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Úvodne slovo
Gorily v hmle
Počas sledovania škandálov,
demonštrácií a rôznych televíznych
vystúpení na tému gorila som začal
nadobúdať dojem, že v našej
republike sa nič dobré nedeje. Taký
istý dojem som mal aj zo situácie vo
svete. Grécko, Taliansko a krvavé boje v Sýrii to len
potvrdzovali.
Akosi som sa nemohol zmieriť s tým, že všetko okolo
mňa je negatívne. Keď som sa hlbšie zamyslel nad
udalosťami okolo nás, uvidel som aj svetlé stránky, pre
ktoré sa oplatí nezanevrieť na život.
Slovenská gorila vo mne vyvolala aj pozitívnu
spomienku. Konkrétne na úžasný film Gorily v hmle.
Príbeh hovorí o výskumníčke a jedinečnej žene
Američanke Diane Fosseyovej, ktorá počas osemnástich
rokov svojho výskumu uskutočnila celý rad pozorovaní
vymierajúceho druhu horských goríl v Afrike. Celý svoj
život zasvätila boju za záchranu týchto vzácnych zvierat.
A čo to má spoločné s nami? Veľmi veľa. Podobne ako
Fosseyová sa ochrane a rozvoju slovenskej ekonomiky
venuje SES-NEZES. V jej radoch sú správni ľudia, ktorí
dokážu prekonať ťažkosti a naprávať chyby. Len im treba
dať príležitosť. Jedným z nich je aj jej predseda Ing. Lysák
DrSc., ktorý enormným úsilím dal dohromady špičkových
poľnohospodárskych odborníkov. Februárové kolokvium
„Perspektíva
multifunkčného
poľnohospodárstva
a potravinovej bezpečnosti“ malo vynikajúcu úroveň
a určite bude inšpiráciou pri vytváraní vládneho programu
v oblasti poľnohospodárstva po marcových predčasných
parlamentných voľbách.
Aj ekonomika vo svete nie je len krutou realitou. Vo
svojich
radoch
má
množstvo
významných
a fenomenálnych ľudí. Stačí si len spomenúť na januárové
Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose. Viac
ako 2 600 odborníkov na čele s lídrami politiky a biznisu
sa v piatich dňoch zúčastnilo viac ako 200 panelových
diskusií. Diskutované témy zahŕňali ekonomiku, biznis,
politiku, životné prostredie či filantropiu.
„Kapitalizmus stráca dych a už sa nehodí do tohto
sveta“. takýmto provokačným tvrdením privítal účastníkov
na Svetovom ekonomickom fóre jeho zakladateľ Klaus
Schwab. „Globálna ekonomika sa môže dostať do
klesajúcej špirály. Podporovať ju bude sociálny rozvrat,
protekcionizmus, nacionalizmus a populizmus,“ vyhlásil
Klaus Schwab pred konferenciou vo švajčiarskom Davose.
Podľa jeho slov potrebuje kapitalizmus zásadnú zmenu.
Úspech štátov a firiem má podľa neho v budúcnosti menej
závisieť od sily kapitálu a viac od morálky a talentu.
Asi to bude musieť byť skutočná morálka ľudí
a ozajstné talenty, ktoré dokážu pohnúť kolesom dejín.

Pretože sme tu už mali desať božích prikázaní, ale aj
morálny kódex socializmu. Oba sa nám v praxi akosi
neujali. Najme tomu nepokradneš sa akosi nedarí ani dnes.
Najlepšie to vidno na príkladoch. Tento mesiac máme
výročie februárových udalostí z roku 1948. Vtedy sa
dostala k moci KSČ. Nepokradlo sa, len sa majetok
prerozdelil pre široké vrstvy v mene slobody. Nedávno
v novembri bolo tiež výročie novembrového prevratu
z roku 1989, kde sa zase majetok prerozdelil v mene
slobody pre široké vrstvy svetového kapitálu.
Je načase, aby sa v mene slobody už prestalo kradnúť.
Keby sme boli v rozprávke, tam by zazvonil zvonec
a rozprávke bol koniec. Zlé deti by sa premenili na gorily
a ostatní by žili šťastne až do smrti, ak by vôbec niekto
z nich ostal nepremenený.
Ing. František Vojtech, PhD.

Ekonomický komentár
Treba začať riešiť rast a zamestnanosť.
Po dlhodobejšom rokovaní o
dlhovej kríze a rozpočtových škrtoch
v orgánoch a na samitoch Európskej
únie (EÚ) začínajú sa čoraz častejšie
skloňovať slová rast a zamestnanosť.
Prvé tohtoročné stretnutie lídrov EÚ
v závere januára sa zameralo v prvej
časti práve na podporu rastu a
zamestnanosti. EÚ totiž čelí hrozbe
plošnej recesie, nezamestnanosť dosahuje priemerne 10 %,
medzi mladými je podstatne vyššia, napr. v Španielsku
45 %.
Prijalo sa na zasadaní stanovisko o raste a
zamestnanosti, v ktorom zdôraznili, že neexistujú rýchle
riešenia. Zameralo sa na opatrenia na podporu zaradenia
mladých do pracovného procesu, dobudovanie vnútorného
trhu a financovanie malých firiem. Fiškálnu konsolidáciu
označili za nevyhnutnú podmienku pre návrat rastu. „Ale
len to nestačí, musíme modernizovať naše ekonomiky,
posilniť našu konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili
udržateľný rast. V Európe v súčasnosti nemá prácu 45
miliónov ľudí.
