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2 .... Úvodne slovo

Úvodné slovo
3VS dekáda – kľúčový predpoklad prosperujúceho
Slovenska
Mesiac marec, tradične mesiac knihy.
To platilo mnohé desaťročia, keď
knihy (boli dostupné aj pre nižšie
príjmové
skupiny
slovenských
občanov. V roku 2011 je na kultúru zo
štátneho rozpočtu SR vyčlenených o
desať percent menej prostriedkov ako
za rok 2010. A prostriedky, vydelené
zo štátneho rozpočtu na vzdelanie, vedu a výskum
terajšou vládnou garnitúrou tvoria hanebné pol percenta.
Koľko sa len popísalo výskumných prác a odborných
kníh a článkov – od Slovenskej akadémie vied cez
univerzity, výskumné i podnikateľské inštitúcie vrátane
bánk. I v našich SILOČIARACH a zborníkoch (O. Barič,
M. Baránik, J. Darmo, P. Hrivík, J. Husár, A.M. Húska, K.
Ivanička, L. Lysák, D. Machala, Š. Majtán, M. Sedlák, M.
Tkáč a ďalší) o formovaní vedomostnej spoločnosti.
A výsledok: to zahanbujúce necelé polpercento v štátnom
rozpočte na vzdelanie, vedu a výskum - s albánskou
príchuťou!
A (ne)čerpanie fondov z prostriedkov Európskej únie?
Rovnako – a opakovane –mizerné! Aj o tom sme našich
čitateľov na konkrétnych príkladoch informovali. Bez
odozvy.
Pre porovnanie príjmov pracovníkov v oblasti
vzdelania, vedy, výskumu a kultúry postačí snáď fakt, že
priemerný učiteľ dostane o 16 percent nižší plat než
priemerný
zamestnanec
v hospodárskom
sektore.
S neveľkými odchýlkami to platí i v ďalších oblastiach. Plat
učiteľa v Čechách je o takmer 50 percent (47 % - 2008)
vyšší. Porovnávať sa s ďalšími Západoeurópanmi je priam
zahanbujúce. Aj pri dobrom vedomí problémov, ktoré
čakajú zodpovedne zmýšľajúcich Slovákov pri hľadaní
a presadzovaní východísk z terajšej situácie, sme
presvedčení, podobne ako na začiatku 90. rokov m. st., že
pri koordinovanom postupe akademickej, podnikateľskej
a politickej sféry, je v našich silách dosiahnuť radikálny
zlom v relatívne krátkom období. Na všestranný prospech
Slovenska a celej EÚ.
Východisko z tejto neblahej situácie Slovenská
ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov
Slovenska vidí v nástupe od slov k činom.
Po predbežných konzultáciách s významnými
národohospodármi aj zo Slovenskej akadémie vied, sme sa
obrátili na predsedníčku vlády SR s nasledujúcou výzvou.
Výzva SES-NEZES k presunu prostriedkov z eurofondov
na infraštruktúru.
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Vážená pani predsedníčka Vlády Slovenskej republiky,
.

