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Úvodne slovo
Samostatnosť musíme upevňovať a prehlbovať
K tradičnému
mesiacu
knihy – marcu - sa nám žiada
vyjadriť dve základné želania. Tým
prvým je zachovanie dobrého vzťahu
ku
knihe
ako
prostriedku
prehlbovania všeobecnej kultúry
jednotlivca, národa, celej spoločnosti.
Najmä u mladej generácie.
A tým druhým je, aby sa do
slovenského parlamentu, ktorý vzíde z volieb 10. marca
2012 a do novej vlády dostali strany s programom, ktorý
ukončí vajatanie jej predchodkyne a naštartuje dlhodobý
proces stabilizácie a prosperity takmer dve dekády
samostatného Slovenska.
Slovenska, ktorého novodobé vzkriesenie - od
zániku Svätoplukovej ríše - zabezpečili zdravé sily národa
14. marca 1939. Prvej Slovenskej republike, jej
predstaviteľom i celej spoločnosti tých ťažkých vojnových
rokov môžeme ďakovať, že dokázali presvedčiť
výsledkami svojej umnej práce nežičlivé zahraničie a jeho
pomáhačov v domácich radoch, predovšetkým však sami
seba, že: my Slováci sme oprávnení a spôsobilí samostatne
nadviazať na svoju historickú štátnosť a úspešne sa
rozvíjať aj v medzinárodných reláciách. Bolo a je
vonkoncom neopodstatnené a nekorektné, ak naďalej
pretrvávajú averzné prístupy k I. SR a osobnostiam, ktoré
sa o jej vznik a prosperitu zaslúžili. K Andrejovi Hlinkovi,
Dr. Jozefovi Tisovi, ministrom, ekonómom a celému
národu sa prilepuje epitetón farská republika. Bodaj by
sme aj my - v druhej samostatnej Slovenskej republike vedeli tak zodpovedne a úspešne rozvíjať ekonomiku,
sociálnu politiku, kultúru a súdržnosť celej spoločnosti.
Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé
združenie ekonómov Slovenska má od svojho vzniku
v závere roka 1989 vo svojom základnom programe
napomáhať rozvoj národne a sociálne orientovaného štátu.
Štátu so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu
a aktívneho v medzinárodných vzťahoch. V tom duchu
sme, v nadväznosti na naše predchádzajúce viacročné
aktivity, iniciovali a, spolu s Inštitútom Analýzy, Syntézy,
A..... a
Futurologickou
spoločnosťou
Slovenska
zorganizovali 21.2.2012 v Univerzitnej knižnici v
Bratislave kolokvium, ktorého obsahom boli Perspektívy
multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej
bezpečnosti
Veľkým zadosťučinením takmer ročnej snahy
celej Rady SES-NEZES aj našich partnerov doc. Mgr.
Petra Juzu, CSc. (ASA) a doc. Ladislava Hohoša, Phd.
(FSS) a tiež ochoty zo strany Univerzitnej knižnice
v Bratislave, bola vysoká úroveň referátov významných
odborníkov, ktoré zazneli v prvej časti kolokvia:

3/12

Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a
potravinovej bezpečnosti – Problémy a predpoklady ich
riešenia - Ing. Ladislav Lysák, DrSc, Spoločná
poľnohospodárska politika a jej dôsledky - Ing. Peter
Baco, PhD,, Ekonomicky systém a jeho problémy (tézy) prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Multifunkčné využitie
pôdneho fondu v záujme rozvoja vidieka a vyššej
zamestnanosti v Slovenskej republike - prof. Ing. Juraj
Hraško, DrSc., Poľnohospodárska prvovýroba - doc.
MVDr. Norbert Beňuška, CSc., Voda pre tretie tisícročie –
fenomén voda - doc. Ing. Július Binder, PhD, dr.h.c.,
Zelená ekonomika – integrácia služieb lesných
ekosystémov a ich ochrany - doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.,
Aktuálne otázky rozvoja potravinárstva ako kľúčového
prvku stabilizácie poľnohospodárskej výroby v Slovenskej
republike - Ing. Milan Semančík .
V odbornej rozprave zaujali fundované vystúpenia Ing.
Petra Balašova: Projekt
vytvárania ekologických
produkčno-obytných zón, doc. PhDr. Ladislava Hohoša,
CSc: Niekoľko poznámok k súčasnej kríze a možným
východiskám, Prof. Ing. Mariána A. Húsku, DrSc. :
Stúpajúci význam integrálneho riešenia problémov výživy,
zamestnanosti a ochrany životného prostredia, A Bauera,
JUDr. Mariána Ševčíka, CSc.: K niektorým otázkam
ochrany pôdneho fondu, h. prof. Dr. Ing. Ivana Halušku,
DrSc.: Prečo politici nerobia to čo navrhuje veda, akad.
mal. Viliama Hornáčka: Balada o slobode – Odkázanosť
na cudzích vyžaduje okamžité a rázne opatrenia.
Vyvrcholením kolokvia bolo formulovanie
záverov vo forme Výzvy kompetentným. Tento dokument
obsahuje závažné návrhy technicko-ekonomického,
legislatívneho i politicko-spoločenského významu.
Príznačným rysom tohto odborného podujatia
bola sústredená pozornosť prítomných od Úvodného slova
po schválenie Výzvy kompetentným. Našu odbornú
i širokú verejnosť by vystúpenia fundovaných odborníkov
a výzva kompetentným boli nepochybne tiež zaujali. Žiaľ,
„slovenské“ mienkotvorné médiá svoj negatívny vzťah k
aktivitám
národne
orientovaných
mimovládnych
organizácií (niektoré, napriek prísľubu účasti na kolokviu)
ani tentoraz nezapreli!
