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Úvodné slovo
Racionálny návrat k trvalým
hodnotám
Striedavo
slnečno-oblačné
dni prázdnin a dovoleniek, u nás i vo
svete, sa v ich druhej časti zachmúrili
pod náporom recesných tlakov
v USA i vo viacerých štátoch
eurozóny. Vrátane Slovenska, ktorým sa valí euroval.
Ozdravné opatrenia vo forme stomiliardových
zábezpek krachujúcim bankám a ekonomikám, mali na
americkom aj európskom kontinente len dočasné účinky.
Potvrdili sa analýzy serióznych odborníkov, ekonómov
i ďalších profesií, že bez zásadných zmien v konaní vlád,
podnikateľskej sféry a nemenej tak politických strán,
v súlade so základnými zákonmi ekonomiky a spoločnosti
východ z globálnej krízy nebude efektívny.
V podstate boli tieto závažné otázky konštatované
už na tohtoročnom Svetovom ekonomickom fóre
v Davose. Zaujal nás vtedy rozvážny postoj hlavného
ekonomického poradcu prezidenta Obamu Larryho
Summersa, ktorý v panelovej diskusii
výstižne
konštatoval, že "V USA sme teraz svedkami štatistického
oživenia a ľudskej recesie“.
Vyjadril tiež predpoklad, že hrubý domáci produkt
sa bude v ďalších štvrťrokoch len postupne zvyšovať, no
rušivým prvkom bude nezamestnanosť. A zdôraznil, že to
nie je iba fenomén cyklický, ale naozaj zásadný. Zaťal do
živého!
To by sme si mali uvedomiť všetci, celá naša
spoločnosť. Nielen v rovine teoretickej a proklamačnej,
ale hlavne riadiace osobnosti a inštitúcie. Na všetkých
úrovniach, vo všetkých regiónoch. Mám tu na mysli čo
najskorší návrat k objektívnemu prehodnoteniu postavenia
produkčnej sféry a sféry obslužnej, osobitne časti bankovej.
Pričom pozície produktov a služieb by sa nemali fixovať
do polôh eliminačne konkurenčných ,či submisívnych, skôr
do vzťahov vzájomne sa dopĺňajúcich.
Dnes už aj americkí odborníci uznávajú, že
precenenie funkcie služieb v štruktúre ich národného
hospodárstva
viedlo
k presúvaniu
priemyselnej,
poľnohospodárskej výroby i iných produkčných kapacít
do zahraničia, hlavne do rozvojového sveta. Nemalá časť
teoretikov z radov ekonómov k tomu tiež prispela
presadzovaním
teórie postindustriálnej éry. Aj u nás
mala a má mocných prívržencov.
V praxi táto teória a politika spôsobila v Spojených
štátoch amerických únik nie tisícok, ale desiatok miliónov
pracovných miest. Dosiahnuť zvrat v tejto oblasti bude
proces zložitý i bolestivý. Nielen pre Slovensko, ale aj pre
superveľmoc USA.
Eliminačné
ponímanie
postindustriálnej
spoločnosti a preferovanie úlohy služieb vo svetovej

ekonomike citeľne zasiahla aj Slovensko už v druhej
polovici 80. rokov a dodnes máta pri zradnej deštrukcii
nášho priemyslu, pôdohospodárstva a ďalších odvetví.
Vývoj potvrdzuje, že na veľkú škodu väčšiny slovenských
občanov.
Najmä vo východoslovenských okresoch,
sme prišli o tisícky pracovných miest v strojárskych,
hutníckych, chemických, farmaceutických, textilných,
odevných,
obuvníckych,
sklárskych,
drevárskych,
celulózovo – papiernických a ďalších podnikoch.
V mnohých prípadoch tieto straty zapríčinila chamtivosť
jednotlivcov, či skupín, ochotných za osobný, stranícky, či
iný
prospech
zapredať
budúcnosť
svojich
kolegov/kolegýň, národa a štátu. Za to by mali
kompetentní niesť zodpovednosť. Nech sa to týka
kohokoľvek. Tak ako pri malých krádežiach, dopravných
alebo iných priestupkoch. Tu by naši politici a vládne
inštitúcie, ale konečne dôrazne my – slovenskí občania,
sme mali postupovať podľa islandského príkladu.
Islanďania sa dokázali vzoprieť už v roku 2009
a odmietli splácať veľké dlhy Veľkej Británii
a Holandsku, ktoré zapríčinili – bankári.
Bez prosíkania u mocností a výhovoriek na svoju
nepočetnosť občania Islandu dosiahli presadenie
referenda, na ktorom sa zúčastnilo 93 % voličov!?
A nakoniec i to, že korupčnícki bankári boli vypovedaní
z Islandu aj s podporou Interpolu! ... Ukazuje sa, že tento
model prejavu občianskej nespokojnosti so škodlivým
nadbiehaním vlád bankovej sfére (mediálne zámerne
obchádzaný) bol vysoko účinný. Ostrovný štát sa už
v priebehu vyše dvoch rokov vymanil zo zadĺženeckej
polohy vlastnými silami z vlastných zdrojov. Tento model
občianskej angažovanosti nie je celkom nový, ale jeho
spontánnosť a výsledky inšpirujú aktivity občianskych
združení v Španielsku, ďalších európskych štátoch a aj
v mnohých mestách USA.
Dosiahnuť vyšší stupeň občianskej angažovanosti
v našej republike by za terajšej situácie nemalo byť
nemožné. Vyžaduje to ale plnšiu angažovanosť našej,
proslovensky orientovanej inteligencie a aktívne konanie
všetkých proslovensky orientovaných síl, všetkých
vekových kategórií v podnikateľskej, vládnej a ostatných
oblastiach. Prirodzene - aj s aktívnym prispením Slovákov
v zahraničí. Len tak bude možné prekonať vonkajšie
i vnútorné vplyvy, ktoré u nás s dôsledne i ovplyvňovaním
volebných výsledkov presadzuje tá časť tretieho sektora,
ktorá je bohato a dlhodobo napájaná ohromnými
dolárovými injekciami zo známych i menej známych
zahraničných zdrojov.
