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Úvodne slovo
Rok 2012 - rok veľkých očakávaní
Je pre mňa radostnou
príležitosťou, pozdraviť a zaželať
v mene Redakčnej rady Siločiar
všetkým našim čitateľom, členom
SES-NEZES a našim sympatizantom
doma i v zahraničí všetko najlepšie
v začínajúcom roku 2012.
Chceme veriť, že naša mladá
republika oslávi prvého januára
svoje - ešte stále tínedžerské – 19. výročie od svojho
založenia, na patričnej úrovni. Vo všetkých jej oblastiach a
aj s účasťou tých, ktorí sa budú v marci uchádzať o česť jej
slúžiť a zveľaďovať ju. Je to jedinečná príležitosť pre
každého preukázať svoj vzťah ku spoločnosti, štátu,
o ktorého samostatný vývoj sme sa usilovali. Možno je to
veľké očakávanie, no nemalo by byť. Lebo pri hodnotení
úrovne patriotizmu = vlastenectva v rámci Európy
významnou medzinárodnou organizáciou sme sa ocitli na
samom konci! Čísla sme už uvádzali, preto si len
pripomeňme, že nás výrazne predstihujú všetky susedné
národy a že Turci sú dvojnásobne lepší vlastenci ako my.
Práve tu vidíme aj my v SES-NEZES svätú
povinnosť zvýšiť v Novom roku svoje úsilie. Lebo pravé
vlastenectvo, ktorého nositelia poznajú hodnoty svojej
vlasti a sú ochotní ju zveľaďovať, predstavuje nielen veľkú
morálnu, spoločenskú hodnotu. Poukázal na ňu už rímsky
filozof Kasiodor (6. stor. n.l.) ktorý to vyjadril jasne: Vo
dne i v noci uvažuj o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky
svojho národa, sleduj deje a zápisky, lebo ohavnou vecou
by bolo, keby si chodil ako cudzinec po svojej vlasti!
Vlastenectvo/patriotizmus/ teda láska a konanie na
prospech svojej vlasti, ako to vidíme u najšľachetnejších
ľudí vo svete, má aj neoceniteľné ekonomické aspekty. To
mať na zreteli pri výbere osobností v blízkych
parlamentných voľbách.
Veľké sú očakávania našich občanov, že
parlamentné voľby 10. marca t.r. prinesú zásadné zmeny
vo vedení štátu. O to sa treba sa osobne pričiniť, aby sa
ku kormidlu dostali strany a osobnosti, ktoré svojimi
výsledkami už preukázali spôsobilosť koncipovať
a premieňať na racionálne činy domácu a zahraničnú
politiku na prospech všetkých našich občanov a posilňovať
stabilitu nášho mladého štátu.
Zvyčajné úvahy o možnom vývoji v nastupujúcom
roku majú v prípade roku 2012 osobitú príchuť.
V dôsledku dávnych mayských predpovedí o zániku sveta
v závere tohto roka - s modifikáciou výkladu v posledných
mesiacoch, že ide len o koniec jednej éry našej planéty
a ľudstva,
sa zrejme zmiernila očakávaná vlna
katastrofických scenárov.
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S katastrofickými scenármi máme v Slovensku
dostatok skúseností. Negatívnych, ale aj jednu vzácne
poučnú: samostatné Slovensko po prvom januári 1993,
napriek záľahe katastrofických predpovedí, nielenže
neskrachovalo, ale po štarte z horších podmienok ako iné
tranzitívne štáty, už za prvých päť rokov svojho trvania
dokázalo
svoju
životaschopnosť
a
efektívnosť
i v medzinárodných reláciách. Na prospech svojich
občanov i stability v regióne Strednej Európy. Nás teší, že
sa potvrdila opodstatnená dôveryhodnosť koncepčných
štúdií, ktoré sme v Nezávislom združení ekonómov
Slovenska začali formovať už od začiatku roku 1990.
Slovensko muselo prekonať (tak ako aj niektoré ďalšie,
podstatne väčšie a staršie štáty) celé horstvo prekážok.
Prichádzajúcich spoza svojich historických hraníc aj od
niektorých
domácich
sveto-euro-hungaro
a iných
spoluobčanov. Nikomu z nich sa u nás neublížilo. Naopak.
Tvrdé údery, (ktoré neprestávajú) nás nezabili, skôr
zocelili.
No pred nami je rok veľkých očakávaní, nie príliš
optimistických.
V ekonomickej
a sociálnej
oblasti
nepredpokladajú banky ani firmy žiaduci progres, najmä
pri riešení nezamestnanosti.
Odborníci aj občania
v prevažnej
väčšine
publikovaných
prieskumov
predpokladajú zvyšovanie cien potravín, energií, bývania,
cestovného atď. Pričom nie vždy ide o objektívne
akceptovateľné dôvody.
Pri sledovaní úvah o predpokladanom vývoji
v roku 2012 nás okrem iných, osobitne zaujal v známom
časopise The Economist vo vydaní The World in 2012
doteraz nevídane triezvy prístup pri hodnotení trhového
systému v ekonomicky vyspelých štátoch Západu. Zároveň
sleduje so zdržanlivým uznaním perspektívy vývoja
novoindustrializovaných štátov, osobitne členov Skupiny
BRICS v jednotlivých odboroch, ekonomikách
a
svetových regiónoch. Zanny Minton Beddoes vo svojom
článku The year of selfinduced stagnation (TE s.18-23)
predpokladá, že kým HDP Brazílie sa v roku 2012 zvýši
o 3 a pol percenta, Ruska o 3,7%, Indie o 7,8 a Číny
dokonca o 8,7 percenta, na póloch nedávnej globálnej
toptriády predpokladá u Japonska vzostup len o 2,2%,
v Spojených štátoch amerických len 1,3 a v eurozóne
dokonca pokles – mínus 0,2%.
