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Kto sa zaoberá priemyslom v 

postsocialistickom priestore? 
Ekonómovia: 

Gábor Lux (HU) – industrial policies, old industrial regions 

Slavo Radosevic (HR) – innovations, industry change, FDI 

Gyula Horváth (HU) – role of industry in regional policy  

Martin Myant (GB) – employment, political development in 
transition countries 

Geografi: 

Petr Pavlínek (CZ/USA) – automotive industry 

Adrian Smith (GB) – industrial and regional transformation, 
social issues 

Sociológovia: 

Jan Drahokoupil (GE) – social problems of transition countries 

Anna Pollert (GB) – social changes in CEEC 

 

 

 

 



Štruktúra prezentácie 

1) Post-socializmus a predpoklady pre 

transformáciu priemyslu 

2) Zmeny v zamestnanosti v priemysle 

3) Privatizácia priemyslu, spôsoby privatizácie, 

úloha priamych zahraničných investícií (PZI) 

4) Upgrading priemyslu v post-socialistických 

krajinách, diferencie v ťažiskových odvetviach v 

jednotlivých krajinách 

5) Zmena pozície post-socialistických krajín v 

priemysle Európy? (na príklade automobilového 

priemyslu) 

 



Iniciálna fáza transformácie priemyslu v 

tranzitívnych krajinách 
- všetky krajiny sa museli vysporiadať s dedičstvom socializmu (Lux 

2010): 

1) súbor zdedených „latentných“ kríz zo socialistického obdobia – 

vďaka systematickým nedostatkom sektoru (staré technológie, 

nízka efektivita výroby, problémy starých priemyselných oblastí, 

nekontrolovaný prechod socialistických spoločností k post-

industriálnej fáze vývoja) 

2) Slabé verejné i súkromné zdroje, ktoré by financovali 

reštrukturalizáciu priemyslu v iniciálnej fáze transformácie 

3) Nestabilita nových demokratických systémov, turbulentné zmeny v 

právnych systémoch (nedostatok systematických nástrojov pre 

podporu podnikania, rýchle zmeny v legislatívnom procese) – nízka 

atraktivita pre priame zahraničné investície (PZI) 

1. Diferenciácia predpokladov pre 

transformáciu priemyslu 



Tranzitívne spoločnosti 20 

rokov po... 

Peev, Mueller 2012:  

demokracia → ekonomická sloboda→ 
ekonomický rast 

• „...one might have optimistically expected that 
economic liberalization (in transitive economies) 
would lead to democracy in all transition 
countries. Such optimism is no longer possible.“ 

 

Demokracia 

Ekonomická 

sloboda 

Rast 

= 3 základné predpoklady vývoja 
tranzitívnych spoločností po kolapse 
komunistických režimov (Peev-Mueller 2012)  



Tranzitívne spoločnosti v roku 

2012 ≠ uniformná skupina krajín  
Peev, Mueller 2012: 

• Štáty strednej Európy (nové členské krajiny EÚ): dostatok 

demokracie, zavedenie ekonomickej slobody, relatívne silné (a z 

dlhodobého hľadiska rastúce) ekonomiky 

• Bývalé štáty ZSSR (okrem 3 pobaltských štátov), Čína: 

nedostatok demokracie/tendencia k autoritárskym režimom, silná 

verejná kontrola/nedostatok ekonomickej slobody, zraniteľné 

ekonomiky 

Ellman 2012: 

• trhový socializmus (Čína) 

• kapitalizmus rozvíjaný na báze nerastných surovín (Russia, 

Kazachstan, atď...) 

