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ÑPríjemné prežitie vianoĀných
sviatkov,
veĕa zdravia, šĨastia a úspechov
v novom rokuÑ
želá redakcia SiloĀiar

Problém ma už aj Portugalsko a varovný prst sa vznáša nad
Španielskom.
Slovensko tento rok žilo voĐbami. Došlo k zásadným
zmenám . Obþania dali svoj mandát na vládnutie pravici,
ktorá zostavila vládu. Prvé výsledky pre obþanov nedali na
seba dlho þakaĢ. Už v novembri odsúhlasil parlament
zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty /DPH/
z 19 % na 20 %. ZároveĖ zrušil zníženú DPH 6 % na predaj
potravín z dvora. V decembri parlament len pokraþoval
v nastúpenej ceste. Odsúhlasil balík zmien v sociálnej
oblasti. Prináša napríklad zákaz práce pre predþasných
dôchodcov, zrušenie možnosti znižovaĢ si daĖový základ o
príspevky do tretieho piliera þi zmeny pri podmienkach
þerpania nemocenskej dávky. A aby nebolo toho málo, Úrad
pre reguláciu sieĢových odvetví oznámil, že od 1. januára
2011 sa cena plynu pre domácnosti zvýši o 4,4 %. No
parlament sa venoval aj zásadným veciam. Schválil štátny
rozpoþet na budúci rok, ktorého deficit klesne z
tohtoroþných 4,54 miliardy eur na 3,81 miliardy eur.
Celkový schodok verejnej správy by mal klesnúĢ zo 7,8 %
na 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Aby som nemusel komentovaĢ dosah týchto zmien na
obyþajných Đudí, nemyslím tých v parlamente, chcem nám
zaželaĢ v budúcom roku pevné nervy a ešte pevnejšie
zdravie. Koneþne sa už všetci pochytajme za ruky..., lebo
len život ktorý žijeme pre druhých stojí za to.
Ing. František Vojtech, PhD.
šéfredaktor
Ekonomický komentár

Úvodné slovo
Komunálne voĐby 2010
ChyĢme sa za ruky...
Rok 2010 bude þoskoro minulosĢou.
Pred
sebou mám 11 þísel nášho
Vojtech
þasopisu. Pre šéfredaktora je to dobrý
pocit. Sú ako jeho deti . Obalom
rovnaké no vnútrom jedineþné. Je to
krásne maĢ pred sebou rok
v ekonomike a politike v skratke. Patrí
sa uctiĢ autorov, ktorí u nás písali na vysokej odbornej
úrovni bez akéhokoĐvek honorára. Myslím si že najkrajšie
to vystihol vo svojom citáte Albert Einstein:
„Iba život, ktorý žijeme pre druhého stojí za to.“
Tieto slová nepotrebujú komentár.
A þo nám vlastne tento rok v nami sledovaných oblastiach
priniesol? Svetová ekonomická a finanþná kríza sa ešte
neskonþila. Ak sa pozrieme na toto obdobie z pohĐadu
globálnej ekonomiky, tak vidíme, že sa len posunula do
dlhovej krízy. Táto plnou váhou zasiahla Európu, no ani
USA neostalo bokom. Pre Európu, hlavne pre eurozónu bol
to jeden z najĢažších rokov. Európa prostredníctvom
novovzniknutého Eurovalu požiþiavala Grécku, Írsku,

Na Slovensku v sobotu 27.
novembra 2010 rozhodovali voliþi
v komunálnych voĐbách kto bude
najbližšie štyri roky zastupovaĢ
Strempek
záujmy obþanov v ich obci, meste,
alebo mestskej þasti.
V obciach volili Đudia starostu
a obecných poslancov, v mestách
primátora a mestských poslancov. V Bratislave a Košiciach
volili okrem primátora a mestských poslancov aj starostu
mestskej þasti a poslancov mestskej þasti.
Celkový poþet osôb zapísaných v zoznamoch
voliþov bol pri komunálnych voĐbách 4 409 194. Reálne
však prišlo k volebným urnám, spolu 2 191 127 voliþov, þo
predstavuje 49,69 percentnú volebnú úþasĢ. Celkový poþet
obcí, miest a mestských þastí, v ktorých obþania volili bol
2 926. Poþet, obcí miest a mestských þastí, v ktorých bolo
zvolené obecné, mestské, miestne zastupiteĐstvo bol
nakoniec 2 917, priþom 24 obcí þaká opakovanie volieb.
Ich termín by mal vyhlásiĢ predseda Národnej rady
Slovenskej republiky do 12. decembra 2010.