Pri takýchto predpokladoch vývoja vo svetovej
ekonomike a spoločnosti sa veľa nádejí vkladá nových a
úspešnejších osobností a subjektov, ktoré sa dostanú po
voľbách v rozhodujúcich štátoch svetovej ekonomiky
a politiky. Týka sa to tak USA, ako aj Ruskej federácie.
Voči obom lídrom – V. Putinovi aj B. Obamovi silnejú
tlaky opozičných síl a ich donedávna suverénne pozície
začínajú slabnúť. Hoci to nie je podobný proces, ktorý
odstavil od vesla talianskeho lídra Berlusconiho i gréckeho
Papandrea, vehemencia ich rivalov môže priniesť zmeny!
Veľké očakávania sa viažu k tohtoročným
prezidentským voľbám: v Európe - vo Francúzsku,
v Amerike - v Mexiku aj vo Venezuele, v Afrike -
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v Egypte a v Keni a v Ázii - v Číne a na Tajvane. A s istým
vzrušením to platí aj na júlové olympijské hry v Londýne.
Opodstatnene možno teda tento rok označiť za
prelomový. S nádejou, že k lepšiemu vývoju v ekonomike
aj v spoločenskej oblasti a bez narastania medzinárodných
konfliktov
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ekonomický komentár
Slovensko má nástroj, ktorý bude
brzdiť nové dlhy.
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 bývalý šéf Európskej centrálnej
banky (ECB) Jean-Claude Trichet. . "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. Zároveň
vyzval k ráznym opatreniam na riešenie krízy. Viac menej
všetky krajiny svojím spôsobom nadväzne reagujú na danú
situáciu.
V závere roka 2011 poslanci takmer jednohlasne
schválili zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Verejný dlh
SR bude v nasledujúcich rokoch obmedzený na úrovni 60
% hrubého domáceho produktu (HDP), medzi rokmi 2018
a 2028 potom táto hranica postupne klesne na 50 %.Už od
úrovne 50 % a neskôr 40 % nastúpia sankcie, ktoré sa budú
stupňovať až po hlasovanie o dôvere vláde v parlamente.
Vo chvíli, keď verejný dlh bude 10 % pod horným
limitom, musí minister financií napísať parlamentu list,
vysvetliť v ňom nárast dlhu a navrhnúť riešenie tohto
problému. Pri dlhu na úrovni 53 % bude vláda povinná
prijať balík opatrení, pričom sa členom kabinetu
automaticky zmrazia platy. Ešte tvrdšie sankcie začínajú
pri hranici 55 % HDP. V takejto situácii sa musia už v
aktuálnom rozpočte viazať 3 % výdavkov a v rozpočte na
ďalší rok sa výdavky nemôžu vôbec navýšiť. Na úrovni 57
% je zákonom stanovená povinnosť vlády automaticky

pripraviť vyrovnaný rozpočet. Po tom, ako nezaberú
predchádzajúce sankcie a vláda predsa len dosiahne
stanovený dlhový strop, musí kabinet požiadať NR SR o
vyslovenie dôvery. Prvotné nastavenie limitu dlhu platí do
roku 2017. Následne bude postupne klesať každý rok o
jeden percentuálny bod, kým sa táto hranica v roku 2028
nestabilizuje na úrovni 50 % HDP. Udeľovanie sankcií za
zvyšovanie dlhu bude mať tri výnimky, a to v čase silnej
recesie, pri finančne nákladnej záchrane bánk a
odstraňovaní následkov katastrof. Zákon stanovuje aj
viaceré pravidlá rozpočtovej zodpovednosti pre
samosprávy. Ak napríklad ich celkový dlh dosiahne 60 %
ich bežných príjmov, budú povinné zaplatiť pokutu vo
výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a
hranicou 60 % skutočných bežných príjmov. Norma
deklaruje, že štát nebude finančne zabezpečovať platobnú
schopnosť obce ani vyššieho územného celku (VÚC).
Zároveň sa však zaväzuje, že nebude na samosprávy
prenášať
ďalšie
kompetencie
bez
adekvátneho
zabezpečenia ich financovania. Zákon počíta aj so
založením Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Hlavnou
úlohou novej nezávislej inštitúcie bude posilnenie
transparentnosti rozpočtového procesu. Rada bude
každoročne zverejňovať správu o dlhodobej udržateľnosti
verejných financií, vyhodnocovať plnenie rozpočtových
pravidiel a pravidiel transparentnosti za predchádzajúci rok
ako aj monitorovať a vyhodnocovať aktuálny vývoj
hospodárenia Slovenskej republiky.
