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VPLYV PRÍLEVU PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ 
NA PRODUKTIVITU PRÁCE NA SLOVENSKU – SEKTORO-
VÝ A REGIONÁLNY POHĽAD

 Abstract: The aim of the article is to provide an analysis of the impact of foreign 
direct investment infl ows on the labour productivity in Slovakia on the level of
regions and industries. The analysis is based on mathematical and statistical methods, 
and the main methods of analysis are correlation and regression analyses. The time 
series used in this analysis come from the available databases of the Statistical Offi ce
of the Slovak Republic and the National Bank of Slovakia. The results of the analysis 
confi rm the positive impact of FDI infl ows on labour productivity  growth both on the 
industry level and also on the regional level. The question for the future however is, 
whether there are any spillover effects in terms of labour productivity – which means 
the gradual leakage of higher labour productivity to the corporations with domestic 
ownership.
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Úvod

 Keď v roku 1989 došlo k rozpadu socialistického ekonomického a politického 
systému, štáty strednej a východnej Európy trpeli aj problémom nízkej produktivity 
práce v ekonomike. Technologické zaostávanie centrálne riadených ekonomík 
a problémy v organizácii ekonomických činností viedli k tomu, že v porovnaní s vys-
pelými trhovými ekonomikami bola produktivita práce v regióne strednej a východ-
nej Európy výrazne nižšia. Prvé roky hospodárskej transformácie nedokázali toto
zaostávanie výraznejšie zmierniť a podľa údajov Eurostatu ešte v roku 1995 nedo-
sahovala produktivita práce na Slovensku ani 50 % produktivity práce vtedajšej
EÚ-15 (44 %) [3]. 
 Výraznejší rast produktivity práce sa v štátoch strednej a východnej Európy oča-
kával práve v súvislosti s prílevom priamych zahraničných investícií (ďalej len PZI), 
keďže zahraničné spoločnosti disponujú vyspelejšími technológiami i dokonalejšou 
organizáciou práce a majú aj vyššie pracovné nároky na svojich zamestnancov. Zá-
roveň prílev PZI by mal pozitívne vplývať aj na rast produktivity práce domácich 


