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1. Pozadie (Background) habilitačnej práce 

Predložená habilitačná práca je významným príspevkom k teoretickému a empirickému 

výskumu venovanému skúmaniu determinantov ekonomického rastu a najmä jeho vplyvu na 

tvorbu pracovných miest a celkovú životnú úroveň populácie. Tento pohlaď je v súlade so 

súčasnou teoretickou aj empirickou literatúrou, vrátane nových trendov vo výskume ako napr. 

growth beyond GDP, pro-poor growth, inclusive growth, sustainable growth, či general well-

being. V rámci týchto konceptov je dôraz kladený nielen na skúmanie zdrojov a výšky 

ekonomického rastu, ale aj na to akými spôsobmi je ekonomický rast redistribuovaný a do akej 

miery ekonomický rast prispieva k zníženiu miery nerovnosti či chudoby. Ako poznamenal 

ekologický filozof Edward Abbey “growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell”, 

teda "Rast pre rast je ideológiou rakovinovej bunky". 

Napriek vysokému významu danej témy, sú podobné diskusie prirodzene zložité, pretože 

ekonomický rast a nerovnosť (t. j. inkluzívny rast) sú síce vzájomne prepojené, no súčasne, 

inkluzívny rast musí byt dosiahnutý spôsobom, ktorý nie je spojený s demotivujúcimi prvkami, 

ktoré môžu následne spomaľovať samotné tempo ekonomického rastu. Inkluzívny rast je dnes 

natoľko dôležitou témou, že sa stal dôležitou súčasťou známej stratégie Európa 2020. Preto 

inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty, ktoré Dr. Domonkos rieši vo svojej habilitačnej práci, 

patria medzi najdôležitejšie otázky hospodárskej politiky.  

Z hľadiska predloženej habilitačnej práce sa preto vynára niekoľko dôležitých otázok: 

- Aká je udržateľná (resp. tolerovaná) miera nerovnosti, ktorá neprináša demotivujúce 

prvky na trhu práce? 

- Aká je optimálna miera ekonomického rastu potrebná na dosiahnutie tolerovanej miery 

nerovnosti? 

- Aké nástroje hospodárskej politiky môžu zabezpečiť súčasné dosiahnutie udržateľného 

ekonomického rastu a dosiahnutie udržateľnej miery inkluzívneho rastu, ktorá zabezpečí 

spoločensky akceptovateľnú mieru nerovnosti? 

Predložená habilitačná práca kvalifikovaným spôsobom prispieva k diskusii ohľadom 

vyššie spomínaných otázok. 
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Štruktúra práce 

Habilitačná práca sa skladá zo súboru prác venujúcich sa skúmaniu ekonomického rastu 

v prospech chudobných a dopadu ekonomického rastu na nerovnosti (štyri práce), ako 

aj nákladom zamestnanosti (dve práce). V tomto smere je možne považovať štruktúru 

habilitačnej práce za koherentnú a vzájomne prepojenú. 

Zhrnutie niektorých kľúčových záverov a implikácie habilitačnej práce 

Z metodologického hľadiska predložená habilitačná práca vychádza z kľúčových diskurzov 

ohľadom absolútnej a relatívnej chudoby a prepája ich s otázkami ekonomického rastu 

v prospech chudobných (tzv. pro-poor growth) a inkluzívneho rastu, a opiera sa okrem iného 

aj o štúdiu Svetovej banky z roku 2009, s tým, že berie definíciu absolútnej chudoby podľa 

Svetovej banky ako zhodnú s konceptom inkluzívneho rastu. V tomto duchu habilitačná práca 

prispieva k prepojeniu konceptu ekonomického rastu s vysokou mierou inkluzívneho rastu 

pre čo najväčšiu časť spoločnosti. 