V súvislosti s prijatým zákonom treba povedať, že
opatrenia diskutované v Európskej komisii súvisiace so
sprísnením fiškálnych pravidiel v rámci Únie
nepredstavovali pre návrh slovenského ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti zásadný problém. Nebol preto
dôvod vyčkávať s ústavným zákonom na definitívnu verziu
celoeurópskych opatrení, v nevyhnutnom prípade by sa
slovenský zákon iba dodatočne doplnil. Ak by aj boli v
Bruseli prijaté pravidlá, ktoré budú pre nás záväzné a budú
v niečom tvrdšie, tak nie je problém do ústavného zákona
dodať ďalšie kritériá, aj keď niektoré opatrenia by sa dali
robiť lepšie. Vyplynulo to z diskusie v parlamente pred
prijatím zákona. Ako príklad treba uviesť tvorbu
fiškálnych prognóz, ktoré by podľa komisie mali robiť
nezávislé inštitúcie. Na Slovensku sa osvedčil spôsob, keď
prognózy robí v podstate rezort financií a nezávislé
inštitúcie ich verifikujú. Podobne by bolo lepšie, aby
pravidlá fiškálnej zodpovednosti neboli založené len na
dodržiavaní stanovenej úrovne štrukturálneho deficitu, teda
deficitu očisteného o cyklické vplyvy, jednorazové vplyvy
a náklady na správu dlhu, ale aj na celkovej úrovni
verejného dlhu, ako to predpokladá slovenský zákon o
rozpočtovej zodpovednosti. V prípade štrukturálneho
deficitu sú totiž podľa neho niektoré položky veľmi ťažko
vyčísliteľné, kým v prípade výšky dlhu ide o jednoznačné
číslo. Objavovali sa pri schvaľovaní zákona aj myšlienky
počkať so schválením ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti, kým nebudú známe opatrenia na
celoeurópskej úrovni. Tie totiž môžu zasahovať aj do

4 ....Zahraničie

konštrukcie slovenského zákona. Potrebujeme veľmi
aktuálnu dopadovú analýzu súladu posledných návrhov
Európskej komisie s konceptom nášho zákona.
Na záver treba poznamenať, že predstavitelia všetkých
šiestich parlamentných strán návrh ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti po mesiac trvajúcej verejnej
diskusii predložili do Národnej rady SR. Široká politická
podpora schváleného zákona je podľa súčasných
parlamentných strán pritom jasným signálom, že
Slovensko pristupuje k riadeniu verejných financií
zodpovedne a odmieta nastúpiť na cestu k vysokej
zadlženosti.
Ing. Ondrej Barič, PhD.
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Európska únia na prahu dánskeho predsedníctva
Ani zmeny po prijatí
Lisabonskej
zmluvy,
ktorá
významným spôsobom ovplyvnila
fungovanie inštitúcií Európskej únie
a zároveň vzťahy medzi nimi,
neodstránili
inštitút
tzv.
predsedníctva. Ambíciou Lisabonskej
zmluvy bolo v oblasti zahraničnej
politiky vytvorenie orgánov, ktoré by Európsku úniu
zastupovali navonok s cieľom zvyšovať jej vplyv
a zahraničnopolitický kredit. Konkrétnym výsledkom bol
vznik pozície predsedu Európskej rady (tzv. prezidenta),
ktorým sa stal Belgičan Herman Van Rompuy a vysokého
predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné záležitosti
a bezpečnostnú politiku, ktorou je britská eurokomisárka
Catherine Ashtonová.
Predsedníckou krajinou Európskej únie sa pre prvú
polovicu roka 2012 stalo Dánsko. Za jeho úspech
zodpovedá predsedníčka vlády, sociálna demokratka Helle
Thorning-Schmidtová (prvá žena v Dánsku, ktorá na čele
vlády stojí) a minister pre európske záležitosti Nicolai
Wammen. Dánske predsedníctvo, piate postlisabonské,
nasleduje po predsedníctve poľskom (druhá polovica tohto
roka bude patriť Cypru), ktoré túto úlohu vykonávalo ako
tretia krajina Vyšehradskej štvorky (Slovensko by malo
predsedať Európskej únii až v druhom polroku 2016).
Poľské predsedníctvo je s odstupom času hodnotené ako
konštruktívne a cenené je aj za to, že sa krajine podarilo
vyhnúť
domácim
či
medzinárodnopolitickým
turbulenciám, aké sa spájali s českým, resp. maďarským
predsedníctvom.
Práve z dôvodu potreby zachovania kontinuity
Dáni koordinujú svoj program s vyššie uvedenými Cyprom
a Poľskom. Dánsko na rozdiel od Poľska a Cypru nie je
nováčikom na poste predsedajúcej krajiny Európskej únie.
Túto úlohu plní siedmy krát (Dánsko predsedalo Európskej
únii, resp. Európskym spoločenstvám už v rokoch 1973,
1978, 1982, 1987, 1993 a 2002).
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Situácia v Európskej únii sa však za posledných
desať rokov radikálne zmenila. V roku 2002 patrili medzi
priority dánskeho predsedníctva ukončenie rozhovorov s
desiatimi kandidátskymi krajinami (vrátane Slovenska),
ktoré sa neskôr, v roku 2004, stali súčasťou Európskej únie
a vytvorenie silnej a konkurencieschopnej európskej
ekonomiky, ktorá sa stane základom pre pokračujúci rast,
prosperitu a blahobyt.
Dáni si ako slogany svojho súčasného
predsedníctva vytýčili štyri heslá: Zodpovednejšia Európa,
Dynamickejšia Európa, Zelená Európa, Bezpečná Európa.
Medzi priority dánskeho predsedníctva logicky patrí
ekonomický rast a stabilita, rokovania o budúcom rozpočte
Európskej únie, ale aj posilnenie globálneho vplyvu
Európskej
únie,
klimatické
zmeny,
energetická
bezpečnosť,
ochrana
životného
prostredia
a poľnohospodárska politika.
Vzhľadom
na
ekonomickú
situáciu
a predovšetkým dlhovú krízu v Európskej únii oficiálne
dokumenty dánskeho predsedníctva stanovujú za hlavnú
úlohu implementáciu rozhodnutí Európskej rady počas
summitov, ktoré sa uskutočnili v priebehu poľského
predsedníctva. Únijný rozpočet, ktorý sa týka horizontu po
roku 2013 (t.j. na roky 2014-2020), má byť v zmysle zásad
dánskeho predsedníctva zostavený tak, aby zabezpečil
ekonomický rast, tvorbu nových pracovných príležitostí
a konkurencieschopnosť Európskej únie vo svetovej
ekonomike. Dynamická Európa sa Dánom spája s ďalším
rozvojom dvadsať rokov existujúceho jednotného trhu.
