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2 …. Úvodné slovo

Všetkým þitateĐom SILOýIAR želáme pri vstupe do prvého
roka druhej dekády 21. storoþia veĐa optimizmu i radosti z
úspechov vlastných aj našej vlasti v pokojnom svete.
Redakþná rada
Úvodné slovo
Je naþase, aby sa prioritou r. 2011 a 2. dekády stali
TRI V
Prvým
januárom
2011.
vstupujeme už do druhej dekády 21.
storoþia. A zároveĖ si pripomíname
osemnásty
rok
obnovenej
Lysák
samostatnosti Slovenskej republiky.
Dozrel teda þas aby Slovensko urobilo
rozhodný krok ku kvalitatívnej zmene
v jeho ćalšom vývoji. Doterajšími
prístupmi sa k tomuto racionálnemu
cieĐu nedostaneme ani v ćalších 2-3 dekádach.
Svetová ekonomika i svetové spoloþenstvo precitá
z veĐkého otrasu, spôsobeného nesúladom medzi reálnou
a virtuálnou ekonomikou, nárastom priepastných rozdielov
v mnohých smeroch, ale s nádejami na postupné
zlepšovanie postavenia aj tých najslabších sociálnych
skupín. PodĐa fundovaných domácich a zahraniþných
autorov aj inštitucionálnych zdrojov (najmä materiálov
OECD, Medzinárodného menového fondu, þasopisu The
Economist, Handelsblatt a i.) oþakáva sa v tomto roku
mierny nárast hospodárskej výkonnosti všetkých štátov
Európskej únie, vrátane SR aj štátov skupiny G-20, t. zn.
vyše 85 % svetovej ekonomiky. Pritom dochádza ku
výrazným kvantitatívnym aj kvalitatívnym zmenám vo
vzĢahu vyspelého a rozvojového sveta. Podstatne vyššia je
dynamika rastu donedávna rozvojových, v súþasnosti novo
industrializovaných ekonomík zo skupiny BRIC, najmä
ýíny a Indie. Tieto dve veĐmoci sa veĐkosĢou svojho trhu
a dynamikou rozvoja progresívnych odvetví stali
skutoþnými
generátormi
revitalizácie
svetového
hospodárstva.
ZároveĖ si uvedomujeme i nemalé problémy
v podnikateĐskej sfére s dosahom na sociálnu oblasĢ,
vysokú
nezamestnanosĢ,
nedostatok
zdrojov
na
zdravotníctvo, životné prostredie a na vzdelanie, vedu,
výskum.
Pre posledne menované tri-v to platí všeobecne,
ale osobitne v Slovenskej republike.
Vzdelaniu –Vede -Výskumu sa snažíme v našich
SILOýIARACH
venovaĢ
systematickú
pozornosĢ.
Vychádzame pritom nielen zo základného zamerania
Slovenskej ekonomickej spoloþnosti - Nezávislého
združenia ekonómov Slovenska, ale tiež proklamovaných
programov politických strán a všetkých doterajších vlád SR
od roku 1993.
K spokojnosti s výsledkami máme, žiaĐ, naozaj ćaleko.
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Preto SES-NEZES pokladá za nutné a možné
prerušiĢ bludný kruh fráz a sĐubov o budovaní
vedomostnej/znalostnej
ekonomiky
a spoloþnosti
a v zaþínajúcej druhej dekáde dosiahnuĢ na tomto poli
zásadný zvrat.
. Našou snahou nie je lacné poukazovanie na vleþúce
sa problémy, ktoré všetci desaĢroþia opakujeme, hĐadanie
zodpovedných za nedostatky, ani opisovanie hesiel
o svetlých zajtrajškoch vzdelanej, vedomostnej, þi ináþ
oznaþovanej spoloþnosti. Ale ani Đúbivé zakrývanie
nedostatkov opisovaním problémov, ktoré vo vzdelaní, vede
a výskume trápia nielen Slovensko, ale aj veĐkú þasĢ štátov
Európskej únie.
Ešte pred vyše rokom sme chceli v televíznej
rozprave, za úþasti zodpovedných predstaviteĐov vysokých
škôl, SAV, podnikateĐskej sféry aj mimovládnych
organizácií,
osloviĢ slovenskú verejnosĢ a najmä
kompetentné
inštitúcie
a osobnosti,
aby
sa
aj
v predvolebnom období kládol väþší dôraz na 3-V prioritu
priorít novej vlády. Nepodarilo sa Verejnoprávna STV nám
k obracala celé mesiace chrbtom a napriek prísĐubom
nedopriala priestor pre tak závažnú problematiku.
Chceme týmto vyzvaĢ aj ćalšie kompetentné
organizácie a hlavne zanietených tvorivých Đudí všetkých
vekových kategórií, altruistov a vlastencov vo verejnej
správe, aby sme zaþínajúcu dekádu nazvali dekádou troch
V a dosiahli také využitie Đudského i materiálneho
a geoekonomického potenciálu Slovenska, ktoré nás
posunie medzi vyspelé európske štáty podstatne skôr, ako
nám prisudzujú tí, ktorí sa doteraz s našou samostatnosĢou
nedokázali zmieriĢ. My na to máme!
Podrobnejšie
túto
iniciatívu
uvedieme
v samostatných príspevkoch. V nich chceme poukazovaĢ
nielen na donekoneþna omieĐané o 16 percent nižšie príjmy
v školstve v porovnaní s hospodárskou sférou, ale i na
trestuhodné neþerpanie zdrojov z fondov EÚ, hoci sa touto
problematikou profesionálne na rezortoch zaoberajú nie
desiatky, ale stovky pracovníkov.
