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Úvod

napísaniu príspevku nás viedla snaha 
pracovníkov medzi krajinami

ako výrobným faktorom, ktorými trpí mnoho krajín Európskej únie. Západ-
nových 

štátov krajín mimo únie. Naopak nové zá-
v Aktuálnou sa 

pomenovaniu hlavných ého
prác v rámci urópskej únie.

názoru hlavných tém politických ekonomických debát
v kríze .

skúmania na základe 
hlavné -

v Ú.
v migráci

v jednotlivých ekonomikách.

údajov de štúdia 
ú í ívame literatúru 

predpokladaný 

súborov krajín EÚ získaných 

ako napríklad politická stabilita 
edzinárodného menového fondu

borných publikácií získané analýzou metódou kom-
parácie porovnáme s formulovanými h .

Teoretické východiská skúmanej problematiky 

Ide
k nej migrácia 

ekonomických migrantov. 



 – ECONOMIC REVIEW                                      VOLUME 45., 4/2016VOLUME 46., 1/2017

62

V
v

.

M c

.
W. M. V

– – v

.



 – ECONOMIC REVIEW                                      VOLUME 45., 4/2016VOLUME 46., 1/2017

63

nastáva pri zmene klimatických podmienok alebo ako násle-
dok prírodnej katastrofy, 

migráci zdelaním, 

M. ý ú -
dzenie pojmov migrácia a ita je široký pojem, ktorý zahrn

igrácia je vymedzená ako zme-

Neoklasický prístup k migrácii vychádza z

prác , bude ochotný 
tomto prístupe majú pull faktory, medzi ktoré 

v

krajina disponuje vyššou odmenou za prácu a vysokým pomerom kapitálu 
k druhá krajina má nadbytok pracovnej sily v

M. hlavný migrácie zo Slo-
venska do západoeurópskych ekonomík po roku 1989

dopytu na domá-

Neoklasický [8]
prístup a

akroekonomický prístup , ktorý popísal eko-
nomický rozvoj v období po priemyselnej revolúcii

[8]
igráci vidieka do miest, respektíve z agrárnych hospo-

nútri industrializovaných ekonomík vzniká 
vyvoláva imigráciu z agrárnych 

V industrializovaných ekonomikách je vysoký po kapitálu na jedno 
následne, kombináciou 

zavedenie vysokej minimálnej mzdy .
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ikroekonomický prístup –

nómovia 

v

v

V
rá

e e
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Analýza inštitucionálnych a ekonomických vplyvov pôsobiacich na po-
o vybraných krajinách Európskej úni

Jedným z príkladov ekonometrického skúmania migrácie pomocou pane-
lových dát je štúdia 

. v empiricky skúmala deter-
minanty medzinárodnej bilaterálnej migrácie pracovnej sily. nalýza potvr-
dila niektoré predpoklady neoklasickej teórie, akým spôsobom vzniká me-
dzinárodná migrácia, avšak nastolila aj nové problémy. Model bol postave-
ný na premenných: 

HDP na pracovníka v
HDP na pracovníka v
pozemná hranica medzi danými krajinami, 

dokázala s ú koreláci priemerného príjmu ku miere migrácie, 

íspevku sú výsledky štúdie M.
vantné pre náš výskum. Zaujímavým je postup riešenia problematiky vplyvu 

menné dop

prístup dop
nášho názoru takisto

M.

skú .

Na základe sumarizácie literatúr v oblasti migrácie 
ískané poznatky 

interpretáciu výsledných hodnôt. 
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Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

skumné otázky pomáhajú pri výbere vhodných dátových súborov na ich 

Hypotézy, ktoré sme vychádzajú 
našich predpo správaní

3. Zvyšovanie miery nezamestnanosti spôsobuje emigráci
urópskej únie

nárast pracovnej migrácie. 
5.

Rakúsko. 

Štatistického úradu 

Navrhovaný m

V

.

pri skúmaní
á

c
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3

vlastné spracovanie dát získaných z databáz Eurostatu [4] a

ávislú ezávislé premenné popíšeme, vysvetlíme ich význam 
priradíme k prameniace zo stanovených hypotéz. 

V ekonometrické modely skúmané v
.

Závislá premenná 

Miera migrácie pracovnej sily (M)

Rakúska. bez nahláseného pobytu bude 

Kvôli relevantnosti výsledkov a konzistentnosti interpretácie prevedieme 

Nezávislé premenné

nanosti na percentuálnu zmenu v

k
reáln eurách. Problémom v

upravíme túto premennú na tempá rastu HDP medzi dvoma
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.
V

HDP meraný v parite kúpnej sily (PPPAU, PPPSR) v
=

v

Mzdový diferenciál (W)
-

v

Vstup SR do shengenskej zóny (SZ
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Na základe získaných dát pomocou literatúry zostavíme prvý model. Zá-

Rotteho [18] upravíme do podo-
závislosti od toho výsledky inter-

pretujeme ako percentuálnu zmenu v dôsledku tohto 
kroku vytvoríme alternatívny model, kde všetky ostatné premenné upravíme 

v rujú presné hodnoty premenných. 

hodnoty zadané v

vaní su

najmenších štvorcov. Zaujímajú nás dve hodnoty

dú záporné, znamená

v jednotkách, v našom prípade sa jed-
ná o zmenu závislej premennej v percentách. 

modeli. Presnejšie, ur-

tl zostaví hypotézu H = parameter je rovný nula a = parameter je rôzny 

zamietame hypotézu H
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e

M.

Test významnosti premenných pomocou metódy najmenších štvorcov

V

3
metódy 

najmenších štvorcov
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Nevýznamné premenné 
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Významné premenné 

-

5

v
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Poslednou významnou premennou s priamym vplyvom na mieru migrá-

zvýšenie rozdielu v % zvýši mieru migrácie 

Záver 

chýbalo zameranie sa na inštitucionálne 

V 5
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né do dvoch skupín. Mzdový diferenciál, na rozdiel od predchádzajúcich 
premenných, potvrdil naše hypotézy a je významným faktorom pohyb

5

Napriek sprievodným problémom sa nám podarilo úspešne 

inštitucionálnych aspektov je hlavným praktickým prínosom. Štatisticky 
sme dokázali vplyv vybraných ekonomických a inštitucionálnych aspektov 

na pohyb pracovnej sily vo vybraných krajinách.

Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie.

. - - - -

í
. - - -
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