Rada Slovenskej ekonomickej spoločnosti - Nezávislého
združenia ekonómov Slovenska (SES-NEZES) pokladá
zámer Vlády SR presunúť prostriedky, určené na
vzdelávanie, vedu a výskum na budovanie infraštruktúry za
neakceptovateľné. Tento postup pokladá nielen akademická
obec, ale odporúčame veľká časť našich občanov za rozpor
s programom i terajšej vlády SR.
Žiadame preto všetky kompetentné inštitúcie, predovšetkým
Vás a príslušných členov vlády, poslancov Národnej rady
SR a všetkých, ktorým leží na srdci záujem budúceho
rozvoja Slovenska , aby sme nedovolili takéto spiatočnícke
kroky. Naopak, vidíme práve v čase revitalizácie svetovej
ekonomiky plné opodstatnenie a Vám
vyhlásiť ako kľúčový program Slovenska pre začínajúce
desaťročie Dekádu 3VS = Vzdelanie –Veda -Výskum
Slovenska.
Týmto programom by Vláda SR, relevantné inštitúcie ,
vrátane mimovládnych a celá SR dali jasný signál, že to
s utváraním vedomostnej spoločnosti myslí seriózne a ide
riešiť s plnou zodpovednosťou. Takýto prístup priviedol
k úspechom nielen USA, Japonsko a ďalšie vyspelé štáty,
ale najnovšie i Čínu a Indiu. Aj my to dokážeme, Treba len
začať a využiť náš potenciál.
Keďže naše odporúčania majú i sociologický rozmer,
veríme, vážená pani predsedníčka vlády SR, že ich budete
posudzovať aj z pozície graduovaného vysokoškolského
pedagóga a že naša iniciatíva nájde u Vás pochopenie
a podporu, za čo Vám vopred ďakujeme.
S úctou Ing. Ladislav Lysák, DrSc., v.r. predseda Rady SESNEZES
Doteraz - tak, ako sa to u takmer všetkých, nami volených
politických predstaviteľov a ich úradníkov stalo nepísanou
normou - zostáva aj naša výzva bez akejkoľvek odozvy!
Je to škodlivé všeobecne a u tak závažnej problematiky
akou je radikálny vzostup vzdelania, vedy a výskumu
osobitne. Bez neho sa budú naše i ďalšie generácie
v starostlivosti o efektívny vývoj a kvalitu života našich
ľudí naďalej potácať na chvoste Európy. A budeme, sa takto
hanebne potácať, pokým si nedosadíme na čelo štátu aj
ďalšie stupne riadenia ľudí spôsobilých nielen veľkoryso
sľubovať, ale aj bez zahraničných tútorov proslovensky
konať. S programom nie na jedno volebné obdobie, ale na
desaťročia. Tu pomôže len zjednotenie a aktivizácia
tvorivých, konštruktívnych síl našej spoločnosti. Ak to
dokázali naši predchodcovia v zložitých vojnových rokoch,
určite sme to schopní dokázať aj my. Len musíme, v duchu
hlbokej pravdy, ktorú na súde povedal jeden zo strojcov
hospodárskeho úspech prvej Slovenskej republiky,
(založenej na Slovenskom sneme 14. marca 1039), guvernér
Slovenskej národnej banky Prof. Imrich Karvaš: „Naši
pracovali ako pre seba
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Ekonomický komentár
Vývojové trendy vo svetovej ekonomike a ich vplyv na
formovanie novej priemyselnej politiky.
Riešenie hospodárskej a priemyselnej
politiky ako i politiky rozvoja vedy,
techniky a inovácií v jednotlivých
krajinách je charakterizované širokým
rozsahom prístupov k riešeniu danej
problematiky. V zásade historicky sú
tieto prístupy charakteristické menším
alebo väčším zasahovaním vlády do
tvorby a realizácie týchto politík, a to
prostredníctvom priamych alebo nepriamych nástrojov.
Hlavne v podmienkach Slovenska treba hľadať nové
metódy a nástroje, ktoré budú efektívne pôsobiť na čoraz
komplexnejšie využívanie vedy, výskumu a inovácií pri
rozvoji ekonomiky v záujme jej trvalo udržateľného rastu.
Vývoj ekonomiky v najbližších desaťročiach bude ešte viac
ako doteraz charakterizovaný rastúcou globalizáciou,
nástupom nových priemyselných, ale aj informačných a
komunikačných
technológií,
čoraz
výraznejšieho
presadzovania sa vedy, techniky a inovácií v konkrétnom
hospodárskom i spoločenskom živote, so silnou orientáciou
na rast produktivity a konkurenčnej schopnosti.
Súčasný stav tohto ekonomického vývoja je pre Slovensko
už dlhodobejšie nepriaznivý. Pre porovnanie v oblasti
inovácií Európska komisia zaviedla systém hodnotenia
inovačnej výkonnosti jednotlivých členských krajín.
Posledne zverejnené výsledky opätovne potvrdzujú, že
Slovensko z hľadiska inovačnej výkonnosti zaostáva za
priemerom nielen EÚ 15, ale i EU 25 ako v celkovej
inovačnej výkonnosti, tak aj medziročnom raste inovačnej
výkonnosti. Slovensko je v súčasnosti zaradené do
poslednej skupiny „vlečúcich sa krajín“ s nízkou inovačnou
dynamikou (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Portugalsko).
Dokumenty ktoré prijala slovenská vláda na riešenie trvalo
udržateľného rastu Akčný plán TUR Slovenska 2005-2010 a
Systémová štruktúra národohospodárskej stratégie SR na
roky 2005 – 2013 už stratili svoju platnosť, resp. strácajú.
Od ich prijatia vplyvom vývojových tendencii v rôznych
náväzných sektoroch ekonomiky, hlavne pod vplyvom
svetovej hospodárskej krízy vzniká nutnosť ich inovácie
resp. prijať zásadne nové dokumenty s novými prístupmi.
Treba v tejto súvislosti oceniť aktivity na úrovni EÚ. Podľa
predstaviteľov priemyselných sektorov, kríza spôsobila, že
skoncipovanie európskej priemyselnej politiky je oveľa
dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. V priemyselnej
politike je potrebný nový prístup, to sú závery zo samitu
začiatkom minulého roka. Najviac zachytáva túto tendenciu
predložená iniciatíva Priemyselná politika vo veku
globalizácie, ktorá má priniesť novú priemyselnú politiku.
Ta sa ma stať dôležitým medzníkom pre naplnenie cieľov
stratégie Európa 2020.