12/10

ýo sa týka samotných výsledkov, tak komunálne
voĐby priniesli výmenu až šiestich primátorov z ôsmych
krajských miest. V Trnave sa stal primátorom Vladimír
Butko (KDH), ktorý v nej doteraz pôsobil ako zástupca
primátora. Ako jeho neúspešní protikandidát skonþil na
druhom mieste Bystrík Stanko (nezávislý kandidát). Trenþín
po novom povedie Richard Rybníþek (nezávislý kandidát),
ktorý vo voĐbách porazil Jána Krátkeho (KDH, HZDS)
a úradujúceho primátora Branislava Cellera (SDKÚ,
MOST-HÍD). Primátorom Nitry sa stal opäĢ Jozef Dvonþ
(SMER, KDH, SNS, SZ). Na druhom mieste v Nitre skonþil
Jozef Prokeš (HZDS, SLNKO – Slovenská vzájomnosĢ, SZ,
ZSNS, ASV). V Banskej Bystrici zvíĢazil Peter Gogola
(nezávislý kandidát podporovaný SDKÚ, KDH, SaS,
MOST-HÍD, OKS, KDS) nad bývalým ministrom dopravy
ďubomírom Vážnym (SMER-SD, ďS-HZDS, SNS).
Primátorom Prešova sa stal opäĢ Pavol Hagyari (nezávislý
kandidát), druhý najvyšší poþet hlasov získal Ondrej Matej
(SDKÚ DS, KDH, SAS, MOST-HÍD). Žilinským
primátorom sa stal bývalý riaditeĐ Národnej diaĐniþnej
spoloþnosti Igor Choma (SMER, SZ, HZDS, HZD), ktorý
vo voĐbách porazil doterajšieho primátora Ivana Harmana
(SDKÚ-DS). Košice povedie bývalý minister zdravotníctva
a súþastný poslanec NRSR Richard Raši (SMER-SD,
MOST-HÍD), za ním skonþil doterajší primátor (SDKÚ-DS,
KDH, SMK, OKS, SZS).
Hlavné mesto Bratislava ako tradiþná bašta
Slovenskej pravice zažije po rokoch neþakanú Đavicovú
výmenu, povedie ju Milan Ftáþnik (nezávislý kandidát
s podporou SMER-SD). Magda Vašáryová (SDKÚ-DS,
SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS) neuspela a to s pomerne
vysokým rozdielom hlasov oproti víĢaznému Milanovi
Ftáþnikovi. Výsledky komunálnych volieb v Bratislave
vyvolali povolebné pátranie po vinníkovi pravicového
volebného neúspechu. PodĐa povolebných vyjadrení
niektorých politikov neúspech pravicových kandidátov
navrhnutých alebo podporovaných súþasnými vládnym
stranami pramení predovšetkým z neochoty dohodnúĢ sa na
spoloþných kandidátoch, þo v mnohých prípadoch vyústilo
v nesprávny výber. V koneþnom dôsledku na nevhodnosĢ
výberu
a takpovediac
nepriechodnosĢ niektorých
kandidátov na primátora v krajských a väþších mestách
poukazovali opakovane viaceré nezávislé predvolebné
prieskumy už s pomerne dlhodobým þasovým predstihom.
Ako sa ukázalo v niektorých obciach a mestách nezostal po
komunálnych voĐbách takpovediac kameĖ na kameni.
Komunálna politika tak dáva priestor aj novým tváram,
alebo konþí aj ako prechodné alebo posledné útoþisko
bývalých hráþov „veĐkej politiky“.
V rámci vyhodnotenia výsledkov a priebehu volieb
bolo podĐa vyjadrenia ústrednej volebnej komisie
zaznamenané poþas komunálnych volieb porušovanie
zákona o voĐbách do orgánov samosprávy obcí, a to najmä
jeho ustanovení o volebnej kampani. Orgány verejnej
správy toto porušovanie podĐa ústrednej volebnej komisie
þasto tolerovali. Dokonca napriek výzve ústrednej volebnej
komisie nereagovala Generálna prokuratúra a podĐa
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dostupných informácií, sa ani nepokúsila úþinne zamedziĢ
porušovaniu volebného moratória. Ústredná volebná
komisia a médiá zaznamenali poþas volieb aj znaþné
množstvo podozrení na kupovanie hlasov, úþelové
prihlasovanie
k trvalému
pobytu
a iné
pokusy
ovplyvĖovania výsledkov volieb. PodĐa vyjadrenia
Ústavného súdu SR zaznamenali na Ústavnom súde SR do
7. decembra 2010 až podaných 54 sĢažností v súvislosti
s komunálnymi voĐbami. Napriek uvedeným nedostatkom
hodnotí verejnosĢ posledné komunálne voĐby pozitívne.
Oþakáva od novozvolených komunálnych politikov lepšie
porozumenie potrebám obþanov, ako aj zároveĖ schopnosĢ
a ústretovosĢ riešiĢ ich „miestne príslušné“ spoloþné
problémy.
Ing. Juraj Strempek
Rezervované pre makroekonomiku
Staroba ako sociálny a ekonomický problém
Nikto nezostarne vtedy, keć dosiahne istý vek. Zostarne
vtedy, keć stratí svoje ideály.
Mikuláš Koperník
Staroba a vnímanie starých Đudí bolo v
dejinnom procese znaþne odlišné.
Dnes môžeme þasto poþuĢ, že v
minulosti znamenala staroba prestíž,
Boþáková
uznávaný status a prinášala urþité
výhody, avšak v súþasnosti sa skôr
stretávame s opaþným
trendom.
Stretávame sa s ignoráciou staroby a
starých Đudí, ich segregáciou a
exklúziou zo sociálneho života, pohĚdaním a bagatelizáciou
staroby.
Aj v minulosti existovali negatívne hodnotenia staroby,
kedy sa starí Đudia stávali nepoužiteĐnou príĢažou a bolo
potrebné ich riešiĢ.. O temných stránkach staroby v
minulosti sa dozvedáme z legiend o striasaní starých Đudí zo
stromov alebo o stareckej eutanázii, kedy nevládneho starca
zaškrtili na jeho vlastné požiadanie jeho najbližší, aby im
nebol viac na príĢaž.
Negatívne hodnotenie staroby bolo historicky späté s
faktom „ujedania zo spoloþného taniera.“ Staroba bola
v skutoþnosti interpretaþne synonymom biedy, choroby,
smútku a zúfalstva. Pre mnohých Đudí bola staroba skutoþne
osobnou tragédiou. Príkladov z územia dnešného Slovenska
je tiež viacej, þi už v Đudovej kultúre alebo v legendách,
povestiach, kde sa pranieruje zlé zaobchádzanie detí so
svojimi starými rodiþmi, ich týranie, ponižovanie. Aj z toho
dôvodu boli už v dávnej minulosti vytvárané podmienky pre
relatívne zachovanie dôstojnosti v starobe a to samozrejme
najprv v rovine základného, ekonomického zaistenia
prostredníctvom charity, formujúcich sa chudobincov,
starobincov, alebo sa o starých Đudí postarali deti – odchod
starých na „výmenok“, kedy zanechali gazdovstvo a išli

