REcENZNÉ KoNANlE

PRlP0MlENKoVAcĺ HARoK
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NAZOV MATERÁLU: O firmách a l'udbch
TYP VýSTUPU*ĺ: Komentár
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RECENZNÝ FoRMAT*z:

iti

ky
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REcENZENT (meno a priezvisko, pozĺcia, inštitúcia): Marian Šaling, KRRZ
PRIPOMIENKY:
Pripomienka sa
vzt'ahuje k (strana,
odsek):

Text pripomienky*r

odôvodnenie

Vysporiadanie sa
s pripomienkou*ĺ

pripomienky
Vo vete ,,Konvergencia bola

primáľne spôsobená prílevom
priamych zahraničných
investíciía akumuláciou práce
a kapitálu''' navrhujem zdÔrazniť
vplyv nárastu TFP.

Veta budĺdojem, Že rast
bol dÔsledkom akumulácie
výrobných faktorov, kým
vel'ký prĺspevok moŽno
pripĺsať výraznému nárastu
efektivity ich vyuŽitia

Akceptovaná:
Zapracovaná do textu'

z

dôvodu prĺchodu vel'kých
produktĺvnych firiem.

Str. 1, odsek 2
Str. 'ĺ, odsek 2

ZuáŽiť' či nespomenúť väzbu
pomalŠiehorastu produktivity na
vývoj na hhu práce.

KedŽe došlo v posledných
rokoch k poklesu
nezamestnanosti pod jej
potenciálnu úroveň (a
opakovanej revízii NAIRU
smerom nadol)' je moŽné,
Že časťz efektu je
dÔsledkom kompozičného
efektu zo zapojenia menej

Neakceptovaná:
odôvodnenie:
Aj ked' je pripomienka vel'mi
zau1ímauá a určite stojĺ za

zapracovanie, takými
presnými dáta na úrovnĺ
firiem nedisponujeme.

kvalifikovanej (potenciálne
menej produktĺvnej)

pracovnej sily.
Str. 2, odsek 2

Sk. 2, odsek 2

Doplniť väzbu nárastu

TFP na

KvÔli l'ahŠej

Akceptovaná:

interpretovatel'nosti, ked Že

Zapracouaná do textu

HDP. (napr. ".'. k náľastu TFP
o polovicu, čo by viedlo aj

väčšinal'udí rozmýšl'a

k rovnakému nárastu HDP''')

v kontexte HDP.

SZČ0 nemáme

Napriek tomu, Že sa anaĺýza na

Dáta o

tĺeto sektory nezameriav a, zu áŽiť,

k dispozĺciĺ.

či aspoň slovne nespomenúť aj
verejný sektor, poprípade

SzČo.

1

Podl'a parametrov analytických výstupov opísaných v materiáli Recenzný postup.

2

Podl'a materiálu Recenzný postup'

l
a

Do tabuľky značiťpripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistickéči gramatĺcke opravy).

Pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdÔvodnenie/ pripomienka bola čiastočneakceptovaná

a zdÔvodnenie.

REGENZNÉ KoNANlE

PRlPoMlENKoVACĺ HÁRoK
lFP sa plánuje zamerať na
efektivitu verejného sektora,
ale v inej publikácii.

Sk. 3, odsek 3

Doplniť, Že neformálnost' sektoru
spÔsobuje niŽšiu produktivitu, ale

byť vyšŠĺa
aĺe je

len zo štatistického hl'adiska.

podhodnocovaná

Skutočná produktivita mÔŽe

Akceptovaná:
Zapracouaná do textu

nepriznanĺm prĺ.jmov alebo
nafukovanĺm výdavkov.

CELKoVÉ HoDNoTENlE: Dobre spracovaná
ekonometrickou analýzou na lokálnych dátach'

scHVÁLlŤ*5:

W

téma, hlavné argumenty sú dobre podporené odbornou literatúrou a vlastnou

odporúčam
neodpoĺúčam
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podpis recenzenta

Súhlasím- s uvedenĺm svojho mena ako mena recenzenta

tr'

ANo
NIE

Súhlasím- so zverejnením tohto pripomienkovacĺeho hárka:

E

ANo
NIE

s

Hodiace sa označte krĺŽikom

V

recenzovanej publĺkácii