Vo svete súčasnú hospodársku situáciu niektorí autori chápu
ako možný začiatok tretej (zelenej) priemyselnej revolúcie.
Tieto názory o nástupe novej priemyselnej revolúcie sa
objavujú dlhodobejšie už v hodnotení Európskej, ktoré sa
týkalo energie. Následne sa už začalo uvažovať v roku 2007
o agende v rámci tretej priemyselnej revolúcie, ktorá by
spájala energetiku, životné prostredie a priemyselnú politiku
Európskej únie. Akýkoľvek rozvoj si vždy vyžadoval
a v budúcnosti to bude v ešte vo väčšej miere vyžadovať
značne finančné prostriedky.
Z hľadiska financovania priemyselnej politiky treba
považovať za nepriaznivý fakt to, že je na Slovensku nízky
finančný podiel účasti privátneho sektora. Kriticky a to
veľmi sa treba vyjadriť k problému nepriaznivého čerpania
štrukturálnych fondov, ako kľúčového finančného zdroja
hlavne v oblasti vedy a výskumu a inovácii, ktoré sú
predpokladom rozvoja priemyselnej politiky.
Možno povedať, že žiadna Vláda SR od začiatku
poskytovania pomoci tejto oblasti nevenovala prílišnú
pozornosť. Prekvapujúci fakt je v prípade súčasnej vlády,
ktorá po oprávnenej kritike využívania eurofondov za
prechádzajúce štvorročné obdobie, zatiaľ systémovo ani
vecne nič konkrétne pre zlepšenie nepriaznivej situácie
neurobila. Pri tom práve táto vláda začala s využívaním
eurofondov, po vstupe Slovenska do EÚ .
Pozoruhodne je tiež to, že na základe programového
vyhlásenia si súčasná vláda stanovila úlohu vo svojom
uznesení zo septembra č.591/2010 k materiáli Návrh
krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR, že „Vláda
zjednoduší a zefektívni neúmerne komplikovaný a
prebyrokratizovaný proces riadenia eurofondov v oblasti
vzdelávania, výskumu a vývoja, ktorý je príčinou nízkej
miery transparentnosti a zmysluplnosti čerpaných
prostriedkov, ako aj veľmi slabého čerpanie eurofondov“.
Doteraz táto úloha nie je splnená, aj keď termín bol
v decembri. Taktiež od júna minulého roka nebola doteraz,
teda trištvrte roka vyhlásená výzva na predkladanie
projektov v OP veda a výskum, aby sa SAV, vysoké školy
a iné inštitúcie z tejto oblasti zamerania mohli uchádzať
o prostriedky z eurofondov. Kapacitné zabezpečenie
pracovníkov pracujúcich s eurofondami je dostatočné aj
s dobrým finančným ohodnotením. Problém je na
manažérskej úrovni vedúcich pracovníkov na eurofondoch,
ale aj vo vedení príslušných ministerstiev.
Ing. Ondrej Barič, PhD,
Národné centrum európskych a globálnych štúdii.
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Chvejivý proces revitalizácie svetovej ekonomiky
a formovanie perspektív
Po hlbokom otrase americkej i svetovej ekonomiky, ktorý
nasledoval po umožnení krachu Lemon Brothers, sa
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v ostatných dekádach začalo postupne
prejavovať
oživenie, revitalizácia svetového hospodárstva.
V makroekonomických
globálnych reláciách
k odvráteniu hlbokej svetovej krízy a k revitalizácii svetovej
ekonomiky rozhodujúcou mierou prispeli, podľa názoru
Slovenskej ekonomickej spoločnosti – Nezávislého
združenia ekonómov Slovenska
tri rozhodujúce faktory.
Po prvé to boli včasné radikálne zásahy vlád USA
a následne ďalších veľkých ekonomík na záchranu
krachujúceho privátneho
bankového sektoru. Rigidné
zbožšťovanie trhových princípov šlo bokom. Bez ohľadu na
dlhodobé zatracovanie
Keynsových ekonomických
a spoločenských
princípov
a najmä
v tranzitívnych
ekonomikách presadzované princípy ultraliberalizácie a
(svojej) demokracie = privatizácie podkapitalizovaných
a zámerne deštruovaných podnikov. K tomu prispievala (a
v Slovenskej republike doteraz prispieva) dehonestácia
štátu a jeho (nie skutočných vinníkov - korupčných
politikov) neschopnosti riadiť ekonomiku. Zvíťazil pud
sebazáchovy – národnoštátnych záujmov a v ešte väčšej
miere záujmov megakapitálu.
Po druhé to bola nami predpokladaná, no v tomto
prípade až udivujúco pružná reakcia medzinárodných
organizácií. Uvoľnili sa bariéry skupiny najmocnejších – G7/G-8.
a od začiatku 90. rokov sformovaná, no do roku 2007
latentne prežívajúca skupina najsilnejších ekonomík sveta –
G-20 (Group Twenty) prevzala iniciatívu a na svojich
summitoch, počínajúc ..............
pružne prijímala
a presadzovala rozhodnutia, ktorých výsledkom sa stali
predtým nevídané opatrenia na kontrolu a riadenie
bezbrehého voluntarizmu, ktorý viedol ku priepastnému
odtrhnutiu reálnej od tzv. virtuálnej ekonomiky.
Summity G-20
Do určitej miery je opodstatnené ku G-20 prirátať aj
brettonwoodské dvojičky - Svetovú banku a Medzinárodný
menový fond.
A po tretie sú to účinné generátory revitalizácie
regionálnych i globálnej ekonomiky štátoch BRICu, najmä
Číny a Indie, ale postupne aj Brazílie a ďalších - zvyšovaním
spotreby na ich ohromne sa rozširujúcom sa trhovom
priestore. Vzhľadom k závažnosti toho faktora v etape
revitalizácie aj pri určovaní programu medzinárodných
vzťahov Slovenskej republiky uvedieme aspoň v skratke
jeho vnútorný i kooperačný potenciál.
Kľúčová pozícia Čínskej ľudovej republiky je daná
jednak :
a/ jej rozlohou a nedostižným ľudským potenciálom svetovým prvenstvom populácie – 1,3 miliardy obyvateľov
(približne štvrtina svetovej populácie!),
b/ na jej území sa nachádzajú jedny z najväčších
surovinových zdrojov na svete (uhlie, volfrám, cín, ropa,
železná ruda, horľavé bridlice, magnezit, molybdén,
striebro, bauxit, ropa, zemný plyn);zároveň vyváženou
modernizáciou a flexibilitou vnútornej a zahraničnej
politiky
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b/ dereguláciou - kombinovaným systémom riadenia
ekonomiky a spoločnosti, neumožňujúcim radikálne zvraty
v krátkych časových intervaloch (Číňania pri transformácii
ekonomiky zvolili gradualistický prístup, prístup
postupných štruktúrnych a substanciálnych zmien na
lokálnej a regionálnej úrovni a- po ich overení
a vyhodnotení - uplatnenie s adekvátnymi úpravami na
úrovni celoštátnej);
c/ otváraním sa svetu – rozsiahlym rozširovaním
zahranično-ekonomických vzťahov.
Aktuálnym príkladom posledných dvoch faktorov platí
v Číne nová legislatívna norma od 1. augusta 2009.
Umožňuje čínskym spoločnostiam investovať v zahraničí
aj bez predtým potrebného súhlasu čínskej vlády. Možno
teda opodstatnene očakávať, že rozsah investícií čínskych
a ďalších štátov BRICSu (v súčasnosti BRICS disponuje
vyše 41 % celosvetových devízových rezerv) sa môže
v relatívne krátkom čase výrazne zvýšiť. Zaujímavá bude
ich alokácia. V súčasnosti prevládajú východné tendencie.
Z hľadiska substanciálneho medzi priority sa radia
energetické zdroje. Napr. spoločnosť CNOOC oznámila
svoj zámer vytvoriť s ďalšou u čínskou spoločnosťou
SINOPEC joint venture a získať investíciou v rozsahu
približne 1,3 mld. USD 20-percentný podiel na
podmorských ropných zásobách v Angole, ktoré vlastní
spoločnosť Marathon Oil. Rozsiahle sú investičné aktivity
Číny i na ďalších kontinentoch
S Európskou úniou je spolupráca Číny založená na
strategickom partnerstve najmä v ekonomickej oblasti. EÚ
je od roku 2007 najväčším obchodným partnerom Číny.
V súčasnosti je Čína treťou najväčšou ekonomikou sveta
a dynamika jej rastu dáva predpoklad k vzostupu
k svetovému vrcholu! Možno o tom usudzovať i z údajov
v tabuľke č.1
Tabuľka č. 1

