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1.

Úvod

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger
Rovnako ako v brožúre „Monitoring odborných pracovných síl I – pravidelný prieskum ponuky
a dopytu po odborných pracovných silách v prihraničných regiónoch východného Rakúska
so Slovenskom“1 je v úvode zhrnuté pozadie, ciele projektu a metodické východiská. Nasleduje analýza hlavných výsledkov druhej etapy prieskumu v rámci projektu „Monitorovanie
odborných pracovných síl (FAMO) – pravidelný prieskum ponuky a dopytu po odborných
pracovných silách v prihraničných regiónoch medzi východným Rakúskom a Slovenskom“.

Pozadie a ciele projektu
Koncom apríla 2011 uplynuli prechodné obdobia týkajúce sa voľného pohybu pracovných
síl a služieb pre stredoeurópske a východoeurópske členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v
roku 2004.
Pred rozšírením EÚ v roku 2004 sa zaoberali početné štúdie mobilitou pracovných síl v nových členských štátoch s cieľom odhadnúť možné potenciály migrácie pracovných síl, ktoré
by sa mohli dotknúť starých členov EÚ. Z týchto prác o. i. vyplýva, že odhady zmien na
trhu práce sú málo spoľahlivé a validné výsledky možno získať len pomocou monitoringu.
Na základe týchto poznatkov sa skúmala v rámci projektov „Monitoring trhu práce I2 a
II3 (LAMO I a II)“, ktoré boli financované prostriedkami INTERREG III/A spolkovej krajiny
1 Fachkräftemonitoring I (FAMO I) – regelmäßige Erhebung des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in
den Grenzregionen Ostösterreichs mit der Slowakei. Broschüre der Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung. Wien, 2010.
Projekt FAMO je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci „Európskej teritoriálnej spolupráce“ v programe cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 a spolufinancovaný
rakúskym ministerstvom práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov, ako aj Ministerstvom stavebníctva a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
2 Bittner, Marc/ Hudler-Seitzberger, Michaela, Arbeitsmarktmonitoring – Struktur, Motive, Erwartungen und
Wünsche des Arbeitsmigrationspotenzials in den Grenzregionen der Slowakei, Tschechiens und Ungarns mit
Österreich. In: SWS-Rundschau, Nr. 4, 432–457, 2006.
3 Bittner, Marc/ Hudler-Seitzberger, Michaela, LAMO II (Labourmarket Monitoring II) – Arbeitsmarktmonitoring
II: Monitoring der Veränderung am Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung. Broschüre der Paul Lazarsfeld-Gesellschaft für Sozialforschung. Wien, 2007.
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Viedeň a spolufinancované Spolkovým ministerstvom hospodárstva a práce, ochota ekonomicky aktívneho obyvateľstva prihraničných regiónov Rakúska s Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom migrovať za prácou, ako aj dopyt po pracovných silách
zo strany firiem na oboch stranách hranice.
Na tento účel bol vyvinutý súbor monitorovacích nástrojov, ktorý obsahoval expertné rozhovory, empirické prieskumy v domácnostiach, a vo firmách.
V ďalšom priebehu projektu „Monitorovanie odborných pracovných síl (FAMO) – pravidelný prieskum ponuky a dopytu po odborných pracovných silách v prihraničných regiónoch
medzi východným Rakúskom a Slovenskom“ bol ďalej zdokonaľovaný. Prieskum sa týmto
súborom nástrojov realizoval v období jeseň/zima 2008/09 a 2010/11. Obsahovo sa sústredil hlavne na ponuku kvalifikovaných pracovných síl a ich potrebu.
Z geografického hľadiska sa projekt sústredil v Rakúsku na Viedeň a na Slovensku na Bratislavský a Trnavský kraj.
Vo všeobecnosti sa projekt „Monitorovanie odborných pracovných síl (FAMO) – pravidelný
prieskum ponuky a dopytu po odborných pracovných silách v prihraničných regiónoch medzi východným Rakúskom a Slovenskom“ zameriava na prieskum ochoty migrácie za prácou (cezhranične, ako aj v rámci štátu) osôb z regiónu Viedeň – Bratislava –Trnava a aj na
ich kvalifikáciu. Obzvlášť relevantné v prihraničnom regióne je, samozrejme, každodenné
cezhraničné cestovanie za prácou, na ktoré bol kladený osobitný dôraz. Ďalej je stredobodom štúdie prieskum dopytu po kvalifikovaných pracovných silách zo strany firiem. Cieľavedomé zisťovanie dopytu po kvalifikovaných pracovných silách v oblastiach so zvýšeným
dopytom po pracovnej sile, ako aj odvodenie príslušných možností uchádzať sa o pracovné
miesta vyzbrojuje aktérov trhu práce odporúčaniami orientovanými na potreby praxe.
V rámci rozhovorov realizovaných v prieskumoch FAMO medzi firmami bola venovaná
špeciálna pozornosť realizovaným, resp. plánovaným internacionalizačným opatreniam
a spolupráci firiem na jednej i druhej strane hraníc. Jedna z ťažiskových tém sa venuje následkom hospodárskej krízy. Komplexný opis hospodárskeho vývoja vkladá údaje získané
prieskumom do zodpovedajúceho kontextu.
Takto vytvárajú získané údaje kvalifikovaný základ na prijatie hospodárskych opatrení a opatrení v rámci politiky trhu práce.
Aplikovaním výsledkov prieskumov v projekte LAMO je možné dopracovať sa k zmenám
týkajúcim sa ochoty migrovať za prácou, kvalifikácie potenciálnych migrantov za prácou
a pracovníkov denne dochádzajúcich cez hranice za prácou, ako aj dopytu po pracovných
silách a kvalifikačných požiadaviek v prihraničnom regióne, ktoré nastali od rokov 2004/05.
Údaje z projektu „AFLA – mobilita pracovných síl a dopyt po kvalifikovaných pracovných
silách po liberalizácii rakúskeho trhu práce“4 umožňujú za rok 2010 vykonať porovnania
medzi Rakúskom, Českom, Maďarskom a Slovenskom aj na celoštátnej úrovni.
Osobitne s ohľadom na prechodné obdobia, ktoré končia koncom apríla 2011, sú údaje
z prieskumu FAMO II veľmi zaujímavé, pretože umožňujú vysloviť závery, resp. prognózy
v súvislosti s mobilitou pracovných síl a ich kvalifikáciou, s dopytom po pracovných silách
a jednotlivých odbornostiach a s cezhraničným poskytovaním služieb po liberalizácii.
4 Projekt „AFLA – Mobilita pracovných síl a dopyt po kvalifikovaných pracovných silách po liberalizácii rakúskeho
trhu práce“ bol financovaný z prostriedkov Spolkového ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov. Správy, pracovné podklady a výsledky sa nachádzajú na www.afla.at.

6

Na tomto projekte spolupracujú Spoločnosť pre sociálny prieskum Paula Lazarsfelda (Viedeň), Inštitút pre výskum práce a rodiny (Bratislava) a WIFO – Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (Viedeň). Projekt trvá od roku 2008 do roku 2012.

Metodické postupy
Na zber údajov boli vyvinuté nástroje v projekte LAMO a následne boli aplikované v rámci
projektu FAMO (prieskumy v domácnostiach a firmách, podnikoch a organizáciách a aj
rozhovory s expertmi).
Počas prieskumov vykonaných v domácnostiach bola v Bratislave a Trnave oslovená reprezentatívna vzorka ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku 15 až 64 rokov, s ktorou
bolo realizovaných 1 502 rozhovorov metódou „face to face“; vo Viedni ich bolo 1 561.
Z obsahového hľadiska bol prieskum zameraný na ťažiskové oblasti:
• ochota migrovať a každodenne dochádzať za prácou na druhú stranu hraníc, vrátane
už realizovaných aktivít,
• želaná forma migrácie za prácou,
• plánovaný čas a dĺžka trvania zamestnania v zahraničí,
• doterajšie skúsenosti s každodenným dochádzaním do práce (v tuzemsku, resp. do
práce v zahraničí),
• očakávania a predstavy v súvislosti so mzdou a pracovnými podmienkami v zahraničí,
• motivačné faktory k mobilitnému správaniu sa,
• následky hospodárskej krízy,
• sociálno-ekonomické charakteristiky a odborná kvalifikácia potenciálnych migrantov,
• názory a osobné postoje potenciálnych migrantov (napr. preferencia hodnôt, spokojnosť s prácou a životom).
V prieskume vo firmách, podnikoch a organizáciách bolo telefonicky oslovených vo Viedni
1 501 a v Bratislave a Trnave 1 500 zamestnávateľských subjektov. Otázky boli orientované
na tieto oblasti:
• charakteristika firmy, podniku, organizácie,
• odhad počtu zamestnancov,
• dopyt po pracovných silách – po ich kvalifikácii,
• (potenciálne) zamestnávanie zahraničných pracovných síl,
• následky hospodárskej krízy,
• stratégie internacionalizácie.
S cieľom vyvodiť závery vzhľadom na možnosti uchádzať sa o prácu a vypracovať odporúčania v oblasti kvalifikácie boli vypracované v odvetviach so zvýšeným dopytom po pracovníkoch podrobnejšie kvalitatívne analýzy, ktoré boli rozšírené o už existujúce možnosti
vzdelávania v danom regióne a diskutované s relevantnými regionálnymi aktérmi trhu
práce s cieľom vypracovať konkrétne opatrenia.
S týmto zámerom boli vo firmách, podnikoch a organizáciách vo Viedni, Bratislave a Trnave
vedené tzv. „personálne dialógy“ s osobami zodpovednými za personálnu politiku.
Okrem toho boli v každej krajine vykonané rozhovory s desiatimi odborníkmi z oblasti trhu
práce, politiky zamestnanosti, vzdelávania, hospodárstva a vedy s cieľom zohľadniť národné špecifická danej krajiny, ktoré ovplyvňujú interpretáciu údajov z prieskumov.
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Prieskumy boli realizované v období jeseň/zima rokov 2010/11.
Aby sa zohľadnil najväčší možný počet relevantných faktorov pre migráciu, vypracovali sa
kritériá výberovej vzorky domácností a zamestnávateľských subjektov. Vychádzali z podrobnej analýzy5 regionálnych, štrukturálnych a ekonomických podmienok, ktoré zohľadňovali tieto faktory:
v rámci prieskumu v domácnostiach:
• štruktúra obyvateľstva a pracujúcich,
• veľkostná štruktúra obcí,
• veková a vzdelanostná štruktúra domáceho obyvateľstva;
v rámci prieskumu u zamestnávateľov:
• regionálne rozdiely v hospodárskej štruktúre,
• štruktúra odvetví – zohľadnenie „citlivých“ sektorov,
• sektorová a regionálna štruktúra zamestnanosti,
• veľkostná štruktúra firiem, podnikov a organizácií,
• vlastnícke pomery (zahraničné, tuzemské),
• vzťah medzi tuzemskou a zahraničnou orientáciou firiem, podnikov a organizácií.
Prehľad hlavných výsledkov projektu FAMO je uvedený v nasledujúcich kapitolách. Podrobné správy k čiastkovým kapitolám sú publikované na webovej stránke projektu www.
famo.at.

5 Krajasits, Cornelia u. a.: Raumstrukturelle und regionalökonomische Hintergrundanalyse des Untersuchungsraumes und Ausarbeitung eines Samplingplanes für die Individual- und Unternehmensbefragung in der Grenzregion AT-SK. ÖIR:I (Österreichisches Institut für Raumplanung: Informationsdienste GmbH). Wien, 2008.
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2.

Regionálny a hospodársky vývoj v Rakúsku
a v štátoch EÚ-12

Peter Huber, Stefan Ederer
Diskusia v máji 2004 v Rakúsku o rozšírení EÚ o kandidátov na vstup zo strednej a východnej Európy prebiehala kontroverzne. Zástancovia tohto kola rozširovania EÚ zdôrazňovali,
že Rakúsko by spomedzi starých členských štátov EÚ patrilo k tým, ktoré by najviac ekonomicky profitovali z rozšírenia. Kritici očakávali predovšetkým potenciálne negatívne vplyvy
vyplývajúce z rozdeľovania. Integrálnou súčasťou projektu FAMO bol preto prieskum a
predstavenie hospodárskeho vývoja v Rakúsku a v členských štátoch strednej a východnej
Európy a migračných pohybov v EÚ od roku 2004.
Príslušný priestorový rámec zahŕňa nielen štáty európskeho regiónu CENTROPE, ale aj štáty, ktoré k EÚ pristúpili v roku 2007, Bulharsko a Rumunsko (EÚ-2). Dôvodom je na jednej
strane to, že prechodné obdobia pre voľný pohyb pracovných síl voči desiatim štátom, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004 (štáty EÚ-10), sa skončili v máji 2011, čím je migračno-politický priestor voči týmto štátom obmedzený. Na druhej strane sa pre možné predĺženie
prechodných období voči štátom EÚ-2 (a pre definitívne vypršanie prechodných období k
1. januáru 2014) očakávajú dôležité migračno-politické rozhodnutia, ktoré by mohli mať
dôsledky aj pre euroregión CENTROPE.

Celkový hospodársky vývoj pristupujúcich štátov
Hospodárstvo východoeurópskych a stredoeurópskych štátov zaznamenalo za posledných
desať rokov intenzívny nárast, ktorý viedol k výraznej konvergencii priemernej úrovne
príjmov v EÚ. Rozdiely medzi štátmi boli značné a týkali sa nielen rastu hospodárstva
a blahobytu, ale aj existujúcich hospodárskych postupov. Tieto mali rozhodujúci vplyv
nielen na hĺbku a trvanie prepadu počas finančnej a hospodárskej krízy, ale aj na tempo
a rozsah zotavenia po nej. V pobaltských, v juhoeurópskych a východoeurópskych štátoch zohral tuzemský dopyt ako hnacia sila rastu podstatne silnejšiu úlohu než v stredoeurópskych štátoch, čo spôsobilo nárast vysokých bilančných schodkov vo výkonoch pred
krízou a  následne silný prepad hospodárskej výkonnosti. Identický stav bol aj v prípade
zotavenia konjunktúry. V stredoeurópskych štátoch vzrástlo hospodárstvo v prvom rade
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vďaka exportu. Smerovalo to k miernym prírastkom a zároveň k vyváženejším hospodárskym postupom, ktoré tvorili predpoklad silného zotavenia po finančnej a hospodárskej
kríze.

Konvergencia k úrovni EÚ pri súčasnej divergencii v rámci štátov
Posledné desaťročie v juhoeurópskych a stredoeurópskych štátoch EÚ na regionálnej úrovni bolo poznačené výrazným vyrovnávaním rozdielov prerušeným hospodárskou krízou v
takmer všetkých regiónoch NUTS 2 štátov EÚ-12. Proces konvergencie sprevádzali prehlbujúce sa regionálne rozdiely v týchto štátoch (poznačených už počas prvých rokov nového
tisícročia veľkými regionálnymi disparitami), pričom sa v nich mzdy vyvíjali výrazne pomalšie ako HDP, takže stupeň dosiahnutej konvergencie pri úrovni miezd, ako aj pri úrovni
produktivity, bol výrazne nižší ako pri indikátoroch, akými sú nezamestnanosť a hrubý
domáci produkt na obyvateľa.
V regionálnom vývoji štátov EÚ-12 v poslednom desaťročí boli v prvom rade uprednostňované regióny hlavných miest. Nakoľko už v roku 2000 vykazovali výrazne lepšiu úroveň
vývoja, dochádzalo v nich k narastajúcim regionálnym rozdielom. V druhom rade boli
preferované prihraničné regióny, keďže celý región patrí do oblasti, ktorá je významná
z hľadiska prepojenia západu a východu Európy. Dôležité je upozorniť, že všetky bezprostredné prihraničné regióny nových členských štátov neboli uprednostňované počas
celého obdobia, najmä v Západnej Transdanubii (západnej časti Maďarska) bol vývoj už v
rokoch pred hospodárskou krízou poznačený pomalším rastom a narastajúcou nezamestnanosťou. Prepojenie západu a východu Európy nezohrávalo ani v Poľsku, Rumunsku a
Českej republike vzhľadom na nezamestnanosť takú významnú úlohu ako v ostaných
štátoch EÚ-12.
Odhliadnuc od zjavných výziev, ktoré narastajúce regionálne disparity v rámci štátov kladú
pred národnú regionálnu politiku, uprednostňovanie postavenia prihraničných regiónov v
nových členských štátoch implikuje, že regionálne rozdiely medzi bezprostrednými prihraničnými regiónmi Rakúska a štátmi EÚ-12 sú výrazne menšie ako medzi štátmi EÚ-12.
Exemplárne v meste Bratislava hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily bol
v roku 2008 už o 900 € vyšší ako vo Viedni. Menšie regionálne rozdiely tým relativizujú
prehnanú obavu týkajúcu sa možnej migrácie pracovných síl z bezprostredných prihraničných regiónov. Zároveň to znamená, že vzdialenejšie regióny Bulharska a Rumunska majú
výrazne nižší príjem ako susedné krajiny Rakúska a migračné podnety z týchto krajín sú
tomu primerane vysoké.
V konečnom dôsledku sa ukazuje, že rozdiely vo výške príjmov a miezd pri výmenných
kurzoch sú v prihraničných regiónoch vo vzťahu k štátom EÚ-12 (mimo Bratislavy) stále
vysoké a vo vzdialenejších regiónoch tomu zodpovedajúc ešte vyššie. Mzdová úroveň
v parite kúpnej sily sa pred krízou pohybovala vo väčšine priamych prihraničných regiónov nových členských štátov medzi 51 % (západné Slovensko) a 59 % (juhovýchod
Českej republiky) úrovne miezd v Burgenlande a medzi 38 % a 44 % úrovne miezd vo
Viedni. Dokonca v Bratislave (v regióne s najvyššou úrovňou miezd v priamych prihraničných regiónoch nových členských štátov) sa mzdy pri výmenných kurzoch v roku
2007 pohybovali len okolo 78 % úrovne miezd v Burgenlande, takže v regióne je potrebné naďalej počítať s potenciálom cezhraničného zamestnávania, aj keď podstatne
nižším ako v roku 2004.
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Výrazne rozdielne regionálne štruktúry
Regióny nových členských štátov sa od rakúskych výrazne odlišujú aj svojou štruktúrou.
Celkove je v regiónoch NUTS 2 štátov EÚ-12 – s výnimkou hlavných miest, len slabo
rozvinuté zamestnávanie v sektore služieb. Vzhľadom na industrializáciu týchto regiónov
existujú v nových členských štátoch značné národné rozdiely. Kým bulharské a rumunské
regióny (s výnimkou hlavných miest) vykazujú pomerne vysoký podiel primárneho sektora
na zamestnanosti a tvorbe hodnôt, v Čechách a na Slovensku (takisto s výnimkou hlavných
miest) je podiel sekundárneho sektora výrazne vyšší ako v samotných najsilnejšie industrializovaných rakúskych regiónoch. V Poľsku a Maďarsku sú oproti tomu najmä východné
regióny ešte silno agrárne zamerané, zatiaľ čo sekundárny sektor v západných regiónoch
si udržiava vysoký podiel na zamestnanosti a tvorbe hodnôt.
Pre celý analyzovaný región (vrátane Rakúska) platí, že vo svojej štruktúre ľudského kapitálu vyniká predovšetkým vysokým podielom osôb s ukončeným stredným vzdelaním,
avšak len nízkym podielom osôb s nižším, ale aj s vyšším ukončeným vzdelaním. Aj tu existujú národné rozdiely, ktoré vedú k tomu, že napríklad podiel zamestnancov s terciárnym
vzdelaním je vo väčšine poľských a bulharských regiónov vyšší ako v Rakúsku.
Na rozdiel od ukazovateľov celkového hospodárstva pri štrukturálnych ukazovateľoch sa konvergenčné tendencie takmer neprejavujú. Sektorová štruktúra tvorby hodnôt sledovaných
regiónov sa v sledovanom časovom období odlišovala, čo poukazuje na narastajúcu regionálnu špecializáciu. Iba v prípade štruktúry nezamestnanosti sa tu ukazuje prepojenie západu
a východu Európy v rámci regiónu, pričom znevýhodňovanie východných regiónov vzhľadom
na nezamestnanosť mladých a dlhodobú nezamestnanosť je o čosi výraznejšie ako pri celkovej nezamestnanosti a podiel zamestnanosti starších ľudí je predovšetkým v regiónoch
hlavných miest nových členských štátov vyšší ako v ostatných častiach štátov.
Z migračno-politickej perspektívy to znamená, že očakávaní prisťahovalci zo štátov EÚ10 pochádzajú z obyvateľstva, pri ktorom v prevažnej miere ide o dobre vzdelaných pracovníkov z oblasti priemyslu. Pokiaľ nedôjde k veľmi silným selektívnym procesom medzi
migrantmi, cezhraničnými pracovníkmi a nemobilnými skupinami obyvateľstva, je možné z perspektívy Rakúska očakávať jednoznačne kvalifikovanejších imigrantov z týchto
štátov ako sú v priemere imigranti doposiaľ žijúci v Rakúsku. Pri prisťahovalcoch zo štátov EÚ-2, ktoré sú polohou vzdialenejšie od Rakúska, je možné oproti tomu na základe
vzdelanostnej štruktúry predpokladať skupinu s nižším dosiahnutým vzdelaním. Napriek
vysokému podielu pracovníkov s terciárnym vzdelaním v Bulharsku je v porovnaní s Rakúskom v oboch štátoch celkovo medzi pracujúcimi vysoký podiel nízko kvalifikovaných
pracovných síl. Navyše sledovanie regionálnej štruktúry nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a mladých potvrdzuje, že obidva tieto „push“ faktory predstavujú pre pohyb
pracovníkov vo východných regiónoch – najmä Slovenska a Maďarska – silnejší podnet k
migrácii ako v bezprostredných prihraničných regiónoch.

