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 Poučení doterajším vývojom, mali by všetci 
občania Slovenska, pamätať na to nielen pred a počas 
sčítania obyvateľstva, ale hlavne v čase volieb, a po nich 
zodpovedným uplatňovaním práva kontroly  a vyžadovania 
od kompetentných presadzovania národnoštátnych záujmov. 

V záujme všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí si 
želajú jej prosperitu pre seba  i pre ďalšie generácie. Úvodné slovo 

  
     

Májové nádeje 
 
V záplave zelene a živých 

kvetov je priaznivé prostredie pre 
veľké plány jednotlivcov, snivých 
dvojíc aj  - národov. Aj spomínaní na 
významné pohyby v prírode 
a spoločnosti. Tak si aj tohto roku,  
popri Prvom .máji – sviatku práce, 

spomenieme 8., či najnovšie 9. mája, ukončenie 2. svetovej 
vojny, Deň Matiek a mnohé ďalšie významné výročia. Patrí 
k ním aj menej zvýrazňované výročie, ktoré  malo pre 
obnovu samostatnosti Slovákov a Slovenska mimoriadny 
význam. 

10. mája  meruôsmeho (1848) roku sa 
v Liptovskom S. Mikuláši zišli zástupcovia z celého 
Slovenska a sformulovali požiadavky slovenského národa, 
ktoré mali na osobitných schôdzach posúdiť a svojimi 
podpismi podporiť tí, ktorí s nimi súhlasia. Také boli 
mnohostoročné želania národa aj vtedajších organizátorov 
tohto záslužného podujatia. “Odmenou“  im, predovšetkým 
Štúrovi, Hodžovi a Hurbanovi, malo byť väzenie za   
rebéliu voči Uhorskej vlasti. Zachránili sa len útekom na 
Moravu.  Známy vtedajší zúrivý antislovák Košút (Kossuth) 
pripravoval šibenicu  každému, ktorý by sa hlásil ku 
nenávideným Žiadostiam.  

Žiadosti totiž neboli len nejakým neškodným 
vyhlásením, či  skromnučkým prosbopisom. Pyšný južnejší 
Majestát urážali už tým, že Slovákov výstižne označili ako 
„pranárod tejto krajiny“. A v 14 bodoch .zreteľne 
navrhovali a požadovali dvojkomorový snem: všeobecný  
snem národov a osobitné národné snemy, národnú reč do 
verejného života, slobodu tlače a iné formy spolužitia 
rôznych národov, ktoré sa dnes pokladajú za samozrejmosť 
aj v Európskej únii a ďalších štátoch a medzinárodných 
organizáciách. 

V jednom  však . Žiadosti nášho národa výrazne 
predbehli svoju dobu. A to v tom, „aby odrodilci nemohli 
zastávať verejné úrady“.  

Ako by sa  vyvíjala naša spoločnosť po novembri 
1989, no najmä po januári 1993, keby sa tento prirodzený 
princíp bol uplatňoval so všetkou dôslednosťou? Pri tvorbe 
Ústavy SR, v oblasti politickej zodpovednosti, v 
ekonomickej oblasti - privatizácia kľúčových firiem aj 
odvetví, výskumných inštitúcií, zahraničnoekonomických 
vzťahov,  v oblasti sociálnej, kultúrnej a celkove 
medzinárodných vzťahov?  

 
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 
 
 
 

Ekonomický komentár 

Na systémový prístup v čerpaní 
štrukturálnych fondov si budeme 

musieť počkať. 
 
Celý systém riadenia štrukturálnych 
fondov je doslova nočnou morou pre 
každého, kto chce tieto prostriedky 
využívať. Všetci, ktorí s nimi 
prichádzajú do styku, sa jednoznačne 
sťažujú na prehnanú byrokraciu, komplikované, absolútne 
nejasné pravidlá a zdržiavanie celého procesu. Pôvodné 
európske nariadenia sú jednoduché, problém je 
implementácia na naše pomery. Byrokratická džungľa 
dokonca dosiahla takú úroveň, že sa v nej nevyznajú už ani 
samotní autori. Problém je aj v tom, že úradníci na každom 
stupni riadenia nepomáhajú eurofondy čerpať, sústreďujú sa 
len na kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladajú 
smernice EÚ. Aj malý nesúlad dokáže projekt zastaviť na 
celé mesiace, v lepšom prípade zastaviť, v horšom sa 
projekt vracia na úplný začiatok.  
Situácia v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie 
je naozaj zlá. Momentálne Slovensko dokáže napredovať 
len zhruba polovičnou rýchlosťou ako ostatné porovnateľné 
krajiny Európskej únie. Pomôcť môže len radikálna reforma 
. Toto konštatovanie vyjadruje vývoj v čerpanie eurofondov 
od ich  začiatku ešte pred vstupom do EU. Ten vývoj 
nasvedčuje tomu, že vlastne žiadna Vláda SR im vôbec 
nevenovala potrebnú pozornosť. Prijímané opatrenia mali 
charakter podľa športovej terminológie “pre oko diváka“ 
žiadne pozitívne efekty.  
Vývoj čerpania prostriedkov z EÚ za posledne štyri roky 
2007-2010 v ŠR v percentuálnom vyjadrení zaznamenal 
nasledovný výrazný medziročný pokles čerpania : 87,8 ; 
70,1 ; 57,4 a 49,2 % ! Pre ilustráciu bol posledný rok 2010 
rozpočtovaný čo sa týka príjmu do ŠR, z príjmov z rozpočtu 
EÚ na úrovni 2 897 501 tis € a vykázaná skutočnosť je 
1 427 027 tis €. Pre porovnanie aké sú príjmy z rozpočtu 
EÚ v schválenom ŠR na rok 2011. Je to čiastka ešte vyššia 
3 343 890 tis €, podľa doterajšieho vývoja taktiež nereálna. 
K záveru mája je čerpanie len cca 27%.  
Súčasná vláda pred svojím nástupom v programovom 
vyhlásení vlády avizovala rázny nástup v riešení teda v 
čerpaní eurofondov. Zostalo však len pri vyhlásení. 
Najväčší problém je dlhodobo v informatizácii a vo 
vzdelávaní a vede a výskume. V septembri bol pokus o 
riešenie, je to aj v uznesení vlády z 8.septembra 591/2010. " 
Vláda zjednoduší a zefektívni neúmerne komplikovaný a 
prebyrokratizovaný proces riadenia eurofondov v oblasti 
vzdelávania, výskumu a vývoja, ktorý je príčinou nízkej 
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miery transparentnosti a zmysluplnosti čerpaných 
prostriedkov, ako aj veľmi slabého čerpanie eurofondov". 
Termín plnenia bol december 2010 .  
Až  koncom mája Vláda SR prijala „súbor opatrení“ žiaden 
systémový prístup. Tak ako to bolo doteraz. Bolo to asi 
preto, aby sme preukázali pri rokovaní s organmi EÚ, že sa 
snažíme problém riešiť. Svedčí o tom aj stretnutie našej 
predsedníčky vlády s eurokomisárom.“ Premiérka Iveta 
Radičová prijala komisára pre regionálnu politiku 
Johannesa Hahna. Diskutovali o doterajšom čerpaní a 
využívaní európskych prostriedkov a aj o budúcnosti 
eurofondov v rámci nového finančného rámca.“ Radičová 
za príčiny nepriaznivého stavu čerpania eurofondov 
označila nastavenie priorít, neuveriteľnú byrokratizáciu a 
zložitosť administrácie. Poukázala však na to, že vláda 
prijala opatrenia, ktorými odstránila 68 hlavných bariér 
a prekážok. Ide napríklad o posilnenie zálohových 
a preddavkových platieb či urýchlenie platieb na základe 
žiadosti. Ako ďalej uviedla osobitnú pozornosť počas 
rokovania s komisárom venovali Operačnému programu 
doprava a projektom dopravných úsekov za 1,5 miliardy 
eur.  
Zaoberali sa aj budúcou finančnou perspektívou, kde sú 
hlavnými prioritami verejná infraštruktúra, politika 
zamestnanosti a kohézna politika. Radičová však 
zdôraznila, že na diskusie o novom rozpočtovom rámci 
bude mať hlavný vplyv vývoj a riešenie dlhovej krízy 
v eurozóne. Podľa komisára Hahna si Komisia uvedomuje, 
že byrokracia je hlavnou prekážkou toho, aby sa do čerpania 
eurofondov viac zapájali malé a stredné podniky, výskumné 
organizácie a vedci. Práve pre túto skupinu je plnenie 
všetkých administratívnych podmienok príliš náročné.  
V tejto súvislosti treba pripomenúť „tiež snahu“ o riešenie 
problému medzi ministerstvom financií a ministerstvom 
školstva, vedy a výskumu začiatkom marca. „Cestou 
veľkých strategických projektov by sa malo uberať 
Slovensko pri čerpaní eurofondov určených na vedu a 
výskum. Hlavnými prioritami sú podľa splnomocnenca 
vlády pre vedomostnú ekonomiku Martina Bruncka 
budovanie vedecko-technologických parkov, vybudovanie 
troch až štyroch národných vedeckých centier európskej 
kvality a popularizácia vedy“. Okrem toho by malo v čo 
najkratšom možnom čase prísť k zníženiu byrokracie pri 
čerpaní eurofondov. Taký je výsledok stretnutia zástupcov 
ministerstiev školstva a financií, splnomocnenca vlády pre 
vedomostnú ekonomiku a zástupcov akademickej obce, 
ktorí o budúcnosti eurofondov diskutovali. Operačné 
programy Veda a výskum a Informatizácia spoločnosti by 
sa mali stať pilotnými pri čerpaní eurofondov bez zbytočnej 
byrokracie. "Ísť do veľkých projektov je jedinou šancou," 
skonštatoval predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír 
Pastorek. Tieto zámery v posledných opatreniach vlády sa 
však v zásade nenachádzajú. Aká je teda efektívnosť 
a racionálnosť čerpania eurofondov? Asi ďalej taká, ako 
doteraz. 

Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 Národné centrum európskych a globálnych štúdii SR. 