Bolo konštatované, že bez zlepšenia rastu,
nezamestnanosť ostane vysoká. Lídri sa zaviazali prijať
osobitné kroky v oblasti zamestnanosti mladých, najmä
pokiaľ ide o ich prvú pracovnú príležitosť. Cieľom je, aby
v prvých mesiacoch po dokončení školy mohli nájsť
kvalitné zamestnanie, ďalšie vzdelávanie alebo stáž.
Navrhli teda reformu pracovných trhov či už z pohľadu
nákladov na prácu alebo produktivity. EÚ chce tieto kroky
podporovať najmä presunom nevyužitých eurofondov,
podporou cezhraničného uznávania kvalifikácií a
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posilňovaním študentských programov ako je Leonardo da
Vinci.
Úloha členských štátov je, aby každý z nich má v rámci
Národného programu reforiem vypracovať vlastnú
stratégiu. Čo sa týka realokácie eurofondov na aktuálne
pálčivé priority, najmä riešenie situácie mladých,
premiérka Radičová pripomenula, že Slovensko o tejto
možnosti dlhodobo vyjednáva. "Ku koncu roka 2011 je
možnosť realokácie z Európskeho sociálneho fondu 39
miliónov eur a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vyše 2,2 miliardy eur, spolu 2,3 miliardy eur," vyčíslila
Radičová. Malo by ísť o v súčasnosti nevyužívané zdroje z
programov na vzdelávanie štátnej a verejnej správy,
informatizáciu
či
vzdelávacie
programy,
ktoré
neodpovedajú na potreby trhu práce.
Na nevyhnutnosť riešenia zamestnanosti poukázal
bývalý maďarský premiér Gordon Bajnai, ktorý je
v súčasnosti na čele výskumného inštitútu, tvrdí, že možno
očakávať, že dôjde k ďalšiemu poklesu rastu a zároveň
bude kulminovať generačný konflikt vzhľadom na vysoký
počet mladých bez práce a rastúce náklady na dôchodky.
Poukázal na obrovské riziko sociálnych nepokojov, pretože
mnohí ľudia sa prepadávajú zo strednej triedy a
nezamestnanosť mladých v niektorých krajinách dosahuje
rovnakú úroveň ako v štátoch na severe Afriky. „Revolúcie
nezačínajú tí, ktorí sú chudobní, ale tí, čo sa sklamú.“
Niektorí ekonómovia a politici situáciu mladých prirovnali
k nitroglycerínu. „V spoločnosti máme vysoko výbušnú,
prchkú zmes ľudí, ktorí vcelku oprávnene cítia, že s nimi
zaobchádzajú nespravodlivo.“ V roku 2011 pribudlo 241
tisíc mladých nezamestnaných, a miera nezamestnanosti
mladých dosiahla úroveň 21 %. Najvyššia je v Španielsku,
Grécku a na Slovensku. Upozornil, že môžeme byť
svedkom toho, že skôr ako sa skončí jedna kríza, začne
druhá.
Kancelárka Merkelová k danej téme kritizovala fakt, že
pokiaľ ide o politiky na podporu rastu, mnohí uvažujú len
v rámci drahých stimulačných programov. Poukázala na
možnosť využitia nevyčerpaných eurofondov a týmito
prostriedkami pomáhať malým podnikom, zamestnanosti
mladých a rozvíjaniu inovácií. Upozornila však, že
ekonomika sa dá podporovať aj opatreniami, ktoré nič
nestoja. Uviedla napríklad spružňovanie pracovných trhov.
Na marcovom zasadnutí Európskej rady sa prijmú
usmernenia
pre
hospodárske
politiky
a politiky
zamestnanosti členských štátov, v ktorých sa zdôrazní
najmä plné využitie potenciálu ekologického rastu a
urýchlenie štrukturálnych reforiem zameraných na
zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie väčšieho
počtu pracovných miest. Pri tom sa musí venovať potrebná
pozornosť rastúcim rozdielom medzi jednotlivými
členskými štátmi, pokiaľ ide o ich hospodársku situáciu,
ako aj sociálnym dôsledkom krízy.
S nezamestnanosťou úzku súvisí problém chudoby.
Vzhľadom na to, že chudoba vychádza z viacerých
faktorov – nedostatok materiálnych zdrojov, neadekvátny
prístup k zdravotnej starostlivosti, bývaniu či vzdelávaniu,

nízka kvalifikácia pre prácu a pod. je preto treba zasiahnuť
oboje – makro aj mikroekonomické politiky. Získanie
zamestnania je považované za najbezpečnejšie východisko
z chudoby. Preto musí existovať synergia medzi politikami
v oblasti zamestnanosti a politikami v boji proti chudobe.
Taký prístup na trh práce, aký ľudia potrebujú má
zabezpečiť súbor spoločných zásad.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že v Únii
v súčasnosti žije viac ako 80 miliónov ľudí pod hranicou
chudoby, čiže každý šiesty človek je ňou ohrozený. Do
tejto skupiny spadá 20 miliónov detí a 8 % pracujúcich.
Viac ako 40 miliónov osôb pritom čelí závažnému
materiálnemu nedostatku, čo v praxi znamená, že si
nemôžu dovoliť ani základné veci ako napríklad telefón či
adekvátne kúrenie. Viac ako 9 % európskej populácie žije
v domácnostiach, v ktorých nikto nemá prácu. V porovnaní
so zvyškom sú však najzraniteľnejšou skupinou obyvatelia
v staršom veku. Do roku 2030 sa pritom počet dôchodcov
v EÚ zvýši o viac ako 25 miliónov.
Ing. Ondrej Barič, PhD.
Rezervované pre makroekonomiku
Stratégia – Východisko z krízy?
