. Neplatí však pravidlo, podľa 

ktorého by boli rozdiely v nezamestnanosti veľké vo všetkých štátoch EÚ10 

v porovnaní so západnou Európou. Veľký podiel na tejto štatistike má najmä Poľsko 

s pomerne veľkým počtom obyvateľov a nezamestnanosti na hranici 17,7% v roku 

2005. Na druhom mieste je Slovenská republika so 16% nezamestnaných v tom istom 

roku. Tieto krajiny súčasne patria ku krajinám s najvyššou percentuálnou migračnou 

mierou v rámci EU. 

2.2.3. Ďalšie faktory ovplyvňujúce migráciu pracovnej sily 

• Dopyt po službách a statkoch 

Tento faktor je ovplyvňovaný inou logikou ako je tomu v predošlých prípadoch. 

Pri preradzovaní zamestnancov za účelom expanzie podniku alebo inej situácie 

nevytvára migračnú iniciatívu samotný zamestnanec ale podnik, ktorý zamestnanca 

vysiela. Táto tendencia je vytváraná tržným dopytom a ponukou na trhu statkov 

a služieb a nie dopytom a ponukou na trhu práce. 
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• Tradičné siete 

Ide o tzv. tradičnú migráciu, kde sa prisťahovalci snažia docieliť imigráciu 

ďalších jednotlivcov alebo skupín (ide prevažne o rodinných príslušníkov, osôb 

rovnakého národnostného a etnického pôvodu, atď.). Tento fenomén v Európe nie je 

v súčasnosti tak rozšírený ako napríklad v USA, kde do tejto skupiny patria početné 

skupiny osôb z Južnej Ameriky, Ďalekého východu, a iných oblastí. Čo sa týka EU, 

patria sem hlavne početné skupiny Poliakov v pohraničných častiach s Nemeckom 

alebo Turkov vo veľkých nemeckých mestách. 

• Kultúrne a jazykové bariéry 

Kultúrne a jazykové bariéry hrajú významnú rolu v rozhodovaní pracovať v 

zahraničí hlavne na dlhšiu dobu a bariéra štúdia jazyka je pre mnoho ľudí zásadná. Títo 

ľudia preto preferujú krajiny bez jazykovej bariéry a neodhodlávajú sa riskovať 

neschopnosť nadobudnutia práce v cudzom prostredí. V pristupujúcich krajinách je 

tento faktor významný vzhľadom na orientáciu minulého režimu provýchodne. Aj tento 

dôvod teda umocňuje fakt, že drvivú väčšinu osôb sťahujúcich sa za západnou prácou 

tvoria mladí ľudia so základnou znalosťou reči hosťujúcej krajiny alebo anglického 

jazyka, ktorý môžeme označiť za medzinárodný v rámci EÚ. 

• Vyhliadky a očakávania 

Pôsobia kladne alebo záporne na migráciu pracovnej sily v rámci oblastí. 

Nepriaznivé vyhliadky a očakávania môžu znižovať počet migrujúcich v oblastiach, kde 

je významný predpoklad pre migráciu a priaznivé vyhliadky naopak zvyšovať počet 

migrujúcich v oblastiach s menej významnými predpokladmi migračných tlakov. 

• Vek 

• Geografická blízkosť 

• Etnické a politické problémy 
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2.3. Druhy pracovnej migrácie 

Existuje mnoho definícií na základe ktorých možno rozdeliť migračné procesy. 

Záleží najmä od uhla pohľadu a od toho, v akej rovine prieskumu sa nachádzame. 

Rozdeľme pracovnú migráciu do dvoch kategórií14: 

• Ponuková migrácia - ide o druh pracovnej migrácie, kde „hostiteľská krajina 

ponúka miesto určitému okruhu pracovníkov. Jedná sa predovšetkým o vysoko 

špecializované činnosti, ktoré migrantov motivujú nielen vyššími výnosmi, ale aj 

vyhliadok na postup po kuriérnom rebríčku, kde dotyční pracovníci majú 

možnosť pracovať na zaujímavých projektoch, s vynikajúcim vybavením, 

s ďalšími špičkovými odborníkmi. V prípade ponukovej migrácie však hrozí 

krajinám, ktoré vysielajú svoju pracovnú silu odliv mozgov a taktiež rezervoáru 

pracovných síl"15 

• Dopytová migrácia - ide o ostatné formy priestorovej mobility obyvateľstva. 

Dopytovú migráciu možno ďalej rozdeliť do ďalších podskupín: 

i. Pravidelné pohyby migranta (pendlovanie) - Jedná sa o najčastejšiu 

formu pracovnej mobility, kedy zamestnanec odchádza za prácou 

permanentne na kratšie obdobia a nemení miesto trvalého bydliska. Obvykle 

sa jedná o týždenné, nanajvýš mesačné pobyty zamestnanca. Táto forma 

pracovnej migrácie sa nazýva aj pendlerstvo a podstupujú ho hlavne sezónny 

pracovníci a pracovníci žijúci v prihraničných oblastiach, dochádzajúci za 

prácou do zahraničia. 

ii. Emigrácia navždy. Podstupuje ju migrant, ktorý nepočíta s možnosťou 

návratu do domácej krajiny. Veľakrát sa stáva, že niektoré formy 

krátkodobej migrácie prerastajú do tejto dlhodobej podoby. Aj tento druh 

MRozdelenie podľa práce: Patráková, Z., Voľný pohyb pracovných síl v kontexte vstupu Českej republiky 
do Európskej únie, Bakalárska práca IES, FSV-UK, Praha ,2002 
l 5Zdroj: Patráková, Z., Voľný pohyb pracovných síl v kontexte vstupu Českej republiky do Európskej 
únie, Bakalárska práca IES, FSV-UK, Praha, 2002 
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pracovnej migrácie predstavuje potenciálnu hrozbu pre novo pristúpené štáty 

a skrze odliv vysokokvalifikovaných odborníkov a tzv. „brain-drain". 

iii. Virtuálna mobilita pracovnej sily nastáva vtedy, ak zamestnanec neopúšťa 

miesto trvalého pobytu, ale komunikuje so zamestnávateľom 

prostredníctvom virtuálnych komunikačných kanálov (e-mail a iné formy 

komunikácie). 

2.3.1. Hlavné prístupy analýzy migračného procesu16 

Existuje mnoho prístupov a modelov, ktoré popisujú správanie a predikujú 

migračné procesy a trendy. Niektoré z nich sú založené na kvantitatívnej alebo 

kvalitatívnej analýze dát, iné zas vychádzajú z inštitucionálnych a historických 

základov. Domnievam sa, že podrobný popis celého spektra týchto prístupov by bol 

obsiahly a vybočoval by z koncepcie dosiahnutia hlavného cieľa tejto práce, preto sa 

v tejto práci obmedzím na tri základné línie, na ktorých sa budem pohybovať. Sú to17: 

a) Neoklasický prístup modelovania migračných procesov 

Neoklasický prístup modelovania migračných procesov má korene na konci 19. 

storočia kedy geograf Ernst Ravenstein formuloval svoje štatistické zákony migrácie18. 

Jedná sa o obecne položené zákony, ktoré ale majú v súčasnosti obmedzenú 

použiteľnosť hlavne kvôli faktu, že tento „model berie do úvahy len migrantove 

subjektívne názory a pocity relatívnych výnosov (počíta hlavne s príjmom migranta ako 

so zástupcom jeho subjektívnych názorov) a strát migranta a nezohľadňuje iné faktory 

ako napríklad vládne reštrikcie, dostupnosť kapitálu v tej ktorej krajine, neexistencia 

jazykových a kultúrnych bariér ainé"v\ Neoklasický model je taktiež založený na 

'"Primárny informačný zdroj kapitoly: Castles S., Miller Mark J., The age of migration (International 
Population Movements in the Modem World), The Guilford Press, NY, 1998 
l 7Rozdenlenie podľa publikácie: Castles S., Miller M. J., The age of migration (International Population 
Movements in the Modern World), The Guilford Press, NY, 1998, str.20 

Jedná sa o obecné zákony, ktoré pojednávajú napríklad dĺžku pracovnej migrácie, vzdialenosť, alebo 
pohlavie a vek migrantov. 

Zdroj: Castles S., Miller Mark J., The age of migration (International Population Movements in the 
Modern World), The Guilford Press, NY, 1998, str.20 
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predpoklade, že migrant má všetky dostupné informácie týkajúce sa pracovných 

príležitostí v hosťujúcej krajine, ktoré minimalizujú mieru rizika, ktoré musí migrujúca 

osoba podstúpiť. Ide teda o značné zjednodušenie reality a preto tento model nemá v 

súčasnej dobe vysokú vypovedaciu hodnotu. Taktiež Americký ekonóm Oded Stark20 

tvrdí, že „migráciu pracovných síl nemožno modelovať len na základe príjmových 

rozdielov dvoch, alebo viacerých krajín.'"1 V Ravensteinovom modele populačnej 

migrácie ide o jednoduchý vzťah týkajúci sa migrácie pracovnej sily22 medzi 

jednotlivými miestami v rámci určitého časového intervalu. Modelujme migráciu 

vzťahom23: 

ij 

kde Mij vyjadruje počet migrantov z miesta i do miesta j počas určitého časového 

intervalu. Ri vyjadruje „push faktor"24, Rj „pull faktor"23 a dy vyjadruje vzdialenosť 

miest i a j . Tento zápis vyjadruje teda fakt, že migrácia je závislá na veľkosti „push" a 

„pull" efektov a vzdialenosti miest ktoré tieto efekty vysielajú. Ak túto rovnicu 

agregujeme pre j=l. . .r , i=l...r, platí26: 

t " - '<• V 1 . V ' • „ 
j=i,j*i j=lj*i aij j=Uj*i aij 

t Mu = Í -+£, É - = i 
j=l,j*i 7=1,iW uíj j=U*i uij 

kde Oi je migrácia „von" a Ij je migrácia „dnu". Týmto zápisom získame r2 rovníc 

(každá rovnica pre jedno miesto). Znamená to leda, že dostávame možnosť vyčíslenia 

20 Jede n z predných predstaviteľov tzv. „ novej ekonómie pracovnej migrácie", ktorá vychádza hlavne 
z regresnej analýzy. 