Základné makroekonomické ukazatele za obdobie 2004–2008
2004
2005
2006
2007 2008*
HDP
v bežných 1 936
cenách (mld. USD)
Rast
HDP
porovnateľných
cenách

2 303

2 774

3 460 4 196

v 10,1 % 10,4 % 11,1 % 13 % 9 %

HDP
na
1 1 490 1 760 2 110 2 620 3 160
obyvateľa (USD)
Zdroj: Národný štatistický úrad ČLR; Economic Intelligence
Unit; * odhad

Pravdou však je, že životná úroveň jej obyvateľstva nesie
nepriaznivé stopy minulých období. Sú to veľké rozdiely
v životnej úrovni obyvateľov miest a vidieka, kde žije vyše
800 miliónov ľudí a ich príjmy sa v r. 2006 pohybovali na
úrovni 1/3 príjmov mestskej populácie. V dôsledku toho
zvyšujú sa snahy o presun do miest, takým tempom, že
oproti 17,4 % mestského obyvateľstva v roku 1971 by sa
ich podiel mal do roku 2015 zvýšiť až na 49,5 percenta...
Pritom rast priemyselnej výroby Číny v roku 2008 o 12,9%,
bol najmä zásluhou rastu produkcie v ťažkom priemysle.

3/11

Stavebná výroba sa zvýšila o 22,8%, produkcia obilnín o
takmer 5 %. HDP vytvorený v oblasti služieb sa v roku
2008 zvýšil o 9,5%. Výrazne však klesla produkcia
elektrickej energie, až o 9,4 % - na 5,5% rastu oproti roku
2007.
Povšimnutia hodné je postavenie štátov BRIC vo
svetových rebríčkoch v rezervách zahraničných mien 2008):
Čína 1. miesto (najväčšie rezervy zahraničnej meny na svete
- 2 bilióny US dolárov), Rusko 3., India 4. a Brazília na 7
mieste.
Nepochybné je však aj to, že i mohutná Čína už
pocítila záchvevy globálnej krízy v ekonomickej aj v iných
oblastiach. V porovnaní s 13% rastom HDP v roku 2007
došlo v roku 2008 k výraznému poklesu rastu HDP – na 9
percent! Rast investícií do fixného kapitálu sa v poslednom
kvartáli 2008 znížil o 1,5%, Ale vzhľadom na špecifický
spoločenský a ekonomický systém Čína znáša tento náraz
s menšími dôsledkami ako to vidíme v rade iných svetových
mocností. V tomto roku sa očakáva hospodársky rast Číny o
7 až 8 %, Indie o 6 % (v 3. štvrťroku 2009 to bolo takmer 8
% - News India)..
Indická republika
Dynamizácia rozvoja samostatnej Indickej republiky je
doteraz vo všeobecnosti prijímaná s istou zdržanlivosťou. Je
to zrejmý dôsledok nižšej úrovne poznania jej reálií. Jej
posun medzi dominantné svetové veľmoci v ostatných
dvoch dekádach však svedčí o mohutnom potenciáli Indie,
ktorý je príťažlivý v medzinárodných ekonomických
vzťahoch a je prísľubom aj pre oživenie svetovej
ekonomiky v čase globálnej krízy.
Indická republika je rozlohou (3,287,263 km2)
siedmy najväčší štát sveta. Počtom 1,1 miliardy obyvateľov
(od r. 2007) je druhým najľudnatejším štátom sveta a
označuje sa za najväčšiu demokraciu sveta. Priemerná dĺžka
života sa tu zvýšila za 20 rokov až o 15 rokov. Predpokladá
sa, že pri súčasnom tempe rastu populácie bude v Indii
v roku 2050 žiť viac ľudí ako v Číne.
Indická republika má bohaté zdroje nerastných
surovín. Nachádzajú sa tu štvrté najväčšie zásoby uhlia na
svete (248 mld. ton), ako aj významné ložiská železnej rudy
(piate najväčšie zásoby na svete (13 mld. ton), druhé
najväčšie zásoby na mangánovej rudy (160 mil. ton),
bauxitu - štvrté najväčšie zásoby na svete (2,4 mld. ton),
titánovej rudy a chrómu - tretie najväčšie zásoby na svete
(57 mil. ton). Významné sú tu ložiská medených rúd,
čiastočne ložiská rúd farebných kovov. Rozsiahla je ťažba
vápenca a tiež diamantov. Menej významné sú ložiská
a ťažba ropy a zemného plynu.
Terajšiu etapu Indie označujú indickí ekonómovia za
obdobie liberalizácie a intenzívneho rozvoja hospodárstva.
Indická ekonomika vykazuje výrazný a trvalý rast už takmer
dve dekády - približne 6,5 % (v polroku 2003-2004 to boli
8,4% rastu HDP). Indická rupia je stabilná, devízové
rezervy prekročili 100 mld USD a naďalej rastú, takže
indická ekonomika patrí celosvetovo k najrýchlejšie
rastúcim. A možno opodstatnene súhlasiť s ekonómami,
ktorí predpokladajú, že štruktúra svetovej ekonomiky už
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v roku 2020 sa bude od terajšej podstatne líšiť a India sa
bude nachádzať v popredí svetového hospodárstva.
Očakáva sa, že napriek terajšej finančnej kríze
banky napomôžu proaktívnu stimuláciu rastu podporou
malých a stredných podnikov a podporou potravinárskeho
priemyslu. Tomu by malo napomôcť zlepšenie vzdelania
pre podnikanie (entrepreneurship education) na stredných
školách i univerzitách, dynamizácia kapitálového trhu a
mnohé ďalšie aktuálne opatrenia.
India je šiestym najväčším producentom energie na svete.
V rozvoji priemyselnej výroby a moderných technológií
dosiahla India veľký pokrok. Má mnohopočetný potenciál
technicky vzdelaných ľudí. V niektorých oblastiach sa
zaraďuje medzi rozhodujúce štáty sveta, najmä v oblasti