Na
začiatku
ďalšieho
desaťročia
novodobých
dejín
Zelinka
Slovenskej republiky a Európy sa
spoločnosť nachádza pred nie príliš
lichotivými predpoveďami o vývoji
domácej i svetovej ekonomiky. Podľa
viacerých odborných štúdií sa, žiaľ, jej príčiny neriešia
efektívne, resp. odkladajú sa pre ďalšie generácie.
Vyvstáva tak mnoho otázok - Riešime aj my problémy
našich predchodcov, či svoje vlastné? Môžeme
predchádzať takýmto výkyvom? Ako a kde hľadať
prijateľné a dlhodobé riešenie nie len v pokojných, ale
hlavne v turbulentných časoch?
Slovenská republika je na dnešný deň
stabilizovanou a perspektívne sa rozvíjajúcou krajinou,
ktorá je akceptovaná tak v európskom a euroatlantickom,
ako aj vo svetovom meradle. Z tohto postavenia však
vyplývajú aj isté očakávania. Ide najmä o zodpovedné
a spoľahlivé plnenie si svojich medzinárodných záväzkov.
K tomu je nevyhnutne potrebné usmerniť domáci
spoločenský vývoj, ktorý potom dáva vyhliadky pre
prijatie zahranično-politickej orientácie.
Snahu a konkrétne kroky k takémuto usmerneniu,
už v počiatkoch formovania slovenskej štátnosti
a celospoločenského
systému
priniesla
Slovenská
ekonomická spoločnosť – NEZES. „Už NEZES a NŠÚ na
prelome rokov 1990 – 1991 spracovali strategickú
projekciu rozvoja Slovenska. Stratégiu v podmienkach
prebiehajúcich a očakávaných zmien. Bol to základ
skutočnej štátotvornej politiky Slovenska s projekciou
súborov legitímnych politicko-štátnických, diplomatických
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aktivít.“ Obdobnou snahou bola aj Vízia a stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti vypracovaná Ekonomickým
ústavom SAV. Snaha viacerých odborníkov v predostretí
aktuálnych tendencií sa však mohla plnohodnotnejšie
premietnuť do celospoločenského ekonomického a najmä
politického života. Bližšie sa s ňou oboznámilo aj
Združenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Podľa jej
predsedu, Ing. Ladislava Lysáka, DrSc. však „vízia
neobsahuje viaceré kľúčové problémy, ktoré boli nastolené
v dlhodobých stratégiách NEZESu ako aj v Štátnej
doktríne SR, ktorú inicioval prof. Ábel Kráľ a bola
dopracovaná v súčinnosti s NEZES, Maticou Slovenskou
a ďalšími odborníkmi aj z oblasti slovenskej kultúry. Pri
účasti širšieho spektra odborníkov na tvorbe a aktualizácii
dlhodobej stratégie rozvoja SR vláda môže posúdiť
viacpolohové prístupy. Aj pri solídnej úrovni ekonomickej
časti Vízie je, z nášho pohľadu málo ambiciózna, skôr
opatrná.“
Aby sme si mohli utvoriť lepšiu predstavu
o nevyhnutnosti strategického rozvoja, a prijatia krátko -,
stredne -, i dlhodobého projektu rozvoja ekonomiky
i spoločnosti, musíme prehodnotiť doterajšie výsledky
neregulovaného vývoja. S prebiehajúcou svetovou krízou,
a s dočasnou vládou (ktorej obdobne chýbala strategická
vízia) sa potreba regulácie dostáva na povrch. Ako
nevyvrátiteľný argument môžu tiež poslúžiť úspešné
krajiny s prijatým, a inštitucionalizovaným systémom
strategického plánovania. Patria medzi ne napríklad Izrael
(Ministerstvo ekonomickej stratégie Izraela „Sar
LeAstrategia Kalkalit“), Južná Kórea
(Ministerstvo
stratégie a financií Južnej Kórey „Ministry of Strategy and
Finance“), Japonsko (Ministerstvo pre Národnú stratégiu
ekonomickú a fiškálnu politiku „State Minister, National
Strategy, Economic and Fiscal Policy“) a tiež aj noví lídri
svetovej ekonomiky – krajiny BRICS. V Ruskej federácii
je to viacero oddelení pri prezidentovi, v Brazílii
Ministerstvo pre plánovanie, rozpočet a riadenie „Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão“, v Indii
Plánovacia komisia pri Indickej vláde (Planning
Commission, Government of India), v Číne je to Národná
komisia
pre
rozvoj
a reformu
Čínskej
ľudovodemokratickej republiky (National Development
and Reform Commission) a v Juhoafrickej republike
Národná plánovacia komisia Juhoafrickej republiky
(National Planning Commission). Takéto agentúry majú aj
Francúzsko či Spojené štáty americké.
Slovenská ekonomická spoločnosť sa vo svojom
vyhlásení hlási k takýmto, aj inštitucionálnym, podobám
národnej stratégie. V základnom programe činnosti
NEZES na roky 2006 – 2008 sa Združenie v bode 3. –
„Vypracovať a vláde SR predložiť projekt na obnovenie
činnosti výskumnej inštitúcie SR pre strategické štúdie,
podobne
ako
je
to
samozrejmé
v úspešných
porovnateľných ekonomikách“, a bode 6. – „V nadväznosti
na Stratégiu SR NEZES dopracovať Stratégiu rozvoja
ekonomiky SR, ktorú po oponentúre dať k dispozícii
príslušným inštitúciám a systematicky vyhodnocovať,
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upresňovať a aktualizovať“, vyslovuje a prizýva k prijatiu
dlhodobej, národnoštátnej, ekologicky udržateľnej,
sociálne a ekonomicky orientovanej koncepcie o rozvoji
Slovenskej republiky.
