
S I L O � I A R Y

SPRAVODAJ  SLOVENSKEJ  EKONOMICKEJ  SPOLO�NOSTI  - NEZÁVISLÉHO 
ZDRUŽENIA  EKONÓMOV  SLOVENSKA 
A   INŠTITÚTU  MANAŽMETU  KEŽMARSKÉHO  REGIÓNU

Z OBSAHU 

/2/

/

E

4
II.

É

ODBORNÝ
MESA�NÍK
O  EKONOMIK
A  POLITIKE 

APRÍL
2009
�ÍSLO
RO�NÍK V
RECENZOVAN

Úvodné slovo /2/
Makroekonomika
Zahrani�ie /3/ 
Osobnosti /7/ 
Názory /7/ 

a /8Mladí a ved



2 …. Úvodné slovo 4/09

Vojtech

  Kubí�ková

Sloboda a sú�asnos�

„Sloboda je na to, aby sa �lovek
angažoval za správnu vec.“ 

Jean Paul Sartre

Apríl je mesiac, ke� sa rodí jar. Vo
vzduchu cíti� vô�u orgovánu. Zem
láme okovy zimného spánku. Kone�ne

môže slobodne rozkvitnú�.
História akoby si brala príklad z prírody. Naši dedovia 
a otcovia pocítili �o je to precitnú� zo zimného spánku 
neslobody. A práve pred šes�desiatimištyrmi rokmi aj
Bratislava precitla do slobody. Mesto ktoré pre mnohých
z nás vytvorilo druhý domov, nové možnosti a príležitosti.
�udia slobodu vykupovali tým najdrahším �o vlastnili – 
svojím životom.. Nepýtali sa �o za to dostanú od strán, 
ktorých boli sú�as�ou.
Nikto si ani  neuvedomoval, že sloboda je regulovaná
demokratickými zákonmi daného štátu, no zabíjaná 
politickými stranami. Sami si dokážete odpoveda� na tento
fakt ke� si prepojíte roky 1938, 1948, 1968, 1989 a 1993.
Skúsme sa však odbremeni� od týchto faktov a pozrime sa 
�alej do budúcnosti. Napriek �ažkostiam náš �asopis
existuje už siedmy rok. Neoslavujeme žiadne jubileum, no
pre nás má toto �íslo obzvláš� ve�ký význam. Dávame mu
novú tvár.
Srdce Európy bije v regiónoch a hlavne vo vzdelaných
regiónoch.. Aj my sme sa rozhodli ís� touto cestou. Spojili
sme sa s najchudobnejším Prešovským regiónom.
S mimovládnou organizáciou pod Tatrami, ktorá v priebehu
nieko�kých mesiacov urobila skoro nemožné. Do
nádherného historického mesta Kežmarok zasadila naraz
detašované pracoviská troch vysokých škôl. Spôsobila
v meste doslova vzdelanostný šok. Skoro dvesto študentov
Tren�ianskej univerzity Alexandra Dub�eka, Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave za chví�u kon�í
prvý rok štúdia.
Tu sa v praxi naplnil úvodný citát Jean Paul Sartra. Správna
vec sa podarila. Tento úžasný entuziazmus zástupcov
Inštitútu manažmentu kežmarského regiónu sme spojili
s osudom nášho �asopisu. Mlados� ducha so skúsenos�ami
a vzdelanos�ou tvorcov a prispievate�ov nášho �asopisu.
Spýtate sa �o nové prinesie toto spojenie. Dáme možnos�
mladej generácii budúcich politikov, manažérov, právnikov 
a ekonómov konfrontova� svoje odborné názory s tými
najskúsenejšími, ktorí patria medzi slovenskú špi�ku vo
svojej oblasti..
Veríme, že sloboda ducha, vzdelanie a entuziazmus prinesie
tomuto regiónu úrodu. Sme presved�ení, že len tieto 
hodnoty dokážu vymani� �udí zo sú�asnej  biedy a nastoli�
prosperitu  v tomto regióne. 

Ing.František Vojtech, PhD.,  šéfredaktor

Úvodné slovo Rezervované pre makroekonomiku

Založenie podniku, manažérska �innos� a filozoficko-
etický poh�ad �loveka ako �udského subjektu 

Naše 21. storo�ie sa ocitlo 
v nových dimenziách hmotných
statkov, ktorou sa už �udstvo
zaoberalo v dávnych dobách.
Pojem „nové dimenzie hmotných
statkov“ sa diametrálne líši. Dajme si 
otázku, v �om?
V po�iato�ných epochách �udskej
civilizácie táto �innos� výroby
hmotných statkov a poskytovania služieb nemala konkrétny
právny atribút, taký ako ho poznáme v sú�asnosti.
Prvá forma podnikania v 19. storo�í sa viazala
s podnikate�skou aktivitou jednotlivých �udských
subjektov. Postupne však nadobudla iné rozmery, ktoré 
súviseli s rozvíjajúcou sa de�bou práce a špecializáciou, �o
jej umož�ovalo rozširova� formy organizácie podnikania na 
báze dialektiky, t. j. od najjednoduchšieho 
k najzložitejšiemu.
Pozrime sa na základnú jednotku v spomínanej báze 
�udského fenoménu.
Bez �loveka a jeho schopnosti by bola zbyto�ná polemika.
Práve on sa stáva hybným �inite�om a koordinátorom
všetkého, �o �udstvo dosiahlo. Základnou jednotkou,
v ktorej sa pretavuje realizovaná výroba alebo poskytované
služby, je podnik.
Z právneho h�adiska môže ma� podnik rôzne formy, ktoré 
sú úzko naviazané na charakter výroby resp. službu a tie
zodpovedajú potom predstavám podnikate�a, �i
požiadavkám trhu.  K dominantnej právnej forme dnes patrí 
akciová spolo�nos�.
Definujme si v danej súvislosti, �o je podnik.

V odbornej literatúre nachádzame ve�a definícií, 
napríklad G. Wöhe (2007, s. 2), definuje podnik ako 
plánovitú, organizovanú, hospodársku jednotku, v ktorej sa 
vyrábajú a predávajú vecné statky a služby.
Podnik, pod�a danej definície, chápeme ako komplexný
objekt, môžeme ho vníma� z poh�adu rôznych vedných
disciplín a chápa� medzi nimi kontinuitu. 
Je potrebné zdôrazni� dimenziu „základný výrobný faktor“,
bez  ktorej by definícia pojmu podnik, bola neúplná.. Patrí 
sem materiál, investi�ný majetok a práca. Tieto tri faktory 
tak predstavujú realizáciu predmetu �innosti podniku.
Tvoria základný resp. elementárny faktor, ku ktorému sa
radí ešte faktor riadenia podniku. Štvrtý fenomén (faktor) je 
�asto ozna�ovaný (Wöhe, 2007, s. 33)  ako diapozitívny
faktor.

