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2 ....Úvodne slovo

Úvodné slovo
Boj o demokraciu alebo boj proti
chudobe.
V súvislosti s vlnou demokratických
revolúcii
v
arabskom
svete
v posledných mesiacoch začína sa
rozbiehať debata o tom, čo s touto
strategickou časťou sveta, ak by tam
zavládla demokracia. Demokracia zdá
sa je prípustná len vtedy, ak vyhovuje záujmom USA,
prípadne západnej Európy. To potvrdzuje fakt, že sa
diktátori v tejto časti sveta udržiavali pri moci dlhé roky. V
opačnom prípade boli cenou za demokratické rozhodnutia
občanov tvrdé politické a ekonomické sankcie voči ním. Je
preto absurdné, že takýto prístup sa bral doteraz ako
normálny a legitímny.
Títo spriatelení diktátori mali neobmedzené pole
pôsobnosti, samozrejme, za predpokladu, že boli poslušní.
Mohli obchodovať s „kde čím“, nepredstaviteľne drancovať
vlastné štáty, terorizovať vlastné obyvateľstvo. Stačilo, ak
zachovávali lojalitu k ochrannej veľmoci, nemuseli sa báť
ničoho – dokonca ako bolo naznačené ani svojich občanov.
Musíme za danej situácie preto oprávnené konštatovať, že
západné demokratické krajiny nemajú v tejto časti sveta
dobré meno. Pokazili si ho koloniálnou politikou,
rasizmom,
podporou
diktátorov
a
ignorovaním
demokratickej opozície. Dnes sme preto tí poslední, kto má
morálne oprávnenie vojensky zasahovať v tejto časti sveta v
mene ľudských práv. Pomôžme Afrike, rozvojom
demokratických programov, ekonomickou podporou. Ale
nezačínajme s vojenskými intervenciami.
Problémom USA a európskej politiky voči arabskému svetu
však je to, že neponúka reálnu alternatívu. A tak sa asi v
týchto nepokojných časoch budeme iba usilovať zakryť, že
naším jediným skutočným momentálnym záujmom je, aby
nám dali lacnú ropu a netlačili sa nám cez hranice.
Predovšetkým osud egyptskej revolúcie v najbližšom čase
ukáže, akým smerom sa vyberú ostatné krajiny v regióne.
Treba byť presvedčený, že sa to skončí úspešne a , že keď
sa ľudia prestanú báť a začnú si uvedomovať, že majú právo
rozhodovať o svojom osude a že by mali mať slobodnú
voľbu, všetky režimy v tejto oblasti sa môžu zmeniť do
demokratickej podoby. Príčinou revolúcii nebola totiž
žiadna protiamerická kríza, žiadne výkriky proti Izraelu,
boli to len ľudia v tričkách a rifliach bojujúci za svoje práva
a proti chudobe.
Sme svedkami historickej chvíle a ak všetko pôjde
správnym smerom, ak sa to nepremení na novú náboženskú
diktatúru, bude to skvelé nielen pre túto oblasť, ale aj pre
celý svet. Ma to však jeden podstatný problém ktorý dosiaľ
nevychádza
na
povrch,
že
bežných
ľudí
v
revolučnom arabskom regióne
skôr zaujíma primárne
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odstránenie chudoby a potom riešenie demokratických
.
princípov.
Urobme si preto na základe týchto skutočnosti istú príčinnú
súvislosť medzi demokraciou a chudobou. Chudobu sme sa
naučili spájať s "rozvojovým svetom" či
s
"neprispôsobivými". Jej vytesnenie na okraj, za hranice
"nášho" sveta umožňovalo ľahšie ospravedlniť fakt, že
s rastúcim bohatstvom a netušených možností existuje masa
ľudí, ktorých životné podmienky sa relatívne či dokonca
absolútne zhoršujú. A popri tom sa chudoba tíško vkradla
do radov stredných vrstiev v bohatších a demokratický
rozvinutých krajinách.
Vývoj spoločnosti, v ktorej sa stále väčšia časť bohatstva
koncentruje v rukách elít, no politická stabilita závisí od
prinajmenšom pasívneho súhlasu väčšiny tak nastáva
namiesto redistribúcie bohatstva, život na úver.
Politické dôsledky tohto vývoja môžu byť značné. Aj
stredná vrstva bola totiž schopná akceptovať provokatívne
prejavy bohatstva najmä vďaka ilúzii, že vo svete rastúcej
nerovnosti môžu viesť aspoň obyčajný slušný život. A žijú
v presvedčení, že tento život bude zajtra aspoň o trochu
lepší, ako bol včera a keď oni nebudú pri tom aspoň ich deti
majú šancu. Čo príde potom, keď sa táto viera stratí a nie
len u nich?
Ing. Ondrej Barič, PhD,
Národné centrum európskych a globálnych štúdií.
Ekonomický komentár
Dunajská stratégia, postavenie a úlohy Slovenska.
Úspech druhej európskej makroregionálnej stratégii po
Baltickej stratégii z roku 2009 bude závisieť od toho, aká
úzka bude spolupráca medzi zapojenými regiónmi a
krajinami. Uviedla to Európska komisia, ktorá v decembri
2010 zverejnila návrh, akčný plán k vzniku Dunajskej
stratégie.
Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi, regiónmi
a ostatnými zainteresovanými stranami vybrala do návrhu
akčného plánu tie návrhy opatrení a priorít, prezentované
zainteresovanými štátmi, ktoré
prinášajú okamžité a
viditeľné prínosy pre obyvateľov tejto oblasti; majú vplyv
na makroregión. Projekty by mali podporovať trvalo
udržateľný rozvoj a pokrývať viacero regiónov a krajín,
mali by byť koherentné a vzájomne sa podporovať. V
konečnom dôsledku by mali zaznamenať prínos pre všetky
strany, mali by byť realistické, technicky uskutočniteľné,
s disponibilným a dôveryhodným financovaním.