Poznatky z kolokvia budú dané k dispozícii
kompetentným predstaviteľom a odborná i široká verejnosť
bude postupne informovaná dostupnými prostriedkami,
vrátane zborníka, referátov aj príspevkov v odbornej
rozprave. Veríme, že budú inšpiratívne i nápomocné pri
tvorbe a aj realizácii programového vyhlásenia budúcej
vlády.
Ing. Ladislav Lysák. DrSc.
Klubová činnosť
VÝZVA KOMPETENTNÝM
S obavami sledujeme ako sa v našej vlasti permanentne
zvyšuje nezamestnanosť, rastie počet občanov pod
hranicou chudoby, počet bezdomovcov a zhoršuje sa
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výživová situácia najmä nemajetných občanov. Deje sa tak
napriek tomu, že máme bohatý poľnohospodársky a
vodohospodársky potenciál a naša vlasť už v minulosti
dokázala, že vieme zabezpečiť dostatok základných
potravín rozumným hospodárením na domácej pôde.
V záujme zásadného riešenia týchto kľúčových
problémov slovenskej ekonomiky a spoločnosti, osobitne
záchrany pôdy pred deštrukciou a jej nezmyselným
odpredajom subjektom pre prevažne neprodukčné
využívanie, za prioritný celospoločenský záujem
Slovenska v rámci Európskej únie považujeme
záchranu
a
vitalizáciu
multifunkčného
pôdohospodárstva a vodohospodárstva Slovenska ako
kľúčovú základňu existencie a prosperity obyvateľstva,
štátu ako aj obnovy a rozvoja vidieka.
Pre naplnenie tohto cieľa žiadame kompetentné
inštitúcie a osobnosti – prezidenta, Národnú radu, vládu,
regionálne a miestne inštitúcie, politické strany i
občianske združenia Slovenskej republiky, vynaložiť v
čo najkratšom čase maximálne úsilie
aby
•Národná rada Slovenskej republiky prijala doktrínu
dlhodobého rozvoja multifunkčného pôdohospodárstva a
vodohospodárstva,
založeného
na
biologických
základoch
•Vláda Slovenskej republiky kreovala medzirezortný
prierezový
výkonný
orgán
pre
koordináciu
pôdohospodárstva,
vodohospodárstva,
priemyslu,
energetiky, dopravy, sociálnych aspektov zdravia a
natality a realokácie finančných prostriedkov pre daný
komplexný strategický cieľ podriadený predsedovi vlády
SR
•multifunkčne
ponímané
pôdohospodárstvo
a
vodohospodárstvo
patrilo
už
po
najbližších
parlamentných voľbách i pri následných striedaniach
vládnych garnitúr medzi priority vládnych programov
•pre zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva vláda SR iniciovala a presadzovala v
orgánoch EÚ vyrovnanie podmienok podnikania na pôde
na úrovni „starých„ 15 členských štátov v EÚ v podľa
zásady „rovnosť povinností a šancí všetkým“
• bola systematicky budovaná a tým posilnená potravinová
dostatočnosť
vytvorením
„národných“
poľnohospodárskych a potravinárskych produkčných a
obchodných kapacít
•bola posilnená potravinová bezpečnosť štátu s cieľom
ochrany zdravia obyvateľstva a zlepšenia kvality života
•boli podniknuté razantné kroky pre znižovanie
regionálnych rozdielov, najmä podporou hospodárenia v
horších podmienkach
•bola zabezpečená ekologická rovnováha pri hospodárení
na pôde a trvalo udržateľný rozvoj lesného a vodného
ekosystému s využívaním najnovších poznatkov svetovej
vedy a výskumu, ale aj rezortnej vedeckovýskumnej
základne

•bola ústavne zakotvená ochrana pôdneho fondu, vodných
zdrojov a drevnej hmoty pred osudom koristníckeho
odpredaja nosných priemyselných, energetických a i.
podnikov zahraničným subjektom
•sa v súlade s programom EÚ a FAO výrazne zvýšila
podpora rozvoja vedeckej a výskumnej základne pre
rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, potravinárstva
a vodohospodárstva s osobitným zreteľom na podporu
výrazného zvýšenia zamestnanosti a výroby produkcie s
vyššou pridanou hodnotou
•sa
na
všetkých
úrovniach
riadenia
rezortu
pôdohospodárstva zaviedol dôsledný a objektívny výber
vedúcich pracovníkov len na základe ich schopností a
odborných znalostí, nezávislý od politického zoskupenia
vo vláde a parlamente
•
vláda SR výrazne formovala propagáciu nákupov
občanmi a školskými stravovacími zariadeniami potravín
vyprodukovaných v SR.
V Bratislave 21. februára 2012
Signatári – organizátori, referujúci, ústnou a písomnou
formou vystupujúci a ďalší účastníci kolokvia Perspektívy
multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej
bezpečnosti, organizovaného Slovenskou ekonomickou
spoločnosťou – Nezávislým združením ekonómov
Slovenska a Futurologickou spoločnosťou Slovenska.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda SES-NEZES v. r.
Doc. Peter Juza, CSc., riaditeľ Inštitútu ASA, v r.
Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., predseda FSS, v. r.
Ekonomický komentár
Riešenie dlhovej krízy v Európskej únii prehlbuje
rozdiely.