Veríme, že aspoĖ rozvlníme dlho stojaté vody
bublinových sĐubov a že sa k nám pridajú osobnosti
a inštitúcie, ktorým naozaj záleží na lepšom využití
potenciálu Slovenska, skvalitnení nášho života a vytvorení
lepšej štartovacej pozície našich ćalších generácií v Európe
i v ostatnom svete.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
predseda Rady SES - NEZES
Ekonomický komentár
Slovensko prostriedky z fondov Európskej únie
nepotrebuje.
Na stránkach Siloþiar sa už tretí krát za sebou po
predbežných výsledkoch plnenia štátneho rozpoþtu ( ŠR ) za
predchádzajúci rok zaoberáme hodnotením þerpania
príjmov z EÚ vo vzĢahu k ŠR. ZároveĖ poukazujeme na
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pretrvávajúci nepriaznivý vývoj v þerpaní týchto
prostriedkov. Predovšetkým na potrebu prijatia Vladov SR
zásadných systémových zmien s cieĐom zvrátiĢ tento
nepriaznivý vývoj.
Štátny rozpoþet na rok 2010 sa vo všeobecnosti považoval,
ako rozpoþet založený na príjmoch prostriedkov z EÚ. Na
tom by nebolo niþ zle, keby tento fakt zohĐadĖoval reálny
vývoj þerpania týchto prostriedkov, resp. prijímali by sa
opatrenia, ktoré by umožĖovali ich efektívne a rýchle
využívanie. To sa však neuskutoþnilo, môžeme povedaĢ, že
sa to už dlhodobo nedeje.
Vývoj þerpania prostriedkov z EÚ za posledne štyri roky
2007-2010 v percentuálnom vyjadrení zaznamenal
nasledovný výrazný medziroþný pokles þerpania : 87,8 ;
70,1 ; 57,4 a 49,2 % ! Pre ilustráciu bol posledný rok 2010
rozpoþtovaný þo sa týka príjmu do ŠR, z príjmov z rozpoþtu
EÚ na úrovni 2 897 501 tis€ a vykázaná skutoþnosĢ je
1 427 027 tis€. Pre porovnanie aké sú príjmy z rozpoþtu EÚ
v schválenom ŠR na rok 2011. Je to þiastka ešte vyššia 3
343 890 tis€, podĐa doterajšieho vývoja taktiež nereálna.
K tomuto nepriaznivému vývoju pre porovnanie treba
poznamenaĢ, že ak by sa vyskytoval na podnikovej úrovni
asi by sa vo všeobecnosti pristupovalo k riešeniu
principiálne inak. Dôležitým predpokladom totiž pre
manažérske rozhodovanie je vþasné poznanie súþasnej
situácie a oþakávaného vývoja v relevantnom sektore
ekonomiky. UmožĖuje to vypracovaĢ dobrý odhad jej
vývoja v dostatoþnom predstihu. Neskoré informácie a
nedostatoþná predvídavosĢ môžu byĢ príþinou nevhodných
rozhodnutí. Pre postup na vrcholovej úrovni pri zostavovaní
ŠR takéto manažérske prístupy asi neplatia aj keć sa
o všetkom vie, resp. nechce sa vedieĢ?
Rozoberme si tento problém nepriaznivého þerpania
eurofondov konkrétnejšie, aby sme videli aké to má
konkrétne dôsledky na sociálnoekonomický vývoj
Slovenska. PodĐa výsledkov, ktoré zverejnilo MF SR ku
koncu roka 2010 je þerpanie štrukturálnych fondov
a kohézneho fondu urþených na programovacie obdobie
rokov 2007-2013 v þiastke 11, 498 mld € v percentách len
na mizivých13,42%. V oblastiach kĐúþových pre rozvoj
vedomostnej ekonomiky ešte menej a to vo vzdelávaní len
8,1% a vo výskume a vývoji 9,9 %.
K výraznému nárastu þerpania neprispelo ani obdobie
hospodárskej krízy z konca roka 2008 do prvého štvrĢroku
2010. Aj keć to bolo spoloþným cieĐom Európskej únie za
pomoci nástrojov štrukturálnej politiky, ktorými sú
predovšetkým štrukturálne fondy dosahovaĢ svoje prioritné
ciele. Stali sa ŠF ako finanþný zdroj jedným z hlavných
nástrojov na prekonanie krízy. Prerastanie finanþnej krízy
do hospodárskej ma totiž výrazný dopad na zdroje
rozpoþtov krajín. Zásadnou otázkou sa preto stával objem
a rýchlosĢ prístupu ku zdrojom na prekonanie dôsledkov
krízy a vytvorenie podmienok pre oživenie hospodárskeho
sektora.
Najrýchlejším zdrojom boli práve fondy Európskej únie,
ktoré svojou veĐkosĢou majú najväþší potenciál pozitívne
ovplyvniĢ ekonomický rast. Pri ich rýchlom využívaní

Komentár ....3

rozhodujúcu úlohu mali zohrávaĢ
investície do vzdelávania, vedy
a výskumu a inovácii. Takýto trend
nastúpili v minulosti severské krajiny
Bariþ
z þoho teraz získavajú.
Na Slovensku sa eurofondy nestali
podĐa
dosahovaných
výsledkov
nástrojom na prekonávanie krízy.
Nepriaznivý vývoj za posledné
obdobie nie je niþím novým. Krátko sa treba ešte vrátiĢ
v tejto súvislosti k prvému obdobiu þerpania eurofondov
2004-2006. Celkové þerpanie za Slovensko sa splnilo len
vćaka EU, že predlžila možnosĢ þerpaĢ prostriedky o pol
roka dlhšie, þo bolo jedným z opatrení EÚ proti kríze.
Možno konštatovaĢ, že sme veĐmi nedostatoþne využili
možnosti þerpaĢ urþené finanþné prostriedky z prvého
programového obdobia 2004-2006 práve do oblasti
vedomostnej
ekonomiky,
pre
projekty
do
vzdelávania, výskumu a vývoja. ýerpanie je len na cca 70%,
þo v objeme predstavuje nedoþerpanie 27,2 mil EUR (821,5
mil SK). Prostriedky boli presunuté a þerpane v inej oblasti.
