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Druhý mesiac druhého roka 
rozrastajúcej sa finančnej do globálnej 
krízy bude poznačený najmä týmto 
ekonomicko-sociálnym megatrendom. 
Nemohli sa  mu vyhnúť ani účastníci 
januárového Svetového ekonomického 
fóra vo švajčiarskom Davose.  
 Preto, prirodzene, je namieste 
i nášmu časopisu venovať 

stanoviskám predstaviteľov svetoznámych a vplyvných 
štátnych i mimovládnych inštitúcií a osobností z celého 
sveta (nepochopiteľne opäť bez účasti predstaviteľov 
Slovenskej republiky!) osobitnú pozornosť. Konáme tak s 
vedomím, že naším čitateľom príde vhod, možno aj 
opakované, posúdenie postojov ekonómov, predstaviteľov 
vládnych, podnikateľských a rôznych spoločenských 
inštitúcií ku vývoju svetovej ekonomiky a spoločnosti.       
           Základy Svetového ekonomického - SEF  fóra kládla 
skupina európskych podnikateľských topmanažerov pod 
patronátom Európskej komisie a európskych priemyselných 
asociácií v roku 1971 v Davose vo Švajčiarsku, ktorej 
predsedal prof. Klaus Schwab, profesor na Ženevskej 
univerzite. Ten presadzoval myšlienku tzv. „stakeholder“ 
manažmentu, ktorý by firemný úspech nemal posudzovať 
len podľa záujmov majiteľov a  zákazníkov, ale aj 
zamestnancov a komunity (prostredia) v ktorej firma 
pôsobí, vrátane  vlády daného štátu, resp. štátov. Krach 
Bretton-Woodskeho systému (1973),  arabsko-izraelská 
vojna a i. viedli k  pozývaniu okrem podnikateľských aj 
politických lídrov do Davosu od roku 1974. Členmi fóra je 
o. i. 1000 najväčších spoločností sveta. Toto Európske 
manažérske fórum sa v roku 1987 premenovalo na Svetové 
ekonomické fórum a posunulo svoj program  na riešenie 
globálnych problémov a medzinárodných konfliktov. Tak 
napr. Davoská deklarácia podpísaná v roku 1988 odvrátila 
vojnu medzi Gréckom a Tureckom. V roku 1989 sa 
v Davose prvýkrát stretli na ministerskej úrovni 
predstavitelia Severnej a Južnej Kórey a tam sa tiež stretli 
premiér NDR Hans Modrow a kancelár Spolkovej republiky 
Nemecko Helmut Kohl, a rokokovali o znovuzjednotení 
Nemecka. V roku 1992 sa tam stretli juhoafrický prezident 
F. W. de Klerk a Nelson Mandela. Odvtedy Fórum rozšírilo 
svoje aktivity o Centrum pre verejno-súkromné partnerstvá 
(PPP – Public-Private Partnerships), ktoré má ambície 
podporovať podnikateľov, spoločenské, štátne i politické 
autority pri riešení ekonomických, spoločenských 
a ekologických problémov.  
Vzhľadom k programu aj účasti svetových médií na 
zasadaniach Fóra neúčasť predstaviteľov  Slovenskej 
republiky na zasadnutiach SEF preto NEZES pokladá za 
veľkú stratu príležitostí, prezentovať, podobne ako iné 
porovnateľné štáty na tomto svetovom fóre i pri osobných 
stretnutiach naše pozície i zámery.       

 Tohtoročné januárové rokovanie SEF, ktorého 
mottom bolo "Shaping the Post-Crisis World" - 
Usporiadanie sveta po kríze -  odhalilo,  nakoľko odlišne 
vníma rozhárajúcu sa krízu sám zakladateľ a prezident Fóra 
Prof. Klaus Schwab, a aké odlišné sú uhly pohľadu 
viceprezidentov – bývalého generálneho tajomníka OSN 
Kofiho Annana, či mediálneho generalissima Ruperta 
Murdocka. Už na začiatku zazneli závažné vystúpenia 
premiérov mohutnej Číny Wen Jibaa  i Ruskej federácie 
Vladimíra Putina. V. Putin bez obalu zdôraznil, že napriek 
tomu, že „Zodpovední a zasvätení ľudia musia byť na to 
(krízu –LL) pripravení. Napriek tomu sa vždy rozbúri 
neočakávane. Súčasný stav nie je nijakou výnimkou. Aj keď 
kríza prosto visela vo vzduchu, majorita sa snažila získať 
svoj podiel koláča, či už to bol jeden dolár, alebo miliarda a 
rastúcu vlnu nechceli vidieť“. 

Úvodné slovo 

 Ďalej v tom duchu zazneli  v Davose závážne 
príspevky  britského premiéra Gordona Browna 
a japonského  predsedu vlády Taro  Asoa, ale aj   nemeckej 
kancelárky Angely Merkelovej a Guida Westerwella 
(možno budúceho jej nástupcu ...). Z Českej republiky sa 
rokovania zúčastnil prezident Václav Klaus.  
 Výrazne vyššie bolo tohto roku zastúpenie 
guvernérov centrálnych bánk, ministrov financií 
a hospodárstva. A, ako zvyčajne,  pozornosť prítomných  
v Davose i svetových médií pútali kritické postoje 
svetoznámeho a uznávaného ekonóma, nositeľa Nobelovej 
ceny za ekonómiu Prof. Josepha Stiglitza. V tomto 
i v ďalších číslach SILOČIAR sa budeme kľúčovým 
vystúpeniam v Davose  venovať podrobnejšie.  
 

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 
 
 
 

Ekonomický komentár 

Závery z rokovania ekonomického fóra v Davose sú 
sľubne. 