V Európskej centrálnej banke
(ECB) narastá napätie. Postaral sa
o to krok ECB, keď naposledy
napumpovala do bankového sektora
eurozóny rekordných 529,5 miliardy
eur. Najostrejšie výhrady proti
politike ECB má zrejme šéf
nemeckej centrálnej banky Jens
Weidmann, ktorý ECB za jej postoj
kritizoval už skôr. ECB poskytla bankám doteraz lacné
úvery za viac než bilión eur. Zmyslom ich snahy je
zabezpečiť, aby sa k firmám a domácnostiam dostalo vo
forme úverov viac peňazí, čo má podľa ECB odvrátiť
negatívne dopady dlhovej krízy v eurozóne. Zatiaľ ale nie
je jasné, či táto snaha zaberie. Banky totiž za vypožičané
peniaze kupujú štátne dlhopisy alebo si ich ukladajú na
účtoch priamo v ECB. Aj keď ECB doterajšími
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operáciami, pre ktoré sa vžilo označenie LTRO (LongerTerm Refinancing Operation), zabránila novej úverovej
kríze, časť činiteľov ECB sa obáva, že komerčné banky si
na pomoci od ECB vypestujú závislosť. Tým by sa ešte
viac zväčšili rozdiely medzi silnejšími a slabšími členmi
eurozóny.
Vyzerá to tak, že rok 2012 bude rokom centrálnych
bánk a „vzrušujúcou oslavou ich manévrov“, ktoré
zabraňujú rozpadu celého systému. Svoju činnosť v tomto
duchu začali západné centrálne banky minulým
novembrom, kedy sa rozhodli, že problémy eurozóny budú
riešiť tlačením peňazí alebo, ako to oni nazývajú,
poskytovaním likvidity. Rozsah a frekvencia týchto
manévrov sa zvyšuje každým týždňom, čo len dokazuje
krehkosť dnešného finančného systému.
Prvá takáto transakcia sa uskutočnila 30. novembra 2011,
kedy šesť kľúčových centrálnych bánk (Fed, ECB, SNB,
BOJ, BOE a BOC) ohlásilo „koordinované akcie s cieľom
zvýšiť ich kapacitu pri poskytovaní likvidity na podporu
globálneho finančného systému“. Povedané jednoducho, v
snahe odvrátiť úplný kolaps v európskom bankovom
systéme, Fed sa rozhodol poskytovať neobmedzené
množstvo dolárových swapov ostatným centrálnym
bankám.
Tieto dolárové swapy umožňujú centrálnym bankám,
najmä však ECB, požičiavať si doláre od americkej
centrálnej banky a následne požičiavať ich vlastným
komerčným bankám, aby tie mohli splácať svoje dlhy.
Najlepšie na týchto swapoch je to, že sa stali vo svojom
množstve neobmedzené – to znamená, že až do februára
2013 americký Fed bude pripravený požičiavať také
množstvo dolárov, ktorým sa zabráni finančnému kolapsu.
Znie to pomerne dobre, a my Európania by sme za to mali
byť asi aj vďační, až na jeden detail, a síce, že na to, aby
Fed mohol zásobovať trh týmito dolármi, bude ich musieť
vytvoriť priamo „zo vzduchu“. Keďže dolárové swapy
neboli dostatočným nástrojom, ktorý by vyriešil problémy,
približne o tri týždne neskôr, 21. decembra 2011, ECB
spustila prvé kolo toľko velebených dlhodobých
refinančných operácií (LTRO). V tomto programe ECB
zásobila 523 európskych bánk so 489 miliardami eur vo
forme trojročných pôžičiek, aby zabezpečila, že sviatky
pokoja prebehnú naozaj bez nepríjemných udalostí.
Mimochodom, potom druhé kolo LTRO prebehlo a dopyt
po lacných pôžičkách sa ešte zvýšil, keď až 800 bánk
prejavilo záujem o 529,5 miliardy eur. Dobrou správou je
to, že výnosy na talianskych, španielskych a portugalských
dlhopisoch od prvého LTRO poklesli, čo naznačuje, že
aspoň časť z týchto prostriedkov bola použitá na nákup
obligácií týchto krajín. Zlou správou je to, že banky
v eurozóne sa pravdepodobne stali závislými na (skrytom)
programe kvantitatívneho uvoľňovania. To, čo všeobecne
platí pri požívaní drog, bude asi platiť aj v tomto prípade –
ak s tým raz začnete, je veľmi ťažké prestať.
Čo sa stane, ak zvyšok sveta začne spochybňovať
konanie týchto rozhodujúcich centrálnych bánk? Aká bude
ďalšia entita, ktorá zachráni finančný systém, ak sa trh
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obráti proti Fedu alebo ECB? V roku 2008 – 2009 to boli
banky, ktoré stratili dôveryhodnosť a bolo pre štáty nutné
zachrániť ich. V rokoch 2010 – 2011 výrazne utrpela
kredibilita suverénnych štátov, hlavne tých v Európe,
a museli byť zachránené centrálnymi bankami. Ale pre
samotné centrálne banky neexistuje veriteľ poslednej
inštancie.
