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2 ....Úvodne slovo

Úvodne slovo
Mizéria troch kľúčových „V“ Slovenska
Vzdelaniu, vede a výskumu
Slovenska ( nie indiferentnému „na
Slovensku“
)
venujeme
v SILOČIARACH
systematickú
pozornosť. Naposledy aj v májovom
tohtoročnom
čísle.
Žiaľ,
bez
najmenšej odozvy kompetentných.
Vidíme preto potrebu hľadať
a účinnejšie
prezentovať
svoje
návrhy a názory na nevyhnutnosť oveľa väčšej pozornosti
tejto problematike. Nielen na najvyššej – vládnej úrovni,
ale na všetkých stupňoch riadenia, vo všetkých regiónoch
a obciach a v spoločenských inštitúciách.
Prvý september sa spája, prirodzene, najmä s
nástupom prváčikov do školských lavíc. Tu nám prichodí
len zaželať nastupujúcej generácii priaznivé, tvorivé
ovzdušie v škole a následne aj v rodinách. Aj v tých
problémovejších. Lebo sa ukazuje, že napriek nemalým
problémom v základnom aj strednom školstve nám mladé
slovenské talenty pozoruhodnými prvenstvami i na
celosvetovej úrovni potvrdzujú, že nie sme na okraji
svetového vývoja v týchto reláciách. No k spokojnosti je
pomerne ďaleko. Lebo tvorivý potenciál má na vyšších
stupňoch vzdelávania podstatne slabšie podmienky aj
výsledky.
Oveľa menej spokojnosti prejavuje naša
spoločnosť so starostlivosťou a výsledkami vysokého
školstva. Kritizuje sa najmä kvantitatívny nárast – vysoký
počet vysokých škôl a nemenej tak kvalita viacerých.
Búrlivo sa polemizovalo a kritizovalo vytvorenie
ôsmich nových vysokých škôl v 90. rokoch m. st. Z
obavy, že je to pre náš rozsah populácie nadmerné
množstvo. Ale čuduj sa svete – namiesto skvalitňovania –
vlády, bez ohľadu na ich politickú skladbu, umožnili
nekontrolovaný nárast ďalších, aj zahraničných. Niektoré
z nich, v honbe za profitom, ponúkajú štúdium i bez
prijímacích pohovorov. O čom to svedčí?
Objektivizujúci pohľad na mizériu zdrojov pre
slovenské 3V nastavujú aj analytické materiály OECD.
Podľa Správy o výskume a vývoji v SR za roky
2006 až 2010 je zrejmé, že v rozhodujúcich ukazovateľoch
už zaostávame zreteľne aj za štátmi V-štvorky!
Hoci sa zvýšil podiel výdavkov na vedu a výskum
z 0,48 % HDP v roku 2009 na 0,63 percenta v roku 2010,
čo bola najmä zásluha podnikateľského sektora, je to
veľmi ďaleko aj od priemeru v rámci Európskej únie – 2
%, nie to ešte od tých, u ktorých vlády a občania uvažujú
a konajú progresívnejšie. Za nami sú už len Bulhari
a Rumuni.
Nedostatok prostriedkov na vedu a výskum u nás
je zrejmý i v počte citácií. V rokoch 2006–2010 dosiahol
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hodnotu 1,66. Veľkosťou s nami porovnateľné Dánsko, to
bol takmer desaťnásobok - ukazovateľ relatívneho počtu
citácií
tvoril 14,06. Za nimi s neveľkým odstupom
nasledujú Belgičania, Holanďania a USA. Podobne má
Slovenská republika nízky citačný index, t. zn. podiel
priemerného počtu citácií daného štátu k priemernému
počtu citácií svetovej databázy. Kým na Slovensku je tento
index 62 percent, v Dánsku je to 134 %, v Holandsku 131
percent.
Nízke je u nás využívanie patentovej ochrany.
V nemalej miere je to aj dôsledok nemalých nákladov,
ktoré sú s ňou spojené. A už z histórie máme nemálo
príkladov, že za nedostatky v tejto oblasti mnohí
svetoznámi slovenskí autori (napr. z oblasti optiky,
rádiotelegrafie, a i.) prišli o svoje prvenstvá . Malou
náplasťou na neduhy v tejto oblasti bolo zvýšenie počtu
zamestnancov vo výskume a vývoji – v roku 2010 o 14%
oproti roku 2009. Príznačná je pritom dlhodobá
koncentrácia pracovníkov vo výskume v Bratislavskom
kraji – vyše 53 percent.
Poznatky z analýz OECD vypovedajú o tom, že
kým platy učiteľov vo svete sa v posledných rokoch
približujú
k platom
ostatných
pracovníkov
s vysokoškolským vzdelaním (v roku 2010 o 4,6 %
v porovnaní s rokom predchádzajúcim), v našom štáte to
nebolo ani jedno percento!
O čom tento pretrvávajúci stav stagnácie svedčí?
Podľa mojich viacročných poznatkov a skúseností
zo sféry výrobnej, decíznej, výskumnej, pedagogickej,
zákonodarnej aj z oblasti medzinárodných vzťahov to nie
je len otázka nepochopenia zo strany zodpovedných
politikov. Je to aj nedostatok odvahy a tlaku štátnych,
regionálnych, lokálnych orgánov a
spoločenských
organizácií. Hlavne pronárodne orientovaných organizácií
inteligencie. Od ich združeného impulzu musí prísť
radikálny krok. Ináč sa nezastaví odliv našich najlepších
a najperspektívnejších mozgov a Slovensko sa bude
naďalej prepadať v medzinárodnej konkurencii. Dokázali
sme to na prelome 80.-90. rokov, dokázali sme to
(čiastočne) pri ochrane symbolov našej štátnosti. Je načase
pohnúť balvanom na ceste k vyššej prosperite národa
a štátu, čo je naším základným poslaním.
Ing. Ladislav Lysák. DrSc.