Slovensko je ekonomickou úrovĖou pod priemerom krajín
EÚ aj preto, že dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami
najmä v investíciách do vedomostnej ekonomiky.
DôležitosĢ, ktorá sa kládla zo strany EÚ na rozvoj
vedomostnej ekonomiky je nesporná. Nebolo to len
napĎĖanie jedného z cieĐov Lisabonskej stratégie, ale v
hospodárskej kríze aj opatrením na jej prekonávanie
a naštartovanie hospodárskeho rastu po jej skonþení.
Poukazuje na to aj táto významná akcia.
Na konferencii "Vedomostná spoloþnosĢ v praxi: HI-TECH
SLOVENSKO“, ktorá sa konala pod záštitou Úradu vlády
SR a Ministerstva školstva SR 3.4.2009 Janez Potoþník,
ktorý sa zúþastnil ako komisár EÚ pre danú oblasĢ povedal
„Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ v máji 2004
nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 2002 sme sa
v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu v priemere 3
percentá z HDP na investície pre výskum a vývoj. To
samozrejme neznamená, že všetky krajiny do roku 2010 túto
úroveĖ aj dosiahnu, musia však urobiĢ þo najviac a
rýchlejšie investovaĢ do tejto oblasti. V súþasnosti sme v
EÚ na úrovni 1,84 percenta, þo je stále príliš málo. A
držíme sa na nej už päĢ rokov. Neplatí to však pre
Slovensko, kde podĐa posledných štatistík, je investovanie
do výskumu a vývoja 0,46 percenta HDP, þo je porovnaní s
ostatnými þlenskými krajinami EÚ nízke þíslo," „Myslím si,
že najlepšia pomoc je cez štrukturálne fondy.... " dodal
Janez Potoþník.
V úvode sa hovorilo aj o manažovaní. Je to veĐmi dôležitý
faktor zvlášĢ, keć sa nedosahujú dobré výsledky.
Ministerstva, ako riadiace orgány si zvýšili výrazne na
základe vládneho uznesenia z roka 2007 poþty úradníkov
pre ŠF v záujme ich vyþerpania. Finanþné odmeĖovanie sa
postupne zvyšovalo viac, ako u ostatných ministerských
pracovníkov a je teraz zreteĐne vyššie. Z toho vyplýva, že
problém nízkej efektívnosti využívania ŠF je treba primárne
hĐadaĢ, ako už bolo naznaþené v nedostatoþnej riadiacej
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a koordinaþnej práci vedúcich pracovníkov pracujúcich so
štrukturálnymi fondami, ale aj vo vedení ministerstiev vo
vzĢahu k týmto vedúcim pracovníkom.
Na záver možno povedaĢ, že názov þlánku vo vzĢahu
k naznaþenému vývoju je paradoxne pravdivý, þo však
v skutoþnosti je pre Slovensko veĐmi negatívne. Taktiež
možno povedaĢ, že žiadna Vláda SR od zaþiatku
poskytovania pomoci problematike eurofondov nevenovala
prílišnú pozornosĢ. Prekvapujúci fakt je v prípade súþasnej
vlády, ktorá po oprávnenej kritike využívania eurofondov za
uplynulé obdobie zatiaĐ systémovo niþ konkrétne pre
zlepšenie situácie neurobila, ani len v prípade masívnejšieho
vyhlasovania výziev na predkladanie projektov. Sú oblasti,
kde sa þaká na výzvy už od volieb. Pri tom práve táto vláda
má skúsenosti s využívaním eurofondov, lebo zaþala s ich
implementáciou.
Ing. Ondrej Bariþ, PhD,
Národne centrum európskych a globálnych štúdii.
Medzinárodné ekonomické vzĢahy
Príþiny, dôsledky globálnej krízy a predpoklady
revitalizácie svetovej ekonomiky
( 5. þasĢ )
Predstavitelia centrálnych bánk a ministri financií þlenských
štátov G20 požiadali štáty, v ktorých sa daĖové raje
nachádzajú, aby do marca 2010 zaþali spolupracovaĢ pri
riešení stanovených úloh. V opaþnom prípade im hrozia
sankcie.
Treba však braĢ do úvahy, že prehlbovanie globalizácie
svetovej ekonomiky a spoloþnosti prináša so sebou cielené
uĐahþovanie cezhraniþných kapitálových tokov a tým aj
vhodné podmienky pre pôsobnosĢ daĖových rajov.
Preferenþné daĖové režimy sa uskutoþĖujú v záujme
zahmlievania zdrojov (aj nelegálne) nadobudnutého
kapitálu. A pretože ide o záujmy silných ekonomických
subjektov – individuálnych, skupinových (i nelegálnych) až
po úroveĖ štátov – je reálny predpoklad ich existencie aj
v dlhodobom horizonte.
Prispieva k tomu intenzívny rozvoj elektronického obchodu
a informaþných technológií.
Výrazný nárast obratu z elektronických transakcií bol
zaznamenaný najmä v poslednej dekáde dvadsiateho
storoþia. Tým, že rástol podiel elektronického obchodu na
celosvetovom obchode s tovarmi a službami, kde
dominantný
podiel
nadobudol
obchod
medzi
transnacionalnými korporáciami - business-to-business.