Migračné pohyby v EÚ od pristúpenia štátov do EÚ v rokoch 2004 a 2007
Analýza migračných pohybov v EÚ po roku 2004 ukazuje, že po rozšírení v rokoch 2004
a 2007 prišlo k nárastu imigrácie z pristupujúcich štátov do štátov EÚ-15, pričom na konci
prechodných období pochádzalo približne 0,5 % obyvateľstva žijúceho v štátoch EÚ-15 zo
štátov EÚ-10 a približne rovnaký podiel obyvateľstva štátov EÚ-25 prišiel zo štátov EÚ-2.
Prírastky vo väčšine štátov však predstavovali len niekoľko málo desatín percent u zárob-
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kovo činných osôb. Len vo Veľkej Británii a v Írsku nastal silný nárast obyvateľstva zo štátov EÚ-10 o viac ako jedno percento a  v Grécku, Taliansku a na Cypre sa počet obyvateľov
zo štátov EÚ-2 taktiež výrazne zvýšil.
Okrem toho sa ukazuje, že migračné pohyby medzi štátmi EÚ-10 a štátmi EÚ-15 a podobne medzi štátmi EÚ-2 a štátmi EÚ-25 v období po pristúpení boli určované celým radom
inštitucionálnych, geografických, kultúrnych a hospodárskych faktorov, z ktorých voľný
pohyb pracovných síl bol jedným z dôležitých faktorov. S výnimkou Veľkej Británie a Írska
štáty, ktoré už v čase pred zavedením voľného pohybu pracovných síl pociťovali silnejšiu
migráciu zo štátov EÚ-10, priťahovali nadmerne vysoký podiel týchto imigrantov aj po zavedení voľného pohybu pracovných síl. Štáty s nižšou mierou imigrácie z týchto štátov pred
zavedením voľného pohybu pracovných síl zaznamenali naproti tomu aj po jeho zavedení
len mierny nárast imigrácie zo štátov EÚ-10. To isté platí aj pre migráciu pracovných síl zo
štátov EÚ-2 po roku 2007.
Analýza európskeho prieskumu pracovných síl pre euroregión CENTROPE pritom ukazuje,
že CENTROPE – napriek miernemu zlepšeniu v posledných rokoch – je práve v oblasti pohybu pracovných síl medzi jednotlivými regiónmi tvoriacimi jeho súčasť ešte stále slabo
prepojený. Len medzi Českou a Slovenskou republikou sú užšie migračné pohyby a cezhraničné zamestnávanie, ktoré existuje skôr vďaka historickému prepojeniu týchto štátov
než ako výsledok integračnej politiky posledných rokov. Analýza navyše uvádza rakúsky
región CENTROPE (najmä mesto Viedeň) ako najdôležitejšiu oblasť z hľadiska priťahovania
imigrantov nielen v rámci CENTROPE, ale aj mimo neho. Existujúce bariéry pre imigrantov
z nových členských štátov EÚ, spojené s dlhšími povojnovými dejinami imigrácie z iných
štátov, viedli k tomu, že imigrácia z iných regiónov ako zo štátov regiónu CENTROPE je
podstatne dôležitejšia.
Z celkového hľadiska je pre región kvantitatívne významnejšia emigrácia do iných európskych regiónov ako emigrácia medzi jednotlivými regiónmi CENTROPE. Touto emigráciou
dochádzalo často nielen v rakúskej časti regiónu CENTROPE, ale aj v regiónoch CENTROPE,
tvoriacich súčasť nových členských štátov, k strate vysokokvalifikovaných pracovných síl,
takže celkovo možno CENTROPE označiť za región, pre ktorý je typický “únik mozgov“.
Vo väčšine štátov EÚ-15 mala imigrácia zo štátov EÚ-10 podľa rôznych simulačných výsledkov len nepatrné vplyvy na nezamestnanosť a mzdy domácich obyvateľov. Nárast nezamestnanosti a pokles rastu miezd väčšinou predstavoval menej ako jednu desatinu percenta. Aj tu tvoria Veľká Británia a Írsko výnimku. Nezamestnanosť podľa makroekonomických simulácií vzrástla o niekoľko desatín percenta a rast miezd sa výraznejšie spomalil.
Mikroekonomické prieskumy upozorňujú, že tieto efekty sa koncentrovali len na niektoré
čiastkové segmenty trhu práce, pričom účinky rozdelenia sú silne závislé od toho, ktoré
skupiny sa vo väčšej miere prisťahovali a pre celkové hospodárstvo tým neboli štatisticky
zistené takmer žiadne významné efekty.

Migrácia zo štátov EÚ-12 počas prechodných období v Rakúsku
Prechodné obdobia neslúžili v Rakúsku výlučne k oddeleniu rakúskeho pracovného trhu od
ostatných štátov EÚ, v tomto období sa využívali aj pre aktívny dizajn imigrácie. Napriek
nárastu oproti obdobiu bezprostredne pred rozšírením rozsah imigrácie zo štátov EÚ-12
ostal nižší, než sa očakávalo v štúdiách migračných prognóz ex ante. Navyše kvantitatívne
najvýznamnejšie migračné toky, smerujúce do Rakúska v tomto období, pochádzali z ostatných štátov EÚ-15 a z tretích krajín.
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Počas prechodných období došlo aj k štrukturálnemu posunu pri imigrácii zo štátov EÚ-10.
Zmenila sa štruktúra štátov a imigrácia sa vyznačovala menším obratom ako pred rozšírením. To malo za následok, že sa na jednej strane znížil obrat migrantov a zreteľne sa zmenila štruktúra štátov imigrácie z EÚ-10. V porovnaní s imigrantmi z obdobia deväťdesiatych
rokov a prvých rokov nového tisícročia boli migranti, ktorí sa od roku 2004 prisťahovali zo
štátov EÚ-10, vzdelanejší, z hľadiska dosiahnutého veku boli starší a menej početne zastúpení ženami. Na základe postupujúcej reštrukturalizácie rakúskeho migračného systému
požadujúceho vyššie kvalifikovaných pracovníkov a vzhľadom na koncentráciu mnohých
ustanovení o výnimkách týkajúcich sa prechodných období boli migranti po roku 2004
výraznejšie zastúpení pracovnou silou s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním ako predchádzajúce skupiny pracovníkov.
Migranti zo štátov EÚ-10 koncom roka 2010 boli väčšinou vzdelaní (väčšina imigrantov
disponovala stredným stupňom vzdelania), pracovali v prevažnej miere v sektore služieb
a v povolaniach zameraných na poskytovanie služieb a vo väčšej miere boli medzi nimi
zastúpené ženy. Podľa dostupných údajov nie všetkým sa podarilo uplatniť na rakúskom
pracovnom trhu na pracovných pozíciách zodpovedajúcich dosiahnutej kvalifikácii.
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3.

Podmienky života a práce

Rastislav Bednárik
Podmienky života a práce patria medzi faktory, ktoré môžu určitým spôsobom ovplyvniť
rozhodnutie migrovať za prácou (push faktory). Detailnejší pohľad na podmienky, v ktorých žijú a pracujú obyvatelia Viedne a západného Slovenska6, poskytli údaje zo sociologického prieskumu realizovaného v rámci projektu FAMO doplnené údajmi z oficiálnych
štatistík Rakúska, Slovenska a Európskej únie.
Aktuálne podmienky života a práce väčšina opýtaných obyvateľov domácností v prihraničnom regióne Rakúska a Slovenska považuje za celkom prijateľné. Rozdiely, na ktoré upozorňujú výskumné poznatky, sa týkajú najmä dvoch oblastí: bývania a príjmovej situácie
domácností.
Pri porovnaní podmienok bývania v Rakúsku a na Slovensku podľa dostupných štatistických údajov bol zistený podobný charakter bývania v oboch krajinách. Obyvatelia oboch
krajín preferujú bývanie v rodinných domoch, viac v Rakúsku než na Slovensku. Obytné
domy v Rakúsku poskytujú viac priestoru na bývanie. Na druhej strane obyvatelia Slovenska sú vo väčšej miere vlastníkmi svojich obydlí. V Rakúsku je pomerne značná časť obydlí
len prenajatá.7
Situácia v bývaní vo Viedni a na západnom Slovensku je mierne odlišná než sú priemerové
ukazovatele za celé krajiny. Preto boli osobitne zisťované informácie o bývaní v prieskume domácností a danú situáciu vieme popísať na základe údajov z roku 2010. Vo Viedni
i v Bratislave bol potvrdený mestský charakter bývania s prevahou bývania v bytoch. Pokiaľ
ide o obytný priestor, ten je väčší vo Viedni než v Bratislavskom či Trnavskom kraji.

6 V danom prípade ide o Bratislavský a Trnavský kraj.
7 Na Slovensku asi polovica obyvateľov býva v rodinných domoch (48,5 %) a dvojdomoch (1,4 %) a druhá
polovica (49,9 %) v bytoch. V Rakúsku v rodinných domoch a dvojdomoch býva viac ako polovica 56,6 %
(43,4 % + 13,2 %) populácie a v bytoch potom 42,6 % populácie (Eurostat, 2009). Komfortnejšie bývanie
je v rakúskych obydliach, keď tu pripadá 1,7 izby na 1 obyvateľa, kým na Slovensku je to menej 1,1 izby na
jedného obyvateľa (Eurostat, 2010). Na druhej strane, v prospech obyvateľov na Slovensku vypovedá status
vlastníctva obydlia, keď 89,5 % obyvateľov sú zároveň aj vlastníkmi svojich obydlí a len 10,5 % obyvateľov
býva v prenajatých obydliach. V Rakúsku vo vlastnom obydlí býva 57,5 % obyvateľov a v najatom obydlí býva
42,5 % obyvateľov (Eurostat, 2009).
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Viedenčania bývajú najmä v bytoch, a to prenajatých (takmer 2/3 respondentov takto
býva, vo vlastných bytoch býva 13,3 % Viedenčanov) a v rodinných domoch býva 16,2 %
Viedenčanov. V Bratislavskom kraji občania bývajú najmä v bytoch (80 % respondentov),
prevažne však vo vlastných (59,1 %) a v rodinných domoch býva 20 % respondentov.
V Trnavskom regióne v rodinných domoch bývala vyše 1/3 respondentov a v bytoch 65,3
% obyvateľov (29,2 % vo vlastných bytoch). Zaľudnenosť viedenských bytov je nižšia –
priemerný počet osôb na jednu domácnosť je 2,55 človeka, kým v Bratislave je to 2,81
človeka na 1 domácnosť a v Trnavskom regióne 2,71 človeka na 1 domácnosť. Čiastočne
je to dané väčším podielom jednočlenných domácností vo Viedni (19 %) než na západnom
Slovensku (11,6 %) i nižším podielom 4 a viacčlenných domácností vo Viedni (20,8 %) než
na západnom Slovensku (26,8 %).
Subjektívne boli respondenti spokojní so svojím bydliskom, o niečo viac spokojnosti vyjadrili Viedenčania než obyvatelia na západnom Slovensku (veľmi spokojných bola viac ako
polovica respondentov Viedne oproti 36 % na západnom Slovensku).

Tabuľka 3.1 Spokojnosť obyvateľov so svojím bydliskom (v % odpovedajúcich, 2010)
Miera
spokojnosti

Veľmi
spokojný

Spokojný

Nespokojný

Veľmi
nespokojný

Neodpovedal

Spolu

Viedeň

50,9

41,3

5,7

1,7

0,5

100,0

Západné
Slovensko

36,0

56,4

7,3

0,3

-

100,0

Z viedenských obyvateľov sú s bydliskom spokojnejšie ženy na materskej dovolenke a dôchodcovia, na západnom Slovensku so svojím bydliskom sú viac spokojní pracovníci s lepším postavením v zamestnaní.
Súčasný ekonomický rozdiel medzi Rakúskom a Slovenskom na úrovni domácností je najmä vo výške príjmov a miezd. Dlhodobé ekonomické zaostávanie východnej Európy sa vypuklo prejavuje práve na hranici medzi Rakúskom a Slovenskom, a to v podstatne nižších
príjmoch slovenských než rakúskych domácností. Blízkosť Viedne je však dobrým stimulom
pre rast príjmov slovenských obyvateľov bývajúcich blízko rakúskej hranice – sú to práve
obyvatelia Bratislavského kraja. Razantnejší rast miezd a príjmov na západe Slovenska
zároveň znamená zaostávanie príjmov vo východnej časti krajiny, čo býva stimulom tamojších obyvateľov pre emigráciu za prácou.
Zatiaľ čo rakúske domácnosti majú ročné príjmy na priemernej úrovni 23 372 EUR na 1
osobu (od 21 302 EUR v Kärnten po 24 522 EUR vo Vorarlbergu), na Slovensku je priemerný ročný príjem domácností 7 421 EUR na 1 osobu. (Údaje sú z regionálnej databázy Eurostatu za rok 2008.) Príjmy vo Viedni sa veľmi nelíšia od príjmov v ostatných častiach Rakúska, príjmy v Bratislave (13 078 EUR na 1 osobu ročne) sú podstatne vyššie než príjmy
v ostatných častiach Slovenska (v regióne stredného Slovenska je to 6 747 EUR na 1 osobu
ročne). Existuje teda 1,8-násobný rozdiel v priemerných príjmoch domácností vo Viedni
a v Bratislave, ale až 3,2-násobný rozdiel v príjmoch domácností mimobratislavskej časti
slovenských domácností oproti viedenským domácnostiam. Tendencia je zrýchlene zvyšovať veľmi nízke príjmy slovenských domácností, čo bolo umožnené najmä vstupom Slovenska do Európskej únie. Kým nárast priemerných príjmov rakúskych domácností v období
2004 – 2008 bol 16 %, nárast príjmov slovenských domácností za toto obdobie bol takmer
100 % (v Bratislave 96,2 %). Rozdiely v príjmoch v Rakúsku a na Slovensku možno doplniť
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údajmi o mzdách. Podľa Eurostatu v Rakúsku boli priemerné hrubé ročné zárobky v roku
2009 na úrovni 33 384 EUR, kým na Slovensku v roku 2010 to bolo ročne 10 777 EUR.
Rozdiely v príjmoch sú v rozličných sociálnych a príjmových skupinách rakúskych domácností oproti situácii na Slovensku len mierne vyššie. Podľa údajov EU-SILC v roku 2008 bola
hodnota Gini koeficientu udávajúca mieru príjmovej nerovnosti v Rakúsku 26,1 bodu a na
Slovensku menej – 23,6 bodu (Atkinson, A. B., Marlier, E.: Income and living conditions in
Europe, Eurostat, 2010). Ukazuje sa, že regionálne rozdiely v príjmoch na Slovensku majú
dopad na celkové nerovnosti.
Pri vyšších príjmoch sa dá očakávať väčšia subjektívna spokojnosť s príjmom. Prieskum potvrdil túto predstavu a vo Viedni boli 2/3 obyvateľov spokojných s príjmami svojej domácnosti oproti cca 30 % nespokojných. Obyvatelia západného Slovenska boli vo významnej
miere nespokojní s príjmami svojich domácností (41 %), viac nespokojní ako obyvatelia
Viedne, avšak väčšina (55,5 %) je so svojimi príjmami spokojná.

Tabuľka 3.2 Spokojnosť obyvateľov s príjmom domácnosti (v % odpovedajúcich, 2010)
Miera
spokojnosti

Veľmi
spokojný

Spokojný

Nespokojný

Veľmi
nespokojný

Neodpovedal

Spolu

Viedeň

14,1

53,3

23,2

6,9

2,5

100,0

Západné
Slovensko

12,8

42,7

35,5

5,4

3,5

100,0

Zaujímavé je, že vo Viedni aj na západnom Slovensku sa od roku 2008 do roku 2010 znížil
podiel nespokojných so svojimi príjmami o cca 3 percentuálne body; podiel „veľmi spokojných“ sa však počas dvoch rokov nezmenil.
V nadväznosti na vyššiu príjmovú situáciu domácností vo Viedni obyvatelia Viedne vyjadrili väčšiu mieru spokojnosti so svojím životným štandardom oproti obyvateľom západného Slovenska. Zatiaľ čo Viedenčania sú so svojím životným štandardom „veľmi spokojní“ v 39,8 %
prípadov a „spokojní“ v 49,8 % prípadov, obyvatelia západného Slovenska sú „veľmi spokojní“
len v 16,6 % prípadov a „spokojní“ v 56 % prípadov. Na opačnej strane škály máme len 10,1 %
nespokojných a veľmi nespokojných Viedenčanov so svojím životným štandardom, ale až 27 %
nespokojných a veľmi nespokojných obyvateľov západného Slovenska so životným štandardom.
Pozitívnou správou je, že tak v prípade Viedne, ako aj na západnom Slovensku sa miera spokojnosti so životným štandardom za uplynulé sledované obdobie (2008 – 2010) mierne zvýšila.
Prognóza vývoja životného štandardu je v očiach obyvateľov Viedne tiež podstatne pozitívnejšia ako na slovenskej strane prihraničného regiónu. Vo Viedni takmer 60 % obyvateľov
sa vyjadrilo, že optimálny životný štandard už majú alebo ho dosiahnu v priebehu 1 – 2 až
5 rokov, na západnom Slovensku dosiahnutie optimálneho životného štandardu v takom
krátkom období vidí len 40 % obyvateľov.
Spolunažívanie medzi obyvateľmi je na oboch stranách rakúsko- slovenskej hranice hodnotené vysoko. Nachádzame tu vysoké miery spokojnosti s rodinou aj s priateľmi. Vo Viedni je „veľmi spokojných“ s rodinou 58,6 % obyvateľov a na západnom Slovensku 63,6 %
obyvateľov. Ďalších 40,1 % Viedenčanov a 31,4 % obyvateľov západného Slovenska je
s rodinou „spokojných“. Hodnotenie miery spokojnosti s priateľmi takisto dosahuje vysoké
pozitívne hodnoty, aj keď nie až také vysoké ako pri rodine.
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Z hľadiska dopravných možností sú obyvatelia Viedne aj západného Slovenska pomerne
solídne vybavení osobnými automobilmi, pritom relatívne viac domácností na slovenskej
strane než vo Viedni má auto k dispozícii. Vo Viedni cca polovica domácností (50,2 %) má
k dispozícii 1 osobný automobil a 2 autá má ďalších 18,2 % domácností. Existuje tu však
28,8 % domácností, ktoré osobný automobil nemajú. V Bratislave má 58,3 % domácností
k dispozícii 1 osobné auto a ďalších 19,7 % domácností je vybavených 2 autami; 21,5 %
domácností auto nemá. V Trnavskom regióne je 70,5 % domácností vybavených 1 osobným automobilom a ďalších 12,4 % vybavených 2 autami; 16,9 % domácností auto nemá.
Spokojnosť s verejnou dopravou je evidentne väčšia vo Viedni než v Bratislavskom či Trnavskom kraji.
Vo viedenskom regióne veľmi spokojných je vyše polovica opýtaných (51,7 %) a spokojných
ďalších 37,9 % opýtaných Viedenčanov. Len 9,9 % Viedenčanov uviedlo, že sú nespokojní
a veľmi nespokojní. Na západnom Slovensku je menšia spokojnosť s verejnou dopravou:
veľmi spokojných je 18 % obyvateľov a spokojných 56,8 % obyvateľov. Podiel nespokojných
obyvateľov západného Slovenska s verejnou dopravou predstavoval v roku 2010 spolu 20,3
% a veľmi nespokojných bolo ďalších 3,1 %; oproti roku 2008 však podiel nespokojných
a veľmi nespokojných obyvateľov s verejnou dopravou klesol o 7,1 percentného bodu.
Rozdiely v životnom štýle obyvateľov Viedne a západného Slovenska môžeme doložiť sebahodnotiacimi informáciami respondentov o športovaní. Väčšiu mieru športových aktivít
preukázali obyvatelia Viedne, ktorí pravidelne a často športujú v 35,6 % prípadov, kým
obyvatelia Bratislavského kraja v 28 % prípadov a obyvatelia (vidieckeho) Trnavského
kraja v 20,9 % prípadov. Viac športujú občania mladší a občania s vyšším vzdelaním. Uplynulé obdobie poznačené krízou sa podpísalo na miernom znížení športovania na západnom
Slovensku, nie však vo Viedni, kde sa zvýšil v priebehu rokov 2008 až 2010 podiel pravidelne a často športujúcich o 3 percentuálne body.
Čo sa týka práce, respondenti sa vyjadrovali, či sú spokojní s daným stavom v rozličných
oblastiach. Celkove sa ukázalo, že počet „veľmi nespokojných“ pracovníkov s prácou je
malý (vo Viedni cca 5 % a na západnom Slovensku cca 5,5 %). Na oboch stranách hranice
je väčšia spokojnosť s pracovným miestom a pracovným časom, ale už menšia spokojnosť
s postupovými šancami v zamestnaní a s pracovnými podmienkami vzhľadom na stres
a časový tlak. V zásade však platí, že je podstatne viac spokojných občanov než nespokojných, a že väčšiu mieru spokojnosti s prácou vyjadrili obyvatelia Viedne než respondenti
na slovenskej strane.
Spokojnosť s pracoviskom (pracovným miestom) je pre obyvateľov západného Slovenska najvyššie hodnoteným ukazovateľom práce. Vo Viedni sú ešte viac spokojní so svojimi pracovnými miestami než na západnom Slovensku. Spokojnejší sú pritom respondenti
s vyšším vzdelaním a nespokojnejší najmä nezamestnaní.