Najbližšie voľby nám poskytnú k tomu príležitosť.
Je na nás, Slovákoch a s nami žijúcich občanoch iných
národností, aby sme dali dôveru len tým politickým
stranám a tým ich nominantom, ktorí nebudú sľubovať
niekoľkonásobné platy, výstavbu mostov i tam, kde nie sú
rieky a iné nezmysly, ale rozumný návrat k trvalým
národným hodnotám, aby sme sebe i svetu dokázali, že
výkonnosťou nášho hospodárstva a výrazným zvýšením
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hmotnej úrovne i kultúry života prináležíme k jeho
vyspelej časti.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ekonomický komentár
Dlhová kríza a jej problémy.
Súčasná finančná a dlhová kríza nie
je
vyvolaná
len
vonkajšími
okolnosťami.
Je
dôsledkom
predovšetkým (chybného) ľudského
konania v ekonomickej sfére. Preto aj
riešenie problémov je v rukách ľudí.
Falšované štatistiky koncom roka
2009 odhalili holú pravdu stavu
gréckej ekonomiky, nasledujúce
mesiace krajinu priviedli na pokraj bankrotu. Revidované
štatistiky ukázali, že grécke vlády dlhé roky zavádzali
a vykazovali nižší deficit ako v skutočnosti. Trhy sa začali
chvieť. Dlhová kríza sa z Grécka začala šíriť aj do ďalších
krajín a eurozóna stále hľadá riešenie dlhovej krízy. Treba
k tomu dodať, že svoj podiel viny nesie aj Európska
komisia, ktorá nevenovala prevereniu týchto štatistik
dostatočnú pozornosť.
Po tom, čo náklady na financovanie nedraželi len
v prípade Grécka, ale investori sa s obavami začali pozerať
aj na fiškálne zraniteľné Španielsko a Portugalsko, sa do
riešenia
situácie
v eurozóne
začal
angažovať
Medzinárodný menový fond. Lídri krajín s eurom začali
skúmať možnosti ako európska legislatíva umožňuje
pomôcť inej členskej krajine. Článok 125 Lisabonskej
zmluvy totiž jasne zakazuje, aby členské štáty ručili za
záväzky iných (tzv. no bail-out klauzula). Hovorilo sa
o viacerých spôsoboch ako Grékom pomôcť – predčasnom
uvoľnení prostriedkov zo štrukturálnych fondov, emitovaní
eurodlhopisov, nákupe gréckych dlhopisov zo strany
Nemecka, či požiadaní o pomoc od MMF. Avšak vonkajšej
podpore sa lídri do poslednej chvíle snažili vyhnúť.
Svetový finančný systém je dnes omnoho zraniteľnejší
než kedykoľvek od vypuknutia finančnej krízy v roku
2008. Uviedol to vo svojej polročnej správe o vývoji na
finančných trhoch Medzinárodný menový fond (MMF).
Podľa MMF sa riziká pre banky a finančné trhy v
posledných mesiacoch zvýšili. Dlhová kríza v Európe
zasahuje bankový systém na kontinente do takej miery, že
banky môžu začať obmedzovať poskytovanie úverov, čo
by mohlo ohroziť ďalší rast európskej ekonomiky. Dlhová
kríza v eurozóne sa stala krízou systémovou. Ohrozuje
finančnú stabilitu Európskej únie a má negatívne dopady
na ekonomiku. Uviedol to šéf Európskej centrálnej banky
(ECB) Jean-Claude Trichet. Zároveň vyzval k ráznym
opatreniam na riešenie krízy. "Táto kríza je systémová a
musí sa k nej pristupovať rázne," povedal Trichet výboru

Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové
záležitosti. "Vysoká previazanosť finančného systému EÚ
vedie k veľmi rýchlemu rastu nebezpečenstva výrazného
šírenia (krízy). Ohrozuje to finančnú stabilitu v EÚ ako
celku a má to negatívne dopady na reálnu ekonomiku v
Európe i za jej hranicami," dodal.
Dlhová kríza eurozóny bude zrejme hlavnou témou
novembrového summitu lídrov skupiny G20. Existujú totiž
veľké obavy z nebezpečného vplyvu krízy eurozóny na
zvyšok svetovej ekonomiky, uviedli dnes v liste
adresovanom ostatným európskym lídrom prezident
Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso a stály
predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Summit
G20 sa bude konať 3. a 4. novembra vo francúzskom
Cannes. Okrem európskej dlhovej krízy sa podľa listu bude
diskutovať aj o rizikách ohrozujúcich globálne
hospodárstvo, ktoré predstavujú vývoj v USA a v
rozvíjajúcich sa ekonomikách. "Európa bude v centre
záujmu summitu v Cannes," píšu v liste Barroso a Van
Rompuy. "Ak Európa nevyrieši svoju dlhovú krízu, podľa
našich partnerov z G20 to bude mať nebezpečné dôsledky
na globálnu ekonomiku. Musíme im ukázať, že Európska
únia je rozhodnutá urobiť všetko, čo je nevyhnutné na
prekonanie terajších problémov." Barroso a Van Rompuy
tiež uviedli, že pretrváva mnoho ekonomických
nerovnováh, ktoré existovali pred začiatkom dlhovej krízy
eurozóny. Ako príklad uviedli podhodnotený kurz
čínskeho jüanu a nedostatok úspor v USA. "Preto musíme
zabezpečiť vyváženú diskusiu o rozličných rizikách
ohrozujúcich svetovú ekonomiku, vrátane tých, ktoré majú
svoj pôvod v USA a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Všetky
krajiny musia prispieť," uzatvára list.