Zdroj: Castles S., Miller Mark J., The age of migration (International Population Movements in the 
Modern World), The Guilford Press, NY, 1998, str.22 
22 " Ravenstein nebol prvý ktorý „zmatematizoval" svoje migračné zákony. Pokúsili sa o to až neskôr 
Guido Torigo a Waldo R. Tobler, Zdroj: Dorigo G., Tobler W„ Push Pull Migration Laws, dostupné na: 
http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/publications/pdf_docs/movement/migration/PushPull.pdf 

Zdroj: Dorigo G., Tobler W., Push Pull Migration Laws, dostupné na: 
http://www.geog.ucsb.edu/-tobler/publications/pdf_docs/movement/migration/PushPull.pdf 

Push faktory dávajú migrantovi dôvod na nespokojnosť so svojim stávajúcim miestom. 
"Pul l faktory vo veľkej miere ovplyvňujú migranta a vytvárajú v ňom vnútorný pocit príťažlivosti miesta 
do ktorého sa jednotlivec alebo skupina chystá emigrovať. 
26 Zdroj: Dorigo G., Tobler W., Push Pull Migration Laws, dostupné na: 
http://www.geog.ucsb.edii/~tobler/publications/pdLdocs/movement/migration/PushPull.pdf 
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„push" a „piill" faktorov na základe známych Oj, Ij a vzdialeností dy (teda migrácie 

„von" a „dnu" pre všetky miesta). 

b) Nová ekonómia pracovnej migrácie 

Tento prístup bol podporovaný hlavne americkým ekonómom O. Starkom. Ide o 

ideu, že trh práce nemôže byť modelovaný ideálnym spôsobom ako u neoklasikov, ale 

model taktiež musí zohľadňovať aj iné faktory ako napríklad riziko nezamestnanosti 

alebo celkové riziko spojené s pobytom migranta v hosťujúcej krajine. Stark ďalej 

argumentuje, že „jednotlivec nemaximalizuje len svoj osobný úžitok, ale aj celkový 

úžitok domácnosti "~7. 

c) Historicko-štrukturálny prístup 

„Historicko-štrukturálný prístup má korene v Marxistickej politickej ekonómii 

a zakladá sa hlavne na nerovnomernom rozdelení politickej a ekonomickej moci v rámci 
^8 * 

určitého regiónu"' Tento prístup predikuje migračné tendencie pracovných síl hlavne 

na základe ekonomickej sily toho ktorého štátu a zastáva názor, že mobilita napomáha 

vo veľkej miere ku zvyšovaniu hospodárskych a regionálnych rozdielov a je vo veľkej 

miere zamestnávaná kapitálom. Slobodná vôľa prestáva byť podľa konceptu historicko-

Štrukturálneho prístupu realistická, keďže z pohľadu migranta predstavuje samotný 

proces presunu skôr „nutnosť" proti vlastnej vôli, keďže nemá inú voľbu. 

d) Teória migračných systémov 

Teória migračných systémov kladie dôraz hlavne na medzinárodné vzťahy, 

politickú ekonómiu a inštitucionálne faktory. Migračný systém je konštituovaný dvoma 

alebo viacerými krajinami, ktoré medzi sebou navzájom vymieňajú migrantov spolu 

s informáciami o domácich pracovných trhoch. Ide hlavne o to, študovať tieto vzťahy 

a empiricky ich overovať. Prístup migračných procesov sa zaoberá hlavne štúdiom 

' 7Zdroj : Horvath R. :Medziregionální migrace v České repubice: Role likviditních omezení, CNB a IES-
UK, Praha, 2006 
2t iZdroj: Castles S., Miller Mark J., The age of migration (International Population Movements in the 
Modern World), The Guilford Press, NY, 1998, str.22-23 
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oboch koncov tohto procesu a štúdiom liniek, na ktorých migračný proces prebieha. 

Hovorí o tom, že samotný migračný proces vzniká na základe existencie týchto liniek 

založených na kolonializme, politickom vplyve a na obchodných a kultúrnych 

vzťahoch. Migračné posuny sú tvorené hlavne interakciou takzvaných makro 

a mikroštruktúr. Makroštruktúry sa vzťahujú najmä na medzištátne dohody, právne 

normy, pravidlá trhu práce, atď. Mikroštruktúry sú na druhej strane informačné sociálne 

siete vyvynuté priamo migrantami. 
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3. Mobilita pracovnej sily v členských štátoch EÚ 

3.1. Legislatívny rámec voľného pohybu osôb, slobody 

usadzovania a voľného pohybu služieb v rámci štátov EÚ29 

„Rímska zmluva z roku 1957 vytvorila Európske ekonomické spoločenstvo, ktoré 

priznalo právo voľného pohybu len osobám ekonomicky činným. Pracovníkom, 

podnikateľom, živnostníkom alebo slobodným povolaniam a ich rodinným príslušníkom. 

Projekt dokončenia vnútorného trhu, prijatý v roku 1987 Jednotným európskym aktom, 

viedol k rozšíreniu tohto práva na všetky osoby. Na základe Rímskej zmluvy prijala 

Rada pravidlá, ktoré výkon práva na voľný pohyb pracovníkov upravila. 15. októbra 

1968 schválila nariadenie 1612/68, ktoré umožňovalo pracovníkom, ktorí boli občania 

niektorých členských štátov, hľadať si prácu po celom území spoločenstva. Bola 

zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, ktorá sa týkala 

obsadenia pracovného miesta, platových podmienok, alebo prepúšťania. Pracovník 

iného členského štátu obdržal rovnaké odborové a sociálne práva. Do iného štátu ho 

mohli doprevádzať i rodinný príslušníci, a to i vtedy, keď mali štátnu príslušnosť 

niektorého z nečlenských štátov spoločenstva:J0. V súčasnosti je voľný pohyb 

pracovníkov definovaný v m. Hlave zmluvy o založení Európskeho spoločenstva spolu 

s voľným pohybom služieb, kapitálu a platieb a spolu so slobodou usadzovania. 

3.1.1. Pracovníci 

Voľný pohyb pracovníkov je definovaný spolu s ďalšími právami a slobodami 

pracovníkov EÚ v Hlave III Zmluvy o založení ES, kapitole I, článok 39-42 a práve 

článok 39 [III-133] zahrňuje nasledujúce práva a slobody: 

29 Primárny informačný zdroj kapitoly: Zmluva o založení ES, dostupný na: 

http://www2.euroskop.cz/data/files/10/4E1686FA-9878-450C-AA50-6AD435E86594.pdf 
Zdro: Jednotný vnútorný trh, businessinfo.cz - Voľný pohyb osôb, oficiálny portál pre podnikanie a 

export ČR, dostupný na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/politiky-eu/jednotny-vnitrni-trh-volny-
pohyb-osob/1000521/10927/ 
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1. Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva sa zaručuje. 

2. Sloboda pohybu pracovníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie na 

základe štátnej príslušnosti pracovníkov z členských štátov, a to pokiaľ sa týka 

zamestnania, odmeny za prácu a ostatných pracovných podmienok. 

3. S výnimkou obmedzení vyplývajúcich z dôvodov verejného poriadku, 

bezpečnosti a zdravia majú pracovníci právo: 

a) uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné miesta, 

b) slobodne sa na tento účel pohybovať na území členských štátov, 

c) zdržiavať sa v niektorom z členských štátov na účel zamestnania podľa 

zákonnej úpravy alebo iných predpisov upravujúcich zamestnanie štátnych 

príslušníkov tohto štátu, 

d) po ukončení zamestnania zostať na území členského štátu za podmienok 

zakotvených vo vykonávacích predpisoch vypracovaných Komisiou. 

4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zamestnanie vo verejnej správe. 

Rada si dáva ďalej za cieľ zaistiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi službami 

zamestnanosti, zapojiť do mobility čo najviac mladých pracovníkov, odbúravať 

administratívne a iné prekážky v praxi a vytvoriť vhodný mechanizmus, ktorý by 

efektívne prepájal dopyt a ponuku na pracovnom trhu Európskej únie. Tento cieľ sa 

v poslednom období darí aj v rámci možností pomerne efektívne plniť skrze informačný 

systém o pracovných miestach v EU - EURES, ktorý je stále v priebehu svojho 

rozširovania a skvalitňovania31. 

3.1.2. Sloboda usadzovania 

Kapitola 2, článok 43-48 Zmluvy o založení ES ďalej hovorí o zákaze 

obmedzenia slobody usadzovania pre štátnych príslušníkov jedného členského štátu na 

území štátu druhého a o práve občanov na prístup k samostatne výdelečným činnostiam 

a k ich výkonu. To platí aj pre zriaďovanie a vedenie podnikov. S takýmito podnikmi 

a spoločnosťami sa najviac musí zachádzať podľa práva toho, ktorého štátu 

31Viď. EURES, kap. 2.5. 
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a zaobchádzať s nimi ako s ostatnými fyzickými osobami , ktoré sú štátnymi 

príslušníkmi členských štátov 

3.1.3. Voľný pohyb služieb 

Voľný pohyb služieb, ktorý je zahrnutý v Zmluve o založení ES je pojednávaný v 

kapitole 2, článku 49-55. „ V rámci tohoto pododdielu sú zakázané obmedzenia voľného 

pohybu služieb vo vnútri Únie pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí sú 

usadení v inom štáte Únie, než sa nachádza príjemca služby. Za služby sa pre účely 

Ústavy pokladajú výkony poskytované spravidla za úplatu, pokiaľ nie sú upravené 

ustanovením o voľnom pohybe osôb, služieb a kapitálu. Služby zahrňujú činnosti 

priemyselnej povahy, činnosti obchodnej povahy, remeselné činnosti a činnosti v oblasti 

slobodných povolanía osoba, ktorá poskytuje tieto služby ma rovnaké právo na 

podmienky poskytovania služieb ako domáci občania. 

Keďže v súčasnej dobe je voľný pohyb pracovníkov a služieb stále v niektorých 

členských štátoch limitovaný prechodnými opatreniam, nie sú tieto ustanovenia 

využívané v toľkých prípadoch, ako tomu bude v budúcnosti. Voľný pohyb 

pracovníkov v rámci štátov EU bude realitou v roku 2011, kedy sa skončí možnosť 

uplatňovať reštrikcie pre bývalé členské štáty EÚ-15. V súčasnosti sa čaká na prijatie 

Zmluvy o ústave pre Európu, ktorá ma za cieľ nahradiť zložitú štruktúru zmlúv EU 

jednotným dokumentom. Jedná sa ale taktiež o často kritizovaný dokument, ktorý mal 

nadobudnúť platnosť počiatkom roku 2006. Pokiaľ by Zmluva vstúpila do platnosti, 

nahradila by existujúce zmluvy ako napríklad Maasrichtskú zmluvu a Rímsku zmluvu 

a iné, ktoré v súčasnosti upravujú voľný pohyb osôb v rámci EU. Proces ratifikácie tejto 

zmluvy však skončil po tom, ako ústavu vo verejnom referende odmietlo Francúzsko a 

Holandsko. 

12 Táto zásada platí taktiež pre štátnych príslušníkov ostatných členských štátov, ktorý sa zdržiavajú na 
území toho, ktorého štátu. „Členské štáty poskytnú štátnym príslušníkom ostatných členských štátov 
zachádzanie rovnaké ako vlastným štátnym príslušníkom." (zdroj: Zmluva o založení ES, str. 157-158, 
dostupný na: http://www2.euroskop.cz/data/files/10/4E1686FA-9878-450C-AA50-6AD435E86594.pd0; 
33Zdroj: Zmluva o založení ES, str. 157-158, dostupný na: 
http://wvvw2.euroskop.cz/data/files/10/4E1686FA-9878-450C-AA50-6AD435E86594.pdf 
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3.2. Vývoj procesu voľného pohybu pracovníkov v rámci 

štátov EÚ 

Európa sa už desaťročia potýka s fenoménom sťahovania pracovnej sily a so 

zámerom Európanov na lepšie životné podmienky a budúcnosť. V minulosti pohybu 

pracovných síl v EÚ najviac prispievali práve ekonomické krízy, nerovnomerné 

rozdelenie bohatstva a hrozba ozbrojených konfliktov na Európskom kontinente. 

Postupom času, hlavne po 2. svetovej vojne tieto migračné dôvody začali meniť svoj 

charakter smerom ku maximalizácii úžitku migrujúcich Európanov a zisku jednotlivých 

členských štátov. Tieto faktory prevládajú ako primárne do súčasnosti a nebyť obdobia 

totalitného režimu východných štátov, mohla byť spoločná rozšírená Európa realitou už 

dávnejšie. 