4 …. Makroekonomika

bývaĢ do pristavenej komory vedĐa domu. Podstatné je
pripomenúĢ, že odvtedy sa charakter staroby významne
zmenil. Nejde len o predlžovanie dĎžky života, zmenu
životnej úrovne obyvateĐstva, striktné dodržiavanie
Đudských práv, ideí humanity a solidarity. Rýchly vývoj
všetkých zložiek spoloþnosti mení i samotnú povahu
staroby ako konkrétnej fázy Đudského života. Ponúka nové
možnosti, ale prináša i nové problémy. Starobu môžeme
definovaĢ na viacerých úrovniach a z ohĐadov rôznych
vedeckých disciplín.
Pre lepšie pochopenie fenoménu þlovek a staroba platí táto
základná charakteristika:
- biologická opotrebovanosĢ organizmu
- biologické zmeny v organizme v dôsledku staroby
- ubúdanie fyzických i duševných síl
- strata funkþných schopností, multimorbidita, postupná
strata sebestaþnosti
- znížená schopnosĢ adaptácie
- sociálna izolácia, segregácia, oslabovanie sociálnych sietí
- zanechanie produktívneho života, ukonþenie ekonomickej
aktivity
- status poberateĐa starobného dôchodku
Akú úlohu berie na seba štát?
Snahou štátu je udržaĢ seniora þo najdlhšie v jeho
prirodzenom, rodinnom prostredí. Fungujú aj snahy
odbremeniĢ a pomáhaĢ rodinám seniorov rôznymi formami
denných stacionárov a respitných centier, ktoré ponúkajú
svoje služby v dobe, ktorú môžu rodinní príslušníci využiĢ
na chodenie do zamestnania a vykonávanie þinností
nevyhnutných pre chod domácnosti, alebo na prirodzene
potrebnú relaxáciu a oddych. Ćalšou možnosĢou resp.
alternatívou je angažovanie Đudí „zvonka“, teda
zamestnancov
opatrovateĐskej
služby,
lekára,
rehabilitaþných pracovníkov, ktorí seniora navštevujú v
jeho
domácom
prostredí.
Predstavujú
obyþajne
nezanedbateĐnú pomoc a zároveĖ vytvárajú priestor pre
opatrujúcich rodinných príslušníkov oddýchnuĢ si, na
chvíĐu „vypnúĢ“. Navyše, mnohé z odborných,
ošetrovateĐských a zdravotníckych úkonov nie sú rodinní
príslušníci schopní kvalifikovane poskytnúĢ. Rodiny by
mali prijímaĢ túto vonkajšiu pomoc ako možnosĢ na chvíĐu
sa oslobodiĢ od povinnosti staraĢ sa o starých rodiþov.
Nezriedka sa však stáva, že rodinní príslušníci si sami
vytvárajú nezmyselné povinnosti, ako napríklad, nikdy
neopustiĢ ani na chvíĐu opatrovaného seniora (pomoc
seniorovi sa teda vníma ako povinnosĢ a cieĐ, ktorému sa
všetko ostatné musí podrobiĢ. PodĐa štatistiky poberateĐov
peĖažného príspevku za opatrovanie, ktorý je poskytovaný
v Slovenskej republike približne 49 800 poberateĐom, až
82% opatrujúcich tvoria ženy a 23% opatrovateĐov je
starších ako 60 rokov.
V systéme zabezpeþenia obþana v starobe sa od roku 2004
v Slovenskej republike uskutoþnili mnohé významné
zmeny. Jedná sa hlavne o prípravu reformy systému
sociálneho zabezpeþenia. Reformu systému dôchodkového
zabezpeþenia ako súþasti systému sociálneho
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zabezpeþenia zadefinovala
po prvýkrát Koncepcia
transformácie sociálnej sféry na Slovensku, ktorú slovenská
vláda prijala v roku l996. Hlavným zámerom tejto
koncepcie bolo vytvoriĢ sociálne spravodlivý systém
sociálneho zabezpeþenia, založený na osobnej participácii
obþana a sociálnej solidarite. Na tento zámer nadväzovalo aj
Programové vyhlásenie vlády z roku 1998, v ktorom sa
nová vláda zaviazala "pokraþovaĢ v transformácii
sociálneho zabezpeþenia vytvorením sociálne spravodlivého
systému založeného na osobnej participácii, zodpovednosti
obþana, sociálnej solidarite a garancii štátu“ Ćalším krokom
v príprave reformy priebežného dôchodkového piliera bolo
vypracovanie návrhu Koncepcie reformy sociálneho
poistenia v Slovenskej republike a jej následné predloženie
na verejnú diskusiu poþas roka 1999. Jej koneþné znenie
schválila slovenská vláda uznesením zo dĖa 9. augusta
2000. Samotné dôchodkové poistenie sa navrhlo þleniĢ na
tri zložky, a to prvý pilier dôchodkového poistenia,
založený na všeobecnej solidarite financovaný priebežným
