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ÚVOD 

Z pohľadu ekonomickej vedy je zaujímavé, že niektoré udalosti z posled-

ných rokov nedokážeme prostredníctvom konvenčnej teórie celkom dobre 

vysvetliť, nieto ešte predpovedať. Máme tu na mysli napríklad negatívne úro-

kové miery, defláciu, zadlžovanie a morálny hazard, či príjmovú polarizáciu 

a nedostatočný dopyt. Ekonómia nedokáže tieto fenomény dostatočne vy-

svetliť ani ako parciálne problémy, nie to ešte ako súčasť väčšieho systému 

a ucelenej teórie.  

Narážame na nedostatky tradičných doktrín, akou je napríklad tá mone-

taristická s jej predpokladom, že inflácia a deflácia sú vždy monetárne fe-

nomény a ako také ich centrálne banky môžu vyriešiť so svojimi tradičnými 

nástrojmi. Skúsenosti FED, ECB a hlavne BOJ ale ukazujú, že samotná mo-

netárna politika (zmeny v ponuke peňazí) nestačí a na dosiahnutie želanej 

úrovne cien sú potrebné aj zmeny v reálnej ekonomike, napríklad v jej štruktú-

re, v mzdách, v produktivite, či v participácii na pracovnej sile. Trhliny sa 

objavili aj v rámci neoklasickej teórie v súvislosti s jej pozitivistickým prístu-

pom (bez zásahov štátu) a predpokladmi racionálneho správania ekonomic-

kých subjektov.  

Pokiaľ chceme aktuálne fenomény dlhovej deflácie pochopiť a vysvetliť, 

dostávame sa na úroveň stretu viacerých odborov ekonómie a iných ved-

ných disciplín (napríklad sociológie, politológie alebo práva). Veľká recesia1 

so sebou priniesla pre ekonomickú vedu a teóriu množstvo neočakávaných 

udalostí a výziev, na ktoré sa snažíme bezprostredne reagovať uplatňovaním 

hospodárskej politiky. Spomeňme napríklad nekonvenčnú monetárnu politi-

ku, reštrukturalizáciu verejných dlhov, hľadanie nových zdrojov hospodár-

skeho rastu, či voľbu medzi makroekonomicky zodpovednou politikou, alebo 

hrozbou bankrotu štátu. K uvedeným problémom sa pred Veľkou recesiou 

vyjadrovali predovšetkým teoretici a málokto si pripúšťal, že sa vo vyspelých 

ekonomikách stanú predmetom riešenia aktuálnych hospodárskych politík. 

                                                        
1 Označenie pre obdobie ekonomického spomalenia vo vyspelých ekonomikách v rokoch 
2008 – 2013. 
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Tie sú dnes navyše ovplyvnené širšími zmenami vo svetovej ekonomike, nie 

len ekonomickými, ale aj geopolitickými, demografickými a technologickými. 

Kritická analýza súčasného postavenia štátu, formy menovej únie v Európe 

a použitých nástrojov hospodárskej politiky je preto namieste.  
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1. DLHOVÁ DEFLÁCIA A MOŽNOSTI JEJ RIEŠENIA  

Finančná kríza ukázala, že hospodársky cyklus nie je jednoducho ovplyv-

ňovaný len jednou, alebo dvoma ekonomickými premennými, ale jeho vývoj 

je poháňaný množstvom viac či menej na sebe závislých faktorov. Tieto sa 

navzájom podporujú, alebo naopak neutralizujú, pričom vytvárajú rôzne 

paralelné cyklické tendencie, do ktorých vstupujú aj ďalšie faktory, ktoré ale 

nemusia mať s ekonomickými cyklami nič spoločné (napr. geopolitika).  