3.2.1. Voľný pohyb pracovníkov v Európe po 2.svetovej vojne 

V prípade prvej a druhej svetovej vojny Európa zaznamenávala skôr chaotické 

ako cielené sťahovanie obyvateľstva a pracovnej sily. Po tomto období nastúpila fáza 

masívnej obnovy Európy a jej industrializácie. Hlavne západné veľmoci pociťovali 

nedostatok pracovnej sily z dôvodu povojnových strát a nízkej miery pôrodnosti počas 

vojny. Západné veľmoci boli preto nútené tieto pracovné sily získavať hlavne z 

vidieckych oblastí a z podpory pracovnej migrácie. 

Obdobie rokov 1960 a 1970 bolo charakteristické intenzívnou pracovnou 

migráciou, ktorá bola podporovaná aj medzištátnymi dohodami. V roku 1961 terajšie 

štáty Európskej únie povoľovali pracovať občanom ostatných európskych štátov na 

svojom území v prípade previsu pracovnej ponuky nad dopytom a v prípade nedostatku 

kvalifikovaných odborníkov v špecifických oblastiach. Európania sa teda mohli 

uchádzať o registrované voľné pracovné miesta. Trh práce ale stále fungoval v Európe 

pod dohľadom reštriktívnych opatrení, ktoré zatiaľ plánovane znemožňovali voľný 

pohyb pracovníkov. Medzi popredné cieľové krajiny patrilo Nemecko, ktoré v tomto 

období zaznamenalo dokonca populačný rast. Pod tlakom ekonomických zmien a ropnej 

krízy v roku 1973, ktorá bola odpoveďou na Yom Kippurskú vojnu sa počet západne 
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migrujúcich obyvateľov Európy znížil a ustálil. Takzvaný „gastarbaitry" z východnej a 

strednej Európy boli vzhľadom na politickú situáciu z procesu po dlhé roky vylučovaní 

a ich pohyb bol prevažne ilegálny. 

3.2.2. Vplyv rozšírenia Európy z rokov 1981 a 1986 a pádu „železnej 

opony" na celoeurópsky trh práce 

Prvé významné rozšírenie po druhej svetovej vojne zaznamenala Európa v rokoch 

1981 kedy pristúpilo Grécko a v roku 1986, kedy pristúpilo Portugalsko a Španielsko. 

Aj toto rozšírenie zaznamenalo obavy z destabilizácie pracovných trhov pôvodných 

Členov ako dôsledku prílivu lacnej pracovnej sily hlavne zo strany Nemecka a 

Francúzska. Boli preto zavedené reštriktívne opatrenia. Tieto reštrikcie ale neboli 

krátkodobé a v prípade spomínaných Štátov trvalo 6 rokov, respektíve 7 rokov pokiaľ sa 

trojlístok dočkal úplného uvoľnenia. Obavy sa ale nakoniec ukázali ako neopodstatnené. 

Do Európy migrovalo asi 2 mil. Španielov, Portugalcov a Grékov, čo predstavovalo 

podstatne menšie Číslo ako sa vopred predpokladalo. 

Po páde „železnej opony" zažila Európa asi najmasívnejšie obdobie pracovnej 

migrácie v minulom storočí. Tento pohyb bol zapríčinený vo významnej miere 

politickými dôvodmi pred rokom 1989. Vrchol tohto migračného pohybu sa posunul do 

obdobia medzi rokmi 1990 až 1993. Po tomto období začali západné štáty prijímať 

legislatívne opatrenia na zmiernenie týchto tendencií. Takže západná migrácia 

pretrvávala, ale už nie v takých intenciách, ako tomu bolo v spomínanom období. V 

krajinách, ktoré zaznamenávali príliv migrantov sa tiež mierne zhoršili ekonomické 

ukazovatele. Ale aj napriek tomu bol rozdiel príjmov medzi západnou a východnou EÚ 

vcelku významné. Koncom 90-tych rokov preto migrácia nebola už tak masívna. Čakalo 

sa hlavne na to, čo prinesie krajinám členstvo v EÚ a ako dopadnú predvstupové sľuby 

o voľnom pohybe osôb, služieb, tovarov a kapitálu. 
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3.3. Súčasná realita hybnosti pracovných síl v EÚ 

(v kontexte pristúpenia nových členských štátov) 

/ 

3.3.1. Migračné režimy v štátoch EU15 

Podpisom Jednotného Európskeho aktu v roku 1986 dvanásť štátov vtedajšieho 

Európskeho spoločenstva súhlasilo so založením jednotného Európskeho trhu práce, 

služieb, kapitálu a osôb počnúc rokom 1993. Tomuto kroku ale predchádzalo viacero 

pokusov o zavedenie spoločného trhu práce nielen zo strany Európskeho spoločenstva a 

boli doprevádzané veľkým počtom nedostatkov či už zo strany neadekvátnej 

informovanosti alebo legislatívnej nepripravenosti. Tieto nedostatky sa ale postupom 

času za masívnej podpory vlád odstraňovali a voľný trh práce sa stával stále viac 

diskutovanou politickou otázkou. Zo strany odporcov bolo počuť opäť podobné 

argumenty ako pri rozšírení v rokoch 81 a 86. Bola to hlavne záplava Európskeho trhu 

práce lacnou pracovnou silou. Podobným obavám čelili pôvodné štáty EÚ aj v prípade 

posledného rozšírenia. Aj po druhý krát sa tieto obavy nepotvrdili a príliv pracovných 

síl zostal v medziach únosnosti. 

Novodobé podmienky slobody voľného pohybu pracovníkov do krajín Európskej 

pätnástky v rámci EÚ boli stanovené podpisom Pristupujúcej dohody v roku 2003 v 

Aténach. Táto dohoda zabezpečovala pristúpenie Českej republike, Estónsku, Cypru, 

Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovenskej republike. Podľa 

tejto dohody bol v Európe stanovený voľný pohyb osôb ako jeden z hlavných znakov 

Európskej integrácie a štyroch základných slobôd voľného trhu. Táto dohoda umožňuje 

ktorémukoľvek občanovi členského štátu EÚ pracovať v inom členskom štáte za 

rovnakých podmienok. Jedinou reštrikciou je zavedenie takzvaného prechodného 

obdobia systémom 2+3+2 roky od l.mája 2004. Zavedenie prechodného obdobia bolo 

reakciou na obavy zaplavenia pracovného trhu pôvodných členských štátov lacnou 

pracovnou silou zo štátov pristupujúcich krajín. Prechodné obdobie znamenalo 

čiastočné alebo celkové uzatvorenie pracovného trhu pred prílivom pracovnej sily z 
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pristupujúcich krajín okrem Cypru a Malty34. Toto prechodné obdobie využili všetky 

krajiny pôvodnej pätnástky okrem Veľkej Británie, írska a Švédska, ktoré otvorili svoj 

pracovný trh hneď po rozšírení EÚ. Všetky ostatné krajiny svoj trh aspoň čiastočne 

uzatvorili. Prvá dvojročná fáza bola ukončená dňa 1.apríla 2006 a nepredĺženie tejto 

fázy na ďalšie obdobie troch rokov znamenalo okamžité zrušenie reštrikcií zo strany 

pôvodných členských štátov. 

Faktom zostáva, že obavy z masívnej migrácie a sťahovania obyvateľov do 

ekonomicky silnejších krajín sa nepotvrdili keďže počet imigrujúcich obyvateľov 

pristupujúcich krajín sa odhaduje na 1% populácie pristupujúcich krajín a od l .mája sa 

ku krajinám bez reštriktovaného trhu pripojilo Španielsko, Portugalsko, Fínsko 

a Grécko. Francúzsko a Belgicko sa priklonili k alternatíve polootvoreného trhu práce. 

Zjednodušili teda zamestnávanie občanov pristupujúcich krajín v niektorých sektoroch 

s nedostatkom domácej pracovnej sily a to najmä v oboroch IT, zdravotníctva 

a stavebníctva. Uchádzači uvedených odborov sa teda môžu v týchto krajinách 

uchádzať o pracovné povolenie. Taktiež Luxembursko a Dánsko otvorilo len 

pattikulárne svoj vnútorný pracovný trh a neskôr bude opätovne prehodnocovať 

možnosť čiastočného zrušenia reštrikcií na širšie spektrum pracovných odborov. 

Nemecko, Taliansko a Rakúsko neopustili od prechodného obmedzenia prílivu 

pracovných síl z nových členských štátov na svoj trh práce. Tieto krajiny sa odvolávajú 

na geografickú blízkosť a s ňou spojené obavy destabilizácie pracovného trhu ako 

dôsledku prílivu pracovníkov z pristupujúcich krajín. Systém právnych noriem 

umožňuje taktiež všetkým krajinám spoločenstva využiť takzvanú bezpečnostnú 

klauzulu, podľa ktorej môžu krajiny požiadať Európsku komisiu o dodatočné zavedenie 

reštrikcií pracovného trhu v prípade nepredpokladaných situácií a ťažkostí, ktoré by sa 

mohli vyskytnúť v prípade prístupu zahraničných pracovníkov. Do súčasnej doby ale 

tieto klauzuly neboli využité žiadnym členským Štátom. Neobmedzený voľný pohyb 

pracovnej sily v EÚ by mal plne fungovať v roku 2009, respektíve v roku 2011. 

V prípade Cypru a Malty neboli použité žiadne obmedzenia pracovných trhov krajín EU vzhľadom na 
relatívne malý, ale silný trh, ktorým tieto ekonomiky disponujú. Malta dostala navyše právo reŠtriktovať 
svoj trh v prípade nepredvídateľných faktorov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo ohroziť Maltskú 
ekonomiku. 

31 



Tabuľka č . l : Zhrňujúca tabuľka migračných režimov v EÚ15: 

Plne otvorený 

pracovný trh 

Reštriktovaný 

pracovný trh 

Polootvorený 

pracovný trh 

Dánsko X 

Belgicko X 

Fínsko X 

Nemecko X 

Grécko X 

Francúzsko X 

Luxembursko X 

Španielsko X 

Rakúsko X 

Taliansko X 

Holandsko X 

Portugalsko X 

Írsko X 

Švédsko X 

Veľká Británia X 

Zdroj: autor 

3.3.2. Nepotvrdené obavy z rozšírenia 

Od rozšírenia EÚ v roku 2004 sa počet pracujúcich ľudí v bývalých členských 

štátoch zvýšil a ako som už naznačil, nesplnili sa čierne scenáre, ktoré mali otriasť 

Európskym trhom práce a vytlačiť domácu pracovnú silu zo svojich pozícií. Práve 

naopak. Viacerí európski poslanci vyjadrujú presvedčenie, že migračný potenciál nieje 

naplno využitý. 

Vladimír Špidla (Európsky komisár pre zamestnanosť): „Mobilita pracovníku jak 

v ge o grafičkám, tak v zaméstnaneckém pojetí, se stala aktuálni otázkou zamestnanosti a 

sociálni agendy. Navzdory současnému vývoji v nékolika oblastech - predstavení 

evropské karty zdravotního pojišténí nebo smernice o pŕenositelnosti práva na penzi, 
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celkové údaje týkající se mobility zústávají m'zké. Co se tyče pŕeshraniční mobility, 

méné než 2% občanú EÚ v produktivním veku skutečné žije a pracuje v jiném členském 

státé EÚ. procento, které významnéji béhem posledních tŕiceti let nerosilo. ""'5 

Veľa obáv zo zaplavenia európskeho trhu práce lacnou pracovnou silou z pohľadu 

Slovákov a Čechov prinieslo hlavne Nemecko a Rakúsko ako dvaja silní odporcovia 

prístupu nových členov, okamžitého uvoľnenia pracovného trhu a čo najrýchlejšieho 

zavedenia migračných kvót. Gerhard Schrôder vtedy argumentoval tieto obavy 

podstatnými rozdielmi v životnej úrovni Nemecka a štátov východného bloku. Rakúsko 

a Nemecko súčasne zdieľajú aj spoločné hranice až s piatimi novými členmi a taktiež 

sa potýkali s problémom ilegálnej imigrácie občanov týchto krajín aj v minulosti. 