spôsobom,
druhý
pilier
založený
na
osobnej
zainteresovanosti financovaný kapitalizaþným spôsobom a
tretí pilier, ktorý predstavuje systém doplnkového
dôchodkového poistenia..
Od zaþiatku roka 2004 sa zákonný vek odchodu do
dôchodku postupne pre ženy predlžuje na 62 rokov.
Všetky ženy budú bez ohĐadu na poþet vychovaných detí
odchádzaĢ do dôchodku v 62 rokoch od roku 2015.
Teória aktivity predpokladá, že udržovanie þinorodosti v
starobe je zdrojom životnej spokojnosti, dokonca i zdravia,
a je poznamenané potlaþením významu smrti ako
determinantu žitia, podĐa vyrovnanosti práve uznanie
nevyhnutnosti redukcie sociálnych interakcií a preferencia
hodnôt „sociálnej imunity“, ktoré sú presiaknuté vedomím
vlastného konca. PokiaĐ nemá starší þlovek zdravotné
problémy a nelíši sa od iných, má zostaĢ po všetkých
stránkach naplno aktívny .Za najideálnejšiu stratégiu
vyrovnávania sa so starobou je považovaná vþasná príprava
na Ėu, dlhodobé vytváranie zázemia, podmienok a
v neposlednom rade i aktivít na obdobie staroby tak, aby bol
þlovek na starobu pripravený a táto ho nezaskoþila. S tým
súvisí vytváranie alternatívnych programov, nového zmyslu
života, organizácia rozšíreného voĐného þasu . Jedným
z cieĐov v programe Zdravie pre všetkých v 21.storoþí je aj
zdravé starnutie. ýo to znamená? To, že dôsledné investície
môžu vytvoriĢ a udržaĢ schopnosĢ zabezpeþiĢ najlepší
možný zdravotný dopad na populáciu, teda aj seniorov.
Politika nášho štátu je zameraná na podporu a ochranu
zdravia. VeĐký význam má financovanie podpory zdravia.
Zdravie, zdravú starobu môžeme udržaĢ alebo stratiĢ tým,
ako žijeme, ako pracujeme a ako vnímame náš život.
Zdravšia populácia môže zvýšiĢ celkovú produktivitu,
vyžaduje nižšiu zdravotnú starostlivosĢ a sociálnu
starostlivosĢ.
Doc. PhDr. OĐga Boþáková, PhD.
Vysoká škola Visegrádu, Fakulta sociálnych štúdií
Sládkoviþovo
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Medzinárodné ekonomické vzĢahy
Príþiny, dôsledky globálnej krízy a predpoklady
revitalizácie svetovej ekonomiky
( 4. þasĢ )
Napriek þoraz þastejším výzvam na
reformu fondu v súþasnosti stále
dominujú západné veĐmoci, ktoré sú
jeho
najväþšími podielnikmi. Po
Lysák
schválení zmien sa však do prvej
desiatky dostanú aj krajiny ako
Brazília, Rusko, India a ýína. Novým
vlastníckym
pomerom
bude
zodpovedaĢ aj zloženie 24-þlennej výkonnej rady MMF,
kde európski þlenovia prídu o dve kreslá.
K najvýraznejším zmenám pôsobnosti kĐúþových MO
dochádza, po kritike doterajšej þinnosti, u Medzinárodného
menového fondu.1
Po rade rokovaní na summitoch vo Washingtone, Londýne,
Pittsburghu, Toronte ministri financií skupiny þlenských
štátov G20 sa dohodli na reforme Medzinárodného
menového fondu .
Prezident MMF Dominique Strauss-Kahn opodstatnene túto
dohodu charakterizoval ako historickú, ako najväþšiu
reformu v riadení MMF vôbec.
Podstata zmien spoþíva v:
1. zmene štruktúry rozhodujúcich þlenov - vo zvýšení
váhy rozvojového sveta vo vedení MMF, dosiahne sa
to prenechaním dvoch miest, ktorých sa v ich prospech
vzdajú európske štáty;
2. posilnení hlasovacích práv tranzitívnych ekonomík
(dohoda o vznikla len pár týždĖov pred tým, ako sa
uskutoþnil summit štátov G-20 11. - 12. novembra t. r.
(2010) v juhokórejskom Soule);
3. dohode o sprísnení dohĐadu MMF nad národnými
ekonomickými politikami. 2
G-20 - Nový koordinátor svetovej ekonomiky
Hrozivá, ekonómami nie celkom neoþakávaná
erupcia finanþných a postupne globálnej ekonomickej krízy
s dôsledkami v takmer všetkých oblastiach Đudskej þinnosti
a existencie,
viedla
k rozhodnému
konaniu
najvýznamnejších subjektov svetovej ekonomiky. Okrem
radikálnych záchranných zásahov v bankovej a celkovej
finanþnej sfére (bez ohĐadu na presadzované zásady
ultraliberalizácie, ale aj klasickej trhovej ekonomiky mnohostomiliardové injekcie do súkromného bankového
sektora v USA, Francúzsku, Maćarsku atć., bol
1

