SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ - NEZÁVISLÉ ZDRUŽENIE
EKONÓMOV SLOVENSKA

SILOČIARY

Február 2011
Číslo 2
Ročník IX
RECENZOVANÉ

Z OBSAHU
Úvodné slovo /2/
Ekonomický komentár /3/
Makroekonomika /4/
Zahraničie /5/
Osobnosti /7/
Európska únia /8/

ODBORNÝ MESAČNÍK O EKONOMIKE A POLITIKE


ZOBSAHU
Úvodnéslovo/2/
Ekonomickýkomentár/3/
Február2011

Makroekonomika/4/

,íslo2

Zahrani«ie/5/

Ro«níkIX

Osobnosti/7/

RECENZOVANÉ

Európskaúnia/8/

2 ....Úvodne slovo

2/11

Úvodné slovo
Významné posolstvo Svetového
ekonomického fóra 2011
Zanietený zakladateĐ
a neúnavný
predseda
Svetového
ekonomického fóra (SEF), profesor
Klaus Schwab, dosiahol naplnenie
svojho neuveriteĐne ambiciózneho
zámeru: umožniĢ
významným
ekonómom,
podnikateĐom, politikom
i osobnostiam
spoloþenského prostredia kontinuálne prezentovaĢ svoje
názory a návrhy na riešenie kĐúþových problémov svetovej
ekonomiky a spoloþnosti.
Toto poslanie sa ukazuje
mimoriadne významné v þase prelomu globálnej krízy do
súþasného obdobia revitalizácie svetového hospodárstva.
Po rozpaþitých úvahách spred niekoĐkých rokov aj
u nás, þi má význam venovaĢ pozornosĢ stretnutiam
„vyvolených“ na rokovaniach v exkluzívnom (a nákladnom)
švajþiarskom Davose, aj tohtoroþné januárové stretnutie
Fóra dalo za pravdu názoru, ktorý pokladám za plne
opodstatnený, ktorý si zaslúži väþšiu pozornosĢ slovenských
vrcholových politikov a ekonómov, že témy
a ich
prezentácia na svetovom fóre je tou najlepšou formou
zviditeĐĖovania jednotlivcov, inštitúcií a štátov (countries),
nie krajín (countrysides). Svedþí o tom systematická úþasĢ
prezidentov, predsedov vlád svetových mocností i menších
štátov,
vrcholových
predstaviteĐov
kĐúþových
medzinárodných organizácií a hnutí, svetovo uznávaných
ekonómov, podnikateĐov, umelcov a známych osobností
spoloþenského života.
Na tohtoroþnom rokovaní SEF sa zúþastnilo tridsaĢ
vrcholných predstaviteĐov štátov z takmer dvaapoltisícky
úþastníkov. V úvode vystúpil prezident Ruskej federácie
Dmitrij Medvedev, ktorý okrem zdôraznenia boja proti
medzinárodnému terorizmu prízvukoval
efektívnosĢ
rokovaní G-20 o princípoch regulovania intelektuálneho
vlastníctva, predovšetkým v Internete. Vyjadril tiež nádej na
opodstatnené pripojenie Ruskej federácie do Svetovej
obchodnej organizácie - WTO v roku 2011.
V Davose zazneli rozhodné hlasy kancelárky SRN
Angely Merkelovej i prezidenta Francúzska Nikolasa
Sarkozyho , ktorý v súþasnosti šéfuje G-8 aj G-20, na
obranu eura i za riadenie nespútaných finanþných procesov,
ktoré viedli ku krízam. Svetová tlaþ nenechala bez
povšimnutia ich zdôraznenie že eurozóna “Je to otázka
(európskej) identity“. Pozoruhodný prvok zaznel
vo vyjadreniach ekonomického poradcu prezidenta USA
Baracka Obamu, že svet síce zaþína pociĢovaĢ revitalizáciu
ekonomiky, ale aj úpadok hodnôt Đudstva… Výrazný
progres ýíny, Indie a Brazílie bol v niektorých vystúpeniach
hodnotený rezervovane. Nikto však nespochybnil, že tieto
ekonomiky sú rozhodujúce pri obnove rozvoja svetovej
ekonomiky.
Lysák