Tabuľka 3.3 Spokojnosť s pracovným miestom (v % odpovedajúcich, 2010)
Miera
spokojnosti

Veľmi
spokojný

Spokojný

Nespokojný

Veľmi
nespokojný

Neodpovedal

Spolu

Viedeň

23,6

47,2

13,5

4,0

11,7

100,0

Západné
Slovensko

15,0

48,5

23,8

4,0

8,7

100,0
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Ukazovatele spokojnosti s pracovným časom sú podobné ako pri pracovných miestach,
dokonca vo Viedni je spokojnosť s pracovným časom väčšia než spokojnosť s pracovným
miestom.
Úroveň spokojnosti s pracovnými podmienkami pokiaľ ide o časové tlaky, stres
a pod. je nižšia aj vo Viedni, aj na západnom Slovensku. Vo Viedni nachádzame 28,8 %
občanov nespokojných a veľmi nespokojných so svojimi pracovnými podmienkami a na
západnom Slovensku je 33,5 % takýchto občanov. Na pracovné podmienky sa viac sťažujú
robotníci.
Relatívne najnižšie ukazovatele spokojnosti boli zaznamenané v možnostiach postupu
vo svojom zamestnaní. Na oboch stranách hranice je síce viac než polovica spokojných a veľmi spokojných s perspektívou v zamestnaní, avšak nespokojní sú najmä obyvatelia s nižším vzdelaním, vyučení, nezamestnaní a ženy v domácnosti či na materskej
dovolenke. Príznačné pre túto dobu je, že v tejto oblasti sú menej spokojní mladší než
stredná generácia. Vo viedenskom regióne sa dá pozorovať isté zlepšenie tejto situácie
za posledné dva roky.

Tabuľka 3.4 Spokojnosť s postupovými šancami v zamestnaní (v % odpovedajúcich, 2010)
Miera
spokojnosti

Veľmi
spokojný

Spokojný

Nespokojný

Veľmi
nespokojný

Neodpovedal

Spolu

Viedeň

15,8

45,5

23,7

6,2

8,8

100,0

Západné
Slovensko

12,1

41,0

32,0

4,3

10,7

100,0

Odhad vývoja situácie v oblasti príjmov a pracovných miest naznačil, že obyvatelia vo
Viedni a na západnom Slovensku nie sú veľmi optimisticky naladení. V roku 2010 vo
Viedni bolo 23,2 % obyvateľov, ktorí deklarovali do budúcnosti nárast miezd a 19,5 %
obyvateľov verilo, že sa zvýši počet voľných pracovných miest. Na západnom Slovensku
v nárast miezd v budúcich rokoch verí 20,5 % obyvateľov a v nárast pracovných miest
18,4 % obyvateľov. V porovnaní s rokom 2008 vo Viedni vzrástol počet optimistov aj
v raste miezd, aj v zvyšovaní pracovných miest; na západnom Slovensku klesol podiel
tých, ktorí veria, že mzdy budú stúpať a v oblasti tvorby pracovných miest väčšina verí
v zachovanie existujúceho stavu.
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4.

Potenciál migrácie a cezhraničného
zamestnávania

Klaus Nowotny

Vývoj ochoty k migrácii a cezhraničnému dochádzaniu za prácou v slovenských regiónoch CENTROPE v rokoch 2004 – 2010
Empirické vyhodnotenie získaných údajov ukazuje, že ochota pracovať v zahraničí od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 v slovenských regiónoch CENTROPE výrazne poklesla.
Podľa údajov získaných v roku 2010 asi 6,1 % slovenského obyvateľstva v produktívnom
veku (15 – 64 rokov) si dokázalo predstaviť, že by pracovalo v zahraničí („všeobecný potenciál pracovnej mobility“). V porovnaní s údajmi z roku 2004/05 to zodpovedá asi jednej
šestine pôvodného potenciálu pracovnej mobility. 2,3 % Sloveniek a Slovákov v produktívnom veku v skúmaných regiónoch už podniklo kroky, aby si našli prácu v zahraničí („pravdepodobný potenciál pracovnej mobility“).
Oproti realizovaným prieskumom v rokoch 2008/09 podiel tých, ktorí už podnikli konkrétne
kroky, aby si v zahraničí našli prácu, výrazne klesol a v roku 2010 predstavoval len 1,0 %
obyvateľstva v produktívnom veku, čo naznačuje signifikantný pokles o 1,6 percentuálnych
bodov. V porovnaní s prvým dotazníkovým zisťovaním v roku 2004/05 (3,1 %), dosiahnuté
percento predstavuje približne tretinu reálneho potenciálu pracovnej mobility.
Ochota k pracovnej mobilite obyvateľstva v produktívnom veku je teda v slovenských regiónoch CENTROPE jednoznačne klesajúca, a to nielen pri zohľadnení všeobecných prianí pracovať v zahraničí („všeobecný potenciál pracovnej mobility“), ale aj pri pozorovaní konkrétnych
zámerov mobility („reálny potenciál pracovnej mobility“). Pritom od roku 2004/05 poklesla
nielen ochota migrovať do zahraničia, ale aj ochota cezhraničného dochádzania za prácou.
Pri vypočítaní podielu obyvateľstva v produktívnom veku, ochotného k pracovnej mobilite
v slovenských regiónoch CENTROPE z celkového štatisticky vykazovaného počtu populácie asi 875 000 osôb, tak reálny potenciál pracovnej mobility v roku 2010 predstavuje asi
9 100 osôb. Ide o značný pokles oproti výpočtom uskutočneným v rámci realizovaného
prieskumu v roku 2008/09.
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Prvé kroky k možnosti pracovať v zahraničí podniklo približne 10 700 osôb. Tento migračný
potenciál smeruje do viacerých štátov a mnohé želania migrovať sú navyše len prechodnej
povahy. Ochota k pracovnej mobilite (v korelácii s inými charakteristikami) sa nelíši podľa
druhu ukončeného štúdia. Osoby s nižším vzdelaním si síce vo všeobecnosti dokážu častejšie predstaviť, že by pracovali v zahraničí, avšak len zriedka podniknú konkrétne kroky,
aby presadili túto ochotu aj v reálnom živote.
Obrázok 4.1 Vývoj potenciálu pracovnej mobility v slovenských regiónoch CENTROPE od
roku 2004/05 (v %)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Generelles Mobilitätspotential

LAMO I (2004/05)

Wahrscheinliches Mobilitätspotential

LAMO II (2006/07)

Reales Mobilitätspotential

FAMO I (2008/09)

FAMO II (2010)

Zdroj: Prieskum k projektu LAMO, uskutočnený v domácnostiach Slovenska v rokoch 2004/05
a 2006/07 a prieskum k projektu FAMO, uskutočnený v domácnostiach Slovenska v rokoch
2008/09 a 2010, Výpočty WIFO na základe osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov).

Rakúsko ako cieľ potenciálnych migrantov a cezhraničných pracovníkov
Väčšina Slovákov ochotných k pracovnej mobilite nechce dochádzať za prácou alebo
migrovať do Rakúska, ale Rakúsko je z relatívneho pohľadu najčastejšie uvádzaným cieľovým štátom (37,7 %). Ďalšími obľúbenými cieľovými štátmi sú Nemecko (22,0 %)
a Veľká Británia (14,8 %). Najvýznamnejšími motívmi pre voľbu Rakúska ako cieľového
štátu je geografická blízkosť (72,4 %) a dobrý plat (64,6 %). Možnosti dobrého príjmu
sú rozhodujúcim motívom aj pre cieľové štáty Nemecko a Veľkú Britániu. Sociálne siete
(príbuzní, resp. priatelia, známi alebo susedia, pracovne aktívni v zahraničí) zohrávajú
tiež významnú úlohu v rozhodovaní sa pre určitý cieľový štát. Viac ako polovica (55,0
%) osôb ochotných k pracovnej mobilite uviedla, že pozná niekoho, kto pracuje alebo
pracoval v Rakúsku.
V súlade so všeobecným poklesom ochoty k pracovnej mobilite na západnom Slovensku od
roku 2004/05 výrazne klesol aj potenciál pracovnej mobility zameraný na Rakúsko. Kým
v roku 2004/05 malo 1,3 % Slovákov v produktívnom veku v Bratislave a Trnave reálny zámer nájsť si prácu v Rakúsku, v roku 2010 predstavoval tento podiel len 0,5 %. Z celkovej
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populácie slovenských regiónov CENTROPE asi 4 000 osôb sa chce v Rakúsku zamestnať a
podnikli aj konkrétne kroky. Na základe geografickej blízkosti je možné počítať s tým, že
väčšina z nich chce dochádzať za prácou do Rakúska.

Vývoj ochoty k pracovnej mobilite vo Viedni
Zaujímavé je porovnanie všeobecnej ochoty pracovať v zahraničí Viedenčanov so slovenskými regiónmi CENTROPE. V roku 2010 si takmer tretina (32,2 %) obyvateľov Viedne v
produktívnom veku dokázala predstaviť, že by pracovala v zahraničí. Ochota k pracovnej
mobilite je teda vo Viedni výrazne väčšia ako v skúmaných regiónoch Slovenska.
Počet potenciálnych migrantov a cezhraničných pracovníkov z Viedne, ktorí už podnikli
konkrétne kroky k prijatiu zamestnania v zahraničí, sa pohybuje v rámci intervalu významnosti 95 % v rozpätí od 26 600 do 47 300 osôb. Na porovnanie podľa najnovších údajov
migračnej štatistiky Štatistického úradu Rakúska sa v roku 2010 z Viedne odsťahovalo do
zahraničia asi 35 600 osôb (z Rakúska asi 86 700 osôb).
Potenciál pracovnej mobility vo Viedni predstavuje oveľa väčší podiel potenciálnych migrantov ako na Slovensku (obrázok 3.2). Iba 12,0 % Viedenčanov ochotných k pracovnej
mobilite si vedelo predstaviť, že by dochádzalo za prácou do zahraničia. K preferovaným
cieľovým štátom Viedenčanov všeobecne ochotných k pracovnej mobilite patria predovšetkým Nemecko (15,5 %), Veľká Británia (12,3 %) a USA (13,5 %), kým pre východoeurópske susedné štáty Česko (0,8 %), Slovensko (0,9 %) a Maďarsko (0,9 %) neboli zistené
takmer žiadne preferencie.
Porovnanie individuálnych určujúcich faktorov ochoty k pracovnej mobilite medzi Viedňou a slovenskými regiónmi CENTROPE vykazuje len nepatrné rozdiely. Aj motívy ochoty
k cezhraničnej pracovnej mobilite medzi Viedňou a západným Slovenskom sa líšia minimálne. Slováci by podstatne častejšie prijali prácu v zahraničí aj vtedy, ak by bola pod úrovňou
ich kvalifikácie. Ochota pracovať v zahraničí je na západnom Slovensku v porovnaní s Viedňou navyše spojená s očakávaním podstatne vyššieho platu.
Prieskum preferencií pracovných odvetví ukazuje, že značný podiel Slovákov ochotných
cestovať si chce hľadať zamestnanie v sektoroch, ktorým dominujú sezónne práce. Patrí
medzi ne ubytovanie a gastronómia, stavebníctvo alebo poľnohospodárstvo. Viac ako 40 %
Slovákov v Bratislave a Trnave všeobecne ochotných k pracovnej mobilite by dalo prednosť
sezónnej práci pred prácou na plný úväzok. Na druhej strane Viedenčania chcú oveľa častejšie nastúpiť v zahraničí na prax alebo do stáleho zamestnania.
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5.

Kvalifikačné požiadavky a kvalifikácia
pracovných síl

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger, Claudia Neunteufl
Kapitola analyzuje výsledky dotazníkového zisťovania na tému kvalifikačných požiadaviek
a kvalifikačných opatrení zamestnávateľov, skúmaním stratégií zamestnávateľov s cieľom
uspokojenia dopytu po pracovných silách a ich kvalifikačných požiadaviek.

Budúci dopyt po pracovných silách podľa úrovne kvalifikácie
V prieskume zamestnávateľov FAMO II na konci roka 2010 na otázku odhadu vývoja dopytu po pracovných silách počas najbližších dvoch rokov podľa úrovne vzdelania (por. obrázok
5.1)8 uviedlo 8 % opýtaných podnikov vo Viedni, že vzrastie dopyt po „zamestnávaní ľudí
s vysokoškolským vzdelaním“9.
Zisťovaný údaj sa dva roky predtým (FAMO I, 2008/09) pohyboval ešte na úrovni 10 %.
V porovnaní s týmto uvádza na západnom Slovensku na konci roka 2010 dopyt po pracovných silách v tejto kategórii 11 % zamestnávateľov. Aj na západnom Slovensku je v porovnaní s FAMO I viditeľný pokles uvedených odpovedí.
Pri „pracovníkoch s maturitou“ sa pre Viedeň črtá podobný údaj ako pri „zamestnaných
ľuďoch s vysokoškolským vzdelaním“ (na konci roka 2010 očakáva 9 % firiem nárast dopytu, pred dvomi rokmi to bolo ešte 11 %), zatiaľ čo na západnom Slovensku tento podiel
narástol z 10 % (FAMO I) na 14 % (FAMO II).
V oboch skúmaných regiónoch nedošlo v súvislosti s očakávaným dopytom po pracovných
silách u „kvalifikovaných pracovníkov“ medzi oboma prieskumami k veľkým zmenám: na
konci roka 2010 vychádza z nárastu dopytu vo Viedni 9 % opýtaných firiem, na západnom
8 Veľkosť výberových súborov v Rakúsku (Viedeň): FAMO I & II, N = po 1 501. Veľkosť výberových súborov na
západnom Slovensku (regióny Bratislava a Trnava): FAMO I, N = 1 774; FAMO II, N = 1 500. Terénny zber
údajov bol pri prieskume FAMO I a FAMO II vykonávaný medzi novembrom 2008 a februárom 2009, resp.
medzi septembrom a decembrom 2010 z poverenia PLG Inštitútom na prieskum verejnej mienky „market“.
9 Kategórie „prudko rastúce“ a „rastúce“.
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Slovensku 13 %. Nadpriemerné očakávania v súvislosti s nárastom dopytu pri kvalifikovaných pracovníkoch boli vo Viedni aj na západnom Slovensku zaznamenané v „spracovateľskom priemysle“ a rovnako aj v „stavebníctve“; v regiónoch Bratislava a Trnava to platí aj
pre „pohostinské služby“ a pre „zdravotnícke a sociálne služby“.
Väčšina opýtaných zamestnávateľov predpokladá, že dopyt po pracovných silách všetkých
úrovní vzdelania zostane rovnaký. Tento názor sa nachádza častejšie vo Viedni ako na západnom Slovensku (pričom pri zisťovaní na západnom Slovensku bol častejšie uvádzaný
údaj „neviem/žiadny“).
Pri porovnaní výsledkov prieskumu FAMO I s výsledkami FAMO II bolo zistené: zatiaľ čo
v rokoch 2008/09 bol očakávaný pokles dopytu po pracovných silách10 podľa názoru zamestnávateľov predovšetkým v oblastiach pomocných kvalifikovaných/nekvalifikovaných
pracovných síl (vo Viedni 10 %, na západnom Slovensku 12 %) aj pri učňoch (vo Viedni 8
%, na západnom Slovensku 11 %), vychádza na konci roka 2010 z poklesu dopytu oveľa
menej opýtaných zamestnávateľov. Pokles dopytu je najčastejšie očakávaný pri „pracovníkoch bez maturity“ (vo Viedni 3 %, na západnom Slovensku 5 %).

Obrázok 5.1 Podiel opýtaných zamestnávateľov očakávajúcich nárast dopytu po pracovných silách podľa úrovne vzdelania
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Zdroje: FAMO I, 2008/09: N (Viedeň) = 1 501, N (západné Slovensko) = 1 774, resp.
FAMO II, 2010: N (Viedeň) = 1 501, N (západné Slovensko) = 1 500. Prieskum zamestnávateľov vo Viedni a na západnom Slovensku (Bratislava a Trnava).

10 Kategórie „pokles“ plus „veľký pokles“.
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Momentálny dopyt po pracovných silách a „Soft Skills“
V čase prieskumu na konci roka 2010 bol dopyt po pracovných silách vo Viedni aj na západnom
Slovensku pri prevažnej väčšine opýtaných zamestnávateľov (vo Viedni 83 %, na západnom
Slovensku 91 %) pokrytý (por. obrázok 5.2). Rovnako ako v 2008/09 hľadajú viedenské podniky pracovné sily častejšie (14 %) ako západoslovenské (8 %), pričom na západnom Slovensku
bol od 2008/09 zistený aj pokles podielu podnikov hľadajúcich pracovné sily.

Obrázok 5.2 Dopyt po pracovníkoch
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Zdroje: FAMO I, 2008/09: N (Viedeň) = 1 501, N (západné Slovensko) = 1 774, resp.
FAMO II, 2010: N (Viedeň) = 1 501, N (západné Slovensko) = 1 500. Firemný prieskum vo
Viedni a na západnom Slovensku (Bratislava a Trnava).

V rámci prieskumu FAMO II uviedlo 22 % viedenských podnikov z oblastí „pohostinstvo/
ubytovanie a gastronómia“ (pri FAMO I 19 %) a aj „poistné a finančné služby“ (pri FAMO
I 15 %) a z oblasti „informácie a komunikácia“ (18 %) dopyt po pracovnej sile. Na západnom Slovensku hľadajú zamestnancov firmy z oblastí „SZČO, vedecké a technické služby“
(19 %), „pohostinstvo/ubytovanie a gastronómia“ (15 %).
Pri pomocných silách11 sú na konci roka 2010 viedenskými firmami hľadajúcimi zamestnancov najviac požadované „soft skills“, „usilovnosť“ (uviedlo 16 % firiem) a „flexibilita“ pracovníkov (14 %). „Zaťažiteľnosť“ predstavuje kritérium pre 10 % firiem (pred dvoma rokmi
predstavovala táto hodnota ešte 15 %). Faktory „spoľahlivosť“, „schopnosť učiť sa a pracovitosť“ mali ešte pri FAMO I veľký význam, v 2010 sú však uvádzané výrazne zriedkavejšie.
Na západnom Slovensku by podniky zamestnali pomocných pracovníkov, ktorí sú predovšetkým flexibilní (10 %), disciplinovaní, resp. vykazujúci zmysel pre povinnosť (9 %) a
vlastnú zodpovednosť, príp. svedomitosť (po 8 %).
11 2 % opýtaných viedenských zamestnávateľov sa k problematike nevyjadrilo.
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V súvislosti s týmito vlastnosťami boli v porovnaní s FAMO I zistené veľmi podobné hodnoty, avšak pred dvoma rokmi mali ešte „spoľahlivosť“ a „usilovnosť“ vysokú prioritu.
Vo Viedni žiadajú zamestnávatelia predovšetkým usilovné odborné pracovné sily (uviedlo
48 % firiem), flexibilné (44 %) a zaťažiteľné (42 %). Príslušné hodnoty boli pri FAMO I veľmi podobné. Odborné pracovné sily by mali vykazovať vlastnú zodpovednosť (41 %; tento
predpoklad bol pri FAMO I menej významný). Oproti prieskumu 2008/09 došlo k poklesu
dôležitosti „disciplíny/zmyslu pre povinnosť“.
Slovenské odborné pracovné sily by mali disponovať vlastnosťami ako „flexibilita“ (42 %),
„svedomitosť“ (41 %), „disciplína/zmysel pre povinnosť“, „iniciatíva“ (po 40 %).
Význam „soft skills“ pri pomocných a odborných silách je od FAMO I nezmenený.

Pokrytie dopytu po pracovných silách primerane kvalifikovanými
pracovnými silami
Viedenské podniky hľadajúce zamestnancov majú, rovnako ako pred dvoma rokmi, častejšie problémy s vhodným obsadzovaním voľných miest ako západoslovenskí zamestnávatelia (por. obrázok 5.3). 28 % viedenských zamestnávateľov uvádza, že je „veľmi ťažké“
nájsť vhodné pracovné sily na voľné miesta (avšak pri FAMO I bol tento podiel ešte 34 %),
43 % je toho názoru, že je to dosť ťažké (FAMO I 36 %).

Obrázok 5.3 Ťažkosti firiem hľadajúcich personál s vhodným obsadzovaním ponúkaných
pracovných miest
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Na západnom Slovensku uvádza 21 % podnikov hľadajúcich personál oslovených v rámci
FAMO II, že je „veľmi ťažké“ vhodne obsadiť miesta (FAMO I 19 %). 48 % to považuje za
„dosť ťažké“ (FAMO I 41 %).
Najčastejší dôvod, s malou zmenou oproti 2008/09, uvádzaný v oboch krajinách je, že „je
k dispozícii veľmi málo pracovných síl s primeranou kvalifikáciou“. Uvádza to 62 % viedenských a 58 % západoslovenských podnikov.
Na rozdiel od výsledkov spred dvoch rokov je tento dôvod vo Viedni dokonca častejšie (66
%) uvádzaný malými zamestnávateľmi (do 20 zamestnancov) ako veľkými podnikmi (viac
ako 200 zamestnancov 55 %). Pri FAMO I to ešte uvádzalo 77 % veľkých zamestnávateľov.
Na západnom Slovensku uvádzajú predovšetkým veľkí zamestnávatelia (77 %; pri FAMO
I bola príslušná hodnota 89 %) dôvod „veľmi málo voľných pracovných síl s primeranou
kvalifikáciou“.