Práve zásadné zmeny, ktoré elektronický obchod prináša,
najmä technologický posun od výroby a predaja fyzických
tovarov k tovarom nehmotným a elektronická forma
dokumentácie namiesto printovej. To sĢažuje urþovanie
miesta predaja i subjektov transakcií. Najmä u produktov
tvorivej þinnosti. multimédiá, profesionálne služby
a podobne môžu byĢ distribuované priamo cez internet
kamkoĐvek na svete a preto sa urþenie miesta prevádzky pre
daĖové úþely stáva problematickým. To, že väþšina štátov
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s preferenþným daĖovým režimom je pevnou súþasĢou
svetového finanþného systému, potvrdzujú štatistiky Banky
pre medzinárodné zúþtovanie (BIS). Od zaþiatku 80. rokov
20. storoþia zhruba polovica všetkých medzinárodných
bankových aktív a pasív ako i približne tretina všetkých
priamych zahraniþných investícií transnacionálnych
korporácií plynie cez offshore finanþné centrá.
V praxi je zrejmý nárast vplyvu vonkajšieho prostredia,
ktorý oslabuje suverenitu jednotlivých štátov, ktorého
zdrojom sú na jednej strane medzinárodné inštitúcie, ktoré
presadzujú svoje vlastné zámery (smerujúce napr. k daĖovej
koordinácií a harmonizácii) a na strane druhej
transnacionálne korporácie a k nim pridružené subjekty
(napr. konzultaþné firmy). Významnú úlohu v pôsobnosti
daĖových rajov zohrávajú tiež pozície samotných štátov
s preferenþným
daĖovým
režimom
na
iniciatívy
medzinárodných inštitúcií a miera ich ochoty spolupracovaĢ
pri výmene informácií a zapracovávaĢ legislatívne zmeny.
Zavedením vnútornej regulácie sú dnes štáty ako
Luxembursko, Jersey, Guernsey þi ostrov Man podstatne
úþinnejšie regulované než ktorákoĐvek z þlenov G7. Dubaj
napríklad investoval niekoĐko miliárd dolárov do svojho
systému legislatívy a dozoru, aby bol kompatibilný so
svetom medzinárodných financií. Taktiež Barbados minul
v rokoch 2002 - 2005 na prijatie novej finanþnej legislatívy
45 miliónov dolárov a Maurícius 40 miliónov USD.
Štandardom sa stáva dodržiavanie pravidla „poznaj svojho
klienta“ v rámci povinnej starostlivosti vo vzĢahu ku
klientovi zo strany nielen bánk, ale aj poradenských firiem
a správcov trustov. SprostredkovateĐské spoloþnosti musia
poznaĢ identitu klienta a zdroj ukladaných peĖazí.
Ustanovenia o utajení boli modifikované tak, aby neboli
viac „absolútne“, ale v prípade legalizácie príjmov z trestnej
þinnosti boli informácie poskytnuté príslušným orgánom.
V úvahách o pozíciách a perspektíve daĖových rajov je, že
v štátoch s preferenþným daĖovým režimom sú alokované
viac ako dve tretiny privátneho likvidného kapitálu sveta.
Osobitné postavenie tu má Švajþiarsko. Tento kapitál má
svojich majiteĐov a ich prirodzeným záujmom je ho
zveĐaćovaĢ a nie znižovaĢ, preto využijú všetok svoj
mocenský i politický vplyv na zachovanie preferenþných
daĖových režimov do budúcnosti.
ýo sa týka samotného tlaku zo strany vyspelých krajín na
preferenþné daĖové režimy, môžeme oþakávaĢ, že i napriek
úprave legislatívnych ustanovení týchto jurisdikcií bude
i naćalej pretrvávaĢ. Súþasná finanþná kríza zintenzívĖuje
tlak na verejné financie národných ekonomík a kećže si ich
vlády nemôžu dovoliĢ zvyšovaĢ národné daĖové sadzby,
pretože sa obávajú ćalšieho poklesu domácej spotreby,
vidia spôsob ako si zabezpeþiĢ príjmy do štátneho rozpoþtu
práve elimináciou daĖových únikov do štátov s
preferenþným daĖovým režimom.
Z analýzy doterajšieho vývoja vyplýva, že preferenþné
daĖové režimy budú i naćalej existovaĢ ako súþasĢ
svetového hospodárstva. Je však otázne, þi sa zachovajú
v podobe, v akej ich poznáme dnes a þi postupne nedôjde
k odstráneniu jedného zo základných pilierov offshore
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podnikania – anonymity a utajenia. Preferenþné daĖové
režimy vytvorili systémy, ktoré chránia záujmy a kryjú
skutoþného vlastníka aktív ukladaných na ich území. Kým
budú tieto systémy existovaĢ, preferenþné daĖové režimy
budú i naćalej možným terþom daĖových únikov
a legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej þinnosti.
Svetové spoloþenstvo by v tomto smere potrebovalo istý
druh všeobecne prijateĐného kódexu správania, ktorý by
zaruþoval transparentnosĢ vlastníckych štruktúr a schopnosĢ
dopátraĢ sa k zdroju ukladaných aktív a jeho skutoþným
vlastníkom. Istý progres v najbližšej budúcnosti možno
oþakávaĢ od záverov zo summitov G20, ktorá presadzuje už
od roku 2010 uvaliĢ na s daĖové raje sankcie. Realizácia
tohto zámeru bude zrejme procesom dlhodobým.
Odliv firiem zo Slovenskej republiky
Neželané presuny podnikateĐských subjektov zo
Slovenskej republiky do tzv. daĖových rajov v rozsahu
približne 15 % roþne majú, žiaĐ, stúpajúcu tendenciu.
Oþakávania, že po aktívnom vstupe SR do eurozóny dôjde
k náprave sa nenaplnili. A za súþasnej ekonomickej situácie
zrejme situácia sa zásadne nezmení. Napriek tomu, že
takéto presuny sídla firiem sú celkove vnímané ako
špekulatívne, þi so snahou nezverejĖovaĢ majetkové
pomery a zdroje príjmov.