Dôsledkami dlhovej krízy sa musia vysporiadavať aj
jednotlivé krajiny eurozóny. Ako vždy v tak vážnych
rozhodnutiach sú rôzne názorové vecne prúdy, ale aj
politické aspekty. V každom z nich je určite rácio. Euroval
predstavuje veľa peňazí a môže mať rôzne dôsledky. Jeden
si na tom nemôže robiť lacnú politickú kampaň, kým
ostatní sa stavajú veľmi zodpovedne a berú na seba všetky
riziká s tým spojené. Jedno sa ukazuje ako isté netreba
vnášať politikárčenie do vážnych európskych tém aj keď
ako v úvode bolo povedané aj o vplyve chybných
rozhodnutí. Treba si uvedomiť, že Slovensko ako malá
krajina musí nasledovať návrhy Nemecka a Francúzska. To
je dôležitá filozofia. Veľmi treba privítať podporu, ktorú
Merkelová a Sarkozy vyslovili euru pred niekoľkými
týždňami. Tam treba vidieť cestu, po ktorej by sa
Slovensko malo postupne pohybovať.
Samozrejme všetko to súvisí aj s politikou a môžeme o
tom polemizovať, či integračný proces na Slovensku nešiel
príliš rýchlo. Možno to chcelo všeobecne aj v našom
prípade dlhšie obdobie, aby sa krajiny otestovali, či na
menovú úniu majú. Stav je ale taký, aký je a podľa toho
treba konať, aby nebolo ešte horšie.
Ing. Ondrej Barič, PhD.

4 ....Makroekonomika

Rezervované pre makroekonomiku
Nezamestnanosť na Slovensku
v čase hospodárskej krízy
(1. časť)
Globálna
ekonomika
je
významným tak akcelerátorom ako
aj
destabilizátorom
vývoja
národného hospodárstva. Je to dané
predovšetkým
prepojenosťou
svetového hospodárstva v oblasti
obchodu a finančných trhov a ich väzieb s reálnou
ekonomikou. Svetová finančná a hospodárska kríza to v
plnej miere ukázali. Slovenská ekonomika vďaka
stabilnému a zdravému finančnému systému dokázala viac
menej úspešne čeliť finančnej kríze, no hospodárskej
recesii sa nevyhla predovšetkým z dôvodu vysokej
závislosti na zahraničnom obchode. Slovensko je piatou
obchodne najotvorenejšou ekonomikou na svete. Extrémna
závislosť ekonomiky na zahraničnom obchode však
spôsobuje jej veľkú zraniteľnosť voči externým šokom.
Takým šokom bol aj prudký pokles ekonomickej aktivity u
najväčších obchodných partnerov Slovenska a teda prudké
zníženie zahraničného dopytu, ktoré viedlo v roku 2009
k prepadu hospodárskeho rastu o takmer päť percent. Až
štyri pätiny miestnej priemyselnej produkcie totižto putuje
priamo z výrobných hál za hranice Slovenska. Rapídny
prepad hospodárstva sa zákonite prejavil aj na rastúcej
nezamestnanosti. Rast miery nezamestnanosti súvisiacej s
globálnou hospodárskou krízou bol odštartovaný v
novembri 2008 a pokračoval v priebehu celého roku 2009.
Za rok 2009 bola evidovaná priemerná miera
nezamestnanosti na Slovensku na úrovni 12,1 %. Oproti
roku 2008 nezamestnanosť vzrástla o 2,5 percentuálnych
bodov. V absolútnom vyjadrení prišlo o prácu 66,7 tisíc
osôb.
Na vývoj nezamestnanosti v roku 2009 pôsobili viaceré
faktory tak z vonkajšieho ako aj vnútorného prostredia.
Hlavným zdrojom rastu počtu nezamestnaných osôb bolo
hromadné prepúšťanie zamestnancov v domácich
podnikoch z dôvodu poklesu domáceho a zahraničného
dopytu po ich produkcii (napr. automobilový
a elektrotechnický
priemysel).
K nárastu
počtu
nezamestnaných osôb prispel veľkom mierou aj návrat
osôb, ktoré odišli za prácou do iných krajín a ktoré sa
z dôvodu straty zamestnania vrátili späť na Slovensko.
K nárastu nezamestnanosti prispeli aj záujemcovia o
zamestnanie, ktorí stratili príležitostnú a neregistrovanú
prácu alebo sa snažili využiť sociálny systém. Medzi
ďalšie faktory zvyšovania počtu nezamestnaných patrili:
pretrvávajúci nesúlad medzi štruktúrou voľných
pracovných miest a štruktúrou uchádzačov o zamestnanie
(predovšetkým v ekonomicky najslabších regiónoch, kde
bol zaznamenaný aj najväčší nárast počtu nezamestnaných
osôb, čo je dlhodobejším problémom slovenskej
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ekonomiky), ukončovanie pracovných pomerov uzavretých
na dobu určitú dohodou z organizačných dôvodov,
ukončovanie, resp. pozastavenie samostatne zárobkovej
činnosti, znižovanie zmennosti, či skracovanie pracovného
času.