Kvalifikačné opatrenia pre zamestnancov
Kvalifikačnými opatreniami pre pomocné sily si pri nedostatku pracovných síl vo Viedni
vypomohlo 28 % zamestnávateľov, na západnom Slovensku 36 % podnikov.
Ďalej boli kvalifikačné opatrenia pre odborné sily v ostatných dvanástich mesiacoch uvedené ako opatrenia proti nedostatku pracovných síl u 66 % viedenských podnikov hľadajúcich
zamestnancov, ako aj u 74 % západoslovenských podnikov. Zamestnávatelia teda reagujú
na príslušnú potrebu pracovných síl kvalifikačnými opatreniami.
Menší význam majú kvalifikačné opatrenia pri pomocných pracovných silách, resp. zaučených a nekvalifikovaných ako pri odborných pracovných silách. V ostatných dvanástich
mesiacoch 85 % viedenských zamestnávateľov nerealizovalo žiadne kvalifikačné opatrenie
pre pomocné pracovné sily, resp. zaučené a nekvalifikované (pri porovnávacom prieskume
pred dvomi rokmi to ešte platilo pre približne dve tretiny). Aj pri západoslovenských podnikoch bol zistený nárast tých, ktorí pre pomocné pracovné sily nerealizujú žiadne kvalifikačné opatrenia (zo 71 % na 79 %).
Vo Viedni sa na konci roka 2010 častejšie využívala kombinácia interných a externých opatrení (7 %; to zodpovedá poklesu oproti 2008/09 o 4 %), o niečo menej sú využívané interné
kvalifikačné opatrenia (4 %; tu je pokles o 9 %), ale aj čisto externé opatrenia (2 %).12
Na konci roka 2010 uviedlo 10 % opýtaných zamestnávateľov na západnom Slovensku
využitie len interných opatrení. Využívanie externých opatrení uvádza 6 % (FAMO I 7 %)
západoslovenských podnikov, využívanie kombinácie interných a externých opatrení uviedlo 5 % (táto hodnota klesla oproti 2008/09 o polovicu).
Pri odborných pracovných silách sú v skúmaných regiónoch využívané kvalifikačné opatrenia výrazne častejšie ako pri pomocných silách. Po 55 % viedenských a západoslovenských
podnikov nevyužíva žiadne kvalifikačné opatrenia pre odborné pracovné sily.
Interné kvalifikačné opatrenia sú v Rakúsku a na západnom Slovensku využívané približne rovnako často (12 %, resp. 16 %; FAMO I 17 %, resp. 19 %). Externé opatrenia sú častejšie využívané na západnom Slovensku (15 %; FAMO I 19 %) ako v Rakúsku (12 %; FAMO I 11 %).

12 2% opýtaných viedenských zamestnávateľov sa k problematike nevyjadrilo.
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Kombinácia interných a externých opatrení sa vyskytuje častejšie u zamestnávateľov vo
Viedni (21 %; FAMO I 33 %) ako na západnom Slovensku (15 %; FAMO I 22 %).
Vo viedenských podnikoch sú veľmi často využívané kvalifikačné opatrenia pre odborné sily
v odvetviach „zdravotníctvo a sociálne služby“ (74 %; FAMO I 73 %), „informácie a komunikácia“ (52 %; FAMO I 72 %) a „SZČO, vedecké a technické služby“ (51 %). Frekvencia
využívania kvalifikačných opatrení pri odborných pracovníkoch rastie s veľkosťou podniku.
Kvalifikačné opatrenia pre kvalifikovaných pracovníkov sú na západnom Slovensku využívané predovšetkým zamestnávateľmi v odvetviach „zdravotníctvo a sociálne služby“ (72
%; od FAMO I bez zmeny) a „SZČO, vedecké a technické služby“ (60 %; FAMO I 65 %).
Z podnikov z odvetvia „spracovateľského priemyslu“ využíva takéto opatrenia 44 % (približne
zodpovedá priemeru všetkých oblastí), kým v rokoch 2008/09 činil príslušný podiel ešte 74 %.
Veľké podniky využívajú kvalifikačné opatrenia – ako vo Viedni a ako už aj pred dvoma
rokmi (avšak s výrazne klesajúcou tendenciou) – častejšie (68 %; FAMO I ešte 93 %) ako
stredne veľké podniky (55 %; FAMO I 74 %); z malých podnikov využíva kvalifikačné opatrenia pre kvalifikovaných zamestnancov 32 % (FAMO I 52 %).

Stratégie pri nedostatku pracovných síl
V rámci prieskumu FAMO II na konci roka 2010 uviedlo 70 % opýtaných zamestnávateľov
v Rakúsku a 64 % na západnom Slovensku, že majú k dispozícii dostatok pracovných síl
(pred dvoma rokmi činil podiel vo Viedni 64 %, na západnom Slovensku 36 %). Podniky, ktoré majú problémy s náborom pracovných síl, odpovedali na otázku, ako riešia tento problém.
Na konci roka 2010 bola stratégia pri nedostatku pracovných síl „aktívny nábor v tuzemsku“ uvedená u 57 % viedenských podnikov, kým pri FAMO I tvoril príslušný podiel 49 %.
Pri porovnaní odvetví je zjavné, že táto stratégia je využívaná predovšetkým v odvetviach
„predaj/servis motorových vozidiel“ a aj „informácie a komunikácia“ (miera uvedenia zakaždým takmer 70 %).
„Vlastné vzdelávanie“ uviedlo 37 % opýtaných zamestnávateľov, oproti FAMO I (29 %) je
to predsa len výrazne vyššia hodnota.
Rovnako ako v rokoch 2008 – 2009 väčšina podnikov z odvetvia „spracovateľský priemysel/výroba tovaru“ (51 %; FAMO I 40 %) uviedla vôľu vlastného vzdelávania; okrem toho
je možné uviesť aj odvetvie „predaj/servis motorových vozidiel“ 30 %, v ktorom túto stratégiu volí 40 % podnikov.
„Agentúrnymi pracovníkmi“ by si vypomohlo 17 % viedenských zamestnávateľov (FAMO I 19
%). V „stavebnom odvetví“ by takto predstavovalo na konci roka 2010 55 % (pred dvoma
rokmi to bolo 63 %), v odvetví „predaj/servis motorových vozidiel“ 17 % (FAMO I 30 %).
Okrem toho v roku 2010 má 27 % podnikov z odvetvia „spracovateľský priemysel/výroba
tovaru“ záujem o zamestnávanie učňov. „Reštrukturalizáciu existujúcich pracovných miest“
uviedlo 22 %, iba pre 14 % je možnou voľbou „aktívny nábor v zahraničí“. Zakaždým
okolo 10 % opýtaných viedenských zamestnávateľov uviedlo na konci roka 2010 aj možnosť „ponuka flexibilného pracovného času“, „ponuka lepších platových podmienok“, resp.
„možnosť vzdelávania“.
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Na západnom Slovensku je rovnako ako vo Viedni na prvom mieste (75 %; FAMO I 79 %)
„aktívny nábor v tuzemsku“. S veľkým odstupom potom nasledujú možnosti „zamestnania
učňov“ (7 %), resp. reštrukturalizácia existujúcich pracovných miest (6 %). Ostatné zisťované stratégie boli uvedené iba u cca 2 % opýtaných západoslovenských podnikov.

Pokrytie kvalifikačných požiadaviek zamestnancami z nových členských
štátov EÚ, resp. z Rakúska
S cieľom pokrytia dopytu po pracovných silách by vo Viedni zamestnali pracovníkov z nových členských štátov EÚ13 viac ako dve tretiny opýtaných podnikov, ktoré momentálne
hľadajú zamestnancov (67 %; pred dvoma rokmi bol príslušný podiel iba o trochu menší).
Medzičasom by pracovníkov z Rakúska zamestnalo už 52 % západoslovenských podnikov,
zatiaľ čo pri FAMO I túto možnosť uviedlo 39 % firiem (por. obrázok 5.4).
Západoslovenské podniky častejšie uvádzajú ochotu siahnuť po českých pracovníkoch
(uviedlo to 66 % firiem; ale v 2008/09 iba 42 %). Rovnako sú pre zamestnávateľov na
západnom Slovensku stále zaujímavejší pracovníci z iných starších členov EÚ (pre 55 %
firiem; FAMO I 41 %).
Aj pracovné sily z Maďarska, Poľska, Slovinska, Ukrajiny by rado zamestnalo asi 50 % opýtaných západoslovenských podnikov. Okolo 40 % by zamestnalo pracovníkov z Rumunska
a Bulharska.
Predovšetkým viedenskí zamestnávatelia z odvetvia „pohostinstvo“ uviedli na konci roka
2010 v nadpriemernej miere, že by radi siahli po pracovných silách z nových členských
štátov EÚ (78 %).
Západoslovenské podniky, ktoré majú veľké problémy s vhodným obsadzovaním voľných
pracovných miest, vo väčšej miere uvádzajú ochotu zamestnať pracovníkov z Rakúska (69
%) ako tie, pre ktoré to nie je až také ťažké (tesne nad 40 %); miera uvádzania je však
v porovnaní s FAMO I výrazne vyššia. Na západnom Slovensku by zamestnávatelia z odvetvia „pohostinstvo“ najčastejšie zamestnali pracovné sily z Rakúska (73 %).
Podobne ako v rokoch 2008/09, tak aj v roku 2010 sa u zamestnávateľov vo Viedni prejavuje vysoká miera pripravenosti obsadzovať kvalifikované pracovné miesta pracovníkmi
z nových členských krajín EÚ (v rokoch 2008/09 aj na konci roka 2010 to uviedlo 51 %
opýtaných firiem). Na západnom Slovensku by viac ako 40 % zamestnalo kvalifikované
pracovné sily z Rakúska (pri FAMO I to uviedlo ešte 57 % firiem).
Pre 26 % rakúskych podnikov (oproti FAMO I takmer bez zmeny) zlepšuje kvalifikácia možnosť zamestnania pracovných síl z nových členských štátov EÚ. Pre 31 % západoslovenských
podnikov je kvalifikácia jedným z argumentov pre zamestnanie Rakúšanov (FAMO I 30 %).
Podobný výsledok ako v rokoch 2008/09 je aj v roku 2010. 42 % tých viedenských podnikov,
ktoré by obsadili voľné pracovné miesta pracovnými silami z nových členských štátov EÚ, prezentuje názor, že kvalifikácia týchto pracovných síl hovorí pre ich zamestnanie. Iba 9 % je toho
názoru, že kvalifikácia hovorí proti. Častejšie vyjadrujú spokojnosť s kvalifikáciou pracovníkov
z nových členských štátov EÚ podniky, ktoré už takýchto pracovníkov zamestnávajú.

13 Západné Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko.
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Obrázok 5.4 Ochota obsadiť voľné pracovné miesta pracovníkmi zo západného Slovenska
(prieskum vo Viedni), resp. z Rakúska (prieskum na západnom Slovensku)
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40 % z opýtaných západoslovenských podnikov, ktoré by zamestnali pracovníkov z Rakúska, uvádza, že kvalifikácia je argumentom za zamestnávanie takýchto pracovných síl
(pred dvoma rokmi to však uviedli dobré dve tretiny), iba 5 % je toho názoru, že kvalifikácia rakúskych pracovných síl hovorí proti.
Pre 41 % slovenských zamestnávateľov, ktorí už zamestnávajú pracovné sily z Rakúska
a z iných členských štátov EÚ, hovorí kvalifikácia týchto osôb za ich zamestnávanie (pri
FAMO I predstavoval príslušný podiel presne 50 %) a len 1 % proti ich zamestnávaniu.

Kvalifikácia pracovných síl
Na báze porovnávania údajov z prieskumov FAMO I a FAMO II14 a porovnávania krajín sa
bližšie objasňuje kvalifikácia pracovníkov z Viedne a západného Slovenska ochotných migrovať.

14 Veľkosť celkových výberových súborov v Rakúsku (Viedeň): FAMO I, 2008/09: N = 1 486, čiastkový výberový
súbor migračného potenciálu pracovníkov bez obmedzenia cieľovej krajiny: N = 580; FAMO II, 2010/11: N =
1 561, čiastkový výberový súbor migračného potenciálu bez obmedzenia cieľovej krajiny: N = 589.
Veľkosť celkových výberových súborov na západnom Slovensku (regióny Bratislava a Trnava): FAMO I, N =
1 500.
Čiastkový výberový súbor migračného potenciálu pracovníkov bez obmedzenia cieľovej krajiny: N = 195;
čiastkový výberový súbor migračného potenciálu pracovníkov s cieľovou krajinou „Rakúsko“: N = 88; FAMO II,
N = 1 502. Čiastkový výberový súbor migračného potenciálu pracovníkov bez obmedzenia cieľovej krajiny: N
= 119; čiastkový výberový súbor migračného potenciálu pracovníkov s cieľovou krajinou „Rakúsko“: N = 47.
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Vzdelanie, vyučená profesia a znalosti
Z tých Viedenčanov, ktorí si vedia predstaviť pracovať v zahraničí, pripadá jedna štvrtina
na vzdelanostnú kategóriu „vyššia škola (maturita)“, resp. „základná škola“. Podiel osôb
s maturitou sa oproti rokom 2008/09 takmer nezmenil, podiel absolventov základných škôl
vzrástol o 6 %. Osoby, ktoré ukončili vyššie stredné vzdelanie, sú v skupine osôb ochotných migrovať zastúpené 20 % (FAMO I 18 %), osoby s učňovským vzdelaním 14 % (tento
podiel poklesol o 7 %), osoby s ukončeným odborným vzdelaním 6 % (FAMO I 4 %).
Na západnom Slovensku pracovné sily s tendenciami k pracovnej mobilite (nezávisle od
krajiny migrácie) častejšie ukončili vyššiu školu s maturitou ako Viedenčania s tendenciami
k pracovnej mobilite (48 %; tento podiel oproti FAMO I rovnako narástol o 7 %).
Pri porovnaní so situáciou vo Viedni sa preukázali veľmi podobné zistenia – relatívne stabilné počas oboch prieskumov – na západnom Slovensku u osôb s iba základným vzdelaním
(koniec roka 2010 23 %), ako aj u osôb s učňovským vzdelaním (13 %).
Podiel osôb s vyšším vzdelaním (vyšším ako maturita) je na západnom Slovensku podstatne menší ako vo Viedni (por. obrázok 5.5).

Obrázok 5.5 Stupeň vzdelania potenciálnych pracovných migrantov
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Zdroje: FAMO I, 2008/09: N (Viedeň) = 580, N (západné Slovensko) = 195 resp. FAMO II,
2010: N (Viedeň) = 598, N (západné Slovensko) = 129. Prieskum vo Viedni a na západnom
Slovensku (Bratislava a Trnava).

Od prieskumu FAMO I sa na západnom Slovensku úroveň vzdelania osôb ochotných migrovať do cieľovej krajiny Rakúsko zvýšila.
U osôb z Viedne ochotných migrovať za prácou sa zvýšil podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním z 25 % v rokoch 2008/09 na 27 % v roku 2010. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním vo
Viedni vyjadrili častejšie ochotu pracovať v zahraničí ako osoby s nižšou kvalifikáciou.

30

Na západnom Slovensku pracovné sily v odvetví služieb častejšie uvažujú nad prácou v zahraničí. 25 % osôb ochotných migrovať za prácou, ako aj 29 % osôb so záujmom o migráciu
do Rakúska (pričom posledná hodnota stúpla oproti FAMO I o 5 %) pracuje v odvetví služieb.
Významnú skupinu tvoria aj remeselníci: 22 % potenciálnych západoslovenských migrantov za prácou patrí do tejto skupiny. Na druhej strane je pre pomocných a zaučených pracovníkov migrácia za prácou oveľa menej atraktívna ako pred dvomi rokmi.
Pri zistených výsledkoch z odvetví ako distribúcia/predaj, výroba/služby, IT, komunikácia,
účtovníctvo, odborná kvalifikácia presahujúca daný odbor a „soft skills“ presahujúce rámec
odboru sa potvrdili výsledky prieskumu FAMO I (2008/09).
Respondenti vo Viedni častejšie uviedli tieto kvalifikácie ako respondenti na západnom
Slovensku.
Podobne ako pri FAMO I sú „soft skills“ najčastejšie uvádzanými vedomosťami Viedenčanov
(tak ako v rokoch 2008/09 ich uvádza 79 %15 opýtaných Viedenčanov).
Nasledujú vedomosti z oblasti IT a komunikácie (73 %; FAMO I 68 %), distribúcia/predaj
(61 %; FAMO I 56 %) a odborné kvalifikácie nad rámec odboru (60 %; FAMO I 55 %).
74 % potenciálnych migrantov za prácou disponuje na konci roka 2010 „soft skills“, 66 %
vedomosťami z IT a komunikácie, 63 % odbornými vedomosťami nad rámec odboru, ako
aj 56 % znalosťami z distribúcie/predaja. Pred dvomi rokmi sa odborné kvalifikácie nad
rámec odboru nachádzali ešte na druhom mieste za „soft skills“.
Pri oboch prieskumoch FAMO sú „soft skills“ – „spoľahlivosť“ a „vlastná zodpovednosť“
najviac rozšírené vlastnosti ako v celkovom viedenskom výberovom súbore, tak aj pri pracovných silách z viedenského súboru, ktoré sú ochotné migrovať. Potenciálni migranti za
prácou z Viedne sa často vyznačujú aj „flexibilitou“, „svedomitosťou“, „ochotou vzdelávať
sa“ i „pracovitosťou“.
Podobne ako v rokoch 2008/09, tak aj v roku 2010 uviedlo 82 % opýtaných respondentov
zo západného Slovenska, že disponujú „soft skills“.
Znalosti z oblasti IT a komunikácie uviedlo 39 % (FAMO I 29 %), znalosti v oblasti predaja a distribúcie 35 % (FAMO I 26 %). Celkovo sa úroveň znalostí, resp. zručností na západnom Slovensku prejavuje ako rastúca. „Soft skills“ sú však slovenskými pracovnými
silami ochotnými migrovať za prácou uvádzané menej často ako v celkovom výberovom
súbore.
V oblasti „soft skills“ sa medzi opýtanými Slovákmi na konci roka 2010 umiestnila „usilovnosť“ pred „svedomitosťou“ a „vlastnou zodpovednosťou“. „Spoľahlivosť“ bola ešte
pred dvomi rokmi najčastejšie uvádzaná vlastnosť, avšak výrazne stratila na význame. V
skupine potenciálnych migrantov za prácou sa umiestnila na druhom mieste za „usilovnosťou“.

15 Pre každú oblasť bolo započítané tzv. „countscore“, ktoré udáva, koľko osôb disponuje aspoň jednou z uvedených znalostí.
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Činnosť a postavenie v práci
Z pracovných síl z Viedne ochotných migrovať pripadá na konci roka 2010 presne polovica
na širokú oblasť zamestnancov/úradníkov (FAMO I 48 %). Okrem toho relatívne veľkú skupinu tvoria študenti (22 %; FAMO I 25 %).
Ak z hľadiska postavenia v práci analyzujeme Viedenčanov, ktorí si dokážu predstaviť pracovať v zahraničí, je zjavné, že myšlienkou migrácie za prácou sa najviac zaoberajú – ako
už pri FAMO I – odborní pracovníci/špecialisti (31 %; FAMO I 29 %) a zamestnanci na vedúcich pozíciách (21 %; FAMO I 25 %). Vo Viedni je badateľný trend, že práca v zahraničí
prichádza do úvahy hlavne pre vyššie kvalifikovaných pracovníkov.
Ak porovnáme potenciálnych migrantov za prácou zo západného Slovenska bez ohľadu
na cieľovú krajinu s respondentmi, ktorí by chceli pracovať práve v Rakúsku, zistíme, že
z hľadiska statusu na trhu práce sa skupiny odlišujú: študenti sú zastúpení v pomere 23
% k 13 %, robotníci 16 % k 21 %. Zamestnanci/úradníci sú však v skupine potenciálnych
migrantov za prácou bez obmedzenia cieľovej krajiny rovnako početne zastúpení ako v
skupine tých, ktorí by za prácou migrovali do Rakúska (po 34 %).
Profesijné postavenie podáva takýto obraz: 42 % potenciálnych západoslovenských migrantov za prácou sa označuje za odborných pracovníkov (pred dvoma rokmi činil príslušný
podiel 29 %). 14 % pripadá na skupinu administratívnych zamestnancov/úradníkov (FAMO
I 16 %), 13 % na odborných zamestnancov/špecialistov (oproti FAMO I bez zmeny) a 2
% na vedúcich pracovníkov (FAMO I 4 %). Nekvalifikovaní pomocní robotníci sú medzi západoslovenskými pracovníkmi s ochotou migrovať zastúpení 9 % (FAMO I 12 %), majstri/
vedúci závodov/predáci 3 % (FAMO I 13 %).
Pri porovnaní s potenciálom s cieľovo viazanou migráciou sa v skupine potenciálnych migrantov zo západného Slovenska ochotných pracovať v Rakúsku nachádza najviac kvalifikovaných pracovníkov (47 %; tento podiel v porovnaní s prieskumom spred dvoch rokov
narástol).