Ekonomický komentár
Ako ďalej po konferencii Rio + 20
V dňoch 21.-23. júna sa konala v Rio de Janeiro
konferencia pri príležitosti výročia prvého Summitu Zeme
po ukončení studenej vojny, na ktorom sa pred 20 rokmi
podarilo schváliť prevratné environmentálne dohody
týkajúce sa biodiverzity, klimatickej zmeny a spomalenia
dezertifikácie. Na zasadnutie v Riu nepricestovali viacerí
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lídri, ako Barrack Obama, Angela
Merkel či David Cameron. Tým,
Summit stratil časť zo svojho lesku.
Tohtoročné
závery
s názvom
Budúcnosť, ktorú chceme, ale žiadne
výrazné záväzky nepriniesli. Napriek
tomuto obecnému konštatovaniu
podľa jednotlivých aktérov je však
veľa pozitívneho, ktoré treba ďalej
rozvíjať. Medzi nich s najväčším optimizmom a
konkrétnymi zámermi sa prezentuje generálny tajomník
OSN.
Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun sa napriek aj
negatívnym ohlasom o dobrovoľných prísľuboch vlád
vyjadril pochvalne. „Výsledný dokument poskytuje pevný
základ pre sociálny, ekonomický a environmentálny
blahobyt,“ povedal v piatok 22. júna. „Našou
zodpovednosťou teraz je na ňom budovať. Rio+20
potvrdilo základné princípy – obnovilo zásadné záväzky –
a dalo nám nový smer.“ Poznamenal, že krajiny prisľúbili
na projekty potravinovej bezpečnosti, prístupu k pitnej
vode a elektrine či lepšiemu manažmentu oceánov
poskytnúť prostriedky vo výške 513 miliárd amerických
dolárov. Takisto chcú napríklad vysadiť 100 miliónov
stromov, podporiť pozíciu 5000 afrických žienpodnikateliek k oblasti zelenej ekonomiky a ročne
zrecyklovať 800 tisíc ton PVC.
Napriek nevýrazným výsledkom stretnutia v Riu by podľa
Jo Leinena, europoslanca zo Skupiny Progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v EP (S&D), Únia nemala
ustúpiť zo svojej vlastnej environmentálnej agendy. „Rio
by nemalo byť výhovorkou pre Európu, aby sa menej
snažila, ale malo by byť motiváciou robiť viac, pretože
musíme hrať zvláštnu rolu,“ uviedol Leinen, ktorý pôsobí
vo výbore EP pre životné prostredie a ako jeden z mála sa
zúčastnil konferencie. Dodal, že hospodárske úspechy
Európy ostatných inšpirovali, „takže musíme upraviť tento
model, alebo ho pretvoriť s agendou udržateľnosti“.
Podľa europoslanca Leinena si napríklad firmy začínajú
čoraz viac uvedomovať hodnotu zeleného rastu. „Nikdy
som nevidel toľko firiem ako na tomto zasadnutí Rio+20,“
uviedol v telefonickom rozhovore. „Inteligentní biznis
lídri dobre chápu, že udržateľnosť je základom pre obchod
a neudržateľný svet obchod naruší a zničí.“
S tým súhlasil aj Neil Hawkins, viceprezident chemickej
firmy Dow Chemical pre udržateľnosť a životné prostredie,
ktorý poukázal na záväzok 24 nadnárodných firiem
posilniť ochranu ekosystémov. „Z môjho pohľadu boli
stretnutia v Riu extrémne úspešné pre firmy,“ povedal
v posledný deň summitu. „Vlády po celom svete čelia
mnohým rôznym výzvam, tak ako firmy, ale v týchto
zacielených oblastiach vidím, že zo strany podnikateľov sa
v Riu
skutočne
vykryštalizovala
vedúca
rola,
a vychádzajúc z toho, očakávam rýchly spád udalostí.“
Navyše environmentalisti kritizujú tlak firiem na oslabenie
medzinárodných záväzkov. Mimovládna organizácia, ktorá
monitoruje ich lobing v EÚ varovala pred
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„bezprecedentnou úrovňou aktivity priemyslu“ na
summite.
Asad Rehman z Priateľov Zeme upozornil na to, že ropné
spoločnosti zablokovali akúkoľvek možnosť ukončiť
podporu fosílnych palív, ktorých výšku odhadla
Medzinárodná energetická organizácia na 400 miliárd
dolárov ročne. Navyše firmy oslabili iniciatívu
generálneho tajomníka OSN s názvom Udržateľná energia
pre všetkých, keď zariadili, že jej súčasťou bude aj ropa,
zemný plyn a jadrová energia. „Nešli sme v skutočnosti
späť, ale ani vpred,“ poznamenal Rehman a naznačil akú
cestu ďalej zvolia ekologickí aktivisti.
„Mnoho organizácií hovorí, že je potrebné tento boj vrátiť
späť na národné vlády, späť na EÚ, a snažiť sa dosiahnuť
transformáciu na národnej a regionálnej úrovni,“ uviedol.
„Musíme byť schopní vytvoriť politických voličov
a politickú vôľu, aby sa tieto typy medzinárodných
summitov stali naozaj úspešné.“
Ako bolo naznačené vo svojich aktivitách po Rio + 20
pokračoval generálny tajomník OSN. Spustil začiatkom