Zrejme viacerých z nás zaujal návrh predstaviteĐa
. Bank Josefa Ackermanna, ktorý odporúþa utvoriĢ
Deutsche
protipól G-20 a to skupinu najvýznamnejších biznismenov –
B-20. Tieto dve skupiny by mali rozhodovaĢ nielen o
riadení finanþných inštitúcií, ale aj o koordinácii ekonomík.
Hlavný význam dlhoroþných rokovaní SVEF
spoþíva v tom, že:
- výrazne poukazujú na kĐúþové tendencie a globálne
i regionálne problémy,
prinášajú
odporúþania
aj
riešenia
akútnych
i prolongujúcich svetových problémov (osobitne tohto
roku vo vzĢahu k príþinám a dôsledkom globálnej krízy),
- do znaþnej miery sú inšpiratívne pre riešenie
nastoĐovaných tém v rozhodujúcich medzinárodných
organizáciách, vrátane Hospodárskej a sociálnej rady
OSN, Svetovej banky, Medzinárodného menového
fondu aj novo sformovanej skupiny G-20, ale – a to je
rovnako dôležité – sú orientáciou pre krátkodobé
i dlhodobé zámery všetkých štátov, ich inštitúcií aj
jednotlivcov.
V priebehu piatich dní rokovali úþastníci Fóra
v Davose o širokej palete problémov – od zodpovednosti za
vznik globálnej krízy, (priþom aj þasĢ teoretikov
spochybĖuje, þi išlo o skutoþnú/substanciálnu, þi úmyselne
vyvolanú a þi vôbec ide o celosvetovú krízu. Preto, že
znaþnú þasĢ svetovej ekonomiky (napr. na Ćalekom
východe) zasiahla v nepodstatnej miere.
Z tohtoroþného rokovania SEF si, podĐa nášho
názoru, osobitnú pozornosĢ zasluhujú názory na riešenie
dvoch problémových okruhov v etape revitalizácie svetovej
ekonomiky:
- aktuálne a v strednodobom horizonte –
zásadné riešenie nezamestnanosti a tvorba
nových pracovných príležitostí.
- z dlhodobého aspektu –
regulácia a kontrola finanþného sektora.
K týmto dvom problémovým okruhom možno
priradiĢ aj jednoznaþnú snahu o reštrukturalizáciu
Medzinárodného menového fondu a posilnenie pozícií ýíny
a ćalších štátov v jeho þinnosti a kĐúþových rozhodnutiach.
Likvidácia veĐkého množstva firiem a strata
miliónov pracovných miest po krachu Lehman Brothers
v roku 2007 odhalila na americkom, európskom kontinente
i v ćalších þastiach sveta veĐké slabiny premrštenej
liberalizácie trhového systému, zjednodušene odštiepením
virtuálnej od reálnej ekonomiky. Obavy z reálnej hrozby
krachu nielen ekonomiky USA, ale v ćaleko širšom
rozsahu viedli k nevídanému zásahu štátov na záchranu
privátnych bánk stovkami miliárd dolárov. Pritom tie isté
vyspelé štáty oveĐa zložitejšie hĐadajú zdroje na obnovu
a utváranie nových pracovných príležitostí.
Miera nezamestnanosti v Spojených štátoch
amerických sa v súþasnosti pohybuje na úrovni okolo 10
percent
a podĐa vyjadrení niektorých amerických
ekonómov sa v tomto roku ešte zvýši. Podobne v Európskej
únii sa, napriek istému oživeniu viacerých ekonomík, miera
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nezamestnanosti, vrátane Slovenska, nadarí riešiĢ
uspokojivo. Týka sa to najmä Španielska
Za nespochybniteĐnú sa pokladá nutnosĢ hĐadaĢ
nové zdroje na obnovu rozvoja svetovej ekonomiky. A tu
nám prichodí dobre si všímaĢ a zorientovaĢ sa, ktorým
smerom sa uberajú zámery nielen ekonómov teoretikov, ale
i predstaviteĐov rozhodujúcich medzinárodných organizácií.
Tak, napr. riaditeĐ Medzinárodného menového
fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn už na spoloþnom
zasadaní s predstaviteĐmi Svetovej banky (SB) v októbri
2010, za úþasti 187 þlenských štátov týchto inštitúcií,
zdôrazĖoval nutnosĢ obnovy vzájomnej dôvery pri hĐadaní
nových zdrojov, vrátane zeleného rastu. Myslel tým
prehodnotenie štruktúry rastu súkromného a štruktúry rastu
verejného sektoru. Súbežne potrebu prehodnotenia vzĢahov
medzi prebytkovými a deficitnými štátmi (surplus and
deficit countries). A tiež potrebu prehĎbenia kooperácie
a riadenia týchto procesov. Tieto myšlienky rezonovali aj
v Davose, kde sa k tomu osobitne priraćovala potreba
prehĎbenia kooperácie a riadenia systémov, ktoré zlyhali
a môžu byĢ príþinou ćalších kríz.
Z naznaþených prístupov chceme znova uviesĢ, že
podporujeme aktívnu úþasĢ slovenských ekonómov,
podnikateĐov a vrcholových politikov na rokovaniach
Svetového ekonomického fóra. Prezentácia a podnety
z tohto podujatia môžu byĢ úþinným impulzom pre
nevyhnutnú aktivizáciu rozvoja našej ekonomiky i celej
spoloþnosti.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ekonomický komentár
Svetové ekonomické fórum
v Davose.
HĐadaĢ "spoloþné normy pre novú
realitu"
bol
zámer
Svetového
ekonomického fóra ( SEF ) 2011
v Davose. HovoriĢ sa malo najmä
o živote po kríze .
,,Ešte nikdy neþelil svet toĐkým
závažným
výzvam
naraz.
Posúvanie
politickej
a ekonomickej moci zo západu na východ a zo severu na
juh spolu s rýchlosĢou technologických inovácií vytvorili
úplne novú realitu,“ uviedol vo vyhlásení pred summitom
zakladateĐ a šéf Svetového ekonomického fóra Klaus
Schwab.
Lídri zo všetkých oblastí ekonomiky þi spoloþenského
diania veĐmi Ģažko hĐadajú spoloþný základ a všeobecne
zdieĐané normy v tejto situácii. ,,Na zaþiatku druhej dekády
21. storoþia sa Đudstvo ocitlo na križovatke. Môžeme buć
naćalej konaĢ ako lobisti vlastných záujmov a robiĢ tie isté
chyby, ktoré nás dostali do krízy. Alebo môžeme
postupovaĢ spoloþne v záujme dlhodobých globálnych
cieĐov,“ dodal K. Schwab.
Bariþ