Pracovné oblasti
Ťažiskom tejto kapitoly je analýza odvetví, v ktorých sú činní potenciálni migranti za prácou z Viedne, resp. západného Slovenska, resp. v ktorých boli naposledy činní16 v porovnaní s prieskumom v rokoch 2008/09.
Vo Viedni sú pracovné sily ochotné migrovať na konci roka 2010 činné najčastejšie v odvetviach „informácie a komunikácia“, „zdravotníctvo a sociálne služby“ a „výchova a vzdelávanie“, pričom ešte pred dvoma rokmi sa v popredí nachádzali odvetvia ako „stavebníctvo“,
„pohostinstvo“ a „SZČO, vedecké a technické služby“.
Viedenčania ochotní migrovať sa rozdeľujú do odvetví „obchod“, „SZČO, vedecké a technické služby“, „verejná správa“, „poskytovanie ekonomických služieb“, „poskytovanie iných
služieb“ v rovnakom pomere.
Potenciálni západoslovenskí migranti bez obmedzenia cieľovej krajiny najčastejšie prichádzajú z odvetví „pohostinstvo“, resp. boli činní v „spracovateľskom priemysle“ (14 %, resp.

16 Tu sú zohľadnené iba odvetvia vykazujúce dostatočný počet prípadov (platí aj pre analýzu západného Slovenska).
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13 %).17 Pred dvomi rokmi boli ešte najrelevantnejšími odvetviami „stavebníctvo“ spoločne
s „gastronómiou“.

Kvalifikačné opatrenia
Pri FAMO I aj na konci roka 2010 sa 40 % opýtaných potenciálnych migrantov za prácou vo
Viedni nezúčastnilo za posledných dvanásť mesiacov na žiadnom kvalifikačnom opatrení.
26 % sa ďalej vzdelávalo v rámci firmy (FAMO I 29 %), 28 % súkromne (FAMO I 15 %)
a 22 % využilo externé kvalifikačné opatrenia, avšak hradené podnikom (FAMO I 28 %).18
Aj pri FAMO II sa ukázalo, že väčšina opýtaných je ochotná absolvovať dlhšie kvalifikačné
opatrenie (koniec roka 2010 87 %, pri FAMO I 90 %).
Na západnom Slovensku sa od FAMO I nezmenilo využívanie ani ochota absolvovať i dlhšie
kvalifikačné opatrenia.
Kvalifikačné opatrenia sú na západnom Slovensku využívané menej ako vo Viedni a ochota
absolvovať aj dlhšie kvalifikačné opatrenia je menšia.
53 % potenciálnych migrantov za prácou zo západného Slovenska v posledných dvanástich
mesiacoch neabsolvovalo žiadne kvalifikačné opatrenie s cieľom ďalšieho odborného vzdelávania (pri FAMO I bol príslušný podiel 61 %).
Obrázok 5.6 Využívanie kvalifikačných opatrení za posledný rok
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17 Z dôvodu malých počtov nie sú údaje o ostatných odvetviach pre prieskum FAMO relevantné.
18 Možnosť viacerých odpovedí.
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Oproti FAMO I výrazne vyšší (takmer dvojnásobný) podiel (36 %) absolvoval opatrenia v
rámci podniku. 7 % využilo opatrenia mimo zamestnávateľa, čo zodpovedá polovici príslušného podielu z prieskumu FAMO I. Iba 4 % absolvovali súkromne organizované kvalifikačné
opatrenia – aj tu je podiel oproti rokom 2008/09 polovičný (por. obrázok 5.6).
83 % pracovníkov ochotných migrovať za prácou zo západného Slovenska vyjadrilo ochotu
absolvovať dlhšie kvalifikačné opatrenie. Pri migrantoch orientovaných na Rakúsko, ktorí
ani vo svojom regióne nenachádzajú prácu primeranú svojej kvalifikácii, predstavuje podiel
71 %.

Potenciálni migranti za prácou a primerané pracovné miesto v zahraničí
V komplexe otázok prieskumu v domácnostiach FAMO I a II sa jedna z otázok vzťahovala
na prácu v zahraničí, ktorú by vzhľadom na svoju kvalifikáciu akceptovali osoby ochotné
migrovať za prácou.
94 % potenciálnych viedenských migrantov za prácou (od FAMO I takmer bez zmeny) by
akceptovalo prácu zodpovedajúcu ich kvalifikácii. 33 % by skôr prijalo prácu, ktorá je nad
úrovňou ich kvalifikácie19 a 17 % si dokáže predstaviť aj prácu pod úrovňou ich kvalifikácie.
Tieto podiely v porovnaní s rokmi 2008/09 mierne stúpli.

Obrázok 5.7 Želaná práca v prípade migrácie za prácou (boli možné viaceré odpovede)
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19 Možnosť viacerých odpovedí.
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71 % opýtaných potenciálnych migrantov za prácou zo západného Slovenska by chcelo
prácu zodpovedajúcu svojej kvalifikácii. Pri FAMO I to uviedlo ešte 85 % (por. obrázok 5.7).
Rovnako ako v rámci FAMO I by 31 %, z toho viac žien, akceptovalo prácu pod úrovňou
svojej kvalifikácie.20
Obyvatelia západného Slovenska ochotní migrovať za prácou do Rakúska častejšie dúfajú,
že nájdu prácu zodpovedajúcu ich kvalifikácii (91 %). Aj pri tejto skupine existuje ochota
prijať prácu nedosahujúcu ich kvalifikačnú úroveň, ale iba pri 27 %. 10 % by taktiež akceptovalo prácu presahujúcu ich kvalifikačnú úroveň.

5.1 Personálne dialógy
Friederike Weber (Prospect Unternehmensberatung GesmbH)
V druhej etape projektu FAMO sa uskutočnili personálne dialógy s pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za personálne otázky vo vybraných podnikoch (obdobie máj 2011 až október 2011).
Cieľom týchto kvalitatívnych rozhovorov bolo získať detailnejší náhľad na konkrétne okruhy
úloh pre odborných pracovníkov a kvalifikácie na to potrebné a vyvodiť z toho presné profily požiadaviek.
Za jeden región boli vybrané dve odvetvia po odsúhlasení s regionálnymi aktérmi, resp.
aktérmi s rozhodovacou právomocou.
Vo Viedni to boli nasledujúce odvetvia: veľkoobchod s prístrojmi informačnej a komunikačnej techniky a veľkoobchod s ostatnými strojmi, vybavením a príslušenstvom a odvetvie
stavebných inštalácií.
V Bratislave/Trnave viedli personálne dialógy pracovníci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorí ich potom zaslali spoločnosti Prospect Unternehmensberatung na vyhodnotenie.
Ťažiskovými odvetviami boli gastronómia a veľkoobchod.

Personálne dialógy v  podnikoch z veľkoobchodu vo Viedni
Zo šestnástich podnikov v oblasti veľkoobchodu vo Viedni patrí iba tretina do klasického
veľkoobchodu. Prevažne ide o podniky, ktoré predávajú komplexné technické riešenia v
rôznych oblastiach použitia priemyselným, stavebným firmám alebo verejnému sektoru.
Predmetom odbytu sú okrem iného prístroje meracej techniky, systémy na rozvod elektrickej energie, elektrické pohony a káblové vedenia.
Úroveň vzdelania pracovníkov vo vybraných podnikoch zodpovedá technicky vysoko špecializovaným oblastiam činností. Podiel odborných pracovníkov predstavuje viac ako 50 %, v polovici týchto podnikov nepracuje personál bez kvalifikácie. Zväčša sú tu zamestnaní muži.
Podiel zamestnancov z nových členských štátov EÚ je až na zopár výnimiek veľmi nízky.
Hospodárska kríza v roku 2009 rezonovala u všetkých zástupcov podnikov. Okrem niektorých väčšina dobre zvládla krízu pomocou práce so skrátenou pracovnou dobou alebo
pomocou finančných rezerv z hospodársky úspešného predchádzajúceho obdobia. Viacero
podnikov začalo v dôsledku krízy pôsobiť na nových a perspektívnych trhoch.
20 Z dôvodu malého počtu nie sú hlbšie analýzy k podskupinám tohto tematického okruhu zmysluplné.
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V súčasnosti označuje väčšina podnikov hospodársku situáciu za dobrú a uvoľnenú. Často
je spomínaný rozmach a šance na nárast, celkovo je však prístup k prognózam a investíciám opatrný. Pomocou rôznych stratégií a opatrení sa podniky pripravujú na hospodársky
rozmach.
Podstatný trend vidia podniky v oblasti zvyšujúcich sa požiadaviek na servisné služby a
kvalitu. Optimálny servis je pre mnohých konkurenčným faktorom, ktorý zabezpečuje budúcnosť. Treba za tým vidieť rôzne faktory. Individuálne riešenia, ktoré sú „ušité na mieru“
potrebám zákazníkov, si vyžadujú viac odborných znalostí v celej šírke i hĺbke.
Za predpokladu, že hospodársky vývoj to dovolí, počíta väčšina podnikov s narastajúcou
potrebou zamestnancov.
Pokiaľ ide o kvalitatívne požiadavky, očakáva časť podnikov stav bez zmeny, ďalšia časť
uvádza vyššie požiadavky v technickom know-how i v oblasti sociálnych kompetencií.
Celkovo bude treba obsadiť predbežne okolo 65 miest asi do polovice roka 2012, pri viac
ako 50 % týchto miest ide o skutočne novovytvorené miesta a nie o následne obsadené
pozície v dôsledku fluktuácie.
Viac než 90 % voľných miest, ktoré podniky očakávajú, si vyžadujú fundované základné znalosti v technickej oblasti. Takmer polovica podnikov predpokladá dobré znalosti angličtiny.
Približne 50 % očakávaných voľných miest sú pozície v oblasti servisu a údržby, ďalšia
polovica miest je v oblasti marketingu a starostlivosti o zákazníkov. Zatiaľ čo ukončené
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru je v oblasti marketingu a starostlivosti o zákazníkov výhodou, ale nie podmienkou, je toto vzdelanie v oblasti
servisu a údržby predpokladom.
Pozície, po ktorých je dopyt, sú technici chladiarenských zariadení, inštalatéri, technici IT,
mechatronici bez praktických skúseností alebo s praktickými skúsenosťami. Technické osobitné znalosti nie sú požiadavkou a väčšinou sa v tejto oblasti robia interné školenia. Stále
väčší dopyt je po komunikatívnych technikoch s dobrým vystupovaním voči zákazníkom,
ktorí sú schopní riešiť problémy samostatne priamo na mieste a zvládať náročné situácie.
Dôležité osobitné poznatky sa predpovedajú v perspektívnych oblastiach, ako napríklad
fotovoltaika alebo v nových komunikačných riešeniach ako CISCO, Datacenter a Unified
Communications.
Odborní pracovníci, ktorí sú potrební v oblasti marketingu a starostlivosti o zákazníkov,
by mali disponovať technickými základnými znalosťami a know-how v predaji a nákupe.
Pracovníci, ktorí prestúpia z predaja alebo nákupu z iného odvetvia, prichádzajú do úvahy, ale prestup v oblasti servisu alebo nákupu je možný výlučne z príbuzných technických
odborov.
Niektoré podniky majú obavy (napr. ťažké stroje, chýbajúca akceptácia zo strany zákazníkov), väčšinou sú podniky veľmi otvorené voči ženám. Skúsenosti s technickými odbornými
pracovníkmi – ženami – sú veľmi dobré a je škoda, že na trhu je príliš málo odborníčok v
technickej oblasti.
Nábor zo Slovenska si dokážu predstaviť všetky podniky s výnimkou dvoch firiem. Obavy
uvádzajú podniky pri jazykových znalostiach, predovšetkým kontakt so zákazníkmi predpokladá dokonalé ovládanie nemeckého jazyka.
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Personálne dialógy v stavebno-inštalačných podnikoch vo Viedni
V oblasti stavebných inštalácií bolo opýtaných deväť zástupcov podnikov. Keďže stredobodom prieskumu mali byť zmeny v potrebe zamestnancov na základe dopytu po alternatívnych energetických zariadeniach, nekonali sa ďalšie rozhovory s firmami, ale s expertmi,
a to s piatimi architektmi a projektantmi.
Z deviatich opýtaných podnikov pôsobí šesť v oblasti inštalačnej techniky (vykurovanie,
klimatizácia, vetranie, sanita), jeden podnik sa zaoberá výlučne elektrotechnikou, dva podniky pôsobia v oboch oblastiach.
V priemere je 10 % pracovníkov bez kvalifikácie, podiel odborných pracovníkov predstavuje minimálne 65 % (v priemere 82 %) a 8 % disponuje vyššou kvalifikáciou (vyššie technické vzdelávacie zariadenie, vysoká škola odborná, univerzita).
V jednom z podnikov pochádza 24 % pracovníkov z nových členských štátov EÚ. Štyri firmy
nezamestnávajú pracovníkov z týchto krajín, zvyšok maximálne 16 %. Slovenskí zamestnanci pracujú iba v dvoch podnikoch.
Na základe ich výpovede podniky dobre zvládli hospodársku krízu pomocou rôznych opatrení, ako napr.:
• prepúšťanie pracovníkov na personálny lízing a udržiavanie kmeňových zamestnancov,
• prechod od inštalácií nových zariadení na opravy a renovácie,
• menej zákaziek v oblasti výstavby sociálnych bytov a podpora zákaziek v oblasti výstavby bytov v osobnom vlastníctve.
Zásadným zistením je, že od polovice roka 2011 pociťujú podniky pozitívny vývoj.
V budúcnosti počíta päť podnikov s rovnakým počtom zamestnancov a zvyšné štyri podniky
predpokladajú jeho zvýšenie. S ohľadom na kvalitatívne požiadavky predpokladá väčšina
podnikov vyššie, resp. meniace sa požiadavky.
Odvetvie je podľa výpovede respondentov konfrontované s neustálymi zmenami zákonov,
predpisov a nariadení, čo vedie k tomu, že zamestnanci musia neustále získavať aktuálne
informácie.
Aj technologické novinky menia kvalifikačné požiadavky. Komponenty, stroje, materiály sú
stále efektívnejšie, prístroje kompaktnejšie.
Ide preto o odborné používanie nových technológií a materiálov, ovládanie komplexnejších
úloh, dodatočné vedomosti v elektronike, elektrotechnike, regulačnej technike a hydraulike zariadení, rozsiahle technické znalosti a chápanie súvislostí.
Opýtané podniky uvádzajú, že vo všeobecnosti je na trhu dostatok vyučených elektrotechnikov a inštalačných technikov, ale príliš málo je „dobrých“. Osem z deviatich opýtaných
podnikov sa preto sústredilo v uplynulých rokoch opäť intenzívnejšie na odborné vzdelávanie učňov. Viacero firiem pokrýva svoju dodatočnú potrebu odborných pracovníkov zamestnávaním pracovníkov na personálny lízing, ktorí sa v praxi osvedčili. Okrem toho sa podľa
výpovede respondentov podporuje aj v menších podnikoch ďalšie interné vzdelávanie.
Podniky predpokladajú maximálne 55 voľných miest do polovice roka 2012, pričom v prípade asi desiatich podnikov pôjde o následné obsadenie pozícií.
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Osem podnikov naznačilo potrebu inštalačných technikov v budúcnosti. Dve firmy predpokladajú voľné miesta pre elektrotechnikov.
Úlohou elektrotechnikov je budovanie elektrických zariadení, ich uvedenie do prevádzky,
údržba, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch. Predpokladom je, že musia poznať plány,
dodržiavať predpisy a štandardy, riadne používať meracie a kontrolné prístroje, programovať, ale zároveň musia byť aj remeselne zruční. Minimálnou požiadavkou na uchádzačov je
ukončené odborné vzdelanie.
Minimálnymi požiadavkami v prípade inštalačných technikov sú základné znalosti a prax
v danej oblasti (vykurovanie, klimatizácia, vetranie, sanita). V závislosti od danej oblasti
je dopyt po univerzálnych pracovníkoch (ktorí presahujú rámec určitého remesla) alebo po
špecialistoch (napr. havarijná služba pre čerpadlá). V zásade sa požaduje remeselná zručnosť a prax v spracovávaní materiálov.
V ideálnom prípade sa inštalační technici vyznajú aj v oblasti elektrotechniky, elektroniky,
hydrauliky zariadení a regulačnej techniky a disponujú rozsiahlejšími technickými a fyzikálnymi poznatkami. Mali by získavať aktuálne informácie z oblasti zákonných ustanovení
a nariadení.
Popri odborných znalostiach sa od uchádzačov v oblasti elektrotechniky aj v oblasti inštalačnej techniky očakáva rad sociálnych a osobných kompetencií.
Okrem toho by sa mali vedieť dostatočne vyjadrovať v nemeckom jazyku. Ovládanie viacerých jazykov u osôb pochádzajúcich z prostredia migrantov predstavuje pridanú hodnotu
pre komunikáciu na pracovisku.
Jeden z opýtaných podnikov zamestnáva inštalačného technika – ženu. Všetky podniky
zdôraznili, že by radi prijali alebo odborne vzdelávali ženy, nemajú však uchádzačky.
Podniky naliehavo hľadajú absolventov vyšších technických vzdelávacích zariadení pre
techniku budov, strojárenstvo alebo absolventov odbornej školy pre inštaláciu a ekologické
energie (vyššie technické vzdelávacie zariadenie Pinkafeld) pre vedenie, resp. plánovanie
a realizáciu projektov sanitárnych, klimatizačných, vetracích a vykurovacích zariadení.
Títo pracovníci by mali zodpovedať za plánovanie, projektovanie a realizáciu projektov a aj
za koordináciu, kontrolu, starostlivosť o zákazníkov a kontakty s výrobcom.
Predpokladom je popri ukončenom vzdelaní vo vyššom technickom vzdelávacom zariadení príslušná odborná prax a rozsiahle technické vedomosti, hlavne v oblasti vykurovania, klimatizácie, sanity, vetrania, ale i v oblasti elektrotechniky, regulačnej a riadiacej techniky. Okrem toho
je dopyt po poznatkoch v oblasti projektového manažmentu, podnikovej ekonomiky a základných vedomostiach z oblasti práva. Ochota pracovať, odolnosť voči stresu, flexibilita, šikovnosť
pri rokovaniach, tímovosť a schopnosť nadväzovať kontakty dopĺňajú celkový profil.
Podľa opýtaných zástupcov firiem vo Viedni zohrávajú alternatívne energetické zariadenia
(fotovoltaika a solárna energia) rolu predovšetkým pri výstavbe rodinných domov a radovej výstavbe, v pomere k celkového objemu výstavby bytov je to podriadená úloha. V priemyselnej výstavbe neexistuje takmer vôbec dopyt po alternatívnych formách energie.
Montovanie alternatívnych energetických zariadení je skôr výnimka než pravidlo. Dôvody
sú nasledujúce:
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alternatívne energetické zariadenia sú aj s dotáciami ešte príliš drahé,
diaľkové teplo a plyn zohrávajú vo Viedni dominantnú úlohu,
spaľovacie zariadenia zažívajú rozmach,
pre priemyselnú výstavbu chýbajú prísne zákonné povinnosti týkajúce sa energetickej efektívnosti.

Niektorí zástupcovia firiem predpokladajú zvýšený dopyt po alternatívnych energetických
zariadeniach hlavne vtedy, ak za to dostávajú vyššie dotácie z verejného sektora.
Zdôrazňuje sa, že podnik spĺňa všetky predpoklady na intenzívnejšie pôsobenie v oblasti
alternatívnych energetických zariadení.
Zásadné zistenie: pre montáž a údržbu alternatívnych energetických zariadení nemusia
mať odborní pracovníci špecifickú kvalifikáciu, postačuje dobré základné vzdelanie a ochota učiť sa, aby si osvojili špeciálnu techniku na školeniach výrobcu alebo priamo pri práci.
Podľa názoru opýtaných architektov a projektantov je úroveň ekologickej výstavby v Rakúsku v zásade vysoká, pričom existujú rozdiely medzi spolkovými krajinami. Vo Viedni
zohrávajú alternatívne energetické zariadenia iba podriadenú úlohu.
Niektorí experti uviedli, že odborní pracovníci disponujú príslušnými kompetenciami pre ekologické stavebné zámery, iní vidia v tejto oblasti deficit. Často chýbajú kvalifikovaní projektanti so stredoškolským alebo vyšším vzdelaním. Príslušné vyššie odborné školy pre techniku
budov produkujú príliš málo absolventov. Ich nedostatok obmedzuje rast podnikov.
Zmena prechodných úprav pre nové štáty EÚ od mája 2011 nemala podľa výpovede zástupcov podnikov zo stavebnej oblasti podstatný vplyv na ich náborovú prax a ani to v budúcnosti neplánujú. Ojedinele ponúkajú firmy s personálnym lízingom, resp. subdodávatelia z týchto krajín svoje služby.