Ćalším dôvodom takéhoto postupu podnikateĐských
subjektov je obava, že v dôsledku oþakávaného negatívneho
vývoja a vysokého schodku štátneho rozpoþtu vláda bude
nútená a pristúpi k výraznému zvyšovaniu daní. PodĐa
odhadov na túto problematiku orientovaných analytikov,
svoje centrá do daĖových rajov preto presúva takmer 1/2
slovenských podnikateĐov. Väþšinou do Holandska, na
Cyprus a v poslednom období na Nový Zéland. Do
daĖových rajov v tropických oblastiach podnikatelia zo SR
vstupujú len v malom rozsahu.
Až 35 % podnikateĐov uprednostĖuje alokáciu v daĖových
rajoch v snahe uchovaĢ si anonymitu vlastníctva majetku a
podnikateĐských, resp. iných druhov aktivít.
Presvedþenie o úþinnejšej právnej ochrane v daĖovom raji
motivuje 14 % najmä investiþných spoloþnosti.
Imidž zahraniþnej spoloþnosti je rozhodujúcim motívom
presun podnikateĐských aktivít do bezdaĖových oáz. A
celkove sú tieto tendencie ovplyvĖované problémami, ktoré
sú dôsledkom globálnej krízy.
Vyššie uvedené globálne opatrenia voþi týmto aktivitám by
mali prispieĢ k minimalizácii daĖových únikov a tým ku
krytiu nelegálne nadobudnutého majetku.
Záver
Globálny rozsah a hlboký dosah negatívnych dôsledkov
finanþných kríz už od 70. rokov minulého storoþia,
a nadväzne aktuálnej globálnej krízy relativizoval euforické
oþakávania z prehlbovania liberalizácie, interdependencie
až po skorý zánik národných štátov v doterajšom ponímaní.
Oproti humanisticky ponímanému rovnakému pojmu ešte
v staroindických vedách „svet je jedna dedina“ je v
zjednodušenej
súþasnej
vidine
takého
stavu
medzinárodných vzĢahov, v ktorom by nebolo hraniþných
bariér pre voĐný tok tovarov, osôb a kapitálu, þo
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v koneþnom dôsledku prispelo k nerovnovážnemu stavu – k
odtrhnutiu virtuálnej od reálnej ekonomiky.
Od krachu americkej banky Lehman Brothers (2007)
s pokraþovaním v bankovom sektore a celej svetovej
ekonomike a dôsledkami v spoloþenskej i ekologickej
oblasti (vysoká nezamestnanosĢ, zadlženosĢ štátov,
obmedzenie prostriedkov na ochranu a riadenie životného
prostredia) silnie volanie po zmene svetového poriadku.
Prezentované
nielen
ekonómami
ale
postupne
predstaviteĐmi jednotlivých veĐmocí, predovšetkým
Francúzska (N. Sarkozy), a Nemecka (A.Merkelová a i.).
Namiesto G 8 pružne vystupuje a rezultatívne pôsobí na
svetovej scéne reprezentatívnejšia G-20.
Závery summitov G-20 – od Washingtonu v r. 2008 až po
kórejský Soul v novembri 2010 - zaþínajú prinášaĢ potrebné
impulzy pre revitalizáciu svetovej ekonomiky i spoloþnosti.
Presadili sa názory, ktoré už viac rokov odporúþali viacerí
renomovaní ekonómovia: pre zastavenie degresu
a zabránenie opakovania lokálnych aj globálnych kríz je
nevyhnutný urþitý stupeĖ kontroly a regulácie vo svetovej
ekonomike i zásadné zmeny vo svetovom poriadku. Kríza
hodnôt, bezohĐadný konzumný spôsob života, nesolidárny
princíp vedie k priepastnému narastaniu rozdielov a,
v koneþnom dôsledku, môže v konkurenþnom zápase
o potraviny, vodné zdroje, energie a pod., viesĢ ku
závažným spoloþenským konfliktom (nevyluþujúc ani
vojnové) na lokálnej, regionálnej aj na úrovni celosvetovej.
Pri hĐadaní východísk k obnove rozvoja svetovej
ekonomiky je dôležité poznaĢ i to, ktorá zložka prispela
k rozšíreniu krízy do globálneho rozsahu a kde je nutné
vyvarovaĢ sa opakovaniu jej príþin. ZohĐadĖovaĢ varovania
kĐúþových medzinárodných organizácií – Svetovej banky,
Medzinárodného menového fondu, G 20 a i. MMF (Bývalý
predstaviteĐ Fondu Camdesus s nostalgiou spomína: „MMF
už poþas mexickej krízy žiadal dohĐad nad kapitálovými
trhmi. Keby sa to bolo vtedy zrealizovalo, "tak by sme teraz
nemali nijakú krízu". ZodpovednosĢ nesú politici.
Pre komplexnejšie riešenie a ideálne elimináciu
globálnych postihov ekonomiky sa podĐa doterajších
poznatkov, prezentovaných fundovanými ekonómami –
nositeĐmi Nobelovej ceny za ekonómie (J. Stiglitz a i.), ku
ktorým sa prikláĖame, je zmena, resp. modifikácia
súþasného svetového trhového systému. Takého, ktorý by
pri rozvoji ekonomických komponentov vývoja svetovej
ekonomiky a spoloþnosti v žiaducej miere akceptoval
sociálne a ekologické aspekty. Pre dosiahnutie tak
komplexnej a mimoriadne zložitej výzvy pre Đudské
spoloþenstvo je koordinácia zámerov a – najmä –
dodržiavanie
dohodnutých
spoloþných
rozhodnutí
svetovými mocnosĢami. K tomu môžu rozhodujúcou
mierou prispieĢ: rešpektované medzinárodné organizácie,
ako sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond,
Skupina G-20, zrovnovážnenie vývoja svetovej ekonomiky,
dynamický rozvoj MO BRICs a v neposlednej miere aj
modifikácia pôsobnosti preferenþných daĖových režimov
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Medzinárodné politické vzĢahy
.