• demokratický kapitalizmus európskeho typu (stredná Európa, 

Pobaltie) 

„...It is the distance to Moscow and not to Brussels that is important.“ 

(Peev, Mueller 2012) 



2. Vývoj zamestnanosti v priemysle 

• koniec 80. rokov: prezamestnanosť v priemysle 

vo všetkých socialistických krajinách → pokles 

zamestnanosti v priemysle po roku 1990 

• začiatok 90. rokov: výrazná de-industrializácia 

(okrem Rumunska a post-sovietskych republík) 

→ všeobecná terciarizácia post-socialistických 

ekonomík (iniciálne v kľúčových jadrách a 

regiónoch) 

• koniec 90. rokov: stabilizácia zamestnanosti v 

priemysle  v niektorých post-socialistických 

krajinách, dokonca rast (po roku 2000 – vďaka 

prílevu PZI) 

 

 

 





3. Privatizácia priemyslu, PZI 

Source: Åslund 2007 

Privatizácia = jeden z nástrojov boja proti korupcii 



Spôsoby privatizácie 
• tranzitívne spoločnosti 90. rokoch: rôzne spôsoby 

privatizácie, rôzna dynamika privatizácie... 

Najčastejšie spôsoby privatizácie (Kalotay-Hunya 2000) 

1) Predaj domácim podnikateľom (domáci kapitál) 

2) Kupónová privatizácia 

3) Insider-privatization – privatizácia managementom 

firiem 

4) Predaj zahraničným investorom 

 

 

Do roku 2000: všeobecná prevaha domáceho kapitálu v 

procese privatizácie (vo väčšine post-socialistických krajín) 

 

 



Data compilation: 
Kalotay-Hunya 2000 

Koniec 90. rokov: 
Nizka dynamika privatizácie 
stále pretrváva: 
Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, 
Litva, Bulharsko, Poľsko 
 
Dominancia domáceho 
kapitálu: ČR, Slovensko, 
Bulharsko, Ukrajina, Slovinsko, 
Rusko, Litva... 
 
Krajiny už otvorené pre PZI: 
Maďarsko, Poľsko 
 
 
 



Source: Åslund 2007 

Po roku 2000: otvorenie ekonomík pre PZI, hlavne green-field projekty 



Úloha PZI v rozvoji priemyslu 

• PZI = jeden z faktorov, ktorý zapojil post-
socialistické krajiny do globálneho 
ekonomického systému (Lane 2012: krajiny 
strednej Európy úspešnejšie ako Spoločenstvo 
nezávislých štátov (CIS) – býv. ZSSR alebo 
Latinská Amerika) 

• PZI = hlavný činiteľ modernizácie priemyslu 
(príchod nových technológií výroby) a rastu 
produktivity (Pavlínek 2002) 

 

 



Nadnárodné spoločnosti a post-socialistické krajiny 



TNI: vypočítaný na základe 4 paremetrov prílevu PZI ako podielu na HDP a zamestnanosti v 
pobočkách zahraničných spoločností 
Vyspelé krajiny: Japonsko 1, USA 6, UK 47   Source: Lane 2012 

Krajiny strednej a východnej Európy: otvorenosť pre 

nadnárodný kapitál 



• postupný technologický upgrading priemyslu v Slovinsku a 

V4 (Bohle-Greskovits 2006): zameranie na výrobu 

sofistikovanejších výrobkov - automotive, výroba elektrických 

a optických zariadení, strojov 

• prílev technológií ľahkého (spotrebného) priemyslu do krajín  

Pobaltia, Bulharska, Rumunska (= „sweatshops of the EU“ 

– dieľne EÚ) – výroba odevov, obuvi, komponentov pre 

automotive, atď.  

• Rusko, Ukrajina, Kazachstan: investície do ťažobného a 

banského priemyslu a spracovania surovín (Myant, 

Drahokoupil 2012) 

Prečo? 

- Rozdiely v infraštruktúre, kvalite pracovnej sily, politike 

investičných stimulov (pre PZI), rôzne rozvinuté domáce trhy, 

geografická poloha (vzhľadom ku kľúčovým európskym 

trhom), rôzna podpora R&D 

 

 

4. Upgrading priemyslu v post-socialistickom 

priestore, diferencie v ťažiskových odvetviach 



R&D v socialistických krajinách pred rokom 1989 (Radosevic 

1996):  

• R&D v priemysle slúžil pre efektivizáciu výrobných 

procesov, ale nie ako integrálna (a organizačná) súčasť 

priemyselných spoločností (→ absencia prepojenia s 

marketingom) 

• R&D : hlavné zameranie na zbrojársku produkciu 

• R&D v civilnej výrobe: príliš slabý na to, aby bol schopný 

konkurovať v trhovom prostredí 90. rokov 

 