 
 Vo švajčiarskom zimnom 
stredisku Davos sa každoročne 
obyčajne spleť debát  točí okolo 
viacerých tém a až s odstupom času sa 
ukáže, ktoré boli rozhodujúce resp. až 
prelomové. Ak by niekto hľadal tento 
rok jednu spoločnú niť, ťahajúcu sa 
celým priebehom svetového 
ekonomického fóra, bola by ňou prehlbujúca sa 
hospodárska kríza a z nej vyplývajúca séria kľúčových tém.  
 Pre správne posúdenie priebehu a výsledkov 
tohtoročného hospodárskeho fóra je veľmi dôležité vrátiť sa 
krátko k vlaňajšiemu stretnutiu. Napriek tradičnému návrhu 
hlavných tém rokovania zo strany zakladateľa fóra 
profesora Schwaba sa presadila zúčastnenými hlavná téma, 
globálna finančná kríza! Už vtedy väčšina zúčastnených 
konštatovala, že sa môže stať najväčšou od konca druhej 
svetovej vojny. Ministerka zahraničných veci USA 
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Condoleezza Rice vo svojom vystúpení odmietla obavy 
o zásadnom oslabení amerického hospodárstva. 
Konštatovala, „Americké hospodárstvo je schopne záťaže, 
jeho štruktúra je dobrá a jeho hospodárske základy sú 
z dlhodobého hľadiska zdravé“.  
 Čas ukázal, že americká administratíva situáciu 
nezvládla nielen z globálneho hľadiska, ale ani doma, kde 
finančná kríza vznikla. Namiesto razantného postupu 
v smere čo najrýchlejšieho riešenia finančnej krízy sa nič 
zásadného neriešilo, až pred koncom vládnutia prezidenta 
Busha, čo skôr možno považovať za záchranu vlastnej 
reputácie. Niet sa čo čudovať, že začiatok januárového fóra 
bol zahájený ofenzívnou kritikou. Švajčiarsky Davos už 
tento rok nepočul o „pevných základoch“, na ktorých stojí 
americká ekonomika. Ani o svetlých ekonomických 
zajtrajškoch Európskej únie. Hlavný tón udali prejavy 
ruského premiéra Vladimíra Putina a jeho čínskeho kolegu 
Wen Ťiao-pao, ktorí rozhodne nešetrili kritikov voči 
„Západu“.  
 Tento rok bola nálada v Davose málo optimistická. 
Zástupcovia sveta politiky i biznisu sa väčšinou ani 
nepokúšali načrtávať cestu z ekonomickej krízy – 
obmedzovali sa na hľadanie spôsobu, ako minimalizovať jej 
dopady. Kritika na adresu Spojených štátov amerických za 
mieru, akou prispeli k rozpútaniu globálnej krízy 
(nezodpovednou makroekonomickou politikou, slabou 
reguláciou finančného sektora, atď.) nebola ničím novým. K 
tomu sa v Davose pridali obavy z plánov Obamovej 
administratívy. Obrovský plánovaný deficit – v roku 2009 
až 1,2 bilióna dolárov – bude financovaný obligáciami. Z 
medzinárodných trhov to môže vysať likviditu a tým 
predĺžiť a prehĺbiť krízu.  
 Washington však tvrdí, že minimálne časť viny 
nesie aj Čína. Nový americký minister financií Timothy 
Geithner predminulý týždeň obvinil Peking z manipulácie 
menou: čínske vedenie už dlho počúva obvinenia, že umelo 
udržiava jej nízku hodnotu, aby podporovalo rozvoj vlastnej 
ekonomiky živený exportom.  
             Premiér Putin obvinil de facto oboch. Po tom, ako 
prehlásil unipolárny svet za „zastaraný“ a predpovedal 
koniec úlohy dolára ako svetovej rezervnej meny, povedal: 
„Celý systém hospodárskeho rastu, kde jedno regionálne 
centrum tlačí bez prestania peniaze a spotrebováva 
materiálne bohatstvo, zatiaľ čo druhé regionálne centrum 
vyrába lacné tovary a šetrí peniaze tlačené inými vládami, 
zažil veľký úder.“ 
 V diskusiách o tom, ako riešiť súčasnú krízu a ako 
predísť ďalším podobným, je najčastejšie používaným 
slovným spojením „potreba spolupracovať“. Svetoví 
politici, podnikatelia a experti sa zhodli na jednom: hĺbka 
krízy stále nie je známa a riešenia sú nedefinovateľné, ale je 
potrebné urýchlene niečo podniknúť. Je na škodu, že sa na 
tomto významnom svetovom podujatím akým Davos 
nepochybne je, opäť nezúčastnil nikto zo Slovenska. 
 Účastníci rokovaní sa aspoň zaviazali, že v 
najbližších týždňoch odštartujú iniciatívu na prebudovanie 
globálneho finančného systému. Uviedol to na záver 