Aj keď habilitačná práca vychádza z predošlých renomovaných prac a rozširuje ich 

metodologicky prístup, predložená habilitačná práca sa sústreďuje výlučne na skúmanie 

monetárnych nákladov nerovností (najmä nezamestnanosti). Prácu by však bolo možné 

rozšíriť aj o ďalšie oblasti - napríklad do akej miery môže byť nerovnosť a dlhodobá miera 

nezamestnanosti spojená s mierou kriminality v spoločnosti (napr. Pare and Pelson, 2014: 

Income Inequality, Poverty and Crime across Nations; Fajnzylber, Ledermann and Loayza, 

2002: Inequality and Violent Crime). 

Prvá časť habilitačnej práce je venovaná problematike ekonomického rastu v prospech 

chudobných. Za inovatívny prístup je možne považovať aproximáciu ekonomického rastu 

ekvalizovaným ročným disponibilným príjmom domácnosti prepočítaným na osobu podľa 

údajov EÚ-SILC (str. 22). Výsledky, ktoré boli publikované v článku Domomkos, König 

a Ostrihoň (2021), vychádzajú z troch období: predkrízové (2005-2009), krízové (2010-2013) 

a celé obdobie (2005-2013). Výskum vychádzal z údajov za Slovenskú republiku a jeho cieľom 

bolo hodnotiť do akej miery bol ekonomický rast v prospech chudobných. Z výsledkov je 

zrejmé, že v období globálnej finančnej krízy (2009-2011) sa príjmová situácia chudobných na 

Slovensku výrazne zhoršila, čo autori považujú za zlyhanie prerozdeľovacích mechanizmov. 

Autori podľa môjho názoru správne konštatujú, že hlavným zdrojom ekonomického rastu 

v skúmanom období bol predovšetkým prílev priamych zahraničných investícii, ktoré však boli 

sústredené v okresoch, ktoré sa už predtým vyznačovali nízkou mierou príjmovej nerovnosti.  

Avšak, ako upozorňujú autori, toto konštatovanie platí iba pre hranicu chudobných, ktorá je 

definovaná ako 60% mediánu príjmu, ktorá je v práci označovaná ako arbitrárna (str. 23-24). 

V práci by som preto očakával vyriešenie tohto nedostatku aplikáciou alternatívneho 

empirického prístupu. 
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V rozšírenej verzii práce (Domonkos, König a Ostrihoň, 2021), na základe údajov krajín EÚ-

8, ktoré vstúpili do EÚ v rovnakom období, autori zoradili krajiny podľa metódy PEGR (Poverty 

Equivalent Growth Rate), ktorá zachytáva problematiku rastu v prospech chudobných 

najkomplexnejšie. Výsledky naznačujú, že ekonomický rast bol síce vo väčšine skúmaných 

krajín pomerne vysoký, no vyššie spomínaný rast v prospech chudobných sa realizoval 

najčastejšie len na úrovni relatívneho rastu v prospech chudobných. V ďalšej inovatívnej 

práci, publikovanej ako Domonkos (2020), sa Dr. Domonkos venuje všetkým krajinám EÚ 

v rokoch 2004-2016 s cieľom zistiť, aké možnosti mali jednotlivé sociálnoekonomické skupiny 

populácie podieľať sa na ekonomickom raste a aj v akom rozsahu sa na ňom podieľali. 

Z hľadiská metodologického prístupu, závislou premennou bol reálny ekvalizovaný prijem 

podľa údajov EÚ-SILC, pričom táto závislá premena bola modifikovaná tak, že ekvalizovaný 

prijem bol vyjadrený ako podiel príjmu každého decilu populácie na celkovom prijme, ktorý 

bol normalizovaný priemerným príjmom v ekonomike. Z výsledkov vyplýva, že ekonomický 

rast prevažne prispieva k rastu nerovnosti v krajinách EÚ, s tým, že tento vývoj je sprevádzaný 

s postupným zmenšovaným strednej vrstvy obyvateľstva, čo možno označiť ako polarizáciu 

spoločnosti resp. ako bimodálnu príjmovu distribúciu (Quah, 2002). Testovanie robustnosti 

výsledkov na základe Giniho koeficientu viedlo k rovnakým záverom – a síce, že ekonomický 

rast je v krajinách EÚ spojený s rastom nerovnosti. 