augusta novú nezávislú svetovú sieť výskumných centier,
univerzít a technických inštitúcií. Má pomôcť pri hľadaní
riešení rôznych environmentálnych, sociálnych a
ekonomických problémov. Sieť pre riešenia udržateľného
rozvoja (SDSN) je jedným z výstupov júnovej konferencie
Rio+20 a mandátu pre vývoj po roku 2015, čo je termín
pre splnenie Rozvojových cieľov tisícročia (MDGs).
„Ciele po roku 2015 pomôžu svetu sústrediť sa na životne
dôležité výzvy udržateľného rozvoja,“ uviedol Pan Kimun. SDSN bude podľa neho „inovatívnou cestou ako
čerpať z celosvetovej expertízy v kampusoch, univerzitách,
vedeckých výskumných centrách a divízií biznis
technológie“. SDSN má veľmi úzko spolupracovať s
ďalším panelom na vysokej úrovni, ktorého vznik ohlásil
Pan Ki-mun koncom júla. Zložený je zo zástupcov
občianskej spoločnosti, súkromného sektora a vlád.
Jedným zo spolupredsedov bol menovaný britský premiér
David Cameron, ďalšími členmi je komisár EÚ pre rozvoj
Andris Piebalgs bývalý nemecký prezident Horst Kohler,
švédska ministerka pre medzinárodnú rozvojovú pomoc
Gunilla Carlsson či výkonný riaditeľ spoločnosti Unilever
Paul Polman z Holandska. Panel má poradnú úlohu pri
tvorbe rozvojovej agendy po roku 2015.
Zo Slovenska pred konferenciou neboli zaznamenané
žiadne konkrétne podnety. Z tohto pohľadu treba oceniť
reakciu novo vydanej vedeckej monografie k témam
konferencie v anglickom jazyku so slovenským resumé
kolektívu autorov pod vedením prof. RNDr. Kolomana
Ivaničku DrSc. : Nový model sociálno -ekonomického
trvaloudržateľného rozvoja Slovenska-New Model of
Socio-Economic Sustainable Development of the Slovak
Republic, apríl 2012. Monografiu vydáva Vysoká škola
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
prostredníctvom jej Inštitútu európskych, národných
a globálnych štúdii. Monografia bola na konferencii
prezentovaná naším vedúcim delegácie. Minister životného
prostredia SR Peter Žiga sa v Riu venoval najmä
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problematike ochrany vôd. Diskutoval napríklad
o predĺžení pôsobenia Medzinárodného centra na
hodnotenie vôd (IWAC) na Slovensku. Vo svojom prejave
na konferencii sa venoval tomu, ako nájsť vhodnú
rovnováhu medzi hospodárskym rozvojom a ochranou
vzácnych prírodných zdrojov.
Treba dúfať, že v najbližšej dobe ministerstvo spracuje
komplexný materiál pre Vládu SR, ktorý bude rozvíjať
závery konferencie po Rio + 20 na podmienky Slovenska,
veď sú veľmi podstatné a naliehavé ako bolo naznačené.
Ing. Ondrej Barič, PhD.
Rezervované pre makroekonomiku
Milión neprosperujúcich z II. sporiaceho dôchodkového
piliera
K II. sporiacemu dôchodkovému
pilieru sa nateraz viažu mrazivé
a šokujúce zistenia.
Ako je známe v SR je základným
systémom
zabezpečenia
ľudí
v starobe dôchodkové poistenie /tzv.
I. – priebežný pilier/. Jeho zdroje
vytvárajú občania, zamestnávatelia
a príp. i štát. A to vo výške 18%
vzťahovaných na tzv. hrubé mzdy /pred zdanením/.
Popri tom na Slovensku už dlhodobo jestvuje aj súkromné
– osobné tzv. životné poistenie. Formuje sa v komerčných
poisťovniach. Je to tzv. rezervotvorné životné poistenie
charakteru úspor na starobu. Je to vlastne IV. pilier
dôchodkového poistenia. Mnohí na neho zabúdajú.
Od roku 2005 sa do systému dôchodkového
„zabezpečenia“ uplatnili dva doplňujúce piliere. A to
v podobe dvoch dôchodkových sporení.
Je to jednak dôchodkové starobné sporenie. Tvorí sa na
úkor pôvodných 18% odvodov do I. piliera. A to do konca
augusta 2012 z polovice – 9%-tami a od septembra 2012 4
%-tami /22,2% z pôvodných celových odvodov/. Je to tzv.
II. pilier dôchodkového systému. Zabezpečuje ho 6
súkromných dôchodkových správcovských spoločností
/DSS/.
III. pilier predstavuje od r. 2005 doplnkové dôchodkové
sporenie. Obhospodarujú ho 4 doplnkové dôchodkové
spoločnosti /DDS/. Zdroje sa tvoria z ďalších platieb
občanov a zamestnávateľov.
Vráťme sa však k problematickému II. pilieru –
starobnému dôchodkovému sporeniu. Výsledkovo jeho
uplatnenie v SR je vo vysokej miere a pre väčšinu
„sporiteľov“ veľmi biedne a nevýhodné:
1. nie úplne objektívna reklama - pri jeho uplatňovaní spôsobila, že sa do II. piliera prihlásilo enormné
množstvo „sporiteľov“. Ku koncu roku 2011 ich bolo 1
milión a 451 tisíc. Problémom však je, že z nich len
1 081 tis. bolo aktívnych. Tých čo neplatili príspevky