Ciele by sa preto mali ešte viac rozvinúť v spolupráci
s kľúčovými hráčmi a dokončené by mali byť predtým ako
stratégiu oficiálne schváli Rada v júni 2011. „Myslím, že
druhé makroregionálne zameranie je prvým, kde môžeme
skutočne vidieť novú alebo adaptovanú filozofiu regionálnej
politiky so silným zameraním na výsledky,“ povedal
komisár EK Hahn a dodal, že regionálna politika by sa mala
orientovať viac na výsledky. Mnohé ciele z Dunajskej
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stratégie prekrývajú ciele stratégie Európa 2020, ktorú
európski lídri prijali v apríli minulého roku a ktorá v sebe
zahŕňa merateľné ciele zamerané na vytváranie pracovných
miest, znižovanie chudoby, nárast úrovne vzdelania
a investície do výskumu a vývoja.
Komisia jednotlivým členským štátom navrhuje, aby sa
ujali koordinovaných akcií v špecifických prioritných
oblastiach tak, že každý štát by si zobral na starosti jednu
alebo dve oblasti. Rozhodnutie o tom, ktorá krajina sa ujme
ktorej priority by malo padnúť v priebehu prvej polovice
roku 2011. Doteraz hodnotili návrh stratégie jednotlivé
národné a regionálne vlády. Dunajskú stratégiu budú potom
preberať ministri všetkých členských štátov na stretnutí
Rady v apríli a lídri EÚ by ju mali schváliť na summite
v júni 2011
Slovenská republika sa stotožnila so štruktúrou návrhu
oznámenia a akčného plánu, ktorú predstavujú štyri piliere,
v ktorých rámci je definovaných jedenásť prioritných
oblastí. Slovensko bolo rozhodnutím Európskej komisie
nominované za koordinátora dvoch prioritných oblastí:
prioritnej oblasti 4. „Obnova a zachovanie kvality vôd“
(spolu s Maďarskom) a prioritnej oblasti 7. „Rozvíjať
vedomostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu,
vzdelávania a informačných technológií“ ( spolu so
Srbskom).
Dôležitá je finančná stránka realizácie stratégie. Osem
členských štátov EÚ, ktoré sú zároveň členmi Dunajského
regiónu, spolu totiž dostali z regionálnych fondov Únie na
súčasné sedemročné rozpočtové obdobie rokov 2007 až
2013 sumu približne 100 miliárd eur. „Väčšina z tých
prostriedkov už bola alokovaná na projekty, ale stále sú tu
dostupné fondy, ktoré umožnia financovanie projektov tejto
stratégie. Cieľom je zlepšiť efektivitu týchto prostriedkov,“
povedal Hahn a dodal: „Chceme maximalizovať to, čo za
naše prostriedky dostaneme.“
Vládou SR v závere marca 2011 bol schválený materiál
„Aktualizovaná Národná pozícia k Stratégii EÚ pre
dunajský región a návrh jej koordinácie“ Cieľom
predkladaného materiálu je
aktualizovať pozíciu
Slovenskej republiky k Stratégii EÚ pre dunajský región
s tým, že táto reflektuje Programové vyhlásenie vlády SR,
ako
aj
výsledky
odbornej
diskusie
všetkých
zainteresovaných
štátov,
koordinovanej
Európskou
komisiou
Prijatie rozhodnutia a určenia zodpovedných inštitúcií
v Slovenskej republike zodpovedných za koordináciu
prioritných
oblasti
je
nevyhnutnou
podmienkou
a zodpovednosťou Slovenska pre naplnenie zámerov
Európskej komisie, ako aj maďarského predsedníctva EÚ
schváliť stratégiu do júna 2011
a naštartovať
predimplenetačnú fázu stratégie pracovnými stretnutiami
koordinátorov jednotlivých prioritných oblastí už v priebehu
mesiaca apríla 2011.
Ambiciózny plán aktivít
s participáciou koordinátorov prioritných oblastí, národných
koordinátorov a ostatných relevantných inštitúcií v priebehu
mesiacov apríl – jún vyvrcholí ukončením formálnej
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procedúry schválenia stratégie Radou a Európskym
parlamentom do konca júna 2011.
Hlavným cieľom a prínosom pre Slovensko v rámci
sociálno-ekonomického rozvoja v dunajskom regióne bude
tvorba
vedomostnej ekonomiky, ktorá by mala byť
hlavným zdrojom konkurencieschopnosti zúčastnených
krajín.
Ing. Ondrej Barič, PhD,
Národné centrum európskych a globálnych štúdii.
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách
Poľnohospodárstvo
zohráva
v rozvojových krajinách významnú
úlohu. Prispieva k ekonomickému
rastu
krajiny
prostredníctvom
domácich a exportných prebytkov
a presunu pracovných síl do sektora
priemyslu
a služieb.
Poľnohospodárstvo sa však musí
rozvíjať
spolu
s pokračujúcou
industrializáciou danej krajiny. V tradičnom ponímaní
ekonomického rozvoja hrá poľnohospodárstvo podpornú
a pasívnu úlohu v rozvoji ekonomiky danej krajiny.
Základným cieľom poľnohospodárstva je ponuka lacných
potravín a pracovnej sily ostatným sektorom ekonomiky,
najmä priemyslu, ktorý sa považuje za hlavný dynamický
sektor celkového ekonomického rozvoja danej krajiny.
V súčasnosti pracujú v poľnohospodárstve v rozvojových
krajinách približne 2 mld. ľudí. V roku 2007 žilo vo
vidieckych oblastiach 3,3 mld. ľudí, z toho takmer 830 mil.
v extrémnej
chudobe.
Viac
ako
dve
tretiny
najchudobnejších ľudí sa nachádza vo vidieckych
oblastiach, pričom hlavným zdrojom ich prežitia je
samozásobiteľské poľnohospodárstvo. Odhaduje sa, že
približne 800 mil. ľudí nemá k dispozícii dostatočné
množstvo potravín, aby si zabezpečili základné nutričné
potreby.