stretnutia zakladateľ fóra Klaus Schwab. "Iniciatíva má 
podporu takmer všetkých politických lídrov, ktorí sa 
stretnutia zúčastnili," poznamenal. Pripomenul, že ani 
summit skupiny G20, ktorý sa uskutoční 2. apríla v 
Londýne, samotný krízu nevyrieši. 
"Kľúčom k riešeniu je globálna spolupráca," skonštatoval 
Schwab a dodal, že kríza si vyžaduje reformu bankového 
systému, finančnej regulácie a riadenia podnikov.  
Zatiaľ veľa nenasvedčuje, že by šlo o viac ako slová. 
Bezprostredným následkom globálnej ekonomickej krízy 
tak môže byť posilnenie protekcionizmu. Svetoví lídri o 
ňom síce takmer jednohlasne tvrdia, že je najhorším 
riešením, no bez problémov sa k nemu uchýlia ako k 
„menšiemu zlu“. 
 Praktickým riešením na oslabenie krízy a pokusu 
o postupne oživovanie ekonomík začali vyspelé 
ekonomické štáty s prijímaním protikrízových balíčkov. 
Európska komisia (EK) vo svojom vyhlásení konštatovala, 
že bude pozorne sledovať požiadavky stanovené v pláne na 
podporu ekonomiky pod názvom "Buy American", ktoré sú 
podmienkou zahrnutou v nedávno prijatom stimulačnom 
balíčku. Výkonný orgán Európske únie tak prvýkrát 
zareagoval na americký podporný balíček v hodnote 787 
mld. USD, ktorý vstúpil do platnosti. Ešte predtým sa 
nechal počuť Francúzky prezident Szarkozy s výzvou aby 
sa francúzske automobilky v Strednej Európe vrátili do 
Francúzka. Bude preto za danej situácie potrebne sledovať, 
ako bude ďalej postupovať EU hlavne či bude postupovať 
jednotne a tak zamedzí nežiaducim prvkom protekcionizmu.  
 Na základe doterajšieho vývoja Možno usudzovať, 
že čeliť kríze nedokážu tie krajiny, ktoré budú jednať 
osamotene. Európska únia musí konať spoločne. Neexistuje 
žiadna európska krajina, ktorá by mohla sama, ovplyvniť 
dostatočne dopady svetovej krízy na svoje vlastné 
obyvateľstvo.  
 Slovenska vláda vo svojich doterajších postupoch sa 
snaží svojimi opatreniami proti kríze vystupovať tak, že by 
sa nemali znižovať sociálne štandardy. Vyzdvihuje potrebu 
sociálneho štátu. Je to dôležité, pretože dnes stojíme pred 
udržaním sociálneho zmieru. Aj my totiž platíme za 
nekritickú líniu lipnutia na všemocnosti trhu. Štát nie je 
a nemôže byť prežitá kategória . Ten musí vytvárať 
základne rámce pre fungovanie jeho jednotlivých prvkov 
a teda aj trhu. 

Ing. Ondrej Barič, PhD.  
 
 
 

 
Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Hodnotenie rozvojovej pomoci 
2. časť 

 
Problémom spomenutej dichotómie je však skĺbiť tieto 
postoje do homogénneho prístupu k vyhodnocovaniu 
rozvojovej pomoci ako ilustruje tabuľka č. 1. Aspekt 
relatívnej váhy kladenej na jeden alebo druhý prístup 
k vyhodnocovaniu rozvojovej pomoci je pritom kľúčový 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3092100&ids=7
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vzhľadom na organizáciu a realizáciu hodnotiacich 
procedúr v rozvojových agentúrach. V zmysle spomenutých 
princípov jednotlivých prístupov k očakávaniam kladeným 
na výsledky hodnotenia rozvojovej pomoci bude táto váha 
ovplyvňovaná mierou závislosti rozvojovej agentúry na 
subjektoch, ktoré financujú jej činnosť. Multilaterálni 
donori, ako napríklad Svetová banka, sústreďujú pozornosť 
v hodnotiacich správach svojich rozvojových projektov 
hlavne na moment úspechu alebo neúspechu rozvojových 
aktivít, aby na výsledkoch demonštrovali svojim členských 
subjektom opodstatnenosť vynakladania spoločných 
prostriedkov z pocitu zodpovednosti pri nakladaní 
s financiami spoločného rozpočtu a z povinnosti ukázať, že 
všetky vynakladané prostriedky podliehajú hodnoteniu a sú 
využívané efektívne. Okrem výnimiek, ako je napríklad 
Európska komisia, je však už dôraz kladený na snahu 
zlepšovať interné postupy smerom k lepšiemu využívaniu 
týchto prostriedkov a ich vyššej účinnosti menší. V prípade 
bilaterálnej formy rozvojovej pomoci dané agentúry 
nepociťujú spravidla podobný tlak na ich fungovanie zo 
strany financujúcich subjektov a ich hodnotiace programy 
sú zamerané skôr na druhý prístup, teda smerom 
k zdokonaľovaniu vlastných postupov a poučeniu sa do 
budúcnosti, ako rozvojové programy neustále 
zdokonaľovať. 
Nesúlad medzi týmito odlišnými očakávaniami významne 
ovplyvňuje aj koncipovanie hodnotenia. Analýza štúdií 
hodnotení rozvojovej pomoci zameraných na jeden alebo 
druhý východiskový predpoklad môže dostatočne 
vyčerpávajúco odpovedať na predostreté problémy v rámci 
daného prístupu, nemusí však mať vypovedaciu schopnosť 
vzhľadom na opačné poňatie hodnotenia. Napríklad 
hodnotiace správy zamerané na potenciál identifikovať 
úspešné rozvojové stratégie a schopnosť ponúknuť lekcie 
úspešnosti koncipovania rozvojových projektov nemusia 
uspokojivo riešiť problémy opodstatnenosti rozvojovej 
pomoci a otázky s tým spojené. Pritom návrh, aby 
dochádzalo k vyššej koordinácii hodnotiacich sekcií 
rozvojových agentúr a harmonizácií referenčných faktorov 
s cieľom ponúknuť vyššiu mieru porovnateľnosti 
jednotlivých prípadov, ale i agentúr a ich výsledkov 
pochádza ešte z 80. rokov minulého storočia. 
2. Typy hodnotenia rozvojovej pomoci 
„Hodnotenie rozvojovej pomoci je systematické 
a objektívne vyhodnocovanie prebiehajúcich alebo 
ukončených projektov, programov alebo politík, ich podôb, 
implementácie a výsledkov. Jeho cieľom je zistiť 
relevantnosť a naplnenie rozvojových cieľov, efektivitu, 
hospodárnosť a dopad rozvojovej pomoci.“ 
Vyhodnocovanie rozvojovej pomoci v tomto zmysle 
znamená systematickú analýzu podniknutých opatrení 
a intervencií s cieľom zhodnotiť ich prípadný úspech či 
neúspech vzhľadom na stanovený cieľ. Aj s ohľadom na 
spomenuté prístupy k prínosom vyhodnocovania rozvojovej 
pomoci je dôležité odlíšiť dva hlavné typy hodnotení, 
konkrétne hodnotenie procesu a hodnotenie dopadov 
rozvojovej pomoci. Ako napovedá už sám názov, 