Po rapídnom zhoršení situácie na trhu práce počas roka
2009 dosiahla celková zamestnanosť svoje dno v prvom
štvrťroku 2010. V priebehu roku 2010 dochádza k istej
stabilizácii hlavných indikátorov trhu práce (zamestnanosť,
miera nezamestnanosti) predovšetkým vďaka obnovenému
rastu agregátneho dopytu a výkonnosti hospodárstva (rast
reálneho HDP za rok 2010 bol na úrovni 4 %)
v nadväznosti na stabilizáciu ekonomík najväčších
obchodných partnerov Slovenska. Oproti krízovému roku
2009 sa pribrzdila dynamika medziročného poklesu
zamestnanosti, a preto aj prírastok počtu nezamestnaných
osôb bol nižší ako v roku 2009. Celková zamestnanosť sa
medziročne znížila o 1,1 % (v metodike štatistického
výkazníctva), resp. o 2,0 % (v metodike VZPS). Priemerná
miera nezamestnanosti však vzrástla z 12,1 % na 14,4 %,
čo je najvyššia úroveň nezamestnanosti od roku 2005, kedy
nezamestnanosť začala výraznejšie klesať. Celkovo bolo
v roku 2010 bez práce 389 000 osôb. Trh práce sa tak
výraznejšie neoživil aj napriek 4 % rastu národného
hospodárstva. Pritom v období rokov 2001 – 2008 bol na 1
% rast počtu pracovných miest potrebný prírastok reálneho
HDP v priemere 3,5 %. V roku 2009 však dochádza
k nárastu nezamestnanosti o 2,3 %. Dôvodom poklesu
zamestnanosti a nárastu miery nezamestnanosti bol
v prvom rade fakt, že trh práce reaguje na produkčnú
stránku ekonomiky s určitým oneskorením. Navyše pri
vysokom počte nezamestnaných osôb nepribúdal dostatok
pracovných príležitostí ani pri rýchlom raste ekonomiky,
čo poukazuje na zotavenie ekonomiky bez dostatočnej
tvorby nových pracovných miest (tzv. „jobless recovery“).
Ide o situáciu, keď je tvorba HDP sprevádzaná rastom
odpracovaných hodín a nie zvyšovaním počtu
zamestnancov, čo bol aj prípad slovenskej ekonomiky.
Problematickým miestom slovenského trhu práce sú
pretrvávajúce regionálne rozdiely v dosahovanej miere
nezamestnanosti. Svetová hospodárska kríza a následná
recesia na Slovensku viedli k výraznému nárastu
nezamestnanosti
v jednotlivých
krajoch.
Nárast
nezamestnanosti však nebol rovnomerný. Podľa údajov
Štatistického úradu SR, ekonomická kríza v roku 2009
najvyššou mierou postihla nitriansky kraj, kde prírastok v
miere nezamestnanosti predstavoval až 4,2 percentuálnych
bodov. Aj v prešovskom, trnavskom a trenčianskom kraji
bol rast miery nezamestnanosti vysoký, okolo 3
percentuálnych
bodov.
Najnižší
nárast
miery
nezamestnanosti len o 1,1 percentuálneho bodu bol
zaznamenaný v bratislavskom kraji. Takýto vývoj
nezamestnanosti poukazuje na vysokú regionálnu citlivosť
zamestnanosti a nezamestnanosti mimo bratislavského
kraja na ekonomický rast a na krízu vôbec. Kým v
bratislavskom kraji vzrástol počet nezamestnaných osôb
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 o približne 4 000
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osôb, za rovnaké obdobie sa v ostatných krajoch (s
výnimkou banskobystrického kraja) ich počet zvýšil
takmer dvojnásobne. Obdobný vývoj pokračoval aj v roku
2010. Dôvodom rozdielneho vývoja nezamestnanosti
v jednotlivých krajoch je v prvom rade odlišná regionálna
štruktúra ekonomických aktivít, keď sa v Bratislave
koncentrujú ekonomické činnosti, ktoré sú bezprostredne
menej citlivé na hospodársku recesiu ako napr. služby. Na
druhej
strane
k výraznejšiemu
nárastu
počtu
nezamestnaných osôb v ostatných krajoch prispel návrat
osôb, ktoré stratili prácu mimo regiónu alebo v zahraničí.
Ing. Mirka Vašková
doktorandka FMV Ekonomickej univerzity
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Úloha médií v procese
medzinárodného terorizmu
Revolučné
kroky
nastali
v symbióze terorizmu a hromadných
oznamovacích prostriedkov, kedy
hovoríme
o istom
historickom
fenoméne, ktorý sa v tomto ponímaní
datuje rokom 1968. Od začiatku 70.
rokov zaznamenávame vývojový skok v oblasti médií, ide
o zmultiplikovanie na základe troch rozhodujúcich
vývojových fáz. Práve v oblasti prenosovej techniky išlo o
„minikameru“,
ľahko
prenosný
videozáznamník
a schopnosť časovej korektúry, t.j. o možnosť pohotovo
transformovať videonahrávky a poskytnúť ich tak pre
aktuálne vysielanie.
Médiám sa často vytýka, že „obchodujú s ľudským
utrpením“. Masmédiá majú „moc“ ovplyvňovať agendu
jednotlivých štátov, zameriavať pozornosť na niekoľko
problémov, ktoré uznajú za vhodné, pričom ostatné, možno
dôležitejšie problémy, môžu ostať v úzadí.
Ľudia nielenže získavajú informácie o verejných
záležitostiach z médií, médiá určujú aj mieru dôležitosti,
ktorú majú jednotlivým témam pripísať, a to tým, aký
dôraz kladú na jednotlivé správy. Napríklad printové médiá
na to využívajú umiestnenie na titulnej stránke, veľké
titulky, obsah titulkov atď. Televízne správy zase
umiestnenie „dôležitej“ správy v upútavke, dĺžku času,
počas ktorého sa jednotlivým správam venujú, atď. Tieto
prostriedky, využívané deň čo deň, efektívne prezentujú
„dôležitosť“ jednotlivých tém.
Je ťažké povedať, kto o týchto otázkach rozhoduje vo
vnútri jednotlivých médií, aj keď možno predpokladať, že
za veľkú časť rozhodovania zodpovedajú ich majitelia.