Podľa FAO sa vo vývoji poľnohospodárskej produkcie
v rokoch 1930 – 2002 vyskytuje niekoľko trendov: 1. Rast
celkovej poľnohospodárskej produkcie aj produkcie per
capita od začiatku 80. rokov minulého storočia je rýchlejší
v rozvojových krajinách ako vo vyspelých krajinách. To isté
sa týka aj produkcie potravín. 2. Napriek rýchlemu rastu
svetovej populácie došlo k neustálemu rastu produkcie
potravín per capita v rozvojových krajinách, a to aj napriek
negatívnym predpovediam maltuziáncov o zaostávaní
produkcie potravín za rastom svetovej populácie. 3.
V priebehu predošlých dekád došlo k výraznému rastu
produkcie potravín per capita v husto zaľudnených
krajinách ako Čína, India a Indonézia. Ešte v 60. rokoch
minulého storočia boli tieto krajiny závislé od importu
potravín zo zahraničia, v súčasnosti sú, čo sa týka
zabezpečenia potravinami, sebestačné. Rast populácie
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v týchto krajinách prispel k podpore technologického
rozvoja a k intenzifikácii poľnohospodárskej produkcie, čím
celková produkcia rástla rýchlejšie ako populácia v týchto
krajinách. 4. Jediné regióny, kde došlo v priebehu daného
obdobia k rýchlejšiemu rastu populácie ako k rastu
produkcie potravín, boli Afrika, krajiny východnej Európy
a bývalý Sovietsky zväz. V Afrike došlo k poklesu outputu
per capita začiatkom 21. storočia a po rozpade Sovietskeho
zväzu v 90. rokoch minulého storočia a transformácii
ekonomík na trhové hospodárstvo došlo k poklesu outputu
aj v týchto krajinách.
Napriek rýchlejšiemu rastu poľnohospodárskej produkcie
v rozvojových krajinách tvorí celkový output na jedného
pracovníka z rozvojových krajín iba 1/25 produkcie
pracovníka vo vyspelých krajinách a dokonca len 1/71
produkcie pracovníka v Severnej Amerike (USA a Kanada).
Treba poznamenať, že na jednej strane je vysoko efektívne
poľnohospodárstvo
vyspelých
krajín
s vysokou
akumuláciou
kapitálu,
technológiami
a vysokou
produktivitou na jednotku pracovnej sily, ktoré je schopné
zabezpečiť celú krajinu, a na druhej strane neefektívne
poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách bez dostatočnej
vybavenosti kapitálom a s nízkou produktivitou práce.
Medzi hlavné faktory rastu produktivity práce
v poľnohospodárstve v rozvojových krajinách tak môžeme
zaradiť: 1. využitie nových vstupov vo výrobe (mechanické,
chemické a biologické), 2. rast špecializácie a z toho
vyplývajúce využitie nových poznatkov a schopností
v oblasti technológií a organizácie práce a 3. expanziu trhov
pre poľnohospodársku produkciu v prípade zmeny
(poklesu) dopravných nákladov.
Napriek spomenutým skutočnostiam však vývoj
poľnohospodárstva zaostáva za ostatnými odvetviami
ekonomík rozvojových krajín. Hlavnými príčinami
zaostávania sú dve skutočnosti: 1. v rozvojových krajinách
dochádza k nízkemu tempu rastu poľnohospodárstva pri
porovnaní so sektorom priemyslu a služieb a 2.
v poľnohospodárstve
rozvojových
krajín
(najmä
v tradičnom) je nízka produktivita práce, čo má za následok
aj nízky output na jednotku pracovnej sily. Medzi hlavné
dôvody zaostávania poľnohospodárstva v rozvojových
krajinách môžeme zaradiť: 1. Nízku východiskovú úroveň
mnohých rozvojových krajín. 2. Nízku východiskovú
úroveň uspokojovania potravinových potrieb. 3. Vysoké
tempá populačného rastu. 4. Absenciu väzieb medzi
poľnohospodárstvom a priemyslom.
Priemerný príjem vo vidieckych (poľnohospodárskych)
oblastiach rozvojových krajín je nižší ako v mestských
oblastiach. Medzi hlavné faktory, ktoré prispievajú
k nízkemu príjmu a chudobe v poľnohospodárskych
oblastiach rozvojových krajín, môžeme zaradiť(Nafziger, E.
W.: Economic Development. 4th Edition, s. 239-245)
nedostatok zdrojov a technológií, koncentráciu kapitálu,
pôdy a technológií, nízku úroveň vzdelania a zručností,
migráciu vidiek – mesto, preferenciu mestských oblastí,
sezónnu chudoba a hlad a zraniteľnosť vidieckej chudoby.
Príjmy
a produktivita
práce
v poľnohospodárstve

4/11

v rozvojových krajinách sú nízke pre minimálnu
vybavenosť pracovnej sily kapitálom a nedostatočnú
technologickú vybavenosť. Malí farmári v týchto krajinách
majú len obmedzené možnosti na získanie úveru z banky,
aby sa mohli dostatočne vybaviť kapitálom, a tí, ktorí si
pôdu prenajímajú alebo sú len zamestnaní na farme a bez
akéhokoľvek vlastníctva pôdy, nemajú takmer žiadny
prístup k úverom. Čo sa týka kapitálu a technológií a ich
koncentrácie, väčšinou sú vo vlastníctve veľkých farmárov,
ktorí majú aj lepší prístup na trhy s poľnohospodárskou
produkciou a k vstupom do poľnohospodárstva. Tým
dochádza k marginalizácii malých farmárov, ktorí môžu
stratiť pôdu a musia pracovať za mzdu. Medzi chudobnými
vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín sú tak zaradení
predovšetkým malí farmári vrátane žien, ktoré sú často
zodpovedné za výstupy poľnohospodárskej produkcie,
pracujú príliš veľa hodín denne a nemajú prístup k zdrojom,
ktoré by umožnili rast poľnohospodárskej produkcie (ako
napr. fertilizéry, kvalitnejšie semená, nástroje atď.).