 
 

 
Rezervované pre makroekonomiku 

 
Seniori  a ich status v sociálnej 

a ekonomickej dimenzii 
 
Postavenie staršej populácie sa 
začiatkom 21. storočia oproti situácii 
v predchádzajúcich storočiach 
významne zmenilo. A to tak 
kvalitatívne, ako aj počtom a podielom 
v spoločnosti, teda kvantitatívne. V 
súčasnosti ide predovšetkým o postavenie seniorov v 
podmienkach postindustriálnej spoločnosti – spoločnosti 
informatickej a znalostnej. K faktorom, ktoré ho 
ovplyvňujú, patria vysoký vedecko - technický pokrok vo 
výrobe i službách,  procesy celosvetovej globalizácie, rastu 
životnej úrovne. Na druhej strane však aj zhoršujúca sa 
situácia v oblasti životného prostredia, bezpečnosti, 
zdravotného stavu, i spôsobu života a pocitu šťastia v 
živote.  
Sociálne aspekty starnutia 
Sociálne starnutie je sprevádzané zhoršenými adaptačnými 
procesmi, vstupom do dôchodku a znížením aktivity.  Vyšší 
vek so sebou prináša obdobie najväčších životných kríz. 
Starší človek stráca určité sociálne úlohy, stráca skôr 
nadobudnuté kontakty, menia sa jeho perspektívy 
a hodnotový systém. Veľkým prelomom je odchod do 
dôchodku, odchod detí z rodiny. Človek žijúci pracovným 
a rodinným životom sa musí preorientovať na inú činnosť – 
kultúru, šport, vlastné záujmy. Tieto zmeny by mali byť 
postupné a nenásilné. V tomto období je starší človek 
konfrontovaný s meniacim sa sociálnym prostredím – strata 
blízkej osoby, partnera, priateľov, známych.  
Mení sa finančná situácia, životný štandard, môže prísť 
k zmene doterajšieho životného priestoru a prostredia – 
môže to byť spôsobené zhoršením zdravotného stavu, kedy 
starší človek už nie je schopný postarať sa sám o seba 
a kvalita jeho života je narušená. Nezastupiteľnú úlohu na 
zamedzení alebo zmiernení následkov sociálnej deprivácie 
má rodina. Zmeny v živote seniora môžeme považovať za 
riziká. Medzi sociálne riziká patrí: (Hegyi, in 
Balogová,2005, s. 22) 
- strata sebestačnosti alebo hrozba vzniku spoločenskej 

odkázanosti, 
- strata partnera, 
- osamelosť alebo život v sociálnej izolácii, 
- nízky ekonomický príjem, 
- odkázanosť na inštitucionálnu starostlivosť, 
- zmena sociálneho prostredia, 
- zmena doterajšieho životného štýlu, 
- zmena doteraz platných hodnôt. 
Staroba prináša rôzne významné životné zmeny – smrť 
partnera, úmrtie iného človeka rodiny,   odchod do 
dôchodku, úmrtie rovesníka, odchod detí z domova, náhla 
zmena životných podmienok, väčšie množstvo voľného 
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času na dôchodku. Súhrn zmien 
v štruktúre aj vo funkciách organizmu 
v období staroby má somatický, 
psychický, emocionálny a sociálny 
charakter. Prítomnosť zmien môže 
zvyšovať krehkosť a zraniteľnosť 
organizmu, vedie k poklesu 
niektorých schopností. So zvyšujúcim 

sa vekom stúpa potreba času, aby sa človek mohol novým 
zmenám prispôsobiť a nepociťoval ich pôsobenie ako 
nátlak. 
S nárastom počtu seniorov sú spojené vyššie náklady na 
služby v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a 
dôchodkového zabezpečenia. 
Z ekonomického hľadiska často rezonuje potreba 
zvyšovania veku odchodu do dôchodku, ktorý je u nás nižší 
než v niektorých krajinách západnej Európy a 
reštrukturalizácia dôchodkového zabezpečenia. Vzrastá tiež 
ekonomické zaťaženie spôsobené rastúcim počtom osôb v 
poproduktívnom veku , hoci celkové ekonomické zaťaženie, 
vyjadrené pomocou Billeterovho indexu, klesá vplyvom 
poklesu plodnosti a presunom silných ročníkov 70-tych 
rokov do produktívneho veku. V súčasnosti dosahuje 
ekonomické zaťaženie najnižšiu úroveň za posledných 50 
rokov. Po roku 2010 však možno očakávať jeho nárast v 
dôsledku už spomínaného posunu povojnových ročníkov do 
poproduktívneho veku. 
Problematickou je tiež horná hranica, t.j. oficiálny vek 
odchodu do dôchodku. Dôvodom nie je len jeho odlišná 
výška v jednotlivých krajinách. Vo východnej Európe je 
aktuálna otázka predlžovania veku odchodu do dôchodku, 
krajiny západnej Európy čelia problému skorého odchodu 
do dôchodku, a tým predčasného odchodu z ekonomickej 
aktivity. Tento stav je zapríčinený zvyšovaním životnej 
úrovne a zmenou životného štýlu. Finančné zabezpečenie 
vo vyššom veku, lepší zdravotný stav a vzdelanosť 
obyvateľov v preddôchodkovom veku ponúkajú rôzne 
možnosti ďalšieho života po ukončení ekonomickej 
aktivity. Pozitívnu úlohu tiež zohráva vhodný systém 
dôchodkového zabezpečenia, ktorý preniesol zodpovednosť 
zo štátu na jednotlivca. 
Starnutie populácie samozrejme vplýva aj na sféru sociálnej 
starostlivosti a zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o 
starších občanov je nákladná a k zníženiu týchto výdajov 
môže prispieť zdravší životný štýl súčasných mladších 
seniorov a populácie celkom a dôraz na prevenciu tzv. 
civilizačných chorôb. K zlepšeniu zdravotného stavu a 
strednej dĺžky života seniorov výrazne prispeje 
modernizácia lekárskej starostlivosti. Z demografického 
hľadiska na sociálnu situáciu ,aj psychický stav seniorov 
vplýva rodinný stav. 
Vzhľadom k rôznej dĺžke života mužov a žien existujú 
významné rozdiely aj z hľadiska rodinného stavu. Týka sa 
to predovšetkým ovdovenia a doby strávenej bez partnera. 
Na Slovensku podiel mužov medzi seniormi s rastúcim 
vekom postupne klesá zo 43,8 % vo veku 60-64 rokov až na 
30,8 % v skupine 85 rokov. Muži sú častejšie ženatí než 

ženy, medzi ktorými s výnimkou 60-64 ročných dominujú 
nevydaté. Medzi 60-64 ročnými mužmi je 85,5 % ženatých 
a len 5,2 % ovdovených u žien je podiel ovdovených takmer 
6krát vyšší  29,4 %. Medzi 85 ročnými a staršími mužmi 
naďalej dominujú ženatí  53,6 %, ovdovených je 42 %. 
Naproti tomu medzi ženami zostáva vydatých len 7,4 % a 
88,3 % je ovdovených. 
So sociálnym a ekonomickým postavením seniorov súvisí aj 
otázka bývania. Procesy modernizácie a sekularizácie 
spoločnosti priniesli zmeny rodinných vzťahov. Rozsiahlou 
bytovou výstavbou sa obmedzilo viacgeneračné bývanie. 
Od 60-tych rokov neustále narastá podiel i počet 
domácností jednotlivcov, ktoré sú veľmi často tvorené 
práve seniormi . Prevažujúcim spôsobom života seniorov 
zostane bývanie vo vlastných bytoch alebo súžitie v byte s 
ďalšou domácnosťou. Takýto spôsob bývania bude 
rozšírený predovšetkým medzi seniormi s lepším 
zdravotným stavom, vyššou mierou autonómie a s rodinným 
zázemím (bývanie s partnerom, s rodinou dieťaťa). Vysoká 
ekonomická aktivita žien a zlý zdravotný stav seniorov 
kladú nároky na štátom zabezpečenú sociálnu starostlivosť.  
Spolu s početným nárastom starších občanov by preto mal 
narastať tak počet, kapacita ako aj rôznorodosť zariadení 
sociálnej starostlivosti. Pre seniorov s lepším zdravotným 
stavom sú vhodné predovšetkým domy s opatrovateľskou 
službou, kde sú zabezpečené pravidelné návštevy lekára a 
iné služby, pritom dôchodca žije sám alebo s partnerom 
autonómne. Inštitucionálna starostlivosť pre dôchodcov 
s horším zdravotným stavom a bez rodinného zázemia je 
zabezpečovaná s celodennou starostlivosťou. V budúcnosti 
budú vznikať tiež penzióny pre finančne lepšie 
zabezpečených dôchodcov. Je dôležité, aby predovšetkým v 
mestách, kde často žijú ľudia bez príbuzných, ktorí sú od 
nich vzdialení, vznikali všetky typy zariadení sociálnej 
starostlivosti. 

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  

Inštitút sociálnych vied 
 PhDr. Darina Kubíčková    

Žilinská univerzita v Žiline 
 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy 

 
Faktory degradácie životného prostredia v rozvojových 

krajinách 
 
Medzi hlavné trhové faktory, ktoré 
prispievajú k degradácii životného 
prostredia môžeme zaradiť 
(Nafziger, E. W.: Economic 
Development. 4th Edition. 
Cambridge: CUP, 2006, s. 422-425): 
externality, spoločné vlastníctvo 
zdrojov, verejné statky, nezvratnosť, 
nedefinované užívateľské práva, 
vysoké transakčné náklady. 
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Externality sú vedľajšie efekty fungovania trhu, prípadne 
vedľajšie efekty ekonomickej aktivity ľudí (tak vo výrobe 
ako aj v spotrebe). Podľa toho, aké dôsledky majú, môžeme 
ich rozdeliť na pozitívne a negatívne. Pozitívne externality 
vznikajú, keď ekonomické subjekty získavajú akúkoľvek 
výhodu bez toho, aby za ňu platili, alebo mali v súvislosti 
s ňou nejaké náklady. V prípade negatívnej externality 
vznikajú ekonomickým subjektom vyššie dodatočné 
náklady z ekonomickej aktivity iných subjektov (napr. 
reklamné náklady, ktoré v konečnom dôsledku znáša 
spotrebiteľ). Medzi negatívne externality v súvislosti 
s prírodnými zdrojmi a životným prostredím patrí aj 
znečistenie ovzdušia (z tovární a automobilov), znečistenie 
vody, zníženie stavu rýb v dôsledku nadmerného rybolovu, 
a i. Nadmerné čerpanie zdrojov, ich neefektívne využitie 
a nedostatočná konzervácia a nedostatok investícií do 
regenerácie prírodných zdrojov sú spôsobené 
neschopnosťou trhu, prípadne štátu adekvátne ohodnotiť 
čerpanie prírodných zdrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že 
trh nie je schopný vyriešiť tieto externality, štát by mal 
prevziať úlohu adekvátneho ohodnotenia prírodných 
zdrojov, ktoré má daná ekonomika k dispozícii. Jednou 
z možností, ako vyriešiť otázku týchto negatívnych 
externalít, je zosobniť ich súčasným spotrebiteľom 
a výrobcom vo forme zdanenia alebo zmeny ceny. 
V prípade, že štát neprijme žiadne opatrenia pre súčasných 
spotrebiteľov a výrobcov, platiť za negatívne externality 
budú až budúce generácie. Štát môže uložiť odvody navyše 
nad rámec súčasných odvodov pre výrobcov, ktorí 
znečisťujú ovzdušie, prípadne môže zaviesť prirážku za 
používanie pesticídov pri pestovaní rastlín. 
Ďalším problémom spojeným s degradáciou životného 
prostredia je spoločné vlastníctvo zdrojov (tragedy of 
commons). Tento faktor hovorí, že tak ako pastierove stádo 
spasie navyše to, čo je na pastvine určené pre všetkých 
(spoločné vlastníctvo; voľný prístup na pastviny však 
neznamená automatické nadmerné spásanie stádom, záleží 
aj od ďalších ekonomických faktorov ako sú náklady na 
chov, trhová hodnota stáda, schopnosť pôdy uživiť aj veľký 
počet zvierat.), tak aj firmy, domácnosti a jednotlivci 
nadmerne znečisťujú ovzdušie a nadmerne využívajú 
biosféru, ktorá patrí všetkým. V rozvojových krajinách na 
vidieku prevláda chudoba a nízky príjem per capita. 
Obyvatelia vidieckych oblastí si nemôžu dovoliť kupovať 
palivá a tak sa náhradným zdrojom často stáva drevo. 
Nadmerná ťažba dreva však spôsobuje deforestáciu, jedným 
z jej účinkov je aj erózia pôdy, ktorú pri silných 
a výdatných dažďoch odplavuje čo prispieva k ďalšej 
degradácii už aj tak zničeného životného prostredia. 
Environmentálne náklady, ktoré vznikajú nadmernou 
ťažbou dreva však nie sú nikomu zosobnené a tak ťažba 
pokračuje ďalej so všetkými súvisiacimi problémami. Počas 
svojho vývoja však ľudstvo prišlo na to, že jediná možnosť 
ako ochrániť prírodné zdroje pred nadmerným čerpaním je 
vytvorenie inštitúcií, ktorých úlohou je do určitej miery 
limitovať využívanie prírodných zdrojov v spoločnom 
vlastníctve. 