V tejto súvislosti Dáni podporujú jeho zefektívnenie
a zjednodušenie pravidiel, na základe ktorých funguje
(podpora štandardizácie pravidiel, sprehľadnenie verejných
obstarávaní, podpora európskych spoločností na svetových
trhoch a to či už prostredníctvom Svetovej obchodnej
organizácie, alebo bilaterálnych dohôd a to predovšetkým
s Japonskom, Kanadou, Indiou a Tuniskom). Osobitou
súčasťou dánskej zahraničnej politiky je dlhodobo podpora
tzv. zelených iniciatív (pripomenúť možno napr. Kodanský
summit, aj keď jeho výsledok je rozporuplný až neúspešný,
čo však nie je chybou Dánov, ktorí sa podujali summit
zorganizovať). Inak tomu nie je ani v agende súčasného
dánskeho predsedníctva v Európskej únii. Hlavným
mottom Zelenej Európy je tvrdenie, že „ekonomický rast
a ochrana životného prostredia musia ísť ruka v ruke.“
Dáni si v tomto prípade za cieľ vytýčili tvorbu dlhodobej
stratégie s časovým horizontom do roku 2050, obsahom
ktorej majú byť práve otázky klimatických zmien
a energetických úspor. V neposlednom rade má byť
predstavená aj tzv. Energetická cestovná mapa, v ktorej
bude vysvetlená postupnosť krokov, ktoré je nevyhnutné
v tejto oblasti uskutočniť. Tradičnou prioritou všetkých
predsedníctiev je samozrejme ochrana obyvateľov
Európskej únie. Dáni sa v tejto otázke sústreďujú na otázky
spravodlivosti a vnútorných záležitosti (Dáni sa na
aktivitách v rámci Spoločnej európskej bezpečnostnej
a obrannej politiky zúčastňujú len v jej civilnej časti a na
vojenských misiách Európskej únie neparticipujú).
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Hlavnou oblasťou záujmu je v tejto otázke implementácia
tzv. štokholmského programu na roky 2010-2014. Dáni sa
plánujú zamerať najmä na kontrolu migrácie z tretích
krajín (oblasť Stredomoria), ako aj posilnenie
schengenského systému a posilnenie úlohy Európskej únie
ako globálneho hráča, čo súvisí s nárastom vplyvu nových
centier moci. Primárnymi nástrojmi európskej politiky
majú byť podpora inštitúcií, ktoré po ratifikácii
Lisabonskej zmluvy vznikli, ale aj pokračovanie
rozhovorov s novými kandidátmi na vstup do Európskej
únie, či zintenzívnenie vzťahov s tretími krajinami cez
mechanizmy, akými sú Európska susedská politika a pod.
V čase dánskeho predsedníctva sa bezpochyby
bude rozhodovať o ďalšom osude Európskej únie, o jej
politickej orientácii, o budúcnosti eurozóny (Dánsko,
ktorého obyvatelia euro ako menu v referendách odmietli,
nepatrí medzi členov eurozóny a podobne ako Veľká
Británia nemá ani do budúcna podmienku euro ako svoju
menu prijať) a jej ďalšom rozširovaní (v januári
Chorvátsko uskutočnilo referendum, v ktorom jeho
občania odsúhlasili vstup svojej krajiny do Európskej
únie). Je samozrejme otázne, do akej miery budú procesy
vo vnútri Európskej únie kontrolovať samotní Dáni (Dáni
už vopred vyhlásili, že napr. nebudú koordinovať
rozhovory, ktoré sa týkajú budúcnosti spoločnej meny)
a do akej tandem zložený z lídrov dvoch najsilnejších
a najvplyvnejších štátov – Spolkovej republiky Nemecko
a Francúzska t.j. z kancelárky Angely Merkelovej
a prezidenta Nicolasa Sarkozy, tzv. duo Merkozy.
Dáni si stav, v akom sa Európska únia momentálne
nachádza uvedomujú. Dôkazom sú slová, ktoré 18. januára
tohto roku na pôde Európskeho parlamentu predniesla
Helle Thorning-Schmidtová: „Musíme sa rozhodne
postaviť ekonomickým výzvam. Obnoviť dôveru v Európu.
Položiť nové základy pre rast a pokrok. Zabezpečiť
dlhodobú životaschopnosť európskeho modelu...Občania
Európy od svojich lídrov očakávajú, že budú konať
a z tohto dôvodu musíme mať na pamäti jednu vec:
Demokratickí politici sú posudzovaní na základe
výsledkov, nie na základe zámerov.“
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
EU, Fakulta medzinárodných vzťahov
Medzinárodné politické vzťahy
Sloboda verzus liberalizmus
(4. časť)
Tak ako ekonomický systém nie je
možné opísať len cez finančné toky,
ani udalosti v dejinách nemožno
chápať ako sled autonómnych
rozhodnutí jednotlivých vládcov,
vojenských vodcov alebo vlád
jednotlivých
krajín.
Na
ich
rozhodnutia vplývali, okrem iného aj
zmeny klímy. Ak zostaneme

v historicky krátkom období v Európe, musíme
konštatovať, že liberálne vlády vo Francúzsku a Anglicku
v tom období sa nevyznamenali a spôsobili hladomor vo
Veľkej Británii a urýchlili revolúciu vo Francúzsku.