atómovej energie, rozvoja leteckého priemyslu, software,
satelitnej techniky, oceánografie a ťažby ropy z morského
dna. Na veľkom vzostupe je v Indii v posledných rokoch
automobilový priemysel, prenikajúci už aj na iné kontinenty
a priemysel automobilových súčiastok Ďalej je to oceliarsky
priemysel, s tradične silnou domácou základňou, podobne
tiež strojárstvo a elektronický priemysel a – rozsiahly
zbrojný sektor. Textilný a odevný priemysel, patriaci medzi
kľúčové odvetvia indickej ekonomiky má predpoklady
udržať si dominantné postavenie nielen v domácom
hospodárstve, ale udržať si významné postavenie i vo
svetovej ekonomike. Podobne sa očakávajú sľubné
perspektívy pre rozvoj petrochémie a výrobu umelých
hnojív (eventuálna kooperácia so SR v tejto oblasti je
dlhodobo v riešení).
Veľké perspektívy v dlhodobom výhľade má indický
farmaceutický priemysel. India patrí medzi skupinu šiestich
štátov s vybavením pre vypúšťanie družíc a je na
poprednom mieste medzi tými, ktoré sa podieľajú na rozvoji
vesmírnej technológie. Od začiatku 90-tych rokov 20.
storočia najvýraznejšie rástol sektor služieb. Jedným z
najrozsiahlejších sektorov služieb z hľadiska devízových
príjmov
a stimulácie
rastu
a rozvoja
ostatných
ekonomických sektorov je cestovný ruch. Podiel IR na
svetovom exporte služieb tvoril v roku 2006 2,3 %, ale
očakáva sa, že do roku 2012 sa strojnásobí na 6 %, - The
Confederation of Indian Industry-CII – november 2009.)
Grandiózny je program výstavby cestnej siete a program
energetický, ktorý by mal do roku 2020 strojnásobiť terajšiu
ročnú produkciu Indie.
India programuje výrazný výskum a rozvoj nanotechnológií
a biotechnológií.
V stupňujúcich sa obavách o dostatok potravín pre
svetovú populáciu je pre Indiu komparatívnou výhodou, že
na jej území sa nachádza desatina svetovej ornej pôdy.
India patrí medzi štáty s najväčším rozsahom zavlažovanej
pôdy na svete.
V stabilnom politickom a makro-ekonomickom prostredí je
pozoruhodná stredná indická vrstva so svojimi 400 miliónmi
a ich stále rastúcou kúpnou silou, čo poháňa dopyt,
konkurencieschopnosť a produktivitu.
Skupina BRICS má, po pridružení Juhoafrickej
republiky a eventuálnom pridružení Mexika a Kórey
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(BRICSMK) predpoklady stáť sa už do roku 2035
kľúčovým
globálnym
ekonomickým
subjektom,
prispievajúcim k rastu svetovej ekonomiky a tým k
želanému riešeniu globálnych problémov ľudstva a
napomáhať splnenie miléniových cieľov OSN
Napriek
uvádzaným
pozitívnym
prejavom
postupnej obnovy rozvoja vo svetovom hospodárstve
existujú naďalej opodstatnené obavy z možnej recidívy
krízových prejavov a dôsledkov. V Európskej únii ich
pociťujeme dosť citeľne. Či už ide o grécky, írsky,
očakávaný španielsky a portugalský prípad. Obavy,
z nežiaducich zásahov do vývoja eurozóny finančnými
špekulantmi sú skutočne opodstatnené. Upozorňujú na to aj
nemeckí a francúzski ekonómovia a politici.
V týchto súvislostiach pokladáme za pozoruhodné
a v mnohom za opodstatnené úvahy nemeckého ministra
financií Wolfganga Schäubleho, ktorý vo vyjadrení pre
týždenník Welt am Sonntag (Webnoviny 7. 3. 2011),
navrhoval vytvorenie európskej inštitúcie, ktorá by pomohla
zabezpečiť stabilitu eurozóny. Ide o nie jednoduchú
záležitosť. Aj z pohľadu Slovenska. Znamenalo by to
vytvoriť inštitúciu, ktorá by mala právomoci a silu
rozhodnutí ako Medzinárodný fond. To by umožnilo
dôraznejšiu a efektívnejšiu koordinácie hospodárskych
politík členských štátov Európskej únie. Zvýšením tlaku na
kompetentných politikov by to prispelo k dôslednejšiemu
dodržiavaniu prijatých opatrení. (Aby euro nebolo loptou,
s ktorou sa hrajú špekulanti.)
Aj uvedená charakteristika aktuálneho vývoja svetovej
ekonomiky nám potvrdzuje, že súčasný svetový vývoj je
zároveň príležitosťou, či novšie aj výzvou na
prehodnocovanie a stanovenie dlhodobej koncepcie rozvoja
slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Tu sa žiada zdôrazniť
myšlienku, ktorú v SES-NEZES už dve desaťročia
pripomíname a snažíme sa ju, spolu s ďalšími proslovensky
orientovanými organizáciami slovenskej inteligencie
presadzovať. Je to nevyhnutnosť dopracovania stratégie
rozvoja SR do roku 2035, resp. s výhľadom do r. 2050,
ktorej podstatné časti by boli v normatívnej forme tak, aby
nemohli byť ľubovoľne každou novou vládnou garnitúrou
z rôznych dôvodov a záujmov (domácich aj vonkajších)
likvidované.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Medzinárodné politické vzťahy
Komparácia hodnotenia
efektívnosti multilaterálnej
spolupráce vo vybraných štátoch
OECD
( 4. časť )
Komparácia hodnotenia efektívnosti
v zahraničí a v Slovenskej republike
Hodnotenie
efektívnosti