Ke�že 21. storo�ie je spojené s trhovou
ekonomikou, spolo�nos� a �lovek sa stretáva s obrovským
množstvom podnikov, s ich rôznorodým zameraním. Ú
v nich iné �innosti, rozmanité právne formy a sú rozdielne
aj vo svojej ve�kosti.
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Náš štát, Slovenská republika, je vnímaná ob�anmi ako 
demokratický, právny štát. Smerom k ostatným štátom 
v európskom  priestore i mimo neho �alej vo svete, je 
štátom suverénnym, ktorý tvorí pevnú sú�as� EÚ.

Hospodárska a sociálna rada plní pod vedením 
Valného zhromaždenia OSN úlohy v oblasti hospodárskej,
sociálnej i kultúrnej spolupráce medzi �lenskými štátmi 
OSN a �alšie úlohy hospodárskej a technickej pomoci
rozvojovým krajinám. (O. Krej�í, Medzinárodní politika,
Praha 2003, s. 213). 

Aj malá krajina, akou je Slovenská republika, je 
plne zapojená do úloh a programov, ktoré zastrešuje OSN.
Spolo�enský vývoj je odrazom rastu zdravého sebavedomia
našich ob�anov, vznik nových odvetví a implicitne aj 
nových povolaní, vyvíja zdravé konkuren�né prostredie 
a zárove� kladný tlak na profesionalitu nielen vo sfére 
odbornosti (zru�nosti), ale aj v oblasti dorozumievacej,
komunika�nej. V oblasti komunikovania zohráva
nezastupite�né miesto profesijná etika. Ide o etiku
manažérov a právnikov, pri�om manažérov vnímame ako 
subjekt nových profesií, právnikov zas prítomných v societe
s dlhodobou tradíciou. V tejto súvislosti spomeniem známe
�ínske príslovie: „ Ak chceš robi� dobré obchody, tak sa 
najprv nau� jes� pali�kami“.

Manažér je pyramídou existencie každého systému
a jeho subsystémov, to znamená, že subsystémami sú
nevyhnutne aj podnikate�ské subjekty, ktorých hlavným
poslaním je existencia a fungovanie vytý�ených cie�ov, t. j. 
dosahovanie ekonomických a spolo�enských prosperít.

Takto zacielený úspech je priamo úmerne závislý 
od �udského zdroja, ktorý ho „ privádza“ do stavu 
funk�nosti. Je prepojený s riadiacim aspektom –
manažmentom podniku, konkrétne s manažérom.

Pojem podnik v rovine práva (v Obchodnom 
zákonníku) je chápaný potom ako objekt právnych vz�ahov
a môžeme ho definova� v Oddiely II.,§5 ods.1.
Podnikom sa pre ú�ely zákona rozumie súbor hmotných, 
osobných a nehmotných zložiek podnikania.( Synek M. a 
kol. Manažérska ekonomika 2003, s.19) 
Berúc do úvahy všetky formy vlastníctva, tak potom pod�a
platnej právnej úpravy, kedy došlo k zrovnoprávneniu ich 
foriem rozlišujeme:

1) podnikanie ob�anov (fyzických osôb)
2) podnikanie v rámci družstiev
3) podnikanie v rôznych typoch obchodných

spolo�ností
4) ostatní
S podnikaním je vnímaný nový fenomén „podnikate�“.

Podnikate�m je pod�a Obchodného zákonníka § 2 ods.2:
1) osoba zapísaná do Obchodného zákonníka
2) osoba, ktorá podniká na základe iného ako

životného oprávnenia pod�a zvláštnych predpisov
3) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 

oprávnenia
4) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje

po�nohospodársku výrobu a je zapísaná do 
evidencie pod�a zvláštneho predpisu.

(Synek a kol,  2003, s. 33)
Každý systém, kde sú na zreteli riadiace procesy, sa skladá
z dvoch podsystémov, t.j. riadiaceho a riadeného.
Predmetom nášho uvažovania sú subjekty riadenia – 
manažéri. Vnímame ich nezávisle na tom, na akej úrovni
hierarchizovaného systému a v akej známej, �i menej
známej oblasti spolo�ensko – ekonomického života fungujú.
Pýtam sa, je manažér povolanie alebo profesia? 
Laický dojem je taký, že nenachádzame rozdielnos� medzi
vyjadrením povolanie a profesia.   Nie je tomu tak. Známy
sociológ Keller (1992, s. 165-166) hovorí o rozhodujúcich
znakoch profesie:
      - existencia systematickej teórie (formálnou

podmienkou profesie je zvládnutie
    prípravy -vysokoškolské vzdelanie),

- profesijná autorita (založená na zvládnutí
odborných vedomostí, ktorými bežný �lovek
nedisponuje, schopnos� ur�i�, �o je dobré a správne
pre klienta)

- profesijná asociácia (organizácia reprezentujúca
dané profesie, záujem o odborný rast, �ím sa
vytvára monopol na odborné kompetencie svojich
�lenov),

- profesijná etika (normatívnym spôsobom reguluje 
správanie vo�i ostatným �lenom profesie a ku
klientom).

Dá sa pripomenú�, hlavne zahrani�ní autori, uvádzajú
s malými obmenami tie isté charakteristiky profesie.
Záverom je možné konštatova�, že manažérske povolanie 
sp��a podmienky tak, aby sme ho zaradili medzi profesie.

PhDr. Darina Kubí�ková
FPV, Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied

Žilinskej univerzity

Medzinárodné ekonomické vz�ahy

Hodnotenie rozvojovej pomoci 
4. �as�

Efektívnos�
Efektívnos� rozvojovej pomoci v zmysle kritérií hodnotenia
môže vyvoláva� nejasnosti vo vz�ahu k efektivite
rozvojovej pomoci ako takej. V širšom zmysle a všeobecne
prevládajúcom chápaní významu tohto termínu predstavuje 
efektivita rozvojovej pomoci súbor viacerých faktorov vo 
vzájomnom prepojení a v interakcii, v zásade však široko 
definovanú ú�innos� tejto pomoci vzh�adom na schopnos�
dosahova� stanovené ciele. V užšom zmysle rozumieme 
pod efektívnos�ou pri hodnotení rozvojovej pomoci mieru
dosiahnutia vytý�ených cie�ov. Ako bolo nazna�ené už
skôr, efektívnos� rozvojovej pomoci preto nemusí
nevyhnutne znamena� hospodárnu pomoc a naopak. Pod
efektívnos�ou rozvojovej pomoci teda rozumieme situáciu, 
v ktorej dosiahnuté výstupy zabezpe�ili zamýšlané výsledky
vo vz�ahu k cie�om (bez oh�adu napríklad na otázku
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hospodárnosti a pod.). Praktické hodnotenie efektivity
rozvojovej pomoci pozostáva z troch krokov: 1. meranie
zmeny v pozorovanom výsledku – 2. pripísanie zistenej 
zmeny k realizovanej intervencii – 3. posúdenie miery
vplyvu intervencie na pozorovanú zmenu. Zdanlivo 
prekvapujúco vyznieva fakt, že najvä�ší problém 
v hodnotení rozvojovej pomoci vyvstáva práve v druhom
bode. V takom prípade, kde je prepojenos� prí�iny
a následku relatívne jednoduchá a priamo�iara, je aj
pripísanie pozrovaných výsledkov na intervenciu pomerne
bezproblémové. Avšak v mnohých prípadoch je (napr.
pôsobením širokého spektra faktorov od viacerých
simultánne prebiehajúcich intervencií až po dynamické
objektívne zmeny prostredia) prepojite�nos� výsledkov
zna�ne problematická, dá sa poveda� že založená viac na
predpokladoch a o�akávaniach ako na reálnych dôkazoch. 
Platí, že �ím komplexnejší je predmet intervencie a tým aj
hodnotenia, tým zložitejšie je jednozna�né pripísanie 
vplyvu danej intervencie na výsledky. Zásadnými otázkami
hodnotenia efektivity však ostáva, do akej miery sa podarilo
splni� alebo sa o�akáva splnenie stanoveného cie�a a �o boli
hlavné faktory dosiahnutia príp. nedosiahnutia daného
cie�a.
Dopad
Kritérium dopadu hovorí o všetkých signifikantných
efektoch danej intervencie – o pozitívnych a negatívnych,
primárnych a sekundárnych, priamych a nepriamych,
o�akávaných a nepredvídaných – na cie�ovú skupinu ako aj 
tretie strany. Kým kritérium efektívnosti sa zameriava na
zamýšlané výsledky intervencie, dopad je mierou širších
súvislostí intervencie ako sú ekonomické, sociálne,
politické, technické alebo environmentálne efekty odvodene 
vyvolané výstupmi intervencie a vyplývajúce
z dosiahnutých výsledkov (napríklad pri projekte
vybudovania vodných púmp je výsledkom jednoduchší
prístup ku kvalitnejšej vode, avšak jeho dopad môže by�
lepší zdravotný stav, nižšia detská úmrtnos� a pod.).
Hodnotenie dopadov intervencie má mimoriadny význam
vzh�adom na celostný poh�ad na realizovanú intervenciu,
vzh�adom na širšie súvislosti a ich viacdimenzionálny záber 
sa však musí vyrovna� s problémom zúženého výberu 
efektov, ktoré majú by� skúmané a v hodnotení zoh�adnené,
ako aj s problémom pripísate�nosti daných efektov na 
konrétne akcie skúmanej intervencie. Na jednej strane totiž 
môže vzniknú� vysoký po�et ve�mi rozmanitých efektov
a na strane druhej sú spravidla výsledkom komplexného
vzájomného pôsobenia mnohých faktorov. V neposlednom
rade zohráva významnú úlohu aj faktor �asu. Dopad 
intervencie nemusí by� preukázate�ný v krátkom ani
strednodobom �asovom období, ale naopak až 
s dlhodobejším odstupom (napríklad bezprostredne po
realizácii intervencie sú preukázate�né výsledky na základe 
výstupov vzh�adom na formulované ciele pozitívne, po
istom �astovom odstupe sa však preukáže, že intervencia
nemala nijaký dopad). Hodnotenie dopadu býva preto �asto
najkomplikovanejšou �as�ou celého hodnotenia rozvojovej
pomoci. Spravidla sa ako riešenie nastolených problémov

využíva vo finálnej analýze dopadu v rámci hodnotenia 
rozhodnutie o zamýšlanom využití hodnotiacich informácií 
a hodnotenie musí odhadnu� dopad pod�a pravdepodobných
domnienok odvodených od predpokladov zjednodušeného
vz�ahu prí�iny a následku v danom prípade. 

Z metodologického h�adiska je v rámci spomínaného
hodnotenia dopadu – teda hodnotenia kde má prioritu
meranie a zhodnotenie dopadu – odhadnutie situácie, ktorá 
by nastala neby� danej intervencie. Najjednoduchším
prístupom k vyhodnocovaniu dopadov rozvojovej pomoci je 
komparácia hodnôt zvolených indikátorov pred a po
realizácii intervencie. „Stav pred a po zahájení rozvojových
aktivít však nemusí predstavova� zodpovedajúci element
komparácie, pretože mohlo ich pôsobením dôjs� ku zmene
aj ostatných premenných ovplyv�ujúcich výsledky a dopady
rozvojovej pomoci v danom prípade.“ Sofistikovanejšou
metódou je preto výber kontrolnej alebo komparatívnej
skupiny jednotlivcov alebo domácností, ktoré sú s 
projektovou skupinou identické v spolo�ných
charakteristikách okrem participácie na intervencii resp. na
benefitoch z nej vyplývajúcich.
Udržate�nos�
Kritérium udržate�nosti predstavuje podmienku, aby
benefity intervencie pretrvali aj po ukon�ení externej
podpory. Kým predchádzajúce kritériá hodnotenia 
rozvojovej pomoci sú predmetom špecifických intervencií,
hodnotenie udržate�nosti je hodnotením efektov celého
procesu v �ase. Ide preto o otestovanie úspechu rozvojovej 
pomoci na vyššej úrovni. Príliš ve�ké množstvo 
rozvojových iniciatív zlyhá po skon�ení implementa�nej
fázy, pretože bu� cielová skupina alebo zodpovedné
subjekty nemajú prostriedky alebo motiváciu zabezpe�i�
potrebné zdroje na posunutie za�atých aktivít o stupe� dalej 
(napríklad s cie�om zabezpe�enia vzdelania na školách sa 
zvýši po�et školských u�ite�ov platených v rámci
rozvojového programu, po dosiahnutí ur�itého stup�a
školskej dochádzky pod�a zámeru programu sa intervencia
skon�í ako úspešná, pretože došlo k naplneniu cie�a, no po
zastavení financovania cez program nie je dostatok
prostriedkov na platy pre všetkých u�ite�ov). Udržate�nos�
efektov rozvojovej pomoci sa preto stáva centrálnym
tažiskom hodnotenia rozvojovej pomoci vzh�adom na 
dlhodobé vyhliadky a pretrvávajúce benefity. Z tohto
dôvodu je �astým cie�om intervencií aj budovanie kapacít
v rámci komunít aj organizácií, v súlade s cie�om podpory
vyššej miery autonómie partnerských strán na realizácií
intervencie. Dôležité otázky v kontexte hodnotenia
udržate�nosti sú preto, do akej miery sa podarilo tieto 
kapacity úspešne vybudova�, napríklad využitím 
participácie, splnomocnenia, vlastníctva a lokálnych
zdrojov. Hodnotenie udržate�nosti je za ideálnych okolností
uskuto��ované s nieko�koro�ným odstupom po zakon�ení
implementácie.
4. Záver
Problematika rozvojovej pomoci sa stala v posledných
desa�ro�iach pomerne kontroverznou témou nielen
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z poh�adu širokej laickej verejnosti, ale aj v odborných
kruhoch ako teoreticko-koncep�ný problém tzv. rozvojovej 
ekonómie. V zásadných východiskových otázkach totiž
prakticky nejestvuje teoretický konsenzus a líšia sa názory
na formu poskytovania rozvojovej pomoci, spôsob jej 
realizácie, ale aj v otázke faktickej potreby poskytovania
takejto podoby zahrani�nej pomoci. Vyhodnocovanie
rozvojovej pomoci preto môže poslúži� v dvoch dôležitých
koncep�ných rovinách. V prvom rade sa jedná o
pragmatický charakter hodnotenia. Sleduje sa tak praktická 
užito�nos� výsledkov rozvojovej pomoci s cie�om zlepši�
pomoc v jej rozli�ných štádiách realizácie ako sú procesy
plánovania, prípravy a implementácie a zabezpe�i� tak 
vyššiu efektivitu vynakladaných prostriedkov. V druhom
rade ponúka hodnotenie výsledkov rozvojovej pomoci
možnos� reflexie teoretických prístupov. Umož�uje tak
potvrdi� resp. vyvráti� teoretické predpoklady a dynamicky
revidova� metodologické a koncep�né riešenia. Na základe
hodnotenia výsledkov je potom objektívne možné
zdôvodni� prospešnos� pomoci a jej opodstatnenie resp. 
platnos� východiskových hypotéz rozvojovej pomoci v jej
konkrétnej podobe, forme a obsahu. Predstavuje tak pre 
jednotlivé vlády resp. donorské štáty moment legitimity
v poskytovaní rozvojovej pomoci a zárove� dodáva 
kredibilitu rozvojovej spolupráci založenej práve na 
kapitálových transferoch (napríklad oproti iným formám
ako je liberalizácia obchodu a pod.).