Uveďme si príklad vybraných štátov v správe EUROSTATU z roku 2006. Údaje 

udávajú priemerný GDP per capita v súčasnosti a je nutné dodať, že tieto rozdiely boli 

pred vstupom nových členov ešte výraznejšie. 

Tabuľka č.2: Percentuálny priemer GDP per capita v štátoch EÚ v roku 2005 

Štát Percentuálny 

priemer GDP per 

capita EÚ25 

Štát Percentuálny 

priemer GDP per 

capita EÚ25 

UK 115 Rakúsko 128 

Nemecko 110 Eurozóna 106 

EÚ25 100 Slovinsko 80 

ČR 73 Maďarsko 61 

Slovensko 55 Poľsko 50 

Zdroj: Eurostat - Statistical Office of the European Commission 

Dlhodobé predpovede vraveli o 4 miliónoch pracovníkoch do roku 2030, 

z ktorých ktorý mali zaplaviť európsky trh práce. Z tohoto množstva nemecký trh práce 

až 50% obyvateľov a 15-20% obyvateľov Rakúsky trh práce. Toto bol jeden z dôvodov, 

35 Citát dostupný na: http://www.euractiv.cz;cl/25/2787/Komisar-Spidla-Mobilita-je-prilezitost-ne-vselek 
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prečo krajiny siahli po reštrikciách, ktoré pretrvávajú až dodnes a s najväčšou 

pravdepodobnosťou tieto štáty využijú maximálnu možnú lehotu ochrany vnútorného 

trhu práce. Teda systém prechodných období 2+3+2. V Rakúsku to boli historicky 

hlavne prisťahovalci z prihraničných oblastí, ktorí sa uchádzali o pracovné miesta vo 

Viedni a Burgundsku. Ich počet však nikdy nepresiahol únosnú mieru a aj vzhľadom na 

výrazné mzdové rozdiely, v týchto regiónoch pracovalo približne 12% Slovákov, 

Maďarov a 5% Čechov z celkového počtu obyvateľov prihraničných regiónov. Situácia 

sa nezmenila ani po pristúpení nových členov EÚ a celkový počet pracujúcich Maďarov 

vzrástol o 1,09% a Slovákov a Čechov o 1,11%. V súčasnosti je príchod nových 

pracovných síl do týchto štátov silne ovplyvnený zavedenými kvótami a nemožno 

hovoriť o výrazných vplyvoch na mobility pracovnej sily na Nemeckú a Rakúsku 

ekonomiku. V dlhom období sa ale očakávajú skôr pozitívne dopady hlavne v 

prihraničných oblastiach, ktoré trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. 

„Záplava" pracovného trhu na príklade Veľkej Británie 

Ako som už naznačil, realita prílivu pracovných síl sa po pristúpení členských 

štátov výrazne odlišovala od mnohých predikcií médií a politických subjektov. Veľká 

Británia, Švédsko a Írsko boli krajiny, ktoré nepoužila vládne reštrikcie pracovného trhu 

a povolili občanom novo pristúpených členských štátov pracovať na svojom území. 

Rozveďme si bližšie situáciu na trhu práce Veľkej Británie ako dôkaz toho, že predikcie 

sa nenaplnili. 

Mnohé štúdie britských odborníkov vraveli o neopodstatnenosti strachu 

z masívneho prílivu lacnej pracovnej sily na územie Veľkej Británie. Migračný 

potenciál pristupujúcich krajín sa odhadoval za obmedzený, takže podľa týchto odhadov 

nemohol ohroziť britský pracovný trh. Jedna z takýchto štúdii publikovaná na 

konferencii Európskej komisie a štatistického úradu Európskej únie v Rige v roku 2005, 

predikuje nasledujúce závery a vzťahy o imigrácii nových členských štátov do EU-15' : 

Ročný príliv migrantov do štátov EÚ-15 dosiahne hranicu 370 000 obyvateľov 

v roku 2005 a neskôr sa tento stav zredukuje. 

v ,Prepis informácií zo zdroja: 28th CEffiS seminár Migration statistics, Social and economic impacts with 
respect to the labour market Riga, 9 and 10 June 2005; Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 2005, dostupný na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/rrY_OFFPUB/KS-PB-05-001/EN/KS-PB-05-001-EN.PDF 
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Celkové zvýšenie obyvateľov EÚ-15 za prvých 25 rokov rozšírenia dosiahne 3,2 

milióna ľudí (v prípade scenára nízkeho stupňa migrácie obyvateľstva) a 4,5 

milióna (v prípade scenára vysokého stupňa pracovnej migrácie). 

Do roku 2030 zmenia migračné toky svoj smer a dojde k čistému úbytku 

migrujúcich obyvateľov v krajinách bývalej EU-15. 

Odloženie voľného prístupu pracovnej sily na domáci trh o 7 rokov redukuje 

príliv migrantov len o niekoľko pár tisíc. 

Čistý ročný príliv migrantov do Veľkej Británie dosiahne hranicu 17 000 

v období prvých rokov po prístupe nových členov do EU. 

Nárast populácie imigrantov žijúcich vo Veľkej Británii vzrastie na 180 000 do 

roku 2030. 

Tieto predikcie sa splnili len do určitej miery. Podľa informácií zverejnených 

bezprostredne po prístupe nových členov, boli prvotné mierne predpovede dokonca 

podhodnotené. Uveďme si niekoľko faktov37: 

Ročný príliv pracovnej sily do EÚ predstavoval v období od l.mája 2004 do 

31.marca 2004 176 000 obyvateľov. 

Do Veľkej Británie pricestovalo približne 60 000 občanov novopristupujúcich 

krajín v období od l.mája 2004 do 31.marca 2005. 

Rozdelenie spektra imigrantov predstavovalo 56% občanov Poľska, 15% občanov 

Litvy, 11% občanov Slovenskej republiky a 18% občanov inej národnosti. 

Rozdelenie vekového spektra obyvateľov predstavovalo 42% imigrantov v 

rozmedzí 18-24 rokov a 40% imigrantov v rozmedzí 25-34 rokov. 

" P r e p i s informácií zo zdroja: 28th CEIES seminár Migration statistics, Social and economic impacts with 
respect to the labour market Riga, 9 and 10 June 2005; Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 2005, dostupný na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-PB-05-001/EN/KS-PB-05-001-EN.PDF 
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G r a f Č.5 - Počet vyhovených žiadateľov o pracovnú registráciu vo Veľkej Británii 

podľa národnosti v období od mája 2004 do marca 2006 

Slovinsko 

Slovenská republika 

Poľsko 

Lotyško 

Litva 

Maďarsko 

Estónsko 

Česká republika 

0 50000 100000 150000 200000 250000 

Zdroj: Accession Monitoring Report May 2004 - March 2(X)6; Department for Work and Pensions, HM Revenue 

& Customs and Department for Communities and Local Government GB, 23 May 2006, str.8, dostupný na: 

http://\v\wv.ind.homeoirice.gov.uk/6353/ahoutus/acccssionmoniotoringreport7 pdľ?view=I3inarv 

Z týchto informácii je teda jasné, že predvstupové obavy boli nadhodnotené. 

Veľká Británia bola však jednou z troch krajín, ktoré nereštriktovali svoj trh práce. 

Tento fakt sa isto odrazil aj na prvopočiatočných migračných trendoch po vstupe 

nových členských štátov do EÚ. Preto aj reálny počet imigrantov dosiahol viac ako 60 

000 osôb za prvý rok rozšírenia. Aj na Slovensku a v Českej republike sme zaznamenali 

hlavne trend sťahovania sa za prácou práve do Veľkej Británie. Stav poprístupovej 

mobility pracovnej sily by sa podľa všetkého vyvíjal iným smerom, ak by k takémuto 

kroku pristúpilo viac členských štátov nevraviac o stave, kedy by zaujali odmietavý 

postoj k reštrikciám svojich trhov práce všetky štáty bývalej európskej pätnástky. Určite 

by pripadala v úvahu aj zaujímavá predstava, že práve tento krok by predstavoval akýsi 

ekvivalent reštriktívnych opatrení a proporcionálne rovnomerné rozdelenie emigrantov 

zo štátov pristupujúcich krajín by predstavovalo zanedbateľný prírastok pre „čiastkové" 

európske trhy práce. 
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3.3.3. Trendy odlivu pracovníkov vo vybraných štátoch EÚ 10 

Nie všetky nové členské štáty zaznamenali porovnateľné trendy mobility 

pracovnej sily v prvých dvoch rokoch rozšírenia. Tento pochopiteľný aspekt plynie 

najmä z politických a hospodárskych príčin a z faktu, že v každom členskom štáte môžu 

byť interakcie jednotlivých migračných faktorov rozdielne. Popíšme si teda bližšie tieto 

povstupové migračné trendy vo vybraných nových členských štátoch. 

Litva, Lotyšsko a Estónsko38 zaznamenali v prvých dvoch rokoch najvyššiu 

mieru rastu spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Konkrétne v prípade Litvy 8,5%, 

Lotišska 6,7% a Estónska 6,2%. V ďalších makroekonomických ukazovateľoch tieto 

krajiny nedominujú a držia sa skôr na chvoste spomedzi všetkých novo pristúpených 

krajín39. Aj napriek týmto faktorom je mobilita pracovnej sily z týchto štátov pomerne 

malá. V prípade Lotyška, ako krajiny kde je emigrácia za prácou najčastejším 

fenoménom, sa vyjadrilo pre zámer emigrovať z krajiny len 1,3% respondentov 

bezprostredne po rozšírení EÚ. 73% obyvateľstva by neemigrovalo a 13% by 

emigrovalo len na krátku dobu. Najviac emigrantov z týchto krajín odchádza do Veľkej 

Británie, írska, Švédska a Fínska. 

Slovenská republika40 sa spolu s Maďarskom a Poľskom v dnešnej dobe radí ku 

krajinám, ktorých emigračné toky sú vzhľadom na počet obyvateľstva najsilnejšie. 