na ich starobné dôchodkové sporenie bolo až 370 tis.
/25,5%, čiže viac ako štvrtina/.
2. čistý objem úspor spravovaných DSS dosiahol k. r.
2011 sumu 4591 mil. €. Pritom celkový objem
postúpených príspevkov dôchodkového sporenia
Sociálnou poisťovňou od roku 2005 bol v sume
4896 mil. €. Skutočnosťou však je, že Sociálna
poisťovňa im postúpila príspevky na dôchodkové
sporenie v sume 4896 mil. €. To znamená, že 305 mil.
použili na vlastnú prevádzku a na tvorbu ziskov. O to
mohlo byť viac peňazí na dôchodky v Sociálnej
poisťovni, resp. nižšia dotácia Sociálnej poisťovni od
štátu v dôsledku vzniku II. piliera. Okrem toho štát
mohol platiť menej úrokov, pretože by mal nižšiu
zadĺženosť!!!
3. Zhodnotenie (výkonnosť) dôchodkových fondov bolo
za obdobie marec 2005 – rok 2011 nominálne
v konzervatívnych fondoch 18,8%, vyvážených 9.8%
a rastových 7,5%. V reálnom vyjadrení však fondy boli
stratové /konzervatívne o 3%, vyvážené o 10,3%
a rastové o 12,3% - prepočty Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR/. Uvedený reálny pokles
hodnoty úspor v daných fondoch sa nemôže prejavovať
na dôchodkoch z I. piliera!!!
4. Ukázalo sa, že ľuďom s nižšími príjmami ako je
priemerná mzda /v roku 2011 v sume 786 €/ sporenie
v II. pilieri nie je a nebude výhodné /pozri aj v denníku
SME 6.9.2012 na str. 18 a 19/.
Nie je výhodné
v porovnaní so situáciou že by boli starobne poistení len
v I. pilieri v Sociálnej poisťovni. Okrem však relatívne
výnimočnej situácii – že by zomreli. Vtedy by ich
rodiny nasporené úspory v II. pilieri dedili.
Koncom roka 2011 z 1081tis. aktívnych sporiteľov v II.
pilieri 625 tis. (57,9%) malo vymeriavací základ do 664 €
/teda pod sumu priemernej mzdy/. U týchto 625 tis.
aktívnych sporiteľov + 370 tis. neaktívnych sporiteľov je
výsostne a bytostne aktuálne využiť momentálnu 5
mesačnú možnosť a z II. piliera urýchlene vystúpiť. A to
vo vlastnom záujme o budúci možný vyšší dôchodok z I.
piliera!!! Je ich celkove milión!!!!
Ing. Michal Majtán, PhD.
člen sociálnej komisie Jednoty dôchodcov na Slovensku