Wolfgang Behrlinger (nemecký profesor histórie v knihe
Kultúrne dejiny klímy, s podtitulom Od doby ľadovej po
globálne otepľovanie, Praha, Paseka, 2010) píše, že
„Ľudovít XIV. musel hneď na začiatku svojho panovania
čeliť hladomoru. Celá ekonomika stagnovala a v dôsledku
poklesu kúpnej sily nastúpila v roku 1778 recesia.
Eskalácii krízy rozhodujúcou mierou napomohla liberálna
hospodárska politika. V dôsledku agresívnej politiky
voľného obchodu monarchia už v roku 1785 nedisponovala
štátnymi sýpkami, ktoré by mohli zmierniť následky
neúrody. Navyše ešte vláda v prospech šľachty uvoľnila
vývoz obilia do zahraničia. To síce prinieslo mimoriadny
zisk producentom, avšak viedlo k ďalšiemu nedostatku na
strane spotrebiteľov. Chybná politika v rokoch 1787/88
spôsobila súbeh krízy priemyslu a poľnohospodárstva
s krízou sociálnou.“ V nasledujúcich rokoch sa počas malej
doby ľadovej, ktorá vtedy postihla Európu, striedali
extrémne suchá s povodňami, pri ktorých sa zastavil
hospodársky život a ceny potravín až do revolúcie stúpali.
„Dochádzalo k hladovým vzburám a prepadom vozov
s obilím. Transporty museli chrániť vojenské eskorty.
Úrady začali vydávať roľníkom zbrane, aby mohli brániť
svoj majetok. V roku 1789 nastalo sucho, korytá riek
vyschli a prestali pracovať mlyny, takže nebola múka
a zdražel chlieb. Samozrejme, že nemožno tvrdiť, že
jedinou príčinou revolúcie bol stav klímy. Na súvislosť
medzi revolúciou a hladom nás však upozornil jeden
symbolický dátum: ceny obilia stúpli najviac 14. júla 1789,
v deň útoku na Bastilu.“
Podobne vo Veľkej Británii, počas obdobia ochladenia,
priniesla liberálna politika v polovici 19. stor. hlad
a vysťahovalectvo. A na európskom kontinente v roku
1848 a o niečo neskôr dokonca aj v Japonsku,
revolúcie, následné reformy a zavedenie občianskych
slobôd.
V štyridsiatych rokoch 19. stor. nastal na Škótskej
vrchovine hlad a rovnako ako v Írsku vyvolal
vysťahovalectvo do Ameriky. Mimoriadne tragický
priebeh írskeho hladomoru (Irish Famine) spôsobila až
60% -ná neúroda počas štyroch po sebe idúcich rokoch
(1845 – 1848). „Prvý rok hladu prestálo Írsko do určitej
miery úspešne vďaka pomoci anglickej vlády premiéra
Roberta Peela, lebo v predtuche katastrofy nakúpila veľké
množstvo kukuričnej múky v USA. Počas druhého roku
neúrody sa ale rezervy vyčerpali, porážal sa dobytok
a obyvateľstvo rozpredávalo majetok. Nový premiér John
Russel bol ako stúpenec politiky voľného obchodu toho
názoru, že riešenie krízy sa musí prenechať pôsobeniu trhu.
Potom sa v Írsku zrútilo zásobovanie potravinami
a chudobnejší ľudia umierali masovo od hladu, takže
koloniálny režim začal v roku 1847 vo veľkom
organizovať bezplatné stravovanie, aj keď stúpenci
Charlesa Darwina pokladali vtedajšiu vysokú úmrtnosť za
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prejav prirodzeného výberu. Írsko vtedy stratilo asi 25%
obyvateľstva. Žiadna iná udalosť sa tak hlboko nezapísala
do írskej a – vzhľadom na množstvo vysťahovalcov a ich
potomkov – tiež do americkej kolektívnej pamäti ako írsky
veľký hlad.“
Hovorí sa, že keď sa ľudia nepoučia z histórie, sú nútení si
ju znovu zopakovať. Aj Európa v súčasnosti zažíva
klimatickú zmenu – zrejme dlhodobejšiu periódu oteplenia,
sprevádzanú v našich zemepisných šírkach prívalovými
dažďami a povodňami, s devastujúcimi účinkami na
mestské aj vidiecke osídlenie. Na ich odstránenie zrejme
nebudú stačiť len prehrádzky, ale bude potrebné budovať
aj veľké záchytné nádrže a pripraviť sa na opakovanú
rekonštrukciu vidieckej infraštruktúry. Minimálna vláda
s minimálnym rozpočtom nebude schopná čeliť možným
prírodným katastrofám a ekonomickým problémom.
Teplejšie obdobie v strednej Európe by mala vláda využiť
v prospech občanov a pripraviť sa naň materiálne a aj
vhodnými aktivitami obyvateľstva.
Liberálna politika je dočasne akceptovateľná v období
„dobrého hospodárskeho a politického počasia“, ale počas
úverovej, menovej a sociálnej krízy, ako aj počas
klimatických výkyvov, teda „za zlého počasia“ má, ako
ukazujú príklady z histórie, devastujúce účinky. Trh sa
nakoniec vždy dostane do rovnováhy, aj keď na nižšej
úrovni ponuky a dopytu a ako vedľajší produkt zväčší
armádu nezamestnaných. Vždy nás pritom prekvapí, koľko
ľudí je opäť pre kapitalizmus nepotrebných. Nie všetky
krízové prejavy možno označiť za zlyhanie trhu. Je to však
zlyhanie tých politikov, ktorí uverili liberálnej doktríne.
Ing. Ivan Milko, PhD.
Osobnosti
Dale T. Mortensen
V roku 2010 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu až
trom ekonómom – Petrovi A. Diamondovi, Daleovi T.