Takmer všetky prírodné zdroje sú verejnými statkami, ktoré 
sú charakteristické nevylučiteľnosťou zo spotreby 
a nesúťaživosť. Nevylučiteľnosťou zo spotreby rozumieme 
skutočnosť, kedy žiadny jednotlivec nemôže byť vylúčený 
zo spotreby daného statku, napr. atmosféry, ochrany pred 
povodňami, a i. Nesúťaživosť znamená, že spotreba daného 
statku zo strany jednotlivca neznamená zníženie množstva 
daného statku pre spotrebu iného jednotlivca, napr. oceán. 
Nezvratnosť je významným faktorom pri niektorých 
prírodných zdrojoch, ktoré nie sú reprodukovateľné 
v budúcnosti ak nedôjde k ich adekvátnej konzervácii už 
v súčasnosti. Jedným z príkladov je nadmerná ťažba dreva 
a deforestácia v oblasti dažďových pralesov. Tým, že 
dochádza k deforestácii, dochádza aj k strate biodiverzity 
v týchto oblastiach a k nenávratnej strate rastlinných 
a živočíšnych druhov dôležitých pre ľudstvo a jeho budúce 
generácie. Podobným zdrojom sú aj ryby, v prípade ktorých 
nadmerný rybolov spôsobuje vyhynutie niektorých druhov 
či pôda, ktorá je obnoviteľným prírodným zdrojom, no 
v prípade jej nadmerného využívania (napr. zber úrody 
viackrát za rok, neponechanie pôdy úhorom na regeneráciu) 
dochádza k nezvratnej degradácii kvality a úrodnosti. 
Spoločnosť by preto mala vysoko ohodnotiť tie zdroje, 
ktoré sú potrebné v budúcnosti a pre ktoré neexistujú 
substitúty. 
Čo sa týka užívateľských práv, ľudia nebudú ochotní platiť 
za konzerváciu prírodného zdroja v prípade, že nebudú mať 
k nemu zaručené práva využívania. V prípade 
nejednoznačne definovaných užívateľských práv tak bude 
dochádzať k nadmernému čerpaniu prírodného zdroja. 
V prípade, že voda na zavlažovanie je poskytovaná 
farmárom bezplatne, prípadne za veľmi nízku cenu, 
dochádza k nadmernému plytvaniu tohto vzácneho zdroja. 
Na druhej strane je treba si uvedomiť, že farmári 
v rozvojových krajinách (a najmä malí farmári pracujúci na 
svojich políčkach) nemajú dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov na použitie vodných zdrojov na zavlažovanie. 
Okrem toho využitie vody na hornom toku ovplyvňuje jej 
kvalitu a kvantitu a možnosti použitia na dolnom toku 
a preto je nevyhnutné venovať pozornosť otázkam 
manažmentu vodných zdrojov tak v rámci krajiny ako aj 
cezhraničnému manažmentu vodných zdrojov. 
Transakčné náklady sú náklady na vyjednávanie medzi 
stranami, kým nedôjde k dohode. V oblasti prírodných 
zdrojov hovoríme o vysokých až prohibitívnych 
transakčných nákladoch, keďže dosiahnutie dohody je 
viazané na veľký počet účastníkov. Týka sa to napr. 
možnosti parcelácie mora pre rybolov jednotlivcov 
a definovania a kontroly užívateľských práv naň. Iným 
príkladom môže byť spaľovanie dreva v tisícoch 
domácností danej krajiny, pričom znečistenie ovzdušia sa 
prenáša aj do susednej krajiny a zasahuje ďalšie tisíce ľudí, 
ktorí drevo nespaľujú. Náklady na negociáciu medzi 
všetkými zúčastnenými budú také vysoké, že k žiadnej 
dohode medzi stranami nedôjde. 
 

Ing. Martin Grešš, PhD. 
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Splní Parížska deklarácia 
o zvyšovaní efektívnosti rozvojovej 

pomoci svoje ciele? 
(2. časť) 

 
Indikátor 5b – Využívanie systému 
verejného zaobstarávania rozvojových 
krajín pre distribúciu pomoci – 
priemerných 39 % rozvojovej pomoci 

v r. 2005 sa zvýšilo na 43 % v r. 2007, kde cieľ pre rok 
2010 je opäť 80 %. Najväčší pokrok dosiahol Honduras – 
o 57 %. O 26 % si pohoršil Afganistan. Z donorov opäť 
vedie Írsko z hodnotou 88 %.  Indikátor 6 – Posilnenie 
vlastných kapacít prostredníctvom obmedzenia vzniku 
paralelných projektových implementačných jednotiek (PIU) 
donorov – veľa malých krajín nemá ľudský potenciál aby 
najali lokálnych expertov, dôležité je však, že lokálna 
kapacita by mala byť vytvorená. Prieskum ukázal, že počet 
paralelných PIU klesol z 1817 v r. 2005 na 1601 v r. 2007. 
Cieľ pre rok 2010 je znížiť počet paralelných  PIU na 611. 
Najviac si v ukazovateli polepšil Egypt, keď znížil počet 
paralelných PIU donorov zo 100 na 32, naopak pohoršila si 
Demokratická republika Congo, kde počet paralelných PIU 
stúpol z 34 na 146 v r. 2007. Z donorov Svetová banka 
dosiahla najvyššie zníženie paralelných PIU o 144 
a Európska komisia o 99.  Indikátor 7 – Toky rozvojovej 
pomoci sú predvídateľné – cieľom tohto ukazovateľa je 
optimalizovať plánovanie a alokáciu zdrojov. Tu je dôležitá 
spolupráca donora s partnerskou krajinou. Úvodná hodnota 
ukazovateľa 41 % sa zvýšila na 46 % v r. 2007, pričom cieľ 
pre r. 2010 je 71 %. Medzi bariéry predvídateľnosti tokov 
rozvojovej pomoci patria komplikované postupy realizácie 
projektu, alebo neuvoľnenie pomoci zo strany donora 
z dôvodu nedodržania dohodnutých podmienok 
zaznamenané v Afrických krajinách. Ďalšou podmienkou je 
zlepšenie komplexného mechanizmu pre oznamovanie 
a zaznamenávanie vyplácanej pomoci. Najlepšie zlepšenie 
tohto indikátora zaznamenal Egypt keď zvýšil prediktabilitu 
rozvojovej pomoci z 29 % na 79 % - z plánovanej pomoci 
1452 mil. USD v r. 2007 obdŕžal 1312 mil. USD. Najhoršie 
obstála Demokratická republika Congo, kde %-to 
predvídateľnej rozvojovej pomoci kleslo z 83 % na 20 % 
v r. 2007. Z donorov najvyššiu hodnotu ukazovateľa 
dosiahlo Nórsko – 96 %  z plánovanej rozvojovej pomoci  
263,2 mil. USD v r. 2007. Indikátor 8 – Neviazanie pomoci 
– tieto údaje sú reportované OECD-DAC priamo od 
donorov.  Najviac – o 51 percentuálnych bodov si polepšil 
Afganistan keď v. r. 2007 zaznamenal až 94 % neviazanej 
bilaterálnej pomoci. Výrazné zhoršenie tohto ukazovateľa 
u krajín nebolo zaznamenané.  Cieľ pre rok 2010 je 100 %, 
vychádzalo sa zo 75 % v r. 2005 a ukazovateľ vykazoval  
88 % v r. 2007. V r. 2007 vyplatili 100 % neviazanej 
bilaterálnej pomoci Austrália, Nemecko, Írsko, 
Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Švédsko 

a UK. Najvyšší progres dosiahli USA – zo 7 % v r. 2005 na 
74 % v r. 2007. Indikátor 9 – Využívanie spoločných 
opatrení a procedúr – cieľom tohto ukazovateľa je 
zabezpečiť koordinované využívanie lokálneho systému pre 
manažment programu  ale aj harmonizáciu rozvojovej 
pomoci od jednotlivých donorov. Hodnota ukazovateľa v r. 
2005 bola 43%, v r. 2007 47 % a cieľová hodnota pre rok 
2010 je 66 %. Najviac si v tomto ukazovateli polepšila 
Dominikánska republika – z 5 % na 64 %, naopak pokles 28 
% bodov zaznamenal Yemen. V tomto ukazovateli má 
najsilnejšiu pozíciu z donorov Globálny fond a Holandsko.  
Indikátor 10a – Spoločné misie do terénu – cieľom tohto 
ukazovateľa je znížiť množstvo duplikatívnych misií, kde 
boli prijaté sťažnosti rozvojových krajín, že príliš veľa času 
je venovaného stretávaniu sa s donormi a reagovaniu na ich 
potreby.  Úvodných 18 % bolo zvýšených na 21 % v r. 
2007, konečný cieľ pre rok 2010 je 40 %. Najlepšie 
zlepšenie ale aj najlepšiu hodnotu ukazovateľa 
zaznamenáva Keňa, kde 120 z 248, t.j. 48 % donorských 
misií bolo vopred koordinovaných. Z donorov má za rok 
2007 najsilnejšiu pozíciu IFAD – 77 %.  Indikátor 10b – 
Spoločná analytická práca pre rozvojové krajiny – cieľom je 
zvýšiť koordináciu analytickej práce zo strany donorov. 
Priemerný podiel spoločnej analytickej práce viacerých 
donorov na celkovej analytickej práci v r. 2005 bol 42 %, 
v r. 2007 44 % s celkovým cieľom 66 % pre r. 2010. 
Najviac koordinovanej analytickej práce je zaznamenanej 
pre Keňu – 78 %, najmenej pre Kambodžu – 17 %, ktorá 
poklesla oproti roku 2005 z uspokojivého čísla 64 %. 
Najlepšie hodnotenie z donorov dosiahli Dánsko – 89 % a 
Európska komisia – 88 %.  Indikátor 11 – Orientácia na 
výsledky – cieľom je monitorovanie pokroku krajín 
s orientáciou na výsledky, hodnotenie tohto indikátora 
zabezpečuje Svetová banka. V r. 2005, len 7 % krajín 
spĺňalo kritériá, v r. 2007 to bolo 9 %,  cieľ pre rok 2010 je 
38 %. Svetová banka tu prisudzuje spoločnú zodpovednosť 
rozvojovým krajinám a donorom pri dosahovaní pokroku.  
Indikátor 12 – Vzájomná zodpovednosť – cieľom je 
vybudovanie silnejšieho a vyváženejšieho mechanizmu 
zodpovednosti na úrovni krajín, kde by donori a rozvojové 
krajiny mali spoločne ohodnotiť progres v implementovaní 
vzájomne dohodnutých záväzkov efektívnosti rozvojovej 
pomoci. 22 % krajín splnilo kritériá v r. 2005, 26 % v r. 
2007, no cieľ pre r. 2010 je vysoký - 100 % krajín.          