medzinárodných organizácií je v zahraničí súčasťou tak
spoločných ako i individuálnych metodík. Na hodnotenie
efektívnosti však využívajú širokú bázu informácií tak
z diplomatických zastúpení členských štátov, ako
i konzultácií s expertnými skupinami priamo v danom
rozvojových štátoch. Efektívnosť organizácií sa meria na
základe širokého spektra kvantitatívnych ukazovateľov,
ktoré okrem zohľadňovania finančných a organizačných
aspektov
zahŕňajú
oblasti
manažmentu
vzťahov
a znalostného manažmentu.
Pri komparácii indikátorov hodnotenia efektívnosti
medzinárodných organizácií v SR a zahraničí, nachádzame
prienik ukazovateľov v oblasti významu/relevantnosti
výsledkov a indikátorov súladu s národnými strategickými
prioritami.
Pri spoločných metodikách je hodnotenie z pohľadu
relevantnosti
výsledkov
orientované
na
otázky
harmonizácie a zosúladenia s národnými rozvojovými
plánmi prijímateľských štátov, prínosov organizácie
z pohľadov viacerých sektorov hospodárstva a zapojenia do
celospoločenského dialógu o tvorbe politík v danom
rozvojovom štáte. V prípade individuálnych metodík je
dôležitý aspekt významu a udržateľnosti výsledkov nielen
z pohľadu zosúladenia s národnými rozvojovými plánmi
RŠ, ale i konzistentnosti z pohľadu národných strategických
priorít, plnenia národných záujmov a inštitucionálneho
zabezpečenia na udržanie výsledkov. Sledovanie národných
záujmov je súčasťou hodnotenia všetkých skúmaných
štátov.
a/ komparácia efektivity výsledkov rozvojovej pomoci
Medzi základné kritéria na hodnotenie projektov
v rámci rozvojovej spolupráce SR patria administratívne
kritériá, relevantnosť vo vzťahu k zámerom definovaným
Country Strategy Papers, efektivity vynaložených
finančných prostriedkov a trvalej udržateľnosti výsledkov.
Ako už bolo uvedené, v súčasnosti Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú (SAMRS) spoluprácu
uskutočňuje monitorovanie a kontrolu prebiehajúcich
projektov dvojstrannej rozvojovej pomoci na základe
projektového riadenia. Uvedené kritériá sú hodnotené
komisiami doma a zahraničí s cieľom monitorovania
konkrétnych projektových aktivít, prípadne riešenia
nezrovnalostí projektov. Keďže v roku 2010 agentúra
plánuje
dobudovanie
procedúr
monitorovacieho
a kontrolného systému, nedisponuje zatiaľ komplexným
systémom na hodnotenie efektivity výstupov, ktorý by bol
v oblasti hodnotenia priamo prepojený na systém
strategického riadenia MZV SR. Hodnotenia v zahraničí
obvykle pokrývajú nielen projekty a programy, ale i
špecifické politiky alebo korporátne otázky.
Napriek tomu, že je obvykle veľmi ťažké stanoviť
prínos konkrétnej medzinárodnej organizácie, či donorského
štátu k plneniu konkrétnych rozvojových cieľov, v rámci
projektového hodnotenia by bolo možné doplniť oblasti
hodnotenia
relevantnosti
výsledkov
(indikátormi
konzistentnosti z pohľadu podpory tretieho sektora;
relevantnosti vo vzťahu k národným záujmom), oblasť
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hodnotenia efektivity výstupov (napr. vyhodnocovaním
dosiahnutých a plánovaných výsledkov, porovnanie
výsledkov už s uskutočnenými projektmi), oblasť trvalej
udržateľnosti z pohľadu rozsahu neočakávaných výsledkov
(externalít) a
sektorových aspektov pomoci a taktiež
doplniť celú oblasť hodnotenia rozvoja partnerstiev a
informovanosti. Hodnotením sektorových indikátorov by
tak bolo možné z dlhodobého hľadiska rozšíriť
vyhodnocovanie prínosov rozvojovej spolupráce v
oblastiach vidieckeho rozvoja, vzdelávania, školstva,
zdravotníctva, energetiky, či dopravy, podobne ako je tomu
u medzinárodných finančných inštitúcií.
SAMRS: Kritériá hodnotenia efektivity rozvojovej spolupráce