hodnotenie procesu má za cieľ vyhodnotiť celý proces 
realizácie rozvojovej pomoci v jeho jednotlivých fázach. 
Hodnotenie dopadov rozvojovej pomoci má naopak za cieľ 
zhodnotiť, do akej miery sa podarilo danými opatreniami 
a danou intervenciou dosiahnuť zamýšľaný výsledok 
v súlade so stanovenými cieľmi. Rovnako dôležitou je 
takisto diferenciácia medzi výstupmi a dopadmi intervencie. 
Zatiaľ čo pod výstupom chápeme bezprostredný výsledok 
realizovanej intervencie, teda priame efekty primárne 
kvantitatívneho charakteru, ktoré samé osebe nie sú 
samoúčelom (akými sú napríklad počet novovybudovaných 
škôl alebo počet žiakov zapísaných do školských tried), pod 
dopadom rozumieme zmeny vyvolané danými výstupmi 
v závislosti od formulácie cieľov, teda efekty kvalitatívneho 
charakteru, odvodené a presahujúce úroveň dosiahnutých 
výstupov (ako je napríklad dopad miery vzdelanosti na 
zdravie obyvateľstva, ekonomickú situáciu jednotlivcov, 
a pod.). 
Často takisto dochádza k zamieňaniu pojmov a za 
hodnotenie sa nie celkom presne pokladá aj monitorovací 
proces v rámci projektového cyklu. „Monitorovací proces 
má za úlohu sledovať využívanie plánovaných prostriedkov 
a potvrdiť alebo vyvrátiť, či zabezpečujú zamýšľané 
výstupy z realizácie. Tieto faktory sú v rámci hodnotenia 
zisťované takisto, avšak hodnotenie zachádza o krok ďalej 
keď sa skúma, či bol dosiahnutý aj zamýšľaný dopad.“ 
Monitorovanie je preto súčasťou hodnotenia ale nie je jeho 
cieľom. Grafické porovnanie jednotlivých procesov 
ilustruje graf . 

 Porovnanie hodnotiacich postupov vzhľadom na fázy 
procesu 
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Ing. Michal Ščepán, FMV EU v Bratislave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MARTINUSSEN, J. D. – PEDERSEN, P. E.: Aid : 
Understanding international development cooperation. London 

: Zed Books Ltd., 2003. Str. 218. 
ISBN 1-84277-039-X
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Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA 
/2. časť/ 

 
B. Obama si vybral Joea Bidena za 
viceprezidenta, lebo potrebuje 
skúsenejšieho človeka v zahraničnej 
politike a aby uistil voličov, že USA 
budú za Obamovho prezidentstva 
bezpečné. Pritom je zrejmé, že jeho 
názory sa radikálne nelíšia od 
Bidenových. Keďže americká 
zahraničná politika, pri formovaní 

ktorej bude J. Biden hrať najrozhodujúcejšiu rolu, 
ovplyvňuje skoro všetkých obyvateľov planéty, jeho názory 
sa stávajú veľmi zaujímavými.  
Pri väčších témach je Biden zvyčajne hlasom umiernenosti 
v chóre demokratických jastrabov, predháňajúcich sa v 
snahe prekonať republikánskych kolegov v nepriateľstve 
voči Rusku a v nadšení pre vojnu proti terorizmu. Biden 
podporuje expanziu NATO až na ruské hranice, ale odoláva 
pokušeniu maľovať Rusko ako Sovietsky zväz v barančiom 
rúchu. Jeho pohŕdanie vojnou proti terorizmu je priam 
vzorové. Keď chvíľu podporoval inváziu do Iraku, nerobil 
to pre ignorantskú vieru, že Saddám Husajn má kontakty s 
týmito teroristami. Bol za tým jeho liberálny 
intervencionizmus, kombinovaný s naivnou vierou, že 
výzvedné služby USA nebudú manipulovať s dôkazmi o 
irackých zbraniach hromadného ničenia, tak aby slúžili 
prezidentovi. Postoj J. Bidena v zahraničnej politike sa 
nelíši diametrálne od postoja B. Obamu. Rozdiel spočíva 
prevažne vo faktore „skúseností“, ktorý vám povie všetko, 
čo potrebujete vedieť o hodnote skúseností v týchto 
záležitostiach. Ostáva tu ale priestor na podozrenie, že by 
Obama mohol prechovávať tajnú túžbu viesť zahraničnú 
politiku celkom iným smerom, vzdialiť ju od tradičnej 
reálpolitiky veľmocí a príležitostných výpadov do 
liberálneho intervencionizmu. Táto úvaha vzhľadom na 
zloženie hlavných hráčov v americkej zahraničnej politike 
sa ukazuje nie príliš reálnou.  
Pozrime sa na kľúčový post v Obamovej administratíve 
a položme si  otázku: Čo priviedlo B. Obamu k tomu, aby sa 
obrátil na svoju bývalú sokyňu H. Clintonovú, aby slúžila 
ako jeho ministerka zahraničných vecí? Možno sa držal 
starej múdrosti „Priateľa si drž blízko a nepriateľa ešte 
bližšie.“ Takto jedným ťahom Obama získava kontrolu nad 
politickou mašinériou Clintonovcov – rôznymi sieťami, 
darcami a voličmi. Sú aj ďalšie dôvody, ktoré zavážili pri 
výbere  H. Clintonovej. Obama ako prezident USA si 
uvedomuje, že v skutočnosti je občanom globálnej obce, 
voči ktorej je zodpovedný a s ktorou je vo vzájomne 
závislom vzťahu. Jednou zo silných, ale opomínaných 
stránok H. Clintonovej je, že si to tiež uvedomuje a že 
preukázala, že vie, čo to znamená. Jedným z jej 
nepopierateľných výkonov, možnože dôležitejších než 