Ako uvádza Fisher (1933), udržateľná ekonomická rovnováha sa dosa-

huje zriedkakedy a keď už nastane, tak zvyčajne nemá dlhú životnosť, pre-

tože každá ekonomická premenná má prirodzenú tendenciu nachádzať sa 

nad, alebo pod svojou rovnovážnou hodnotou. Za daných okolností tak má-

me v ekonomike po väčšinu času nadmernú, alebo nedostatočnú produkciu, 

nadmerné, alebo nedostatočné úspory, nadmerné zadlženie, alebo príliš 

malé výdavky a podobne. Medzi takéto premenné môžeme z pohľadu zame-

rania nášho výskumu zaradiť napríklad kapitálové statky (nehnuteľnosti, úve-

ry, dlhy), alebo dôchodky a ceny všeobecne (ceny tovarov a služieb, akcie, ko-

modity, úroky). Treba povedať, že kolísanie vyššie uvedených premenných 

vyvoláva osamotene len relatívne malé nerovnováhy, avšak ich zvýšená 

oscilácia v rovnakom čase môže podporiť tvorbu veľkých nerovnováh. Tak je 

tomu aj v súčasnosti, kedy sa v čase Veľkej recesie prehĺbilo viacero nerov-

novážnych tendencií naraz. Z tohto pohľadu patrí medzi najdôležitejšie ne-

rovnováha v oblasti dlhu (nadmerné zadlženie) a nerovnováha v oblasti cien 

(deflácia). A práve tieto dve nerovnováhy sa vo vyspelých ekonomikách 

v posledných rokoch súbežne rozvinuli do neudržateľnej podoby.  

Dlhodobý trend boja proti inflácii vyvrcholil vo vyspelých ekonomikách 

v prvej dekáde nového milénia pri rekordne nízkych hodnotách a dokonca 

bezprecedentnom zápornom medziročnom raste spotrebiteľských cien. Dlho-

dobý trend poklesu miery inflácie môžeme vidieť na nasledujúcom grafe.  
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G r a f 1.1 

Spotrebiteľské ceny, % rast za rok (1960 – 2014)  

 

Prameň: World Bank (2015).  

Deflačné tlaky môžeme z tohto pohľadu paradoxne vnímať aj ako výsle-

dok úspešných protiinflačných politík, ktoré viedli pri snahe o eliminovanie 

nežiaduceho rastu cien k opačnému extrému a síce k deflácii. Takýto vývoj 

cien vo vyspelých ekonomikách nemohol neovplyvniť podmienky vo svetovej 

ekonomike, konkrétne vývoj cien obchodovaných tovarov a služieb. Pri sle-

dovaní ukazovateľa importovanej inflácie z roku 2014 musíme konštatovať, 

že naposledy keď bola importovaná deflácia takto vysoká (2009) sa nachá-

dzali ekonomiky EMU a USA uprostred najhoršej globálnej recesie po druhej 

svetovej vojne. V tejto súvislosti treba povedať, že s poklesom cien importu 

korešponduje aj pokles celkového objemu importu vo svetovej ekonomike, čo 

potvrdzuje obavy z možného spomalenia globálneho rastu, či dokonca rece-

sie vo viacerých ekonomikách sveta. Vývoj cien sa v Európe uberá opačným 

smerom ako tomu bolo bezprostredne po globálnej recesii v roku 2009. 
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Prakticky od roku 2011 môžeme sledovať spomaľovanie rastu indexu cien 

importov, ktoré sa v rokoch 2013 a 2014 prepadli do záporných hodnôt. Je 

zrejmé, že niekoľkoročná snaha centrálnych bánk USA, EMU a Japonska 

o stimulovanie agregátneho dopytu na globálnej úrovni nebola úspešná 

a svetový obchod pri nadmernej ponuke v podstate kolabuje. Deflačné tlaky 

pritom nie sú len dôsledkom poklesu cien ropy, či plynu, ako to potvrdzujú 

údaje za importované ceny spotrebných a priemyselných tovarov. Tento 

cenový vývoj sa odráža vo všetkých regiónoch svetovej ekonomiky, pričom 

analogický priebeh ako pri importných cenách môžeme sledovať aj v seg-

mente exportných cien a objemu exportu v rámci svetovej ekonomiky.  

Problémy európskych ekonomík sa v dôsledku globalizácie, medziná-

rodného obchodu a finančných tokov prenášajú aj do svetovej ekonomiky. 