Mortensenovi a Christopherovi A. Pissaridesovi, ktorí cenu
získali za analýzu trhov s tzv. vyhľadávacím trením.
Informáciu o ich práci sme priniesli v novembrovom čísle
Siločiar (11/2011). V tomto čísle sa budeme venovať
druhému z nich – D. T. Mortensenovi.
Dále T. Mortensen je profesorom ekonómie na
Northwestern University a výskumný spolupracovník na
Národnom úrade pre ekonomický výskum (National
Bureau of Economic Research (NBER)) a tiež pôsobí ako
vedecký pracovník na Inštitúte pre štúdium pracovnej sily
(Institute for the Study of Labor (IZA)).
Čo sa týka jeho akademickej kariéry, v roku 1961 získal
titul bakalára na Willamette University (založená vo
februári 1842 v Saleme, Oregon) a v roku 1967 získal
doktorát z ekonómie na Carnegie-Mellon University
(Pittsburgh, Pensylvánia). V priebehu svojej ďalšej kariéry
sa stal D. T. Mortensen vedeckým spolupracovníkom
Ekonometrickej spoločnosti, Americkej akadémie umení

a vied, Spoločnosti pre ekonomiku pracovnej sily ako aj
Európskej ekonomickej asociácie.
D. T. Mortensen je jedným z priekopníkov v teórii
pracovnej sily, predovšetkým v oblasti hľadania práce
a nezamestnanosti, pričom tento svoj záber v priebehu
svojej vedeckej dráhy rozšíril na štúdium fluktuácie
zamestnancov, výskum a vývoj, osobné vzťahy
a realokáciu pracovnej sily.
Mortensen spolupracoval pri vývoji modelu, ktorý sa stal
kľúčovým prvkom pre analýzu fluktuácie na trhu práce
a analýzu efektov a dopadov politík implementovaných na
trhu práce. V súčasnosti sa venuje predovšetkým výskumu
v oblasti vývoja modelov dynamického ekvilibria, ktoré
zahŕňajú mzdové rozptyly, správanie časových radov
v prípade tokov práce a pracovníkov a úlohu realokácie pri
determinovaní agregátneho rastu a produktivity pričom
vychádza z mikroekonomických údajov Dánska.
Z hľadiska publikácií je potrebné uviesť, že D. T.
Mortensen je autorom viac ako 50 vedeckých článkov,
v roku 2003 vyšla vo vydavateľstve MIT Press jeho kniha
„Mzdové rozdiely: prečo sú podobní pracovníci rozdielne
platení?“. V minulom roku vyšla v spolupráci s Ch. A.
Pissaridesom
(o
ktorom
prinesieme
informáciu
v nasledujúcom čísle) vo vydavateľstve Oxford University
Press
publikácia
s názvom
„Hľadanie
práce,
nezamestnanosť a mzdové rozdiely“.
Redakcia
Recenzia
Základy zdravotníckeho manažmentu
Autor : Jakušová, Viera
2010. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. 142 s. ISBN 978-808063-347-9
V súčasnom náročnom nestabilnom prostredí prácu
zdravotníckych
manažérov
významne
ovplyvňujú
vonkajšie faktory (politicko-ekonomické, legislatívne,
etické a iné), ale aj zložky vnútorného prostredia
zdravotníckych zariadení (osobnosť jedinca, metódy práce
a pod.). Zdravotnícki pracovníci by mali byť nielen
erudovanými odborníkmi, ale aj manažérmi schopnými
vykonávať manažérske funkcie, manažovať pracovný tím a
efektívne využívať finančné, personálne, informačné a iné
zdroje. Zabezpečovanie a zlepšovanie kvality zdravotnej
starostlivosti patrí medzi prioritné úlohy v rámci procesu
transformácie slovenského zdravotníctva. Jedným zo
strategických kľúčov úspešnosti organizácie je orientácia
na kvalitu poskytovaných služieb, ktorá sa stala
nevyhnutnosťou, nakoľko proces riadenia zdravotníckych
organizácií ovplyvnili faktory ekonomickej efektívnosti,
účelnosti a bezpečnosti poskytovaných služieb.
Vysokoškolská učebnica autorky Viery Jakušovej
predstavuje významný prínos v oblasti
problematiky,
nakoľko prináša poznatky z rôznych okruhov manažmentu
s ohľadom na špecifiká manažmentu zdravotníckych
služieb. Predstavuje súbor poznatkov, ktoré by mal každý
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riadiaci zdravotnícky pracovník teoreticky ovládať a
prakticky aplikovať vo svojej manažérskej práci v
zdravotníctve.
Publikácia je členená do šiestich kapitol, obsahuje
predhovor, záver, použitú literatúru a prílohy, v ktorých sú
uvedené dotazníky spokojnosti pre ambulantných a
hospitalizovaných
pacientov.
V prvej
kapitole
(Manažment) autorka vymedzuje pojem manažment,
teoretické a novodobé prístupy k manažmentu. Druhá
kapitola (Úvod do manažmentu zdravotníctva) je uceleným
pohľadom na verejnú správu na úseku zdravotníctva, na
zdravotnícke
zariadenia,
zdravotnícke
povolania
a zdravotné poistenie. V tretej kapitole Manažéri
v zdravotníctve
autorka podáva ucelené spracovanie
problematiky osobnostných vlastností, schopností a
manažérskych roly zdravotníckych manažérov. Analyzuje
činnosti manažérov verejného zdravotníctva – manažment
služieb, finančný manažment a manažment ľudských
zdrojov. Základné manažérske funkcie a ich uplatnenia
v zdravotníctve predkladá v štvrtej kapitole.