čokoľvek iné čo vykonala, bol celý rad celosvetových ciest, 
ktoré podnikla v mene ženských práv. Špecializovala sa na 
tak významné témy, ako sú zásadná rola žien v rozvojovom 
svete na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne, riadenie 
populačného rastu, potlačovanie degradácie životného 
prostredia a budovanie ekonomík, ktoré sa opierajú 
o mikroúvery. Precestovala Afriku, indický subkontinent 
a rázne vystúpila na známej Pekingskej konferencii (1995), 
kde sa stretli vedúce predstaviteľky žien z celého sveta. Na 
rozdiel od svojich predchodkýň – M. Albrightovej a C. 
Riceovej – nezostávala v klimatizovaných hoteloch 
a parlamentných sálach štátov, ktoré navštívila. Vydávala sa 
na cesty do zapadnutého a zbedačeného vidieka, vypočula 
si, aké sú ťažkosti a priority týchto komunít a zaoberala sa 
kontroverznými a kultúrne citlivými témami. Na týchto 
faktoch si Obama uvedomuje, podobne ako H. Clintonová, 
že riešenie takýchto problémov a kríz je skutočným kľúčom 
k otázkam vojny a mieru, čo je skutočný ukazovateľ 
možností medzinárodných aliancií. Konflikty sa rodia práve 
z týchto problémov a že používať vojenské intervencie, bez 
toho aby sa riešili problémy, je ako zastavovať výtok 
sopečnej lávy papierom a textíliami.  

Medzinárodné politické vzťahy 

Vo svojom inauguračnom prejave sa nastupujúci americký 
prezident dotkol tém „chytrej“ moci, t. j. ochoty podať ruku 
tým, čo nastavujú päsť. Zdôraznil motívy svojej 
zodpovednosti v dobe keď sa Američania stretávajú 
s mimoriadnymi hospodárskymi problémami nútiacimi ich 
k triezvosti a skromnosti. Obama svoje úvodné pôsobenie 
v Bielom dome začal ráznym spôsobom. Začal plniť sľuby, 
ktoré dal v kampani – načrtol rozsiahly plán ekonomickej 
stimulácie, nariadil uzatvorenie väznice v kubánskom zálive 
Guantánamo, podporil nové formy palivovej účinnosti 
s cieľom šetriť energie, poskytol rozhovor televízii Al-
Arabija a pre horúce regióny si už vybral svojich vysokých 
komisárov (Georgea Mitchella pre Blízky a Stredný východ, 
Richarda Holbrooka pre Afganistan a Pakistan a Dennisa 
Rossa pre Irán). R. Holbrooke sa ukázal veľmi aktívny v 
riešení bosnianskeho konfliktu v polovici 90. rokov 
minulého storočia. Avšak predtým, počas indonézskych 
zverstiev vo Východnom Timore v 70. rokoch, kde bol 
oficiálnym predstaviteľom USA, preukázal veľké zlyhania; 
najmä v prípade, keď sa vyhol zastaveniu americkej 
podpory násiliu. Naproti tomu, G. Mitchell bol zas 
nasadený v Severnom Írsku. Dosiahol síce niečo v tomto 
regióne ale za podmienky, že Briti sa prestanú uchyľovať k 
násiliu ako reakcii na teror IRA a začnú venovať svoju 
pozornosť krivdám, ktoré boli zdrojom teroru. Takýto 
náznak výsledku však na Blízkom východe, najmä v 
izraelsko-palestínskom konflikte, neexistuje. Izrael by 
mohol zastaviť zločiny, podporované USA, na 
okupovaných územiach Palestíny a potom by 
pravdepodobne prestala aj reakcia na ne.  
Obama má nesporný záujem oživiť vodcovské postavenie 
USA. Pre tento zámer bude musieť v maximálnej miere 
využiť svoju emočnú a najmä kontextovú inteligenciu, čo je 
intuitívna diagnostická obratnosť, ktorá pomáha lídrovi 
vytvárať súlad medzi taktikou a cieľmi, aby v rôznych 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2151994&ids=6
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situáciách prichádzal s dômyselnými stratégiami. Pred 
desiatimi rokmi bolo všeobecne akceptovateľné, že svet je 
unipolárna americká hegemónia. Americkí 
neokonzervatívni myslitelia došli k záveru, že USA sú 
natoľko mocné, že môžu robiť, čo sa im zaľúbi, a že ostatní 
nemajú na výber nič iné ako sa podvoliť. Tento nový 
unilateralizmus sa zakladal na úplnom nepochopení 
podstaty moci vo svetovej politike – t. j. umeniu pôsobiť na 
ostatných tak, aby dosiahol vytúžené ciele. USA síce môžu 
byť jedinou superveľmocou, avšak presila neznamená 
impérium. Amerika dokáže ostatné časti sveta ovplyvniť, 
ale nie ovládnuť. USA nedokážu dosiahnuť túžobných 
výsledkov v oblasti medzinárodného obchodu, boja proti 
kartelom, medzinárodnému zločinu, terorizmu, 
klimatických zmien a podobne bez partnerskej spolupráce 
s EÚ, Ruskom, Japonskom, Čínou, Indiou, Brazíliou 
a ďalšími.  

Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

 
 
 
 