Ak preskúmame dnešné makro prostredie, prídeme
k niekoľkým záverom. Svet, okrem toho západného, nie je
slepý a vidí, čo robí Fed a ECB. Keď Fed otvorene cieli
dvojpercentnú infláciu, zahraniční veritelia vedia, že tým
v roku 2012 stratia minimálne dve percentá kúpnej sily
z prostriedkov, ktoré Američanom poskytli. Preto by
nikoho z nás nemalo prekvapiť, keď títo veritelia začnú
hromadiť alternatívne aktíva, pri ktorých existuje lepšia
šanca, že ochránia ich majetok. To je pravdepodobne aj
hlavný dôvod, prečo Čína v decembri minulého roka
znížila držbu amerických dlhopisov o $32 miliárd a na
druhej strane zvýšila import zlata v roku 2011 o 428 ton,
zo 110 ton v roku 2010. Čína teda nečaká na ďalšie kolo
kvantitatívneho uvoľňovania. Zrýchľuje svoj únik
z papierových mien a hromadí reálne aktíva. Tento trend
môžeme badať aj u iných krajín, nielen u Číny. Od októbra
2010 sa Rusko zbavilo polovice amerických dlhopisov,
ktoré dovtedy držalo. Nie je prekvapením, že Rusko
v minulom vo veľkom kupovalo zlato a k svojim zlatým
rezervám pridalo ďalších 95 ton. V tomto prípade
neexistuje žiadna učebnica ekonómie, ktorá by slúžila ako
príručka v týchto čudných časoch, ale doterajší vývoj nám
dáva jasne najavo, aby sme boli veľmi opatrní pri
pokračujúcich manipuláciách centrálnych bánk. Čím viac
budú centrálne banky tlačiť, aby zachránili systém, tým
viac sa tento systém bude spoliehať na ich tlačiarenské,
resp. „digitálne“ lisy – a dlhový problém sa nevyrieši tým,
že sa vytvorí ešte viac dlhu a tiež nie je možné tlačiť
peniaze bez vážnych dôsledkov.
Ing. Ondrej Barič, PhD.

Medzinárodné ekonomické vzťahy
Barack Obama na prahu volebného roka
Spojené štáty americké sa
nachádzajú v supervolebnom roku.
V novembri sa rozhodne o novom
straníckom
zložení
Snemovne
reprezentantov a približne tretiny
Senátu. Vyzývateľa úradujúcemu
prezidentovi demokratovi Barackovi
Obamovi do novembrového súboja
o najvyšší post v krajine hľadajú
americkí republikáni. Momentálne sa zdá, že
vnútrostranícky republikánsky boj sa zúžil na troch
kandidátov – momentálneho favorita Mitta Romneyho,
Newta Gingricha a Ricka Santoruma, ktorí sa však okrem
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kritiky súčasnej americkej administratívy musia sústrediť
aj na vzájomný stranícky súboj.
Pohľad na súčasný stav krajiny a na výzvy, pred
ktorými Spojené štáty americké stoja, zhrnul Barack
Obama vo svojom (zatiaľ) poslednom prejave o stave únie
(tradíciu prejavov zaviedol v roku 1790 George
Washington), ktorý predniesol 24. januára tohto roka pred
členmi oboch komôr amerického Kongresu. Hlavné tézy
Obamovho prejavu boli zrejmé už vopred – ekonomika
a bezpečnostná politika. Celá reč sa niesla v duchu jeho
volebnej agendy z rokov 2007/2008 známej pod názvom
Renewing American Leadership – Obnova amerického
vedenia.
Prejav začal vymenovaním úspechov
(samozrejme z jeho pohľadu) americkej armády
v zahraničí. Pripomenul smrť Usamu bin Ladina, fakt, že
Spojené štáty americké práve v čase jeho prezidentúry
ukončili bojové operácie na území Iraku, ale aj postupné
sťahovanie americkej armády z Afganistanu.
V súvislosti s ekonomickou krízou, s ktorou
Spojené štáty americké bojujú, Barack Obama zdôraznil,
že tá začala oveľa skôr, ako sa ujal funkcie a bola
spôsobená častokrát nezodpovednými politikami minulých
období. Vinníci zodpovední za hypotekárnu krízu majú byť
podľa jeho slov potrestaní a aj z tohto dôvodu boli
v krajine zriadené špeciálne vyšetrovacie orgány na
vyšetrenia prípadných zločinov, ktoré sú s touto kauzou
spojené.
To, na čo sa chce Barack Obama v budúcnosti
osobitne zamerať, je podpora tvorby pracovných
príležitostí priamo na území Spojených štátov amerických.
Nesľubuje podporu americkým firmám, ktoré vytvárajú
pracovné miesta na úkor obyvateľov Spojených štátov
amerických v zahraničí. To je však často krát spôsobené
nedostatočnou kvalifikáciou amerických uchádzačov
o prácu (ide o problém, ktorý poznáme aj na Slovensku,
keď vzdelávací systém nereaguje pružne na potreby
priemyslu a naopak produkuje absolventov, ktorí si
vzhľadom na svoju kvalifikáciu nie sú schopní na trhu
práce nájsť uplatnenie). Na strane druhej si však Barack
Obama uvedomuje, a v správe o stave únie to zdôrazňuje,
že nevyhnutnou podmienkou pre oživenie americkej
ekonomiky je aj podpora amerického exportu (Barack
Obama pripomenul nové obchodné dohody uzatvorené
medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane
a Južnou Kóreou, Kolumbiou a Panamou na strane druhej).
Osobitná časť prejavu Baracka Obamu sa už
tradične venovala vzdelávaciemu systému v krajine.
V zmysle jeho slov „na učiteľoch záleží“ a z tohto dôvodu
je nevyhnutné vytvoriť im vhodné podmienky (vrátane
materiálneho
zabezpečenia)
pre
prácu.