V posledných kapitolách učebnice autorka podrobne
rozpracováva aktuálnu problematiku manažérstva kvality
služieb a súčasné prístupy k riadeniu
kvality v
zdravotníckej praxi.
Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov
lekárskych a zdravotníckych fakúlt, ako aj pre
vysokoškolákov inžinierskeho študijného programu
(Biomedicínske inžinierstvo), ktorí sa v rámci svojho
vysokoškolského štúdia oboznamujú s problematikou
manažmentu v zdravotníctve. Publikácia by mala pomôcť
vysokoškolákom pri ich samoštúdiu a súčasne by im mala
slúžiť ako pomôcka pri precvičovaní si svojich vedomostí
zo zdravotníckeho manažmentu. Preto jej súčasťou sú aj
praktické zadania vo forme úloh, kontrolných testov a
otázok.
Záverom môžeme skonštatovať, že vysokoškolská
učebnica Viery Jakušovej významnou mierou prispieva k
sprehľadneniu aktuálnej problematiky manažmentu
zdravotníckych služieb.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Európska únia
Politická korektnosť – duchovný a
intelektuálny gulag v EÚ
(4. časť)
Napríklad, z pôvodných vyhlásení zo
začiatku incidentu sa záhadne
vytratili informácie o tom, že
protestujúci
a rabujúci
násilníci
a vandali sú najmä prisťahovalci prevažne tmavej pleti,
z ktorých viac ako 90 % vyznáva islam. Pri týchto
protestoch moslimskej komunity v Londýne došlo

k otvorenému napádaniu Európy, Európanov a európskej
(kresťanskej) civilizácie. Nič nevylučuje fakt, že budúce
nepokoje to môžu znovu zopakovať. Prisťahovalecké
rabujúce gangy sa zrazu menia na frustrovaných mladíkov
a následne prebiehajúce diskusie o tom sú už len
konštatujúce, že ide o ľudí sociálne vylúčených bez
perspektívy. A tu už nie je dôležité, že títo ľudia zapaľujú
autá, vykrádajú a rabujú, okrádajú a bijú mierumilovných
občanov. Že sa nepokoje rozšírili z Londýna do ďalších
miest nebolo tak podstatné ako to, že sa zrazu začali
hľadať iba dôvody nepokojov v sociálnom postavení
rabujúcich vandalov a násilníkov, v ich frustráciách z toho,
že nemali žiadnu perspektívu. Ostáva tak nezodpovedaná
otázka „Prečo sa v prípade nórskeho občana Breivika
zakázalo hľadať dôvody a motívy jeho činu?“, pričom
v prípade nepokojov v Británii je to úplne normálne,
štandardné a kladie sa na ne dôraz.
Ako evidentný príklad uplatňovania politickej korektnosti
orgánmi Únie nám môže poslúžiť tohtoročné vydanie 3
miliónov diárov pre rok 2011 pre študentov stredných škôl
Európskou komisiou. Diáre obsahujú židovské,
hinduistické, moslimské a čínske sviatky, ako aj výročné
dni spojené s EÚ. O kresťanských sviatkoch, vrátane
Vianoc a Veľkej noci, v nich nie je ani len zmienka
napriek faktu, že kresťanstvo je v Európe prevládajúcim
náboženstvom.
Z hľadiska politickej korektnosti sa pozrime aj na
Slovensko. Potom ako v roku 2002 Ministerstvo
spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky o odsúdených za
trestnú činnosť, pričom ako samostatná skupina boli vedení
Rómovia (ktorí mali disproporčne vyššiu kriminalitu), bolo
takéto počínanie zo strany médií (napr. denníka SME),
mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu a zástancov
práv menšín označené za šokujúce, protiústavné
a diskriminačné,
spôsobilé
vzbudzovať
rasovú
neznášanlivosť. Išlo pritom len o zverejnenie faktov,
pričom nebolo kritizované členenie štatistík na ženské a
mužské pohlavie, hoci aj diskrimináciu na základe
pohlavia Ústava SR zakazuje.
A čo súčasná globálna finančná kríza? Kde sú jej príčiny?
Jedným z dôvodov jej vzniku je rešpektovanie a napĺňanie
ideových zásad politickej korektnosti, predstavovaný
predovšetkým všeobecne nezodpovedným a prehnane
tolerantným postojom k špekulatívnemu konaniu globálnej
mikromenšiny finančných oligarchov a bankárov. Tí, ktorí
nám roky vtláčali názor o zbytočnosti a konci národného
štátu, teraz v snahe zachrániť seba, svoje profity a vlastné
finančné impéria žiadajú vlády národných štátov
o existenčnú pomoc. Snahy mnohých európskych
a národných politických predstaviteľov vytvárať akési
abstraktné záchranné mechanizmy nejasného určenia na
úkor životnej úrovne európskych občanov a navyše
s chabým zdôvodnením. Tí otvorene tvrdia, že ide
predovšetkým o záchranu nadnárodného spoločenstva,
ekonomiky vlastného štátu, ako aj samotných občanov, čo
je len ďalším nezodpovedným krokom voči občanovi
a zároveň presvedčivým dôkazom konšpirácie zástancov
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politickej korektnosti. Súčasné prejavy nespokojnosti
v mnohých oblastiach sveta dávajú jasne na zreteľ
odmietavý postoj k tomu, aby globálna finančná
mikromenšina
určovala
pravidlá
pre
národnú
a medzinárodnú politiku, aby sa skoncovalo s praxou
„podnikových referend“ megakorporácií o hospodárskych
a finančných záležitostiach štátov. Globálny verejný odpor
voči tým, ktorí nainfikovali medzinárodný finančný systém
a voči ich záchrane zo strany národných vlád je dnes viac
ako evidentný. Celý svet je dnes na nohách, ľudia
protestujú proti obludnej moci finančníkov a bankárov na
Wall Street v Spojených štátoch, v nemeckom Frankfurte
nad Mohanom pred sídlom Európskej centrálnej banky,
ďalej v Madride, Sarajeve, Austrálii, na Tchaj-wane
a v ďalších európskych a svetových lokalitách, čím
zároveň vyjadrujú aj svoj odmietavý postoj k praktikám
a ideológii politickej korektnosti.