Môžeme povedať, že terorizmus ako tvrdá realita
našej doby, sa stal postupne monopolnou agentúrou na
manipuláciu s médiami. Hlási sa otvorene k tomu, že
cieľom jeho aktivít je predovšetkým upútať médiá.
Timothy McVeigh, ktorého sa podarilo usvedčiť a neskôr

i popraviť za útok na budovu v Oklahoma City, bez
servítky a otvorene priznal, že tento cieľ si vybral preto, že
„okolo bol veľký otvorený priestor, čo umožňovalo ideálne
fotografie
a televízne
zábery“
(wwwterrorismanswers.com/terrorism/media.html).
Pri
teroristických útokoch sa jasne potvrdzuje historická
pravda,
že
„akákoľvek
publicita
je
dobrá
publicita“(Samson
2002).
Intenzívne
mediálne
spravodajstvo o terorizme je umožnené a samotnou
existenciou celého množstva reportérov, redaktorov,
kameramanských tímov a televíznych štábov. Dnešné
televízie využívajú mobilitu a pravidelné letecké spojenia,
a tak sa môžu okamžite dopraviť na akékoľvek miesto na
svete, kde práve prebieha teroristická dráma. Ekonomická
rovina hovorí o tom, že vydržiavať dlhší čas na mieste
teroristickej udalosti veľký tím spravodajcov, je
neuveriteľne drahé aj pre úspešné televízne spoločnosti.
Pozornosť, ktorú médiá venujú násiliu, je možné
hodnotiť z niekoľkých aspektov. Mediálny, spravodajský,
reportérsky a žurnalistický sa odvoláva na potrebu včas
a zaujímavo informovať verejnosť. Znamená to, že aj
teroristické útoky sú správy, ktoré treba zverejniť. Hlavne
živé prenosy rôznych prepadov a brutálnych útokov, sa
stávajú nechceným aktívnym partnerom terorizmu
v divadelnom dianí, pre ktoré útočníci napísali brutálny
scenár. Z tohto dôvodu nemusí byť „ globalizovaná
komunikácia a informácia utvárajúca svet bez hraníc,
v ktorom vie každý všetko, nutne lepším svetom“ (Kegley,
1999).
Mediálna pozornosť sa ukázala natoľko evidentným
motívom teroristických zločinov, že ani nie je potrebné
opakovať dávno vyslovené tvrdenie Fredericka Hackera, že
„terorizmu ide predovšetkým o to, aby zastrašil
a prostredníctvom strachu ovládal a kontroloval. Preto
predstupuje pred publikum a snaží sa o jeho spoluúčasť pri
hre“ (Hacker, 1976).
Kritérium etiky vychádza nominálne z toho, že
hodnota každého ľudského života má rovnakú cenu (nie je
ničím nahraditeľná), s hodnotou smrti je to inak.
Terorizmus sa takto dostáva do podvedomia širšej
verejnosti, a je vnímaný ako hrozba. Dennodenným
opakovaním správ o hroziacich útokoch sa teroristická
hrozba dostáva hlbšie do podvedomia ľudí, ktorí sa takto
stávajú náchylnejší vnímať mimoriadne opatrenia, ktoré sú
prijímané vládou danej krajiny, skutočne alebo zdanlivo
zamerané na boj proti terorizmu. Okrem toho, médiá
fungujú v trhovom prostredí, v ktorom si nemôžu dovoliť
nudiť svojich divákov. Vzhľadom k tomu musia
pristupovať k rôznym praktikám, aby udržali napínavosť
spravodajstva.
Preto
dochádza
k
prezentovaniu
extrémnejších
názorov,
honbou
na
teroristov,
„nálepkovaniu“ a volaniu po odpovedi. Takýmto prípadom
bol prípad „antraxovej paniky“ v USA, kedy počas
niekoľkých týždňov bol počet obetí antraxových útokov
malý, dôkazy o nových útokoch nepresvedčivé, a nedošlo
ani k zatýkaniu a obvineniam. Napriek tomu sa tomuto
prípadu venovali rozhlasové, televízne a printové médiá vo
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veľkom rozsahu a na prvých stránkach, či na prvom mieste
v rámci vysielania, čo spôsobovalo strach a paniku medzi
ľuďmi.
Okrem priestoru, ktorý je v médiách venovaný tejto
problematike sú dôležité aj kvalitatívne znaky, ako dôraz,
obrazová
dokumentácia,
využívanie
symbolov,
vyvolávanie emócií, atď. Médiá ľuďom nehovoria iba čo si
majú o niektorých problémoch myslieť, ale aj ako majú o
nich rozmýšľať. Mediálna komunikácia každú informáciu
osobitného textového a obrazového rámca (kontextu) a tým
vytvára (skryte, nenápadne) špecifické a dôveryhodnosť
komunikátu, komunikátora i komunikácie. Spôsob
formulácie môže zásadným spôsobom meniť chápanie
skutočnosti, problému, konfliktu „balí“ do posolstvá.
Správne „zabalenie má za dôsledok uveriteľnosť danej
informácie.
Médiá reagujú veľmi promptne na ponuku terorizmu,
veď
ide
o sprostredkovanie
strhujúcej
udalosti.
V hodnotení ich rýchlej reakcie sa jedná o to, že
vychádzajú potrebám teroristov nechať o sebe vedieť, t.j.
nechať sa medializovať. Teroristi si uvedomujú, že
mediálna propagácia ich krutostí dokáže znásobiť
zastrašovacie a symbolické účinky, hlavne vtedy, ak je
šírená audiovizuálne. V každom prípade nie je možné
pochybovať o tom, že neustále opakovaná informácia
v akejkoľvek podobe o teroristických akciách, má
gradačný účinok.