Možnosti kvalifikácie vo veľkoobchode  v oblasti techniky a stavebných
inštalácií
Výsledky personálnych dialógov v oboch odvetviach vedú k nasledujúcim možnostiam kvalifikácie:
• Realizácia školenia v oblasti odbytu pre technických odborných pracovníkov, ktorí
disponujú príslušnými sociálnymi kompetenciami, keďže nezávisle od toho, či tieto
osoby budú následne skutočne pracovať vo veľkoobchode, sa kompetencie v odbyte
očakávajú medzičasom od pracovníkov v mnohých pozíciách. Takéto školenie by sa
intenzívne zaoberalo všeobecnými vedomosťami o odbyte, poradenstvom o produktoch a technikou predaja v danom segmente produktov.
• Keďže existuje požiadavka na vyšší počet žien v oblasti marketingu a starostlivosti o
zákazníkov, vhodné je zrealizovať fundované odborné vzdelanie pre ženy z netechnických pozícií, ktoré by im poskytlo základné technické vedomosti na jednej strane
a príslušné know-how v predaji a nákupe na strane druhej.
• Rozšírenie kompetenčného profilu osôb, ktoré už pracovali v odbyte, prostredníctvom
techník poradenstva v súvislosti s novými požiadavkami na servisné služby a kvalitu.
Okrem toho poskytnúť základné technické vedomosti pracovníkom odbytu z iných
oblastí, aby mohli prestúpiť do oblasti technického predaja a nákupu.
• Dodatočné vzdelávanie technických odborných pracovníkov s ťažiskom v servise
a údržbe na pokrytie príslušnej potreby v hospodárstve, ktorá existuje nielen v ob-
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chode. Bol vypracovaný napríklad popis pre pozíciu „technik údržby“ v rámci projektu
„Inovačný impulz pre duálne odborné vzdelávanie“.
Príslušné vzdelanie vo vyššom technickom vzdelávacom zariadení, ktoré ponúka napríklad škola v Pinkafelde, by bolo možnosťou pre Viedeň.
Vzdelanie v oblasti dozoru alebo vedenia stavby by zahŕňalo oblasť ekologických
stavieb.
Vyššia kvalifikácia technických odborných pracovníkov v oblasti techniky budov by
pracovníkom otvorila nové profesijné perspektívy a predovšetkým perspektívy na
postup.
Dodatočné vzdelávanie, napr. vo fotovoltaike odborných pracovníkov v stavebnej oblasti, hoci pri stavebných vedľajších činnostiach nemusia nutne disponovať kompetenciami pre alternatívne energetické zariadenia.
Ekologické poznatky ako všeobecná súčasť každého odborného vzdelávania, keďže
sú prierezové.
Barometer kvalifikácií AMS (služieb zamestnanosti) ukazuje narastajúcu potrebu inštalačných a elektroinštalačných technikov, čo sa potvrdilo aj počas personálnych dialógov.
Motivácia mladých ľudí, hlavne dievčat, aby si zvolili vzdelanie v tomto odbore. Okrem
toho vedenie učňov v oblasti „inštalačnej techniky a techniky budov“ k tomu, aby si
zvolili osobitný modul ekologickej energetickej techniky. Ukazuje sa potreba príslušne
špecializovaných podnikov na vzdelávanie a možnosti odborných učňovských škôl.

Personálne dialógy s podnikmi v gastronomickej oblasti v Bratislave
a Trnave
Z pätnástich podnikov v gastronomickej oblasti v Bratislave a Trnave bolo dvanásť pohostinstiev a reštaurácií, pričom spektrum siaha od rýchleho občerstvenia cez írsku krčmu,
vínnu pivnicu až po reštauráciu. Ďalšie tri sú reštaurácia na vyššej úrovni, kaviareň a cukráreň a kasíno s barom.
Podiel odborných pracovníkov predstavuje v priemere 37 %. Personálu bez kvalifikácie
sa vyskytuje málo, v priemere nemá formálne vzdelanie 9 %. Nápadný je vysoký podiel
pracovníkov s vyššou kvalifikáciou: v priemere má 42 % maturitu a ďalších 12 % má univerzitné vzdelanie.
Aktuálnu hospodársku situáciu hodnotia zástupcovia podnikov väčšinou ako stabilnú. V období ďalších dvoch rokov očakáva asi tretina opýtaných gastronomických podnikov pozitívny hospodársky vývoj vo svojom odvetví, iba 20 % má pesimistický výhľad do budúcnosti.
Takmer 90 % respondentov predpokladá zvýšenie obratu podniku v nasledujúcich dvoch
rokoch. Iba dvaja zástupcovia podnikov hovoria o stagnácii.
Očakávané zvýšenie obratu odôvodňujú intenzívnejším cestovným ruchom a návštevníkmi
medzinárodných športových podujatí. Tretina podnikov uvádza, že profituje z rakúskych
turistov. Niektoré podniky majú dokonca stálych zákazníkov z Rakúska.
Na základe očakávaného vývoja uvádzajú dve tretiny opýtaných firiem, že ich personál sa
bude zvyšovať. Jeden podnik očakáva znižovanie stavu zamestnancov, ostatné podniky si
chcú udržať terajší stav personálu.
Iba veľmi málo zástupcov podnikov, teda 20 %, hovorí o zvyšujúcich sa požiadavkách na
svojich zamestnancov, ako napríklad prehlbovanie odborných poznatkov, vyššia miera komunikatívnosti a väčšia zodpovednosť.
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Opýtaní zástupcovia podnikov, firiem, organizácií počítajú do polovice roka 2012 asi s päťdesiatimi piatimi voľnými miestami, pričom asi tridsať má pokryť fluktuáciu.
Predbežne bude treba obsadiť asi tridsať miest čašníkov/barmanov a desať miest kuchárov.
Ďalšie hľadané profesie sú výpomoc v kuchyni, personál na recepcii, chyžná a predavač.
Menej ako polovica podnikov, ktoré potrebujú čašníkov/barmanov, zamestnáva výlučne
kvalifikovaný personál, pre ostatných nie je potrebné príslušné odborné vzdelanie. Výhodou je takmer pre všetky podniky učňovská alebo odborná škola s maturitou.
Okrem odborných požiadaviek je v popredí hlavne priateľský prístup k zákazníkom, kultivované vystupovanie, komunikatívnosť, empatia a tímová práca. Ďalej sa požaduje odolnosť
voči záťaži, disciplína, ochota podávať výkony a samostatnosť. Viacero podnikov očakáva aktívne znalosti cudzích jazykov, väčšinou angličtiny, ale aj nemčiny či maďarčiny. Tri
podniky predpokladajú dva až tri roky príslušnej odbornej praxe v gastronómii na vyššej
úrovni. Okrem toho sa požaduje príslušná zdravotná/telesná spôsobilosť.
Dve tretiny podnikov chcú pozíciu kuchára obsadiť iba kvalifikovanými pracovníkmi, v ostatných podnikoch nie je formálne vzdelanie predpokladom, ale iba výhodou.
K odborným požiadavkám na kuchárov patria vedomosti o potravinách, dobré znalosti
v príprave jedál, ovládanie a dodržiavanie receptúr, ako aj vytváranie profesionálnych pracovných procesov a rešpektovanie hygienických predpisov. Okrem toho sa očakáva záujem
o prácu, čistota, zmysel pre poriadok, disciplína, odolnosť voči stresu, flexibilita, komunikatívnosť, tímová práca a v dvoch firmách sa požaduje aj kompetencia pre vedenie tímu.
Od výpomoci v kuchyni sa neočakáva žiadne vzdelanie, ale ochota pracovať, odolnosť voči
záťaži, čistota, tímová práca a zdravotná spôsobilosť.
Dvanásť z pätnástich opýtaných firiem si dokáže predstaviť, že obsadí voľné miesta pracovníkmi z iných odvetví, ak majú požadované sociálne a osobné kompetencie, resp. sú
usilovní. Často sa očakávajú znalosti cudzích jazykov, resp. príslušná odborná prax až do
dvoch rokov.

Personálne dialógy vo veľkoobchodných firmách v Bratislave a Trnave
Tretina opýtaných veľkoobchodných podnikov v Bratislave a Trnave (pätnásť) obchoduje so
stavebným materiálom (podlahy, omietky, tepelná izolácia, elektrický izolačný materiál),
ostatné majú široké pole pôsobnosti, od veľkoobchodu so zdravotníckymi zariadeniami cez
potraviny až po oblečenie.
Medzi zamestnancami prevládajú muži. Iba tri podniky (obchod so zdravotníckym materiálom, autopríslušenstvom, textíliami) zamestnávajú viac žien než mužov. Aj vo veľkoobchode je nápadný vysoký podiel pracovníkov s vyššou kvalifikáciou.
Hospodárska situácia je podľa väčšiny respondentov stabilná, pripúšťa iba mierny nárast
odbytu. Robia sa opatrné prognózy ohľadom zvýšenia obratu, za pozitívny vývoj sa považuje aj udržanie úrovne obratu.
Približne polovica zástupcov podnikov očakáva mierny nárast obratu, päť podnikov konštatuje s tým súvisiacu narastajúcu potrebu zamestnancov.
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Väčšina podnikov tvrdí, že je schopná zvládnuť budúcu situáciu na trhu s existujúcim počtom pracovníkov a s existujúcimi kvalifikáciami. To znamená, že kvalitatívne požiadavky
na zamestnancov definujú podniky prevažne ako nezmenené s výnimkou väčšej flexibility
personálu.
Napriek nízkym očakávaniam týkajúcich sa obratu a dodatočnej potreby personálu, bude
treba do leta 2012 pravdepodobne obsadiť okolo štyridsať voľných miest.
Asi pri dvadsiatich piatich očakávaných voľných miestach ide skutočne o nové pozície,
ktoré vzniknú v šiestich podnikoch, z toho asi 50 % v jednom podniku, ktorý potrebuje
odborných pracovníkov na výrobu elektroizolátorov.
V polovici ostatných miest na obsadenie (nové pozície a následné obsadenie spôsobené
fluktuáciou) ide o pracovníkov v odbyte a marketingu (obchodný zástupca, technický predavač a pracovník marketingu), druhá polovica sa týka pracovníkov pre sklad.
V odbyte sa hľadajú osoby s ukončeným obchodným vzdelaním na učňovskej alebo odbornej škole, s výnimkou technických pozícií v odbyte, pre ktoré je predpokladom príslušné
technické odborné vzdelanie, resp. odborná škola.
S ohľadom na sociálne a osobné kompetencie sa požaduje vysoká miera komunikatívnosti,
empatický prístup k potrebám zákazníkov a kultivované vystupovanie. Popri starostlivosti
o existujúcich zákazníkov očakávajú zástupcovia podnikov od zamestnancov v odbyte predovšetkým otváranie nových možností odbytu a zistenie medzier na trhu. Ochota cestovať
je taktiež predpokladom, ktorý sa uvádza v mnohých prípadoch.
Pracovníkom v sklade postačuje dobré školské základné vzdelanie. Prednostne sa v tejto
oblasti zamestnávajú muži s dobrým zdravotným stavom, ktorí dokážu samostatne pracovať a dobre zaobchádzať s materiálom a vysokozdvižným vozíkom. Iba jeden podnik
predpokladá okrem toho odborné schopnosti v špeciálnej oblasti.
Zatiaľ čo je pri pozíciách v odbyte pracovná doba flexibilná, ide v oblasti skladu o miesta
s pevnou pracovnou dobou, ojedinele na zmeny.
Iba dve firmy si dokážu predstaviť, že prijmú pracovníkov iba z veľmi podobných odvetví,
pri ostatných miestach na obsadenie sú vítaní aj uchádzači z iných odvetví, pričom odborná
prax je výhodou. Pri pracovníkoch z iných oblastí, ktorí prestúpia do odbytu, sa prihliada
hlavne na komunikatívne a sociálne kompetencie.
Žiaden z opýtaných podnikov z veľkoobchodu nedisponuje skúsenosťami s rakúskymi pracovníkmi. Pokiaľ ide o nábor pracovníkov z Rakúska, prevláda odhad, že rakúski odborní
pracovníci nemajú záujem pracovať na Slovensku v dôsledku nízkej mzdovej úrovne.

Možnosti kvalifikácie v gastronómii a vo veľkoobchode
Podľa pracovníkov Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorí viedli personálne dialógy,
nemajú opýtané podniky v regióne Bratislava a Trnava problémy s pokrytím potreby pracovníkov s vhodnou kvalifikáciou.
Vzhľadom na perspektívu do budúcnosti sa napriek tomu ponúka niekoľko možností kvalifikácie:
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• Získavanie dodatočnej kvalifikácie v oblasti cudzích jazykov a medzinárodnej kuchyne pre gastronomický personál v zmysle internacionalizácie.
• Školenie v oblasti služieb pre nezamestnaných z iných oblastí služieb, ktorí v nich
viac nemôžu alebo nechcú pracovať (napr. kaderníčka s alergiou).
• Možnosť získať vyššiu kvalifikáciu kuchárov pracovníkmi v rámci výpomoci v kuchyni
s dostatočnou odbornou praxou a príslušným potenciálom.
• Nové možnosti zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných vzdelaním pre odborných
pracovníkov v sklade.
• S ohľadom na vysokú nezamestnanosť mládeže na Slovensku, ktorá sa týka aj absolventov s vyšším vzdelaním, uvažovať o dodatočnom vzdelaní v oblasti odbytu zameranom na dospelú mládež, keďže pre odbyt je potrebné určité postavenie. Pri výbere
prihliadať na potrebné osobné a sociálne kompetencie.
• Podobné možnosti kvalifikácie vo veľkoobchode, ako boli opísané v prípade mesta
Viedeň.
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6.

Imigrácia, účinky spillover a exportná činnosť

Dieter Pennerstorfer
Zahraničný obchod má veľký význam pre hospodársky rozvoj krajiny hlavne v malých
otvorených národných hospodárstvach, akými sú Rakúsko či Slovensko. Pozícia oboch
týchto krajín v medzinárodnom obchode sa v základoch zmenila v dôsledku politických a
hospodárskych zmien vo východnej Európe v roku 1989, keďže Rakúsko (aj Slovensko)
sa dostalo “z geografickej okrajovej polohy (…) do centra vznikajúceho hospodárskeho
priestoru” (Richter – Stankovsky, 1991)21. Kým otvorenie a (politická a hospodárska) integrácia transformujúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy má rôzne dôsledky na
rakúsku ekonomiku z hľadiska sektorov, celkovo výrazne prevládajú pozitívne účinky (Breuss, 2010)22. V hospodárskom rozmachu v rokoch 2010/2011 prispieva zahraničný obchod
dôležitou mierou k nárastu. Po poklese vývozu tovarov a služieb v “krízovom roku” 2009
o 14,3 % (reálne), v roku 2010 nastal nárast o 8,3 %. Pre roky 2011 a 2012 sa predpovedá
reálny nárast vývozu tovarov o +6,8 % a +3,8 % (Európska komisia, 2011)23. Zahraničný
obchod narastá preto oveľa intenzívnejšie ako HDP a možno ho označiť za “motor rastu” v
súčasnej fáze rozmachu (Ederer, 2011)24. Podobne to platí aj pre Slovensko, kde dosiahol
vývoz v roku 2010 nárast o 16,5 % (reálne). S predpovedaným nárastom 7,8 % za rok
2011 sa vyvíja zahraničný obchod takisto dynamickejšie ako celé hospodárstvo (Európska
komisia, 2011). Podľa Aigingera (2011)25 bol hospodársky pokles menej dramatický v tých
krajinách, kde bol zahraničný obchod pred krízou mimoriadne konkurencieschopný. Najnovšia recesia síce objem vývozu do krajín východnej Európy značne utlmila, ale keďže
sa tento hospodársky priestor bude strednodobo vyvíjať dynamickejšie ako “staré” krajiny
EÚ, bude význam týchto krajín pre rakúsky zahraničný obchod zo strednodobého hľadiska
viditeľne narastať.
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Zahraničná orientácia krajiny je dôležitým faktorom pre hospodársky rozvoj národného
hospodárstva, poznatky o determinačných dôvodoch konkurencieschopnosti zahraničného obchodu sú veľmi zaujímavé z hospodársko-politického hľadiska. Platí to hlavne
pre exportné aktivity na firemnej úrovni. Analýzou individuálnych (podnikových) údajov
možno lepšie znázorniť rozdiely medzi firmami (s ohľadom na veľkosť, príslušnosť k odvetviu atď.). Práce autora Reinstaller et al. (2010)26 a Reinstaller et al. (2011)27 ukazujú,
že veľkosť, produktivita a inovačná činnosť podniku pozitívne súvisí s jeho zahraničnou
orientáciou. Pozitívny vplyv veľkosti a produktivity na exportnú činnosť podnikov prezentuje aj autor Stöllinger et al. (2010)28, ktorý ďalej skonštatoval aj značnú časovú stálosť
exportnej činnosti. Tieto analýzy individuálnych údajov o zahraničnej orientácii sú však
obmedzené tým, že existujú iba informácie o exportnej činnosti, ale nemožno ich rozdeliť
podľa cieľových krajín.
Súbor údajov, ktorý sa zisťoval pre empirickú analýzu v projekte FAMO, zahŕňa 1 501
podnikov z Viedne, 1 096 z Bratislavy a 402 z trnavského regiónu. Údaje boli získané
počas telefonických rozhovorov od septembra do novembra 2010. Tento súbor údajov
sa spojil s údajmi, ktorými sa zároveň skúmalo (v rámci projektu “AFLA – mobilita
pracovníkov a potreba odborných pracovníkov po liberalizácii rakúskeho trhu práce”)
správanie podnikov v oblasti internacionalizácie, a to 1 500 podnikov v Rakúsku (mimo
Viedne) , 800 podnikov na Slovensku (mimo Bratislavy a Trnavy) a 1 500 podnikov z
Čiech a Maďarska. Na analýzu je k dispozícii súbor údajov z 8 299 podnikov zo všetkých krajín regiónu CENTROPE, ktorý obsahuje detailné informácie o exportnej činnosti
podnikov a   o výške zahraničných obratov. Súbor obsahuje aj informácie o exportnej
činnosti do explicitne opýtaných cieľových krajín, možno skúmať nielen determinačné
dôvody, ktoré sú špecifické pre firmy, ale aj tie ovplyvňujúce faktory, ktoré sa medzi
cieľovými krajinami menia.
Zaujímavé je to z dôvodu, že exportné aktivity podnikov sa medzi rôznymi cieľovými
trhmi značne odlišujú29. Na obrázku 6.1 sú znázornené podiely podnikov, ktoré dosahujú časti svojich obratov na jednotlivých cieľových trhoch. Obrázok zdôrazňuje,
že Nemecko je najdôležitejším odbytovým trhom pre viedenské podniky: z 13,2 %
podnikov dosahuje skoro každý siedmy podnik v roku 2010 časti svojich obratov v
Nemecku. Popri Švajčiarsku (s 5,5 %) predstavujú však aj krajiny regiónu CENTROPE
dôležité odbytové trhy zahraničnej činnosti: 6,7 % viedenských podnikov dosahuje
časti obratov v Maďarsku, 6,5 % v Českej republike a okolo 5,2 % v Slovenskej republike. Pre Bratislavu je na základe historicky úzkeho (ekonomického a politického)
prepojenia Česká republika najdôležitejším obchodným partnerom, tam exportuje 9,6
% podnikov z Bratislavy a z regiónu Trnava. Rakúsko je so 4,4 % tesne za Nemeckom
(4,8 %) tretím najdôležitejším obchodným partnerom pre podniky z Bratislavy a Trnavy.

26 Reinstaller, A., Hölzl, W., Janger, J., Stadler, I., Unterlass, F., Daimer, S., Stehnken, T., Barriers to internationalisation and growth of EU‘s innovative companies, PRO INNO Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European
Commission, DG Enterprise and Industry, 2010.
27 Reinstaller, A., Hölzl, W., Janger, J., Unterlass, F., Stadler, I. (WIFO), Daimer, S., Stehnken, T. (ISI), Internationalisierungshemmnisse für innovative Unternehmen in der EU, WIFO-Monatsberichte 2, 2011, s. 141 – 156.
28 Stöllinger, R., Stehrer, R., Pöschl, J., Austrian exporters : a firm-level analysis, Working papers / WIIW, Wiener
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 67, 2010.
29 Podnik pôsobí na zahraničnom trhu vtedy, ak dosahuje časť svojho obratu v tejto krajine. Zjednodušujúco sa
označuje dosahovanie obratu v zahraničí ako export aj vtedy, keď cezhraničné poskytovanie služieb prebieha
iným spôsobom – napríklad vysielaním pracovníkov.
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Obrázok 6.1 Podiel podnikov pôsobiacich v cieľových krajinách
Viedeň
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Zdroj: Opytovanie sa FAMO v podnikoch 2010.