(Otázne
samozrejme je, do akej miery sa táto jeho výzva premietne
do praxe, nakoľko ide o tézu známu z prejavov politikov
už desaťročia bez výraznejšej odozvy v praktickom
naplnení. V prípade Baracka Obamu budeme možno môcť
konfrontovať jeho zámer s realitou presne o štyri roky).
Samozrejme, Barack Obama sa nevyhol ani
témam, akými sú zaistenie energetickej bezpečnosti
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krajiny, resp. uskutočnenie daňovej reformy, ktorá by
zaťažila bohatých Američanov (v médiách zarezonoval
najmä príklad, keď upozornil, že sekretárka Warrena
Buffeta Debbie Bosaneková má vyššiu daňovú sadzbu ako
samotný Warren Buffet, ktorý ale na väčšie zdanenie
bohatých Američanov vyzýva). Podľa prezentovaného
názoru Baracka Obamu by tí, ktorých príjem presahuje
milión dolárov ročne, nemali platiť daň z príjmu menšiu
ako 30%.
Zahraničnopolitická časť vystúpenia Baracka
Obamu nemohla obísť udalosti tzv. arabskej jari
(realisticky ale zdôrazňuje, že je predčasné hodnotiť, ako
transformačné procesy v tejto oblasti dopadnú), situáciu
v Afganistane, Iraku, podporu reforiem v Sýrii, ale ani
Irán, ktorý stále vníma ako hrozbu. V spojitosti s Iránom
navyše vyjadril odhodlanie podniknúť čokoľvek na
zabránenie tomu, aby Irán vlastnil jadrovú zbraň (Barack
Obama ocenil najmä súčasný spoločný postup Západu voči
Iránu).
Kontúry budúcej obrannej politiky predstavil
Barack Obama ešte 5. januára tohto roku v novej obrannej
stratégii krajiny, zverejnenej pod názvom Sustaining U.S.
Global Leadership: Priorities for the 21st Century –
Udržanie amerického globálneho vedenia: Priority pre
dvadsiate prvé storočie. Stratégia pripomína skutočnosť,
že boli to Spojené štáty americké, ktoré rozhodujúcou
mierou prispeli k transformácii medzinárodného systému
za posledných 65 rokov. Za hlavnú hrozbu pre krajinu
označila súčasná hlava Spojených štátov amerických
extrémistické hnutia, ktoré sú sústredené najmä v oblasti
južnej Ázie a na Blízkom a Strednom východe. Spojené
štáty americké sú v zmysle tejto stratégie vnímané ako
pacifická veľmoc a základom stability v ázijsko-pacifickej
oblasti majú byť práve dobré vzťahy Spojených štátov
amerických a ich partnerov (spojencov) z tejto oblasti
(rovnako ale pripomína, že hrozbou, ktorú v danej oblasti
nemožno prehliadať je severokórejský jadrový program).
Čo sa týka jednotlivých svetových hráčov, obranná
stratégia kladie dôraz na strategické partnerstvo s Indiou,
vyvážený vzťah s Čínou, či vybudovanie užšieho vzťahu
s Ruskom a to v oblastiach spoločného záujmu.
Reforma neobíde ale americkú armádu. Tá sa má
v nasledujúcom desaťročí zoštíhliť o 75 000 príslušníkov
pozemných síl (v súčasnosti je celkový počet 565 000
vojakov) a počet jej brigád má poklesnúť zo 45 na 32. Toto
obmedzenie sa má týkať aj prítomnosti americkej armády
na území Európy. V Nemecku bude v budúcnosti prítomná
len jedna zo súčasných troch brigád pôsobiacich v krajine.
Druhá americká brigáda na starom kontinente ostane aj
naďalej v Taliansku (celkový počet amerických vojakov
v Európe v súčasnosti presahuje číslo 70 000). Naopak, k
posilneniu americkej vojenskej prítomnosti by malo dôjsť
v ázijsko-pacifickej oblasti. Navyše americkí predstavitelia
dlhodobo pripomínajú, že americká armáda musí byť
schopná viesť niekoľko konfliktov súčasne (podľa
možností má byť ale zapojená len do jednej vojenskej
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akcie). Túto premisu nespochybňuje ani pripravovaná
reforma.
Barack Obama nenechal za posledné tri roky
nikoho na pochybách v tom, že Spojené štáty americké
v jeho predstavách do budúcnosti ostávajú jednou
z rozhodujúcich globálnych superveľmocí. Bez ohľadu na
výsledky amerických prezidentských volieb bude o tento
status bojovať nový tím ľudí – svoj odchod z funkcií už
oznámili ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová
a minister financií Timothy Geithner.
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity

Medzinárodné politické vzťahy
Faktory vplyvu na vznik a vytváranie medzinárodných
organizácií pred 20. storočím
V rámci vývoja medzinárodných vzťahov
a medzinárodného systému možno identifikovať faktory
vplyvu na vytváranie medzinárodných organizácií pred 20.
storočím1:
- obdobie budovania ríš,
- eliminácia vojen,
- prax a rozvoj multilaterálnych medzinárodných
konferencií,
- rozvoj medzinárodných verejných únií.
Napriek tomu, že medzinárodné
organizácie sú fenoménom, s ktorým
sa stretávame až začiatkom a v prvej
polovici 19. storočia, majú svojich
predchodcov, hlavne čo sa týka ideí
globálneho
usporiadania.