Po tom, ako sa francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a
nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová zaviazali
zachovaĢ euro, nemecký spolkový minister Wolfgang
Schäuble a jeho francúzska kolegyĖa Christine Lagardeová
vyjadrili odhodlanie položiĢ zaĖ ruku do ohĖa.
Euro sa tak stalo víĢazom davoského týždĖa. Poþas
piatich dní sa o eure hovorilo na Svetovom ekonomickom
fóre ako o nenahraditeĐnej mene. Aj bankári ako Robert
Diamond, šéf britskej banky Barclays, ho hodnotí priaznivo.
Nikto už nehovoril o zániku eura alebo o rozpade eurozóny.
Ani minister Schäuble už neoþakáva nejaký šok, ktorý
by v blízkom þase mohol otriasĢ eurom. "Euro bude
stabilné. Sme pripravení a môžeme brániĢ stabilitu eura,"
povedal minister v sobotu (29.1.) v Davose. Ministerka
Lagardeová odmietla názory, že zlá situácia eura sa zmenila
z "akútnej na chronickú". "Dosiahli sme zmenu," povedala a
upozornila, že európsky záchranný fond EFSF je úspešný,
prijali ho trhy. To vrátilo dôveru menovej únii.
Na rozdiel od americkej vlády Schäuble vôbec
nepochybuje o správnosti zámeru, že rýchle a rozhodné
znižovanie štátnych dlhov bolo a je predpokladom
hospodárskeho rastu. O tom hovorila aj kancelárka
Merkelová. Poukázala na to, že "kríza eura nejestvuje,
prežívame len dlhovú krízu". Dlhová kríza a dôvera v
projekt spoloþnej európskej meny sa už nezhoršujú. Na
Svetovom ekonomickom fóre v Davose to povedali niektorí
európski politici a zástupcovia medzinárodných bánk. Na
trhoch síce pretrváva neistota a vysoká kolísavosĢ, známky
systémovej krízy ale podĐa nich vidieĢ nie sú a pominuli
vraj aj pochybnosti, þi eurozóna prežije.
Bankári oþakávajú, že európski lídri v nadchádzajúcich
týždĖoch urobia rozhodné kroky na podporu eurozóny a
jednotlivých þlenských krajín, ktoré majú Ģažkosti. PodĐa
nich je potrebné zaviesĢ tvrdé úsporné opatrenia a
štrukturálne ekonomické reformy. Lídri Európskej únie sa
teraz snažia dohodnúĢ si konkrétne opatrenia, ktorých
súþasĢou bude zvýšenie úverovej kapacity záchranného
fondu eurozóny a presnejšie pravidlá využitia jeho
prostriedkov. PredĎžiĢ by mohli aj dobu splatnosti pôžiþiek
pre Grécko a Írsko a dohodnúĢ aj zníženie úrokov z týchto
úverov. Prísnejšie budú zrejme aj pravidlá fiškálnej
disciplíny a ich vynútiteĐnosĢ. PodĐa zdrojov agentúry
Reuters by sa mimoriadny summit mohol konaĢ zaþiatkom
marca.
Zosilnenie rozvojových ekonomík ako ýíny a Indie
bolo v Davose neprehliadnuteĐné. Ich nekontrolovaný
prudký rast však priviedol na scénu aj mnohých skeptikov.
Tvrdia, že hrozia nebezpeþné bubliny.
Západní elitní podnikatelia sa v diskusii na Svetovom
ekonomickom fóre v Davose nevedeli dohodnúĢ. Nevedeli
sa dohodnúĢ, þi je ýína pre svetový hospodársky systém
záchrancom alebo hrozbou. Tak v každom diskusnom
príspevku bola zmienka o druhej najsilnejšej ekonomike
sveta. "Alternatívami nemôžu byĢ konflikty alebo
poklonkovanie," uviedol austrálsky minister zahraniþných
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vecí Kevin Rudd. Dodal, že v tomto desaĢroþí výziev
"Západ musí byĢ pevný, ale nie konfrontaþný".
Úþastníci fóra z ýíny tvrdili, že ich krajina nie je
pochopená. Li Tao-kchuej, riaditeĐ Centra pre ýínu vo
svetovom hospodárstve, povedal, že Západ potrebuje, aby si
vytvoril oveĐa realistickejšiu predstavu ýíny a jej
obrovských výzvach. Nie je len národom mrakodrapov v
Šanghaji, ale aj stoviek miliónov Đudí so slabým prístupom
k pitnej vode, obrovského rozsahu vidieckej chudoby,
mimoriadne veĐkých environmentálnych problémov.
Naliehal na väþšiu trpezlivosĢ s þínskou menovou politikou
a nízkym kurzom národnej meny. "Domnievam sa, že naša
politika výmenných kurzov je správna", uviedol a dodal:
"Poþkajte ešte päĢ alebo desaĢ rokov", aby ste sa
presvedþili, þi je þínska stratégia správna. PodĐa neho
"þínski lídri... konajú v dlhšom þasovom horizonte".
Svetové ekonomické fórum sa 30.1.2011 skonþilo. Po
desiatkach diskusií medzi jeho 2500 úþastníkmi zo
svetového hospodárstva a politiky, zostalo však veĐa otázok
otvorených. Lebo problémov je priveĐa. Hory dlhov sa
neznižujú, nástroje na zvládnutie kríz chýbajú, zdražovanie
surovín a energií sa nepodarilo zastaviĢ, životné prostredie
trpí aj naćalej.
Ing. Ondrej Bariþ, PhD,
Národne centrum európskych a globálnych štúdii.
Rezervované pre makroekonomiku
Reforma trhu s vínom a perspektívy
vývoja európskeho a slovenského
sektora vinárstva a vinohradníctva
Bocora