politickým vedám, filozofii a ekonómii sa rozhodol pre
štúdium na právnickej škole. Po ukončení štúdia na
Berkeley však nastúpil k Merchant Marine, kde mal veľa
času na čítanie a v priebehu troch rokov dospel
k presvedčeniu, že by sa mal stať ekonómom. V ďalších
rokoch sa vrátil k fotografovaniu, takže stál pred ťažkým
rozhodnutím, či sa venovať fotografii profesionálne, alebo
ísť študovať ekonómiu. Nakoniec sa rozhodol pre štúdium
ekonómie. Vrátil sa naspäť do školy s cieľom pokúsiť sa
odpovedať na otázku čo spôsobuje fungovanie ekonomík
a ich zlyhanie a pokúsiť sa zlepšiť ich fungovanie
v dlhodobom horizonte.
Vo svojej dizertačnej práci sa North venoval historickému
vývoju životného poistenia v USA a jeho vzťahu
k investičnému bankovníctvu.
Redakcia
Európska únia
Regionálna politika Európskej únie
História zjednocovania regionálnej politiky európskych
štátov
Rímska zmluva o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva /EHS/ v roku 1957
(3. časť)

Ing. Eva Majerníková
Osobnosti
Douglass C. North
Vážení čitatelia, v tomto čísle pokračujeme v predstavovaní
laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 1993, ktorú
dostali dvaja Američania – R. W. Fogel (o ktorom sme
priniesli informáciu v minulom čísle Siločiar) a Douglass C.
North, o ktorom si povieme v tomto čísle. Cenu dostali za
obnovenie výskumu ekonomickej histórie aplikáciou
ekonomických teórií a kvantitatívnych metód s cieľom
vysvetliť hospodárske a inštitucionálne zmeny.
D. C. North sa narodil v americkom Cambridge v štáte
Massachusetts 5. novembra 1920. Počas ďalších rokov sa
s rodinou často sťahovali, napr. do štátu Connecticut,
neskôr do kanadskej Ottawy, istý čas strávili aj v Európe,
kde North navštevoval v rokoch 1929 – 1930 školu
v švajčiarskom Lausanne. Do USA sa rodina vrátila v roku
1933, mladý North navštevoval súkromné školy v New
York City a stredoškolské vzdelanie ukončil vo
Wallingforde v Connecticute. Tu sa začal zaujímať
o fotografovanie, v ktorom sa mu darilo a vyhral viacero
medzinárodných ocenení pre stredoškolských študentov.
Northa prijali na štúdium do Harvardu, no vzhľadom na to,
že jeho otec získal pracovnú pozíciu na západnom pobreží
a mladý North nechcel študovať ďaleko od domova,
rozhodol sa pre štúdium na Kalifornskej univerzite
v Berkeley. Tu sa z neho stal presvedčený marxista a začal
sa zapájať do rôznych študentských aktivít zameraných
proti druhej svetovej vojne. Po vyhlásení vojny Nemecka
voči Rusku sa však z neho stal pacifista presadzujúci mier,
na rozdiel od ostatných komunisticky naladených študentov.
Po ukončení prvého stupňa štúdia, kedy sa venoval

Európska komisia v rámci regionálnej
politiky
urobila
aj
všeobecnú
klasifikáciu regiónov, ktoré vyžadujú
najnaliehavejšiu pomoc a finančnú
podporu:1
1. Zaostalé regióny, ktoré sa
vyznačujú
nedostatkom
infraštruktúry,
malými
príjmami, často tradičnou
poľnohospodárskou
výrobou
a nízkou
kvalifikovanou pracovnou silou.
2. Regióny poznačené priemyselným úpadkom resp.
ovplyvnené aktuálnou recesiou konkrétnych
odvetví.
3. Periférne regióny ktoré trpia geografickou izoláciou
a teda zlým prístupom na trhy.
4. Pohraničné regióny nachádzajúce sa na vonkajších
hraniciach Spoločenstva, alebo kedysi aj oblasti na
hraniciach spoločného trhu, kde bol pohyb tovaru
podriadený hraničným kontrolám a obmedzeniam.
5. Regióny poznačené urbanistickými problémami,
teda
oblasti
vyznačujúce
sa
ťažkosťami
s negatívnymi sociálnymi dosahmi ( napríklad
kriminalitou) vrátane vplyvov na životné prostredie.
6. Vidiecke regióny t.j. geografické celky, v ktorých
v ktorých je poľnohospodárska produkcia závislá
od klimatických podmienok.
1