Predovšetkým však do tých krajín, ktoré majú s Európou čulé obchodné 

a investičné vzťahy. Takouto krajinou sú napríklad USA, na ktorých konjunktú-

re sa európska dlhová kríza a recesia prejavuje prostredníctvom negatív-

nych dopadov na export, ale do určitej miery tiež na akciový trh. Vplyv na 

ekonomiku USA2 sa môže prenášať aj cez tretie krajiny, ktoré sú negatívne 

postihnuté vývojom v Európe – ako je napríklad Čína. Predlžovanie recesie 

v Európe tak spôsobuje problémy vo viacerých regiónoch sveta a globálny 

rast je aj v dôsledku tohto vývoja relatívne pomalý. Európa predstavuje ne-

zanedbateľnú časť agregátneho dopytu vo svetovej ekonomike a pokiaľ by 

boli výdavky v Európe vyššie, malo by to nepochybne pozitívny vplyv aj na 

rast svetovej ekonomiky a vývoj cien v globálnom meradle.  

Spomeňme ešte ďalší faktor, ktorý má okrem deflácie na svedomí útlm 

domáceho dopytu vo vyspelých ekonomikách. Za posledné štvrťstoročie sa 

vo vyspelých krajinách EMU, USA a v Japonsku dramaticky zmenilo rozde-

ľovanie dôchodkov. Rastúca polarizácia príjmov súvisí s rozširujúcou sa fi-

nancializáciou ekonomík a korešponduje s podstatným spomalením rastu 

miezd,3 ako aj ich klesajúcim podielom na HDP (Stockhammer, 2012). Takto 

vytvorená cenová konkurencieschopnosť (v dôsledku tlaku na pokles miezd) 

                                                        
2 Ale aj iné ekonomiky, ktoré majú živé obchodné vzťahy s Európou.  

3 Rast miezd v eurozóne vykazuje dlhodobý trend zmenšujúcich sa percentuálnych prírastkov.  
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podporuje rast ziskov firiem, ako aj rast exportu4 a stala sa preto neoddeli-

teľnou súčasťou hospodárskej stratégie vo viacerých vyspelých ekonomikách.  

Ukazuje sa, že bola využívaná predovšetkým tými ekonomikami, ktoré 

majú rastový model postavený na exporte, ako napríklad Nemecko alebo 

Japonsko. V Japonsku je napríklad bežnou praxou, že pri cyklickom spoma-

lení zvyčajne preferujú zníženie miezd pred prepúšťaním. Takýto postoj firiem 

a ich zamestnancov má niekoľko dôsledkov. Na jednej strane máme nízku 

nezamestnanosť a firmy, ktoré sú relatívne viac nákladovo konkurencieschop-

né, čo môže podporovať stratégiu rastu postavenú na exporte. Na druhej 

strane tento trend podporuje nízku infláciu, ale čo je pravdepodobne najzá-

važnejšie podporuje aj tzv. „pracujúcu chudobu“, ktorá je v Japonsku piata 

najväčšia (hneď za USA) spomedzi všetkých krajín OECD (OECD, 2009).  

Táto stratégia, hoci účinná smerom k podpore exportu a zvyšovania kon-

kurencieschopnosti na medzinárodných trhoch, sa zároveň podpisuje pod 

oslabenie fundamentov domácej súkromnej spotreby, čo následne ovplyvňu-

je agregátny dopyt. Slabší rast miezd a ich klesajúci podiel na HDP zároveň 

sťažil splácanie nahromadených dlhov a oslabil ochotu brania nových pôžičiek. 

To potom prispelo v kombinácii s fiškálnou reštrikciou k posilneniu deflač-

ných tlakov. Z pohľadu dynamiky súkromného dopytu sa zdôrazňovanie 

kontroly rastu miezd ukazuje byť diskutabilnou stratégiou. Pritom by mal byť 

udržateľný rast HDP postavený práve na produktívnom posilnení kúpnej sily 

domácností a nie na neustálom posilňovaní a zdôrazňovaní konkurencie-

schopnosti firiem postavenej na kontrole rastu miezd a potrebe zadlžovania 

domácností.  