Vzhľadom k spoločenskému vývoju, je podľa nás
ten správny čas pre prípravu dlhodobého projektu rozvoja.
K príprave projektu pre rôzne časové horizonty je potrebná
koordinácia špičkových slovenských výskumných centier,
predstaviteľov vysokých škôl a univerzít, vládnych
i mimovládnych organizácií, odborov, podnikateľskej elity,
predstaviteľov cirkví a spoločenského života, a pod.
Všetky riadiace zložky spoločnosti sa musia podieľať na
príprave, výkone, kontrole i hodnotení obdobného
projektu. Vhodným by bolo tiež inštitucionálne, a hlavne
zákonodarne usporiadanie. Potrebná je aj úprava a stratégia
na úrovni Vyšších územných celkov. K príprave, spôsobu,
a vzhľadu budúceho pilieru štátu je Slovenská ekonomická
spoločnosť (SES-NEZES) pripravená, a ochotná podeliť sa
so svojím doterajším rozpracovaným fondom.
Ostáva len vysloviť nádej pre politickú
a spoločenskú vôľu pre takéto zásadne systémové zmeny.
Pri dôslednej a komplexnej analýze geoekonomickej
a geostrategickej pozície stredoeurópskeho regiónu je
priestor aj pre prijatie subregionálnej (Vyšehradskej)
stratégie. O tejto vízii Vás budeme informovať v ďalších
vydaniach časopisu.
Jozef Zelinka, študent
Sankt-Peterburgská štátna univerzita

Medzinárodné ekonomické vzťahy
Medzinárodné ekonomické vzťahy v roku 2012
Úvahy o vývoji medzinárodných ekonomických
vzťahov (ďalej i MEV) v roku 2012
sa na jeho začiatku ukazujú v ostrých
a celkovo skôr v tmavých farbách. Je
to predovšetkým dôsledok kríz
finančných, v Európe v ostatných
mesiacoch najmä dlhových. Nám sa
to javí ako súhrn parciálnych
krízových
prejavov
nielen
v ekonomike, ale aj v spoločenskej
sfére. V Slovenskej republike, podobne ako v ostatnom
svete, sa už nielen pociťuje, ale v rôznych formách
vyjadruje strata dôvery v trhový systém a celkove v
západnú kultúru, od ktorej nielen štáty bývalého
východného bloku, ale celý svet očakával pri štarte do 3.
tisícročia výrazne zlepšenie medzinárodných vzťahov.
Zlepšenie najmä v znížení a zabránení medzinárodným
konfliktom, ktoré vždy znamenajú utrpenie a straty tých
najslabších skupín ľudí, štátov i celých regiónov. No, na
strane druhej – nie pokles, ale zvýšenie ziskov a výhod
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vojenských komplexov a – najsilnejších bánk a
rozhodujúcich bankárskych rodín.
Rok volebný - opatrnosť globálne významných
investorov
Očakávané výraznejšie oživenie ekonomiky USA
aj Európskej únie a tým svetovej ekonomiky
zostáva,
zatiaľ, v polohe zbožných želaní. Opatrnosť globálne
významných investorov je zrejme tlmená i preto, že
v štyroch z piatich stálych členských štátov Bezpečnostnej
rady OSN budú v tomto roku prebiehať voľby lídrov , resp.
nových vládnych garnitúr. Predvolebné špekulácie
o zásadných zmenách a nervozita sa netýka len Paríža
(Hollande vs Sarkozy) a Washingtonu (Obama vs M.
Romney).
Zvýšené predvolebné pnutie sa prejavuje pred
striedaním lídrov najmä v Moskve (V. Putin vs D.
Medvedev), kde vo zvýšenej miere stúpa odpor voči
kandidatúre V. Putina na post prezidenta Ruskej federácie,
s takmer neskrývane silnou podporou zahraničných
rivalov.
O niekoľko stupňov menej intenzívne
sa
navonok prejavujú volebné očakávania v Pekingu. Pričom
práve tu, po mnohých rokoch dynamického a efektívneho
rozvoja strany a štátu. 18. zjazd strany v októbri 2012
zvolí 25 členné byro strany, v ktorom po prvýkrát po 20
rokoch nebudú v ňom prezident Hu Jintao a predseda vlády
Ven Jiabao. Noví lídri budú zrejme aj na čele centrálnej
banky, ministerstva financií a ministerstva obchodu. Tieto
zmeny patria od čias Mao Ce tunga medzi
najvýznamnejšie.
Mnohé impulzy
pre
odhady vývoja
medzinárodných
investičných
i celkových
ekonomických vzťahov
možno očakávať z účasti,
priebehu a záverov Svetového ekonomického fóra
v Davose.
Nepotvrdili sa spochybňujúce hodnotenia
významu SEF pre aktívnu účasť
aj slovenských
predstaviteľov na tomto síce exkluzívnom, ale mimoriadne
závažnom svetovom fóre, na ktorých neopodstatnenosť
sme v našich SILOČIARACH viacnásobne upozorňovali.
Účasť 2.600 účastníkov zo všetkých kútov sveta,
významných politikov, ekonómov, podnikateľov a celebrít
z ďalších oblastí - i pri prejavoch hnutia Occupy – sledoval
prostredníctvom kľúčových médií so záujmom doslova
celý svet!