Ing. Michal Š�epán, FMV EU v Bratislave

Hrivik

Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahrani�nej politike USA 
/4. �as�/

B. Obama �alej vyzdvihol
saudskoarabskú iniciatívu
podporovanú Ligou arabských štátov 
(LAŠ), v ktorej, ako sám tvrdí, vidí aj 
konštruktívne prvky. Vyzval arabské 
štáty k normalizácii vz�ahov s 
Izraelom v duchu týchto
konštruktívnych momentov. To však 
ale bolo skôr prekrútenie tejto 

iniciatívy. LAŠ totiž vyzvala k prijatiu riešenia v rámci
dvoch štátov v medzinárodných hraniciach, ktorý, ak bude 
dosiahnutý, môžu arabské štáty normalizova� vz�ahy s
Izraelom. Takže Obama presko�il jadro riešenia problému,
pretože to uva�uje záväzky na USA. Spojené štáty stáli
osamotené po�as viac ako 30 rokov a blokovali tento 
medzinárodný konsenzus, �o ich až doteraz spolu s 
Izraelom izolovalo. EÚ a mnoho �alších štátov, ako aj LAŠ
a Hamas prijali túto dohodu už dávno. USA a Izrael to 
zablokovali nielen verbálne, ale blokujú to neustále svojimi 
akciami tak, ako to svet vidí každý de� na okupovaných
územiach vrátane nedávnych útokov na Gazu a iných 

zverstiev. Je to cielené, �o má za následok, že USA sa 
nepripájajú k svetovému úsiliu o nájdenie diplomatického
riešenia. V takomto prípade bude blízkovýchodná misia G.
Mitchella bezduchá. 
Palestínci sú evidentne  trestaní za posledné slobodné
vo�by, že volili tak, ako si USA nepriali a podporili dohodu
medzi Condoleezze Riceovou a Tzipi Livniovou o 
uzatvorení egyptských hraníc s Gazou, �o je evidentný akt 
arogancie imperiálnej moci. Egypt proti  tomu síce rázne
protestoval, avšak Obama tvrdí, že si musíme by� istý, že 
do Gazy nie sú pašované tunelmi žiadne zbrane. Pritom
zaml�al obrovské zásielky smrtiacich zbraní, ktoré do 
Izraela po�as útokov na Gazu zaslali USA prostredníctvom 
jednej nemeckej lode na prelome rokov 2008 a 2009.
Doterajšie aktivity Pentagónu v tomto regióne potvrdzujú,
že sa posil�uje rola Izraela ako americkej vojenskej
základne na hranici hlavných svetových oblastí �ažiacich
ropu. A takáto základ�a nemôže slúži� na ni� iné ako na 
�alšie akty agresie.
�o sa týka Iraku, pozoruhodná kampa� nenásilného odporu
v tejto krajine prinútila USA krok po kroku ustúpi� od
svojich cie�ov a plánu. Prinútili americké okupa�né sily
umožni� konanie slobodných volieb, ktoré Amerika
nechcela a pokúšala sa im zabráni� všetkými možnými
spôsobmi. USA boli tiež prinútené formálne uzna� status 
svojich vojsk, �o bude pre Obamovu administratívu
znamena� upustenie od vä�šiny pôvodných vojnových
zámerov USA. Ako dôsledok toho bude likvidácia ve�kých
vojenských základní, ktoré mali ma� trvalý charakter. USA
tak nebudú môc� kontrolova� rozhodnutia, kto bude ma� k 
ropným zdrojom prístup a ako budú využívané. A tým sa
stratí akýko�vek zmysel celej vojny v Iraku.Medzinárodné politické vz�ahy

V prípade Iránu nie sú Obamove vyhlásenia tak poburujúce
ako u H. Clintonovej, ktorá sa v primárkach prezentovala
výrokom, že je pripravená vyhladi� celý Irán a zabi� 70 
miliónov �udí. Vo svojej podstate sú postoje oboch rovnaké.
Obama hovorí, že všetky možnosti smerom k Iránu sú
otvorené a teda pravdepodobne aj nukleárna vojna. Vo 
svojich doterajších vystúpeniach neprejavil žiadny výrazný 
náznak, že je ochotný urobi� kroky, ktoré si americkí
ob�ania žiadajú. Drvivá vä�šina americkej verejnosti chce, 
aby Irán mal práva garantované signatárom Zmluvy o
nešírení jadrových zbraní, teda právo vyrába� jadrovú 
energiu. Nemal by však právo vyvíja� jadrové zbrane. Na 
druhej strane, zna�ná �as� populácie volá po zriadení zóny
jadrových zbraní, ktorá by zah��ala Irán, Izrael a �ubovo�né
jednotky USA umiestnené v tomto regióne bez akéjko�vek
kontroly. To by pravdepodobne mohlo eliminova� jednu z 
hlavných prí�in konfliktu. Zatia� sa neobjavila žiadna
indícia, že by prezident Obama a jeho poradcovia o nie�om
takom uvažovali.

