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3.3.3 ekonomická teória
RNDr. Viliam Páleník, PhD
Výskum potenciálnych národohospodárskych efektov zamestnania
sociálne vylúčených komunít CGE modelovaním
CGE modeling of potential macroeconomic effects of employing socially
excluded groups
slovenský
denná
Cieľom práce je odhadnúť stratu outputu SR kvôli dlhodobej
nezamestanosti s dôrazom na sociálne vylúčené komunity a vplyv
spoločenských investícií, ktoré môžu viesť k signifikantnému zníženiu
tejto straty.
Veľmi vysoká dlhodobá nezamestnanosť dlhodobo znižuje potenciálny
produkt Slovenska. Jej zníženie spojenej s nárastom zamestnanosti by
viedlo k zapojeniu významných skupín obyvateľstva do chodu
spoločnosti a tvorby pridanej hodnoty. Toto zodpovedá inkluzívnemu
rastu stratégie Európa 2020. Rizikami takejto stratégie je jej
udržateľnosť, nákladovosť, ale šancou je starnutie populácie. Pri práci
bude aplikovaný CGE model s na to zostavenou SAM maticou. Cieľom
simulačných scenárov bude odhadnutie straty potenciálneho produktu
a nákladov na vymanenie zo sociálnej pasce. Práca bude nadväzovať na
ukončený projekt APVV Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita
lebo genialita? a priamo bude súvisieť a prebiehajúcim projektom APVV
Sociálna pasca - náklady a cesta von.

Extremely high long term unemployment decreases potential product
of Slovakia. Decrease of long term unemployment connected to
increase of employment would lead to inclusion of significant groups of
inhabitants into society's functioning and production. This is in
accordance with Europe 2020 strategy. Risks connected to this strategy
are its sustainability and cots, its opportunities are demographic
changes in the society. The thesis will use CGE modeling with special
SAM matrix. The goal of simulation scenarios are estimation of
potential product loss and estimation of costs of ending social trap. The
thesis will continue on the works done in APVV project Inclusive growth
in the Europe 2020 strategy – naivety or geniality? and it will be a part
of current APVV project Social trap - costs and the way out.