Z krátkodobého hľadiska
patrila k zásadným
témam Davosu 2012 najmä európska dlhová kríza. Už
úvodný vstup nemeckej kancelárky A. Merkelovej dal
impulz na hlbšie hodnotenie príčin a riešení dôsledkov
krízy, ktorá ani po vyše dvoch rokoch ešte zďaleka
nekončí. Predovšetkým, že je nutné rozlišovať a podľa
poznania aj prijímať opatrenia proti narastajúcim
priepastným rozdielom medzi reálnou a tzv. virtuálnou
ekonomikou, medzi skutočným a finančným trhom. Za
seriózny,
z nášho
pohľadu,
pokladáme
prístup
Medzinárodného menového fondu, ktorého generálna
riaditeľka Christine Legarde v Davose upozorňovala, že
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nevhodné úsporné opatrenia môžu nežiaduco ohroziť rast
ekonomík niektorých európskych štátov. Nemalo by ísť
teda o rigidné plošné opatrenia centrály Únie, ale mali by
byť modifikované, prispôsobené na konkrétne podmienky
jednotlivých štátov. Teda neurčovať rovnaké tempá
rozvoja, či jeho útlmu.
Priaznivo na davoské rokovania pôsobili
informácie o dynamizácii rastu ekonomiky USA aj
niektorých európskych štátoch, čo by mohlo zvýšiť
očakávania vitalizácie svetovej ekonomiky. Problémy
s vysokou nezamestnanosťou a vysokou zadlženosťou si
však vyžiadajú ešte veľa úsilia a času.
Lídri štátov a vlád v Davose prejavili vzácnu
zhodu i v názoroch spred dvoch rokov, že výraznejšia
revitalizácia svetovej ekonomiky vyžaduje podporu
opatrení na dosiahnutie rovnováhy medzi exportujúcimi
a importujúcimi štátmi, čo nebude jednoduchá, zato
potrebná úloha.
Do značnej miery s tým súvisí aj jedna
z najvážnejších sociálnoekonomických úloh – potreba
podpory tvorby nových pracovných miest. Bez riešenia
problému vysokej nezamestnanosti nemožno očakávať
nielen oživenie ekonomiky, ale ani politickej a
spoločenskej stability, ktoré sú významným indikátorom
pre aktivity svetových investorov.
Počas stretnutí dostali delegáti priaznivú správu
v podobe rýchlejšieho rastu americkej ekonomiky v závere
minulého roka, čo prispelo k celkovému optimizmu
vzhľadom na vyhliadky globálnej ekonomiky. Hlavný
ekonomický poradca Bieleho domu Larry Summers ale
delegátov upozornil, že s problémami sa ešte nejaký čas
bude stretávať americký trh práce.
Z hľadísk dlhodobých - sú to principiálne kritické
úvahy o ďalšom vývoji liberalistického trhového systému
západného typu – zjednodušene kapitalizmu. Odtrhnutosť
finančného kapitálu, finančných trhov od reálnej
ekonomiky sú problémom súčasného kapitalizmu, ktorý si
žiada principiálne riešenia.
V diskusii o tejto problematike „Remodelling
Capitalism“ dostala prekvapivo priestor na vystúpenie
v úvode predstaviteľka Occupy WEF, ktorá prečítala
kritické vyhlásenie. a v diskusii vystúpili aj ďalší členovia
tohto pozoruhodného hnutia.
Celkovo sa odborníci a zástupcovia médií v
Davose zhodovali v názore, že Davos 2012 môže byť
jedným zo zlomových bodov súčasných geopolitických
systémov
a teda aj medzinárodných ekonomických
vzťahov.
Panel Open Forum Davos 2012 mal na programe v
rámci diskusie „Water: Scarcity and Stress“ problematiku
najstrategickejšej suroviny ľudstva – vody. A to
i v súvislosti s
nedávnym vyhlásením základného
ľudského práva na prístup k čerstvej vode, ktoré stanovila
OSN.
Osobitnú pozornosť zodpovedných ekonómov stratégov, kompetentných politikov a celej slovenskej
spoločnosti si v týchto súvislostiach zaslúži zodpovedný

6 ....Zahraničie

2/12

prístup ku problematike vodných zdrojov a distribúcii
vody, ktorý na tohtoročnom rokovaní
Svetového
ekonomického fóra vyjadril John Hickenlooper, guvernér
štátu Colorado, USA. Podľa neho v tomto prípade ide
primárny strategický záujem a nepredstaviteľné že by
súkromný sektor garantoval bezpečnú sociálnu politiku. Je
teda nemysliteľné, že by niekedy mohlo dôjsť k „vodnej
privatizácii“. (!?)
Uvádzané
a mnohé
ďalšie
z vyše
260
problémových okruhov posudzovaných na tohtoročnom
davoskom fóre nesporne budú rezonovať a ovplyvňovať
vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov. A v tom
práve spočíva význam tohto fóra, potreba aktívnej účasti
fundovaných predstaviteľov Slovenskej republiky i
zodpovedných médií na objektívnom informovaní o ňom.
Ing. Ladislav Lysák. DrSc.
Medzinárodné politické vzťahy
Ruské parlamentné voľby a ich vplyv na smerovanie
Ruskej federácie
V decembri minulého roku sa
v Rusku konali parlamentné voľby
do Štátnej dumy - dolnej komory
ruského parlamentu. Ruská federácia
je charakteristická prezidentskou
formou vlády, kde prevažná väčšina
politickej moci je sústredená
v rukách prezidenta. Najvyšším
zákonodarným orgánom Ruskej
federácie je Štátna duma. Plénum tvorí 450 poslancov
volených proporcionálnym volebným systémom na
päťročné funkčné obdobie. (Mandát poslancov predĺžila zo
štyroch na päť rokov ústavná novela z roku 2008.)
Zo 110 miliónov občanov Ruska, ktorí majú hlasovacie
právo, do volebných miestností prišla viac ako polovica.