Od 90. rokov minulého storoþia prešlo
vinárstvo na Slovensku výraznými
zmenami. Po zmene režimu zanikli
veĐkí výrobcovia vína z Košíc, Raþe
a Pezinka. Do popredia sa dostali
menší vinohradníci a vinári, ktorých výroba síce nedosahuje
milióny litrov ale orientujú sa skôr na vysokokvalitnú
produkciu v niekoĐko desiatkach tisíc fliaš. Na jednej strane
je táto zmena pozitívnym faktorom, z pultov obchodov sa
vytratili nekvalitné vína predávané vo fĐašiach s etiketou
Ģažko rozoznateĐných od octu. Na druhej strane to
znamenalo takmer úplný zánik vinárstva a vinohradníctva
na Slovensku. Až druhá polovica 90. rokov priniesla prvé
pokusy o oživenie tejto tradície na našom území. Nová
generácia vinárov vynikala originalitou a kvalitou vín. To sa
samozrejme odzrkadlilo v prvom rade v cene, na þo bežný
spotrebiteĐ vedel len Ģažko reagovaĢ plným nákupným
košíkom. No znamenalo to aj prvé úspechy slovenských vín
na medzinárodnej scéne, prvé ocenenia a uznania od
tradiþných producentských krajín.
Napriek pokroku vo výrobe vína, dovozom moderných
technológií riadeného kvasenia zo západu, moderným
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metódam propagácie vína doma i v zahraniþí, zaostáva
slovenské vinárstvo za zvyškom Európy. Najväþším
nedostatkom je množstvo kvalitného vína, ktoré sa u nás
vyrába. Nie je to spôsobené nekvalitnými produkþnými
metódami, ale skôr nevyváženou úrodou hrozna, ktorá
z roka na rok neustále kolíše v dôsledku klimatických
podmienok. Pestovatelia hrozna z klimaticky ustálenejších
pásiem južnej Európy, z USA alebo ýile dopestujú vćaka
tomu niekoĐkonásobne viac hrozna na jeden hektár ako
v našich podmienkach. NesebestaþnosĢ vo výrobe sa preto
odráža v dovoze lacných a nie vždy kvalitných vín þi už
práve z USA, Južnej Ameriky alebo Austrálie. Druhým
zásadným nedostatkom je slabý záujem štátu o pomoc
vinárskemu sektoru najmä pri propagácii kvalitného
domáceho vína v zahraniþí. Štát namiesto priamej podpory
domácich
výrobcov,
rozvojom
odbytových
sietí
a modernizáciou vinárstva, povoĐuje þoraz väþšie množstvá
lacnejších dovozov. Vinári sú tak þasto odkázaní na vlastné
financovanie marketingových kampaní doma alebo
v zahraniþí, þo ich oberá o zdroje, potrebné na zvýšenie
výroby a rozširovanie rodiacich plôch. Je to predovšetkým
na škodu dobrého mena Slovenska a slovenských výrobcov,
ktorých produkcia, schopná presadiĢ sa aj voþi
konzervatívnym zákazníkom v zahraniþí, sa nedostane do
širšieho povedomia verejnosti. Tretím negatívnym faktorom
je
nezáujem
drobných
pestovateĐov
o obrábanie
vinohradov. Pri porovnaní vstupných nákladov na
starostlivosĢ o vínnu révu a celkových príjmov z predaja
hrozna, ktorého cena bola v posledných rokoch stlaþená na
absolútnu mieru nerentabilnosti (13 centov za 1 kg), sa
þlovek ani nemusí þudovaĢ. Úrodné plochy vinohradov sa
tak stávajú predmetom záujmu
obchodníkov
s nehnuteĐnosĢami, ktorý ich premieĖajú na stavebné
pozemky. Chyba nie je ale v pestovateĐoch viniþa, problém
vzniká už u výrobcov vína, ktorí v dôsledku prebytku
lacných vín z dovozu nie sú schopní predaĢ svoju produkciu
a prestávajú vykupovaĢ hrozno. Na trhu tak vzniká prebytok
ponuky, ktorú nie je slabý dopyt schopný uspokojovaĢ, þo
tlaþí cenu hrozna stále viac nadol. Výnimkou je v dôsledku
nepriaznivých klimatických faktorov a veĐmi slabej úrode
rok 2010, keć sa výkupné ceny hrozna zvýšili, no
vinohradníci zas nemali dostatok kvalitnej úrody, ktorú by
mohli predaĢ. Nedostatoþná v tejto oblasti je aj slovenská
legislatíva. Na jednej strane nie je schopná stanoviĢ
dostatoþné limity na dovoz zahraniþného vína, na druhej
strane nie je schopná zakroþiĢ v prípadoch premieĖania
vinohradníckej pôdy na stavebné pozemky. Na tento fakt
doplatilo už množstvo starých vinohradníckych obcí, ktoré
stratili svoj tradiþný charakter, þím prišli aj o možnosĢ
rozvíjaĢ agroturizmus v tejto oblasti.
Reforma trhu s vínom, ktorú navrhla Európska komisia,
mala riešiĢ dlhodobé problémy na európskych trhoch.
Stredobodom záujmu bolo znovunastolenie trhovej
rovnováhy prostredníctvom dotácií na klþovanie
vinohradov, zastavením dotovania krízovej destilácie
a zmenou oznaþovania vín v prospech európskych
výrobcov. Na jednej strane sa jednalo o veĐmi ambiciózny
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legislatívny návrh, na druhej strane sa však zdá, že reforma
rieši skôr záujmy niekoĐkých krajín s vplyvnou loby a nie
problémy Únie ako celku. Klþovanie vinohradov za
finanþnú náhradu zníži ponuku vína v EÚ, ale otázne je, kto
tú dotáciu využije. Zámerom Komisie je znížiĢ výrobu vína
v hlavných producentských krajinách ako Taliansko alebo
Španielsko, ktoré sa najviac podieĐajú na nadprodukcii. No
dôsledkom bude skôr klþovanie vinohradov v strednej
a východnej þasti Únie, kde malí farmári bez väþšieho
váhania využijú dotáciu viac ako 7000 EUR za jeden hektár.
Ako som povedal, zámerom Komisie je nastoliĢ rovnováhu
na trhu, v praxi to ale bude znamenaĢ rovnováha na úkor
potlaþenia konkurencie z malých producentských krajín ako
Slovensko, Maćarsko alebo Rumunsko. VeĐkí vinári
z Francúzska, Talianska a Španielska si zachovajú aj
naćalej svoj nerovnovážny výrobný štandard. Druhým
bodom je krízová destilácia. Táto problematika má priamy
súvis s vyklþovaním. Podstatou krízovej destilácie je, že
nadmerná produkcia v Únii, ktorú nie je možné predaĢ, sa
vykupuje za peniaze spoloþného rozpoþtu a vydestiluje sa.
Táto politika opäĢ nahráva veĐkým producentom z južných
krajín EÚ, ktorý dostanú zaplatené dvakrát. Prvý raz
v podobe priamych platieb, druhý raz za výkup svojich
prebytkov. Nová reforma však poþíta so zastavením
podobného financovania a uvoĐnením vyše pol miliardy
EUR. Tento krok sa javí ako jedno z mála správnych
riešení, ktoré nová reforma prináša, pretože koneþne prinúti
veĐkých producentov znižovaĢ svoju výrobu a nespoliehaĢ
sa na drahé výkupy svojich prebytkov. Tretím nešĢastným
riešením reformy trhu s vínom je nový návrh na
oznaþovanie vína. Na jednej strane je možné súhlasiĢ
s návrhom na zrušenie oznaþenia „stolové víno“, na strane
druhej je však absurdné, aby sa tento druh vína staval do
podobnej pozície ako iné kvalitnejšie druhy. Zavedenie
princípu zemepisného oznaþenia pôvodu vína umožĖuje
vedĐa seba postaviĢ dva kvalitatívne úplne odlišné druhy
vína. Kvalitný Cabernet sauvignon roþník 2009 od
uznávaného výrobcu sa tak dostane na pulty obchodov hneć
vedĐa vína s rovnakým oznaþením, ktoré doteraz nosilo
etiketu s oznaþením „stolové“. Ako sa k tomu postavia
spotrebitelia, ktorí si vyberajú v prvom rade podĐa ceny?
Komisia sa obhajuje tvrdeniami, že tento nový systém
pomôže európskym vinárom predávaĢ viac vína na trhoch
tretích krajín a zmierniĢ tak problém nadbytku na
vnútornom trhu. No skôr dochádza k uprednostĖovaniu
kvantity na úkor kvality, þo povedie k ćalším deformáciám
na trhu s vínom.
Ing. Ján Bocora
Medzinárodné ekonomické vzĢahy
Prírodné zdroje a holandská choroba
S prírodnými zdrojmi sa nespájajú len pozitívne efekty ich
využívania
a exportu.
V prípade,
že
dochádza
k jednostrannému zameraniu ekonomiky danej krajiny len