Empirická analýza ukazuje, že existuje pozitívny a relatívne veľký vplyv podielu imigrantov
z určitej krajiny pôvodu na zahraničnú orientáciu podnikov smerom do krajiny pôvodu imigrantov. Účinok v oblasti pravdepodobnosti exportu podnikov je silnejší ako účinok v oblasti
výšky obratov exportujúcich podnikov. Možno konštatovať, že počet imigrantov z určitej
krajiny znižuje náklady na obstarávanie informácií o tejto krajine pre podniky. Imigranti
disponujú zvyčajne jazykovými znalosťami a informáciami o preferenciách spotrebiteľov vo
svojej krajine pôvodu a často majú osobné kontakty, čím sa uľahčuje zahraničná orientácia
podnikov. Táto súvislosť zvýhodňuje aglomeračné oblasti Viedne a Bratislavy v porovnaní
s ostatnými časťami krajiny, keďže mestské regióny sú aj atraktívnymi miestami pre imigrantov. Rakúsko z tohto hľadiska uprednostňujú imigranti voči ostatným krajinám skúmaného regiónu (Česká republika, Slovensko a Maďarsko), keďže v týchto štátoch dosahuje
imigrácia iba veľmi malý rozmer.
Ďalší dôležitý výstup: zahraničná činnosť podnikov zvýhodňuje exportné tendencie ostatných firiem v danom regióne. Súvislosť je najvypuklejšia, pri meraní koncentrácie
exportu na úrovni NUTS 2 regiónov (v Rakúsku deväť spolkových krajín, na Slovensku
štyri regióny). Nájdené účinky spillover (šírenia) v rámci toho istého okresu a v tom istom odvetví sú iba mierne vyššie. Jedna z interpretácií je, že podniky svojou činnosťou
na zahraničných trhoch získavajú vedomosti, ktoré sa – minimálne sčasti – sprístupňujú
iným podnikom v regióne a ich náklady na obstarávanie informácií o zahraničných trhoch sa tým znižujú. Nachádzajú sa preto pozitívne externé účinky exportnej činnosti,
ktoré prenikajú aj priestorovo (do iných podnikov v regióne). Rozsah účinkov spillover je
nezávislý od úrovne rozvoja cieľovej krajiny, avšak je silnejšie rozvinutý v regiónoch so
slabšou štruktúrou.
Ostatné výstupy empirických výskumov zodpovedajú očakávaniam: tendencia exportovať do bližších cieľových krajín je vyššia, pričom pozitívny vplyv má aj spoločná hranica a
rovnaký jazyk medzi krajinou pôvodu a cieľovou krajinou. Veľkosť cieľového trhu zvyšuje
pravdepodobnosť, že určitý podnik v tejto krajine pôsobí. Veľkosť podniku (meraná podľa

46

počtu zamestnancov) má takisto pozitívny vplyv na zahraničnú orientáciu ako (minimálne
sčasti) zahraničná štruktúra vlastníkov alebo zapojenie podniku do koncernu. Existujú veľké rozdiely medzi exportnými tendenciami v rozličných odvetviach, pričom hlavne výroba
hmotného tovaru vykazuje silnú zahraničnú orientáciu.
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7.

Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy

Vzhľadom na závažné udalosti a zmeny vo svetovej ekonomike, spojené s prepuknutím
a vývojom hospodárskej a finančnej krízy od roku 2009, prebiehal zber dát v rámci 2. etapy projektu FAMO (na sklonku roka 2010) v značne odlišných podmienkach v porovnaní
s 1. etapou projektu (na sklonku roku 2008, t. j. pred vypuknutím krízy). V snahe zachytiť
zmeny, ktoré kríza priniesla, bol do výskumu zaradený samostatný modul otázok týkajúcich sa vnímania následkov krízy a reakcií na krízu v domácnostiach a podnikoch. Nasledujúce príspevky sumarizujú zistenia z tejto časti výskumu v Rakúsku a na Slovensku.

7.1 Situácia v domácnostiach a podnikoch vo Viedni
Klaus Nowotny
Finančná a hospodárska kríza vychádzajúca z USA zasiahla koncom roka 2008 aj Rakúsko:
v roku 2009 sa znížil reálny hospodársky výkon o 3,8 %, počet zamestnaných v rámci závislej činnosti sa znížil o 1,5 %, miera nezamestnanosti sa zvýšila v ročnom priemere o 1,3
percentuálnych bodov. V roku 2010 sa rakúsky trh práce od II. štvrťroku 2010 opäť mierne
zotavoval z hospodárskej krízy, v ročnom priemere však miera nezamestnanosti prevyšovala úroveň predkrízového roka 2008 ešte stále o jeden percentuálny bod. S ohľadom na
tieto skutočnosti sa v osobitnej časti 2. zisťovania údajov, ktoré sa realizovalo v roku 2010
v projekte FAMO, zisťovalo postihnutie a individuálne dôsledky finančnej a hospodárskej
krízy na domácnosti a podniky vo Viedni.

Postihnutie viedenských domácností hospodárskou krízou
Anketa FAMO v domácnostiach odhaľuje značné postihnutie viedenského obyvateľstva krízou:
z extrapolácie vyplynulo okolo 310 100 (resp. 26,8 % z počtu cca 1 155 500) obyvateľov
Viedne v ekonomicky produktívnom veku, ktorí sú postihnutí krízou. Strata príjmu sa uvádza
najčastejšie (8,3 %) ako dôsledok hospodárskej krízy. Druhou najčastejšou odpoveďou obyvateľov Viedne boli ťažkosti pri hľadaní práce (6,8 %), u 6,5 % obyvateľov spôsobila hospodárska
kríza aj stratu hodnoty ich majetku (akcie, nehnuteľnosti, fondy atď.). V dôsledku krízy bolo
asi 6,1 % obyvateľov postihnutých nezamestnanosťou. 4,8 % obyvateľov Viedne uvádza ako
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dôsledok hospodárskej a finančnej krízy nižšie podnikové osobitné odmeny (napr. sociálne benefity alebo prémie), 2,7 % bolo konfrontovaných s vyšším pracovným zaťažením v dôsledku
dlhšej pracovnej doby, resp. vyššieho objemu nadčasov, 1,7 % s rozšírením pracovných úloh.
1,4 % respondentov uvádzalo, že v dôsledku krízy mali skrátenú pracovnú dobu.
Podiel obyvateľstva, ktoré vo všeobecnosti postihla hospodárska kríza, sa pritom – s výnimkou diferenciácie podľa veku a príslušnosti k jednotlivým sektorom – nerozlišuje takmer
vôbec podľa socioekonomických kritérií. Zjavné rozdiely možno identifikovať v konkrétnom
spôsobe postihnutia hospodárskou krízou: mladší pracovníci boli dotknutí, predovšetkým
ťažkosťami pri nástupe do práce, resp. pri hľadaní práce, stratou príjmu a vyššou nezamestnanosťou, zatiaľ čo osoby staršie ako 45 rokov uvádzali ako dôsledky hospodárskej
krízy hlavne majetkové straty, resp. vyššiu nezamestnanosť. Podľa stupňa vzdelania boli
osoby s akademickým vzdelaním najčastejšie postihnuté majetkovou stratou (31,9 %),
kým osoby s ukončenou povinnou školskou dochádzkou (32,8 %) alebo ukončeným vyšším
vzdelaním (29,1 %) mali častejšie problémy nájsť si prácu. Osoby s odborným vzdelaním
uvádzali, že sú častejšie postihnuté narastajúcim pracovným zaťažením. Cudzinci boli príznačne častejšie konfrontovaní stratou príjmu (13,7 %) ako rakúski štátni občania (7,9 %).
Viac než polovica obyvateľov Viedne v ekonomicky aktívnom veku (54,4 %) očakávala
ďalšie negatívne dôsledky finančnej a hospodárskej krízy v nasledujúcich dvoch rokoch –
podľa ankety najmä tí, ktorých už hospodárska kríza postihla. Popri ďalšej strate príjmu
a nižšom objeme podnikových osobitných odmien ako aj ťažkostiach pri hľadaní práce sa
očakáva predovšetkým vyššie daňové zaťaženie: 30,2 % očakáva, že v dôsledku hospodárskej krízy narastie ich daňové zaťaženie v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Postihnutie viedenských podnikov hospodárskou krízou
Vyhodnotenie osobitnej časti ankety FAMO v podnikoch ukazuje, že takmer polovicu
(47,2 %) opýtaných viedenských podnikov zasiahla hospodárska kríza. V porovnaní s údajmi, ktoré zisťovali začiatkom roka 2009 Mayerhofer – Pennerstorfer (2009)2930, sa zvýšilo
v priebehu krízy hlavne postihnutie malých a stredných podnikov. Celkovo však dôsledky
finančnej a hospodárskej krízy zasiahli väčšinu dotknutých podnikov veľmi skoro.
Na základe kontroly viacerých vlastností podnikov (napr. štruktúra vlastníkov, druh podniku, počet zamestnancov alebo hospodársky sektor) zvyšuje iba vek podniku a medzinárodná činnosť príznačne riziko, že hospodárska kríza podnik postihne. Jedným z vysvetlení je,
že staršie podniky pôsobia častejšie na zmenšujúcich sa trhoch a medzinárodne pôsobiace
podniky postihli poklesy obratu na odbytových trhoch v zahraničí.
Reagujúc na hospodársku krízu štvrtina (25,0%) postihnutých podnikov znížila počet kmeňových zamestnancov. Zníženie počtu kmeňových zamestnancov sa týkalo predovšetkým
väčších podnikov, podnikov v stavebníctve, výrobcov hmotného tovaru, podnikov v (čiastočnom) zahraničnom vlastníctve a ich pobočiek – znižovanie zamestnancov tak predstavovalo najčastejšiu reakciu na krízu, ktorá sa s pokračujúcim priebehom krízy, stále viac
dostávala do centra podnikových stratégií. Na začiatku recesie chcela väčšina podnikov
čeliť poklesu konjunktúry tým, že neprijímali zamestnancov a prepúšťali zamestnancov na
personálny lízing (Mayerhofer – Pennerstorfer 2009).
30 Mayerhofer, P., Pennerstorfer, D., Wiens Unternehmen in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise: Sektorale
Betroffenheit und betriebliche Reaktionsmuster, Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung
WIFO, Wien, 2009. (Viedenské podniky vo finančnej a hospodárskej kríze: Postihnutosť sektorov a vzory reakcie podnikov, štúdia Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum WIFO, Viedeň, 2009).
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Mnohé z podnikov postihnutých krízou však využili aj možnosti na to, aby riadili svoju internú pracovnú ponuku bez výpovedí, napríklad zrušením starých dovoleniek, resp. predčasným čerpaním dovoleniek (21,9 %), nižším objemom nadčasov (19,3 %), využívaním
existujúcich úprav kĺzavej pracovnej doby (7,6 %) alebo zmenou pracovných miest na plný
úväzok na miesta s čiastočným pracovným úväzkom (6,1 %).
Napriek tomu, že sa hospodárska situácia v čase prieskumu zlepšila, očakávalo 16,2 % podnikov v priebehu nasledujúcich jedného až dvoch rokov nové alebo zostrené problémy v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. V porovnaní s výsledkami autorov Mayerhofer – Pennerstorfer (2009) ukazujú údaje síce značný pokles v očakávaní budúcich dôsledkov krízy, zdôrazňujú
však aj mieru neistoty ohľadom budúceho vývoja, ktorá bola v čase ankety naďalej vysoká.
2,3 % podnikov plánovalo v čase prieskumu ako konkrétne opatrenia všeobecný zákaz
prijímania zamestnancov, 2,2 % chcelo prepustiť (ďalšie) časti svojich kmeňových zamestnancov. Mnohé podniky však plánovali riadiť svoju pracovnú ponuku internými opatreniami: 2,1 % podnikov chcelo zrušiť nároky na dovolenku, 2,2 % uvádzalo, že nariadia menej
nadčasov. Po 1,1 % podnikov chcelo využiť existujúce úpravy kĺzavej pracovnej doby na
riadenie internej ponuky pracovníkov, resp. ďalej spružniť pracovnú dobu. 3,0 % opýtaných podnikov chcelo v nasledujúcom období jedného až dvoch rokov rozšíriť počet svojich
kmeňových zamestnancov.
Zámer prepustiť kmeňových zamestnancov sa výrazne mení s odhadom budúcej obchodnej situácie, resp. ďalšieho priebehu krízy. Podniky chcú personál prepúšťať hlavne v čase
postihnutia hospodárskou krízou alebo keď očakávajú nové, resp. zostrené problémy
v dôsledku krízy. Zámery ohľadom nového zamestnávania pracovníkov vyslovili najmä
tie podniky, ktoré museli v priebehu hospodárskej krízy prepúšťať, ako aj medzinárodne
pôsobiace podniky, ktoré profitovali z medzinárodnej konjunktúry, ktorá sa v čase ankety
opäť zvyšovala. Na základe kontroly všetkých ostatných charakteristík podniku nezohráva
odvetvie žiadnu príznačnú rolu v budúcej dynamike zamestnávania.
Asi len každý dvadsiaty podnik (5,6 %) uvádzal, že hospodárska kríza mala dôsledky na
dlhodobú personálnu stratégiu. Viac než polovica týchto podnikov (57,1 %) sa chce aj dlhodobo sústrediť na to, aby si udržala kvalifikovaných kmeňových zamestnancov, 17,9 %
podnikov chce dlhodobo (ďalej) spružniť pracovnú dobu zamestnancov, 16,7 % plánuje
v budúcnosti viac sa zamerať na internú kvalifikáciu zamestnancov. Asi šestina podnikov
však zamýšľa znížiť počet zamestnancov aj prostredníctvom racionalizácie. Stratégia dlhodobého nahrádzania väčšieho počtu kmeňových zamestnancov pracovníkmi na personálny
lízing, resp. pracovníkmi na dobu určitú s cieľom dosiahnuť väčšiu flexibilitu zamestnávania
v období krízy zohráva podľa výsledkov ankety FAMO iba podriadenú úlohu.

7.2 Situácia v domácnostiach a podnikoch
Bratislavského a Trnavského kraja
Pavol Bellan
Príchod finančnej a hospodárskej krízy do Európy koncom roka 2008 a jej plné prepuknutie v roku 2009 znamenali pre Slovensko náhly obrat po niekoľkoročnom úspešnom
období ekonomického rastu s vrcholom v r. 2008. Z pohľadu vývoja makroekonomických
ukazovateľov to znamenalo pokles reálnej ekonomiky o 6,3 % (obdobie medzi r. 2008
a 2009), pokles miery zamestnanosti o 3,8 percentuálnych bodov (p. b.) a nárast miery
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nezamestnanosti o 5,1 p. b. (porovnanie 4Q 2008 a 4Q 2009). Rok 2010 následne síce
priniesol mierny rast HDP, stabilizáciu vo vývoji miery zamestnanosti a mierny pokles miery
nezamestnanosti, predpovede ďalšieho ekonomického vývoja však zostávali ku koncu roka
2010 otvorené a nejasné.

Obrázok 7.1 Makroekonomické ukazovatele v „krízovom období“

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Vývoj uvedených makroekonomických ukazovateľov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v
dvoch kľúčových regiónoch z pohľadu projektu FAMO v danom období kopíroval celoslovenský trend. Ako z pohľadu vývoja HDP, tak z vývoja miery zamestnanosti a miery nezamestnanosti sa však situácia v prihraničnom regióne s Rakúskom javila omnoho priaznivejšia
vzhľadom na úroveň daných ukazovateľov v porovnaní s celoslovenským priemerom.
V rovnakom období, t. j. ku koncu roka 2010, bol realizovaný zber dát v rámci druhej etapy
projektu FAMO. Pri porovnaní daného obdobia s obdobím zberu dát v rámci prvej etapy
projektu, t. j. na prelome rokov 2008 a 2009, vývoj makroekonomických ukazovateľov
ukazuje, že z hľadiska celospoločenskej „klímy“ išlo pravdepodobne o dve, do značnej miery odlišné situácie. V súvislosti s týmito zmenami a v snahe zachytiť hodnotenie ich následkov bol v druhej etape projektu FAMO pri zbere dát do dotazníkov zaradený samostatný
modul zameraný na vnímanie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v domácnostiach
a podnikoch. Naším cieľom je tu podať základný komentár k empirickej evidencii, ktorú
dáta z uvedeného modulu priniesli.

Vnímanie následkov krízy v domácnostiach
Väčšina domácností z Bratislavského a Trnavského kraja na konci roka 2010 nepociťovala
negatívne následky hospodárskej a finančnej krízy. Z odpovedí na otázku týkajúcu sa súčasných alebo minulých negatívnych následkov finančnej a hospodárskej krízy vyplýva, že
84,2 % respondentov výskumu hodnotí svoju situáciu ako doteraz neovplyvnenú krízou.
Osobné negatívne následky krízy doposiaľ zaznamenalo 15,8 % z celkového počtu 1 502
respondentov.
Respondenti zasiahnutí následkami krízy za konkrétne negatívne dopady na ich osobnú
situáciu najčastejšie označovali: zníženie mimoriadnych odmien (44,2 % respondentov)
a znížený príjem (20,4 %). Nižšie zastúpenie mali dopady ako rozširovanie odborných
kompetencií (11,9 %) a viac nadčasov (9,3 %), alebo problémy pri hľadaní nového pracovného miesta (11,1 %) a znižovanie počtu zamestnancov (8,8 %). Respondenti, ktorých
sa osobne dotýkajú negatívne následky krízy, ich teda primárne identifikujú cez finančné
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ohodnotenie v zamestnaní a až následne cez otázky týkajúce sa udržania, resp. hľadania nového zamestnania, či rozšírenia pracovných povinností v dôsledku znižovania počtu
pracovníkov. Obdobný výsledok priniesla otázka týkajúca sa následkov krízy u ostatných
členov domácnosti.
Pri pohľade do budúcnosti väčšina respondentov (76 %) v čase opytovania taktiež neočakávala negatívne následky krízy a respondenti očakávajúci negatívne následky ich opäť
videli skôr cez zníženie finančného ohodnotenia (znížený príjem 10,2 %) , než cez stratu
pracovného miesta (3,4 %) a jej možné následky. Podľa názoru 61,7 % respondentov charakterizuje ďalší vývoj krízy výrok: „Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná.
Odteraz bude zas hospodársky rast.“ 31
V „pozitívnych“ hodnoteniach ďalšieho vývoja krízy, ako aj v nízkej miery zastúpenia negatívnych následkov v čase opytovania, sa ako prekvapivé ukázalo hodnotenie ďalších výrokov týkajúcich sa krízy, resp. situácie respondentov v danom období. Zdá sa, že bez ohľadu na „zažehnanie“ krízy si viac než polovica respondentov: „Robí veľké starosti o svoju
ekonomickú budúcnosť“ (52,6 % respondentov); „Očakáva, že ich životné náklady porastú
viac ako ich plat“ (52,3 % respondentov); „Očakáva, že ich zaťaženie daňami a odvodmi
silne narastie v nasledujúcich rokoch“ (51,8 % respondentov). Tieto výpovede poukazujú
na pomerne vysokú mieru ekonomickej neistoty u respondentov vzhľadom k budúcnosti
bez ohľadu na výpovede o vývoji krízy.
Naznačuje to aj Obrázok 7.2, kde (naľavo) vidieť, že hoci sú hodnotené výroky o kríze (A
– K) vo väčšej miere zastúpené u respondentov deklarujúcich, že boli osobne zasiahnutí
krízou, sú taktiež výrazne prítomné u respondentov, ktorých kríza doteraz nezasiahla. Ide
napríklad o výroky B, C a D. To môže potvrdzovať domnienku, že ekonomickú neistotu,
ktorú výroky indikujú, možno vnímať ako do istej miery nezávislú od vnímania doterajšieho
vývoja krízy. Môže to napríklad súvisieť s faktom, že bez ohľadu na hodnotenie doterajšieho vývoja krízy sa minimálne 40 % respondentov identifikuje s rizikovou skupinou na trhu
práce. Ešte viditeľnejšia je popisovaná situácia vo vzťahu k pohľadom na budúci vývoj krízy
(Obrázok 7.2 vpravo). Pri pohľade na rozdiely v hodnotení jednotlivých výrokov tých respondentov, ktorí označili výrok A ako „hodiaci sa“ a tých, pre ktorých „sa nehodí“ je zjavné,
že tieto rozdiely sú minimálne.
Vnímanie následkov krízy analyzuje aj diferencovaný pohľad z hľadiska charakteristík respondentov. Vo vnímaní následkov krízy sa objavili štatisticky významné rozdiely medzi
mužmi a ženami, medzi jednotlivými vekovými kategóriami, respondentmi so základným,
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, rozdiely boli tiež medzi domácnosťami z Bratislavského a Trnavského kraja ako aj z hľadiska ekonomickej aktivity respondentov. Negatívne následky krízy vo väčšej miere deklarovali muži než ženy; v omnoho menšej miere
osoby vo veku 15 – 24 rokov; miera negatívnych dôsledkov klesala s rastúcim vzdelaním;
negatívne dôsledky viac pociťovali osoby v Trnavskom než Bratislavskom kraji a z hľadiska
ekonomickej aktivity skupina nezamestnaných osôb.
Charakteristiky viažuce sa na povolanie respondentov odlišovali vnímanie následkov krízy. Významný rozdiel vo vnímaní osobných následkov krízy sa ukázal z hľadiska sektoru
hospodárstva, vnímanie negatívnych následkov krízy bolo významne vyššie u pracovníkov
v primárnom sektore. Podiel respondentov osobne zasiahnutých krízou bol rádovo o 10
– 15 p. b. vyšší než u respondentov pracujúcich v sekundárnom a terciárnom sektore
31 Pozitívne hodnotenia ďalšieho vývoja krízy možno vidieť ako odraz situácie, v ktorej bol realizovaný zber dát.
Išlo o obdobie, keď kríza zdanlivo doznievala; z pohľadu dneška by sme však toto obdobie mohli nazvať skôr
medziobdobím medzi „prvou“ a „druhou“ etapou krízy.
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ekonomiky. S hodnotením osobných následkov u respondentov súvisela ďalej veľkosť podniku, respondenti pracujúci v podnikoch do desať zamestnancov vo väčšej miere (20,7 %)
osobne pociťujú následky krízy, než v podnikoch do sto (11,7 %) a nad sto (9,7 %) zamestnancov. Významná sa ukázala zamestnanecká pozícia. V rozdelení odpovedí potvrdzujúcich
prítomnosť negatívnych následkov krízy bol zistený významný rozdiel medzi kategóriou
nekvalifikovaných a pomocných pracovných pozícií a ostatnými kategóriami, rádovo vo
výške 15 – 25 p. b.. Naopak, u respondentov z kategórií zamestnanec, úradník a odborný
zamestnanec bol pomer odpovedí o 7,4 – 7,6 p. b. nižší než celkový priemer.

