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3.3.3 ekonomická teória, študijný program hospodárska politika
prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Existuje priestor pre rozširovanie eurozóny?
Is there a case for enlarging the euro area?
slovenský
denná
Kritické zhodnotenie argumentov pre a proti rozširovaniu eurozóny v
konfrontácii s hopodársko-politickou realitou v Euŕopskej únii,
identifikácia rizikových faktorov rozširovania, vyvodenie záverov pre ďalší
vývoj eurozóny a Európskej únie.

anotácia v SJ

V septembri 2017 v prejave o stave EÚ J.C. Juncker uviedol, že všetky štáty
EÚ by sa mali stať členmi eurozóny a to po splnení všetkých podmienok.
Na dosiahnutie tohto zámeru však neexistujú žiadne mechanizmy, aj keď
členstvo v eurozóne sa v zmluvách o EÚ predpokladá. Výnimku tvoria len
štáty, ktoré vynegociovali tzv. vyňaciu klauzulu. Európska únia a eurozóna
stojí pred mnohými otvorenými otázkami ako udržateľné inštitucionálne
usporiadanie, legitimita ECB, absencia jednotnej fiškálnej politiky, postoje
obyvateľstva k prehlbovaniu a rozširovaniu integrácie, prehlbujúce sa
divergenčné procesy a samotná nedokončenosť európskej integrácie. Na
základe stavu vedeckého poznania v tejto oblasti doktorand v práci
zhodnotí potenciál rozširovania eurozóny o dalšie krajiny (Poľsko, ČR,
Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Švédsko). Dizertačný
výskum bude využívať poznatky teórie optimálnej menovej oblasti, teórie
a koncepty konvergencie (nominálna a reálna konvergencia, sigma a beta
konvergencia) pre preskúmanie a zhodnotenie dopadu rozširovania na
existujúcu eurozónu. Predpokladá sa využitie kvantitatívnych metód ako
lineárna párová regresia a viacnásobná lineárna regresia za účelom
empirického skúmania platnosti konceptov absolútnej a podmienenej
beta konvergencie. Rozhodnutie krajín o vstupe do eurozóny je
podmienené aj podporou obyvateľstva pri prehlbovaní integrácie.
Súčasťou práce bude aj analýza podpory obyvateľstva v kandidátskych
krajinách pre členstvo v eurozóne s využítím dát Eurobarometra.
Navrhovaná téma je prepojená na projekt VEGA: Európska integrácia v
pokrízovom období (makroekonomické a mikroekonomické aspekty).

anotácia v AJ

In September 2017 in his speech on the State of the European Union
President J.C. Juncker argued that the EU countries should become
members of the eurozone, once all conditions are met. However, there
are no mechanisms in place to achieve this goal, even if the membership
in the euro area is foreseen in the EU treaties. An exception refers only to
the countries with so-called opting-out clauses. The European Union and
the euro area face many open issues such as sustainable institutional
arrangements, the legitimacy of the ECB policy, the absence of a single
fiscal policy, the attitudes of the population towards deepening and
widening integration, divergent trends and the incompleteness of the
European integration itself. Based on the current scientific thoughts PhD
student will assess a capacity for the enlargement of the euro area by the
countries such as Poland, the Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Croatia,
Romania and Sweden. The research will implement the findings of the
optimum ceurrency area theory, the convergence theories and concepts
(nominal and real convergence, sigma and beta convergence) to examine
and assess the impact of enlargement on the existing euro area. The
decision of countries on eurozone membership has been affected by
citizens´ support for deepening the integration as well. The analysis and
evaluation of candidate countries citizens´ support for euro area
membership will be integral part of work (based on Eurobarometer data).
The proposed PhD. thesis is linked to VEGA project titled „European
integration in the post-crisis period (macroeconomic and microeconomic
aspects)“.
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prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
Vnímanie fiškálnej integrácie v Európskej Únii
Perception of fiscal integration in the European Union
slovenský/anglický
denná
Cieľom dizertačnej práce je identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú postoje
k fiškálnej integrácii medzi občanmi jednotlivÿch krajín EÚ a vyvodiť závery
vo vzťahu k ďalšiemu vývoju integračných procesov v EÚ vo fiškálnej
oblasti.