Komparácia hodnotenia efektívnosti multilaterálnej
spolupráce vo vybraných štátoch OECD
( 2. þasĢ )
AktuálnosĢ tejto problematiky sa
odzrkadĐuje
i v kĐúþových
strategických
plánoch
orgánov
riadenia rozvojovej spolupráce v SR.
Majerníková
Koncom roka 2010 by malo
Ministerstvo zahraniþných vecí SR
uskutoþniĢ
vyhodnotenie
implementácie
upravenej,
zjednodušenej štruktúry procesnej
mapy. ZároveĖ pokraþuje zber podkladov a údajov na
vypracovanie samohodnotiacej správy popísaných projektov
metodikou EFQM , ktorá by mala byĢ sfinalizovaná na
jeseĖ roku 2010. Na jej základe sa MZV SR plánuje
uchádzaĢ o získanie titulu „Recognized for Excellence“
AktuálnosĢ problematiky rovnako odzrkadĐuje i fakt, že
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu v súþasnosti pracuje na príprave systému
monitorovania a hodnotenia dvojstrannej pomoci, tak aby
bolo možné zabezpeþiĢ hodnotenie podporených projektov
na základe prierezových kritérií hodnotenia efektívnosti.
Kećže rozliþné systémy hodnotenia efektívnosti rozvojovej
spolupráce využívajú rozliþné indikátory hodnotenia
efektívnosti þinnosti medzinárodných organizácií, prinášajú
pohĐad na rozliþné aspekty spomínanej problematiky. Ich
výsledky
sú
zaujímavé
z pohĐadu
budovania
komplexnejšieho systému hodnotenia v SR.
Pri skúmaní problematiky hodnotenia efektívnosti
medzinárodných organizácií metodikou MOPAN za roky
2004 až 2009, metodikou MEFF a metodikou PMF v roku
2008 sme analyzovali a komparovali skúmané metodiky
podĐa rôznych charakteristík a znakov napr. z pohĐadu
zapojenia medzinárodných organizácií do budovania
kapacít národných inštitúcií; efektívnosti medzinárodných
organizácií v oblasti podpory národných plánov a
využívania inštitúcií RŠ, prepojenia na Parížsku deklaráciu
a Miléniové rozvojové ciele a pod.. Spracované dáta
zahĚĖali za rok 2008: 60 dotazníkov z 9 štátov; za rok 2007:
62 dotazníkov z 10 štátov, za rok 2006: 53 dotazníkov z 10
štátov, za rok 2005: 56 dotazníkov z 9 štátov a za rok 2004:
50 dotazníkov z 10 štátov, ktoré boli publikované ako
prílohy hodnotiacich správ daných metodík. Pri spracovaní
údajov metodiky MEFF bolo v roku 2008 zahrnutých 60
respondentov. Medzi respondentov hodnotení patrili:
pracovníci zastupiteĐských úradov vo vybraných
rozvojových štátoch, v ústredí (ministerstiev zahr. vecí),
zástupcovia tretieho sektora v daných rozvojových štátoch,
zástupcovia vlád rozvojových štátov a pod.

V rámci výskumu sme na základe hodnotení respondentov
vyhodnotili celkovú vnímanú efektívnosĢ hodnotených
medzinárodných organizácií.
Príklad celkového kvantitatívneho hodnotenia efektívnosti
medzinárodných organizácií
Hodnotenie spoloþnou metodológiou MOPAN

Hodnotenie metodológiou MEFF (VeĐká Británia)

Uvedený príklad ilustruje rozdielnosĢ hodnotení
medzinárodných organizácií na základe rozliþných
metodológií. PodĐa metodológie MOPAN hodnotenia
respondenti ako najefektívnejšiu medzinárodnú organizáciu
Svetovú banku (70,52% respondentov), na druhom mieste
UNICEF (70,28% respondentov) a na treĢom mieste
Rozvojový program OSN – UNDP (68,24 % respondentov).
Na základe britskej metodológie MEFF sa na prvom mieste
umiestnila opäĢ Svetová banka (59,29% respondentov),
nasledovaná Ázijskom rozvojovou bankou – ADB (56,29%
respondentov)
a Európskou
komisiou
(42,71%
respondentov). Vysoké hodnotenie Ázijskej rozvojovej
banky respondentmi hodnotenia MEFF na rozdiel od
nižšieho hodnotenia metodológiou MOPAN poukazuje na
rozdielnosĢ v skladbe indikátorov jednotlivých metodík.
PokiaĐ metodológia MOPAN obsahuje tak ukazovatele
efektívnosti organizaþného riadenia ako aj hodnotenia
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efektivity výsledkov, britská metodológia MEFF sa
zameriava iba na hodnotenie organizaþnej efektívnosti.
Vysoké umiestnenie v rámci hodnotenia metodológie MEFF
tak poukazuje na efektívne nastavenie procesného riadenia,
tzn. nastavenie procesov, súlad s prioritami strategického
riadenia a pod.
Pri hodnotení efektívnosti multilaterálnej spolupráce sa
þasto zamieĖa chápanie pojmu „efektívnosĢ“ a „efektivita“.
ZatiaĐ þo pojem „efektívnosĢ“ chápeme z pohĐadu
o efektívnosti organizaþného riadenia danej inštitúcie,
pojem “efektivita“ dávame do súvislosti s koneþnými
výsledkami a dopadmi daných aktivít. Vysoká efektívnosĢ
môže stáĢ v pozadí vyššieho poþtu postavených škôl
a vyškolených uþiteĐov, efektivita pomoci sa však prejaví
v prípade, že sa nám podarí dosiahnuĢ vyššiu celkovú
vzdelanostnú úroveĖ. Kećže cieĐom dizertaþnej práce bolo
priniesĢ syntézu východísk pre doplnenie modelov
hodnotenia organizaþnej efektívnosti a najmä hodnotenia
efektivity výstupov, pri analýze a komparácií vybraných
zahraniþných metodík bolo dôležité zohĐadnenie skladby
indikátorov jednotlivých metodík.