Zahraničie
Slovensko-ruské obchodné vzťahy
a svetový obchod
1. Vývoj slovenského obchodného deficitu s Ruskom
Deficit
v mil.
EUR
v
%
HDP v
b.c.

1993
839
7,7

1996
1
299
8,2

1999
1
174
6,4

2001
2
288
10,3

2003
1
899
13,5

2005
2
576
6,7

2007
3
063
5,6

2009
2
054
3,3

2011
4
113
6,0
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Prameň: ŠÚ SR- Zahraničný obchod, HDP . Prepočty autora :pre kurzové
prepočty SKK na EUR boli použité aktuálne ročné kurzy.

Tabuľka potvrdzuje, že pasívne saldo
obchodnej
výmeny
Slovenska
s Ruskom
možno
označiť
prívlastkom „tradičné“, ktoré si
slovenská ekonomika osvojila už od
svojho
začiatku.
Hlavnými
deficitnými položkami sú
ropa
a zemný plyn, Pri ustálenej ročnej
spotrebe ropy cca 6 mil. ton, resp.6
mld. m3 zemného plynu je vývoj obchodnej bilancie
s Ruskom v podstate priamo úmerný vývoju svetových
cien týchto základných energetických surovín.
Logickým variantom vyrovnávania obchodného
deficitu mohol byť zvýšený slovenský export do Ruska1.
Príčiny, pre ktoré tento zámer nebol realizovaný, naopak,
dochádzalo k poklesu exportu, mali predovšetkým
nadnárodný charakter.
* V rokoch 1990-1991 sa do základov rozpadol trh RVHP,
bývalé štáty SNŠ prestali platiť slovenským exportérom za
tovar , bolo preto nutné presmerovať export na trhy
s promptnými devízovými inkasami.
* V roku 1998 ruská finančná kríza na minimum
zdecimovala slovenský export do Ruska – do roku 2000
jeho podiel na celkovom exporte klesol z pôvodných 4,7 %
na 0,9 %.
* Po rozpade federácie mala slovenská ekonomika
katastrofálny nedostatok devízových rezerv: (v januári
1993 evidovala NBS iba 197,2 mil. USD). Následne v júli
1993 MMF dotlačil slovenskú ekonomiku do 10 %-nej
devalvácie Sk. Ovplyvnilo to aj vývoj slovenského
obchodu s Ruskom, keďže rastovú dynamiku devízových
rezerv bolo možné uskutočniť iba orientáciou slovenského
exportu na solventné západoeurópske trhy.
2. Aktuálne pozície Slovenska a Ruska vo svetovom
obchode – rok 2010
*Prepočet autora
Indikátor
Export - celkom
z toho
SITC 32
podiel na svetovom
exporte v %
Import - celkom
z toho
SITC 3
podiel na svetovom
importe v %
Saldo bilancie celkom
z toho
SITC 3