Medzinárodné politické vzťahy 

          Zhodnotenie výsledkov pokroku v r. 2008 prinieslo 
niekoľko výziev pre realizáciu efektívnejšej rozvojovej 
pomoci na globálnej úrovni. Tri odporúčania na vysokej 
úrovni pre donorov a partnerské krajiny zneli: 1. 
Systematicky zintenzívniť úsilie posilniť a využívať 
systémy rozvojových krajín ako spôsob upevnenia ich 
vlastníctva rozvojovej pomoci. 2. Posilniť zodpovednosť za 
rozvojové zdroje. 3. Znižovať náklady doručenia 
a manažovania pomoci, keďže existuje príliš veľa prípadov, 
keď aktivity donorov zostávajú nekoordinované na úrovni 
recipientských krajín. Už čoskoro sa dozvieme, ako sa ich 
podarilo naplniť. 

Jolana Šubová 
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Robert E. Lucas, Jr. 
 

Za rok 1995 získal cenu za ekonómiu Američan R. E. 
Lucas, Jr. za rozvoj a aplikáciu hypotézy racionálnych 
očakávaní, čo prispelo k transformácii makroekonomickej 
analýzy a prehĺbeniu pochopenia hospodárskej politiky. 
R. E. Lucas, Jr. sa narodil v roku 1937 v Yakime, štát 
Washington ako najstarší zo štyroch súrodencov. Pred 
vypuknutím vojny prevádzkovali jeho rodičia malú 
reštauráciu, no počas vojny sa celá rodina presťahovala do 
Seattlu. Podľa slov Lucasa, Jr. boli jeho rodičia, tak ako aj 
jeho starí rodičia, presvedčení republikáni, ktorí obdivovali 
prezidenta Roosvelta a jeho Nový údel (New Deal). 
Napriek tomu, že Lucas starší nemal žiadne univerzitné ani 
technické vzdelanie, naučil sa ho od ľudí s ktorými pracoval 
a z kníh, pričom po vojne začal pracovať pre spoločnosť 
Lewis Refrigeration ako zvárač, neskôr remeselník, 
predajca, manažér predaja a nakoniec skončil ako prezident 
spoločnosti. Mladý Lucas s ním často diskutoval 
o technických a manažérskych problémoch a keď chodil na 
strednú školu, jeho otec použil Lucasove výpočty z hodín 
matematiky pri chladničkách, čo bolo prvýkrát, kedy Lucas, 
Jr. aplikoval matematiku v praxi. Po ukončení strednej 
školy, kde vynikal v matematike a vedách, všetci 
predpokladali, že sa rozhodne pre štúdium na 
Washingtonskej univerzite v Seattli a stane sa strojným 
inžinierom. Rodičia súhlasili, aby študoval na vysokej 
škole, ale len v prípade, že sa mu podarí získať štipendium. 
To sa mu podarilo, ale nie na MIT ako pôvodne chcel, ale 
na Chicagskej univerzite. Keďže tá v tom čase nemala 
strojnícku fakultu, ukončila sa tak sľubná kariéra mladého 
Lucasa. Matematika v Chicagu ho však prestala baviť 
a nechcelo sa mu spraviť si titul z fyziky. Zaujalo ho však 
štúdium liberálnych umení a histórie. V tomto období začal 
uvažovať aj o akademickej kariére. 
Magisterský program v oblasti histórie začal študovať na 
Kalifornskej univerzite v Berkeley. Tu sa venoval aj štúdiu 
dejín ekonomických teórií ako aj ekonomickej teórii. 
Rozhodol sa prestúpiť na štúdium ekonómie, pričom sa mu 
do rúk dostala Samuelsonova učebnica Základy 
ekonomickej analýzy. Aj keď ekonomická teória 
a matematika, ktoré boli v učebnici obsiahnuté, boli na neho 
príliš komplikované, nevzdal sa a celú ju preštudoval. 
V ďalšom období sa venoval aj Friedmanovej cenovej 
teórii. Od roku 1980 sa stal profesorom na Chicagskej 
univerzite. 

Redakcia 
 

 
 
 

Globálna výzva migrácie; pokus o vytvorenie systému 
kontroly 

Príspevok na súťaž- Education Without Borders (Abu 
Dhabi, Spojené arabské emiráty) Osobnosti 

(2. časť) 
 
Globálny orgán pre migráciu je zložité 
vytvoriť, ale niektoré oddelenia takejto 
inštitúcie by mohli byť vytvorené 
práve Ruskou federáciou, keďže jej 
územie má predpoklad stať sa 
tranzitným miestom medzi oboma, 
západným aj orientálnym svetom, 
niečo ako „druh polovodiča“. Rusko 
má svoju hlavu v Európe a telo v Ázii, 
a je významnou destináciou pre migrantov. Má preto 
predpoklad stať sa etnickým aj religióznym konglomerátom 
- Kalmykia - západná oblasť budhizmu, Judaizmus 
rozšírený po celej krajine. Solženicyn písal o ruských 
židoch vo svojom známom diele „ Dvesto rokov spolu“. 
Cárske Rusko bolo domovom pre dve tretiny všetkých 
židov. Po Izraeli, je práve v Rusku skoncentrovaná 
najväčšia časť židov. Navyše, Ruská federácia má bohaté 
skúsenosti aj so zástupcami islamského sveta, obe, blízke aj 
vzdialenejšie regióny spolu predstavujú domov pre takmer 
15 % moslimskej populácie. Tento fakt by mohol naplniť 
svoju misiu, islamsko-kresťanskej spolupráce. Len na okraj, 
vzťahom medzi náboženskými skupinami sa venuje veľká 
pozornosť na poli svetovej politiky. Islam a pravoslávia 
nažívajú v Rusku v mieri už niekoľko storočí, a také oblasti 
ako Tatarstan, Baškortastan, Astrachaň, Povolžie či severný 
Kaukaz pokračujú v úspešných modeloch etnickej 
tolerancie. Pozitívnym momentom je aj ten fakt, že v týchto 
oblastiach sa obyvatelia stotožňujú s ruským pôvodom, 
napriek tomu, že majú odlišné etnické pozadie.  
Je prirodzené, že úroveň tolerancie Rusov je vysoká vďaka 
histórii (Cárske Rusko, obdobie ZSSR) a spoločenskému 
povedomiu. Absencia nacionalistických strán a legálnych 
organizácií, ktoré by boli založené na etnickej alebo 
náboženskej segregácie, spolu s uvoľneným vízovým 
režimom pre obyvateľov Spoločenstva nezávislých štátov 
(SNŠ) sú pozitívnymi dôkazmi ruskej lojality 
k zahraničným hosťom. Nacionalistická rebélia, ktorá sa 
odohrala v Decembri minulého roku v ruskom hlavnom 
meste nezískala národnú podporu, a bola stroho 
zneutralizovaná vládou, keďže podnecovanie rasizmu je 
v Rusku jedným z najťažších priestupkov. 
Dostupnosť vzdelania pre detí z krajín SNŠ a bezplatné 
medicínske služby pre ich obyvateľov demonštrujú 
vyvážené princípy migračnej politiky. Pre ilustráciu, 
Kanadská imigračná politika by mohla predstavovať 
efektívny model integrovanej spoločnosti. Ruský model by 
mohol nasledovať tento príklad, zároveň s vytvorením 
špeciálneho systému hodnotenia imigrantov. Toto 
hodnotenie sa nebude prijímať na základe pracovných 
skúseností alebo vzdelania migranta (pravidlom býva, že 
migranti s vyššou úrovňou vzdelania majú väčší záujem 
migrovať), ale s ohľadom na ich úroveň tolerancie, spôsobu 
zvládania stresu a schopnosti adaptovať sa k novým 

Mladí a veda 
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podmienkam. Navyše, kanadské Ministerstvo občianstva 
a imigrácie predstavuje efektívnu politickú štruktúru, ktorá 
by mohla byť vybudovaná aj v Ruskej federácii. 
 

/pokračovanie/ 
Mária Bazvi - študentka 3. ročníka 

Petrohradská štátna univerzita 
 
 
   
 

Regionálna politika Európskej únie 
História zjednocovania regionálnej politiky európskych 

štátov 
Regionálna politika po založení EÚ – „Maastrichtská 

zmluva“ (5. časť) 
 

Prijatím „Maastrichtskej zmluvy“ 
o Európskej  únii sa regionálna 
politika dostala do novej pozície. 
Došlo k jej posilneniu, pretože jeden 
z cieľov EU bolo zavedenie jednotnej 
európskej meny. Môžeme to 
dokumentovať na článku B, Hlavy I, 
Spoločné ustanovenia: 
„Únia si kladie nasledujúce ciele: 

- podporovať hospodársky a sociálny pokrok, jeho 
vyrovnanosť a stabilitu, predovšetkým utvorením 
priestoru bez vnútorných hraníc, posilnením 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, uskutočnením 
hospodárskej a menovej únie a napokon 
zavedením jednotnej meny v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy;“ 

 
K posilneniu regionálnej politiky muselo dôjsť zákonite na 
základe stanovených cieľov. Jednotlivé európske regióny 
dosahovali výrazných rozdielov v ekonomickej a sociálnej 
oblasti. Na to aby sa jednotliví členovia EÚ mohli stať 
členmi Európskej menovej únie, bolo potrebné vytvoriť 
podmienky na zosúladenie výkonu ekonomík jednotlivých 
štátov a vzájomne sa priblížiť v základných ekonomických 
ukazovateľoch.  
Môžeme sa pozrieť ako tieto požiadavky boli zakotvené 
v článku 2, Zmluvy o EÚ.  
„Úlohou spoločenstva je vytvorením spoločného trhu 
a hospodárskej a menovej únie a realizáciou spoločných 
politík alebo činností uvedených v článkoch 3 a 3a, 
podporovať v celom spoločenstve harmonický 
a vyrovnaný rozvoj hospodárskych činností, udržateľný 

a neinflačný rast rešpektujúci životné prostredie, vysoký 
stupeň konvergencie hospodárskej výkonnosti, vysokú 
úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, zvyšovanie 
životnej úrovne a kvality života a hospodársku 
a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými 
štátmi.“ 
Pre chudobnejšie členské štáty ako Grécko , Írsko, 
Portugalsko a Španielsko predstavovalo vytvorenie menovej 
únie výrazne zaťaženie. Pri rokovaniach o tejto zmluve tieto 
krajiny poukazovali, že nestoja na rovnakej štartovacej 
čiare. Veľmi ťažko sa im budú plniť konvergenčné kritériá 
týkajúce sa fiškálnej a menovej politiky, ktoré bude nutné 
prijať, aby reálne mohla byť vytvorená menová únia. Ak si 
ukážeme jednotlivé konvergenčné kritéria, veľmi ľahko si 
môžeme vyhodnotiť požiadavky ktoré potrebovali 
chudobnejšie členské štáty presadiť do Zmluvy o EÚ. 