Tomu, �o sa odohráva v americkej a svetovej ekonomike
len málokto rozumie. Je to založené na extrémne
nepreh�adných finan�ných manipuláciách, ktoré je ve�mi
�ažké rozlúšti�. Všeobecné fungovanie financií je známe,
ale nikto si netrúfne poveda�, aké ve�ké vládne stimuly
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dokážu prekona� túto krízu. Ide o ve�mi vážnu celosvetovú
krízu, ktorú spôsobili Spojené štáty. Americký finan�ný
systém zlyhal najmä v dvoch kritických zodpovednostiach –
v manažmente rizika a v pride�ovaní kapitálu. Bankový
priemysel ako celok nerobil to, �o robi� mal – napríklad
vytvára� produkty, ktoré by Ameri�anom umožnili zvládnu�
kritické riziko ako si udrža� svoje nehnute�nosti, ke�
stúpnu úrokové miery alebo klesnú ceny nehnute�ností – a 
teraz stoja tvárou v tvár zmenám vo svojich regula�ných
štruktúrach. Na neš�astie mnoho z týchto najhorších prvkov
amerického finan�ného systému sa exportovalo do celého
sveta ako toxické hypotéky a praktiky, ktoré k nim viedli. 
Všetko toto sa dialo pod hlavi�kou inovácií a akáko�vek
regula�ná iniciatíva bola odmietnutá tvrdením, že by mohla
potla�i� inovácie. Inovovalo sa, ale bohužia� nie tak, aby to
urobilo ekonomiku silnejšou. Najlepšie a najchytrejšie 
mozgy Ameriky venovali svoj talent vymýš�aniu, ako obís�
štandardy a regulácie navrhnuté na efektívny chod
ekonomiky a na bezpe�nos� bankového systém. Bohužia�
boli v tejto snahe až príliš úspešní. 
Riešenie celosvetovej finan�nej a hospodárskej krízy môže
Obamova administratíva zvládnu� iba radikálnou reformou
domáceho a svetového finan�ného systému, a to výlu�ne v
spolupráci s najvýznamnejšími svetovými hrá�mi (EÚ a
štátmi skupiny G20), ale bez tých, ktorí nesú za jej vznik
najvä�šiu zodpovednos�. Napríklad �elní predstavitelia
americkej centrálnej banky (FED), bývalí ministri financií
USA a zárove� špekulatívni finan�níci Robert Rubin a 
Henry Paulson alebo bývalý prezident banky Goldman
Sachs – John Thain (všetko absolventi Harvardovej
univerzity ako aj �alších najpoprednejších amerických 
univerzít ako súMIT, Yale alebo Dartmouth), �alej titani a
pôžitkári z Wall Streetu a �alší. Svet sa musí bez pardonu
zbavi� všetkých tých, ktorí zneužívali a zneužívajú globálne
a národné finan�né a ekonomické systémy.

Globálny vplyv HTUSATH sa znižuje napriek tomu, že ich
armáda zostáva najdokonalejšou vojenskou mašinériou v 
dejinách. Demonštrovaním, že Spojené štáty stratili
monopol na jednostranné použitie sily, a napadnutím ich
spojenca (Gruzínska) – �o si nikdy nedovolil ani Sovietsky
zväz – Rusko jasne spochybnilo pax Americana zrodený z 
amerického ví�azstva v studenej vojne. K vojne v 
Gruzínsku by nemuselo dôjs�, keby Amerika tak 
katastrofálne nezneužívala svoju globálnu hegemóniu. USA 
vstúpili do vojny v Iraku, prepásli nejednu možnos� zapoji�
do budovania irackých štruktúr režim v Iráne, presadili
nekone�né rozširovanie NATO priamo na prah Ruska a 
naduto ignorovali ruské protesty proti americkej 
protiraketovej obrane v strednej Európe. NATO sa rozšírilo
�aleko za hranice, v akých bolo dohodnuté v roku 1990.
Pôvodne Ameri�ania nechceli ani do východného Nemecka
a teraz sú na ceste do Gruzínska �i Ukrajiny.  Pod rúškom 
vojny s terorizmom posil�ovali ruské obavy z obk�ú�enia,
ke� prenikali do stredoázijských krajín, ako sú Afganistan,
Pakistan, Uzbekistan, Kirgizsko a Tadžikistan. 

Na Blízkom východe robí Rusko všetko preto, aby získalo
spä� niektoré oporné body z minulosti a robí tak s cie�om
vytla�i� Ameriku ako jediného globálneho aktéra v regióne.
Návšteva sýrskeho prezidenta Bašára Asada v Moskve v
minulom roku je manifestáciou potenciálu na obnovenie
spojenectva. Rusko �alej kladie prekážky americkým
návrhom sankcií vo�i Iránu, podpísalo s ním takmer
márnotratné energetické kontrakty a chystá sa mu preda�
vyspelé protivzdušné systémy schopné zmari� možný
izraelský alebo americký útok. Okrem toho Rusi nedávno
odpísali ve�kú �as� irackého dlhu a uzavreli lukratívne
zmluvy na �ažbu ropy.
Obe�ou amerického unilateralizmu po studenej vojne sa 
stalo aj transatlantické spojenectvo. Americkú túžbu 
rozširova� NATO neschva�ujú všetci spojenci a Európa
nechce krá�a� v stopách impulzívneho gruzínskeho
prezidenta a necha� sa vtiahnu� bývalými sovietskymi
pobaltskými republikami a HTPo�skomTH do konfrontácie s 
Ruskom. Vzh�adom na svoju závislos� od dodávok ruských
energetických surovín nie je Európa na novú studenú vojnu
pripravená.
Návrat k stratégii HTstudenej vojnyTH zjavne nie je v záujme
Západu. Hrozby nepustenia Ruska do Svetovej obchodnej
organizácie môžu len zvýši� jeho pocit izolácie, posilni�
jeho autoritatívne sklony a dotla�i� ho do úlohy
revolu�ného vzbúrenca proti status quo v bývalej sfére 
vplyvu Sovietskeho zväzu ale aj inde. Ruské menšiny na 
Ukrajine, v pobaltských krajinách a v Moldavsku, ktoré 
stále �akajú na „spásu“, predstavujú potenciálne spúš�acie
mechanizmy pre možné sformovanie novodobého ruského
imperializmu. Krajina, ktorú USA od skon�enia studenej 
vojny prehliadali a ponižovali, nepotrebuje protizápadnú 
stratégiu konfrontácie, skôr integráciu do nového
globálneho usporiadania, ktoré bude rešpektova� jej záujmy
ako obrodenej ve�moci.
Okolitý svet bol �asto nespokojný s prezidentom Georgem 
W. Bushom tak kvôli obsahu, ako aj štýlu jeho zahrani�nej
politiky. Alternatívou k USA konajúcimi na vlastnú päs� �i
s�ahujúcimi sa z globálnej scény je skuto�ný
multilateralizmus, ktorý vyžaduje ich ochotu a schopnos�
poskytnú� zdroje na riešenie naliehavých výziev. B. Obama
bude oproti svojmu predchodcovi skôr diplomatickejší,
pravdepodobne náro�nejší. Ak má Obama skuto�né ambície
sta� sa úspešným americkým prezidentom a prijate�ným
svetovým lídrom nesmie spochybni� úprimné nádeje
a sympatie Ameri�anov. Zárove� si musí uvedomi�, že 
svetové spolo�enstvo o�akáva tiež s nádejou ve�kú zmenu
v zahrani�nej politike, ktorú USA praktizovali v posledných 
12 rokoch. Nemal by sa sta� poddajnou bábkou, takou ako
jeho predchodca, v rukách manipulátorov z radov šedej 
americkej elity s dobrým pôvodom, ktorá nesie najvä�šiu
zodpovednos� za sú�asné krízy a problémy sveta. 
V opa�nom prípade sa svet stane ešte zložitejším
a problematickejším.