EU-27
1 347 948
75 665
16,0

RU
301 803
194 325
3,6

USA
963 347
60 895
11,4

JP
580 704
9 835
6,9

SK
48 708
2 351
0,5*

1 506 934
382 631
17,3

187 599 1 483 365
2 550 273 544
2,2
17,0

522 456
149 826
6,0

49 084
6 186
0,4*

- 158 986
- 306 995

114 204
191 775

58 248
- 139
991

- 376
-3
835

520 018
- 212
649

v mil. EUR
Prameň: Eurostat, Datenbank, Aussenhandel, aktualizácia 08.12.2011,

Z tabuľky vyplýva:
Ruská ekonomika v globálnom svetovom obchode
(export + import tovarov) výrazne zaostáva za EU-27 (5,7násobne v roku 2010), ale aj za USA (4,9-násobne)
a Japonskom (2,2-násobne), v exporte surovinovoenergetických zdrojov (SITC 3) má pred EU-27 predstih
2,6-násobný, pred USA 3,2-násobný a pred Japonskom
dokonca 19,8-násobný predstih. Vo vzťahu k importu
týchto zdrojov (SITC 3) dávajú výsledky logicky opačnú
výpoveď, ktorú možno indikovať koeficientom pomeru
exportu a importu tovarov v triede SITC 3 takto: RU koef. 76,2, USA a EU-27 s koef. 0,2, Japonsko - koef.
0,07.
Podiel surovinovo – energetických zdrojov na
celkovom exporte v EU-27 tvorí 5,6 %, v USA 6,3 %
a v Japonsku 1,7 %, ruský export v tejto štruktúre dosahuje
64,4 % celkového ruského exportu.
Slovenský deficit surovinovo-energetickej bilancie
mal hodnotu 5,8 % HDP, napriek tomu, že bilanciu
aktívnym spôsobom upravil relatívne vysoký export
petrochemických palivových produktov (benzín, nafta).
Nadpriemerná je aj surovinovo – energetická dovozná
závislosť: predstavuje 9,4 % nominálnej hodnoty HDP,
kým priemer EU-27 vykazoval v rovnakom období
hodnotu 3,1% HDP.
Stručná charakteristika tendencií v reláciách
vývoja svetového obchodu v novodobom krízovom období
(prameň: Eurostat):
Ruskej ekonomike v jej postavení vo svetovom
obchode krízové obdobie neublížilo: v roku 2007 tvoril jej
podiel na svetovom exporte 3,6 %, čo je rovnaké číslo aké
ukazuje tabuľka za rok 2010. Vysoké aktívne saldo
celkového zahraničného obchodu zvýšila ruská ekonomika
v porovnaní s rokom 2007 o 2,9 mld. EUR a v surovinovo
– energetickej produkcii o 35,6 mld. EUR.
Hospodárske zoskupenie EU-27 sa správalo
v reláciách svetového obchodu v krízovom období týmto
spôsobom: podiel na svetovom exporte sa znížil o 1,4
percentného bodu a podiel na svetovom importe sa znížil
o 1,8 percentného bodu. Logicky z toho rezultovalo aj
zníženie deficitu celkového zahraničného obchodu o 35,5
mld. EUR, ale deficit v surovinovo – energetických
zdrojoch sa zvýšil o 36,1 mld. EUR.V
Pozícia ekonomiky USA vo svetovom obchode sa
v krízovom období zmenila týmto spôsobom: podiel na
svetovom exporte sa znížil iba nepatrne (o 0,5 percentného
bodu), podiel na svetovom importe sa znížil výraznejším
spôsobom (o 2,6 perc. bodu), z čoho rezultovalo zníženie
medziročného obchodného deficitu o 103,5 mld. EUR.
Súbežne s tým dochádza aj k zníženiu deficitu surovinovoenergetickej produkcie o 28,4 mld. EUR.

1

Predpoklady pre takéto riešenie na strane možností slovenského
exportu existovali: strojárska produkcia, výrobky chemického,
celulózovo-papierenského,
farmaceutického
a zdravotníckeho
priemyslu, široký sortiment spotrebného priemyslu, (textil a odevy,
obuv, sklo, nábytok) a významnú časť exportu tvorili tiež agroprodukty.

2

Nomenklatúra SITC 3 (Standard International Trade Classification,
Rev.4), patria sem minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály:
uhlie, koks, brikety, ropa a ropné produkty, plyn prírodný
a priemyselný, elektrický prúd.
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Japonská ekonomika bola v krízových reláciách
svetového obchodu v sledovaných súvislostiach relatívne
najviac poškodená: podiel na svetovom exporte je nižší
o 0,4 perc. bodu, kým importná pozícia Japonska zostala
v rámci svetového obchodu nezmenená. V bilanciách sa to
prejavilo
znížením
aktívneho
salda
celkového
zahraničného obchodu o 8,9 mld. EUR v roku 2010
v porovnaní s rokom 2007 a deficit surovinovoenergetických produktov zaznamenal zvýšenie o 20,7 mld.
EUR. Svoju negatívnu úlohu tu pravdepodobne zohrali aj
zhoršené vývozno-dovozné výmenné relácie.
Z pohľadu krízového vývoja slovenskej
ekonomiky je vhodné na tomto mieste spomenúť
predovšetkým takmer úplné odbúranie deficitu celkovej
obchodnej
bilancie.
Negatívny
vývoj
v bilancii
surovinovo-energetických produktov však naďalej
pretrváva, v hodnotenom období sa pasívna ročná bilancia
tohto sektoru prehĺbila o 1,1 mld. EUR.
3. Slovensko – ruské obchodné vzťahy v krízovom
období
Rok
Indikátor
2007
2008
2009
2010
952
1 803
1 414
1 922
Vývoz – celkom v mil.
2,3
3,8
3,6
3,9
EUR
0
0,6
0
0
podiel v %*
SITC 3 v mil.
EUR
4 015
5 250
3 468
4 656
Dovoz – celkom v mil.
9,4
10,8
9,0
9,6
EUR
3 513
4 704
3 173
4 156
podiel v %*
87,5
89,6
91,5
89,3
SITC 3 v mil.
EUR
podiel v %*
- 2054
- 2 734
Saldo – celkom v mil.
3 063
3 447
- 3 173
- 4 156
EUR
-3
-4
SITC 3 v mil.
513
703
EUR
*Podiel Ruska na celkovom vývoze, resp. dovoze Slovenska
Pramene: ŠÚ SR, NBS, prepočty autora : aktuálne kurzy Sk - EUR