Európska únia 

„Medzi konvergenčné kritéria patria: 
- vysoký stupeň cenovej stability, t.j. inflácia 

v krajine môže prekročiť maximálne o 1,5% 
priemernú infláciu troch štátov, vykazujúcich 
najvyššiu stabilitu 

- udržateľná finančná pozícia vlády, t.j. deficit 
štátneho rozpočtu maximálne 3 % hrubého domáceho 
produktu (HDP) a celkový dlh verejných financií 
maximálne 60 % HDP 

- stabilita menového kurzu, t.j. menový kurz 
dodržiava fluktuačné pásmo stanovené 
mechanizmom devízových kurzov ERM-2 počas 
minimálne dvoch rokov bez devalvácie oproti 
ktorejkoľvek mene iného zúčastneného štátu 

- trvalosť konvergencie (meranú úrovňou nominálnej 
dlhodobej úrokovej miery, ktorá nesmie prekročiť 
o viac ako 2 % priemernú úrokovú mieru najviac 
troch členských štátov s najnižšou infláciou 

 
Medzi požiadavky, ktoré chudobnejšie krajiny nastolili na 
rokovací stôl o „Maastrichtskej zmluve“ , bolo ďalšie 
posilnenie  regionálnej politiky. Požadovali vytvoriť 
zvláštny  fond, ktorý bude zameraný na vyrovnávanie 
regionálnych rozdielov pred zavedením spoločnej meny 
a navŕši finančné prostriedky určené na hospodársku 
a sociálnu súdržnosť. 
Článok 130 d Zmluvy o EÚ, ktorý nasleduje, nám 
dokumentuje, že sa im to podarilo. Bol vytvorený zvláštny 
fond na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z EÚ, 
ktoré mohli používať len najchudobnejšie členské štáty.  
 

/pokračovanie/ 
Ing. František Vojtech, PhD. 
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Májové nádeje

V záplave zelene a živých kvetov je priaznivé prostredie pre veľké plány jednotlivcov, snivých dvojíc aj  - národov. Aj spomínaní na významné pohyby v prírode a spoločnosti. Tak si aj tohto roku,  popri Prvom .máji – sviatku práce, spomenieme 8., či najnovšie 9. mája, ukončenie 2. svetovej vojny, Deň Matiek a mnohé ďalšie významné výročia. Patrí k ním aj menej zvýrazňované výročie, ktoré  malo pre obnovu samostatnosti Slovákov a Slovenska mimoriadny význam.


10. mája  meruôsmeho (1848) roku sa v Liptovskom S. Mikuláši zišli zástupcovia z celého Slovenska a sformulovali požiadavky slovenského národa, ktoré mali na osobitných schôdzach posúdiť a svojimi podpismi podporiť tí, ktorí s nimi súhlasia. Také boli mnohostoročné želania národa aj vtedajších organizátorov tohto záslužného podujatia. “Odmenou“  im, predovšetkým Štúrovi, Hodžovi a Hurbanovi, malo byť väzenie za   rebéliu voči Uhorskej vlasti. Zachránili sa len útekom na Moravu.  Známy vtedajší zúrivý antislovák Košút (Kossuth) pripravoval šibenicu  každému, ktorý by sa hlásil ku nenávideným Žiadostiam. 


Žiadosti totiž neboli len nejakým neškodným vyhlásením, či  skromnučkým prosbopisom. Pyšný južnejší Majestát urážali už tým, že Slovákov výstižne označili ako „pranárod tejto krajiny“. A v 14 bodoch .zreteľne navrhovali a požadovali dvojkomorový snem: všeobecný  snem národov a osobitné národné snemy, národnú reč do verejného života, slobodu tlače a iné formy spolužitia rôznych národov, ktoré sa dnes pokladajú za samozrejmosť aj v Európskej únii a ďalších štátoch a medzinárodných organizáciách.


V jednom  však . Žiadosti nášho národa výrazne predbehli svoju dobu. A to v tom, „aby odrodilci nemohli zastávať verejné úrady“. 


Ako by sa  vyvíjala naša spoločnosť po novembri 1989, no najmä po januári 1993, keby sa tento prirodzený princíp bol uplatňoval so všetkou dôslednosťou? Pri tvorbe Ústavy SR, v oblasti politickej zodpovednosti, v ekonomickej oblasti - privatizácia kľúčových firiem aj odvetví, výskumných inštitúcií, zahraničnoekonomických vzťahov,  v oblasti sociálnej, kultúrnej a celkove medzinárodných vzťahov? 


 Poučení doterajším vývojom, mali by všetci občania Slovenska, pamätať na to nielen pred a počas sčítania obyvateľstva, ale hlavne v čase volieb, a po nich zodpovedným uplatňovaním práva kontroly  a vyžadovania od kompetentných presadzovania národnoštátnych záujmov. V záujme všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí si želajú jej prosperitu pre seba  i pre ďalšie generácie.

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.



Na systémový prístup v čerpaní štrukturálnych fondov si budeme musieť počkať.


Celý systém riadenia štrukturálnych fondov je doslova nočnou morou pre každého, kto chce tieto prostriedky využívať. Všetci, ktorí s nimi prichádzajú do styku, sa jednoznačne sťažujú na prehnanú byrokraciu, komplikované, absolútne nejasné pravidlá a zdržiavanie celého procesu. Pôvodné európske nariadenia sú jednoduché, problém je implementácia na naše pomery. Byrokratická džungľa dokonca dosiahla takú úroveň, že sa v nej nevyznajú už ani samotní autori. Problém je aj v tom, že úradníci na každom stupni riadenia nepomáhajú eurofondy čerpať, sústreďujú sa len na kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladajú smernice EÚ. Aj malý nesúlad dokáže projekt zastaviť na celé mesiace, v lepšom prípade zastaviť, v horšom sa projekt vracia na úplný začiatok. 


Situácia v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie je naozaj zlá. Momentálne Slovensko dokáže napredovať len zhruba polovičnou rýchlosťou ako ostatné porovnateľné krajiny Európskej únie. Pomôcť môže len radikálna reforma . Toto konštatovanie vyjadruje vývoj v čerpanie eurofondov od ich  začiatku ešte pred vstupom do EU. Ten vývoj nasvedčuje tomu, že vlastne žiadna Vláda SR im vôbec nevenovala potrebnú pozornosť. Prijímané opatrenia mali charakter podľa športovej terminológie “pre oko diváka“ žiadne pozitívne efekty. 


Vývoj čerpania prostriedkov z EÚ za posledne štyri roky 2007-2010 v ŠR v percentuálnom vyjadrení zaznamenal nasledovný výrazný medziročný pokles čerpania : 87,8 ; 70,1 ; 57,4 a 49,2 % ! Pre ilustráciu bol posledný rok 2010 rozpočtovaný čo sa týka príjmu do ŠR, z príjmov z rozpočtu EÚ na úrovni 2 897 501 tis € a vykázaná skutočnosť je 1 427 027 tis €. Pre porovnanie aké sú príjmy z rozpočtu EÚ v schválenom ŠR na rok 2011. Je to čiastka ešte vyššia 3 343 890 tis €, podľa doterajšieho vývoja taktiež nereálna. K záveru mája je čerpanie len cca 27%. 


Súčasná vláda pred svojím nástupom v programovom vyhlásení vlády avizovala rázny nástup v riešení teda v čerpaní eurofondov. Zostalo však len pri vyhlásení. Najväčší problém je dlhodobo v informatizácii a vo vzdelávaní a vede a výskume. V septembri bol pokus o riešenie, je to aj v uznesení vlády z 8.septembra 591/2010. " 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". Termín plnenia bol december 2010 . 


Až  koncom mája Vláda SR prijala „súbor opatrení“ žiaden systémový prístup. Tak ako to bolo doteraz. Bolo to asi preto, aby sme preukázali pri rokovaní s organmi EÚ, že sa snažíme problém riešiť. Svedčí o tom aj stretnutie našej predsedníčky vlády s eurokomisárom.“ Premiérka Iveta Radičová prijala komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna. Diskutovali o doterajšom čerpaní a využívaní európskych prostriedkov a aj o budúcnosti eurofondov v rámci nového finančného rámca.“ Radičová za príčiny nepriaznivého stavu čerpania eurofondov označila nastavenie priorít, neuveriteľnú byrokratizáciu a zložitosť administrácie. Poukázala však na to, že vláda prijala opatrenia, ktorými odstránila 68 hlavných bariér a prekážok. Ide napríklad o posilnenie zálohových a preddavkových platieb či urýchlenie platieb na základe žiadosti. Ako ďalej uviedla osobitnú pozornosť počas rokovania s komisárom venovali Operačnému programu doprava a projektom dopravných úsekov za 1,5 miliardy eur. 


Zaoberali sa aj budúcou finančnou perspektívou, kde sú hlavnými prioritami verejná infraštruktúra, politika zamestnanosti a kohézna politika. Radičová však zdôraznila, že na diskusie o novom rozpočtovom rámci bude mať hlavný vplyv vývoj a riešenie dlhovej krízy v eurozóne. Podľa komisára Hahna si Komisia uvedomuje, že byrokracia je hlavnou prekážkou toho, aby sa do čerpania eurofondov viac zapájali malé a stredné podniky, výskumné organizácie a vedci. Práve pre túto skupinu je plnenie všetkých administratívnych podmienok príliš náročné. 


V tejto súvislosti treba pripomenúť „tiež snahu“ o riešenie problému medzi ministerstvom financií a ministerstvom školstva, vedy a výskumu začiatkom marca. „Cestou veľkých strategických projektov by sa malo uberať Slovensko pri čerpaní eurofondov určených na vedu a výskum. Hlavnými prioritami sú podľa splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku Martina Bruncka budovanie vedecko-technologických parkov, vybudovanie troch až štyroch národných vedeckých centier európskej kvality a popularizácia vedy“. Okrem toho by malo v čo najkratšom možnom čase prísť k zníženiu byrokracie pri čerpaní eurofondov. Taký je výsledok stretnutia zástupcov ministerstiev školstva a financií, splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku a zástupcov akademickej obce, ktorí o budúcnosti eurofondov diskutovali. Operačné programy Veda a výskum a Informatizácia spoločnosti by sa mali stať pilotnými pri čerpaní eurofondov bez zbytočnej byrokracie. "Ísť do veľkých projektov je jedinou šancou," skonštatoval predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek. Tieto zámery v posledných opatreniach vlády sa však v zásade nenachádzajú. Aká je teda efektívnosť a racionálnosť čerpania eurofondov? Asi ďalej taká, ako doteraz.


Ing. Ondrej Barič, PhD.

 Národné centrum európskych a globálnych štúdii SR.