Nedostatočným prístupom k vstupom tak nemajú možnosť
vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby. Ďalším
aspektom koncentrácie vstupov je koloniálna minulosť
rozvojových krajín. Vlastníctvo pôdy je tak v niektorých
krajinách koncentrované v rukách niekoľko veľkých
farmárov (predovšetkým v Latinskej Amerike, kde od
koloniálneho obdobia prevláda vlastníctvo pôdy
latifundistov /niekoľko málo veľkých farmárov/ a zvyšok,
ktorí nie je schopní zabezpečiť ani dostatočnú zamestnanosť
pre rodinných príslušníkov, je v rukách minifundistov).
Úroveň vzdelania a zručností hrá významnú úlohu pri
chudobe vidieckych oblastí rozvojových krajín. Tak úroveň
vzdelania, ako aj úroveň zručností je na vidieku nižšia ako
v mestách. Počet rokov navštevovania školy je nižší na
vidieku ako v mestách, úroveň škôl tiež. Na druhej strane
k nízkej úrovni vzdelania a zručností na vidieku prispieva aj
skutočnosť, že vzdelanie na vidieku často nereflektuje
ekonomické podmienky a potreby obyvateľstva. Žiaci sa tak
učia zručnosti, ktoré v praxi na vidieku nevyužijú. Okrem
toho vzdelaní mladí ľudia často opúšťajú vidiek a migrujú
za prácou do miest. Významným faktorom rozvojových
krajín je aj migrácia vidiek – mesto. V mestách je lepšia
možnosť zamestnať sa za vyšší plat ako na vidieku, pričom
príjem, ale aj vzdelanie a zručnosti sú na vyššej úrovni ako
na vidieku. Chudobní a nevzdelaní vidiecki obyvatelia majú
len minimálne šance na úspešnú migráciu do miest, pretože
si nemôžu dovoliť migrovať (príliš nákladný presun do
mesta, hľadania práce atď.), ich rodiny si nemôžu dovoliť
prepustiť ich z práce na poli a nie sú takí vzdelaní ako
ostatní. Tým musia zostať na vidieku a venovať sa
poľnohospodárstvu, aby zabezpečili prežitie svojej rodiny.
Napriek tomu, že vlády rozvojových krajín hovoria
o plánoch
rozvoja
poľnohospodárstva
a o poľnohospodárstve ako priorite rozvoja ich ekonomík,
väčšina verejných prostriedkov sa alokuje do miest, čo
vedie k preferencii mestských oblastí pred vidieckymi.
Vidiek tak namiesto produkcie potravín, ktoré by
zabezpečili vidiečanov (ako pestovanie obilia či strukovín),
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je nútený produkovať mäso a mlieko pre mestské
obyvateľstvo, prípadne pestovať základné komodity (kakao,
káva, čaj, bavlna atď.) na export. Vláda tak môže svojou
politikou prispieť k tomu, že dôjde k relatívnemu rastu cien
priemyselných výrobkov voči cenám poľnohospodárskych
výrobkov(stanovenie cenových stropov na potraviny
a minimálnych cien priemyselných výrobkov), čo
v konečnom dôsledku ešte viac znevýhodní farmárov na
vidieku. Sezónny hlad sa vyskytuje v najchudobnejších
rozvojových krajinách, najmä v Afrike. Chudobní vidiecki
obyvatelia sa nachádzajú v pasci chudoby, pretože si, ešte
pred novou žatvou, požičiavajú peniaze za vysoký úrok, aby
prežili sezónu, čo sa prejaví v budúcnosti nižším príjmom
a vysokými úrokmi. Farmári sa tak namiesto zabezpečenia
sebestačnosti v období medzi jednotlivými žatvami
orientujú na pestovanie plodín, ktoré môžu predať na trhu.
Ďalším problémom obdobia medzi žatvami je skutočnosť,
že chudobní farmári si nemôžu dovoliť kupovať jedlo v čase
pred žatvou, pretože majú minimum finančných
prostriedkov a ceny potravín sú najvyššie. Preto mnohí malí
farmári predávajú svoje farmy veľkým farmárom a stávajú
sa obyčajnými nájomnými pracovníkmi s nízkym príjmom.
Vidiecki obyvatelia rozvojových krajín sú zraniteľní voči
vonkajším podmienkam, ako sú napr. nedostatočná
infraštruktúra medzi vidiekom a mestom, vysoká mortalita,
zlyhania trhu, neúroda v dôsledku prírodných katastrof.
Preto obyvatelia na vidieku nie sú ochotní vstupovať do
vysoko rizikových aktivít, ktoré by mohli viesť
k vymaneniu sa zo začarovaného kruhu chudoby, a tak sa
stávajú ešte chudobnejšími.
Ing. Martin Grešš, PhD.
Medzinárodné politické vzťahy
Splní Parížska deklarácia o zvyšovaní efektívnosti
rozvojovej pomoci svoje ciele?
(1. časť)
Keď donorské a partnerské krajiny
odsúhlasili
Parížsku
deklaráciu
o rozvojovej pomoci v r. 2005, ich
spoločným cieľom bolo vybudovať
silnejšiu, efektívnejšiu spoluprácu,
ktorá napomôže partnerským krajinám
dosiahnuť ich vlastné rozvojové ciele.