k najvýznamnejším þlenom G/7/8 bez veĐkých problémov
priradený takmer tucet najväþších tranzitívnych - rýchlo sa
rozvíjajúcich rozvojových štátov.
Skupina štátov G-20 bola sformovaná už v roku
19993 po ázijskej finanþnej kríze s cieĐom uĐahþiĢ
komunikáciu najrozvinutejších štátov združených v G-7
(USA, Japonsko, Nemecko, Británia, Francúzsko, Taliansko
a Kanada) s ostatnými štátmi. Do vypuknutia krízy jej
pôsobnosĢ nebola osobitne výrazná.
ýlenmi G-20 sa stali: Argentína, Austrália, Brazília,
Kanada, ýína, Francúzsko, Európska únia, Nemecko, India,
Indonézia, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská
Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Turecko, VeĐká
Británia, Spojené štáty americké.
Ekonomickú a spoloþenskú silu G-20 charakterizuje
jej 85% podiel na tvorbe globálneho HNP, 80% svetového
obchodu (vrátane vnútorného obchodu EÚ a 2/3 svetovej
populácie
Až hrozba domino efektu - možného krachu nielen
v bankovom sektore, ale celých ekonomík potvrdila
opodstatnenosĢ utvorenia medzinárodnej organizácie, ktorá
dokáže prijímaĢ a presadzovaĢ spoloþné riešenia pre
rozhodujúcu þasĢ globálnej ekonomiky, zabráni jej kolapsu
a môže opätovne nastoliĢ rovnováhu nielen krátkodobo, ale
s dlhodobým úþinkom.
Iniciatívne kroky a závažné rozhodnutia tejto
rôznorodej dvadsiatky štátov a EÚ na washingtonskom
summite (boli natoĐko presvedþivé, že sa jej veĐmi rýchlo
dostalo oznaþenia koordinátora svetovej ekonomiky.
Skupina
G-20
združujúca
najvýznamnejšie
rozvinuté aj rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky sveta smeruje
k tomu, že prevezme a bude spôsobilá plniĢ hlavnú rolu pri
koordinovaní globálnej ekonomiky. Je to znak posunu od
najpriemyselnejších krajín združených v organizácii G8 k
širšiemu fóru krajín, v ktorom sú zastúpené aj nové
ekonomické mocnosti ako ýína þi Brazília.
V týchto súvislostiach hodno si pripomenúĢ, že
myšlienku, aby sa hlavným koordinátorom svetovej
ekonomiky stala G-20, už skôr presadzovala VeĐká
Británia. Nesúhlas s tak výrazným rozšírením elitnej
skupiny v tom þase vyjadrili niektoré európske štáty.
Predovšetkým Taliansko, ktoré bolo predsedajúcim štátom
a jeho premiér Silvio Berlusconi, predsedom G-8. Za tejto
situácie pokladá za racionálne, aby obidve organizácie - G-8
aj G-20 pôsobili naćalej samostatne, s náznakom, aby
dominantné postavenie bolo ponechané G-8.
Po významnom prvom summite G-20 vo
Washingtone nasledovali rokovania ministrov financií
a guvernérov centrálnych bánk v Londýne, Pittsburghu,
Toronte. Nedávny piaty summit 11. a 12. novembra t. r. bol
doterajším vyvrcholením zložitých rokovaní, na ktorom
úþastníci dospeli k významným dohodám:

Dominique Strauss-Kahn , WEBNOVINY, 23. Októbra 2010

2

AP, SITA, WEBNOVINY, Kjongdžu 23. októbra ), www.financnik.sk/financie.php?did=277&sprava=40447
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Na návrh Kanady