Seniori  a ich status v sociálnej a ekonomickej dimenzii

Postavenie staršej populácie sa začiatkom 21. storočia oproti situácii v predchádzajúcich storočiach významne zmenilo. A to tak kvalitatívne, ako aj počtom a podielom v spoločnosti, teda kvantitatívne. V súčasnosti ide predovšetkým o postavenie seniorov v podmienkach postindustriálnej spoločnosti – spoločnosti informatickej a znalostnej. K faktorom, ktoré ho ovplyvňujú, patria vysoký vedecko - technický pokrok vo výrobe i službách,  procesy celosvetovej globalizácie, rastu životnej úrovne. Na druhej strane však aj zhoršujúca sa situácia v oblasti životného prostredia, bezpečnosti, zdravotného stavu, i spôsobu života a pocitu šťastia v živote. 


Sociálne aspekty starnutia


Sociálne starnutie je sprevádzané zhoršenými adaptačnými procesmi, vstupom do dôchodku a znížením aktivity.  Vyšší vek so sebou prináša obdobie najväčších životných kríz. Starší človek stráca určité sociálne úlohy, stráca skôr nadobudnuté kontakty, menia sa jeho perspektívy a hodnotový systém. Veľkým prelomom je odchod do dôchodku, odchod detí z rodiny. Človek žijúci pracovným a rodinným životom sa musí preorientovať na inú činnosť – kultúru, šport, vlastné záujmy. Tieto zmeny by mali byť postupné a nenásilné. V tomto období je starší človek konfrontovaný s meniacim sa sociálnym prostredím – strata blízkej osoby, partnera, priateľov, známych. 


Mení sa finančná situácia, životný štandard, môže prísť k zmene doterajšieho životného priestoru a prostredia – môže to byť spôsobené zhoršením zdravotného stavu, kedy starší človek už nie je schopný postarať sa sám o seba a kvalita jeho života je narušená. Nezastupiteľnú úlohu na zamedzení alebo zmiernení následkov sociálnej deprivácie má rodina. Zmeny v živote seniora môžeme považovať za riziká. Medzi sociálne riziká patrí: (Hegyi, in Balogová,2005, s. 22)

- strata sebestačnosti alebo hrozba vzniku spoločenskej odkázanosti,


- strata partnera,


- osamelosť alebo život v sociálnej izolácii,


- nízky ekonomický príjem,


- odkázanosť na inštitucionálnu starostlivosť,


- zmena sociálneho prostredia,


- zmena doterajšieho životného štýlu,


- zmena doteraz platných hodnôt.


Staroba prináša rôzne významné životné zmeny – smrť partnera, úmrtie iného človeka rodiny,   odchod do dôchodku, úmrtie rovesníka, odchod detí z domova, náhla zmena životných podmienok, väčšie množstvo voľného času na dôchodku. Súhrn zmien v štruktúre aj vo funkciách organizmu v období staroby má somatický, psychický, emocionálny a sociálny charakter. Prítomnosť zmien môže zvyšovať krehkosť a zraniteľnosť organizmu, vedie k poklesu niektorých schopností. So zvyšujúcim sa vekom stúpa potreba času, aby sa človek mohol novým zmenám prispôsobiť a nepociťoval ich pôsobenie ako nátlak.


S nárastom počtu seniorov sú spojené vyššie náklady na služby v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a dôchodkového zabezpečenia.


Z ekonomického hľadiska často rezonuje potreba zvyšovania veku odchodu do dôchodku, ktorý je u nás nižší než v niektorých krajinách západnej Európy a reštrukturalizácia dôchodkového zabezpečenia. Vzrastá tiež ekonomické zaťaženie spôsobené rastúcim počtom osôb v poproduktívnom veku , hoci celkové ekonomické zaťaženie, vyjadrené pomocou Billeterovho indexu, klesá vplyvom poklesu plodnosti a presunom silných ročníkov 70-tych rokov do produktívneho veku. V súčasnosti dosahuje ekonomické zaťaženie najnižšiu úroveň za posledných 50 rokov. Po roku 2010 však možno očakávať jeho nárast v dôsledku už spomínaného posunu povojnových ročníkov do poproduktívneho veku.


Problematickou je tiež horná hranica, t.j. oficiálny vek odchodu do dôchodku. Dôvodom nie je len jeho odlišná výška v jednotlivých krajinách. Vo východnej Európe je aktuálna otázka predlžovania veku odchodu do dôchodku, krajiny západnej Európy čelia problému skorého odchodu do dôchodku, a tým predčasného odchodu z ekonomickej aktivity. Tento stav je zapríčinený zvyšovaním životnej úrovne a zmenou životného štýlu. Finančné zabezpečenie vo vyššom veku, lepší zdravotný stav a vzdelanosť obyvateľov v preddôchodkovom veku ponúkajú rôzne možnosti ďalšieho života po ukončení ekonomickej aktivity. Pozitívnu úlohu tiež zohráva vhodný systém dôchodkového zabezpečenia, ktorý preniesol zodpovednosť zo štátu na jednotlivca.


Starnutie populácie samozrejme vplýva aj na sféru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o starších občanov je nákladná a k zníženiu týchto výdajov môže prispieť zdravší životný štýl súčasných mladších seniorov a populácie celkom a dôraz na prevenciu tzv. civilizačných chorôb. K zlepšeniu zdravotného stavu a strednej dĺžky života seniorov výrazne prispeje modernizácia lekárskej starostlivosti. Z demografického hľadiska na sociálnu situáciu ,aj psychický stav seniorov vplýva rodinný stav.


Vzhľadom k rôznej dĺžke života mužov a žien existujú významné rozdiely aj z hľadiska rodinného stavu. Týka sa to predovšetkým ovdovenia a doby strávenej bez partnera. Na Slovensku podiel mužov medzi seniormi s rastúcim vekom postupne klesá zo 43,8 % vo veku 60-64 rokov až na 30,8 % v skupine 85 rokov. Muži sú častejšie ženatí než ženy, medzi ktorými s výnimkou 60-64 ročných dominujú nevydaté. Medzi 60-64 ročnými mužmi je 85,5 % ženatých a len 5,2 % ovdovených u žien je podiel ovdovených takmer 6krát vyšší  29,4 %. Medzi 85 ročnými a staršími mužmi naďalej dominujú ženatí  53,6 %, ovdovených je 42 %. Naproti tomu medzi ženami zostáva vydatých len 7,4 % a 88,3 % je ovdovených.


So sociálnym a ekonomickým postavením seniorov súvisí aj otázka bývania. Procesy modernizácie a sekularizácie spoločnosti priniesli zmeny rodinných vzťahov. Rozsiahlou bytovou výstavbou sa obmedzilo viacgeneračné bývanie. Od 60-tych rokov neustále narastá podiel i počet domácností jednotlivcov, ktoré sú veľmi často tvorené práve seniormi . Prevažujúcim spôsobom života seniorov zostane bývanie vo vlastných bytoch alebo súžitie v byte s ďalšou domácnosťou. Takýto spôsob bývania bude rozšírený predovšetkým medzi seniormi s lepším zdravotným stavom, vyššou mierou autonómie a s rodinným zázemím (bývanie s partnerom, s rodinou dieťaťa). Vysoká ekonomická aktivita žien a zlý zdravotný stav seniorov kladú nároky na štátom zabezpečenú sociálnu starostlivosť. 


Spolu s početným nárastom starších občanov by preto mal narastať tak počet, kapacita ako aj rôznorodosť zariadení sociálnej starostlivosti. Pre seniorov s lepším zdravotným stavom sú vhodné predovšetkým domy s opatrovateľskou službou, kde sú zabezpečené pravidelné návštevy lekára a iné služby, pritom dôchodca žije sám alebo s partnerom autonómne. Inštitucionálna starostlivosť pre dôchodcov s horším zdravotným stavom a bez rodinného zázemia je zabezpečovaná s celodennou starostlivosťou. V budúcnosti budú vznikať tiež penzióny pre finančne lepšie zabezpečených dôchodcov. Je dôležité, aby predovšetkým v mestách, kde často žijú ľudia bez príbuzných, ktorí sú od nich vzdialení, vznikali všetky typy zariadení sociálnej starostlivosti.


Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

Inštitút sociálnych vied


 PhDr. Darina Kubíčková   


Žilinská univerzita v Žiline




Faktory degradácie životného prostredia v rozvojových krajinách


Medzi hlavné trhové faktory, ktoré prispievajú k degradácii životného prostredia môžeme zaradiť (Nafziger, E. W.: Economic Development. 4th Edition. Cambridge: CUP, 2006, s. 422-425): externality, spoločné vlastníctvo zdrojov, verejné statky, nezvratnosť, nedefinované užívateľské práva, vysoké transakčné náklady.


Externality sú vedľajšie efekty fungovania trhu, prípadne vedľajšie efekty ekonomickej aktivity ľudí (tak vo výrobe ako aj v spotrebe). Podľa toho, aké dôsledky majú, môžeme ich rozdeliť na pozitívne a negatívne. Pozitívne externality vznikajú, keď ekonomické subjekty získavajú akúkoľvek výhodu bez toho, aby za ňu platili, alebo mali v súvislosti s ňou nejaké náklady. V prípade negatívnej externality vznikajú ekonomickým subjektom vyššie dodatočné náklady z ekonomickej aktivity iných subjektov (napr. reklamné náklady, ktoré v konečnom dôsledku znáša spotrebiteľ). Medzi negatívne externality v súvislosti s prírodnými zdrojmi a životným prostredím patrí aj znečistenie ovzdušia (z tovární a automobilov), znečistenie vody, zníženie stavu rýb v dôsledku nadmerného rybolovu, a i. Nadmerné čerpanie zdrojov, ich neefektívne využitie a nedostatočná konzervácia a nedostatok investícií do regenerácie prírodných zdrojov sú spôsobené neschopnosťou trhu, prípadne štátu adekvátne ohodnotiť čerpanie prírodných zdrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že trh nie je schopný vyriešiť tieto externality, štát by mal prevziať úlohu adekvátneho ohodnotenia prírodných zdrojov, ktoré má daná ekonomika k dispozícii. Jednou z možností, ako vyriešiť otázku týchto negatívnych externalít, je zosobniť ich súčasným spotrebiteľom a výrobcom vo forme zdanenia alebo zmeny ceny. V prípade, že štát neprijme žiadne opatrenia pre súčasných spotrebiteľov a výrobcov, platiť za negatívne externality budú až budúce generácie. Štát môže uložiť odvody navyše nad rámec súčasných odvodov pre výrobcov, ktorí znečisťujú ovzdušie, prípadne môže zaviesť prirážku za používanie pesticídov pri pestovaní rastlín.