Schválených bolo 12 indikátorov
merania
efektívnosti
rozvojovej
pomoci, ktorých výsledky sa majú prezentovať v r. 2011 na
High Level Forum v Kórei. Po troch rokoch, na treťom
High Level Fore v Ghane v r. 2008, sa krajiny OECD
zaujímali predovšetkým, či Parížska deklarácia začala
prinášať naplnenie jej cieľov. Výsledky prieskumu z r. 2007
priniesli jednoznačný postoj: dochádza k pokroku, ale nie
dosť rýchlo. Pokiaľ by partnerské krajiny výrazne nezvýšili
svoje úsilie, do roku 2010 ciele Parížskej deklarácie
nedosiahnu.
Viac než polovica doručenej rozvojovej

pomoci krajinami OECD – takmer 45 mld USD - sa
objavila v tomto prieskume, na ktorom participovalo 55
rozvojových krajín. To je signifikantný nárast oproti
poslednému prieskumu z roku 2006 o 20 nových krajín
a OECD-DAC zároveň potvrdzuje aj zvýšenú kvalitu
doručených dát. Na prieskume za r. 2010, ktorý práve
prebieha a mal by byť ukončený v júni 2011, participuje už
73 krajín, čo zaručuje zvýšený záujem o zvyšovanie
efektívnosti rozvojovej pomoci. Do výskumu sa zahrňuje
len ODA – Official Development Assistance, kde
podmienkou je cielenie podpory ekonomického rozvoja
a blahobytu rozvojových krajín a koncesionálny charakter
najmenej 25% rozvojovej pomoci. Do výskumu sa nezahŕňa
humanitárna pomoc a reštrukturalizácia dlhov. Výskum je
cielený tak na donorov ako aj na vlády krajín dostávajúcich
rozvojovú pomoc.
Indikátor 1 – Operačné stratégie rozvoja – súčasťou
merania tohto indikátora sú kvalitatívne otázky v dotazníku
pre vlády, no skórovanie je zabezpečené najmä podľa
prehľadov Svetovej banky. Cieľom tohto indikátora je
zvýšiť počet rozvojových krajín, ktoré majú silnejšie linky
k dlhodobej vízii, jasnejšie priority a prioritizovaný systém
cieľov. Dotazník taktiež zisťuje, či existuje dokument pre
strategické znižovanie chudoby. Úvodný ukazovateľ z r.
2005 označoval 17% partnerských krajín ako tie, ktoré majú
vlastné operačné stratégie rozvoja. K roku 2008 došlo
k zvýšeniu na 24 % no cieľ pre 2010 bol ďaleko vpredu –
minimálne 75 %. Je ťažké uveriť, že tak veľa krajín nemá
stratégiu rozvoja, čo svedčí najmä o využívaní rozvojovej
pomoci na krytie elementárnych potrieb. Úlohu
ekonomického poradcu by tu však mohla zohrať Svetová
banka. Indikátor 2a – Spoľahlivý systém manažmentu
verejných financií – dáta pre napĺňanie tohto cieľa sa
získavajú na základe hodnotenia politiky a inštitucionálneho
zabezpečenia krajín Svetovou bankou. Hodnotí sa, či
rozpočet
je
implementovaný
v kontrolovateľnej
a predvídateľnej podobe a taktiež včasné a presné účtovanie
a finančné reportovanie. Pôvodný stav keď 31 % krajín
splnilo kritériá sa zvýšil na 36 % krajín v r. 2007, cieľ pre
rok 2010 je 50 %. Indikátor 2b – Spoľahlivý systém
verejného zaobstarávania – systém je porovnaný
s medzinárodne uznávanými dobrými praktikami a
taktiež je hodnotené, či prebieha v súlade s miestnou
legislatívou a štandardmi. Ukazovateľ nemá úvodnú
hodnotu z roku 2005, no cieľom pre rok 2010 je, že 1/3
krajín zvýši kvalitu svojho systému pre verejné obstarávanie
na štvorstupňovej škále aspoň o jeden stupeň. Výsledky
hodnotenia 17 krajín, ktoré sú dostupné z prieskumu v r.
2007 ukazujú, že ani jedna krajina nezískala hodnotenie A,
čo znamená, že krajiny potrebujú uskutočniť reformy
verejného sektora a čeliť existujúcej korupcii. Indikátor 3 –
Toky pomoci sú v súlade s národnými prioritami
rozvojových krajín – ukazovateľ je vyjadrený ako podiel
celkového objemu pomoci vedeného v ročnom rozpočte
krajiny vo forme grantov, príjmov alebo ODA úverov a
celkového objemu ODA pomoci vyplatenej krajine za rok.
Cieľom je, aby rozvojová pomoc bola úplne vedená
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v rozpočte krajín. Priemerná úvodná hodnota 44 %
rozvojovej pomoci vedená v rozpočte krajín sa zvýšila na
48 % za rok 2007. To znamená, že stále viac ako 50 %
rozvojovej pomoci nie je konzistentne vedenej v štátnom
rozpočte. Cieľ pre rok 2010 je 85 %. Najväčší pokrok
v tomto ukazovateli dosiahol Honduras, keď oproti 50 %
z r. 2005, 99 % rozvojovej pomoci vo výskume v r. 2007, t.
j. 331 mil USD z 333 mil USD prijatej pomoci bolo
rozpočtovaných. Zo strany donorov, najefektívnejším
donorom je Asian Development Bank, ktorá rozpočtovala
s krajinami 747,4 mil. USD a vyplatila 859,4 mil. USD, t.j.