Podstatou politickej korektnosti nie je nič iné, ako
zamedziť zmysluplnej diskusii na akúkoľvek pálčivú tému.
Dôvody takéhoto konania nie je jednoduché dešifrovať,
pretože sú ukryté pod nánosom vznešených a ľúbezných
slov a fráz o humanizme, tolerancii, multikulturalizme
a všeobíjmajúcej láske k inakosti. V tomto kontexte sa
prirodzene vynára otázka, či súčasná demokracia, založená
na všeobecnom volebnom práve, má nástroje na to, aby
ubránila svoj vlastný zmysel existencie. Podľa, nie
ojedinelého názoru, Miroslava Ľuptáka, politického
analytika a aktivistu, tradičná demokracia na základe
všeobecného volebného práva s rovnakou váhou každého
hlasu sa prežila a je najvyšší čas ju reformovať. Každý
systém, ak v ňom absentuje vnútorný mechanizmus pružne
reagovať na vonkajšie zmeny, sa postupom času zmení na
svoj protiklad. Demokracia je tiež iba ľudské dielo a ako
také má ďaleko od dokonalosti. Práve preto nemožno
prestať v snahe o jej zdokonaľovanie. Nič demokracii tak
neublíži ako nekritický obdiv a konzervovanie stavu.
V demokracii je veľmi dôležité pochopiť, že menšinové
myslenie a idey môžu byť správne a väčšinové myslenie a
idey môžu byť nesprávne a naopak. V tomto prípade však
ide o súboj myslenia a ideí, z ktorých víťazná nenastoľuje
žiadnu tyraniu ani totalitnú diktatúru, menšinové myslenie
a idey sa len stanú väčšinovými a naopak.
Samozrejme sú aj ľudia, ktorí proti politickej korektnosti
nevystupujú priamo. Majú neodolateľný popud hovoriť
politicky nekorektne, pritom protestujú z pozície
postupného obmedzovania slobody, ktoré sa do západných
demokracií vplazilo nepozorovane pod nátlakom rôznych
nikým nevolených elít,
niektorých agresívnych
mimovládnych organizácií a humanrightistov. Politická
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korektnosť tvrdí, že chápanie slobody advokátmi politickej
nekorektnosti sa podobá argumentácii v prospech
fajčiarov. Rôzne zákazy fajčenia neobmedzujú slobodu
fajčiarov a tým aj slobodu vo všeobecnosti. Čo si však
počať so slobodou nefajčiarov a nebyť pritom vystavovaný
smradu a škodlivým látkam spôsobujúcim rakovinu?
Takúto slobodu nemajú, pretože dôležitejšia je sloboda
fajčiarov k niečomu ako sloboda nefajčiarov od niečoho,
hoci nefajčiari predstavujú väčšinu. Podľa ideológie
politickej
korektnosti
sú
zástancovia
politickej
nekorektnosti na tom oveľa lepšie ako fajčiari, pretože ich
nik neobmedzuje zákonmi, obmedzenia prichádzajú len
z akéhosi zdieľaného konsenzu, v podobe nepísaných
konvencií.
Ľudské práva bývali kedysi pojmom, ktorý mal slobodu
zaručovať, hájiť a rozvíjať. Napríklad v praktickom
uplatňovaní Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (dnes už „prekrytý“ Chartou
základných práv EÚ) nad zákonmi členských štátov EÚ sa
však
stávajú
právnou
absurditou
a nástrojom
nespravodlivosti. Polícia musí podľa nej poskytovať
rovnakú ochranu každému, kto je v „ohrození“, teda aj
zločincom rovnako ako ich obetiam. Podľa spomínaného
Dohovoru sú stíhaní, vyšetrovaní a trestaní zamestnávatelia
na kdejaké udanie zamestnanca sťažujúceho sa na
diskrimináciu. K takým zvláštnym prípadom patrila
napríklad žaloba jedného zamestnanca na vlastnú firmu za
to, že celému obchodnému tímu ako prémiu darovala po
fľaši šampanského bez toho, aby brala ohľad na to, že on
ako moslim nepije, čím porušila jeho právo neutrpieť
urážku svojho náboženstva. Európsky dohovor, ako aj
Charta, dnes znemožňujú voleným vládam účinne brániť
bezpečnosť štátu a jeho občanov. To sa napríklad ukázalo
v komickom zavádzaní britského zákona o antiterorizme
a bezpečnosti, ktorý prešiel viacerými verziami.
Legislatívna debata by nezašla tak ďaleko a nenadobudla
by takú absurdnú šírku, ak by Európsky dohovor neupieral
suverénnemu štátu právo rozhodovať, koho si do svojej
krajiny pustí a koho nie. Iný zaujímavý príklad
uplatňovania politickej korektnosti je prípad bývalej
holandskej poslankyne čiernej pleti islamského
vierovyznania Hirsi Aliovej. Tá rázne upozornila európsku
verejnosť o krutostiach vrátane vrážd, ktoré islamisti
páchajú na ženách v liberálnej Európe, ktorá týmto
perzekvovaným ženám odmieta poskytovať zákonnú
ochranu.
pokračovanie
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc
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