na
bohatý
prírodný
zdroj
a k oslabovaniu ostatných sektorov
národnej
ekonomiky,
prevážia
negatívne
aspekty
exploatácie
Grešš
prírodných zdrojov. Ako dva hlavné
negatívne aspekty sa uvádzajú
holandská choroba a s Ėou súvisiace
prekliatie prírodných zdrojov.
Holandská choroba znamená, že
vysoký rast príjmov krajiny môže maĢ negatívne následky
na jej ekonomiku. V 60. rokoch minulého storoþia
Holandsko objavilo veĐké zásoby zemného plynu
v Severnom mori následkom þoho došlo k významnému
rastu holandských príjmov z exportu zemného plynu. Na
jednej strane tak došlo k rastu bohatstva holandskej
ekonomiky, na druhej strane však mal tento stav negatívny
vplyv na dôležité sektory holandskej ekonomiky. Gulden
posilnil þím došlo k zníženiu konkurencieschopnosti
holandských exportov mimo sektora zemného plynu.
Takýto stav ekonomiky sa preto zaþal nazývaĢ holandská
choroba. Podobný stav vývoja ekonomiky bolo možné
v minulosti pozorovaĢ aj v Španielsku v 16. storoþí, keć
došlo k významným objavom a prílevu zlata do krajiny
a v 19. storoþí v Austrálii (zlatá horúþka). Základom pre
ekonomický model holandskej choroby sa stala práca W. M.
Cordena a J. P. Nearyho z roku 1982 – Ziskový sektor
a deindustrializácia v malej otvorenej ekonomike. Corden
a Neary rozdelili ekonomiku zažívajúcu exportný boom na
tri sektory: 1. Vysoko ziskový sektor, 2. Zaostávajúci
(tradiþný exportný) sektor, 3. Domáci sektor. Prvé dva
sektory sú sektory obchodujúce so zahraniþím. Tretí,
domáci, sektor je sektor neobchodujúci so zahraniþím,
predstavuje ponuku pre domáce obyvateĐstvo (kým prvé
dva predstavujú ponuku len pre zahraniþie) a zahĚĖa napr.
maloobchodný predaj, služby, stavebníctvo, atć. Na tomto
modeli uvedení autori ukazujú, že v prípade holandskej
choroby dochádza k vytlaþeniu tradiþného exportného
sektora ostatnými dvoma sektormi. V prípade, že dôjde
k objaveniu významného objemu prírodného zdroja
v krajine, export daného zdroja vyvolá rast príjmov krajiny
v dôsledku zvýšeného prílevu zahraniþného kapitálu. Ak by
sa celý objem tohto prílevu spotreboval na import, nedošlo
by k žiadnemu vplyvu na ponuku peĖazí v krajine ani
k vplyvu na dopyt po domácich tovaroch. V praxi však
dochádza ku konvertovaniu zahraniþnej meny na domácu
menu, ktorá sa použije na domáci dopyt po výrobkoch
domáceho (tretieho) sektora. Ak je kurz domácej meny voþi
zahraniþnej mene fixný, dochádza k rastu ponuky domácej
meny v krajine þo vyvolá rast cien domácich tovarov
a zhodnotenie domácej meny. V prípade plávajúceho kurzu
dôjde k zhodnoteniu domácej meny prostredníctvom zmeny
výmenného kurzu.
Efekt z holandskej choroby môže byĢ dvojaký. V rámci
efektu presunu zdrojov spôsobí ziskový sektor rast dopytu
po pracovnej sile v tomto sektore þo spôsobí presun
pracovnej sily z tradiþného exportného sektora do
ziskového sektora a rast produkcie v tomto sektore. Tento
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stav sa nazýva aj priama deindustrializácia. Výdavkový
efekt nastáva ako dôsledok mimoriadnych príjmov z boomu
v produkcii a exporte prírodného zdroja. Rast príjmov
vyvolá rast dopytu po tovaroch domáceho sektora a spôsobí
presun pracovnej sily z tradiþného exportného sektora do
domáceho sektora (aby bol tento schopný zabezpeþiĢ dopyt
po svojich výrobkoch). Tento presun pracovnej sily sa
oznaþuje ako nepriama deindustrializácia. V koneþnom
dôsledku budú rásĢ ceny domácej produkcie a dôjde k rastu
reálneho výmenného kurzu.
ýo sa týka odstránenia následkov holandskej choroby, je
možné ju eliminovaĢ dvoma základnými spôsobmi. Jedným
z nich je spomalenie zhodnocovania reálneho výmenného
kurzu. Ako jedna z možností sa v tomto prípade ukazuje
sterilizácia príjmov zo ziskového sektora, tzn. že nie všetky
exportné príjmy tohto sektora sa vložia do ekonomiky
naraz, ale þasĢ príjmov sa uloží v zahraniþí do špeciálnych
fondov, cenných papierov, atć. a postupne sa budú
uvoĐĖovaĢ do domáceho obehu þím dôjde k zoslabeniu
výdavkového efektu. Okrem toho takto krajina zabezpeþuje
urþitú þasĢ svojho bohatstva aj pre budúce generácie, ktoré
už nemusia profitovaĢ z prírodného zdroja v takej miere ako
súþasná generácia (kvôli úplnému þi þiastoþnému
vyþerpaniu zdroja, zmene cien komodít na svetových
trhoch, atć.). Z politického hĐadiska však takéto postupné
þerpanie a ukladanie príjmov pre budúce generácie
v rozvojových krajinách þasto nefunguje. Vedie k tomu tlak
z ćalších oblastí spoloþenského života a tak tieto krajiny
väþšinou okamžite míĖajú všetky príjmy ziskového sektora
na riešenie chudoby, demografického vývoja, a i. Druhou
možnosĢou prekonania holandskej choroby je zvýšenie
konkurencieschopnosti zaostávajúcich sektorov a rast
investícií do týchto sektorov ešte pred úplným vyþerpaním
prírodného zdroja. Investície do vzdelania a rozširovania
infraštruktúry môžu viesĢ k rastu konkurencieschopnosti
výrobného a spracovateĐského sektora.
Ing. Martin Grešš, PhD.
Medzinárodné politické vzĢahy
.