Ďalšia dôležitá časť habilitačnej práce je tá, ktorá sa venuje kvantifikácii nákladov 

nezamestnanosti, čo považujem za významný a vysoko kvalifikovaný príspevok Dr. Domokosa 

k aktuálnej úrovni vedeckého poznania v danej oblasti. V tejto oblasti možno považovať 

publikácie Domonkos a König (2015), König a Domonkos (2015), a Domonkos, König 

a Radvanský (2014) za skutočne priekopnícke v danej problematike, minimálne 

v podmienkach Slovenska. V spomínaných prácach autori zhodnotili, okrem iného, 

administratívne výdavky verejnej správy , výdavky na aktívnu politiku trhu práce a výdavky na 

sociálne dávky. Tieto výsledky je možne považovať za smerodajne vzhľadom na rozpočtovú 

záťaž a významným spôsobom prispievajú k pochopeniu dopadu (najmä) dlhodobej 

nezamestnanosti na štátny rozpočet. 

Výsledky habilitačnej práce dokazujú, že vzťah medzi ekonomickým rastom 

a nerovnosťou, resp. chudobou je zložitý, nakoľko medzi nimi existuje endogenita, a preto je 

dôraz kladený skôr na elimináciu absolútnej chudoby (t. j. extreme poverty) a nie na 

elimináciu nerovnosti. Predošle významné práce v danej oblasti (napr. Datt a Ravallion, 1992) 

tiež naznačujú, že miera chudoby sa môže meniť buď zmenou nerovnosti alebo zmenou 

priemerného príjmu. Za predpokladu fixnej hranice chudoby, transfer príjmov od obyvateľov 

vyššej príjmovej skupiny smerom k nižšej príjmovej skupine obyvateľov by pravdepodobne 

viedol k zníženiu chudoby. Otázka je do akej miery takáto redistribúcia príjmov medzi 

obyvateľmi, môže ovplyvniť samotný ekonomický rast. Pretože, časť populácie s vysokým 

príjmom môže znižovať svoje ekonomické aktivity v dôsledku vyššieho daňového zaťaženia 

spojeného s vyššou mierou redistribúcie.   
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Otázky: 

1. Ktoré zo spomínaných nástrojov hospodárskej politiky, ktoré sú uvádzané v habilitačnej 

práci (str. 14), považujete za najefektívnejšie, s minimálnymi nepriaznivými dôsledkami? 

2. Čo by malo byt nielen sociálnym ale aj ekonomickým argumentom hospodárskej politiky 

na riešenie chudoby, či príjmovej nerovnosti? 

3. Ktoré otvorené otázky v danej oblasti považujete za kľúčové pre ďalší výskum? 

 

Celkový zaver 

Habilitačnú prácu Dr. Tomáša Domonkosa hodnotím vysoko pozitívne, nakoľko sa zaoberá 

témou, ktorá ma nielen teoreticko-metodologicky význam, ale aj sociálno-ekonomický 

a hospodárskopolitický význam a venuje sa jednej z najdôležitejších otázok a kontroverzií 

ohľadom významu ekonomického rastu a jeho efektom na príjmovú nerovnosť a chudobu. 

Z výsledkov habilitačnej práce, ktoré boli publikované v impaktovaných domácich 

aj zahraničných časopisoch, a z použitia rigoróznych metód výskumu, ktoré sú v práci zahrnuté, 

je zrejmé, že Dr. Tomáš Domonkos patrí medzi popredných odborníkov v danej oblasti a je veľký 

predpoklad, že bude v budúcnosti túto veľmi dôležitú tému ďalej rozširovať nielen v rámci svojho 

výskumu ale aj v rámci pedagogickej činnosti. Preto predkladanú habilitačnú prácu jednoznačne 

odporúčam k obhajobe pred vedeckou radou. 