Ing. Pavol Hrivík, CS 
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Ivani�ka

Paul Krugman 

P. Krugman získal Nobelovu cenu za ekonómiu
v roku 2008 za jeho prínos k analýze obchodných systémov
a umiestneniu ekonomickej aktivity. Krugman sa narodil 
v roku 1953 na vrchole baby boomu v USA. Vyrastal na
predmestí New Yorku, kde navštevoval strednú školu (J. F. 
Kennedyho) ako aj vysokú školu. Podobne ako Myerson (o 
ktorom sme priniesli informáciu v predošlom �ísle /marec
2009/), aj Krugman v mladosti pod�ahol �aru vedecko-
fantastickej literatúry. Zaujala ho hlavne trilógia Základ�a
od I. Asimova, ktorá sa zaoberá sociálnymi vedami (tzv. 
psychohistorici, ktorých znalosti v oblasti matematiky
spolo�nosti majú pomáha� zachra�ova� civilizáciu pri 
kolapse Galaxie). Mladý Krugman tak tajne dúfal, že sa
stane v dospelosti tiež psychohistorikom. �o sa však týka 
ostatných sociálnych vied mimo ekonómie, sám Krugman
vyhlasuje, že žiadna iná sociálna �i politická veda sa 
ekonómii nevyrovná, pretože jedine ekonómia dokáže da�
jasné odpovede na zahmlené otázky. Za svoj hlavný smer
štúdia na vysokej škole si preto vybral práve ekonómiu.
Okrem ekonómie sa však zapísal aj na niektoré predmety
venované histórii. Na jar v roku 1973 za�ali W. Nordhaus
a T. Koopmans vyu�ova� seminár o energetike a prírodných
zdrojoch. Krugman v tom �ase h�adal námet pre svoju 
semestrálnu prácu, pri�om narazil na údaje o cenách
a spotrebe benzínu. Použil ich v práci, kde navrhol, že 
dlhodobý dopyt po benzíne je v skuto�nosti pomerne
cenovo elastický, �o bolo v rozpore s vtedy prevládajúcim
názorom v USA v tom �ase. Po pre�ítaní práce W. 
Nordhaus navrhol Krugmanovi, aby sa stal jeho 
výskumným asistentom, pri�om Krugman o tomto návrhu
hovorí, že vtedy sa stal profesionálnym ekonómom.

�alším významným podnetom v kariére Krugmana
sa stalo stretnutie s R. Dornbuschom, ktorý v roku 1975
prijal pozvanie prednáša� na MIT, kde Krugman od roku
1975 pôsobil ako Nordhausov chránenec. �o sa týka reálnej
ekonomiky, podarilo sa mu dosta� sa, v malej skupine
študentov z MIT, na pracovný výjazd do centrálnej banky
Portugalska. V rámci tejto skúsenosti sa nau�il, že sila 
jednoduchých ekonomických myšlienok je ove�a
dôležitejšia ako nepoužite�né teórie, ktoré sa nedajú využi�
v praxi. Odvtedy presadzuje myšlienku, že reálny svet
a jeho interakcie sú ove�a dôležitejšie ako teórie písané 
medzi štyrmi stenami kancelárie. Preto napr. odmietol aj 
ponuku R. Solowa nominova� ho do Harvard Society of
Fellows (obával sa, že �alšie tri roky po nominácii by
presedel sám v kancelárii). 

Redakcia

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

/4. �as�/

Teraz, ke� bublina odchádza, otriasa 
sa nielen americká ekonomika, ale i 
celý model globálneho kapitalizmu a
ním vytvorený model globálneho
sveta. Tento globálny model sveta sa 
budoval tak, akoby geografický 
priestor, história, konkrétne
lokalizácie,  rozdiely v životnej úrovni,
boli pre vo�ný trh irelevantné. Teraz sa však ukázalo, že
tieto reality si vynútili pluralistickú alternatívu svetovej 
ekonomiky a nájdenie “modus vivendi” s reálnymi
spolo�enskými systémami a svetovými aktérmi. Fiktívny
jednotný globálny vo�ný trh, usmer�ovaný jednou
ekonomikou, sa ukázal ako utópia. Dochádza
k prehodnocovaniu všetkých troch otázok – kto produkuje
a obchoduje, �o sa produkuje a s �ím sa obchoduje  i kde sa 
produkuje a obchoduje. Aké sú náklady a zisky. Satelitné
fotografie planéty odha�ujú ve�kú geografickú diferenciáciu 
ekonomiky a odha�ujú, že výklad tohto stavu si vyžaduje
nový rozmach teoretického i aplikovaného výskumu.
Identifikujeme globálne, štátne, regionálne aglomerácie,
zis�ujeme pôsobnos� kritických hodnôt pre spustenie 
spontánneho koncentra�ného efektu, ale nevieme, kde sú
hranice ekonomickej a spolo�enskej efektívnosti. Tento
problém sa vynára v praktickom riadení integrácie ( napr. 
EÚ), ale aj v narastajúcich problémoch h�adania globálnej 
harmonizácie. Vzniká spolo�enská objednávka na 
empirický výskum v reálnych geografických priestoroch . 
      Na záver je zaujímavé porovna� nieko�ko kritických
stanovísk  ku americkému neoliberálnemu modelu
globálneho sveta:
P. Krugman uvádza, že vízia sveta bez reálneho
geografického priestoru, bez hraníc a vzdialeností, nebola
víziou existujúceho sveta, ale potenciálne možného sveta 
niekde �aleko za horizontom.
J. Stiglitz považuje tento model za trhový 
fundamentalizmus, ktorý vznikol na základe dohody
Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky
a Amerického Ministerstva financií . 
J. Rifkin pokladá model už  za nefunk�ný, ktorý  sa nedá
obnovi� pre sú�asné podmienky zmeneného sveta.
Orientova� sa treba na Európsku víziu.
J. Gray ozna�il túto koncepciu za utopický model
amerických liberálov, pokus sociálneho inžinierstva, ktorý
zanedlho bude patri� do nenávratnej minulosti . 