6.... Zahraniþie

- nebudú zámerne devalvovaĢ svoje meny, aby získali
konkurenþnú výhodu v medzinárodnom obchode a
zabezpeþia flexibilné výmenné kurzy pre svoje meny.
Týmto opatrením sa má zamedziĢ neprimeraným tokom
kapitálu na rozvíjajúce sa trhy, ktoré by mohli spôsobiĢ
nové bubliny a druhú vlnu krízy.
- bol schválený presun hlasovacích práv v Medzinárodnom
menovom fonde na prospech tranzitívnych ekonomík,
v súlade s dohodou ministrov financií na ich rokovaní
v závere októbra 2010.
Rozhodnutie MMF, podporené dohodou v rámci Skupiny
G-20 posúva ýínu podielom viac ako 6 percent do pozície
tretieho najsilnejšieho þlena MMF. Celkový podiel þlenov
BRICu - Brazílie, Ruska, Indie a ýíny - tak vzrastie v MMF
približne na 14 percent. „Dohoda o prenose šiestich percent
hlasovacích práv v Menovom fonde na rozvíjajúce sa štáty
je súþasĢou veĐkolepého obchodu,“ tak ju charakterizoval
pre agentúru Reuters analytik ING Chris Turner.
Potvrdzuje to i naše poznatky z pôsobnosti medzinárodných
organizácií, že veĐké ekonomiky, ktoré majú rozhodujúce
slovo aj v kĐúþových medzinárodných organizáciách,
nedovolia, aby excesy voĐného pôsobenia bezohĐadných
finanþných a iných kverulantov zruinovali veĐkú þasĢ
svetovej ekonomiky a - v koneþnom dôsledku - ohrozil aj
ich záujmy. A tak sa namiesto G-8 urýchlene sformovala a treba zdôrazniĢ – veĐmi pružne a pomerne úþinne zasahuje
do priebehu globálnej krízy a prispieva k revitalizácii
svetovej ekonomiky i spoloþnosti.
Limitovanie pôsobnosti daĖových rajov
Preferenþné daĖové režimy tvoria rozsiahly systém
výhodného umiestĖovania kapitálu, ktorý v nich nepodlieha
bežným medzinárodným pravidlám
V súþasnosti pôsobí vo svete 42 takýchto
„bezdaĖových oáz“, kde sa predpokladá prepieranie v
obrovskom rozsahu
Preto je prirodzené, že pri hĐadaní úþinnejšej kontroly sa
jedným
z nástrojov
na
zvýšenie
disciplíny
v medzinárodných finanþných vzĢahoch javí ak nie
likvidácia, potom pravdepodobnejšie limitácia pôsobnosti
tzv. daĖových rajov. (Tejto problematike je venovaná
doktorandská dizertaþná práca Ing. K. Štasffenovej, (na
FMV EU Ba) s pozoruhodnou kategorizáciou daĖových
rajov a modifikácie ich pôsobenie na svetovú ekonomiku
pod vplyvom opatrení medzinárodných organizácií –
Medzinárodného menového fondu a G-20.
Klasifikácia daĖových rajov z hĐadiska ich špecializácie
na užívateĐa
PrameĖ: Lénártová, G., Dopiriak, R., Podolinský, V.: Medzinárodné
zdanenie. Bratislava: VydavateĐstvo EKONÓM, 2003, str. 217.
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Užívatelia

Najvýhodnejšie preferenþné
daĖové režimy

Andorra, Bahamy, Bermudy,
Kajmanské ostrovy, Írsko (umelci
Fyzické osoby
na voĐnej nohe), Monako, niektoré
ostrovy v Tichomorí
Bahamy, Bahrajn, Bermudy,
Obchodné
Kajmanské ostrovy, Cyprus,
spoloþnosti
Hongkong
Švajþiarsko, Lichtenštajnsko,
Luxembursko, Holandsko, Bahamy,
Bermudy, Kajmanské ostrovy,
Holdingy
Cyprus, Hongkong, Jersey,
Guernsey, Libéria, Ostrov Man,
Nauru, Panama
Bahamy, Bermudy, Kajmanské
Závislé poisĢovacie
ostrovy, Guernsey, Luxembursko,
spoloþnosti
Ostrov Man, Vanuatu
Panama, Libéria, Holandské Antily,
Spoloþnosti pre
námornú dopravu Jersey, Guernsey
Bermudy, Bahamy, Kajmanské
ostrovy, Lichtenštajnsko
Trusty
Riešenie tohto všeobecne a dávno známeho problému
však nie je jednoduchou záležitosĢou. Ak by sa týkalo len
malých, hocako významných ekonomických subjektov
(napr. Švajþiarska a pod.), G 20 i ćalšie kĐúþové
medzinárodné organizácie by sa s týmto fenoménom vedeli
vysporiadaĢ bez osobitnej námahy. Problémom je však
skutoþnosĢ, že väþšina týchto oáz je pod správou
rozhodujúcej
dvojice
mocností.
Napriek
tomu
medzinárodný tlak na isté riešenia v tejto oblasti silnie.
/pokraþovanie/
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Medzinárodné politické vzĢahy

.

Komparácia hodnotenia efektívnosti multilaterálnej
spolupráce vo vybraných štátoch OECD
( 1. þasĢ )
Rozvojová pomoc a spolupráca je
najzodpovedneším spôsobom reakcie
na
potrebu
solidarity
s najchudobnejšími krajinami sveta.
Majerníková
Podstatou zmeny filozofie rozvojovej
spolupráce v súþasnosti je poznanie, že
vyššiu efektivitu a udržateĐnosĢ majú
tie programy, ktoré sú modelované na
základe vízie a požiadaviek rozvojových štátov. V praxi to
znamená podstatne vyššiu koordináciu s prijímateĐskými
štátmi, zvýšenie ich zodpovednosti za úspech programov,
budovanie Đudských a inštitucionálnych kapacít, prenos

Osobnosti ....7
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þasti rozhodovacích právomocí na lokálnu úroveĖ a
spoloþné
vyhodnocovanie
úspešnosti
jednotlivých
projektov.
Medzinárodné organizácie spravujú viac ako tretinu
celosvetového objemu rozvojovej pomoci a v niektorých
prípadoch hrajú nezastupiteĐnú úlohu pri riadení procesu
napĎĖania Miléniových rozvojových cieĐov. Je preto
nevyhnutné zabezpeþiĢ rozvoj efektívneho multilaterálneho
systému, ktorý by garantoval efektívne využitie zdrojov
rozvojovej pomoci.
Graf 1: Zvyšovanie významu multilaterálnych iniciatív
v krajinách OECD4 (v mld. USD)

V rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci existuje v
súþasnosti þoraz väþší poþet iniciatív, ktoré si kladú za cieĐ
posunúĢ vývoj smerom k priatiu takých manažérskych
systémov, ktoré by zabezpeþovali þoraz efektívnejšie
meranie, monitorovanie a prezentovanie výsledkov úsilia
medzinárodného spoloþenstva. Zvyšovanie komplexnosti
multilaterálneho systému vyžaduje, aby medzinárodné
organizácie a národné agentúry pre rozvojovú spoluprácu
rozvíjali svoje systémy hodnotenia efektívnosti rozvojovej
spolupráce tak, aby zabezpeþovali:
- dostatok informácií pre prijímanie kvalifikovaných
rozhodnutí o finanþnej alokácii zdrojov rozvojovej pomoci;
- transparentnosĢ a prezentovanie výsledkov obþanom
donorských štátov;
- posilnenie úþasti na riadení medzinárodných organizácií
(þlenstvo v správnych radách, výkonných výboroch,
pracovných skupinách, a pod.);
- posilnenie spolupráce s medzinárodnou organizáciou na
národnej úrovni (napr. prípravu podkladov pre presadenie
spoloþných iniciatív na pôde medzinárodnej organizácie);
- posilnenie širšej spoloþenskej diskusie na tému
efektívnosti rozvojovej pomoci.
/pokraþovanie/
Ing. Eva Majerníková

4

Príspevky ODA v období rokov 2000 - 2009, OECD, 14. apríla 2010

Osobnosti
Ronald H. Coase
V roku 1990 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu jediný
kandidát, Ronald H. Coase. Cena bola udelená za jeho objav
a objasnenie
významu
transakþných
nákladov
a vlastníckych práv vo vzĢahu k inštitucionálnej štruktúre
a fungovaniu ekonomiky.
R. H. Coase sa narodil 29. Decembra 1910 vo Willesdene
(predmestie Londýna) vo VeĐkej Británii. Jeho otec
pracoval ako telegrafista na poštovom úrade, matka tiež. Po
sobáši sa však práce vzdala. Na rozdiel od Ronalda, jeho
rodiþia nemali nikdy ambíciu vzdelávaĢ sa na vysokej
škole, obaja skonþili školskú dochádzku v 12 rokoch ako
kompletne gramotní. Namiesto ćalšieho vzdelávania im
však uþaril šport. Coaseho matka hrávala tenis až do
vysokého veku, jeho otec sa zaujímal o futbal, kriket a tenis.
Kým bol Coase v mladom veku, bavil ho, ako každého
chlapca, šport. Jeho hlavným záujmom sa však stala
akademická dráha. Vo veku 11 rokov vzal otec mladého
Coasa k frenológovi, ktorý viac-menej odhadol správne
Ronaldov charakter, keć vyhlásil, že má mentálnu kapacitu
a inteligenciu pre vedu. Coase navštevoval školu v Kilburn
až do roku 1927, kedy úspešne vykonal skúšky z dejepisu
a chémie. Po ukonþení školy mal možnosĢ stráviĢ dva roky
ako prípravu na prijímacie skúšky na Londýnsku univerzitu
ako externý študent. Najskôr sa venoval štúdiu chémie,
postupne však prišiel na to, že obchod je ten správny kurz,
ktorý by mal navštevovaĢ. V roku 1929 po úspešných
prijímacích skúškach nastúpil na London School of
Economics, kde študoval na bakalára obchodu. Mal šĢastie,
že ho zaþal uþiĢ Arnold Plant, ktorý predtým pôsobil na
univerzite v Kapskom meste v Južnej Afrike. Uviedol ho do
klasickej ekonómie prostredníctvom neviditeĐnej ruky A.
Smitha a upozorĖoval na to, ako môže byĢ konkurenþne
orientovaný
ekonomický
systém
koordinovaný
prostredníctvom systému cien. Ako uviedol vo svojej
autobiografii Coase, Plant zmenil celý jeho život.
Londýnska univerzita Coasemu udelila štipendium Sira E.
Cassela, takže akademický rok 1931-32 strávil v Spojených
štátoch, kde študoval štruktúru amerického priemyslu
s cieĐom odhaliĢ rozliþnú štruktúru jednotlivých odvetví.
Navrhol zavedenie termínu transakþné náklady spolu
s vysvetlením preþo existujú firmy. Napriek tomu, že
uvedený výskum realizoval v rokoch 1931-1932, základné
myšlienky sa dostali do tlaþe až v roku 1937 v diele Pôvod
firmy. Toto dielo sa stalo aj dôvodom udelenia Nobelovej
ceny za ekonómiu. Dôvodom þasového nesúladu bola
prílišná pracovná vyĢaženosĢ R. Coaseho, ktorý prednášal
v tom þase na viacerých univerzitách – v Dundee,
Liverpoole, Londýne.
Redakcia