2011
2 071
3,7
0
6 184
11,5
5 626
91,0
4 113
-5
626

Z tabuľky vyplýva:
Podstatná časť slovenského exportu smeruje do
EU-27 (v roku 2011 vo výške 84,6%). Z podrobnejších
štatistických informácií je zrejmé, že v prvých rokoch
krízy práve teritória EU najviac poškodili dynamiku
slovenského exportu. Export do RF je v dynamike zjavne
nižší iba v roku 2009 (v absolútnych číslach hovoríme
skôr o útlme), možno však zvažovať aj progresívny vývoj.
Podstatnú časť slovenských vývozných aktivít do RF
tvoria produkty z tried SITC 5 až SITC 8 (chemické
produkty, železiarsko-oceliarsky komplex, strojárstvo,
elektrotechnika, dopravné zariadenia, syntetické vlákna,
koža, obuv, drevo a nábytok, konfekcia, prístroje a
aparatúry a iné.), čo možno považovať za progresívnu
exportnú produkciu s vyšším stupňom pridanej hodnoty.
Import z Ruska má v dlhodobom vývoji stabilné
postavenie bez ohľadu na „krízy - nekrízy“, jeho
hodnotová dynamika je závislá prednostne na vývoji
svetových cien surovín a energií. Potvrdil to aj rok 2011,
kedy sa ruský podiel na celkovom slovenskom importe

zvýšil medziročne o 1,9 percentného bodu (index dovozu
vo výške 132,7). Príspevkovou medziročnou dovoznou
položkou bola najmä ropa vo výške 1 048,6 mil. EUR
(index 145,7) a zemný plyn vo výške 483,3 mil. EUR.
Vývoj salda zahranično-obchodnej výmeny
s Ruskom zaznamenáva v sledovanom krízovom období
negatívnu tendenciu. Je to však dlhodobo stabilne
negatívny vývoj, takmer priamo úmerný vývoju svetových
cien ropy a zemného plynu, výnimkou je iba útlmový rok
2009. Surovinovo-energetický deficit je však príliš vysoký,
v roku 2011 vo výške 8,1 % nominálneho HDP, čo je
nadpriemerná pozícia v rámci EU.
4. Záverečné reminiscencie
Účelné je
spomenúť geopolitické
pozadie
obchodných vzťahov s Ruskom, ktoré je historickou
skúsenosťou a je súčasťou všeobecnej ruskej stratégie. Jej
účinky sú do značnej miery vždy rizikové. Každá
ekonomika musí s tým počítať, bez ohľadu na to, či je
veľká, alebo malá slovenská ekonomika nie je
výnimkou.
V doterajšom období globálnej krízy ruská
ekonomika ukázala svoju samostatnosť a nezávislosť
a vo vzťahu k európskym hospodárskym zoskupeniam aj
svoju čiastkovú nadradenosť. Napriek nesporným
medziročným prírastkom exportu EU do Ruska, najmä
produkcie spracovateľského priemyslu (v súčasnosti tvorí
85 % celkového exportu), obchodná výmena permanentne
zvyšuje medziročný obchodný deficit EU s Ruskom:
v súčasnosti do úrovne takmer 100 mld. EUR . Tento vývoj
sa odohráva prednostne pod vplyvom pohybu svetových
cien energií, pričom viac ako ¾ z dovozu EU tvoria
energetické suroviny. Zaujímavé sú aj analytické výsledky,
ktoré poukazujú na skutočnosť, že v reláciách svetového
obchodu z krízového obdobia profitovali najmä Rusko
a USA, najviac na globálnu krízu doplácalo Japonsko.
Záverečné
posudzovanie
slovensko–ruských
obchodných vzťahov, v porovnaní s priemerom EU,
vyznieva pre Slovensko v energetických súvislostiach
veľmi nepriaznivo. Kým obchodný „energetický deficit“
EU voči Rusku mal v roku 2010 hodnotu vo výške
jedného percenta HDP, v rovnakom čase dosahoval tento
ukazovateľ za Slovensko hodnotu vo výške 8,5 % nom.
HDP.
V rámci hodnotenia vývoja slovensko-ruských
obchodných vzťahov je potrebné ešte spomenúť tranzitné
energetické súvislosti, predovšetkým
diverzifikáciu
„nosičov energií“, ktorá bola a stále je predmetom
protichodných úvah, návrhov a rozporov. Čoraz
zreteľnejšie sa ukazuje, že to nie je iba problém slovensko
–ruských obchodných vzťahov , ale spoločný európsky
problém, v ktorom bude Rusko aj naďalej zohrávať
dominantnú úlohu a ktorý bude aj v budúcom období
limitovať výkonnosť slovenskej ekonomiky.
V krátkodobom horizonte slovenský ekonomický
potenciál, najmä investičný, neumožňuje realizovať nový
efektívny projekt , ktorý by zásadnejším spôsobom
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ovplyvnil,
resp.
zmenil
tranzitnú
štruktúru
„energonosičov“. Čiastkovou alternatívou by mohla byť
účasť na rozšírení kapacity ropovodu Adria.
Za súčasných krízovo-ekonomických podmienok
zostanú obchodné slovensko – ruské vzťahy takmer
nezmenené, pretože dodávky ruskej ropy a zemného plynu
sú v najbližších 10-tich rokoch pre udržanie progresívneho
ekonomického štandardu v pozíciách Eurozóny pre
Slovensko nevyhnutnosťou.
S prihliadnutím na spomenuté geopolitické pozadie
obchodných vzťahov s Ruskom je potrebné slovenskoruskú obchodnú spoluprácu prehĺbiť,
predovšetkým
v smere zvyšovania slovenských exportných aktivít. Na
tento zámer bude pozitívne vplývať aj nedávno potvrdená
(22.augusta 2012) príslušnosť Ruskej federácie do
Svetovej obchodnej organizácie - WTO. Vytvára to aj pre
slovenských exportérov nové progresívnejšie možnosti
uplatnenia na ruskom trhu s tovarom a službami , pretože
zjednoduší a zliberalizuje vzájomné obchodné vzťahy.
Z dlhodobejšieho hľadiska je užitočné zvažovať
rozšírenie obchodnej slovensko-ruskej spolupráce na báze
nadnárodných priemyselných korporácií pri využívaní
dostupných
slovenských
surovinových
zdrojov
a zamestnaneckých kapacít, čo by čiastočne riešilo aj
pretrvávajúci problém
nezamestnanosti. Hovoríme o
priemyselnej produkcii, v ktorej má slovenská ekonomika
nevyužité spracovateľské predpoklady, napr. drevo,
sklárske suroviny, magnezit...
Ing. Štefan Burda
PÚ SAV
Osobnosti
Prof. Ing. Juraj Hronec,
akademik , svetoznámy matematik a
pedagóg,
člen
mnohých
významných
medzinárodných
vedeckých spoločností a inštitúcií,
zakladateľ viacerých slovenských
univerzít.
Narodil sa 17. mája 1881 v
Gočove, okres Rožňava. Rožňavské
gymnázium ukončil v roku 1902 s vyznamenaním.
Študoval na Univerzite v Kluži a po jeho zavŕšení pôsobil
16 rokov ako profesor na gymnáziu v Kežmarku. Po
študijných pobytoch v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku
v roku 1912 v Giessene získal doktorát z filozofie. V roku
1923 sa habilitoval na docenta na Karlovej univerzite
v Prahe a
začal tam prednášať – pozoruhodne
a výnimočne - po slovensky. Nasledujúcich 14 rokov
pôsobil na Technickej vysokej škole v Brne. V roku 1938