Ďalším problémom spojeným s degradáciou životného prostredia je spoločné vlastníctvo zdrojov (tragedy of commons). Tento faktor hovorí, že tak ako pastierove stádo spasie navyše to, čo je na pastvine určené pre všetkých (spoločné vlastníctvo; voľný prístup na pastviny však neznamená automatické nadmerné spásanie stádom, záleží aj od ďalších ekonomických faktorov ako sú náklady na chov, trhová hodnota stáda, schopnosť pôdy uživiť aj veľký počet zvierat.), tak aj firmy, domácnosti a jednotlivci nadmerne znečisťujú ovzdušie a nadmerne využívajú biosféru, ktorá patrí všetkým. V rozvojových krajinách na vidieku prevláda chudoba a nízky príjem per capita. Obyvatelia vidieckych oblastí si nemôžu dovoliť kupovať palivá a tak sa náhradným zdrojom často stáva drevo. Nadmerná ťažba dreva však spôsobuje deforestáciu, jedným z jej účinkov je aj erózia pôdy, ktorú pri silných a výdatných dažďoch odplavuje čo prispieva k ďalšej degradácii už aj tak zničeného životného prostredia. Environmentálne náklady, ktoré vznikajú nadmernou ťažbou dreva však nie sú nikomu zosobnené a tak ťažba pokračuje ďalej so všetkými súvisiacimi problémami. Počas svojho vývoja však ľudstvo prišlo na to, že jediná možnosť ako ochrániť prírodné zdroje pred nadmerným čerpaním je vytvorenie inštitúcií, ktorých úlohou je do určitej miery limitovať využívanie prírodných zdrojov v spoločnom vlastníctve.


Takmer všetky prírodné zdroje sú verejnými statkami, ktoré sú charakteristické nevylučiteľnosťou zo spotreby a nesúťaživosť. Nevylučiteľnosťou zo spotreby rozumieme skutočnosť, kedy žiadny jednotlivec nemôže byť vylúčený zo spotreby daného statku, napr. atmosféry, ochrany pred povodňami, a i. Nesúťaživosť znamená, že spotreba daného statku zo strany jednotlivca neznamená zníženie množstva daného statku pre spotrebu iného jednotlivca, napr. oceán.


Nezvratnosť je významným faktorom pri niektorých prírodných zdrojoch, ktoré nie sú reprodukovateľné v budúcnosti ak nedôjde k ich adekvátnej konzervácii už v súčasnosti. Jedným z príkladov je nadmerná ťažba dreva a deforestácia v oblasti dažďových pralesov. Tým, že dochádza k deforestácii, dochádza aj k strate biodiverzity v týchto oblastiach a k nenávratnej strate rastlinných a živočíšnych druhov dôležitých pre ľudstvo a jeho budúce generácie. Podobným zdrojom sú aj ryby, v prípade ktorých nadmerný rybolov spôsobuje vyhynutie niektorých druhov či pôda, ktorá je obnoviteľným prírodným zdrojom, no v prípade jej nadmerného využívania (napr. zber úrody viackrát za rok, neponechanie pôdy úhorom na regeneráciu) dochádza k nezvratnej degradácii kvality a úrodnosti. Spoločnosť by preto mala vysoko ohodnotiť tie zdroje, ktoré sú potrebné v budúcnosti a pre ktoré neexistujú substitúty.


Čo sa týka užívateľských práv, ľudia nebudú ochotní platiť za konzerváciu prírodného zdroja v prípade, že nebudú mať k nemu zaručené práva využívania. V prípade nejednoznačne definovaných užívateľských práv tak bude dochádzať k nadmernému čerpaniu prírodného zdroja. V prípade, že voda na zavlažovanie je poskytovaná farmárom bezplatne, prípadne za veľmi nízku cenu, dochádza k nadmernému plytvaniu tohto vzácneho zdroja. Na druhej strane je treba si uvedomiť, že farmári v rozvojových krajinách (a najmä malí farmári pracujúci na svojich políčkach) nemajú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na použitie vodných zdrojov na zavlažovanie. Okrem toho využitie vody na hornom toku ovplyvňuje jej kvalitu a kvantitu a možnosti použitia na dolnom toku a preto je nevyhnutné venovať pozornosť otázkam manažmentu vodných zdrojov tak v rámci krajiny ako aj cezhraničnému manažmentu vodných zdrojov.


Transakčné náklady sú náklady na vyjednávanie medzi stranami, kým nedôjde k dohode. V oblasti prírodných zdrojov hovoríme o vysokých až prohibitívnych transakčných nákladoch, keďže dosiahnutie dohody je viazané na veľký počet účastníkov. Týka sa to napr. možnosti parcelácie mora pre rybolov jednotlivcov a definovania a kontroly užívateľských práv naň. Iným príkladom môže byť spaľovanie dreva v tisícoch domácností danej krajiny, pričom znečistenie ovzdušia sa prenáša aj do susednej krajiny a zasahuje ďalšie tisíce ľudí, ktorí drevo nespaľujú. Náklady na negociáciu medzi všetkými zúčastnenými budú také vysoké, že k žiadnej dohode medzi stranami nedôjde.


Ing. Martin Grešš, PhD.



Splní Parížska deklarácia o zvyšovaní efektívnosti rozvojovej pomoci svoje ciele?

(2. časť)

Indikátor 5b – Využívanie systému verejného zaobstarávania rozvojových krajín pre distribúciu pomoci – priemerných 39 % rozvojovej pomoci v r. 2005 sa zvýšilo na 43 % v r. 2007, kde cieľ pre rok 2010 je opäť 80 %. Najväčší pokrok dosiahol Honduras – o 57 %. O 26 % si pohoršil Afganistan. Z donorov opäť vedie Írsko z hodnotou 88 %.  Indikátor 6 – Posilnenie vlastných kapacít prostredníctvom obmedzenia vzniku paralelných projektových implementačných jednotiek (PIU) donorov – veľa malých krajín nemá ľudský potenciál aby najali lokálnych expertov, dôležité je však, že lokálna kapacita by mala byť vytvorená. Prieskum ukázal, že počet paralelných PIU klesol z 1817 v r. 2005 na 1601 v r. 2007. Cieľ pre rok 2010 je znížiť počet paralelných  PIU na 611. Najviac si v ukazovateli polepšil Egypt, keď znížil počet paralelných PIU donorov zo 100 na 32, naopak pohoršila si Demokratická republika Congo, kde počet paralelných PIU stúpol z 34 na 146 v r. 2007. Z donorov Svetová banka dosiahla najvyššie zníženie paralelných PIU o 144 a Európska komisia o 99.  Indikátor 7 – Toky rozvojovej pomoci sú predvídateľné – cieľom tohto ukazovateľa je optimalizovať plánovanie a alokáciu zdrojov. Tu je dôležitá spolupráca donora s partnerskou krajinou. Úvodná hodnota ukazovateľa 41 % sa zvýšila na 46 % v r. 2007, pričom cieľ pre r. 2010 je 71 %. Medzi bariéry predvídateľnosti tokov rozvojovej pomoci patria komplikované postupy realizácie projektu, alebo neuvoľnenie pomoci zo strany donora z dôvodu nedodržania dohodnutých podmienok zaznamenané v Afrických krajinách. Ďalšou podmienkou je zlepšenie komplexného mechanizmu pre oznamovanie a zaznamenávanie vyplácanej pomoci. Najlepšie zlepšenie tohto indikátora zaznamenal Egypt keď zvýšil prediktabilitu rozvojovej pomoci z 29 % na 79 % - z plánovanej pomoci 1452 mil. USD v r. 2007 obdŕžal 1312 mil. USD. Najhoršie obstála Demokratická republika Congo, kde %-to predvídateľnej rozvojovej pomoci kleslo z 83 % na 20 % v r. 2007. Z donorov najvyššiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo Nórsko – 96 %  z plánovanej rozvojovej pomoci  263,2 mil. USD v r. 2007. Indikátor 8 – Neviazanie pomoci – tieto údaje sú reportované OECD-DAC priamo od donorov.  Najviac – o 51 percentuálnych bodov si polepšil Afganistan keď v. r. 2007 zaznamenal až 94 % neviazanej bilaterálnej pomoci. Výrazné zhoršenie tohto ukazovateľa u krajín nebolo zaznamenané.  Cieľ pre rok 2010 je 100 %, vychádzalo sa zo 75 % v r. 2005 a ukazovateľ vykazoval  88 % v r. 2007. V r. 2007 vyplatili 100 % neviazanej bilaterálnej pomoci Austrália, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Švédsko a UK. Najvyšší progres dosiahli USA – zo 7 % v r. 2005 na 74 % v r. 2007. Indikátor 9 – Využívanie spoločných opatrení a procedúr – cieľom tohto ukazovateľa je zabezpečiť koordinované využívanie lokálneho systému pre manažment programu  ale aj harmonizáciu rozvojovej pomoci od jednotlivých donorov. Hodnota ukazovateľa v r. 2005 bola 43%, v r. 2007 47 % a cieľová hodnota pre rok 2010 je 66 %. Najviac si v tomto ukazovateli polepšila Dominikánska republika – z 5 % na 64 %, naopak pokles 28 % bodov zaznamenal Yemen. V tomto ukazovateli má najsilnejšiu pozíciu z donorov Globálny fond a Holandsko.  Indikátor 10a – Spoločné misie do terénu – cieľom tohto ukazovateľa je znížiť množstvo duplikatívnych misií, kde boli prijaté sťažnosti rozvojových krajín, že príliš veľa času je venovaného stretávaniu sa s donormi a reagovaniu na ich potreby.  Úvodných 18 % bolo zvýšených na 21 % v r. 2007, konečný cieľ pre rok 2010 je 40 %. Najlepšie zlepšenie ale aj najlepšiu hodnotu ukazovateľa zaznamenáva Keňa, kde 120 z 248, t.j. 48 % donorských misií bolo vopred koordinovaných. Z donorov má za rok 2007 najsilnejšiu pozíciu IFAD – 77 %.  Indikátor 10b – Spoločná analytická práca pre rozvojové krajiny – cieľom je zvýšiť koordináciu analytickej práce zo strany donorov. Priemerný podiel spoločnej analytickej práce viacerých donorov na celkovej analytickej práci v r. 2005 bol 42 %, v r. 2007 44 % s celkovým cieľom 66 % pre r. 2010. Najviac koordinovanej analytickej práce je zaznamenanej pre Keňu – 78 %, najmenej pre Kambodžu – 17 %, ktorá poklesla oproti roku 2005 z uspokojivého čísla 64 %. Najlepšie hodnotenie z donorov dosiahli Dánsko – 89 % a Európska komisia – 88 %.  Indikátor 11 – Orientácia na výsledky – cieľom je monitorovanie pokroku krajín s orientáciou na výsledky, hodnotenie tohto indikátora zabezpečuje Svetová banka. V r. 2005, len 7 % krajín spĺňalo kritériá, v r. 2007 to bolo 9 %,  cieľ pre rok 2010 je 38 %. Svetová banka tu prisudzuje spoločnú zodpovednosť rozvojovým krajinám a donorom pri dosahovaní pokroku.  Indikátor 12 – Vzájomná zodpovednosť – cieľom je vybudovanie silnejšieho a vyváženejšieho mechanizmu zodpovednosti na úrovni krajín, kde by donori a rozvojové krajiny mali spoločne ohodnotiť progres v implementovaní vzájomne dohodnutých záväzkov efektívnosti rozvojovej pomoci. 22 % krajín splnilo kritériá v r. 2005, 26 % v r. 2007, no cieľ pre r. 2010 je vysoký - 100 % krajín.         