Konkrétne 60,2% oprávnených voličov. O miesto v Štátnej
dume sa uchádzalo spolu sedem oficiálne registrovaných
politických strán. Z toho len štyri politické subjekty
prekročili 7%-nú hranicu požadovanú pre vstup do dolnej
komory parlamentu.
Viaceré opozičné politické strany, neprekročili
stanovené kvórum na vstup do dolnej komory parlamentu
a teda sa automaticky vyradili z boja o pozície v Štátnej
dume. Ako dôvod svojho neúspechu vo voľbách však
uvádzali ťažkopádnosť a zdĺhavosť procesu registrácie.
V konečnom dôsledku celý proces podľa opozície
smeroval k oslabovaniu politickej súťaže a pluralizmu.
Oficiálne výsledky potvrdili predvolebné prieskumy,
ktoré naznačovali víťazstvo vládnucej politickej strany
Jednotné
Rusko
vedenej
Vladimirom
Putinom
(označovanej aj ako prokremeľská strana). Získala 49,29%
voličských hlasov. Jej pozícia sa mierne oslabila,
z dovtedajších 315 kresiel jej ostalo 238. V porovnaní

s predchádzajúcimi parlamentnými voľbami z roku 2007
stratila dvojtretinovú ústavnú väčšinu a teda poklesol počet
jej miest v Štátnej dume o 77 mandátov Mnohí kritici
považujú oslabenie postavenia strany Jednotné Rusko za
jej prehru. Je pravda, že je to jej najhorší výsledok, aký
kedy vo svojej histórii získala.
Utrpelo však Jednotné Rusko naozaj porážku v týchto
parlamentných voľbách? Možno politický subjekt, ktorý
získal pomernú väčšinu v parlamente aj po desiatich
rokoch svojho pôsobenia na politickej scéne považovať za
nevíťazný?
Napriek spomínaným stratám hlasom vo voľbách ostala
strana Jednotné Rusko najsilnejším politickým subjektom
schopným samostatne vládnuť. V období celosvetovej
finančnej a hospodárskej krízy si zachovala svoje vedúce
postavenie a podporu u väčšiny občanov. Naznačuje to, že
situácia v Rusku je viditeľne odlišná od Európy, kde mnohí
lídri, a politické subjekty museli prenechať svoje miesto
iným. Ako napríklad v Grécku, Taliansku, Španielsku
Portugalsku, či vo Veľkej Británii. Víťazstvo Jednotného
Ruska do istej miery predpripraví cestu Putinovi na jeho
návrat do Kremľa.
Jeden z dôvodov víťazstva strany Jednotné Rusko podľa
opozície vyplýval z jej dominantného postavenia tak v
politickom živote krajiny, ako aj v médiách, hlavne v
Kremľom kontrolovanej štátnej televízii. Tá v čase
predvolebnej kampane v drvivej väčšine prípadov,
skutočne poskytovala priaznivo naklonené spravodajstvo
strane Jednotné Rusko.
Kým strana Jednotné Rusko prišla o desiatky kresiel,
ostatné politické subjekty, ktoré sa dostali do dolnej
komory parlamentu si svoje pozície naopak posilnili.
Druhou najsilnejšou politickou stranou sa stala
Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF) so ziskom
19,20%. Má o 35 mandátov viac a je politickým
subjektom, ktorý si najviac polepšil v porovnaní
s predchádzajúcimi voľbami. Komunisti získali 92
mandátov.
Do parlamentu sa prebojovalo aj Spravodlivé Rusko so
ziskom 64 mandátov (13, 25%) čo je o 26 mandátov viac
ako v predchádzajúcich voľbách, čím sa stala treťou
najsilnejšou (vládnou) politickou stranou. Štvrtým
a zároveň posledným politickým subjektom, ktorý sa dostal
do parlamentu bola nacionalistická Liberálnodemokratická
strana Ruska Vladimira Žirinovského (LDPR), ktorá
obsadila 56 parlamentných kresiel. LDPR zaznamenala
nárast o 16 kresiel a zisk 11, 68% hlasov. Ostatné politické
strany označované ako neparlamentná opozícia, strana
Jabloko (3,21%), Ruskí patrioti (0,96%), Správna vec
(0,59%) sa do parlamentu nedostali. Preto tieto voľby
z pohľadu opozície môžeme označiť za neúspešné.
Liberálne strany tohto typu vládli v Rusku v 90-ych
rokoch. Krajina v tom čase zaznamenala pokles životnej
úrovne a ekonomickú stagnáciu, čo môže byť tiež jeden
z dôvodov ich prehry.
Výsledky volieb naznačujú, že politické preferencie
voličov ostali rovnaké, zmenili sa len ich personálne
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preferencie. Keďže sa do dolnej komory parlamentu dostali
rovnako orientované politické subjekty.
Neúspech opozície vo voľbách do dolnej komory
parlamentu podľa nášho názoru svedčí o jej roztrieštenosti
a nesystémovosti. Viaceré opozičné strany sa už dlhodobo
snažia získať pozíciu v dolnej komore parlamentu no
bezúspešne. Je preto namieste otázka, či ide o neférovosť
volieb alebo skôr o neschopnosť určitých politických strán
a ich lídrov.
Ako už bolo spomenuté, počet kresiel v dolnej komore
parlamentu poklesol aj víťaznej politickej strane Jednotné
Rusko. Jej priaznivci tvrdia, že úbytok hlasov pre ich
stranu svedčí o existencii slobodných a demokratických
volieb v krajine.
Volební pozorovatelia ako aj opozícia označujú
víťazstvo Jednotného Ruska za nespravodlivé. Je podľa
nich dôkazom zmanipulovania priebehu volieb ako aj
volebných výsledkov.