Eric S. Maskin 
 
 V roku 2007 získali Nobelovu cenu za ekonómiu 
traja Američania – Leonid Hurwicz (narodený v Rusku), 
Eric S. Maskin a Roger B. Myerson. Cenu získali za prácu, 
ktorá položila základy teórie hľadania optimálnych 
mechanizmov slúžiacich k dosahovaniu želaných cieľov 
v rôznorodých oblastiach života. V krátkosti boli títo 
význační ekonómovia predstavení v čísle 10/2007. 
V minulom čísle sme priniesli informáciu o L. Hurwiczovi, 
v tomto čísle si predstavíme podrobnejšie Erica S. Maskina. 
 Maskin sa narodil v roku 1950 v New Yorku, 
vyrastal však v New Jersey. Počas štúdia na strednej škole 
sa, vďaka učiteľovi matematiky, pohrúžil do tajov a krásy 
matematiky, ktorú ďalej študoval aj na vysokej škole. Tak 
ako aj pri iných ekonómoch, k bližšiemu štúdiu ekonómie 
viedla náhoda, keď si Maskin zapísal kurzy vzdelanostnej 
ekonomiky, ktoré viedol K. Arrow. Ten sa neskôr stal aj 
Maskinovým vedúcim pri písaní dizertačnej práce, ktorá sa 
zaoberala ekonomikou. 
 Postupom času sa zoznamoval s ďalšími 
ekonómami, s niektorými ho zoznámil osobne K. Arrow 
(napr. práve s kolaureátom L. Hurwiczom). Po ukončení 
štúdia pôsobil Maskin istý čas v Anglicku, na univerzite 
v Cambridge. V Anglicku sa spoznal aj s významným 
ekonómom, ktorý v tom čase pôsobil na London School of 
Economics – P. Dasguptom. 
 Po ukončení pôsobenia v Anglicku sa dostal Maskin 
na MIT vo funkcii odborného asistenta. V rámci svojho 
pôsobenia na MIT sa stretával s mnohými významnými 
ekonómami – P. Samuelsonom, F. Modiglianim, R. 
Solowom a ďalšími. Ako spomína, okrem profesorov 
nebola na MIT núdza i o šikovných študentov, z ktorých sa 

niektorí stali počas ďalších rokov jeho osobnými priateľmi, 
ale aj spoluautormi vedeckých prác. 
 Po siedmych rokoch sa Maskin presunul na 
Harvard, kde sa dostal do kontaktu napr. s A. Senom, 
s ktorým často a zapálene diskutovali o teórii sociálnej 
voľby, pričom tento predmet aj vyučovali. 
 V súčasnosti pôsobí Maskin na Inštitúte pre 
pokročilé štúdie, kde sa venuje svojej vedeckej práci, 
pričom príležitostne prednáša aj na univerzite v Princetone 
a vedie dizertačné práce. 

Redakcia 
 
 Názory  
 

Udelenie Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2008 je 
výzvou pre programovanie novej výskumnej stratégie 

/2. časť/ 
 

P. Krugman sugeruje nasledujúce 
dôvody: Osobnosti 
 Rozvojové krajiny sú politicky 
centralizované a hlavné mestá 
sústreďujú vládne elity. Vytvára sa 
jadro ľudí s relatívne vyššími príjmami 
a vyššou spotrebou. Buduje sa 
infraštruktúra a rozvíja sa obchod a 
služby. Vznikajú externé výhody 
aglomerácie a spúšťa sa rastový spillover. Vysoké prírastky 
obyvateľstva na vidieku smerujú do miest v nádeji nájsť 
lepšie podmienky existencie. Vytvárajú sa rozsiahle a 
preľudnené predmestia často charakteru “slamsov” a 
“poloslamsov”. 
 V niektorých nových rozvojových krajinách 
dochádza k zavádzaniu regulačných mechanizmov a k 
pozvoľnému zvyšovaniu kvality života v rastových 
aglomeráciách. 
 Globálna štruktúra planéty sa nesporne utvára aj na 
základe dynamických stimulov a odchýlky tvoriacich 
procesov v ekonomickej, politickej a sociálnej sfére, ale sú 
tu aj ďalšie skutočnosti, ktoré ukazujú, že kumulatívna 
príčinnosť prekračuje spontánne sily “PETALS” a 
“FUGALS”. 
 Jared M. Diamond uverejnil zaujímavé analýzy 
štartovacieho diferenciačného procesu Európy. Súhlasí so 
silami lokalizácie a obchodu, ale upozorňuje tiež na použitie 
vojenskej a politickej moci. Európa mala a použila tiež 
zbrane, techniku a politickú moc. Použila bez uvedomenia 
si tohto faktu i mocného spojenca – mikróby. 
 V rannej civilizácii Európy v spolužití ľudí a 
domácich zvierat vznikali epidémie, zapríčinené mikróbmi 
prenášanými domácimi zvieratami. Tá časť obyvateľstva, 
ktorá prežila, získala imunitu, s ktorou penetrovala do sveta, 
ktorý kolonizovala. Mikróby však čistili priestor 
epidémiami, proti ktorým bolo domorodé obyvateľstvo 
bezmocné, ale Európania prežívali.  
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 Tvorba európskej moci je preto komplexnejšou 
záležitosťou, ako by vyplývalo len zo spomínaných 
ekonomických diferenciačných síl a sociálnych 
aglomeračných síl. Geografický diferenciačný proces 
planéty je výzvou pre jeho ďalšie komplexné analýzy a má 
interdisciplinárny charakter. Podobne komplexný 
a interdisciplinárny prístup si vyžaduje i ekologická hrozba 
a stratégia trvalej udržateľnosti planéty. 
 Výraznou silou formovania súčasného sveta je 
integračný proces. Vytvára v zásade pozitívny prínos pre 
spoluprácu a deľbu práce. 
 P. Krugman však poukazuje aj na možnosti 
protichodného efektu. Ak krajiny s tradičnými výhodami 
ekonomiky mierky a nižších transakčných a prepravných 
nákladov z aglomeračného efektu prolongujú svoje výhody 
a ekonomicky slabšie krajiny nezaznamenávajú zmeny a 
prospech z integrácie, vznikajú konflikty a nespokojnosť. 
 Realizácia vyrovnávania je náročná na investície, 
reštrukturalizáciu, rekvalifikáciu, zvýšenú úroveň vzdelania, 
výstavbu infraštruktúry. V podstate si vyžaduje presun 
zaostávajúcich štátov a regiónov do vyššieho štádia rozvoja 
ekonomiky. Finančné náklady na takýto transfer môžu byť 
vysoké a dlhodobé. Zo strany hospodársky vyspelejších 
štátov môže ísť o regulačný typ investícií, ktoré umožňujú 
postupné zmeny, ale i návratnosť uvoľnených prostriedkov. 
 Ak zaostávanie dosiahlo polohu nezamestnanosti, 
môže už vznikať problém sociálnych nákladov, na ktoré je 
treba vytvoriť adekvátny fond. Ako ukazuje čerpanie 
európskych fondov v rôznych krajinách EÚ, aj takéto 
čerpanie si vyžaduje náročnú prípravu kádrov. 
            Reálna, územne viazaná ekonomika je niečo iné ako 
abstraktné bezpriestorové ekonomické modely. Reálne 
zdroje územia tvoria celostnosť spojenú teritorialitou 
a jedine  vo väzbe s teritorialitou sa utvára trhová 
výhodnosť a špecifičnosť. Informačne i pragmaticky je 
rozdiel medzi latentnými zdrojmi , disponibilnými zdrojmi , 
aktivovanými zdrojmi a špecifickými zdrojmi v území. 
Existuje logický vzťah  medzi priestorovosťou územia, 
blízkosťou, typom územia a externými výhodami 
a nevýhodami. 
            V ére poznatkovo–orientovanej spoločnosti 
pozornosť sa sústreďuje na  poznatkové externality. Územie 
má svoje tradície, svoju kultúru, históriu, inštitúcie 
a poskytuje možnosti priestorovej, inštitucionálnej 
a organizačnej blízkosti . Vo svojej komplexnosti disponuje 
i tým, čo sa označuje ako sila učiaceho sa regiónu  
(z úspechov a omylov). Poznatky sú konštrukciou interakcie 
subjektov a objektov. Táto konštrukcia má svoju kognitívnu 
i inštitucionálnu stránku. Prvá je potenciálom učenia, druhá 
má priamy vzťah ku ekonomickej aktivite. Poznatky 
v území majú svoju kodifikovanú evidovateľnú stránku, ale 
i svoju  väzbu na konkrétny kontext  riešenia 
a disponovateľnosti s riešiteľmi. Druhý typ poznatkov 
vzniká len v procese riešenia konkrétneho problému. 
V tomto kontexte poznatky sú zdrojom územia, lokality,  
regiónu, štátu. 