anotácia v SJ

Vývoj európskej integrácie je v posledných rokoch ovplyvnený nielen
krízovými procesmi a stagnáciou v európskych ekonomikách, ale aj inými
faktormi, ktoré vyvolávajú otázniky ohľadne ďalšieho vývoja integračných
procesov. Je zrejmé, že súčasný stav ekonomickej integrácie v rámci krajín
Eurozóny vyžaduje dobudovanie fiškálnej únie, aj keď jej konkrétna
podoba môže byť rôzna. Pre dokončenie procesov fiškálnej integrácie je
však nevyhnutná podpora členských krajín a ich občanov. Vychádzajúc zo
stavu poznania (napr. Alesina et al (2012), Eggertsson, G. B., & Krugman, P.
(2012)., De Grauwe (2013)) v rámci dizertačného výskumu na základe
dostupnÿch údajov (napr. s využitím údajov Eurobarometra) doktorand
preskúma faktory, ktoré determinujú podporu/resp. jej nedostatok vo
vzťahu k prehlbovaniu fiškálnej integrácie medzi občanmi Európskej Únie.
Na základe uskutočnených analýz vyvodí doktorand zovšeobecnenia, ktoré
prispejú do diskusie o formulovaní takej formy fiškálnej únie, ktorá bude
prijateľná pre členské krajiny a jej občanov.

anotácia v AJ

In recent years the development of the European integration has been
influenced not only by the recession and stagnation in European
economies, but also by other factors, which raises concern about further
progress of integration processes. It is obvious that the current state of
economic integration within the Eurozone requires the completion of the
fiscal union, even though it can take up different concrete forms.
However, the completion of fiscal union must be based on the support of
the process coming from the member countries and their citizens. Based
on the state of the art (e.g. Alesina et al (2012), Eggertsson, G. B., &
Krugman, P. (2012)., De Grauwe (2013)) using the secondary data sources
(e.g. from Eurobarometer), the dissertation research will focus on the
analysis of factors, which determine the support/or the lack of it of further
progress of fiscal integration among EU citizens. Based on the analysis
carried out, generalizations will be made so as to contribute to the
discussion on the progress towards such fiscal union, which would be
acceptable for EU member countries and for their citizens.

školiteľ
názov témy

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl a jej
kontroverzný dopad na krajinu pôvodu migranta
International migration of highly skilled labour and its controversial impact
oh the country of origin of the migrant
slovenský
denná

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia

cieľ

Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
- vymedziť a následne analyzovať determinanty ovplyvňujúce voľbu
hostiteľskej krajiny v prípade medzinárodnej migrácie
vysokokvalifikovaných pracovných síl;
- formulovať opatrenia zacielené na využitie potenciálu zahraničných
absolventov vysokých škôl vo vybraných (najmä nových) krajinách EÚ;
- identifikovať účinky cirkulácie mozgov na migranta, na krajinu jeho
pôvodu a na hostiteľskú krajinu.

anotácia v SJ

Dizertačná práca sa bude zameriavať na prehodnotenie migračných politík
v krajinách EÚ a na náčrt hlavných smerov, ktorými by sa tieto politiky
mali uberať, s osobitným dôrazom na problematiku cirkulácie mozgov.
Zameria sa pritom na analýzu problémov, ktoré v praxi už reálne existujú,
avšak v ekonomickej teórii nie sú ešte dostatočne rozpracované: cirkulácia
mozgov, determinanty medzinárodnej migrácie študentov, predpoklady
plného využitia potenciálu vysokokvalifikovaných migrantov, úrovňový
posun v migračnej politike štátu. Na základe detailného preskúmania
uvedených problémových okruhov sformulujeme hypotézy, ktoré budú
testované na báze empirických údajov vybraných (najmä „nových“) krajín
EÚ.

anotácia v AJ

Dissertation will be focused on re-evaluation of migration policies within
the EU countries and on projection of main directions of migration
policies. Attention will be devoted to circulation of brains. Moreover to
circulation of brain issue, the dissertation will be aimed at analyses of
problems which exist in practice but which are not sufficiently elaborated
by economic theory such as determinants of international migration of
students, assumptions for full exploitation of high skilled migrants
potential and moving of migration policies to higher level. Based on the
deep investigation of the mentioned problems, hypotheses will be stated
and subsequently tested using empirical data of chosen (“new”) EU
countries.