Zahraniční pozorovatelia voľby v Rusku ostro
kritizovali. Už samotná volebná kampaň bola označovaná
mnohými negatívnymi prívlastkami ako neférové,
netransparentné a bez reálneho politického súperenia.
Ruské voľby často získavajú prívlastky nedemokratické,
nečestné a neslobodné. Niektorí autori považujú Ruskú
federáciu za krajinu s menej vyspelou demokraciou.
A práve takéto krajiny majú podľa nich výraznejšiu
tendenciu ovplyvňovať priebeh alebo výsledky volieb.
Medzinárodní pozorovatelia na čele s OBSE v kritike
volieb poukazovali na početné porušenia zákonov či
manipuláciu s volebnými lístkami. Americká ministerka
zahraničných vecí Hillary Clintonová na zasadnutí OBSE
označila ruské parlamentné voľby za voľby, ktoré neboli
slobodné ani spravodlivé.
Je realitou, že boli zistené mnohé porušenia volebného
zákona ako napríklad účasť neoprávnených voličov,
nesprávne zostavenie volebných zoznamov, konflikty
záujmov u členov volebných komisií a pod. Je však možné
za takéto prešľapy označiť voľby ako neslobodné?
Nesúhlas
so
spornými
výsledkami
ruských
parlamentných volieb viedol v Rusku k masovým
demonštráciám, ktoré boli najväčšie od 90. rokov. Väčšinu
Rusov však „ťahanice“ medzi opozičnými a koaličnými
predstaviteľmi nezaujímajú. Trápia ich skôr problémy
sociálneho charakteru, pokles životnej úrovne, korupcia
a pod.
V ruskom politickom systéme možno hovoriť o absencii
demokratických tradícií a akýchkoľvek liberálnych hodnôt.
Ruský politický systém však nemožno jednoznačne
označiť za nedemokratický. Do budúcnosti bude potrebné
uskutočniť zmeny v politickom systéme krajiny, čo
podporil aj úradujúci prezident Ruskej federácie Dmitrij
Medvedev.
PhDr. Simona Chuguryan, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
Osobnosti

Christopher A. Pissarides
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 predchádzajúcich dvoch číslach sme
sa podrobnejšie venovali životu a práci prvých dvoch
laureátov, v tomto čísle si predstavíme posledného
menovaného – C. A. Pissaridesa.
C. A. Pissarides sa narodil 20. 2. 1948 v cyperskej Nikózii
ako jediný syn, ktorý mal mladšiu a staršiu sestru. Podľa
jeho vlastných slov mal C. Pissarides šťastné detstvo,
pričom veľa ho naučili sociálne stretnutia rodín vidiečanov
na nedeľných omšiach, čo mu vrylo do pamäti veľa
o živote v rodine ako aj o vnútornom pocite pohody. Čo sa
týka prvých stupňov jeho vzdelávania, neboli až také
idylické ako jeho predchádzajúce roky strávené v kruhu
rodiny a priateľov. Počas štúdia na základnej škole
dochádzalo k zatváraniu mnohých škôl, o ktorých sa
vtedajšia britská administratíva domnievala, že podporujú
nepokoje na Cypre. Druhým prerušením štúdia bol
začiatok konfliktov medzi Grékmi a Turkami, ktorí žili na
Cypre. Pissarides mal však šťastie, keďže strednú školu
ukončil ako 17-ročný čím bol považovaný za príliš
mladého na slúženie v armáde a bolo mu umožnené
študovať v zahraničí. Podobne ako mnohí iní zámožnejší
Cyperčania, začal študovať v Londýne ekonómiu, napriek
tomu, že pôvodne mal v úmysle študovať architektúru
(presvedčili ho rodičia, keďže jeho otec viedol rodinnú
firmu). Nakoniec sa mu štúdium ekonómie zapáčilo a na
architektúru nenastúpil. Už od strednej školy mal
Pissarides rád a zaujímal sa o matematiku, ktorá sa mu
zišla neskôr pri študovaní ekonómie na univerzite
v Essexe. Po ukončení prvého stupňa štúdia dostal ponuku
nastúpiť na ďalšie štúdium z amerického Harvardu. Tú
však odmietol, pretože Amerika sa mu zdala príliš
vzdialená a rozhodol sa pre pokračovanie štúdia a získanie
titulu PhD. na LSE (London School of Economics).
Doktorandské štúdium ukončil úspešne s dizertačnou
prácou na tému ľudského kapitálu pracovníka ako aktíva,
ktoré predáva na trhu práce, kde sú neisté vyhliadky na
získanie práce. Dizertačná práca vyšla aj ako knižná
publikácia v nakladateľstve Cambridge University Press.
Po získaní titulu sa rozhodol Pissarides vrátiť späť na
Cyprus alebo získať miesto na univerzite. Na chvíľu sa tak
v roku 1973 vrátil na Cyprus, ale akademická dráha
a pokračovanie výskumu ho zlákali späť do LSE, kde
nastúpil ako prednášateľ v roku 1976. V čase udelenia
Nobelovej ceny za ekonómiu bol stále v aktívnom
pracovnom pomere na LSE.
Redakcia
Európska únia
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Politická korektnosť – duchovný a
intelektuálny gulag v EÚ
(5. časť)
Je paradoxné, že o osud takto
postihnutých moslimských žien sa
nezaujímajú ani tie najradikálnejšie
politicky
korektné
európske
feministky. Podľa Aliovej si Európania dostatočne
neuvedomujú hrozbu, akú radikálny islam predstavuje pre
základné hodnoty a normy demokratickej spoločnosti.