            V poslednom čase sa do popredia analýzy , dostali 
také inštitúcie  ako sú banky a sídla nadnárodných 
spoločností, Tieto inštitúcie sa často vydávali za globálne 
štruktúry bez priamej preferencie územia, štátu a 
politických mocnosti . Veľká monetárna, ekonomická 
a politická nerovnováha sveta a s ňou spojená kríza odhalili, 
že aj tu reálne  geografické vzťahy  a  na konkrétny priestor 
viazané  aktivity sú kľúčom k nájdeniu  riešenia problémov. 
            Globálny politický a ekonomický systém sa 
v súčasnom období otriasa zásluhou veľkej nerovnováhy 
bežného účtu USA. 
 Svetová verejnosť, ale i politické inštitúcie si dnes 
stavajú otázku, prečo nastúpila finančná nerovnováha 
a s ňou spojená globálna kríza monetárneho systému. P. 
Krugman predvídal takúto krízu a kriticky sa vyjadroval k 
fixnému kurzu dolára a na ňom závislom manažmente. 
 Verejnosť i odborné kruhy vnímajú, že nerovnováha 
bežného účtu prišla z USA . USA vykazujú deficit bežného 
účtu 3 bilióny dolárov, ale v skutočnosti je schodok 
podstatne vyšší. 
 V zmysle teórie vzťahu rozvinutého a rozvojového 
sveta by rozvinuté štáty  mali mať kapitálové prebytky a  
kapitál  vo forme investícií by mal smerovať do 
rozvojového sveta. V reálnej medzinárodnej ekonomike 
však nastala inverzná situácia a nové krajiny hospodárskeho 
rastu z regiónu rozvojového juhu vytvárajú také vysoké 
prebytky svojich bežných účtov, že ich môžu presúvať do 
USA ako investície a ukladať ich časť ako svoju finančnú 
rezervu v medzinárodnej mene. Umožňuje to i Bretton-
Woodsky. menový. systém, ktorý uplatňuje fixný kurz 
dolára ako medzinárodnej meny. Zahraničné dolárové 
rezervy  umožňujú USA vykazovať tieto peniaze ako svoje 
pozitíva.  Podľa odhadov  2/3  amerických dolárov obieha 
mimo  územia USA. 
 USA majú veľkú spotrebu importovaného tovaru, 
šetria málo, občania si požičiavajú peniaze na 
nehnuteľnosti, ktorých cena je nereálne vysoká. Spotreba 
nie je krytá zvýšenou aktivitou ekonomiky. USA sú tiež 
zaťažené vysokými nákladmi svojho bezpečnostného 
systému a vysokým počtom svojich vojakov v zahraničí. 
 Zahraničný obeh dolárov a zahraničné rezervy 
umožňujú USA  zakrývať svoju finančnú nerovnováhu. 
 

Prof. RNDr.  Koloman Ivanička, DrSc. 
 
 
 
 

Z podnikateľskej sféry 

Pohľad podnikateľa na súčasný vývoj ekonomiky 
a spoločnosti  /Pohľad v období krízy/ 