dosiahla hodnotu ukazovateľa 86 %. Indikátor 4 –
Posilnenie
odborných
kapacít
prostredníctvom
koordinovanej technickej pomoci – cieľom je znížiť
fragmentovanú odbornú pomoc vychádzajúcu zo strany
partnerských krajín a podporiť pomoc kde by donori
korešpondovali s už existujúcou strategickou snahou
rozvojových krajín rozširovať kapacity pre plánovanie,
riadenie, implementáciu a zodpovednosť za výsledky
rozvojových politík a programov. Za r. 2005 priemerná
hodnota tohto ukazovateľa bola 48 %, no za rok 2007 už
60%, čím ako jediný ukazovateľ prekročil cieľ 50 % pre rok
2010. Najväčší pokrok tu dosiahlo Mali, keď 103 zo 137
mil USD, t.j. 75% oproti 15 % z roku 2005 rozvojovej
pomoci prebehlo prostredníctvom koordinovanej technickej
pomoci. Zo strany donorov, najkoordinovanejšiu technickú
pomoc dosiahla rozvojová pomoc Írska - 97% a Svetovej
banky – 86 %. Indikátor 5a – Využívanie systému
manažmentu verejných financií rozvojových krajín pre
alokáciu pomoci – v priemere 40 % pomoci pre vládny
sektor v r. 2005 využívalo systém manažmentu verejných
financií recipientských krajín a ukazovateľ vzrástol na 45 %
v r. 2007, pričom cieľ 2010 je 80 %. Najväčší pokrok
dosiahla Dominikánska republika, ktorá hodnotu tohto
ukazovateľa zvýšila z 2 % v r. 2005 na 49 % v r. 2007.
Najlepšiu pozíciu v prieskume má Bangladéš s hodnotou 77
% v r. 2007. Zo strany donorov najviac využíva systém
manažmentu verejných financií recipientských krajín pre
alokáciu pomoci Írsko – 79 %.
/pokračovanie/
Jolana Šubová
Osobnosti
Reinhard Selten
Vážení čitatelia, v tomto čísle si predstavíme jedného
z ocenených za rok 1994 – Reinharda Seltena. Okrem neho
získali ocenenie aj John C. Harsanyi a John F. Nash Jr.,
o ktorých sme priniesli informácie v predchádzajúcich
vydaniach Siločiar (január 2006 – Nash, september 2007 –
Harsanyi). Všetci traja boli ocenení za analýzu ekvilibria
v teórii nekooperačných hier.
Reinhard Selten sa narodil 5. októbra 1930 v Breslau,
Nemecko (po Druhej svetovej vojne pripadlo územie
Poľsku, mesto sa volá Wroclaw). V čase narodenia Seltena

sa v meste hovorilo výlučne po nemecky, po vojne sa však
situácia zmenila a celá nemecká populácia bola vymenená
za poľskú.
V 14 rokoch musel Selten, ako polovičný Žid z otcovej
strany, opustiť strednú školu bez možnosti vyučenia sa
v akomkoľvek odbore. Jedinou možnosťou sa stala
„kariéra“ nekvalifikovaného robotníka. Vzhľadom na
rodinnú a politickú situáciu sa zaujímal o politické veci už
počas stredoškolského štúdia čo malo vplyv na jeho
intelektuálny rozvoj. Ako sám hovorí, záujem o politiku
a verejné záležitosti bol jedným z dôvodov záujmu
o ekonómiu. V povojnových rokoch sa začal zaujímať
o matematiku a keďže cesta do školy a zo školy mu trvala
takmer 4 hodiny, zaoberal sa problémami elementárnej
geometrie a algebry. Po ukončení strednej školy sa
rozhodoval medzi štúdiom matematiky, ekonómie
a psychológie, nakoniec sa rozhodol pre štúdium
matematiky (na univerzite vo Franfurte v rokoch 1951 –
1957). Pôvodne si chcel zvoliť aj kurzy astronómie, ale
prevážil záujem o teóriu hier a ekonómiu. K prvému
kontaktu s teóriou hier prišlo ešte počas stredoškolského
štúdia, neskôr Selten študoval práce von Neumanna
a Morgensterna. Diplomová aj dizertačná práca sa zaoberala
problematikou teórie hier.
Po ukončení inžinierskeho štúdia v roku 1957 sa stal
asistentom profesora H. Sauermanna, u ktorého vykonával
rôzne druhy úloh vrátane experimentálneho výskumu
v ekonomickom laboratóriu. Prvou Seltenovou publikáciou
bol príspevok do časopisu „Ein Oligopolexperiment“, ktorý
napísal spolu s H. Sauermannom a ktorý bol publikovaný
v roku 1959. V roku 1961 získal titul PhD. v matematike
a zúčastnil sa na konferencii venovanej teórii hier
v americkom Princetone na pozvanie O. Morgensterna. Od
roku 1965 po workshope v Jeruzaleme o teórii hier začala
dlhodobá spolupráca medzi Seltenom a J. C. Harsanyim,
ktorá viedla až k udeleniu Nobelovej ceny za ekonómiu
v roku 1994.
Redakcia
Mladí a veda
Globálna výzva migrácie; pokus o vytvorenie systému
kontroly
Príspevok na súťaž- Education Without Borders (Abu
Dhabi, Spojené arabské emiráty)
(1. časť)
V súčasnej dobe majú v dôsledku
globalizácie rôzne civilizácie, kultúry
či národy rastúci vplyv jeden na
druhého. V tomto aspekte je vhodné
venovať náležitú pozornosť fenoménu
migrácie, s ktorým sa stretávajú
takmer
všetky
štáty
sveta.
Zintenzívnenie dialógu medzi rôznymi
štátmi uľahčuje pokusy o určenie globálneho vektora
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migrácie a jeho regulácie, ako aj zjednoteniu síl na boj proti
jej negatívnym následkom. Aj napriek úspešným výsledkom
programov na kontrolu migrácie, musíme tejto dôležitej
súčasti medzinárodného spoločenstva 21. storočia venovať
náležitú pozornosť.
Migrácia je jednou z „najväčších globálnych výziev,
nie len kvôli neustálym demografickým a ekonomickým
nerovnostiam, ale tiež vďaka neustálym komunikačným
a dopravným revolúciám“ (Hanhimaki, 2008:20). Takže,
migrácia nie je otázkou výberu, ale otázkou potreby potreby tak krajín donorov, ako aj prijímajúcich krajín.