Tieto
myšlienky sa objavujú už pred našim
letopočtom v obdobiach budovania
ríš (napr. Perzská ríša, Byzantská
ríša, Rímska ríša, ...). Zároveň sa objavujú aj v stredovekej
Európe (najmä Britská ríša, Francúzska ríša, Habsburská
ríša, ...). Panovníci a vládcovia museli riešiť podobné
otázky, aké sa riešia na pôde medzinárodných organizácií
aj v súčasnosti. Týkali sa najmä usporiadania vzťahov
medzi centrom a ostatnými súčasťami ríše, ako aj
usporiadania vzťahov medzi súčasťami navzájom. Podľa
B. Plechanovovej2 „skúsenosti zo vzorcov regulácie
systému, ktorý má väčší počet súčastí a jednu centrálnu
autoritu, môžeme považovať za jeden z dôležitých
1

Plechanovová, B.: Úvod do mezinárodních vztahů: Výběr textů.
Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003, s.
79-81.
2
Plechanovová, B.: Úvod do mezinárodních vztahů: Výběr
textů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,
2003, s. 80.
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myšlienkových zdrojov moderných medzinárodných
organizácií“. Ďalším významným myšlienkovým zdrojom
pre medzinárodné organizácie bola a je odveká snaha a
túžba človeka, resp. niektorých jednotlivcov s vysokým
morálnym a sociálnym cítením, o odstránenie vojnových
konfliktov medzi krajinami a štátmi.
Keď sa pozrieme na proces európskej integrácie pred 20.
storočím, vidíme konkrétne snahy jednotlivcov v rôznych
európskych krajinách o rôzne modely medzinárodnej
regulácie, ktorá má zabezpečiť trvalý mier medzi národmi
Európy3. Jedným z prvých, ktorý sa začal zaoberať
myšlienkou európskej integrácie, bol francúzsky právnik
a politický reformátor Pierre Dubois, ktorý v rokoch 1306 1308 navrhol vznik stáleho zhromaždenia šľachticov.
Zhromaždenie malo spolu s konzultáciami panovníkov
zabrániť možným konfliktom. V rokoch 1462 – 1464
český kráľ Jiří z Poděbrad navrhol diplomatickú akciu,
ktorej konečným cieľom mal byť pokus o zaistenie
trvalého mieru medzi národmi a odstránenie vojen. Dal
vypracovať návrh, ktorého ústrednou myšlienkou bol vznik
stálej organizácie európskych štátov, pričom táto
organizácia mala zabrániť potenciálnemu vzniku
vojenských konfliktov v budúcnosti a tiež mala vyvíjať
aktivity
proti
všetkým
narušiteľom
mieru
a medzinárodného poriadku. Okrem Jiřího z Poděbrad sa
myšlienkou vytvorenia konfederácie európskych štátov,
ktorá by bola zárukou mieru, zaoberali aj ďalší panovníci
(napr. Ján Luxemburský). Táto myšlienka sa však nakoniec
nepresadila, na druhej strane však podnietila významných
filozofov neskorších období, aby sa myšlienkou integrácie
Európy zaoberali. Jedným z tých, ktorí sa zaoberali
myšlienkou zjednotenej Európy, bol anglický kvaker
William Penn, ktorý napísal „Esej pre dnešný a budúci
mier v Európe vytvorením európskeho snemu“. V roku
1713 zverejnil svoj plán integrácie, nazvaný „Konfederácia
európskych panovníkov“, Abbé de Saint Pierre, k tomuto
plánu pripojil svoj komentár Jean-Jacques Rousseau.
Immanuel Kant pridal úvahy o vytvorení európskej
federácie, ktorej hlavným cieľom by bolo zachovanie
európskeho mieru, vo svojom diele „Idea večného mieru“.
Na plány zjednocovania Európy mali, okrem týchto, vplyv
aj ďalšie spisy, napr. dielo Saint Simona a Thierryho
z roku 1814 „Organizácia európskej spoločnosti“, v ktorom
sa usilovali o zastrešenie Spojených štátov európskych
dvojkomorovým parlamentom založeným na stavovskom
princípe. Prvá komora mala reprezentovať inteligenciu,
druhá mala byť zložená zo zaslúžilých predstaviteľov
šľachty. Spojené štáty európske mali byť vytvorené až
potom, keď budú všetky štáty v Európe spravované na
základe parlamentnej demokracie.
Prax multilaterálnych medzinárodných konferencií tiež
prispela k utváraniu budúcich medzinárodných organizácií.
Objavila sa súčasne so vznikom suverénnych štátov. Prvé
multilaterálne konferencie ukončili 30-ročnú vojnu
3

Fiala, P. – Pitrová, M.: Evropská unie. Brno : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2003, s. 31-33.
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(Vestfálsky mier 1648) a nastolili novú európsku
rovnováhu síl – Münster (1648) a Osnabrück (1644).
Následné konferencie sa konali väčšinou potom, keď bola
narušená rovnováha síl a v Európe vypukol medzi
veľmocami vojnový konflikt. Konferencie ukončovali tieto
konflikty a obnovovali rovnováhu – Utrechtský mier
(1713), ktorý znamenal koniec vojny o španielske
dedičstvo medzi Francúzskom, Veľkou Britániou,
Holandskom, Pruskom a Portugalskom; Cášsky mier
(1748), ktorý uzavrel vojnu o rakúske dedičstvo medzi
Rakúskom a Francúzskom; Parížsky mier (1763), ktorý bol
uzavretý na konci 7-ročnej vojny medzi Francúzskom
a Španielskom na jednej strane a Veľkou Britániou
a Portugalskom na druhej strane. Tento mier upevnil
britskú
nadvládu
a prevahu
v kolóniách
na
4
severoamerickom kontinente .