Obrázok 7.2 Hodnotenie výrokov o kríze
„Bol/a som osobne zasiahnutý/á krízou“

A: „Verím, že kríza je zažehnaná..“

doteraz nie
bol /a som osobne zasiahnutý /á
90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

% respondentov

100,0

90,0

% respondentov

100,0

60,0
,

50,0
40,0
30,0

,

50,0
40,0
30,0
20,0

10,0

10,0
0,0
A

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

60,0

20,0
0,0

nehodí sa
hodí sa

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Verím, že finančná a hospodárska kríza je zažehnaná. Od teraz bude zas hospodársky rast.
Robím si veľké starosti o svoju ekonomickú budúcnosť.
Očakávam, že moje životné náklady porastú viac ako môj plat.
Očakávam, že moje zaťaženie daňami a odvodmi silne narastie v nasledujúcich rokoch.
Zo strachu o miesto som sa za posledné dva roky viac v práci snažil/a.
Patrím do rizikovej skupiny na trhu práce.
Strach, že prídem o zamestnanie je pre mňa veľkou psychickou záťažou.
Zo strachu o miesto som za posledné dva roky chodil/a do práce aj chorý/á.
Zo strachu zo straty zamestnania som si nevyčerpal/a celú dovolenku.
Hospodárska kríza mala pre mňa aj pozitívny efekt.
Za posledné dva roky som profitoval/a zo štátnych opatrení, ktoré mali bojovať s krízou.

Zdroj: FAMO II, 2010.

Ak hodnotenia doterajších negatívnych následkov krízy vztiahneme k téme cestovania za
prácou, neukazuje sa významný rozdiel medzi respondentmi pracujúcimi v čase opytovania
sa v zahraničí a tými, ktorí v zahraničí nepracovali. Podobne neexistoval významný rozdiel
vo vnímaní krízy, z hľadiska toho, či pre respondentov prichádza, alebo neprichádza do
úvahy pracovať v zahraničí. Súvis medzi tým, ako respondenti vnímajú dopady krízy na ich
osobnú situáciu a cestovaním za prácou do zahraničia, resp. ochotou alebo odhodlaním za
prácou do zahraničia vycestovať, teda náš výskum nepreukázal.

Hodnotenie následkov krízy zo strany podnikov
Hodnotenie situácie z pohľadu podnikov v Bratislavskom a Trnavskom kraji ukázalo, že ku
koncu roka 2010 bolo 47 % z celkového počtu 1 500 opýtaných podnikov postihnutých
následkami finančnej a hospodárskej krízy. Z pohľadu vývoja situácie do blízkej budúcnosti
(jeden až dva roky) očakávalo 75 % podnikov vyostrenie existujúcich alebo objavenie sa
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nových problémov. Jednotlivé negatívne následky krízy, identifikované podnikmi v čase
opytovania sa, sa dotýkali predovšetkým znižovania dopytu a s ním spojených faktorov
(tabuľka 7.1). Takmer 96 % podnikov sa stretávalo aj s ďalšími problémami, ktoré sa prostredníctvom výskumu nepodarilo identifikovať.
V hodnoteniach následkov krízy boli medzi podnikmi významné rozdiely z hľadiska odvetví,
sektorov, veku a potenciálnej možnosti pôsobenia v zahraničí; medzi charakteristiky bez
významného rozdielu vo vnímaní následkov krízy patrili veľkosť podniku, aktuálne pôsobenie na zahraničnom trhu, zamestnávanie zamestnancov zo zahraničia či kraj.

Tabuľka 7.1 Negatívne následky krízy v podnikoch
Podniky

Problémy s ...

% (N=792)

... iné problémy

95,9

... klesajúcim počtom zákaziek

78,3

... klesajúcim dopytom na domácom trhu

75,0

… všeobecnou neistotou/ nákupnou zdržanlivosťou

68,5

… poklesom dopytu spôsobeným slabou spotrebou (konečný dopyt)

64,7

... zrušením zákaziek

49,3

… stúpajúcim rizikom nesplácania zo strany dlžníkov

47,1

… poklesom dopytu od podnikov, ktorým dodávame

45,5

… stúpajúcimi nákladmi pri zaisťovaní pohľadávok

35,3

… hospodárskymi ťažkosťami partnerského podniku

29,4

… klesajúcim dopytom na zahraničnom trhu

23,6

... poklesom dopytu spôsobeným inými časťami nášho koncernu

20,8

Zdroj: FAMO II, 2010.

Vo väčšej miere vnímali následky krízy najmä odvetvia finančníctva a poisťovníctva a tiež
verejných, sociálnych a zdravotníckych služieb. Menej boli následky krízy vnímané v lesníctve a poľnohospodárstve, spracujúcom a stavebnom priemysle a doprave. To zodpovedá
rozdielom medzi sektormi, v nižšej miere následky krízy vnímali podniky pôsobiace v primárnom a sekundárnom sektore a v o niečo vyššej miere podniky v sektore služieb.
Rozdiely vo vnímaní následkov krízy a dĺžkou pôsobenia podnikov na trhu naznačili, že
dlhšie fungujúce podniky v menšej miere pociťujú následky krízy, výraznou výnimkou boli
podniky nad dvadsaťjeden rokov. Tento rozdiel mohol byť spôsobený nižšou početnosťou
podnikov z tejto skupiny vo vzorke. Zaujímavý je fakt, že v tejto skupine sú výlučne podniky, ktoré svoju činnosť začínali pred rokom 1990, ide teda o transformované bývalé štátne
podniky.
Podniky, ktoré nevylúčili možnosť budúceho pôsobenia v zahraničí, v nižšej miere pociťovali
následky krízy, ale medzi podnikmi aktuálne (v čase opytovania sa) pôsobiacimi v zahraničí
a tými, ktoré v zahraničí nepôsobia, takýto rozdiel neexistuje.
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Reakcie podnikov na následky krízy
Vnímanie dopadov krízy a očakávania ďalších problémov v budúcnosti úzko súvisí s prijatými „protikrízovými“ opatreniami, resp. s reakciami na vzniknutú situáciu a tiež s opatreniami plánovanými zo strany podnikov do budúcnosti. V časovom období od jesene
2008 (obdobie príchodu krízy), do doby opytovania sa(t. j. koniec roka 2010), viac ako
tretina (N=554) zo všetkých opytovaných podnikov zaviedla nejakú formu reakcie na
hospodársku a finančnú krízu. Jednotlivé reakcie sa týkali predovšetkým znižovania stavu
zamestnancov, zmien v dĺžke pracovnej doby zamestnancov a znižovania miezd a ďalších
pracovných odmien. Do budúcnosti (nasledujúcich dvanásť mesiacov od doby opytovania
sa) pätina (N=303) z opýtaných podnikov mala v pláne zaviesť nejakú formu opatrení
reagujúcich na krízu. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa reakcie mali dotýkať
hlavne personálnych otázok a zmien v zamestnanosti. Z celkového počtu 303 podnikov,
ktoré uviedli aspoň jednu z foriem plánovaných reakcií, 50,8 % podnikov plánovalo znížiť
časť kmeňových zamestnancov, ale 20,8 % podnikov plánovalo časť kmeňových zamestnancov zvýšiť.
Pri detailnejšom pohľade na zmeny v zamestnanosti, ktoré predstavovali hlavnú reakciu
podnikov na krízu a jej následky, sa ukazujú tieto zistenia:
• od jesene 2008 do konca roku 2010 celkovo v podnikoch prevládalo znižovanie počtov zamestnancov nad zvyšovaním,
• vo väčšine podnikov sa zmeny (zvyšovanie aj znižovanie) týkali nízkeho počtu, t. j.
menej než desať zamestnancov,
• z hľadiska typu úväzku sa zmeny týkali predovšetkým pozícií na plný pracovný
úväzok,
• v nasledujúcich dvanástich mesiacoch vybrané podniky plánujú vo väčšej miere zvyšovať než znižovať počty zamestnancov,
• zmeny v počte zamestnancov sa do budúcnosti vo väčšine podnikov týkajú počtu
jedného až piatich zamestnancov zamestnávaných na plný úväzok.
Uvedené zistenia podporujú záver, že ani z hľadiska zmien v počte zamestnancov v podnikoch v Bratislavskom a Trnavskom kraji kríza nemala výrazné následky. Otázne zostáva,
či závery o zmenách v počtoch zamestnancov nie sú ovplyvnené tým, že vo vzorke bolo
výraznejšie zastúpenie malých podnikov, v ktorých nemožno predpokladať väčšie zmeny
počtu zamestnancov.3032
Mierne dôsledky krízy naznačujú skôr individuálne reakcie podnikov v personálnej oblasti.
Kombináciou realizovaných zmien v počte zamestnancov (t. j. zvyšovanie, znižovanie alebo
bez zmeny počtu zamestnancov) v období od jesene 2008 do obdobia zberu dát a uvažovaných zmien v období dvanástich mesiacov po zbere dát možno rozlíšiť niekoľko základných
typov reakcií na krízu (pozri Tabuľka 7.2).

32 Na doplnenie uvádzame, že mierne následky krízy v Bratislavskom a Trnavskom kraji boli konštatované tiež
v expertných hodnoteniach. Experti (zástupcovia samospráv, úradov práce, výskumných inštitúcií) oslovení
v rámci projektu FAMO vidia v Bratislavskom a Trnavskom kraji (v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska)
skôr mierne dopady hospodárskej a finančnej krízy, resp. ich zmierňovanie. Dopady na zamestnanosť sú podľa
expertov jasne identifikovateľné, považujú ich však za dočasné, keďže boli spôsobené predovšetkým znižovaním stavov a nie zatváraním podnikov a rušením prevádzok.
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Tabuľka 7.2 Typy reakcie podnikov na krízu z hľadiska počtu zamestnancov
Podniky

Vývoj počtu zamestnancov

N

%

1020

69

typ 0

nezmenil sa a nebude sa meniť

typ 1

znížil sa a bude sa znižovať

22

1,5

typ 2

znížil sa a bude sa zvyšovať

38

2,6

typ 3

zvýšil sa a bude sa znižovať

3

0,2

typ 4

zvýšil sa a bude sa zvyšovať

33

2,2

typ 5

nezmenil sa a bude sa znižovať

32

2,2

typ 6

nezmenil sa a bude sa zvyšovať

76

5,1

typ 7

znížil sa a nebude sa meniť

206

13,9

typ 8

zvýšil sa a nebude sa meniť

49

3,3

1479

100

Spolu

Zdroj: FAMO II, 2010.

Z tohto hľadiska počtom prevládajú podniky, v ktorých sa počet zamestnancov nemenil,
a ktoré nepredpokladajú, že by sa mal meniť priebehu ďalšieho roku od doby opytovania
sa. Druhým najčastejšie (i keď v menšej miere) zastúpeným typom sú podniky, v ktorých sa počet zamestnancov v dôsledku krízy zmenil, avšak nepredpokladajú ďalšie zmeny
v počte zamestnancov v blízkej budúcnosti (dvanásť mesiacov). Ostatné typy reakcií sú
zastúpené len minimálne.
Spoločným záverom týchto zistení je, že hospodárska a finančná kríza ovplyvnila personálnu stratégiu podnikov v Bratislavskom a Trnavskom kraji len minimálne. Potvrdili to aj
odpovede na samostatne stojacu otázku o personálnej stratégii, necelá štvrtina (22 %)
podnikov odpovedala, že kríza mala dopad na ich dlhodobú personálnu stratégiu; 82,5 % z
nich ďalej uviedlo, že personálna stratégia podniku sa v budúcnosti bude koncentrovať na
dlhodobé udržanie dobrých kvalifikovaných kmeňových zamestnancov.
1
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8.

Experti o zmenách na trhu práce v priebehu
rozšírenia EÚ

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger, Claudia Neunteufl
Väčšina expertov, ktorí boli opýtaní v rámci FAMO II, upozorňovala na „nedostatok odborných pracovníkov“. Najväčšie zmeny na trhu práce od rozšírenia EÚ v roku 2004 pociťujú
v Rakúsku v oblastiach „opatrovateľské služby“, „upratovacie služby“ a „súkromné domácnosti“ a takisto v oblasti jednočlenných podnikov. Hospodárska a finančná kríza je prirodzene fenoménom, ktorý má osobitný význam pre trh práce. Predovšetkým na Slovensku
sme sa zaoberali trhom práce, ktorý sa stal labilnejším, remigráciou osôb migrujúcich za
prácou, resp. utlmenou dislokáciou podnikov.
Pre slovenských občanov migrujúcich za prácou je podľa názoru expertov stredobodom
záujmu denné a týždenné dochádzanie za prácou, pričom Rakúsko, Maďarsko a Česká
republika sú hlavnými cieľovými krajinami. Odhliadnuc od bezprostredných susedných štátov, narastá záujem o škandinávske krajiny, zatiaľ čo cieľové krajiny ako Veľká Británia
a Írsko, ktoré boli v prvej fáze po rozšírení EÚ osobitne atraktívne, už nie sú také príťažlivé
a migranti za prácou sa z týchto štátov vracajú do svojej krajiny.
Experti opisujú skupinu slovenských migrantov za prácou ako mladších, bez záväzkov a (s
výnimkou oblasti opatrovateľských služieb) za skupinu, v ktorej prevládajú muži, pričom
úroveň kvalifikácie je vysoká, a preto dochádza často k procesu dekvalifikácie (k znižovaniu kvalifikácie). Hlavné odvetvia, v ktorých títo pracovníci prevažne vykonávajú činnosť
v Rakúsku sú podľa expertov stavebníctvo, gastronómia, poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel a opatrovateľské služby, pričom migrácia za prácou vykazuje tendencie skôr
dlhodobej migrácie.
Hlavným dôvodom migrácie za prácou je vyšší príjem v zahraničí, istota pracovného miesta, resp. lepšie profesijné šance na postup. Pracovné podmienky sú takisto dôležitými motívmi, obzvlášť keď sa situácia na trhu práce na Slovensku v dôsledku hospodárskej krízy
zhoršila. Za prekážky migrácie za prácou sa považujú: hroziaca dekvalifikácia, resp. neuznávanie kvalifikácie získanej v krajine emigrácie a nedostatočné jazykové znalosti alebo
nedostatočné iné kvalifikácie, resp. chýbajúce kvalifikované pracovné pozície.
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S ohľadom na ilegálne zamestnávanie nedokázali experti presne kvantifikovať počty ilegálnych zamestnancov. Predpokladá sa, že počet osôb, ktoré sú ilegálne zamestnané v Rakúsku, sa od rozšírenia EÚ v roku 2004 skôr zvýšil, predovšetkým v oblasti šedej ekonomiky
pri jednočlenných podnikoch, ako aj v priebehu vytláčania domácich ilegálnych pracovníkov
takýmito pracovníkmi zo zahraničia. Experti predpokladajú, že na Slovensku sa na základe
lepšieho kontrolného systému znížil objem ilegálnej práce. Za hlavné dôvody ilegálneho
zamestnávania uvádzajú experti finančné výhody (napr. úspory pri vedľajších mzdových nákladoch pre podnikateľov, možnosti dodatočného zárobku v prípade osôb, ktoré sú hlásené
ako nezamestnané), ale aj neefektívne kontrolné mechanizmy predovšetkým na rakúskej
strane. Ilegálne zamestnané osoby pracujú podľa názoru expertov na jednej strane v súkromnej oblasti opatrovateľských služieb a pri výpomoci v domácnostiach a na druhej strane
predovšetkým v obchodno-priemyselnej oblasti. Ďalším relevantným odvetvím s tradíciou
ilegálnej práce je gastronómia, resp. cestovný ruch. Sprostredkovanie ilegálnych pracovných
pomerov prebieha podľa odhadu expertov prostredníctvom organizovaných ilegálnych sietí
(zakladanie firiem „naoko“) a aj prostredníctvom súkromných sietí a sociálnych kontaktov
(ústne podanie). Oblasť odborných pracovníkov nie je z hľadiska ilegálneho zamestnávania
takmer vôbec relevantná – na rozdiel od oblasti pomocných pracovníkov.
Z odlivu pracovníkov do zahraničia vyplývajú podľa expertov pozitívne i negatívne aspekty: negatívnym je takzvaný „brain-drain“ (úbytok vysoko kvalifikovaných pracovníkov), za
pozitívne sa považuje, napr. zintenzívnenie cezhraničných hospodárskych kontaktov, zlepšenie šancí na trhu práce prostredníctvom odbornej praxe v zahraničí, ktorá je v prípade
remigrácie do rodnej krajiny výhodou a napokon aj zníženie miery nezamestnanosti.
K opatreniam proti odlivu možno uviesť: lepšie odmeňovanie, podpora dislokácie podnikov
a vytváranie nových pracovných miest a prípadne aj získavanie zahraničných pracovníkov
ako kompenzácia za tých, ktorí odišli.
Z pohľadu rakúskych expertov odstránili prechodné obdobia predovšetkým množstvo obáv
a ponúkli šancu pripraviť sa na otvorený trh práce, avšak izolácia trhu práce mala za následok, že potrební a kvalifikovaní odborní pracovníci medzičasom migrovali do iných štátov
– je to okolnosť do určitej miery ovplyvnená nariadením pre zamestnávanie odborných pracovníkov. Pre obdobie po vypršaní prechodných období sa očakáva intenzívnejšia migrácia
za prácou do Rakúska (hlavne dochádzajúci pracovníci), ktorá však závisí od všeobecnej
hospodárskej situácie. Koniec prechodných období treba vidieť aj v kontexte legalizácie
pracovných pomerov, ktoré boli doteraz ilegálne.
Za najnaliehavejšiu výzvu v oblasti politiky trhu práce sa považujú kvalifikačné opatrenia,
prostredníctvom ktorých majú byť nízko kvalifikovaní pracovníci konkurencieschopní, a
ktoré majú pomôcť proti fenoménu dlhodobej nezamestnanosti. Z pohľadu expertov je
nevyhnutná intenzívnejšia spolupráca politiky vzdelávania a trhu práce. Demografickému
vývoju treba čeliť na jednej strane angažovaním sa vo vyššej miere starších pracovníkov
a na druhej strane politikou trhu práce, ktorá sa zameriava na integráciu migrantov za
prácou. Na Slovensku by mala po hospodárskej kríze dostať ekonomika nové impulzy tým,
že sa vytvoria nové pracovné miesta a vzdelávací systém na Slovensku sa bude orientovať
viac podľa potrieb podnikov.
Za prekážky pri dislokácii podnikov v Rakúsku možno pokladať predovšetkým byrokratické
aspekty, napr. stavebný poriadok alebo povoľovacie konanie pre prevádzkové zariadenia.
Aj na Slovensku sú obštrukcie najčastejšie na legislatívnej úrovni, experti však hovoria aj
o nízkom počte dobre kvalifikovaných odborných pracovníkov v regióne a tiež o nižšom
objeme investičných aktivít v dôsledku hospodárskej krízy.
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Potrebu pracovníkov zdôrazňujú rakúski experti hlavne pre kvalifikovanú oblasť odborných
pracovníkov, ktorú treba kompenzovať nielen prijímaním zahraničných pracovníkov, ale aj
kvalifikačnými procesmi, resp. lepším odborným vzdelávaním (napr. viac voľných miest
pre odborné vzdelávanie). Na Slovensku sa konštatuje takmer na všetkých kvalifikačných
úrovniach, resp. vo všetkých odborných oblastiach nedostatok odborných pracovníkov.
Popri základných formálnych kvalifikáciách považujú experti v Rakúsku i na Slovensku „soft
skills“ za stále významnejšie kompetencie odborných pracovníkov, po ktorých je veľký dopyt.
Odvetvia, v ktorých bude potreba odborných pracovníkov v nasledujúcich rokoch najvyššia, sú podľa názoru expertov „zdravotníctvo“, „cestovný ruch“ a „technicko-obchodná oblasť“, v ktorej je osobitne dôležitá úzka špecializácia.
Opýtaní experti očakávajú v Rakúsku pomerne jednotne ďalší nárast počtu pracovných
miest, zatiaľ čo na Slovensku prevláda v dôsledku hospodárskej krízy skôr opatrný optimizmus a sčasti sa vychádza zo stagnácie.
Nárast reálnych miezd, ktorý presahuje hranice úpravy na základe miery inflácie, považujú
experti v súčasnosti za málo pravdepodobný, pričom závisí od hospodárskej situácie v jednotlivých odvetviach a aj od šikovnosti odborov pri vyjednávaní.
Experti zastávajú názor, že Viedeň dokázala trvalo udržateľne profitovať z rozšírenia EÚ
v roku 2004 a úspešne zaujať pozíciu najvýznamnejšej hospodárskej lokality v regióne
CENTROPE. V súvislosti s tým Viedeň priťahuje aj relatívne najvyšší počet migrantov za
prácou z nových členských štátov EÚ.
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