Odvolávajúc sa na teóriu Sektorovej ekonomiky, migrácia
je podmienená dopytom rozvinutých štátov po zahraničných
pracovníkoch. Dôvody migrácie sú veľmi prosté demografické problémy, nedostatok lacnej pracovnej sily či
spoznávanie nových kultúr, patria medzi najviditeľnejšie z
nich. „Politika zavádzania prekážok pre migrantov, ktorú
uplatňujú niektoré hostiteľské štáty, s cieľom obmedziť
imigráciu je kontraproduktívna“ (Djavhic, 2008:22). Je
prirodzené, že vytváranie bariér pre migrantov, má inverzný
efekt; túžba emigrovať sa zvýši, ale spôsob realizácie tohto
zámeru ostane neregulovaným, čo často vedie k pašovaniu,
či k nezákonnému obchodovaniu. Takže kroky vedúce
k zabráneniu migrácie ostávajú bez účinku. Povedané inými
slovami, rozvinuté štáty by mali akceptovať tento fenomén,
a dokonca ho aj podporovať.
Pri pokusoch o nájdenie univerzálneho spôsobu boja
s globálnymi problémami, by sme sa mali snažiť pochopiť
„východnú“ mentalitu, a implikovať ju do reality
globalizujúceho sa sveta (väčšina imigrantov sú zástupcovia
orientálneho sveta). „Principiálnou charakteristikou
dvadsiateho prvého storočia v medzinárodných vzťahoch je
obrat z nepolárneho, na svet v ktorom nedominujú ani
jeden, či dva štáty, ale skôr množstvo aktérov majúcich
a oplývajúcich rôznou úrovňou moci“ (Haas, 2008, The Age
of Nonpolarity, Foreign Affairs). Veľká časť svetovej moci
sa koncentruje práve v štátoch Východu. Z dôvodu rastúcej
úlohy Ázie, je potrebné brať do úvahy zástupcov tohto
kontinentu, s ktorým vzťahy sa dajú nadväzovať práve
prostredníctvom jeho migrujúcej časti obyvateľstva.
Globálne spoločenstvo by malo vytvoriť takú stratégiu
svojho rozvoja, ktorá by bola skutočnou schránkou pre
úschovu kultúrnej a tradičnej rôznorodosti, namiesto jej
rozrušenia. Plná asimilácia migrantov je zdá sa nelogická,
a môže viesť k negatívnym následkom, čoho svedkami sme
boli pri udalostiach vo Francúzsku, kde sme mohli vidieť
problémy kultúrnej absorpcie. Evidentným je rozdiel medzi
procesmi adaptácie a asimilácie. Dôraz pri týchto procesoch
by sa mal klásť na výhodu koncepcie mnohonárodných
spoločností, ktorú vytvorili S. Eisenstadt, B. Vittrock a N.
Mouzelis. Žijeme v mnohonárodnom svete. Každá
spoločnosť je charakterizovaná istými prvkami civilizácie.
Tieto charakteristiky však len dopĺňajú socio -regulačný
mechanizmus, podmienený historickým vývojom. U.
Hannerz skonštruoval teóriu globálneho prostredia, „kde
nevyhnutnými javmi sú permanentná kultúrna interakcia
a informačná výmena“ (Hannerz, 1989).
Dialóg je

rovnocenný. Pôvodné štáty sú stimulátory, prispievajúce
k obohateniu svojich kultúrnych hodnôt, okrajové kultúry sú
aktívnymi interpretmi prinesených myšlienok, meniac tak
kultúrny vplyv a ovplyvňujúc tým kultúru domácej krajiny.
Multikulturalizmus môže vyzerať ako cesta odstrániť
vzájomné hrany, či ako cesta rešpektu k rozmanitosti kultúr
(nemecká skúsenosť). Aby sme predišli takýmto situáciám,
každý by mal milovať jemu blízke tradície a rešpektovať
cudzie kultúry.
V budúcnosti by sa Rusko mohlo stať kvalitatívnym
modelom obojstranného kultúrneho porozumenia, a stať sa
tranzitným koridorom pre východné i západné regióny.
/pokračovanie/
Mária Bazvi - študentka 3. ročníka
Petrohradská štátna univerzita
Európska únia
Regionálna politika Európskej únie
História zjednocovania regionálnej politiky európskych
štátov
Jednotný európsky akt z roku 1987 a reformy regionálnej
politiky po jeho prijatí
(4. časť)
Úvodná časť „Hlavy V“ /Hospodárska
a sociálna
súdržnosť/
nám
to
jednoznačne potvrdzuje.
„Na
podporu
celkového
harmonického vývoja spoločenstvo
rozvíja a uskutočňuje činnosti
vedúce
k posilňovaniu
svojej
hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
Spoločenstvo sa zameriava najmä na zmenšovanie
nerovnomerností medzi rôznymi regiónmi a zaostalosti
najviac znevýhodnených oblastí.“1
Spôsob ako dosiahnuť zmeny v regionálnej politike
sme rozobrali pri prezentácii jednotlivých princípov. Princíp
koncentrácie, partnerstva, doplnkovosti, subsidiarity
a programovania aj dnes tvorí základ regionálnej politiky.
Jeho úspešnosť je však v ľuďoch, ktorí túto regionálnu
politiku realizujú. Musia ju presadzovať na základe nových
poznatkoch vo vede a v prijateľne kvalitnom životnom
prostredí, ktoré je nutné stále primerane ochraňovať.
Z ďalších článkov vyplýva, že na vyrovnávanie rozdielov
v regiónoch sú potrebné finančné prostriedky adresne
cielené do jednotlivých zaostávajúcich regiónov. V zmluve
JEA je evidentné, že EÚ pristúpila k zmenám a doplnkom,
ktoré sú nevyhnutné pre ujasnenie a racionalizáciu úloh tak,
aby prispievali k dosiahnutiu stanovených cieľov v oblasti
regionálnej politiky.