Komparácia hodnotenia efektívnosti multilaterálnej
spolupráce vo vybraných štátoch OECD
( 3. þasĢ )
Komparácia metodík hodnotenia
efektívnosti v zahraniþí
Metódy hodnotenia efektívnosti sa
medzi jednotlivými medzinárodnými
Majerníková
organizáciami líšia svojou hĎbkou
a záberom.
V štúdii
dánskeho
Ministerstva
zahraniþných
vecí
o hodnotení
efektívnosti
medzinárodných organizácií viac ako
polovica respondentov uviedla, že nemajú definovanú
metodológiu a svoje závery vypracujú na základe

kvalifikovaného odhadu silných a slabých stránok. Medzi
kĐúþové východiská hodnotenia efektívnosti patria:
Britský Rámec efektívnosti multilaterálnych organizácií
(MEF) rozdeĐuje medzinárodné organizácie do skupín na
základe ich funkcionality a poskytuje pre každú z nich
špecifickú skupinu indikátorov.
Kanadský systém (MERA) vyzýva k hodnoteniu
efektívnosti všetkých medzinárodných rozvojových
organizácií na základe jednotnej sady indikátorov.
Dánska metodológia PMF (Performance Management
Framework) ako aj holandská MMS (Multilateral
Monitoring System) za základ svojho hodnotiaceho procesu
považujú
informácie získané od svojich zástupcov
v prijímateĐských štátoch doplnené na základe konzultácií.
Metodológia COMPAS využívaná medzinárodnými
finanþnými inštitúciami predstavuje komplexný systém
založený na rozpracovaných definíciách a indikátoroch.
Hodnotenie organizaþnej efektívnosti vs. hodnotenie
efektivity výsledkov
Pri podrobnejšom pohĐade na jednotlivé metodológie
odlišujú z prvom rade v prístupe k hodnoteniu efektívnosti.
Spoloþné iniciatívy (MOPAN a COMPAS) zahĚĖajú
v rámci hodnotených aspektov tak indikátory organizaþnej
efektívnosti ako aj indikátory efektivity ich þinnosti
z pohĐadu plnenia rozvojových cieĐov. Pri bližšom skúmaní
však môžeme konštatovaĢ, že metodológie individuálnych
štátov sa vo väþšej miere zameriavajú na hodnotenie
výsledkov þinnosti, þo súvisí s prevažne projektovým
charakterom riadenia rozvojovej spolupráce.
Pri skúmaní individuálnych metodík VeĐkej Británie,
Kanady, Dánska a Holandska, ktoré sú všetky þlenmi
MOPAN, však nachádzame oveĐa širší rozsah oblastí
hodnotenia z vyšším dôrazom na zohĐadnenie kritérií
efektivity multilaterálnej spolupráce. Hodnotenia skúmajú
rozliþné fázy projektového cyklu: vstupy, výstupy, výsledky
a dopady, ale vo väþšine prípadov kladú dôraz na koneþné
výsledky a dopady. Hodnotenia obvykle pokrývajú nielen
projekty, ale i programy, špecifické politiky alebo
korporátne otázky. Väþšina hodnotení sa však zameriava na
hodnotenie operaþného manažmentu a sú obvykle
vykonávané po ukonþení daného programového obdobia
alebo jednotlivých projektov. Medzi indikátory efektívnosti
patrí napríklad hodnotenie oblasti:
dosiahnutých výsledkov tzn. dosiahnuté vs. plánované
výsledky v partnerskom štáte;
sledovanie plnenia národných záujmov,
prípadne rozsah nepredpokladaných výsledkov (externalít).
Ćalšou oblasĢou hodnotenia, ktorá je špecifická pre
hodnotenie efektívnosti zo strany individuálnych štátov, je
sledovanie
nákladovej
efektívnosti
a udržateĐnosti
výsledkov. V súvislosti s rozliþnými prístupmi k hodnoteniu
efektívnosti medzinárodných organizácií, najmä z pohĐadu
plnenia demokratického mandátu a pohĐadu verejných
inštitúcií, je dôležité sledovanie významu výsledkov. To
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zahĚĖa sledovanie konzistentnosti projektov z pohĐadu
rozvojových stratégií prijímateĐských štátov, národných
záujmov donorských štátov ako aj konzistentnosti
z pohĐadu partnerského ekosystému a tretieho sektora.
Medzi najþastejšie používané ukazovatele patria
nasledovné: význam / relevantnosĢ dopad a udržateĐnosĢ.
/pokraþovanie/
Ing. Eva Majerníková
Osobnosti
Robert W. Fogel
V roku 1993 dostali Nobelovu cenu za ekonómiu dvaja
rodení Ameriþania – R. W. Fogel a Douglass C. North za
obnovenie výskumu ekonomickej histórie aplikáciou
ekonomických teórií a kvantitatívnych metód s cieĐom
vysvetliĢ hospodárske a inštitucionálne zmeny.
Prvý z menovaných, Robert W. Fogel, sa narodil v New
York City v roku 1926. Jeho rodiþia pochádzali z Ruska, do
USA sa prisĢahovali 4 roky pred jeho narodením. Kećže
obaja rodiþia mali záujem o kvalitné vzdelanie synov (Fogel
mal staršieho brata), obaja sa dostali na štúdium na vysokú
školu. PodĐa Fogela ho práve starší brat intelektuálne
inšpiroval pri vzájomných diskusiách o sociálnych
a ekonomických problémoch veĐkej hospodárskej krízy zo
zaþiatku 30. rokov minulého storoþia s ostatnými
spolužiakmi, priþom mladý Robert naþúval vo vedĐajšej
izbe.
Fogel navštevoval verejné školy v New York City v rokoch
1932 – 1944, priþom ich považoval za excelentnú prípravu
pre život vedca. Okrem toho podnietili aj jeho záujem
o literatúru a históriu.
Po ukonþení strednej školy zaþal Fogel navštevovaĢ
Cornellovu univerzitu (kde v roku 1948 získal titul
bakalára) a v štúdiu pokraþoval na Columbijskej univerzite
(získal titul MA v roku 1960) a na univerzite Johna
Hopkinsa (kde získal vedecký titul PhD. v roku 1963). Už
poþas bakalárskeho štúdia na Cornellovej univerzite
presunul svoje záujmy zo štúdia fyziky a chémie na
ekonómiu a históriu. Jedným z dôvodov bol pesimizmus
týkajúci sa ćalšieho vývoja ekonómie v druhej polovici 40.
rokov, kedy boli znaþné rozšírené predpovede o návrate
masovej nezamestnanosti podobnej ako v kríze.
Fogel sa domnieval, že štúdiom ekonómie a histórie a ich
vzájomnou kombináciou bude môcĢ rýchlo objaviĢ
základné sily, ktoré determinovali technologické
a inštitucionálne zmeny v minulosti a že tieto znalosti mu
umožnia nájsĢ riešenia vtedajších problémov, najmä
hospodárskej nestability a nerovnosti.
VzhĐadom na nedostatoþné výskumy v tejto oblasti sa zaþal
zaoberaĢ konkrétnejšími otázkami, hlavne úlohou tovární
a závodov pri hospodárskych a inštitucionálnych zmenách
v priebehu 19. storoþia. Zaujímalo ho, þo bolo podstatou
a aký
bol
rozsah
prínosu
nových
technológií
k ekonomickému rastu. Uvedomil si, že na zodpovedanie