Slováci emigrujú hlavne do susednej Českej republiky41, s ktorou mala Slovenská 

republika uzatvorené bilaterálne dohody o možnosti prístupu slovenských občanov na 

český pracovný trh už pred rozšírením Európskej únie smerom na východ4 ' . Ďalej to sú 

najmä krajiny ako Nemecko, Veľká Británia43 a hlavne Maďarsko, ktoré je cieľovou 

krajinou najmä pre občanov prihraničných južných oblastí, ktorí nemusia prekonávať 

38Pri márny informačný zdroj kapitoly: Traser J.; REPORT ON THE FREE MOVEMENT OF 
WORKERS IN EU-25: W/io'í afraid ofEU enlargement?, European Citizen Action Service, Brussels; 
2005, dostupný na: http://www.ecas.org/file_uploads/8W.pdf 
39 Lotyšsko, Litva a Estónsko disponuje jednými z najnižších miezd v rozšírenej EU. GDP percapita; 
dosahoval v roku 2005 v prípade Litvy 47% z celkového európskeho priemeru, Lotyšsko 52% a Estónsko 
57%. 
4UPrimárny informačný zdroj kapitoly: Traser J.; REPORT ON THE FREE MOVEMENT OF 
WORKERS IN EU-25: Wlio's afraid ofEU enlargement?, European Citizen Action Service, Brussels, 
2005 
""Samotná migrácia českých obyvateľov je v súčasnosti stabilná. Česi patria skôr ku krajine, ktorá je 
hosťujúcou zemou napríklad pre veľký počet obyvateľov Slovenskej republiky. 
42Pred rozšírením EU pracovalo v zahraničí približne 90000 Slovákov. 
•"Viď Graf č.5 
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jazykovú bariéru a ktorí majú v tejto krajine veľakrát silné rodinné zázemie. V máji 

roku 2005 pracovalo na území Českej republiky 60 000 občanov slovenskej národnosti, 

v Maďarsku to bolo okolo 20 000 občanov. Koncom roku 2005 sa počet Slovákov 

pracujúcich v členských krajinách Európskej únie vyšplhal na 150 000. Z toho opäť 

najviac v Českej republike, Maďarsku, Veľkej Británii a Nemecku. V súčasnej dobe je 

situácia nezmenená. Slovenskí emigranti a pracovníci, ktorí sa rozhodli pracovať 

v štátoch EÚ odchádzajú najčastejšie do horeuvedených štátov44. Nepredpokladá sa, že 

sa tieto počty rapídne zmenia. Najviac ľudí, ktorí cestujú za prácou je v ekonomicky 

slabších regiónoch. A to najmä na východnom a strednom Slovensku. 

Poľsko45 patrí ku krajinám s najvyšším počtom obyvateľov spomedzi 

novopristúpenych krajín. Aj napriek tomuto faktu, poľskú pracovnú migráciu tvoria 

najmä sezónni pracovníci a pracovníci, ktorí sa za prácou vydávajú len na obmedzenú 

dobu. Podobne je to aj v Českej republike a Maďarsku. Celkový počet poľských 

pracovníkov pracujúcich v štátoch EÚ je 407 000 z čoho je približne 340 000 

sezónnych pracovníkov. Najväčšia časť obyvateľov Poľska pracuje v Nemecku46, ďalej 

je to Veľká Británia47, Írsko48 a Švédsko49. 

Slovinsko je v kontraste s Poľskom krajina s najnižším počtom obyvateľov zo 

všetkých pristupujúcich krajín. Vzhľadom na relatívne stabilné ekonomické podmienky 

v tejto krajine je emigrácia jej obyvateľov skôr vzácnosťou, takže táto krajina patrí ku 

krajinám, ktoré disponujú zápornou emigračnou bilanciou. 

•"Súčasný stav Slovenskej migrácie:EU-170000 obyvateľov, ČR-76000 obyvateľov, Maďarsko-26000 
obyv., Írsko-15000obyv.(zdroj: www.hnonline.sk) 
4 Primárny informačný zdroj: 
-Enlargement, two years after: an economic evaluation, Bureau of policy advisers and Directorate-general 
for economic anf financial affairs.European communities, 2006, dostupný na: 
http://ec.europa.eii/ecoiwmy Jtnance/pitblications/occasional _papers/2006/ocp24en.pdf#secircli=%22Enl 
argement%2C%20t\vo%20years%20after%3A%20an%20economic%20evaluation%22 
-Julianna Traser; REPORT ON THE FREE MOVEMENT OF WORKERS IN EU-25 :Who's afraid ofEU 
enlargement?, European Citizen Action Service, Brussels; 2005, dostupný na: 
hup://www.ecas.org/file__iiploads/810.pdf 
4 6250000 obyvateľov 
•"40000 obyvateľov 
4 810000 obyvateľov 
4() 12000 obyvateľov 
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3.4. Efekty migrácie a výhody a nevýhody otvorenia 

európskeho pracovného trhu. 

Je iste neodškriepiteľné, že vzdelaní imigranti s vysokým pracovným 

potenciálom sú pre štáty Európskej únie veľkým prínosom z mnohých dôvodov. 

Jedným z nich je aj veľakrát spomínané starnutie Európskej populácie. V súčasnosti sa 

stále predlžuje stredný vek obyvateľov, takže mnohé Európske štáty siahajú dokonca po 

reformách svojich penzijných systémov, aby udržali pôvodný ekonomicky rast a 

pôvodnú životnú úroveň. Imigrácia v rámci terajšej Európskej 25ky môže tento problém 

dočasne riešiť krajinám s vyššou mierou ekonomickej sily a stability a prilákať 

pracovné jednotky z pristupujúcich krajín. Odborníci sú preto v rámci EÚ vysoko 

žiadaná komodita. Migranti, ktorí odchádzajú z domovskej krajiny s nadobudnutým 

vzdelaním alebo skúsenosťami, veľakrát dosahujú lepšie ako priemerné výsledky 

a vytvárajú tak vyššiu pridanú hodnotu ako priemerní pracovníci, aj napriek nižším 

príjmom skrze vysoké prvopočiatočné životné náklady. S odchodom odborníkov 

z domácich zemí sa spája tzv. fenomén „brain-drain", ktorý je v štátoch pristupujúcich 

krajín veľmi často prejednávaný. Vzhľadom na to, že títo ľudia sú vysoko ambiciózni50, 

veľakrát prevyšujú postupom času výkonnosťou aj ľudí na rovnakej vzdelanostnej 

a skúsenostnej úrovni a vytvárajú na čiastkovom trhu práce svojho odboru vysokú 

konkurenciu, Čo v konečnom dôsledku skvalitňuje úroveň produktu na tom, ktorom 

partikulárnom trhu práce. 

Naopak lacná pracovná sila vytvára veľakrát mnoho problémov hosťujúcim 

krajinám. Nevzdelaní imigranti, ktorý odchádzajú za prácou do zahraničia sú ochotní 

pracovať za omnoho nižšie mzdy ako domáci pracovníci a taktiež predstavujú vážne 

bremeno pre štátny sociálny systém. Je dôležité taktiež rozlišovať imigrantov, ktorí 

prichádzajú do krajiny za úmyslom zlepšiť svoje sociálne postavenie, využiť domáci 

sociálny systém a pracovať aj hlboko pod cenu (veľakrát nelegálne) a legálnych 

migrantov, ktorí zamýšľajú v hosťujúcej krajine pracovať a vytvárať tak pridanú 

hodnotu, ale v súčasnosti sa im to z rôznych príčin nedarí. V prípade, že množstvo prvej 

skupiny ľudí neprekračuje únosné hranice, nemenia sa zásadne podmienky trhu práce. 

5 0Neambiciózny človek má nižšie sklony k podnikaniu riskantného kroku emigrácie. 
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Čo ak sa ale zvýši rapídne počet týchto pracovníkov? 

Graf č.6 - Vplyv prílivu lacnej pracovnej sily na equilibrium trhu práce 
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Zdroj : Autor 

Z grafu je patrné, že krivka ponuky práce sa posúva doprava a posúva sa taktiež 

equilibrium z bodu A do bodu B. Mzdy teda klesajú a počet pracovníkov sa zvyšuje o 

AE = E3-Ei. Táto situácia je samozrejme neprijateľná pre domáce pracovné sily, ktorým 

sa znižuje W, na rovnovážnu úroveň W3 a znižuje sa taktiež počet pracovných miest pre 

domácich pracovníkov z úrovne E, na úroveň E0, takže celkový úbytok pracovných 

miest domácej pracovnej sily tvorí rozdiel A E domáci = E , - E 0 . Tieto procesy sú 

najmarkantnejšie hlavne v prihraničných oblastiach a oblastiach, ktoré neležia vo 

veľkých vzdialenostiach od krajín, z ktorých migranti pochádzajú. Argument 

geografickej blízkosti nakoniec využilo aj Taliansko, ktoré do dnešného dňa uplatňuje 

na svoj trh práce reštrikcie. Na druhej strane je celá rada ekonomických subjektov, ktorý 

z imigrácie lacnej pracovnej sily ťažia. Sú to najmä zamestnávatelia, ktorým sa 

v krátkom období takto znižujú náklady na výrobu. V dlhom období sa tento aspekt 

môže premietnuť do nižších cien a do zníženia celkovej cenovej hladiny. Aj napriek 

týmto faktorom sa mnoho krajín stále obáva vplyvu prílivu pracovnej sily na domáci 

trh. Jednou z možností predchádzania úbytku pracovných príležitostí domácich 

pracovníkov a znižovania ich miezd je zavedenie minimálnej mzdy, ktorá aspoň 

čiastočne vracia equilibrim z predošlého grafu na pôvodnú úroveň. Veľakrát je ale tento 

spôsob ochrany domácej pracovnej sily málo účinný a neefektívny. 
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Emigrácia pracovnej sily má v špecifických prípadoch pozitívny dopad aj na 

domácu ekonomiku. Ako sme si ukázali, pri migrácii lacnej pracovnej sily, ktorá je 

ochotná pracovať v zahraničí za minimálnu mzdu, stráca cieľová krajina. V tejto sa 

zvyšuje nezamestnanosť a znižujú mzdy. Odliv pracovnej sily, ktorá vytvára previs 

dopytu nad ponukou po práci v domácej ekonomike má ale opačný vplyv, ktorý 

demonštrujú grafy č.5 a č.6: 

Graf č.6 - Vplyv migrácie pracovnej sily na mzdy a zamestnanosť hosťujúcej 

a vysielajúcej krajiny51 ( Jedná sa o ideálny prípad, kedy berieme do úvahy len faktor 

mzdy, ktorý ovplyvňuje pracovnú migráciu. V tomto prípade sa ustáli na globálnom 

pracovnom trhu optimálna mzda, ktorá je rovnaká v cieľovej aj vo vysielajúcej krajine. 

Vyčerpajú sa teda všetky migračné možnosti.) 

W, bohatí 

W 
opt. 

M bohati 

\ 2L. strata pre 
zamestnancov 
hosťujúcej 
krajiny 

bohati 

\ 2L. „ m zisk zamestnancov 
\ vysielajúcej krajiny 

Migranti 

• 
0 E-bohat i 

W opt. 

W 
chudobni 

E-chudobni 0 

Zdroj: Kuznetsov Y.,Diaspóra networks and tlie international migration of skills (How 

countires can drawn their talent abroad), The international bank for reconstruction and 

development/The world bank, Washington, 2006, str. 51 

51 Označme krajiny, ktoré vysielajú svoje pracovné jednotky ako chudobní a naopak krajiny, ktoré tieto 
jednotky prijímajú ako bohatí. 
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Graf č.7 - Vplyv migrácie pracovnej sily na mzdy a zamestnanosť hosťujúcej 

a vysielajúcej krajiny (Realistickejší prípad, ktorý zohľadňuje aj iné migračné faktory 

ako je mzda. Ostatné faktory by sme mohli vyjadriť ako rozdiel W,b a W l ch . Ak by tieto 

neexistovali, rovnovážna úroveň by sa ustálila na mzdovej úrovni Wopt.) 

strata pre zamestnancov hosťujúcej 
krajiny 

chudobní 

0 E-bohati E-chudobni 0 

Zdroj: autor 

Vzhľadom na to, že pomer migrujúcich obyvateľov a obyvateľov toho, ktorého 

štátu je pomerne malý, je obtiažne deskriptívne určiť presné počty prichádzajúcej 

pracovnej sily do štátov pôvodnej EÚ-15. Preto je kľúčový fakt, či sa v prípade 

imigrácie cudzincov jedná o komplementárny alebo substitučný efekt na domácu 

pracovnú silu. Teda či prichádzajúci pracovníci túto silu nahradzujú alebo či domácu 

pracovnú silu dopĺňajú. V prípade substitučného efektu na domácu pracovnú silu sa 

znižujú mzdy a zamestnanosť (viď grafy č. 3,4,5) a v prípade komplementárneho efektu 

sa zvyšuje celková produktivita pracovnej sily a mzdy. 