Typy problematických regiónov, ktoré uvádza Pavol Hrivík
v knihe Spoločný a vnútorný trh Európskej únie, str.197
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Európska komisia stanovila aj základné princípmi, ktorými
by sa mala riadiť regionálna politika. Patrí tam princíp
koncentrácie, princíp partnerstva, princíp doplnkovosti,
princíp subsidiarity a princíp programovania.
Princíp koncentrácie vyžaduje sústreďovať prostriedky
štrukturálnych
fondov
Európskej
únie
do
najproblémovejších regiónov. Na základe stanovených
kritérií EÚ sú za zaostávajúce oblasti považované regióny
úrovne NUTS II. (Nomenclature des unités territoriales
statistiques – nomenklatúra územných štatistických
jednotiek), ktorých HDP na jedného obyvateľa v parite
kúpnej sily nepresahuje 75% priemeru EÚ.
Princíp partnerstva obsahuje požiadavku aktívnej účasti
príslušných orgánov všetkých stupňov na príprave,
uskutočňovaní a monitorovaní výsledkov projektov, ktoré
sú súčasťou programov regionálnej politiky a sú
spolufinancované z prostriedkov štrukturálnych fondov.
Členské štáty Európskej únie majú vybudované orgány
regionálnej samosprávy, ktoré koordinujú regionálny
rozvoj. Rovnaká úloha čaká i kandidátske štáty. Okrem
samosprávnych regionálnych orgánov by sa mali vytvoriť aj
regionálne rozvojové agentúry, ktoré môžu pôsobiť ako
sekretariáty regionálnych programov EÚ.
Princíp doplnkovosti znamená, že prostriedky z rozpočtu
Európskej únie dopĺňajú finančné prostriedky národných
štátov a jednotlivých regiónov. Financovanie z národných
prostriedkov prostriedky EÚ nenahrádzajú ale ich iba
dopĺňajú.
Princíp subsídiarity znamená, že zodpovednosť za
efektívne využitie prostriedkov EÚ sa posúva čo najbližšie
k realizátorom navrhovaného projektu, kde je možné
najpresnejšie zohľadniť miestne podmienky realizácie
projektu. Za jednotlivé projekty sú zodpovedné jednotlivé
národné a regionálne orgány.
Princíp programovania zdôrazňuje integrovaný viacročný
prístup, t.j. plánovanie. Tento princíp sa v rámci Európskej
únie uplatňuje a kandidátske štáty musia tiež pripraviť
Regionálne rozvojové plány, na základe ktorých bude spolu
s orgánmi EÚ vypracovaný Program podpory Európskej
únie a príslušné operačné plány.
Jednotný európsky akt z roku 1987 a reformy regionálnej
politiky po jeho prijatí
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konca roku 1992 zabezpečia odstránenie všetkých prekážok,
ktoré bránia realizácii štyroch základných slobôd (voľný
pohyb osôb, služieb, tovarov a kapitálu).
Jednotný európsky akt predstavoval prvú vážnejšiu reformu
už existujúcich zmlúv Európskeho spoločenstva.
Táto prvá reforma si žiadala zvolanie medzivládnych
konferencií. Prvá sa uskutočnila na úrovni ministrov
zahraničných vecí v Luxemburgu 9. septembra 1985.
Výsledkom medzivládnej konferencie, ktorá sa uskutočnila
na summite v Bruseli 16.-17. decembra 1985 bol dokument
– Jednotný európsky akt. Ratifikácia tohto dokumentu
začala 28.februára 1986 vo všetkých vtedajších
12
členských štátov. Do platnosti vstúpil až v roku 1987 kvôli
problémom s prijatím v Írsku.
Odštartoval proces dokončenia jednotného trhu a zároveň
vytvoril priestor na výraznejší rozvoj európskej politickej
spolupráce. Jedným z cieľov aktu bolo posilniť úlohu
Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese
Spoločenstva a rozšíriť rozhodovacie právomoci Rady
ministrov. Pre rozhodovanie v oblastiach ako ekologická,
vedecko-výskumná, sociálna, menová, regionálna a
štrukturálna politika sa začala používať kvalifikovaná
väčšina. Pred prijatím aktu sa rozhodovací proces riadil
požiadavkou zhody názorov všetkých členských štátov.
Aby sa tieto ciele mohli postupne naplniť, bolo potrebné
hľadať ďalšie spôsoby ako v rámci regionálnej politiky
vyrovnať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Regionálna
politika sa po prvý krát objavila v zakladajúcich zmluvách
v podobe samostatného oddielu /hlavy V/, ktorý sa
výhradne venoval ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Preto
medzi dôležite závery Jednotného európskeho aktu patrilo
aj pripojenie hlavy päť k časti tri zmluvy o EHS pod
názvom
„Hospodárska
a sociálna
súdržnosť.“
Priblížením a rozobratím konkrétnych článkov hlavy V
JEA sme schopní potvrdiť výrazný posun v aktivitách EHS
rozvíjať a skvalitňovať spoločnú regionálnu politiku.
/pokračovanie/
Ing. František Vojtech, PhD.

Ďalšou zastávkou európskej politiky pri vyrovnávaní
regionálnych rozdielov bolo prijatie Jednotného európskeho
aktu (Single European Act) /ďalej len JEA/ Cieľom JEA
bolo vybudovanie jednotného spoločného trhu v rámci
Európy. Zmluvné strany sa v týmto aktom zaviazali, že do
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