/pokraþovanie/
Ing. Eva Majerníková
Osobnosti
Gary S. Becker
Vážení þitatelia, v minulom þísle (12/2010) sme informovali
o laureátovi Nobelovej ceny za ekonómiu R. H. Coaseovi.
Redakþný škriatok spôsobil, že sme uviedli chybný rok
udelenia ceny – 1990. R. H. Coase dostal Nobelovu cenu za
ekonómiu v roku 1991. Za uvedenie chybného údaju sa
ospravedlĖujeme.
V tomto þísle sa budeme venovaĢ ćalšiemu laureátovi
Nobelovej ceny za ekonómiu. Tentoraz je to laureát z roku
1992 Gary S. Becker. Ako uvádza Švédska kráĐovská
banka, za rozšírenie mikroekonomickej analýzy o široký
záber Đudského správania a interakcií vrátane netrhového
správania. Niektoré aspekty Đudského správania boli
analyzované predtým v rámci iných sociálnych vied ako
sociológia, demografia, kriminológia. Becker ako jeden
z prvých aplikoval tieto aspekty v rámci mikroekonomickej
teórie.
Gary S. Becker sa narodil 2. decembra 1930 v Pottsville,
Pennsylvánia, USA. Je to malé Ģažobné mesteþko na
východe štátu. O 4 roky neskôr sa celá rodina presĢahovala
do Brooklynu v New Yorku, kde zaþal mladý Becker
navštevovaĢ aj základnú školu. Ako každý mladý chlapec,
aj Becker bol viac orientovaný na športové aktivity ako na
intelektuálne, þo pretrvalo až do veku 16 rokov, kedy sa
rozhodol pre krúžok matematiky a nie hádzanej, napriek
tomu, že hádzaná mu išla lepšie. Záujem o ekonomiku
spôsobila pravdepodobne strata zraku jeho otca, takže mu
Gary musel þítaĢ burzové správy a iné finanþné správy.

Poþas štúdia na Princetone si náhodou zvolil kurz
ekonómie, ktorej prepojenie s matematikou ho natoĐko
zaujalo, že nasledujúce prázdniny preþítal niekoĐko kníh
venujúcich sa ekonómii. Neskôr sa rozhodol študovaĢ na
Chicagskej univerzite, kde v roku 1951 navštevoval kurz
mikroekonómie, ktorý viedol Milton Friedman. To v Ėom
vzbudilo ćalší záujem o ekonómiu. V roku 1957 publikoval
Becker knihu vychádzajúcu z jeho dizertácie, ktorá
obsahovala
prvý
systematický
pokus
o použitie
ekonomickej teórie pri analýze efektov predsudkov na
zárobok, zamestnanosĢ a povolania minorít. Tým zaþal
svoju dráhu aplikácie ekonómie na sociálne otázky.
Napriek tomu, že publikácia vyvolala kladné ohlasy
v niektorých
významných
þasopisoch,
ekonómovia
odmietali
„ekonomizáciu“
rasovej
diskriminácie
a sociológovia a psychológovia tiež neverili v príspevok do
ich vedných disciplín. Kolegovia na univerzite v Chicagu
však Beckera podporili (Friedman, Lewis, Schultz, a iní).
Po ukonþení dizertácie sa stal Becker uþiteĐom na
univerzite v Chicagu.
Redakcia
Európska únia
Regionálna politika Európskej únie
História zjednocovania regionálnej politiky európskych
štátov
Rímska zmluva o založení Európskeho hospodárskeho
spoloþenstva /EHS/ v roku 1957
(1. þasĢ)
Európa po skonþení 2. svetovej
vojny sa sústrećuje na obnovu
jednotlivých krajín zniþených vojnou.
Nie každá krajina je vojnou rovnako
Vojtech
postihnutá,
ba
dokonca
aj
v jednotlivých krajinách sú výrazne
rozdiely. A vlastne
pri obnove
zniþeného hospodárstva sa postupne
rodí myšlienka vyrovnávania rozdielov
v jednotlivých regiónoch. Tu sa nám postupne vytvárajú
zárodky budúcej regionálnej politiky.
Aby sme mohli hovoriĢ o tom ako prebiehal proces
postupného
odstraĖovania
ekonomicko-sociálnych
nerovností medzi jednotlivými štátmi, ba dokonca aj medzi
jednotlivými oblasĢami v jednotlivých štátoch súþasnej
vyspelej Európy, je nutné definovaĢ pojmy kde tento proces
prebiehal a ako prebiehal.
Tento proces prebieha v konkrétnom historickom
priestore, kde žijú, pracujú a odpoþívajú konkrétny Đudia.
„Súhrn všetkých súþastí priestoru dáva charakter
územiu, ktoré z hĐadiska špecifickosti takéhoto súboru
vytvára oblasti, územné komplexy, alebo regionálne
systémy. Takéto priestorové celky nazývame regióny.