          Zhodnotenie výsledkov pokroku v r. 2008 prinieslo niekoľko výziev pre realizáciu efektívnejšej rozvojovej pomoci na globálnej úrovni. Tri odporúčania na vysokej úrovni pre donorov a partnerské krajiny zneli: 1. Systematicky zintenzívniť úsilie posilniť a využívať systémy rozvojových krajín ako spôsob upevnenia ich vlastníctva rozvojovej pomoci. 2. Posilniť zodpovednosť za rozvojové zdroje. 3. Znižovať náklady doručenia a manažovania pomoci, keďže existuje príliš veľa prípadov, keď aktivity donorov zostávajú nekoordinované na úrovni recipientských krajín. Už čoskoro sa dozvieme, ako sa ich podarilo naplniť.


Jolana Šubová



Robert E. Lucas, Jr.


Za rok 1995 získal cenu za ekonómiu Američan R. E. Lucas, Jr. za rozvoj a aplikáciu hypotézy racionálnych očakávaní, čo prispelo k transformácii makroekonomickej analýzy a prehĺbeniu pochopenia hospodárskej politiky.


R. E. Lucas, Jr. sa narodil v roku 1937 v Yakime, štát Washington ako najstarší zo štyroch súrodencov. Pred vypuknutím vojny prevádzkovali jeho rodičia malú reštauráciu, no počas vojny sa celá rodina presťahovala do Seattlu. Podľa slov Lucasa, Jr. boli jeho rodičia, tak ako aj jeho starí rodičia, presvedčení republikáni, ktorí obdivovali prezidenta Roosvelta a jeho Nový údel (New Deal).


Napriek tomu, že Lucas starší nemal žiadne univerzitné ani technické vzdelanie, naučil sa ho od ľudí s ktorými pracoval a z kníh, pričom po vojne začal pracovať pre spoločnosť Lewis Refrigeration ako zvárač, neskôr remeselník, predajca, manažér predaja a nakoniec skončil ako prezident spoločnosti. Mladý Lucas s ním často diskutoval o technických a manažérskych problémoch a keď chodil na strednú školu, jeho otec použil Lucasove výpočty z hodín matematiky pri chladničkách, čo bolo prvýkrát, kedy Lucas, Jr. aplikoval matematiku v praxi. Po ukončení strednej školy, kde vynikal v matematike a vedách, všetci predpokladali, že sa rozhodne pre štúdium na Washingtonskej univerzite v Seattli a stane sa strojným inžinierom. Rodičia súhlasili, aby študoval na vysokej škole, ale len v prípade, že sa mu podarí získať štipendium. To sa mu podarilo, ale nie na MIT ako pôvodne chcel, ale na Chicagskej univerzite. Keďže tá v tom čase nemala strojnícku fakultu, ukončila sa tak sľubná kariéra mladého Lucasa. Matematika v Chicagu ho však prestala baviť a nechcelo sa mu spraviť si titul z fyziky. Zaujalo ho však štúdium liberálnych umení a histórie. V tomto období začal uvažovať aj o akademickej kariére.


Magisterský program v oblasti histórie začal študovať na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Tu sa venoval aj štúdiu dejín ekonomických teórií ako aj ekonomickej teórii. Rozhodol sa prestúpiť na štúdium ekonómie, pričom sa mu do rúk dostala Samuelsonova učebnica Základy ekonomickej analýzy. Aj keď ekonomická teória a matematika, ktoré boli v učebnici obsiahnuté, boli na neho príliš komplikované, nevzdal sa a celú ju preštudoval. V ďalšom období sa venoval aj Friedmanovej cenovej teórii. Od roku 1980 sa stal profesorom na Chicagskej univerzite.

Redakcia



Globálna výzva migrácie; pokus o vytvorenie systému kontroly


Príspevok na súťaž- Education Without Borders (Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty)


(2. časť)

Globálny orgán pre migráciu je zložité vytvoriť, ale niektoré oddelenia takejto inštitúcie by mohli byť vytvorené práve Ruskou federáciou, keďže jej územie má predpoklad stať sa tranzitným miestom medzi oboma, západným aj orientálnym svetom, niečo ako „druh polovodiča“. Rusko má svoju hlavu v Európe a telo v Ázii, a je významnou destináciou pre migrantov. Má preto predpoklad stať sa etnickým aj religióznym konglomerátom - Kalmykia - západná oblasť budhizmu, Judaizmus rozšírený po celej krajine. Solženicyn písal o ruských židoch vo svojom známom diele „ Dvesto rokov spolu“. Cárske Rusko bolo domovom pre dve tretiny všetkých židov. Po Izraeli, je práve v Rusku skoncentrovaná najväčšia časť židov. Navyše, Ruská federácia má bohaté skúsenosti aj so zástupcami islamského sveta, obe, blízke aj vzdialenejšie regióny spolu predstavujú domov pre takmer 15 % moslimskej populácie. Tento fakt by mohol naplniť svoju misiu, islamsko-kresťanskej spolupráce. Len na okraj, vzťahom medzi náboženskými skupinami sa venuje veľká pozornosť na poli svetovej politiky. Islam a pravoslávia nažívajú v Rusku v mieri už niekoľko storočí, a také oblasti ako Tatarstan, Baškortastan, Astrachaň, Povolžie či severný Kaukaz pokračujú v úspešných modeloch etnickej tolerancie. Pozitívnym momentom je aj ten fakt, že v týchto oblastiach sa obyvatelia stotožňujú s ruským pôvodom, napriek tomu, že majú odlišné etnické pozadie. 


Je prirodzené, že úroveň tolerancie Rusov je vysoká vďaka histórii (Cárske Rusko, obdobie ZSSR) a spoločenskému povedomiu. Absencia nacionalistických strán a legálnych organizácií, ktoré by boli založené na etnickej alebo náboženskej segregácie, spolu s uvoľneným vízovým režimom pre obyvateľov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) sú pozitívnymi dôkazmi ruskej lojality k zahraničným hosťom. Nacionalistická rebélia, ktorá sa odohrala v Decembri minulého roku v ruskom hlavnom meste nezískala národnú podporu, a bola stroho zneutralizovaná vládou, keďže podnecovanie rasizmu je v Rusku jedným z najťažších priestupkov.


Dostupnosť vzdelania pre detí z krajín SNŠ a bezplatné medicínske služby pre ich obyvateľov demonštrujú vyvážené princípy migračnej politiky. Pre ilustráciu, Kanadská imigračná politika by mohla predstavovať efektívny model integrovanej spoločnosti. Ruský model by mohol nasledovať tento príklad, zároveň s vytvorením špeciálneho systému hodnotenia imigrantov. Toto hodnotenie sa nebude prijímať na základe pracovných skúseností alebo vzdelania migranta (pravidlom býva, že migranti s vyššou úrovňou vzdelania majú väčší záujem migrovať), ale s ohľadom na ich úroveň tolerancie, spôsobu zvládania stresu a schopnosti adaptovať sa k novým podmienkam. Navyše, kanadské Ministerstvo občianstva a imigrácie predstavuje efektívnu politickú štruktúru, ktorá by mohla byť vybudovaná aj v Ruskej federácii.




/pokračovanie/

Mária Bazvi - študentka 3. ročníka


Petrohradská štátna univerzita



Regionálna politika Európskej únie

História zjednocovania regionálnej politiky európskych štátov


Regionálna politika po založení EÚ – „Maastrichtská zmluva“ (5. časť)

Prijatím „Maastrichtskej zmluvy“ o Európskej  únii sa regionálna politika dostala do novej pozície. Došlo k jej posilneniu, pretože jeden z cieľov EU bolo zavedenie jednotnej európskej meny. Môžeme to dokumentovať na článku B, Hlavy I, Spoločné ustanovenia:

„Únia si kladie nasledujúce ciele:

· podporovať hospodársky a sociálny pokrok, jeho vyrovnanosť a stabilitu, predovšetkým utvorením priestoru bez vnútorných hraníc, posilnením hospodárskej a sociálnej súdržnosti, uskutočnením hospodárskej a menovej únie a napokon zavedením jednotnej meny v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy;“

K posilneniu regionálnej politiky muselo dôjsť zákonite na základe stanovených cieľov. Jednotlivé európske regióny dosahovali výrazných rozdielov v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na to aby sa jednotliví členovia EÚ mohli stať členmi Európskej menovej únie, bolo potrebné vytvoriť podmienky na zosúladenie výkonu ekonomík jednotlivých štátov a vzájomne sa priblížiť v základných ekonomických ukazovateľoch. 


Môžeme sa pozrieť ako tieto požiadavky boli zakotvené v článku 2, Zmluvy o EÚ. 


„Úlohou spoločenstva je vytvorením spoločného trhu a hospodárskej a menovej únie a realizáciou spoločných politík alebo činností uvedených v článkoch 3 a 3a, podporovať v celom spoločenstve harmonický a vyrovnaný rozvoj hospodárskych činností, udržateľný a neinflačný rast rešpektujúci životné prostredie, vysoký stupeň konvergencie hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, zvyšovanie životnej úrovne a kvality života a hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.“

Pre chudobnejšie členské štáty ako Grécko , Írsko, Portugalsko a Španielsko predstavovalo vytvorenie menovej únie výrazne zaťaženie. Pri rokovaniach o tejto zmluve tieto krajiny poukazovali, že nestoja na rovnakej štartovacej čiare. Veľmi ťažko sa im budú plniť konvergenčné kritériá týkajúce sa fiškálnej a menovej politiky, ktoré bude nutné prijať, aby reálne mohla byť vytvorená menová únia. Ak si ukážeme jednotlivé konvergenčné kritéria, veľmi ľahko si môžeme vyhodnotiť požiadavky ktoré potrebovali chudobnejšie členské štáty presadiť do Zmluvy o EÚ.


„Medzi konvergenčné kritéria patria:


· vysoký stupeň cenovej stability, t.j. inflácia v krajine môže prekročiť maximálne o 1,5% priemernú infláciu troch štátov, vykazujúcich najvyššiu stabilitu

· udržateľná finančná pozícia vlády, t.j. deficit štátneho rozpočtu maximálne 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a celkový dlh verejných financií maximálne 60 % HDP

· stabilita menového kurzu, t.j. menový kurz dodržiava fluktuačné pásmo stanovené mechanizmom devízových kurzov ERM-2 počas minimálne dvoch rokov bez devalvácie oproti ktorejkoľvek mene iného zúčastneného štátu

· trvalosť konvergencie (meranú úrovňou nominálnej dlhodobej úrokovej miery, ktorá nesmie prekročiť o viac ako 2 % priemernú úrokovú mieru najviac troch členských štátov s najnižšou infláciou

Medzi požiadavky, ktoré chudobnejšie krajiny nastolili na rokovací stôl o „Maastrichtskej zmluve“ , bolo ďalšie posilnenie  regionálnej politiky. Požadovali vytvoriť zvláštny  fond, ktorý bude zameraný na vyrovnávanie regionálnych rozdielov pred zavedením spoločnej meny a navŕši finančné prostriedky určené na hospodársku a sociálnu súdržnosť.


Článok 130 d Zmluvy o EÚ, ktorý nasleduje, nám dokumentuje, že sa im to podarilo. Bol vytvorený zvláštny fond na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z EÚ, ktoré mohli používať len najchudobnejšie členské štáty. 


/pokračovanie/


Ing. František Vojtech, PhD.
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