Médiá môžu dokonca pomáhať teroristom v ich
činnostiach, preto je potrebné brať do úvahy tieto ich
funkcie:
- odhaľovať autorstvo atentátov
- odovzdávať a šíriť hrozby
- vydávať prehlásenia, ponuky na prímerie alebo dialóg
- šíriť „reči“ a novinárske kačice
- ukázať svoju akcieschopnosť pred protivníkmi, členmi
vlastnej teroristickej organizácie, sympatizantmi
a spolupracovníkmi
- propagovať vlastnú ideológiu a politické alebo
náboženské ciele a tak získavať prívržencov
- získavať užitočné informácie pre realizáciu ďalších
atentátov (napríklad lokalizáciu budúcich obetí
a cieľov)
- zhromažďovať informácie o reakcii verejnosti na
atentáty
zhromažďovať
informácie
o protiteroristických
opatreniach a operáciách, ktoré pripravuje a zavádza
nepriateľský štát
- odhaľovať alebo skresľovať zmienené protiteroristické
opatrenia a operácie, ktoré prijali bezpečnostné sily
štátu
- stimulovať teroristické akcie realizované inými
bunkami, buď už vo vlastných alebo v príbuzných
organizáciách“ (Groebel 1989).
PhDr. Darina Kubíčková
doktorandka
Žilinská univerzita

Medzinárodné politické vzťahy
Sloboda verzus liberalizmus
(1. časť)
„Človek obmedzený svojou
podstatou je nekonečný vo svojich
túžbach“ povedal Charles de Gaulle.
A pokračuje: „Svet je preto plný
protikladných síl....Ale súperenie
snáh je údelom života. Nakoniec,
rovnako ako vždy, svet dosiahne mier len v rovnováhe.“
Nakoľko sú túžba človeka po slobode a jej ideový obraz liberalizmus v protiklade alebo v rovnováhe?
Sloboda pre občana v reálnom živote znamená môcť si
slobodne zvoliť ciele svojho snaženia a napĺňať ich bez
obmedzení. Pravda v rámci dodržovania platného právneho
rámca. Obsah oboch pojmov sa však v čase
i geopolitickom priestore postupne menil v závislosti od
postupu demokratického hnutia vo svete. Hneď na začiatku
však musíme povedať, že samotný demokratický ideál:
Sloboda, Rovnosť a Bratstvo sa menil aj priamo
z liberálnych pozícií, ktoré ich často staval do protikladu:
ak existuje sloboda, nemôže byť zároveň aj bratstvo
a rovnosť. Takisto neplatí, že opakom demokracie je
diktatúra. Aj demokracia je zvláštny druh diktatúry, je to
zrejmé z jej prívlastkov: otrokárska, feudálna, ľudová,
liberálna... Ale v gréckej otrokárskej demokracii mali
aspoň účinný prostriedok na kontrolu demokraticky
zvolených zástupcov. Volal sa ostrakizmus – črepinový
súd. Na črepiny mohli raz za rok občania napísať meno
toho, kto sa najviac prehrešil voči demokratickým
pravidlám. A toho čakalo vyhnanstvo a v ojedinelých
prípadoch aj tvrdší postih. Podobný prostriedok kontroly
volených zástupcov nám dnes chýba. Aj skupinové heslo:
bratstvo, rovnosť, sloboda prešlo vývojom. Dnes sa chápe
ako sloboda tvorby a podnikania, rovnosť pre zákonom
a bratstvo pri prístupe k zdrojom a rozdeľovaní
vytvorených produktov. Cieľ alebo predstava je šľachetná,
aký je však pohľad na realitu cez prizmu liberalizmu?
Liberalizmus ako ideológia sa objavil v Španielsku
v 19. storočí, keď nadviazal na klasický liberalizmus 17.
storočia. Dnes pod označením liberalizmom vystupujú
rôzne politické smery od klasického liberalizmu,
libertarianizmu, označovaného aj ako neoklasický
liberalizmus, sociálny liberalizmus až po súčasný
liberalizmus. Ručička kompasu v jeho histórii sa dosť
často vychyľovala a menila pohľady na osobnú
a ekonomickú slobodu.
Klasický liberalizmus je pravicová ideológia
usilujúca o maximálnu slobodu osobnú, ekonomickú,
náboženskú aj politickú. Vystihuje ho citát Johna Lockeho:
Sloboda tvojej päste končí na špičke môjho
nosu alebo moja sloboda sa končí tam, kde sa začína
sloboda druhého.
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Libertarianizmus vznikol v USA v 20. stor., keď si
označenie liberál privlastnili politici usilujúci o štát
blahobytu (welfare state). F. A. von Hayek sa odmietol
vzdať označenia liberál a prenechať ho ľavicovým
politikom. Z privlastnenia si tohto označenia obvinil
hlavne prezidenta Roosevelta, ktorý sa tiež pokladal za
liberála a odmietal označenie socialista, napriek Novému
údelu (New Deal). Liberalizmus sa tak v USA stal
synonymom pre ľavicovú politiku. Keď chceli americkí
politici nadviazať na klasický liberalizmus a chceli byť
zároveň moderní, neprevzali názov klasický a tak vznikol
libertarianizmus, ktorý by sme mohli nazvať aj
neoklasickým liberalizmom. V Európe takáto zmena
neprebehla a liberálne strany sa tu označujú za pravicové
a presadzujú vlastne libertariánsku, politiku. Prirodzený
vývoj v chápaní liberalizmu spôsobil, že sa v 90. rokoch
20. stor. od libertariánov v USA odčlenila vetva
neolibertariánov,
ktorí
svoju
doktrínu
značne
zradikalizovali oproti európskym liberálom. Tam, kde
európski liberáli svojimi predstavami končili, tam americkí
len začínali. Na rozdiel od pôvodných paleolibertariánov sa
v zahraničnej politike neriadia zásadami pacifizmu, ale
hovoria, že slobodu si zaslúži každý človek nielen v štáte,
ale na celom svete. Z toho potom vyplýva ich ochota
použiť armádu na boj proti diktátorským režimom a
neslobodným krajinám.