týchto otázok bude potrebný kvantitatívny dôkaz, takže sa
zaþal venovaĢ aj štúdiu analytických a štatistických metód.
Z Fogela sa tak stal historik ekonómie.
Redakcia
Európska únia
Regionálna politika Európskej únie
História zjednocovania regionálnej politiky európskych
štátov
Rímska zmluva o založení Európskeho hospodárskeho
spoloþenstva /EHS/ v roku 1957
(2. þasĢ)
Problémom, ktorý bolo potrebné
vyriešiĢ bol aj rozdiel medzi mestom
a vidiekom.
Riešenie
bolo
zakomponované v tomto þlánku.
Vojtech
„ýlenské štáty postupne vypracujú
spoloþnú poĐnohospodársku politiku
poþas prechodného obdobia a
najneskôr do konca tohto obdobia ju
zaþnú uplatĖovaĢ.
- Na dosiahnutie cieĐov stanovených v þlánku 39 sa
zavedie spoloþná organizácia poĐnohospodárskych
trhov.
- Aby spoloþná organizácia uvedená v odseku 2 dosiahla
stanovené ciele, môže sa vytvoriĢ jeden alebo viac
poĐnohospodárskych usmerĖovacích a záruþných
fondov.
/þlánok 40, Rímska zmluva z roku 1957/

Takto sa vytvorili legislatívne predpoklady na založenie
Európskeho sociálneho fondu (ESF –European Social Fund)
a Európskeho
usmerĖovacieho
a garanþného
fondu
(EAGGF – European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund), ktoré sa postupne stali základnými nástrojmi
regionálnej politiky.
ZároveĖ sa v tejto zmluve stanovilo kto bude správcom
týchto finanþných prostriedkov a stanovil sa princíp
þerpania týchto finanþných prostriedkov þlenskými štátmi
na jednotlivé projekty a tie sa ohraniþili kvótami. Tie
zaruþovali rovnomerné rozdelenie týchto prostriedkov
podĐa dohodnutého pomeru. Túto úlohu na seba prevzala
Európska investiþná banka, ktorá bola zriadená na základe
þlánku 129 tejto zmluvy. Konkrétne úlohy tejto banky boli
stanovené v nasledujúcom þlánku.
„Úlohou Európskej investiþnej banky je prispievaĢ k
vyváženému a vyrovnanému rozvoju spoloþného trhu
v záujme spoloþenstva, na þo banka využíva prostriedky
kapitálového trhu a vlastné prostriedky. Preto na
neziskovom základe poskytuje pôžiþky a záruky, a tým
uĐahþuje
financovanie
nasledujúcich
projektov
vo všetkých hospodárskych oblastiach.“
/þlánok 140, Rímska zmluva z roku 1957/