Vyznaþujú sa vnútornou podobnosĢou a vonkajšou
odlišnosĢou od iných susedných územných celkov.“
/Definícia regiónu od autorov :Koloman Ivaniþka, Alžbeta
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Ivaniþková: Regionálny rozvoj a regionálna politika, Bratislava
2007, str.31/

Na otázku ako prebieha tento proces, existuje
jednoduchá odpoveć. Títo konkrétni Đudia sú schopní
porovnávaĢ podmienky v oblasti v ktorej žijú s inými
oblasĢami. Zaznamenané rozdiely vyvolávajú u nich
prirodzenú aktivitu na zmenu. Túto zmenu v danom regióne
realizujú prostredníctvom miestnych a regionálnych
samospráv a orgánov štátnej správy daného štátu, ako aj
príslušných medzinárodných orgánov, konkrétne Európskej
únie, ak sa jedná o jej þlenské štáty. Môžeme pozorovaĢ
nerovnováhu alebo ináþ povedané rozdiely vo vnútri
regiónu, ale aj medziregionálne rozdiely. Tieto rozdiely sa
odstraĖujú správne nasmerovanou regionálnou politikou. ýo
je vlastne regionálna politika a þo je jej hlavným cieĐom?
„Regionálna hospodárska politika predstavuje všetky
verejne intervencie vedúce k zlepšeniu priestorového
usporiadania hospodárskych þinností, v skutoþnosti sa
regionálna hospodárska politika snaží napraviĢ urþité
priestorové dôsledky voĐnej trhovej ekonomiky v zmysle
dosiahnutia dvoch vzájomne závislých cieĐov:
ekonomického
rastu
a zlepšenie
sociálneho
rozdeĐovania.“
/Definícia regionálnej politiky podĐa L.H.Klaasena, ktorá je
uvedená v knihe: Okáli I. a kolektív: Hospodárska politika
Európskej únie a Slovenska v EÚ., Bratislava: Knižné a ediþné
centrum FMFI UK, 2004, str.264-265 /

V praxi sa ukázalo, že štát môže prosperovaĢ jedine
vtedy ak sa hospodársky rovnomerne rozvíjajú aj jeho
jednotlivé regióny. Toto sa v praxi potvrdilo v 30. rokoch
20 storoþia po 1. svetovej vojne v þasoch veĐkej
hospodárskej krízy. Pri obnove zniþeného hospodárstva
v jednotlivých krajinách sa postupne regionálna politika
stáva súþasĢou hospodárskej politiky každého štátu
v Európe. Bolo len otázkou þasu kedy táto regionálna
politika sa zaþne koordinovaĢ medzi jednotlivými štátmi.
Prvá z podmienok koordinácie regionálnych politík
bola vytvorená podpísaním Rímskej zmluvy o založení
Európskeho hospodárskeho spoloþenstva /EHS/ v roku
1957. Samozrejmé, ak by sme sa zaoberali Východnou
a Strednou Európu, podobným procesom sa uberala aj Rada
vzájomnej hospodárskej pomoci /RVHP/, ktorá vznikla v
Moskve v januári 1949.
Ak si priblížime Rímsku zmluvu, môžeme v nej nájsĢ
zárodky budúceho zjednocovania regionálnej politiky vo
vtedajšej Západnej Európe. Už v preambule tejto zmluvy sa
jasne hovorí, kam bude smerovaĢ spoloþné úsilie EHS.
Jeden z bodov preambuly to jasne potvrdzuje. Citujem:
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„V úsilí o posilnenie jednoty svojich hospodárstiev
a zabezpeþenie ich harmonického rozvoja zmenšovaním
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zaostalosti
regiónov s menej výhodnými podmienkami,“
Priblížením a rozobratím konkrétny þlánkov Rímskej
zmluvy sme schopní potvrdiĢ súvislosĢ medzi vtedajšími
aktivitami EHS a budúcim rozvojom spoloþnej regionálnej
politiky.
„Poslaním
spoloþenstva
je
prostredníctvom
zavedenia spoloþného trhu a postupným približovaním
hospodárskych politík þlenských štátov podporovaĢ
harmonický rozvoj hospodárskych þinností v celom
spoloþenstve, pokraþujúci a vyrovnaný rast, zvýšenie
stability, zrýchlené zvyšovanie životnej úrovne a užšie
vzĢahy medzi štátmi k nemu patriacimi.“
/þlánok 2, Rímska zmluva z roku 1957/

V tomto þlánku sa hovorí o harmonickom rozvoji
hospodárskych þinností v celom spoloþenstve. To znamená,
že aby mohol nastaĢ, musí sa ten harmonicky rozvoj najprv
realizovaĢ v každej zo zúþastnených krajinách. Samozrejme
pri tom je nutná koordinácia v rámci celého spoloþenstva
a finanþné prostriedky, ktoré dokážu stanovený cieĐ
zabezpeþiĢ. Táto zmluva nezabudla ani na tento dôležitý
fakt. Môžeme sa o tom presvedþiĢ v ćalšom þlánku tejto
zmluvy:
„Za zluþiteĐné so spoloþným trhom možno považovaĢ:
a/ pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí
s mimoriadne nízkou životnou úrovĖou alebo
s mimoriadne vysokou nezamestnanosĢou;
b/ pomoc na podporu vykonávania dôležitého
projektu spoloþného európskeho záujmu alebo
na nápravu vážnej poruchy fungovania
v hospodárstve þlenského štátu;“
/þlánok 92, Rímska zmluva z roku 1957/

Ćalšie þlánky tejto zmluvy dokazujú, že ju pripravovali
naslovovzatí odborníci. Zmluva hovorí nie len o tom že na
takto stanovené ciele sú potrebné finanþné prostriedky, ale
aj o tom akým spôsobom sa tieto prostriedky získajú a do
ktorých oblastí budú nasmerované.
„S cieĐom zlepšiĢ pracovné príležitosti na vnútornom
trhu a tým prispieĢ k zvýšeniu životnej úrovne
sa podĐa nasledujúcich ustanovení zriaćuje Európsky
sociálny fond, ktorého zámerom bude rozširovaĢ
možnosti zamestnania a zvyšovaĢ geografickú a
profesijnú mobilitu pracovníkov v spoloþenstve.“
/þlánok 123, Rímska zmluva z roku 1957/

/pokraþovanie/
Ing. František Vojtech, PhD.
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