3.5. Odliv vzdelanostného kapitálu zo štátov EÚ-10 

Odliv vzdelanostného kapitálu je v súčasnosti jeden s najvážnejších problémov, 

s ktorými sa musia nové členské štáty aktívne zaoberať. Pojem „brain-drain" je pre našu 

spoločnosť pomerne nový, označuje odliv vzdelanostného kapitálu52 z tej, ktorej krajiny 

a mnoho ľudí si veľakrát neuvedomuje rozmer tejto problematiky. V časoch, keď boli 

52 Tento pojem môže byť relatívny vzhľadom na jeho geografické použitie, preto v ďalšom výklade sa 
obmedzím výhradne na európske prostredie a budem pracovať s európskou „vzdelanou elitou". 
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ekonomiky terajších novopristupujúcich členov EÚ uzatvorené, odchodu 

vzdelanostného kapitálu a odchodu odborníkov do zahraničia bránili politické a iné 

dôvody. Tento umelý stav ale z pochopiteľných dôvodov musel v 90tych rokoch ustúpiť 

do úzadia a do povedomia spoločnosti nových demokracií sa začali dostávať alternatívy 

na zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva. Jednou z týchto alternatív bola a do 

súčasnej doby je aj zmena profesného pôsobiska občanov terajších krajín EU-10. 

Nedostatok informácií, problematická migračná legislatíva, uzavretosť západných trhov 

práce, jazykové, kultúrne a iné bariéry sa podieľali na tom, že otázka odchodu 

kvalifikovaných odborníkov sa nezdala byť primárnou v prvopočiatkoch samostatných 

demokracií po roku 1990. Súčasné trendy a rozširovanie EÚ však so sebou prinieslo 

veľa pozitívnych, ale aj mnohé negatívne aspekty pre obe zúčastnené strany. Ako pre 

západné štáty, tak aj pre nových členov, veľakrát ekonomicky slabších a menej 

vplyvných. Jedným z týchto negatívnych aspektov je aj odchod vzdelaných ľudí za 

prácou do zahraničia a „novootvorenej" Európy. Stále však existujú bariéry, ktoré 

zabraňujú plnej realizácii emigrácie vzdelaných ľudí na západ. 

3.5.1. Teoretické východisko na pozadí reality 

Henryka Bochniarzová (prezidentka poľskej konfederácie súkromných 

zamestnávateľov): „Naším aktívom je silná a dobre vzdelaná základňa mladých ľudí. 

Odliv mozgov by bol pre poľskú ekonomiku katastrofický a preto nie som príliš 

nešťastná zo súčasných reštrikcií."" 

Úvod naznačil opodstatnenosť špecifických úvah pozitívneho dopadu 

rešlriktívnych opatrení, ktorým podliehajú pracovné trhy západných krajín EU. Práve 

tieto reštrikcie pôsobia ako brzda v medzištátnej migrácii pracovníkov a domnievam sa, 

že ak bude pretrvávať trend „zaostalého východu" do obdobia, kedy sa bezproblémový 

a bezbariérový presun pracovných síl stane skutočnosťou, nové členské krajiny môžu 

veľmi rýchlo skíznuť do významných personálnych problémov, kedy bude nevyhnutné 

riešiť otázku, ako doplniť chýbajúce kapacity špecialistov a udržať ekonomický rozvoj. 

" C i t á t dostupný na: http://www .euractiv.sk/cl/42/1689/Obmedzenia-volneho-pohybu-zvratia-odliv-

mozgov 
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Západné štáty o tejto problematike nehovoria v kontexte východného rozšírenia. 

Často pojednávané sú hlavne odchody špecialistov a vzdelaných z krajín západnej 

Európy do USA. V tomto smere existujú v súčasnosti významné odlišnosti medzi 

oboma kontinentmi. Hlavne výskumní pracovníci a vedci argumentujú, že v USA majú 

pre ich činnosť kvalitnejšie technické zabezpečenie a lepšie finančné podmienky. Aj 

kvôli fenoménu odlivu pracovníkov zo západných európskych štátov, možno 

z perspektívy EÚ-15 konštatovať, že momentálna situácia je vyhovujúca. Voľný trh 

práce sa nachádza v akejsi „skúšobnej lehote" a štáty bývalého východného bloku 

predstavujú obrovský zdroj vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých Európa 

potrebuje. 

Hoci sa v súčasnej dobe posúva miera všeobecnej európskej vzdelanosti stále 

vyššie, chýbajú najmä odborníci orientujúci sa na vedu a výskum. Nie je tomu inak ani 

v krajinách EÚ-15 a pri pretrvávajúcom trende odlivu „západných mozgov" do USA je 

potreba západoeurópskych krajín ešte vyššia54 a naliehavejšia. V súčasnej dobe nie je 

samotný „odliv mozgov" tak výrazný ako tomu môže byť za pár rokov po zrušení 

reštriktívnych opatrení pracovných trhov v celej EÚ55. Samozrejme, nemožno priveľmi 

vytykať našim západným susedom, že sa o odlive vzdelanosti ani pred rozširovaním, ani 

po rozšírení EÚ príliš nehovorilo. Je nesporné, že voľný pohyb osôb prináša krajinám 

bývalého východného bloku veľa pozitív. Myslím si však, že európske krajiny tento 

krok nerobia v rámci akéhosi integrovania ekonomicky slabších krajín do európskych 

štruktúr za každú cenu a pod vplyvom altruistického uvažovania. Každá výmena tohto 

tipu by mala zachovať prirodzenú ekonomický rovnováhu, takže odliv pracovníkov 

vnímam skôr ako prirodzené riziko, ktoré krajiny EÚ-10 ponúkajú ako určitú 

protihodnotu. Záleží teda len na nás ako sa k tomuto problému postavíme a akým 

spôsobom sa pokúsime zabrániť fenoménu „brain-drain" obmedzovať sľubne 

naštartované reformy, stabilný ekonomický rast a prosperitu našich ekonomík. 

Individuálna vs. kolektívna vízia úspechu 

Z pozície nestranného pozorovateľa voľného pohybu v rámci štátov Európskej 

únie by sme mohli konštatovať, že prehnané obavy z „brain-drain" nie sú na mieste. 

"Veľakrá t sme boli svedkami publicistických článkov napríklad o nedostatku IT odborníkov v krajinách 

EU-15. 
" N a j n e s k ô r rok 2009, respektíve 2011. 
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Z globálneho hľadiska totiž osoba, ktorá sa rozhodne opustiť domácu krajinu, len 

maximalizuje svoj osobný úžitok a teda „slobodné rozhodnutie musí prinášať 

ekonomický benefit, pretože odráža individuálne priority osoby, ktorá sa rozhodla 

migrovať"56. Preto by aj pre EÚ ako celok bolo výhodnejšie, ak by otvorila svoje 

pracovné trhy čo najskôr a členské štáty by navzájom kooperovali pri riešení otázky 

ponuky a dopytu pracovnej sily na celoeurópskom trhu práce". Tento koncept je ale už 

na akomsi teoretickom okraji a ani jeden zo štátov by zrejme až do takejto miery 

neriskoval. Ohroziť domáci trh práce v snahe maximalizovať zisk EÚ ako celku je 

nereálne. Pohybujme sa teda len v rovine maximalizácie zisku parciálnych trhov práce 

jednotlivých členských krajín a nie celého európskeho tržného spektra. 

V tomto okamihu sa naskytá otázka koho zisk alebo úžitok vlastne 

maximalizovať? Európsku úniu ako celok sme už zamietli. Zostávajú dva subjekty: 

• štát ako politická organizácia spoločnosti, ktorá združuje obyvateľov určitého 

územia v právny celok (kolektívna vízia úspechu); 

• občan ako jeden z členov štátu (individuálna vízia úspechu); 

Maximalizácia zisku štátu ako politickej organizácie spoločnosti 

Na úrovni maximalizácie zisku štátu konajú a prijímajú opatrenia vlády všetkých 

nových, ale aj pôvodných Členských štátov. Vládna politika nikdy nezvýhodňuje a 

taktiež by nikdy nemala zvýhodňovať jednotlivca alebo malé skupiny. Tak je to aj 

v prípade snahy udržať si vzdelanostný kapitál a občanov, ktorí vykazujú vysoký 

vzdelanostný stupeň. Jednoducho povedané, štát nikdy nepodporí masívny „vývoz" 

vzdelanostného kapitálu, aby tak docielil maximalizáciu zisku minority tvorenej 

vzdelanými odborníkmi. Túto domnienku potvrdzuje aj citát z úvodu tejto kapitoly. Je 

prirodzené, že prezidentka poľskej konfederácie súkromných zamestnávateľov zastáva 

tento názor. Zastupuje totiž veľkú skupinu zamestnávateľov, pre ktorých by odchod 

vzdelaných ľudí znamenal spomínanú katastrofu. Túto istú pozíciu zastávajú aj vlády 

5 6Zdroj:Yevgeny Kuznetsov,Diaspóra networks and the international migration of skills (How countires 
can drawn their talent abroad), The international bank for reconstruction and development/The world 
bank, Washington, 2006, str. 22 
57 Nastala by kooperácia (napríklad prostredníctvom propagácie zahraničnej krajiny), ktorá by mohla 
trvalo znamenať nevýhodu pre nové členské štáty. Nové členské štáty by posielali svojich odborníkov do 
zahraničia, aby tam mohli vytvárať vyšší produkt napríklad za pomoci novších technológií. Z pohľadu 
celej EÚ by bola táto situácia výhodná. Z pohľadu nového členského štátu naopak. 
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novopristúpených členských štátov EÚ. Politické strany, ktoré stoja včele vlád 

jednotlivých krajín sú zástupcami celého spektra ľudí a občanov, pre ktorých by odchod 

tých najschopnejších predstavoval pokles výkonnosti celej ekonomiky a v konečnom 

dôsledku zhoršenie sociálneho postavenia veľkej časti spoločnosti. Je preto na mieste 

snaha udržať si vzdelanostný kapitál za každú cenu a nie je takéto chovanie náznakom 

sebeckosti58? Určite nieje správne zabraňovať občanom novopristúpených štátov v tom, 

aby realizoval slobodné rozhodnutia. V konečnom dôsledku, všetky z novopristúpených 

štátov museli spĺňať podmienku stabilnej demokracie a sloboda voľby každého občana 

je nedotknuteľná. Štát by mal preto vzdelaným odborníkom v prvom rade zabezpečiť 

aspoň také podmienky, aby agregovaním všetkých faktorov pre a proti emigrácii 

nevznikla situácia, kedy benefity z emigrácie vzdelaného jedinca budú prevyšovať nad 

straty. V tomto okamihu už musí nastať situácia, kedy jedinec plánuje emigráciu 

a následne ju aj zrealizuje. Všetky nové členské štáty by sa teda mali usilovať o to, aby 

bol vzťah NGTM(net gain to migration) = PVa - PVb - M kladný. 

Teda zopakujme. Pokiaľ: 

• NGTM > 0 u veľkej väčšiny populácie, hrozí „brain-drain" a pokiaľ NTGM 

prekračuje určitú kritickú hranicu, dochádza k odlivu vysokého počtu 

odborníkov. 

• NGTM < 0 u veľkej väčšiny populácie, situácia je zvládnutá a nehrozí masívny 

„briain-drain". 