Medzinárodné konferencie 19. storočia obohatili prax
rozvojom medzinárodného práva, ako aj stanovením
princípov vo vzťahoch medzi štátmi5.
Posledným zdrojom skúseností bol rozvoj medzinárodných
verejných únií v druhej polovici 19. storočia. Prispeli
jednak k vývoju medzinárodného práva a jednak mali
význam pre ďalšie vznikajúce medzinárodné organizácie6.
doc., Ing. Martin Grešš. PhD.
Osobnosti
Maurice Allais
V tomto čísle Siločiar sa pri predstavovaní laureátov
Nobelovej ceny za ekonómiu vrátime späť do 80. rokov
a predstavíme si jedného z laureátov, ktorý nepochádza
z USA, ale z Európy. Maurice Allais sa narodil a zomrel
vo Francúzsku, dôvodom udelenia ceny bol jeho
pioniersky prínos k teórii trhov a efektívnej utilizácii
zdrojov v rámci oblasti čiastkovej a všeobecnej teórie
rovnováhy. M. Allais výrazne prispel rigoróznymi
matematickými
formuláciami
trhovej
rovnováhy
a vlastností efektivity trhov.
M. Allais sa narodil 31. mája 1911 v Paríži. Podľa jeho
vlastných slov pochádzal z robotníckej triedy, jeho rodičia
vlastnili malý obchod so syrom a jeho starý otec z matkinej
strany bol tesár. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol
Allaisov otec povolaný do armády v auguste 1914. Po
uväznení zomrel v nemeckom väzení v marci 1915 čo

4

Veselý, Z.: Smlouvy, pakty, dohody: Slovník mezinárodně
politických a diplomatických aktů. Praha : Epocha, 2002, s. 2425, 101-102, 141-142.
5
Napr. Viedenský kongres 1814-1815, ktorý kodifikoval
pravidlá diplomacie.
6
Plechanovová, B.: Úvod do mezinárodních vztahů: Výběr
textů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,
2003, s. 81.

výrazne ovplyvnilo priamo aj nepriamo nielen mladosť, ale
aj celý jeho ďalší život.
Allais úspešne skončil stredoškolské štúdium, pričom bol
takmer vo všetkých predmetoch prvý v ročníku. V roku
1928 získal bakalaureát z latinčiny a vedy a v roku 1929
z matematiky a filozofie. Keďže bol fascinovaný históriou,
chcel sa jej štúdiu venovať aj na vysokej škole a prihlásiť
sa na štúdium na Ecole des Chartes, ale po naliehaní
učiteľa matematiky začal navštevovať špeciálny kurz
matematiky, aby sa mohol pripraviť na vysokoškolské
štúdium na Ecole Polytechnique, ktorú aj začal
navštevovať od roku 1931 a v roku 1933 promoval ako
prvý v ročníku.
Čo sa týka ekonomiky, Allais aktívne vystupoval na
mnohých národných a medzinárodných konferenciách
v 50. rokoch, ktoré mali za cieľ vytvorenie Európskeho
hospodárskeho spoločenstva. V prípade prínosu pre
ekonómiu ako vedu sa Allais venoval piatim kľúčovým
oblastiam, ktoré sa týkajú výskumu podmienok pre
maximálnu
efektívnosť
ekonomiky
a analýzy
determinujúcich faktorov distribúcie príjmov. V rámci
aplikovanej ekonómie sa na národnej úrovni venoval
predovšetkým štúdiu štyroch oblastí: hospodárske riadenie,
distribúcia príjmov a zdanenie, monetárna politika
a ekonomika energetiky, dopravy a výskumu ťažobného
priemyslu.
Okrem ekonómie sa venoval M. Allais aj oblasti
teoretickej a experimentálnej fyziky, predovšetkým
experimentom anomálií parakónického kyvadla, ktorých
existenciu sa mu podarilo dokázať.
Redakcia
Európska únia
Politika trhu práce v krajinách
Európskej únie.
(1.časť)
Aktívna a pasívna politika trhu
práce
Trh práce je prostredie, kde sa
stretáva dopyt po práci s ponukou
práce. Dopyt prezentujú podnikatelia
a ponuku uchádzači o zamestnanie.
Predmetom kúpy a predaja na tomto trhu je pracovná sila
uchádzačov o prácu. Tento trh predstavuje súčasť
pravidiel, systémových predpokladov, inštitucionálnych
podmienok a mechanizmu fungovania dopytu a ponuky
pracovných síl v podmienkach trhového hospodárstva.
Rozoznávame aktívnu a pasívnu politiku trhu práce.
Pasívna politika trhu práce (PPTP) v zásade rieši
vzniknutý následok – stratu (alebo nezískanie) zamestnania
formou podpory alebo príspevku v nezamestnanosti.
Pasívna politika je vlastne súhrn programov zameraných
na udržanie príjmu nezamestnaných osôb. K jej nástrojom
patria dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi,
predčasné starobné dôchodky.
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Aktívna politika trhu práce (APTP) maj za cieľ udržať,
alebo získať zamestnanie. Podľa formy nasadenia sú to
nástroje priame, alebo nepriame. Aktívna politika trhu
práce je súhrn programov, ktoré sú zamerané na zlepšenie
prístupu nezamestnaných na trh práce a k pracovným
miestam a na efektívne fungovanie trhu práce. Medzi jej
nástroje sa radia – sprostredkovanie zamestnania,
informačno – poradenské služby, rekvalifikačné kurzy,
programy dotovaného zamestnávania (príspevky pre
zamestnávateľov
na
podnecovanie
zamestnávania
nezamestnaných), programy podpory zamestnávania osôb
so zdravotným postihnutím, programy pre mladých,
programy podpory geografickej mobility za prácou...