Ing. Ivan Milko, PhD.
Osobnosti
Oliver E. Williamson
V roku 2009 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu
dvom ekonómom – Oliverovi E. Williamsonovi a E.
Ostromovej (E. Ostromová bola predstavená v minulom
čísle Siločiar 9/2011). O. Williamson získal ocenenie za
analýzu ekonomického riadenia, predovšetkým v rámci
firiem. Williamson prispel k rozvoju ekonomickej vedy
s teóriou prečo sa niektoré ekonomické transakcie
uskutočňujú v rámci firiem, a na druhej strane iné
transakcie medzi firmami v rámci trhového prostredia.
Jeho teória prináša poznatky o tom, ako riešiť jedno zo
základných rozhodovaní v rámci ľudských organizácií, tzn.
kedy má byť rozhodovacia právomoc kontrolovaná vnútri
organizácie a kedy by mala byť prenechaná na rozhodnutia
trhu.
O. Williamson sa narodil v Superior, Wisconsin, USA 27.
septembra 1932 ako druhé dieťa. Pôvodne boli obaja jeho
rodičia učitelia na strednej škole, no po svadbe sa jeho otec
rozhodol venovať spolu s Williamsonovym dedom
domácej firme, ktorá pôsobila na trhu s nehnuteľnosťami.
Mladý Oliver navštevoval verejné školy v Superior a ako
ostatní mladí ľudia sa venoval popri štúdiu aj
voľnočasovým aktivitám ako bowling, tancovanie a najmä,
podľa jeho slov, hraniu piatkového večerného pokru.

Po ukončení stredoškolského štúdia začal navštevovať
univerzitu, kde jeho mentorom bol Kenneth Arrow (nositeľ
ocenenia za ekonómiu z roku 1972; informáciu o ňom
priniesli májové Siločiary 5/2004), ktorý si pamätal
Williamsona ako študenta, ktorý sa pýtal správne a dobré
otázky. Podľa vlastných slov bol Williamson odjakživa
zvedavý a zaujímal sa o to, ako ne/funguje svet okolo nás,
čo ho viedlo k identifikácii problémov a snahe o ich
nápravu a riešenie.
Williamson sa pôvodne chcel stať právnikom, no svoj
úmysel zmenil počas stredoškolského štúdia kedy sa začal
zaujímať o matematiku a vedy a chcel sa stať inžinierom.
M.I.T. sa tak javil ako dobrá voľba a tak začal navštevovať
Ripon College, ktoré malo spoločný študijný plán s M.I.T.
Po ukončení štúdia v roku 1955 pracoval ako projektový
inžinier pre General Electric a neskôr aj pre federálnu
vládu vo Washingtone, D.C. Okrem vedných odborov sa
však Williamson začal zaujímať aj o ekonómiu a jeho
dizertačná práca sa venovala ekonómii nezáväzného
správania – manažérske ciele v teórii firmy, ktorú obhájil
v roku 1963. V súčasnosti je emeritným profesorom
biznisu, ekonómie a práva na University of California v
Berkeley
Redakcia
Európska únia
Politická korektnosť – duchovný a
intelektuálny gulag v EÚ
(1. časť)
Európska civilizácia sa po svojej
duchovnej a intelektuálnej stránke
dostala
do etapy
hlbokého
konzumizmu,
neregulovaného
globalizmu, prehnanej postmoderny,
modloslužobníctva a pôžitkárstva. Tieto trendy odtrhli
európskeho človeka od jeho tradičných, osvedčených
hodnôt, čím sa aj spoločenstvo štátov Európskej únie (EÚ)
dostáva do hlbokej morálnej krízy. Tento fenomén sa v
rôznych podobách dostáva do všetkých aspektov ľudského
života (napríklad, politických, hospodárskych, sociálnych,
psychologických alebo environmentálnych). Súčasný
európsky človek sa tak podľa známeho poľsko-britského
sociológa Zygmunta Baumana stáva zberačom pôžitkov,
čo zastiera jeho strach z neurčitosti, ktorý ho napokon
ženie do akéhosi kolotoča konzumného života.
Súčasťou tohto civilizačného vývoja sú tiež mocenská
supertrieda a politické elity so širokým európskym
a globálnym vplyvom, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvňujú tento vývojový proces. Tie robia všetko pre to,
aby dokázali, že celá doterajšia história a kultúra Európy
i jej štátov sa vyvíjali nesprávnym smerom. Dokonca sa
objavujú na ich strane názory, že tento vývoj bol vlastne
jedným veľkým omylom. Ich enormná snaha oživovať či
živiť mŕtvu pohanskú kultúru je jednou z kľúčových čŕt
post-studenovojnového vývoja v Európe, najmä v EÚ.
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Ako voľakedy sa ľudia klaňali rôznym pohanským
bôžikom a modlám, v súčasnosti sa takouto modlou stala aj
politická korektnosť. Kto nás k tomu núti a prečo?
Politická korektnosť je produktom tzv. Frankfurtskej školy
(založenej v roku 1923 v Nemecku), ktorá reprezentuje
smer nemeckej filozofie a sociológie postavenom na
marxizme, existencionalizme a psychoanalýze. Tá začína
dnes v Európe prejavovať známky obludnej absurdnosti.