Maximalizácia úžitku občana ako jedného z členov štátu 

Maximalizácia úžitku občana by mala byť prvoradá úloha štátu aj v otázke 

cezhraničnej mobility. Štát a vláda by preto nemala zasahovať do slobodnej voľby 

občanov inými nástrojmi ako budovaním porovnateľných podmieno,k aké by vzdelaný 

občan dostal v zahraničí. V tomto okamihu sa dostávame však na začiatok našich úvah 

o maximalizácii úžitku EÚ ako celku, jednotlivých štátov a samotných občanov. 

Zisťujeme, že voľný pohyb pracovných síl a vysokokvalifikovaných odborníkov je 

najperspektívnejšou voľbou. Opustíme však predpoklad, že európske krajiny budú 

medzi sebou kooperovať aj za cenu, že by táto kooperácia predstavovala trvalú stratu 

pre tú alebo onú stranu. Teda platí nasledujúce zhrnutie: 

5 8Sebectvo v zmysle snahy udržať vzdelaných ľudí, aby tak pracovali za menej výhodných podmienok 
ako v zahraničí a aby pracovali na zlepšení životných podmienok celej skupiny (teda štát). 

46 



Diagram č.l - Zhrnutie záverov chovania: 

...Maximalizácia 
zisku EU 
prostredníctvom 
voľného pohybu 
osôb a kooperácie 
medzi členskými 
štátmi -NIE 

.. .Maximalizácia 
zisku štátu 
prostredníctvom 
opatrení iných ako 
snaha o vytváranie 
rovnakých 
pracovných 
podmienok ako 
v zahraničí -NIE 

.. .Maximalizácia úžitku 
občana 
novopristupujúceho 
členského štátu 
prostredníctvom možnosti 
slobodnej voľby -ÁNO 
...Maximalizácia úžitku 
štátu prostredníctvom 
vytvorenia rovnakých 
podmienok ako v zahraničí 
-ÁNO 

Teda tretia možnosť predstavuje súčastne aj jedinú možnú cestu 
maximalizácie zisku EU ako celku. 

Zdroj: autor 

Faktom zostáva, že novopristúpené krajiny budú v určitom časovom horizonte 

z voľného pohybu osôb v rámci EÚ trvalo strácať, keďže stále existujú mzdové 

rozdiely, rozdiely v pracovných podmienkach a pracovnom prostredí medzi krajinami 

EÚ-10 a krajinami EÚ-15 a preto sa vlády „východných" krajín musia snažiť v prvom 

rade vyrovnávať podmienky domáceho pracovného trhu v porovnaním s pracovnými 

trhmi v zahraničí. Táto situácia bude pretrvávať dovtedy, pokiaľ nenastane nerovnosť 

v NTGM < 0. 

3.5.1.1. Kooperácia a nekooperácia domácich pracovných síl 

V situácii kedy majú všetci účastníci domáceho pracovného trhu možnosť 

slobodnej voľby, môžeme ich chovanie modelovať pomocou ekonomických teórii 

hier59. V prípade tejto slobodnej voľby migrácie môžu nastať dve ideálne situácie 

spolupráce potenciálnych migrantov: 

59Teória h i e r - , j e odvetvím aplikovanej matematiky. Používa modely na skúmanie interakcií s 
formalizovanou štruktúrou pohnútok ("hier"). Teória hier skúma predpokladané a skutočné správanie sa 
jednotlivcov v hrách, rovnako ako aj optimálne stratégie."(zdroj: wikipedia.com) 
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• buď vycestovať a nadobudnúť tak výhody spojené s emigračným 
60 procesom 

• alebo zostať v domácej krajine, podieľať sa aktívne na rozvoji domácej 

ekonomiky spolu s väčšinou potenciálnych emigrantov a získať tak 

prípadné nadpriemerné výhody v budúcnosti za predpokladu, že 

ekonomika bude vykazovať rastúci trend a teda NGTM (net gain to 

migration) = PVa - PV61
b - M je vďaka tejto kooperácii menšie, nanajvýš 

rovné nule 

Ako som už naznačil, ku všeobecnej kooperácii medzi účastníkmi trhov práce 

EÚ-10 nikdy nedôjde, preto sa vlády krajín ktoré disponujú nižšou mzdovou úrovňou, 

horšími pracovnými podmienkami a pracovným prostredím nemôžu spoliehať na akúsi 

formu „všeobecnej uvedomelosti potreby zveľaďovania domácej ekonomiky" zo strany 

občanov novopristúpených krajín. Tento záver vyplýva z faktu nedokonalej 

informovanosti62 členov trhu práce novopristúpených krajín. Na ukážku si uveďme dva 

príklady ilustrujúce prípad dokonalej informácie, kedy by všetci účastníci domáceho 

pracovného trhu kooperovali a podieľali sa na jej rozvoji a ako protipól príklad, ktorý 

počíta s nedokonalou informáciou a ktorý dôvernejšie kopíruje realitu. 

Príklad 1: Prípad dokonalej informácie. Všetci členovia domáceho pracovného trhu 

kooperujú a spoločne sa podieľajú na rozvoji domácej ekonomiky. 

• Zaveďme si výplatnú maticu, ktorá rozlišuje jednotlivé prípady, kedy 

potenciálny migranti kooperujú, nekooperujú alebo časť z nich kooperuje 

a časť nekooperuje. 

^ E mi grácia by sa v tomlo prípade týkala všetkých potenciálnych migrantov pre ktorých by platilo NGTM 
(net gain to migration) = PV a - PVb - M je kladné. 
61 Problematické v tomto prípade zostávajú výrazy PVb a PVa. Ich hodnota sa vzhľadom na variabilitu 
budúcich príjmov nedá presne predikovať, keďže domáca ekonomika vykazuje síce rastúci, ale nemusí 
vykazovať konštantný rastúci trend potrebný na „dohnanie" zahraničnej ekonomiky. Táto môže taktiež 
vykazovať rastúci, klesajúci alebo stagnujúci trend (budúce príjmy sa teda môžu meniť na jednej aj druhej 
strane). Tieto úvahy nechajme ale stranou, keďže sa zaoberáme ideálnym prípadom. 
62Za prípad dokonalej informovanosti sa považuje stav, kedy sa všetci pracovníci dohodnú na spoločnej 
snahe rozvoja domácej ekonomiky a teda majú k dispozícii informácie o chovaní všetkých ostatných 
členov skupiny. V prvom období bude benefit každého člena ekonomiky nižší ako benefit, ktorý by získal 
v zahraničí. Spoločnou kooperáciou však získajú celkový benefit v budúcnosti. 
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Platí: 

SKUPINA B 

SKUPINA 
A 

Kooperácia Nekooperácia 

SKUPINA 
A 

Kooperácia [c, c] [a, b] SKUPINA 
A Nekooperácia [b, a] [a, a] 

Platí: acbcc; a, b, c e R+; Zdroj: autor 

V tomto prípade dokonalej informovanosti všetkých účastníkov pracovného trhu 

by účastníci tejto kooperatívnej hry obdržali najvyššiu možnú platbu [c, c]. Táto 

Nashova rovnováha je súčasne Pareto efektívna, pretože predstavuje najvyššiu možnú 

platbu v prípade skupiny A aj B. Pri tomto druhu kooperácie si nemôže polepšiť ani 

jedna zo strán. 

Príklad 2: Prípad nedokonalej informácie. Členovia domáceho pracovného trhu 

nekooperujú a spoločne sa nepodieľajú na rozvoji domácej ekonomiky. 

• Zaveďme si opäť rovnakú výplatnú maticu: 

n 
f 

SKUPINA B 

SKUPINA 
A 

* L-
Koopjbracta 

r 
Nekooperácia 

SKUPINA 
A 

Kooperácia 
y 

[c, c] [a, b] SKUPINA 
A Nekooperácia [b, a j [a, a} 

Platí: acbcc; a, b, c 6 R+ ; Zdroj: autor 

V tomto prípade nedokonalej informovanosti, kedy ani jeden z účastníkov nemá 

informácie o zámeroch chovania zvyšných členov spoločnosti, je optimálnou stratégiou 

nekooperácia a teda vycestovanie za lepšími zahraničnými podmienkami aj napriek 
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vedomí o lepšej, Pareto efektívnej stratégii. V tomto prípade tak nastane Nashova 

rovnováha v situácii, keď budú všetci potenciálny migranti poberať „zahraničnú 

výplatu" [a, a]. Ani jeden z účastníkov pracovného trhu a potenciálnych migrantov 

nebude dostatočný altruista na to, aby riskoval kooperáciu v prípade silného 

predpokladu nekooperácie svojho okolia. Kooperácia by znamenala buď výplatu [c], čo 

je pri nedokonalej informovanosti takmer nemožné, alebo najnižšiu výplatu [a] 

v porovnaní s ostatnými potenciálnymi cmTgranrfnK 

Tieto dva príklady predstavujú dva rozdielne extrémy. Je nepravdepodobné, aby sa 

vývoj poberal jednou z týchto síce nepravdepodobných ale možných ciest. Realitu by 

sme mali hľadať niekde v strede tohto spektra. Odliv mozgov môže reálne ohroziť 

ekonomiky nových členských krajín po zrušení dočasných reštriktívnych opatrení 

v roku 2009, respektíve v roku 2011. Pre štáty EÚ-10 by bolo ideálne, ak by sa 

pracovná sila čo najviac podieľala na rozvoji domácej ekonomiky a aby vzdelaní 

odborníci neutekali za lepšími podmienkami do zahraničia. Táto možnosť sa skôr 

nachyľuje ku prvému prípadu. Súčasnosť však vypovedá skôr v prospech druhého 

prípadu a teda v prospech reálnej obavy z „odlivu mozgov" do zahraničia. 

3.5.2. Východoeurópsky odborník ako žiadaná komodita 

Faktom je, že mnoho emigrantov neodcestuje do zahraničia na trvalo, ale po 

určitom čase sa vracajú domov spolu s vysokocenenými skúsenosťami. Takáto dočasná 

emigrácia predstavuje pozitívum pre novopristúpené členské štáty. V súčasnej dobe 

existuje mnoho programov, ktoré umožňujú hlavne vysokokvalifikovaným odborníkom 

a študentom získavať skúsenosti v zahraničí (SOCRATES, ERASMUS...). Veľa 

pôvodných členských krajín pracuje s rozličnými druhmi náborových programov na 

získanie odborníkov za zámerom pokrývania previsu dopytu po práci nad ponukou. 

Tieto programy ale taktiež predstavujú hrozbu pre nové členské štáty, keďže návrat 

odborníkov do vysielajúcej krajiny nie je nikdy zaručený. Medzi krajiny, ktoré 

používajú tento druh náborových systémov patria: 

. Veľká Británia - v roku 2002 rozbehla takzvaný HSMP, teda highly skilled 

migration program, ktorý je zameraný hlavne na cieľovú skupinu 

kvalifikovaných odborníkov z odvetvia služieb a informačných technológií. 

50 



Tento program je založený na báze bodového systému, podľa ktorého sú 

jednotliví potenciálny imigranti ohodnocovaný a následne obsadzovaný na 

voľné pracovné miesta po celej Veľkej Británii. HSMP má vo Veľkej Británii 

veľký úspech a presvedčil mnohých zamestnávateľov o potrebe masívnejšieho 

využívania podobných aktivít a o ich rozšírení aj na študentov členských krajín 

EÚ. 

• Írsko - „Pre podporu náboru vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo zemí mimo 

EH P zaviedlo Írsko riadenú imigračnú politiku prostredníctvom programov 

Pracovné víza (Working Visa) a Povolenie k práci (Work Authorisation). 