V článku 130b, zmluvy Jednotný európsky akt z roku 1987
sa dozvedáme cez ktoré subjekty je možné získať tieto
finančné prostriedky a ktorá organizácia ich spravuje:
1

Článok130a, zmluvy Jednotný európsky akt z roku 1987

8 ....Európska únia

„Členské štáty svoje hospodárske politiky uskutočňujú a
koordinujú tak, aby sa navyše dosahovali ciele
stanovené v článku 130a. Uplatňovanie spoločnej
politiky a vnútorného trhu berie do úvahy ciele
stanovené v článku 130a a v článku 130c a prispieva k
ich dosiahnutiu. Spoločenstvo podporuje dosahovanie
týchto
cieľov
postupmi
uskutočňovanými
prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európsky
poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - sekcia
usmerňovania, Európsky sociálny fond, Európsky fond
pre regionálny rozvoj), Európskej investičnej banky a
ďalších existujúcich finančných nástrojov.“
Článok130c, zmluvy Jednotný európsky akt hovorí:
„Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to,
aby pomohol napraviť hlavné regionálne nerovnováhu
v spoločenstve prostredníctvom účasti na rozvoji a
štrukturálnych zmenách v regiónoch, ktorých rozvoj
zaostáva, a konverziou upadajúcich priemyselných
regiónov.“
Čo urobí komisia po nadobudnutí platnosti Jednotného
európskeho aktu sa hovorí v článku 130d,:
„Po nadobudnutí platnosti Jednotného európskeho aktu
Komisia predloží Rade komplexný návrh, ktorého
účelom bude urobiť v štruktúre a v pravidlách
existujúcich
štrukturálnych
fondov
(Európsky
poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - sekcia
usmerňovania, Európsky sociálny fond, Európsky fond
pre regionálny rozvoj) zmeny a doplnky, ktoré sú
nevyhnutné pre ujasnenie a racionalizáciu ich úloh tak,
aby prispievali k dosiahnutiu cieľov stanovených v
článku 130a a v článku 130c, k zvýšeniu ich efektívnosti
a ku koordinácii ich činností navzájom a s operáciami
existujúcich finančných nástrojov. Rada počas jedného
roku rozhoduje o tomto návrhu jednomyseľne, po
porade s Európskym parlamentom a s Hospodárskym
a sociálnym výborom.“
Čím sa zaoberá článok130e, zmluvy Jednotný európsky akt
z roku 1987?:
„Po prijatí rozhodnutia uvedeného v článku 130d,
vykonávacie rozhodnutia týkajúce sa Európskeho fondu
pre regionálny rozvoj bude Rada prijímať na základe
rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie
a v spolupráci s Európskym parlamentom.
Pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky usmerňovací
a záručný fond - sekciu usmerňovania a Európsky
sociálny fond, je možné uplatniť podľa potreby články
43, 126 a 127.“
Podmienky pre nadobudnutie platnosti Jednotného
európskeho aktu, podpísaného v Luxemburgu 17. februára
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1986 a v Haagu 28. februára 1986, boli splnené 24. júna
1987 a táto zmluva nadobúda platnosť v súlade s článkom
33 tejto zmluvy 1. júla 1987.
Význam JEA spočíva okrem iného aj v tom, že súčasťou
reforiem zakotvených v JEA boli aj zmeny v sociálnej
oblasti a zdôraznila sa pozornosť na odstraňovanie
regionálnych nerovnosti. Ďalším dôležitým záverom bolo,
že Európska komisia bola poverená vypracovaním analýzy,
ktorá by viedla k zvýšeniu efektivity pôsobenia
štrukturálnych fondov.
V roku 1989 sa spustila ďalšia reforma regionálnej politiky.
Predchádzalo ju rozšírenie ES o Portugalsko a Španielsko
a prijatie tzv. Delorsového balíka I. z roku 1988. Bol to
balík reformných návrhov predložených Komisii v r. 1987
na prehodnotenie financovania ES, osobitne výdavkov na
poľnohospodárstvo, rozvinutie štrukturálnych fondov ES a
revíziu pravidiel riadenia rozpočtu na roky 1988 – 1993.
Konkrétne sa v tomto pláne navrhlo zvýšiť objem
finančných prostriedkov pre štrukturálne fondy. Tie mali
byť získané znížením finančných prostriedkov do
poľnohospodárstva a v roku 1993 mali
finančné
prostriedky do štrukturálnych fondov predstavovať 25 %
celkového rozpočtu.
Európska rada na svojom zasadaní 11.-13. februára 1988
v Bruseli schválila šesť cieľov regionálnej politiky a navrhla
rozloženie finančných prostriedkov v rámci týchto cieľov.
Boli prijaté tieto ciele:
1. Podpora hospodársky zaostalých regiónov, v ktorých
HDP na obyvateľa nepresahuje 75 % priemeru ES.
2. Preorientovanie regiónov silne zasiahnutých úpadkom
priemyslu na nové druhy hospodárskej činnosti.
3. Boj proti dlhodobej nezamestnanosti (nezamestnaní
dlhšie ako jeden rok a starší ako 25 rokov).
4. Zapojenie mladých ľudí do pracovného procesu
(nezamestnaní majú menej ako 25 rokov)
5. a/ Modernizácia a diverzifikácia poľnohospodárskej
výroby.
b/Podpora programov na vytváranie nových
pracovných miest v poľnohospodárskom sektore.
6. Udržanie osídlenia arktických regiónov (hustota
osídlenia je maximálne 8 obyvateľov/km²).
Stanovením konkrétnych cieľov a podmienok čerpania
týchto prostriedkov pre vyrovnávanie rozdielov v regiónoch
sa vytvorili podmienky pre adresné poskytovanie
finančných prostriedkov pre potreby regiónov.
/pokračovanie/
Ing. František Vojtech, PhD.
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