Jednotlivé þlánky Rímskej zmluvy nám jasne ukázali
kto , za akým úþelom a akým spôsobom bude tieto finanþné
prostriedky prerozdeĐovaĢ. Tie sa stali neskoršie
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základnými nástrojmi európskej regionálnej politiky. Na
záver skúmania tejto zmluvy je potrebné povedaĢ to
najdôležitejšie a to o rozpoþte EHS z ktorého tieto finanþné
prostriedky budú prideĐované jednotlivým štátom.
Zásadný rozdiel medzi rozpoþtami jednotlivých
þlenských štátoch je v tom, že rozpoþty þlenských štátoch
môžu byĢ v deficite, zato rozpoþet EHS podĐa þlánku 199
musí byĢ v rovnováhe. To znamená, príjmy sa musia
rovnaĢ výdavkom.. A aký je podiel príjmov jednotlivých
štátov hovorí nasledujúci þlánok.
„ Rozpoþtové príjmy zahĚĖajú, bez ohĐadu na iné
príjmy, finanþné príspevky þlenských štátov stanovené
podĐa nasledujúceho kĐúþa:
Belgicko
7,9
Nemecko
28
Francúzsko
28
Taliansko
28
Luxembursko
0,2
Holandsko
7,9“
/þlánok 200, Rímska zmluva z roku 1957/

Orgány EHS a ich príspevok k zjednocovaniu regionálnej
politiky
V roku 1970 pri Rade Európy bola založená Konferencia
ministrov zodpovedných za regionálne plánovanie. Tento
akt patril z hĐadiska zjednocovania regionálnej politiky na
úrovni Európy medzi významné príspevky orgánov EHS.
Ćalším dôležitým medzníkom bolo v roku 1975 vytvorenie
Fondu regionálneho rozvoja (ERDF – European Regional
Development Fund) CieĐom tohto fondu bolo
prerozdeĐovanie finanþných prostriedkov v prospech
chudobnejších þlenských štátov, aby sa zabránilo vzniku
neúnosným sociálnym a
ekonomickým rozdielom
v jednotlivých regiónoch
V roku
1983
prijala
Konferencia
ministrov
zodpovedných za regionálne plánovanie Chartu európskeho
regionálneho plánovania. V tomto dokumente definovala
filozofiu, ciele a princípy spoloþného regionálneho
plánovania v Európe.
Na vyrovnávanie ekonomických a sociálnych rozdielov v
západnej Európe mali v 80. rokoch vplyv aj decentralizaþné
tendencie. Tie pôsobili na prerozdeĐovanie kompetencii
štátnej správy a miestnej samosprávy. CieĐom bolo
posilnenie miestnej samosprávy a jej priblíženie k obþanovi.
Na základe týchto tendencii prijala Rada Európy v roku
1985 Európsku chartu miestnej samosprávy.
Na realizáciu spoloþnej regionálnej politiky Európskej únie
bolo nutné hĐadaĢ spôsob, ako objektívne zistiĢ regionálne
rozdiely. Na porovnanie situácie v konkrétnych regiónoch
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bolo za kritérium vybrané porovnanie výkonu podĐa rastu
HDP v prepoþte na obyvateĐa. Pretože regionálna politika
sa nezaoberá porovnávaním rozdielov medzi jednotlivými
þlenskými štátmi, ale sústrećuje sa na regióny, bola
vytvorená presná lokalizácia regiónov. V roku 1988
Európske spoloþenstvo sa dohodlo na vytvorení špeciálnych
štatistických teritoriálnych jednotiek NUTS, podĐa
francúzskeho názvu (Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques), vypracovaný Eurostatom, ktorý slúži
potrebám sociálno-ekonomických a štrukturálnych analýz
územných jednotiek rôzneho hierarchického rangu. Systém
NUTS pracuje s päĢstupĖovým hierarchickým triedením,
z toho sa vzĢahujú tri na regionálnu úroveĖ a dve na lokálnu
úroveĖ.
V dôsledku veĐkých rozdielov vo veĐkosti teritoriálnych
jednotiek v jednotlivých krajinách EÚ bol iniciovaný návrh
nariadenia Európskeho parlamentu o zavedení všeobecnej
klasifikácie
územno-štatistických
jednotiek
NUTS
(Proposal for a regulation of the European Parlament and of
the Counsil of the European Union On the establishment of
a common classification of Territorial Units for Statistics) –
NUTS-2001/0046(COD), kde v kapitole III., v bode 2 tohto
materiálu urþuje rozmedzie poþtu obyvateĐstva jednotlivých
úrovní NUTS (v tabuĐke)
ÚroveĖ
NUTS

Minimálny
poþet
obyvateĐov

Maximálny poþet obyvateĐov

NUTS 1

3 000 000

7 000 000

NUTS 2

800 000

3 000 000

NUTS 3

150 000

800 000

(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), vypracovaný
Eurostatom

Pre potreby štrukturálnej politiky a prispôsobenie sa
metodike krajín EÚ bola aj na Slovensku vypracovaná
územná systemizácia podĐa NUTS. Štatistický úrad SR
územnú systemizáciu zverejnil v Zbierke zákonov ako
opatrenie ŠÚ SR þ. 75 zo dĖa 4. marca 1998, ktorým sa
ustanovuje þíselník štatistických územných jednotiek
Slovenskej republiky. Táto systemizácia bola prerokovaná a
registrovaná s Eurostatom. Územná systemizácia v zmysle
tohto opatrenia je nasledovná: ÚroveĖ NUTS 1 tvorí
Slovenská republika, NUTS 2 tvorí Bratislavský kraj,
Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné
Slovensko, NUTS 3 je 8 krajov, NUTS 4 predstavuje 79
okresov a NUTS 5 tvorí 2878 obcí Slovenska.
/pokraþovanie/
Ing. František Vojtech, PhD.
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