Zmyslom programov je získať kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia do 

konkrétne určených odborov a pevne stanovených profesií. Jedná sa napríklad o 

expertov z informačných technológií, o profesionálov zo zdravotníctva (lekári, 

zdravotné sestry, zubári, terapeuti...), o technické profesie (najmä 

konštrukčných inžinierov), o expertov oblasti výstavby (napríklad architektov, 

územných plánovačov...), vedeckých a vývojových pracovníkov 

a predstaviteľov rady technických odborov. 

Rok 2006 - Rok pracovnej mobility v štátoch EÚ 6 3 

Rok 2006 bol vyhlásený Európskou komisiou za rok pracovnej mobility 

v členských štátoch Európskej únie. Hlavný cieľ tejto myšlienky je podporiť 

medziregionálnu a medzištátnu mobilitu pracovníkov, ktorá v súčastnej dobe 

nedosahuje maximálny objem, ktorý by bol európskymi pracovnými trhmi 

zvládnuteľný. Jedná sa o podporu práva na premiestnenie, prácu a zotrvanie 

v niektorých z členských štátov EÚ a to v rámci reštriktívnych opatrení, ktoré boli 

zavedené vládami pôvodných členských štátov. Zabezpečenie cezhraničnej mobility 

predstavuje pre pôvodné členské Európske štáty spôsob ako získať 

vysokokvalifikovaných odborníkov rôznych profesií a pokryť tak vzrastajúci dopyt 

a zabezpečiť plynulý hospodársky rast a rozvoj technológií. Spolu s vyhlásením roku 

"Pr imárny informačný zdroj: European commision, 2006 - European Year of Workers' Mobility, the 
importance of the mobility of workers to the implementation of the Lisbon strategy, Brussels, 2005, 
dostupný na: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/229&format=PDF&aged=l&lan 

guage=EN&guiLanguage=en 
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2006 zahájila Európska komisia aj niekoľko projektov na podporu slobodného pohybu 

osôb v rámci európskeho priestoru či už pred alebo po vyhlásení európskeho Roku 

pracovnej mobility v členských štátoch EÚ: 

. Takzvaný „action pian on skills and mobility", ktorý bol zahájený vo februári 

roku 2002 bol navrhnutý ako podpora dosiahnutia cieľov takzvanej Lisabonskej 

stratégie64. Tento plán sa snaží zaručiť voľnosť na pracovnom trhu v rámci 

štátov Európskej únie prostredníctvom dvoch podstupňov. V prvom rade je to 

implementácia voľného pohybu osôb do bežnej praxe a v druhom rade 

zabezpečenie stáleho a priebežného plánu investícii do ľudského kapitálu 

prostredníctvom infraštruktúry európskych vzdelávacích inštitúcií a týmto 

spôsobom docieliť v rámci možností vysoký stupeň vzdelanosti občanov 

Európskej únie. 

• Zavedenie jednotnej Európskej zdravotnej karty, ktorá je prístupná občanom EÚ 

od júna 2004 v trinástich členských štátoch EÚ vrátane Slovenskej a Českej 

republiky a ktorá zjednodušuje administratívny proces zabezpečenia zdravotnej 

starostlivosti. Táto karta taktiež slúži ako doklad o tom, že jej vlastník je 

účastníkom zahraničného zdravotného systému jednej z členských krajín EÚ 

a Švajčiarska. 

• Zefektívnenie a zabezpečenie vyššieho stupňa koordinácie európskych 

sociálnych systémov prijatím regulácie 883/0465. 

• Vytvorenie siete zamestnaneckých služieb EURES ( European employment 

services) v roku 1993 členskými štátmi Európskej únie a Členskými štátmi 

a Európskym združením voľného obchoduňf'. Táto sieť slúži na získavanie 

informácii týkajúcich sa pracovných príležitostí v iných členských štátoch EU, 

takže vytvára cenný zdroj informácii pre obyvateľov členských krajín. Hlavnými 

funkciami informačnej služby je informovanosť európskej verejnosti o voľných 

pracovných miestach v členských štátoch EÚ aEFTA, asistencia pri 

vyhľadávaní vhodných pracovníkov pre európskych zamestnávateľov, 

zaisťovanie fungovania špecifických informačných systémov1'7 hlavne 

v prihraničných oblastiach jednotlivých členských štátov, spravovanie 

64 Lisabonská agenda j e stratégia na rozvoj EU, ktorá bola stanovená Európskou radou v marci roku 
2000 (zdroj:www.wikipedia.com). 
6 5Táto regulácia zefektívftuje administratívny proces zapojenia sa do sociálneho systému a možnosti 
poberania napríklad podpory v nezamestnanosti, starecký dôchodok a iné. 
" E F T A 
"napr ík lad EURES-T a EURES-C služba 
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internetového portálu http://ec.curopa.cu/eurcs/indcx.isp a iné. EURES pracuje 

hlavne na báze internetového portálu pracovných príležitostí. Vymieňanie 

informácii medzi zamestnávateľmi a zamestnancami je obojstranné a obe tieto 

skupiny môžu využívať EURES na uspokojenie svojich potrieb. Služba EURES 

je založený na spolupráci jednotlivých členských štátov, ktoré sa podieľajú na 

vytváraní ponuky a dopytu na európskom trhu práce. Celá služba je v dnešnej 

dobe pod správou Európskej komisie a jej orgánov určených pre tento cieľ. 

EURES taktiež čelí medzinárodnej konkurencii zo strany spoločností 

sprostredkujúcich pracovné príležitosti na trhu práce v rámci EÚ. „ Neustály 

rozvoj siete EURES viedol ku vzniku koordinačného úradu, ktorý je zodpovedný 

za propagáciu systému na úrovni Európskeho spoločenstva (jeho hlavná náplň 

je predovšetkým koordinácia potrebných technických opatrení, analýza 

pracovnej mobility a vytváranie prognóz na trhu práce). K realizácii cieľov 

EURES prispieva taktiež tzv. Technický a poradný výbor pre voľný pohyb 

pracovnej sily. Založená bola taktiež pracovná skupina siete EURES, ktorá 

objasňuje a presadzuje potreby užívateľov tejto siete."6* 

Graf č.7: Počet mesačných prístupov na portál EURES( v tis.): 

800 

600 

400 

200 tOTd XLĽL 
,<?> „o^ .o1" „cŕ „o" ^ . _K& r& J? JP JP JP 

/ W W / / é o* / # / ^ / / / 

Zdroj: European commision, 2006 - European Year of Workers' Mobility, the importance of thc mobility of 

workcrs to the implementation oťthe Lisbon strategy, Brussels, 2005 

Podľa Európskej komisie medzi základné priority Európskeho roku pracovnej 

mobility patrí hlavne rozšírenie verejnej osvety týkajúcej sa možnosti vycestovať do 

zahraničia za úmyslom pracovať v hosťujúcej členskej krajine Európskej únie a rozšíriť 

všeobecné povedomie o možnostiach, ktoré sa naskytujú občanom krajín Európskej 

únie týkajúce sa tejto otázky. Bohužiaľ, súčasná situácia na Európskom trhu práce sa 

vyznačuje skôr jednosmerným pohybom z „východu na západ" a preto je podpora 

6 8Zdroj: Patráková, Z., Voľný pohyb pracovných síl v kontexte vstupu Českej republiky do Európskej 
únie, Bakalárska práca IES, FSV-UK, Praha, 2002 str. 67 
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podobných snáh ako je Rok pracovnej mobility v EÚ pre staré členské štáty veľmi 

výhodná. 

Možná cesta zmiernenia dopadov odlivu vzdelanostného kapitálu 

Redukcia úniku kvalifikovaných odborníkov zo štátov EÚ-10 je dlhodobý 

a náročný proces. Ako som už naznačil, jedinou cestou ku obmedzeniu „odlivu 

mozgov" do zahraničia sa zdá byť okamžité vyrovnanie pracovných podmienok 

v západnej Európe a v nových členských krajinách. Táto požiadavka však v súčasnosti 

nie je reálne naplniteľná v krátkodobom horizonte. Ekonomický rast a hospodárske 

ukazovatele, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na trh práce, nemožno pozdvihnúť zo 

dňa na deň, preto je na mieste otázka akú alternatívnu cestu zvoliť. Možným 

východiskom zo súčasnej situácie by bolo zmiernenie nepriaznivých dopadov 

cezhraničnej mobility skrze spoplatnenie vedomostí nadobudnutých už počas štúdia. 

Vlády štátov EÚ-10 by sa preto mali snažiť čo najskôr a v čo najširšom rozsahu 

reformovať svoje školské systémy týmto smerom. Mnoho ľavicových strán by zrejme 

argumentovalo proti tejto myšlienke právom na rovnaké vzdelanie pre všetkých a nie 

len pre „vyvolenú" menšinu. Faktom ale zostáva, že popri súčasnom trende odchodu za 

prácou do zahraničia nie je školstvo efektívne a neprodukuje len domácich odborníkov. 

Z toho dôvodu štáty prichádzajú hlavne o značnú časť verejných výdavkov a o možnosť 

presunu týchto výdavkov do iných sektorov. 

V prípade zavedenia čiastočného alebo plného spoplatnenia vysokých škôl by sa 

straty vznikajúce odchodom vzdelaných ľudí aspoň čiastočne kompenzovali a nové 

členské štáty by neboli nútené dotovať „zahraničné pracovné sily". Argument práva na 

štúdium „chudobných" by tiež nemusela byť na mieste po zavedení mohutnej podpory 

týchto skupín skrze celoštudijné pôžičky, ktoré by neposkytovali komerčné inštitúcie, 

ale priamo štát. 
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4. Záver 

Zámerom mojej bakalárskej práce bolo popísať súčasné trendy mobility 

pracovných síl v kontexte rozšírenia Európskej únie a uvoľnenia Európskych trhov 

práce, ako aj pokus o predikciu budúceho vývoja pracovnej mobility a modelovanie 

chovania migračných subjektov za pomoci ekonomických teórií hier v závere práce. 

Súčasnosť pracovnej mobility v EÚ je stále brzdená reštriktívnymi opatreniami 

západných členských štátov. Tieto reštriktívne opatrenia do určitej miery limitujú počty 

migrujúcich osôb, ale situácia sa môže v priebehu ďalších rokov zmeniť vďaka 

vyššiemu stupňu vzdelanosti a vyššiemu stupňu informovanosti verejnosti. Stav kedy by 

dochádzalo k pravidelnému odlivu vzdelanostného kapitálu by rozhodne novým 

členským štátom nepomohol a preto je potrebné hľadať dostupné a zrealizovateľné 

cesty k potlačeniu fenoménu „brain-drain" v nových členských štátoch. Myšlienka 

neopodstatnenosti týchto obáv by určite nebola zo strany nových Členských štátov 

najzodpovednejším prístupom. Možné odpovede na otázky zaoberajúce sa odlivom 

vzdelanostného kapitálu možno tiež hľadať v príkladoch politík využívaných na 

zamedzenie odlivu vzdelanostného kapitálu napríklad zo štátov západnej Európy do 

USA. Tieto politiky ale nemusia byť za každú cenu aplikovateľné a záleží teda len od 

jednotlivých štátov EÚ - 10 ako sa k tejto problematike v budúcnosti postavia. 
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5. Príloha 

G r a f č . l - Minimálna mzda vo vybraných štátoch EÚ vyjadrená v PPS (purchasing 

power štandard). 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

zdroj: Eurostat - Statistical Office of the European Commission 
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