bol zvolený za rektora Štátnej vysokej školy technickej v
Košiciach. V roku 1940 sa stal dekanom Vysokej školy
obchodnej (dnešná Ekonomická univerzita) v Bratislave.)
Na jar v roku 1946 organizoval založenie Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
Bol tiež spoluzakladateľom Slovenskej akadémie vied a
jedným z prvých akademikov.
Vedeckú
činnosť
J.
Hronec
orientoval
predovšetkým na diferenciálne rovnice. Venoval sa štúdiu
problémov Fuchsovej teórie lineárnych diferenciálnych
rovníc a ich aplikácii.. Je autorom značného počtu
vedeckých prác, publikácií a vysokoškolských učebníc
Celkove ich napísal trinásť. Z nich najvýznamnejšie sú:
Algebraické rovnice a ich použitie na analytickú geometriu
(1923, 1949), Lineárne diferenciálne rovnice obyčajné
(1938), Diferenciálny a integrálny počet I, II (1941, 1957) prvá slovenská vysokoškolská učebnica matematiky,
Diferenciálne rovnice I, II (1956 - 1958) a veľa vedeckých
prác publikovaných v časopisoch. Okrem radu ďalších prác
je autorom aj pozoruhodnej publikácie "Vyučovanie a
vyučujúca osobnosť", ktorá sa oprávnene pokladá za základ
slovenskej pedagogickej literatúry.
Činorodý
Prof.
Hronec
bol
zakladateľom
československej
matematickej
olympiády
a
jej
priekopníkom. Ako uznávaná vedecká osobnosť stal sa
predsedom Jednoty československých matematikov a
fyzikov na Slovensku.
Do dejín slovenskej vedy a kultúry, sa Hronec trvalo
zapísal ako spoluzakladateľ Slovenskej vysokej školy
technickej, Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského, ďalej, Vysokej školy obchodnej,
teraz Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach,
ktorá sa neskôr presunula do Nitry. A je to dnešná
Poľnohospodárska univerzita.
Prof. Hronec bol tiež predsedom Umeleckej a vedeckej
rady Slovenského múzea, neskôr Slovenského národného
múzea. Po zásluhe jeho portrét nájdeme na troch poštových
známkach a v roku 2000 bola vyrazená aj pamätná minca s
jeho vyobrazením. Slovenská akadémia vied odmeňuje
najlepšie matematické práce plaketou Jura Hronca. .Zomrel
1. decembra 1959 v Bratislave. Pochovaný je v rodnom
Gočove.
Zásluhy Prof. Hronca v rozvoji slovenského vysokého
školstva sú naozaj mnohodimenzionálne. Patrí k ním aj
aktívna činnosť v zložitom období v Matici slovenskej. Na
vedúcom poste v nej pôsobil v zložitých povojnových
rokoch 1945 až 1954. Fakticky až do jej zrušenia - v duchu
antislovenských
koncepcií
vtedy
dominujúcich
čechoslovakistov!
No
vďaka
semenám
vzdoru
a húževnatosti, ktoré v nej Prof. Hronec zasial a pestoval,
ožila, dodnes je a veríme že navždy bude spoľahlivou
ochrankyňou identity a suverenity slovenského národa.
Redakcia
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Dvojitá mena ako prostriedok na prekonanie dlhovej
krízy
Dlhová kríza vzniká v štátoch, ktoré
si žili nad pomery a nestíhajú splácať
svoje dlhy. Keďže však existuje
medzinárodné
prepojenie
bánk
a dlžníkov,
spoločný
obchod,
a v neposlednom rade, spoločná
mena, existuje riziko preliatia
hospodárskej depresie aj do zdravých
štátov a vyvolania zhoršenia ich
medzinárodného ratingu.
Euro ako spoločná mena je tak prostriedkom
spájajúcim krajiny Eurozóny „v dobrom aj zlom“, a to
najmä v spoločnej devalvácii menového kurzu. Aby
nedochádzalo k takému to javu, existuje Euroval, kde sa
všetky krajiny skladajú do spoločného fondu na záchranu
bánk a ekonomík, ktoré sú na rozdiel od iných menových
únií, ako napríklad v Afrike, veľmi rozdielne. Európa je
„starý kontinent“ a preto môžeme pozorovať javy ako
vzájomné nedorozumenia napríklad v splácaní požičaných
úverov.
Aby nedochádzalo k rizikám znehodnocovania meny
a tým aj inflácie vplyvom finančnej a ekonomickej krízy
v iných krajinách, ako napríklad v Grécku, Španielsku
a Taliansku, mala by existovať stále domáca mena, ktorá
by znamenala určité istoty vlastných krajín.
Zamyslime sa, či by koruna mohla existovať zároveň
s Eurom a prípadne, či by priniesla viac stability v našom
ekonomicko-finančnom systéme. K výhodám Eura ako
spoločnej meny eurozóny patria ľahšie zúčtovanie,
fakturovanie, vzájomné platby bez kurzového rizika,
intenzívnejší vzájomný obchod v Eurozóne a teda vyššia
prosperita. Navonok však krajiny v eurozóne zdieľajú
spoločné riziko devalvácie Eura. Nakupovali by tak
v zahraničí drahšie, no predávali by potenciálne viac za
nižšie ceny.
Čo sa však stane v prípade, že krajina v Eurozóne
prosperuje, no vplyvom zlých hospodárskych podmienok
v inej členskej krajine nie je schopná využívať výhody
Eurozóny, lebo jej mena prechádza znehodnotením?
Členská krajina, kde je problém, ako je napríklad dlhová
kríza, ťahá ku dnu aj krajinu, ktorá prosperuje. Navyše
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členská krajina ešte musí prispieť na záchranu bánk,
o ktorej by sa tiež dalo polemizovať – pretože banky
investujú do rizikových aktív s vedomím, že keby mali
problémy, aj tak by boli zachránené. Predstavme si teda, že
krajina by mala dve meny – ako u nás Slovenská koruna
a Euro. Kurz medzi Slovenskou korunou a Eurom by bol
plávajúci. Kurz Slovenskej koruny by sa tvoril na základe
dopytu a ponuky. Občania SR ale aj akejkoľvek inej
krajiny by mohli vlastniť platby a vklady či pôžičky
v slovenských korunách.
Ak sa pozrieme na bežnú občiansku úroveň, pri
cestovaní napríklad do Chorvátska, kde používajú
Chorvátsku kunu ale v rámci cestovného ruchu aj Euro,
alebo na česko-slovenských hraniciach, kde sa dá
v motoreste platiť tak Českou korunou ako Eurom, v tomto
nevidno najmenší problém, iba ak úľavu a zvýšenie
komfortu cestujúcich občanov.
Myslím, že už Maastrichtské kritériá boli nastavené
príliš voľne, dovoľujúc krajinám mať dlh vo výške až 60 %
HDP, ešte horšie je, že členské krajiny tieto kritériá, spolu
s ostatnými, najmä trojpercentný štátny schodok,
nespĺňajú. V tomto príliš rizikovom prostredí by som
doporučovala vsadiť na korunu, a kryť sa voči rizikám
prichádzajúcim z eurozóny. Vklady, ale aj výplaty, výnosy,
zisky by boli v bezpečnejšej, menej volatilnejšej mene.
Otázkou je, ako určiť úvodný kurz Slovenskej koruny voči
Euru.
Ten by mohol byť tak, ako je nastavený dnes –
fixovaný na 30,126. Od toho okamihu by kurz podliehal
zákonom dopytu a ponuky a samozrejme aj Slovenská
národná banka by mohla intervenovať v jeho prospech.
Výber meny by bol na občanovi – kto by chcel byť
vyplácaný v Eure, dostával by svoje finančné odmeny
v Eure, a kto by chcel splácať dlhy v Eure, splácal by ich
v Eure. Kto by si vybral na niektorú z týchto transakcií
slovenskú korunu, mohol by použiť slovenskú korunu.
Prinieslo by nám to viac slobody, menej nepríjemných
pocitov týkajúcich sa eurozóny, viac samostatnosti
a nakoniec aj stability.
Ing. Jolana Šubová
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