Prof. RNDr.  Koloman Ivani�ka, DrSc

.
Názory Mladí a veda
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dokážu prekona� túto krízu. Ide o ve�mi vážnu celosvetovú
krízu, ktorú spôsobili Spojené štáty. Americký finan�ný
systém zlyhal najmä v dvoch kritických zodpovednostiach –
v manažmente rizika a v pride�ovaní kapitálu. Bankový
priemysel ako celok nerobil to, �o robi� mal – napríklad
vytvára� produkty, ktoré by Ameri�anom umožnili zvládnu�
kritické riziko ako si udrža� svoje nehnute�nosti, ke�
stúpnu úrokové miery alebo klesnú ceny nehnute�ností – a 
teraz stoja tvárou v tvár zmenám vo svojich regula�ných
štruktúrach. Na neš�astie mnoho z týchto najhorších prvkov
amerického finan�ného systému sa exportovalo do celého
sveta ako toxické hypotéky a praktiky, ktoré k nim viedli. 
Všetko toto sa dialo pod hlavi�kou inovácií a akáko�vek
regula�ná iniciatíva bola odmietnutá tvrdením, že by mohla
potla�i� inovácie. Inovovalo sa, ale bohužia� nie tak, aby to
urobilo ekonomiku silnejšou. Najlepšie a najchytrejšie 
mozgy Ameriky venovali svoj talent vymýš�aniu, ako obís�
štandardy a regulácie navrhnuté na efektívny chod
ekonomiky a na bezpe�nos� bankového systém. Bohužia�
boli v tejto snahe až príliš úspešní. 
Riešenie celosvetovej finan�nej a hospodárskej krízy môže
Obamova administratíva zvládnu� iba radikálnou reformou
domáceho a svetového finan�ného systému, a to výlu�ne v
spolupráci s najvýznamnejšími svetovými hrá�mi (EÚ a
štátmi skupiny G20), ale bez tých, ktorí nesú za jej vznik
najvä�šiu zodpovednos�. Napríklad �elní predstavitelia
americkej centrálnej banky (FED), bývalí ministri financií
USA a zárove� špekulatívni finan�níci Robert Rubin a 
Henry Paulson alebo bývalý prezident banky Goldman
Sachs – John Thain (všetko absolventi Harvardovej
univerzity ako aj �alších najpoprednejších amerických 
univerzít ako súMIT, Yale alebo Dartmouth), �alej titani a
pôžitkári z Wall Streetu a �alší. Svet sa musí bez pardonu
zbavi� všetkých tých, ktorí zneužívali a zneužívajú globálne
a národné finan�né a ekonomické systémy.

Globálny vplyv HTUSATH sa znižuje napriek tomu, že ich
armáda zostáva najdokonalejšou vojenskou mašinériou v 
dejinách. Demonštrovaním, že Spojené štáty stratili
monopol na jednostranné použitie sily, a napadnutím ich
spojenca (Gruzínska) – �o si nikdy nedovolil ani Sovietsky
zväz – Rusko jasne spochybnilo pax Americana zrodený z 
amerického ví�azstva v studenej vojne. K vojne v 
Gruzínsku by nemuselo dôjs�, keby Amerika tak 
katastrofálne nezneužívala svoju globálnu hegemóniu. USA 
vstúpili do vojny v Iraku, prepásli nejednu možnos� zapoji�
do budovania irackých štruktúr režim v Iráne, presadili
nekone�né rozširovanie NATO priamo na prah Ruska a 
naduto ignorovali ruské protesty proti americkej 
protiraketovej obrane v strednej Európe. NATO sa rozšírilo
�aleko za hranice, v akých bolo dohodnuté v roku 1990.
Pôvodne Ameri�ania nechceli ani do východného Nemecka
a teraz sú na ceste do Gruzínska �i Ukrajiny.  Pod rúškom 
vojny s terorizmom posil�ovali ruské obavy z obk�ú�enia,
ke� prenikali do stredoázijských krajín, ako sú Afganistan,
Pakistan, Uzbekistan, Kirgizsko a Tadžikistan. 

Na Blízkom východe robí Rusko všetko preto, aby získalo
spä� niektoré oporné body z minulosti a robí tak s cie�om
vytla�i� Ameriku ako jediného globálneho aktéra v regióne.
Návšteva sýrskeho prezidenta Bašára Asada v Moskve v
minulom roku je manifestáciou potenciálu na obnovenie
spojenectva. Rusko �alej kladie prekážky americkým
návrhom sankcií vo�i Iránu, podpísalo s ním takmer
márnotratné energetické kontrakty a chystá sa mu preda�
vyspelé protivzdušné systémy schopné zmari� možný
izraelský alebo americký útok. Okrem toho Rusi nedávno
odpísali ve�kú �as� irackého dlhu a uzavreli lukratívne
zmluvy na �ažbu ropy.
Obe�ou amerického unilateralizmu po studenej vojne sa 
stalo aj transatlantické spojenectvo. Americkú túžbu 
rozširova� NATO neschva�ujú všetci spojenci a Európa
nechce krá�a� v stopách impulzívneho gruzínskeho
prezidenta a necha� sa vtiahnu� bývalými sovietskymi
pobaltskými republikami a HTPo�skomTH do konfrontácie s 
Ruskom. Vzh�adom na svoju závislos� od dodávok ruských
energetických surovín nie je Európa na novú studenú vojnu
pripravená.
Návrat k stratégii HTstudenej vojnyTH zjavne nie je v záujme
Západu. Hrozby nepustenia Ruska do Svetovej obchodnej
organizácie môžu len zvýši� jeho pocit izolácie, posilni�
jeho autoritatívne sklony a dotla�i� ho do úlohy
revolu�ného vzbúrenca proti status quo v bývalej sfére 
vplyvu Sovietskeho zväzu ale aj inde. Ruské menšiny na 
Ukrajine, v pobaltských krajinách a v Moldavsku, ktoré 
stále �akajú na „spásu“, predstavujú potenciálne spúš�acie
mechanizmy pre možné sformovanie novodobého ruského
imperializmu. Krajina, ktorú USA od skon�enia studenej 
vojny prehliadali a ponižovali, nepotrebuje protizápadnú 
stratégiu konfrontácie, skôr integráciu do nového
globálneho usporiadania, ktoré bude rešpektova� jej záujmy
ako obrodenej ve�moci.
Okolitý svet bol �asto nespokojný s prezidentom Georgem 
W. Bushom tak kvôli obsahu, ako aj štýlu jeho zahrani�nej
politiky. Alternatívou k USA konajúcimi na vlastnú päs� �i
s�ahujúcimi sa z globálnej scény je skuto�ný
multilateralizmus, ktorý vyžaduje ich ochotu a schopnos�
poskytnú� zdroje na riešenie naliehavých výziev. B. Obama
bude oproti svojmu predchodcovi skôr diplomatickejší,
pravdepodobne náro�nejší. Ak má Obama skuto�né ambície
sta� sa úspešným americkým prezidentom a prijate�ným
svetovým lídrom nesmie spochybni� úprimné nádeje
a sympatie Ameri�anov. Zárove� si musí uvedomi�, že 
svetové spolo�enstvo o�akáva tiež s nádejou ve�kú zmenu
v zahrani�nej politike, ktorú USA praktizovali v posledných 
12 rokoch. Nemal by sa sta� poddajnou bábkou, takou ako
jeho predchodca, v rukách manipulátorov z radov šedej 
americkej elity s dobrým pôvodom, ktorá nesie najvä�šiu
zodpovednos� za sú�asné krízy a problémy sveta. 
V opa�nom prípade sa svet stane ešte zložitejším
a problematickejším.