Minimálna mzda má za cieľ zabezpečiť, aby
zamestnanec od zamestnávateľa nedostal nižšiu mzdu ako
stanovuje Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Štát
sa týmto snaží zabezpečiť minimálnu úroveň príjmu
zamestnanca a zaistiť mu prostriedky na uspokojenie
svojich základných životných potrieb. Ako prebiehal vývoj
minimálnej mzdy na Slovensku nám predstavuje tabuľka:
Prehľad minimálnej mzdy za roky 2012 - 2004
Minimálna mzda
Platná od Mesačná Hodinová
1.1.2012 327,20 € 1,880 €
1.1.2011 317,00 € 1,822 €
1.1.2010 307,70 € 1,768 €
1.1.2009 295,50 € 1,698 €
1.10.2007 8 100 Sk 46,60 Sk
1.10.2006 7 600 Sk 43,70 Sk
1.10.2005 6 900 Sk 39,70 Sk
1.10.2004 6 500 Sk 37,40 Sk
Zdroj: MPSVaR SR
Výdavky na politiku trhu práce v Európe
Celá Európska únia vynaložila v roku 2006 na politiku
trhu práce(pasívnu aj aktívnu) podľa Eurostatu okolo 1.9%
HDP. Z tohto celkového množstva sa približne 57%
vynaložilo na pasívnu podporu nezamestnaných, 26% išlo
na aktívnu politiku trhu práce a 11% na podporu služieb
zamestnanosti (teda servis pre tých, ktorí si hľadajú prácu).
Najviac na politiku trhu práce dalo v roku 2006
Nemecko, až 3% HDP, no z toho išli 2% na priamu
podporu nezamestnaným v podobe dávok. Podobne je to aj
v krajinách ako Holandsko a Belgicko, Francúzsko.
Podiel výdavkov na pasívnu politiku trhu práce takmer
vo všetkých krajinách EÚ prevyšoval 50%, to sa netýkalo
Bulharska, Litvy a Českej republiky.
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Výdavky na služby zamestnanosti, kam patria aj
výdavky na chod úradov práce tvoria vo väčšine krajín
najmenšiu časť výdavkov, avšak s výnimkou Veľkej
Británie. Tu sú tieto výdavky vyššie ako tie na podporu
v nezamestnanosti.
Priamo na aktívnu politiku trhu práce väčšina krajín
nevynaložila v roku 2006 viac ako 1% HDP. Nad túto
hranicu sa dostáva iba Švédsko. Pomerne vysoké výdavky
v tejto oblasti málo aj Belgicko, Holandsko, Fínsko.
Najnižšie boli na Malte, Cypre, v Estónsku a Veľkej
Británii, tu je to menej ako 0.1% HDP.
Pri porovnaní výšky výdavkov je potrebné zohľadniť
objem dostupných prostriedkov jednotlivých krajín na čo
slúži indikátor veľkosti ekonomiky HDP. Celkové výdavky
na aktívne politiky sa v posledných rokoch výrazne
zvyšovali, z 0,07% HDP v roku 2004 stúpli na 0,15% HDP
v roku 2008. Ich objem sa teda viac ako zdvojnásobil
(zvýšenie o 114 %) a rástli rýchlejšie ako pasívne politiky
trhu práce, ktoré sa v rovnakom období zvýšili o 28%. Za
rastom výdavkov stálo okrem zvýšeného čerpania
prostriedkov z fondov EÚ od roku 2005 a tiež zavedenie
12-tich nových nástrojov APTP v roku 2008. Prijatie
šiestich dočasných protikrízových opatrení v roku 2009 sa
pravdepodobne pozitívne prejaví aj na celkových
výdavkoch.
Medzi hlavnú skupinu opatrení, ktoré môžu podporiť
zamestnanosť
v členských
krajinách
EÚ
patria
makroekonomické, alebo sektorálne reformy. Ich cieľom je
stimulácia dopytu po pracovnej sile v osobitne
postihnutých oblastiach ekonomiky. Tento cieľ môže byť
dosiahnutý opatreniami
na posilnenie spotreby
domácnosti, investíciami do infraštruktúry, rozvoja
bývania. Patrí tam aj využívanie alternatívnych zdrojov
energie a podpora malého a stredného podnikania. Dôležité
je umožniť prístup k dotáciám, k pôžičkám v odvetviach,
ktoré boli postihnuté krízou.
Slovensko a náklady na politiku trhu práce
Aká situácia je na Slovensku v oblasti nákladov na
politiku trhu práce? Slovenský trh práce trpí najmä
vysokou
nezamestnanosťou,
ktorú
ešte
zvýšila
hospodárska kríza. V mnohých prípadoch nezamestnaní
potrebujú rekvalifikáciu, no Slovensko dáva na
vzdelávanie nezamestnaných takmer najmenej finančných
prostriedkov z celej EÚ. Naopak na aktivačné práce, ktoré
ale nespĺňajú svoj účel vynakladáme takmer najviac
prostriedkov spomedzi všetkých nástrojov aktívnej
politiky. Pozitívum je, že Slovensko najviac z celej EÚ
podporuje samozamestnávanie nezamestnaných.
(pokračovanie)
Ing. František Vojtech, PhD.
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