8.... Európska únia

Európska únia
Siedmy rámcový program – výskumný program
Európskej únie
Európska únia vytvorila na financovanie výskumu
a vývoja v Európe ako aj mimo nej rámcové programy.
Tieto sa v Európe financujú už od roku 1984. V súþasnosti
tento úþel plní „Siedmy rámcový program pre výskum
a technický rozvoj“. Vstúpil do platnosti 1. januára 2007
a je urþený na roky 2007 – 2013. CieĐom je etablovaĢ, alebo
udržaĢ postavenie EÚ ako svetového lídra v oblasti vedy
a výskumu. Je hlavným nástrojom, ktorý odpovedá na
potreby
Európy
v oblasti
zamestnanosti
a konkurencieschopnosti a na požiadavku udržaĢ si vedúce
postavenie v globálnej vedomostnej ekonomike.
Tento program je otvorený všetkým krajinám sveta.
Podmienky úþasti a možnosti financovania sú pre jednotlivé
skupiny krajín rôzne. ýlenské štáty EU majú najväþšie
práva a prístup k financovaniu. Ćalšou skupinou krajín,
ktoré majú rovnaké podmienky ako sú þlenské štáty EU sú
krajiny, ktoré platia podiel do celkového rozpoþtu Siedmeho
rámcového programu /7. RP/ . V 6.RP patrili do Európskeho
hospodárskeho priestoru Island, Nórsko, Lichtenštajnsko,
kandidátske krajiny ako Turecko, Chorvátsko. Ćalšími
úþastníkmi tohto programu bolo Švajþiarsko a Izrael. Do
ćalšej skupiny môžeme zaradiĢ partnerské krajiny v oblasti
medzinárodnej spolupráce ako je Rusko a iné
východoeurópske štáty, štáty strednej Ázie a rozvojové
krajiny. Ćalej tam patria stredomorské partnerské štáty,
západobalkánske štáty. Finanþná podpora pre úþastníkov
z týchto krajín je za rovnakých podmienok ako majú
þlenské štáty EÚ. Jediným obmedzením je, že na
schválenom projekte musí participovaĢ minimálny
stanovený poþet úþastníkov z þlenských štátov, alebo
z pridružených krajín. Na týchto programoch sa môžu
zúþastĖovaĢ aj ostatné štáty s rozvinutým priemyslom
a vysokými príjmami, ale iba na základe samofinancovania.
EÚ len vo výnimoþných prípadoch ich podporí aj finanþne.
Medzi dôležité fakty patrí aj to, že 7. RP výslovne
podporuje spoluprácu s tretími krajinami, ktorá je založená
na dvoch špecifických cieĐoch:
- podporiĢ európsku konkurencieschopnosĢ vo vybraných
oblastiach pomocou strategických partnerstiev s tretími
štátmi, a iniciatívy, ktoré podporujú najlepších vedcov z
tretích krajín, aby spolupracovali s Európou
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- riešiĢ špecifické problémy, ktoré majú buć globálny
charakter alebo im bežne þelia tretie krajiny, na základe
obojstranného záujmu a prospechu. Napokon, s ohĐadom
na tretie krajiny, 7. RP zastrešuje aj medzinárodné
pobytové štipendiá na podporu spolupráce s výskumnými
skupinami mimo Európy
Každému rámcovému programu stanovila EÚ aj
politické priority. Výnimkou nie je ani 7. RP. Medzi jeho
hlavné politické priority patrí:
- budovanie európskeho výskumného priestoru
- hospodársky rast, konkurencieschopnosĢ, zdravie +
kvalita života a životného prostredia
- znalostná ekonomika a spoloþnosĢ
- šírenie a odovzdávanie poznatkov
- atraktivita EÚ pre vedecko-výskumných pracovníkov
7.RP nie je ani pre Slovensko neznámou oblasĢou.
Priame skúsenosti získalo v 5. a 6. Rámcovom programe.
V 5.RP sa slovenské subjekty zúþastnili 288 projektov s 392
úþastníkmi. V 6.RP boli podpísané kontrakty na 270
projektov s 334 úþastníkmi. Ak porovnávame medzinárodné
þerpanie 7.RP, môžeme konštatovaĢ, že máme ešte znaþné
rezervy. Ide o fakulty vysokých škôl, niektorých ústavov
SAV. Rezervy sú v ústavoch rezortného výskumu, ale
hlavne v priemysle, zvlášĢ u malých a stredných
inovatívnych podnikoch. Z tejto skutoþnosti vyplýva, že
úþasĢ Slovenska v RP nezodpovedá nášmu výskumno –
vývojovému potenciálu ani schopnostiam nášho priemyslu
prijímaĢ a realizovaĢ nové poznatky v praxi.
7.RP je pokraþovaním predchádzajúceho 6.RP a je
výsledkom rokovaní s vedeckou obcou vo verejnom i
súkromnom sektore, s ekonomickými subjektmi a
s európskymi politikmi. 7. RP je väþší a komplexnejší ako
predchádzajúce rámcové programy pre výskum. Je taktiež
pružnejší a jednotlivé postupy sú omnoho jednoduchšie.
Predstavuje výrazný nárast finanþných prostriedkov
urþených na realizáciu tohto programu. Dokazuje to aj
porovnanie rozpoþtov. Pre 6.RP bola schválená suma 17,5
miliárd €. Európsky parlament pre 7.RP schválil rozpoþet
vo výške 51,882 miliárd € . SúþasĢou rozpoþtu je aj
rámcový program Euroatom, s rozpoþtom 2,7 miliardy €.
Spoloþne ide o rozpoþet na financovanie vedy a výskumu
vo výške 54,582 miliárd €.
SúþasĢou 7.RP sú štyri špecifické programy: Spolupráca,
Myšlienky, ďudia, Kapacity, ćalej tam patrí: JRC
/Spoloþné výskumné stredisko/a Euroatom
Ing. František Vojtech, PhD.
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