Ing. Pavol Hrivík, CS 
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Global Policy Forum-  ciele a pôsobnos�

  Furjelová 

V sú�asnosti patria medzinárodné
organizácie popri národných štátoch
a transnacionálnych korporáciách k
najdôležitejším subjektom svetového
hospodárstva. Z nich najvýznamnejšie
sú medzivládne organizácie, napríklad 
OSN, Svetová banka, Medzinárodný
menový fond, Európska únia a

NATO. Medzinárodné mimovládne organizácie sú �asto
vnímané iba ako akási kulisa politického diania, ako 
priestor pre tých nieko�ko desiatok �i možno stoviek �udí,
ktorí sa vymykajú z davu a chcú svoje postoje a názory
verejne prezentova� prostredníctvom demonštrácií, petícií 
a podobných propaga�ných aktivít. Na druhej strane však 
stoja organizácie, ktoré odvádzajú ve�mi kvalitnú prácu
v oblastiach, ktorým sa venujú, a zohrávajú dôležitú
a nenahradite�nú úlohu v riešení najrôznejších problémov.
K týmto organizáciám pôsobiacim na profesionálnej úrovni
patrí aj GPF.
Medzinárodná organizácia GPF bola založená v roku 1993 
v New Yorku, USA a od roku 2000 má zvláštny poradný
štatút pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC). 
Za svoj cie� si zvolila sledova� politiku OSN a bojova� za 
mier, spravodlivos� a �udské práva tým, že sa snaží zvýši�
transparentnos� a demokraciu pri prijímaní rozhodnutí
v tejto inštitúcii. 
Najpozornejšie sa venuje otázke Bezpe�nostnej rady OSN.

Vypracovala kvalitné kritické analýzy o jej politike
uva�ovania sankcií, o práve veta jej stálych �lenov
a o snahách reformova� túto inštitúciu. James Paul, 
výkonný riadite� GPF, v roku 1994 vytvoril mimovládnu
organizáciu Pracovná skupina o BR, ktorá združuje 
odborníkov z viacerých mimovládnych organizácií a GPF
pôsobí ako jej sekretariát. Pracovná skupina si získala 
svojou profesionalitou a otvorenos�ou rešpekt medzi
delegátmi Bezpe�nostnej rady a dnes sa s nimi stretáva
pravidelne takmer každý týžde�. Môže tak dôkladne
sledova� otázky, ktorými sa aktuálne Bezpe�nostná rada 
OSN zaoberá, prezentova� svoje stanoviská k týmto
problémom a vystupova� ako prostredník medzi 
Bezpe�nostnou radou a ob�ianskou verejnos�ou.
Zvýši� demokraciu, preh�adnos� rokovaní a transparentnos�
rozhodovania v OSN by pod�a GPF bolo možné, ak by 
OSN zlepšila svoj vz�ah s mimovládnymi organizáciami
a umožnila im prístup k rozhodovacím procesom. Zárove�
by sa tým obmedzilo aj presadzovanie národných záujmov
niektorých štátov na úkor iných krajín. Navyše mimovládne
organizácie disponujú cennými informáciami
a skúsenos�ami z praxe, �o by predstavovalo obrovský

prínos.
Pri analýze problému financovania OSN vidí GPF ako jeden 
z hlavných dôvodov snahu USA svojím ve�kým dlhom 
zníži� rozpo�et OSN, a tak obmedzi� jej pôsobnos�
a autoritu ako celosvetovej univerzálnej inštitúcie. Riešením
by mohli by� tzv. globálne dane, avšak najvplyvnejšie
krajiny sveta vystupujú jasne proti tomuto návrhu, pretože
sa obávajú straty svojich pozícií.
GPF sleduje aj problémy, ktoré pod�a môjho názoru priamo
nesúvisia s �innos�ou OSN. Bolo by nesprávne tvrdi�, že 
v týchto oblastiach OSN nevykonáva žiadne aktivity,
pretože pôsobením takého ve�kého množstva programov,
agentúr a fondov prakticky zasahuje do všetkých sfér 
života. GPF však tieto problémy skúma z objektívneho,
širšieho h�adiska, nielen z poh�adu OSN, a navrhuje vždy aj
konkrétne riešenia. V posledných rokoch sa takto venovala
problematike hladu vo svete a okupácii a vojne v Iraku.
Zozbierala o nich podrobné informácie a spracovala ich vo
ve�mi hodnotných štúdiách. Ale nielen tieto témy poskytujú
kvalitné informácie, ale všetky okruhy, ktorým sa GPF
venuje, môžu by� dobrým zdrojom a základom pre �alší
výskum.
GPF nesúhlasí s politikou liberalizmu, ale priklá�a sa ku 
keynesizmu a podporuje názory J. Stiglitza. Kritizuje 
�innos� Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu
a Svetovej obchodnej organizácie, obvi�uje ich
z presadzovania záujmov bohatých štátov a vyvracia ich 
deklarovanú snahu pomôc� chudobným krajinám. Tiež 
ve�mi ostro vystupuje vo�i politike USA, ktorou zneužívajú 
svoje postavenie svetovej ve�moci a svojou vojenskou,
ekonomickou a politickou mocou bezoh�adne sledujú iba 
svoje vlastné ciele na úkor iných krajín a porušujú
medzinárodné právo.
GPF sa okrem uverej�ovania �lánkov, dokumentov, analýz, 
štúdií, tabuliek a grafov na svojej internetovej stránke, ktorá 
predstavuje stredobod ich �innosti, venuje aj �alším
aktivitám. Zú�ast�uje sa i samo organizuje mnohé
konferencie, prednášky, stretnutia, panelové diskusie 
a okrúhle stoly na rôzne témy a spolupracuje s viacerými
partnerskými mimovládnymi organizáciami. Od roku 2004 
pôsobí aj európska kancelária GPF Europe so sídlom
v Bonne, Nemecku. 
Prínos �innosti medzinárodnej organizácie GPF by sa dal 
zhrnú� do troch základných oblastí. Na jednej strane sa jej 
predstavitelia sami aktívne snažia pôsobi� v rámci OSN
a tak bojova� za vyššiu demokraciu v riadení sveta, na
druhej strane vyzývajú ob�iansku verejnos� k aktivite a ako
tretie pozitívum môžeme ozna�i� internetovú stránku, ktorá
predstavuje hodnotný a kvalitný zdroj informácií.

     Miroslava Furjelová 
EU, Fakulta medzinárodných vz�ahov
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