Súčasná pozícia R&D v priemysle post-socialistických krajín: 

stále zaostáva za krajinami jadra (nízke výdavky na R&D) 

 Príklad: medzi r. 2000-2004 Ford Motor Company - výdavky 

$7.2 mld na R&D; Rusko- celkové výdavky $4.3 mld (= výdavky 

spoločnosti Volkswagen); Poľsko - $1.1 mld 

Podpora R&D v post-socialistických krajinách 

zaostáva 



Source: Myant-
Drahokoupil 2012 

Export: 
complex 
products 

oil products 

„simpler“ 
products, 
subcompone
nts 



Štruktúra exportu vybraných post-

socialistických krajín 

• Ruská federácia (2010) 

 

Zdroj: Intersolution Ltd. 



Štruktúra exportu vybraných post-

socialistických krajín 

Bulharsko 

Zdroj: Bulgaria Competitiveness Review 2011  



Štruktúra exportu vybraných post-

socialistických krajín 

Česká republika (2010) 

Zdroj: ČSÚ 
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Štruktúra exportu vybraných post-

socialistických krajín 

Slovenská republika 

(2010) 

Zdroj: ŠU SR 
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Štruktúra exportu vybraných post-

socialistických krajín 

Poľsko (2010) 

Zdroj: PUS 
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5. Mení sa pozícia post-socialistických krajín 

v priemyselnej produkcii v Európe? 

Case study: Automobilový priemysel v 

krajinách strednej a východnej 

Európy 
A) krajiny strednej a východnej Európy = nový 

„azyl“ pre producentov automobilov? 

B) relokácia výroby komponentov pre 

automobilový priemysel – šanca pre strednú a 

východnú Európu? 



A) Position of post-socialist countries in 

world car production 

Number of cars produced per 1,000 inhabitants (2010) 

Number of cars produced per 1,000 

inhabitants (2010) 
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strednej a východnej Európy (2011, source: OICA) 
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Krízový vývoj: stabilizácia/rast produkcie automobilov v 

krajinách strednej a východnej Európy 



Európske montážne 

závody:  sťahovanie 

na východ? 



Distribution of car assemblies in central and sout-eastern Europe (2003) 

Source: Lux 2007 



Location of top 6 world car producers in 

Europe 

Krajiny str. Európy – plne integrované do svetovej produkcie 

automobilov 

- východný okraj európskeho „car production belt“  



Nielen montáž automobilov... 

2) Rastúca závislosť západoeurópskych montážnych 

závodov na výrobe komponentov vo východnej 

Európe 



•  podiel importovaných komponentov na automobiloch montovaných 

v západnej Európe rastie   



Rast CEE na produkcii automotive komponentov 



Príklad: prílev nemeckého kapitálu do automotive 

sektora v post-socialistických krajinách: 

konkurencieschopnosť vďaka „lacným“ komponentom 



Major automotive 

plants and R&D 

centres in CE  

(Pavlínek et al. 

2009) 



Source: 

Grosz 

2006 



Share of automotive sub-contractors out of the total 

industrial companies (%) 
Number of automotive sub-contractors 

Territorial distribution of automotive-sector sub-contractors 

in Slovakia (2012, source: Sloboda 2012) 





Pozícia krajín strednej Európy v 

európskej produkcii automobilov 

• produkcia komponentov v strednej Európe založená 

na transfere technológií (z krajín jadra) 

• relokácia výroby komponentov do krajín strednej Európy → 

zvýšenie konkurencieschopnosti niektorých západoeurópskych 

výrobcov  (Jürgens-Krzywdzinski 2009) 

• krajiny strednej Európy majú stále relatívne periférnu pozíciu v 

európskej produkcii automobilov: dominuje výroba malých 

automobilov, produkcia komponentov s nižšou pridanou 

hodnotou, labour-intensive komponenty 

• !!! tradičná polarizácia jadro-periféria sa v európskom 

automobilovom priemysle začína destabilizovať: R&D 

lokalizovaný už aj v strednej Európe (Pavlínek et al. 2009) 

 



Ďakujem za pozornosť! 