/2. časť/ 
 
     Vláda SR, ako každá  vláda EÚ, si uvedomuje veľkú 
zodpovednosť voči  svojmu národu, ktorý ju poveril 
riadením štátu.  Vláda SR žiaľ má väčšiu obmedzenosť 
nástrojov ako iné vlády spoločenstva štátov EÚ. Väčšia 
obmedzenosť vyplýva zo skutočnosti, že v SR je minimálny 
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rozsah  slovenskej ekonomiky,  no je veľmi veľký rozsah 
ekonomiky na Slovensku. Sme malá, výrazne proexportne 
orientovaná ekonomika, vo veľkej miere závislá od 
ekonomiky štyroch štátov, od ekonomiky dvoch rezortov. 
Naviac sa musí brať do úvahy skutočnosť, že veľké 
korporácie automobilového priemyslu I elektropriemyslu 
nemajú na Slovensku funkciu a právo samostatného 
rozhodovania  strategického významu, nemajú bázu 
aplikovaného výskumu, príp. len  ju začínajú  budovať na 
území SR. Opatrenia vlády SR  doteraz prijaté  /ku dňu 
28.02.2009/ si vážim, pretože  vychádzajú zo správnej 
filozofie, aby táto kríza zasiahla ekonomiku a životnú 
úroveň  obyvateľov Slovenska v čo najmenšej miere. 
     Moje obavy z priebehu krízy na Slovensku vyplývajú  zo 
skutočnosti, že SR od marca 2009 ide do dvadsať 
mesačného cyklu volieb, ktoré budú nepriamo i  priamo 
zasahovať do kvality a úrovne  úspešne  plniť vládne 
opatrenia na prekonanie dopadov finančnej krízy. Do 
popredia pôjdu  hľadiská okamžitých efektov, ktoré sa 
odrážajú v preferenciách. Politika je umením kompromisov. 
Verím, že naši politici skĺbia hľadiská okamžitých efektov s 
efektmi strednodobého i dlhodobého efektu. 
     Moje obavy z priebehu krízy na Slovensku vyplývajú zo 
skutočnosti, že v SR je vysoký stupeň spoločenskej 
korupcie. Spoločenská korupcia  vznikla na základe faktu, 
že každá koaličná rada menila odborníkov až na úroveň 
okresu, miest i dedín. Slovensko je malá krajina, ktorá 
takýto  luxus musí veľmi zodpovedne zvažovať. Veď  dobrý 
odborník sa netvorí voľbami, ale dlhodobou úspešnou 
prácou i štúdiom, overenou praxou a výsledkami svojej 
práce.  Tu mi dovoľte využiť  časť z  predkladanej správy 
rokovania vlády SR 12/2008, 6.11.2008, 24 bod programu: 
“ V tejto vážnej situácii môže Slovensko úspešne obstáť  len 
v tom prípade, keď navrhnuté vládne opatrenia na 
prekonanie dopadov finančnej krízy budú zodpovedne  
napĺňané a všetky dotknuté  rezorty pristúpia k  jeho 
okamžitej implementácii.”  
     Moje obavy z priebehu krízy na Slovensku vyplývajú z 
faktu, že pád komunizmu viedol k presadzovaniu záujmov 
určitej skupiny veľkopodnikateľov do prepojenia na vládu, 
do zásahu štruktúr  
mocenského riadenia štátu. Tu mi dovoľte  zacitovať 
George Sorosa: “Ak nám záleží  na všeobecne uznávaných  
princípoch ako sloboda, demokracia a vláda zákona, 
nemôžeme ich ponechať na trhové sily”. 
     Moje obavy z priebehu krízy na Slovensku vyplývajú zo 
skutočnosti nízkej zodpovednosti pri veľkej právomoci. 
Základom musí byť trestnoprávna zodpovednosť osôb, 
ktoré zastupujú štátne a  verejnoprávne inštitúcie. Za škody 

nemá zodpovedať ministerstvo - ale  zodpovedná osoba -  
za škody nemá zodpovedať mesto, príp. Obec, ale 
zodpovedná osoba, tak, ako za škody  spôsobené 
nečinnosťou súdu nemá zodpovedať príslušný súd, ale 
zodpovedný predseda senátu. Za každým prijatým 
rozhodnutím dotýkajúcim sa nakladania s verejnými 
zdrojmi musí stáť konkrétna  osoba. 
     Moja nádej z priebehu krízy na Slovensku  na úspešné 
prekonanie krízy na Slovensku vyplýva zo skutočnosti, že 
sa  prehodnocujú priority. Do popredia sa dostávajú stredno 
a dlhodobé záujmy. Verím, že sa intenzívnejšie budú 
presmerovať investície do  človeka, teda do školstva, 
zdravia, aplikovaného výskumu, vedy. 
     Ako stredný podnikateľ v súčasnom období /január -
marec 2009/ pociťujem nedostatok a prístup k financiám na 
bankovom priestore. 
    Pociťujem rezervy vo flexibilite zákonníka práce. K 
rozumnej úprave musí skôr, alebo neskôr dôjsť. Flexibilita 
musí byť stanovená na určité obdobie časove ohraničené 
krízou. Je nutné si uvedomiť, že základom je záchrana 
zamestnanosti, v období krízy je to záchrana vzťahu k práci. 
Ak zamestnanec stratí natrvalo prácu /na obdobie  dvoch a 
viac rokov/, stráca  vzťah k práci. Politici si musia 
uvedomiť, že prechodná flexibilita nie je ústupkom  od 
sociálnej politiky, od sociálnych istôt. Opak je pravdou, 
čiastočne prerušovania zamestnanosti je udržanie vzťahu k 
zamestnaniu, vzťahu k  svojmu povolaniu, ktoré pracovník 
robí dvadsať i viac rokov. Odborári a zamestnávatelia si 
musia  uvedomiť, že sa vzájomne potrebujú /osobitne dnes/ 
a musia hľadať kompromisy. Odborári si musia uvedomiť, 
že keď nebudú zamestnávatelia, nebudú zamestnanci. 
Zamestnávatelia si musia uvedomiť, že na Slovensku je 
vládny program so zameraním na sociálne vylepšovanie 
spoločnosti, kde odborári hrali, hrajú a ešte dlho hrať budú 
veľmi významnú zložku riadenia spoločnosti /lobing 
rôzneho druhu/. 
     Dovoľte mi otvoriť  mimoriadne citlivú  oblasť  
minimálnej mzdy v podmienkach SR, v podmienkach 
súčasnej krízy. Citlivosť uvedenej problematike je o to 
viacej, že je to citová otázka predsedu  vlády SR.  
Minimálna mzda niekde nie je, niekde je a je  I vyššia ako je 
v SR.  Minimálna mzda podľa amerických  ekonómov 
Davida Garda a Alana Kruegera  /princesom univerzity - 
USA/ preukázala, že je malý  či dokonca nulový vplyv na 
zamestnanosť. Problém minimálnej mzdy v podmienkach 
SR  je v inom.  

Ing. Ivan Trančík,  
generálny riaditeľ I.TRAN ,s.r.o., Turzovka  
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