Pokúšala sa vytvoriť celoeurópsky vzdelávací projekt
modernizácie a reformy islamu, o ktorom vie, že má
sympatie mnohých európskych moslimov desiacich sa
toho, ako EÚ ponecháva „islamofašizmus“ prerastať do
svojho každodenného života. Potom ako H. Aliová nenašla
podporu a ochranu v liberálnej holandskej spoločnosti, pod
hrozbou vražedných vyhrážok zo strany radikálnych
holandských moslimov, odstúpila z parlamentu, opustila
Holandsko a emigrovala do USA.
Podobných prípadov ako Hirsi Aliová, je v západnej
Európe veľmi veľa (napr. prominentná berlínska advokátka
Seyran Atesová či slávna talianska novinárka Oriana
Fallaciová). Šokom je pritom zistenie, že západoeurópske
demokracie (Holandsko, Nemecko, Veľká Británia,
Taliansko a ďalšie) nedokážu či nehodlajú brániť ani
svojich demokraticky zvolených politikov, tým menej
bežných občanov pred vydieraním a likvidáciou. V roku
2006 po Holandsku i Nemecko dalo facku právnemu štátu
a právnemu spoločenstvu štátov Únie a odkázalo, že
európski moslimovia môžu so svojimi ženami zaobchádzať
tak, ako uznajú za vhodné v duchu svojich stáročných
tradícií. Nútené manželstvá, otrocké postavenie žien,
mrzačenie ženského pohlavného orgánu a vraždy „zo cti“
nie sú tak pre moslimov v Únii trestným činom. Európske
súdy ich nemôžu súdiť, pretože sa to neodváži žiadny
právnik zo strachu o vlastný život. K tomu, aby európske
právo pre niekoho prestalo platiť, stačí pár ľudí
zlikvidovať a ďalším pohroziť likvidáciou. V bežnom
živote sa islamské právo (šaría) v EÚ už vykonáva
a európske zákony mu nedokážu zabrániť. Európania
bezmocne sledujú, ako prehrávajú a do exilu postupne
prchajú statoční ľudia, ktorí si trúfli európsku slobodu
rázne hájiť. Na otázku, či dokáže všetkých Európanov
ochraňovať a zabezpečiť im slobody, práva a istoty
supranacionálna Charta základných práv alebo či sa pri
účinnosti Charty dokáže Únia zbaviť zradnej politickej
korektnosti vo svojom rozhodovaní, sa na základe hore
uvedeného ponúka relatívne jednoduchá odpoveď.
Na neustále narastajúcom vplyve islamu v Únii má svoj
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podiel aj naša prehnaná európska tolerancia. Moslimovia
sa tu tešia zo štedrej sociálnej podpory najmä v starých
členských štátoch a z absolútnej náboženskej slobody –
mešity v Londýne, Paríži, Bruseli a dokonca aj v Ríme, či
v ďalších európskych metropolách sú samozrejmosťou. Je
preto najvyšší čas prestať s jednostranným zvýhodňovaním
islamu na úkor kresťanstva alebo iných kultúr. Svojim
opatrníckym prístupom sami od seba vtláčame moslimom
pocit nadradenosti nad našou európskou civilizáciou. Preto
sú obavy z budúceho vývoja EÚ, ale aj Európy ako celku,
úplne opodstatnené. Ak nebudú európski a národní politici
dostatočne predvídaví a ostražití, v priebehu nasledujúcich
50 rokov sa Európa má dožiť minimálne trojnásobného
nárastu islamskej populácie. Moslimovia žijú v členských
štátoch EÚ v podstate v uzatvorených komunitách
a upozorňujú na seba jedine výrazmi nespokojnosti. Podľa
britského politického analytika a komentátora Davida
Pryce-Jonesa Európania, ktorí sa zo všetkých síl snažia
rozširovať zvláštne privilégia moslimov a plazivým
spôsobom znehodnocujú vlastnú národnú identitu
a kultúru, v skutočnosti pomáhajú uvoľniť cestu
pre napredovanie islamského separatizmu a islamskej
agitácie. Týmto urýchľujú konfliktný stret civilizácií. Na
druhej strane sa v Európe pred islamom otvára cesta
k súladu a harmonizácii s okolitým svetom. Je to cesta
modernizácie, opustenia doslovného výkladu a zásad úzko
viazaných na dejinne vzdialený čas, uprednostnenia
morálnych princípov pred príliš konkrétnymi príkazmi
a zákazmi, symbolizácie niektorých úkonov, otvorenia sa
k priateľskej a nepredpojatej diskusii s inovercami.
Spočíva v odvážnom liberalizačnom pôsobení svetských
a náboženských autorít, v zavrhnutí kverulanstva a šírení
moderného vzdelania.
Na záver iba krátke zamyslenie amerického politika
Patrika Buchanana, poradcu troch amerických prezidentov,
ktoré vystihuje situáciu viac ako verne. „Nekontrolované
prisťahovalectvo hrozí zničiť národ, v ktorom sme
vyrastali, a premeniť ho na konglomerát národov, ktoré
nemajú takmer nič spoločné – ani dejiny, ani jazyk, ani
kultúru, ani vieru ani predkov. To je balkanizácia Európy.
...Veľké európske národy sa začali drobiť.“ Javy, ktoré
takáto balkanizácia Únie prináša, už nie je potrebné ďalej
rozvádzať. To, čo je potrebné urýchlene urobiť, je verejne
vyjadriť jasný a rozhodný postoj k hrozbám, ktoré prináša
politická korektnosť vo všetkých jej podobách (vrátane
islamizácie Európy), a zároveň rázne konať v hore
uvedenom duchu. A to sa očakáva najmä od demokraticky
zvolených politických elít EÚ a jej členských štátov.
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc
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