Stáva sa jedným z kľúčových politických atribútov
fungovania Únie, jej „masové“ odštartovanie sa na Západe
(teda i v Európskych spoločenstvách a následne v EÚ)
objavilo zhruba s pádom komunizmu v strednej
a východnej Európe. Politická korektnosť má svoj pôvod
predovšetkým v charaktere a obsahu právneho rámca
ľudskoprávnej dimenzie. Dôsledky jej uplatňovania
v činnosti európskych orgánov sa ešte výraznejšie
prejavujú po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej
zmluvy, najmä však začlenením Charty základných práv
EÚ do primárneho („ústavného“) práva Únie v roku 2009.
Charta predefinováva ľudské práva, zásadne predovšetkým
inštitúciu manželstva. Kým Všeobecná deklarácia OSN o
ľudských právach (1948), ako aj Európsky dohovor Rady
Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(1951) definovali právo na manželstvo pre muža a ženu,
Charta základných práv žiada právo na manželstvo pre
každého. Kým doteraz išlo o jedno právo na manželstvo a
zároveň založenie rodiny, Charta oddeľuje manželstvo a
založenie rodiny ako nesúvisiace záležitosti. Preto sa
nemôžeme diviť, že Chartu základných práv vo svojom
jubilejnom komuniké mimoriadnym spôsobom privítala
Medzinárodná lesbická a gayská asociácia Európy. Tá
nabádala členské štáty, aby ratifikovali Lisabonskú
zmluvu, tvrdiac, že bude veľkým pokrokom v uznaní práv
lesieb, gayov, bisexuálov a transsexuálov.
Pozrime sa najskôr na samotný pojem politická korektnosť,
čo znamená, aký má obsah, cieľ, formu a prejavy, ako
ovplyvňuje vývoj európskej integrácie jej dominancia v
EÚ a kam sa môže tento vývoj ďalej uberať. Politická
korektnosť pravdepodobne nie je širšej verejnosti
dostatočne blízky politologický koncept, svoj pôvod
nachádza v marxistickom ideologickom zázemí. V zásade
ide o koncipovanie mediálnych vystúpení takým
spôsobom, aby spôsobil čo najmenej potenciálnych urážok,
najmä v súvislosti s menšinovými skupinami v spoločnosti.
Politická nekorektnosť je naopak opozícia voči politickej
korektnosti alebo uvádzanie informácií, ktoré oponujú jej
koncepcii. Pokiaľ by sme na základe empirického
výskumu potláčaných názorov definovali politickú
korektnosť negatívne, ukázalo by sa, že tento pojem je
totožný
s
jednou
veľmi
konkrétnou
formou
pseudoliberalizmu, presadzovanou od druhej polovice 20.
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storočia v USA. Súčasné chápanie demokracie a otvorenej
spoločnosti je úplne pomýlené. Najskôr sa nejasne stanovia
hranice korektnosti, potom sa samonominujú ich
ochrancovia a v takto ohraničenom priestore patria medzi
vyvolenú elitu (najmä ak majú aj dostatok financií). Tak sa
medzi politicky korektné entity zaraďujú tiež klamstvo,
parazitizmus, plytvanie, zbojstvo alebo hlúposť.
Označenie politická korektnosť sa takmer vždy používa jej
odporcami, teda neexistuje prakticky nikto, kto by o sebe
vyhlasoval, že je politicky korektný. Odporcovia politickej
korektnosti vyčítajú, že sa nedotýka podstaty problému a
že nepomenúva vec pravým menom, čo znemožňuje jej
riešenie. Politická korektnosť môže byť nepriamo spätá s
pozitívnou
diskrimináciou
prípadne
môže
šíriť
dezinformáciu. Vzťahuje sa predovšetkým na oblasti ako
sú: etnické menšiny (v krajinách, ktoré obýva väčšinová
biela rasa); Židia (tým, že sa zdôrazňuje ich utrpenie,
zamlčiavajú sa príčiny antisemitizmu a ich disproporčný
mocenský vplyv); homosexualita (jej prezentáciou ako
rovnocennej
alternatívy
k
heterosexualite);
multikulturalizmus
(prehnaným zdôrazňovaním jeho
pozitívnych stránok); a propagovanie feminizmu. Sem
môžeme zaradiť aj otázku miesta a uplatnenia seniorov
v demokratickej spoločnosti alebo rôzne ekologické či
ochranárske hnutia.
Pozrime sa najskôr na samotný pojem politická korektnosť,
čo znamená, aký má obsah, cieľ, formu a prejavy, ako
ovplyvňuje vývoj európskej integrácie jej dominancia v
EÚ a kam sa môže tento vývoj ďalej uberať. Politická
korektnosť pravdepodobne nie je širšej verejnosti
dostatočne blízky politologický koncept, svoj pôvod
nachádza v marxistickom ideologickom zázemí. V zásade
ide o koncipovanie mediálnych vystúpení takým
spôsobom, aby spôsobil čo najmenej potenciálnych urážok,
najmä v súvislosti s menšinovými skupinami v spoločnosti.
Politická nekorektnosť je naopak opozícia voči politickej
korektnosti alebo uvádzanie informácií, ktoré oponujú jej
koncepcii. Pokiaľ by sme na základe empirického
výskumu potláčaných názorov definovali politickú
korektnosť negatívne, ukázalo by sa, že tento pojem je
totožný
s
jednou
veľmi
konkrétnou
formou
pseudoliberalizmu, presadzovanou od druhej polovice 20.
storočia v USA. Súčasné chápanie demokracie a otvorenej
spoločnosti je úplne pomýlené. Najskôr sa nejasne stanovia
hranice korektnosti, potom sa samonominujú ich
ochrancovia a v takto ohraničenom priestore patria medzi
vyvolenú elitu (najmä ak majú aj dostatok financií). Tak sa
medzi politicky korektné entity zaraďujú tiež klamstvo,
parazitizmus, plytvanie, zbojstvo alebo hlúposť.
Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc
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