Deflačné tlaky sú tak v súčasnosti, aj napriek niekoľkým rokom trvajúce-

ho kvantitatívneho uvoľnenia zo strany centrálnych bánk, na úrovniach blí-

žiacim sa ich vysokým hodnotám z obdobia Veľkej recesie. V čase pokročilej 

globalizácie a užšieho prepojenia ekonomických subjektov v jednotlivých 

krajinách takto dochádza ku globálnej transmisii deflačných tlakov prostred-

níctvom medzinárodného obchodu. Z tohto pohľadu môžeme predpokladať 

utlmenie inflačných tlakov aj v celosvetovom meradle. Deflačné tendencie 

                                                        
4 V niektorých krajinách, nakoľko nie je možné aby všetky krajiny dosahovali čistý export 
súčasne.  
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sú vo vyspelých ekonomikách ďalej posilňované všeobecným trendom po-

klesu potenciálneho rastu HDP. V tejto súvislosti sa ukazuje, že obidva 

spôsoby ako reálne splatiť nahromadené dlhy – vyšším potenciálnym rastom, 

alebo vyššou mierou inflácie – sú momentálne mimo kontroly zodpovedných 

autorít EMU a teda prakticky nedosiahnuteľné.  

1.1. Finančná liberalizácia a nerovnováhy  

Dlhová kríza sa najviac dotkla Európy, hoci ani zadlženie USA a Japon-

ska vôbec nie je nízke, skôr naopak.5 Dopady finančnej krízy v podobe 

ohrozenia plnenia základných funkcií štátu sa ale najviac prejavili a preja-

vujú práve v Európe, ktorá finančne oslabená nie je schopná zvládať ani 

ďalšie problémy, bezprostredne nesúvisiace s dlhovou krízou (napr. uteče-

necká kríza).  

Z hľadiska ekonomickej teórie nás musí zaujímať otázka, prečo sa po-

rovnateľná výška zadlženia štátu prejavuje v jednotlivých krajinách tak rôz-

norodo. Dôvodov je iste viac,6 predovšetkým sa ale tak Japonsko, ako aj 

USA nemusia obávať štátneho bankrotu, pretože majú na rozdiel od člen-

ských štátov EMU monetárnu politiku vo svojich vlastných rukách. To záro-

veň znamená, že majú pod kontrolou aj prostriedky na splácanie dlhov. 

Navyše sú tu faktory ako napríklad USD na strane USA, ktorý ako hlavná 

rezervná mena do veľkej miery zaručuje dostatočne veľký dopyt po americ-

kých obligáciách Treasury. Japonsko má oproti Európe zasa výhodu v tom, 

že verejný dlh je v prevažnej miere v rukách domáceho obyvateľstva,7 čo 

znamená nižšie úrokové miery než aké by muselo Japonsko platiť v prípade 

nutnosti predaja verejného dlhu do rúk zahraničných subjektov.  

Priveľké vonkajšie a vnútorné nerovnováhy pretrvávajú vo vyspelých eko-

nomikách dlhé roky a ako sa ukázalo, ani program štrukturálnych reforiem 

postavený na liberalizácii trhu s tovarmi a službami, trhu s prácou, alebo aj 

                                                        
5 Verejný dlh Japonska bol v roku 2014 na úrovni 240 % HDP a v USA to bolo 123 % HDP.  

6 Okrem iného je významným faktorom rozdielneho priebehu krízy aj absencia fiškálnej únie 
a spoločného rozpočtu v EMU, ktorý by plnil podobnú funkciu ako federálny rozpočet v USA.  

7 Ktoré je lojálne voči vláde a navyše nemá také možnosti na zhodnotenie úspor ako naprí-
klad domácnosti v USA, ktoré vo väčšej miere investujú do akcií súkromných spoločností.  
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finančného trhu, tento stav nezmenil. Naopak, na príklade liberalizácie finanč-

ného sektora môžeme ilustrovať nárast rizík a nerovnováh, ktoré prispeli k nad-

mernému zadlžovaniu a problémom so zlými úvermi bánk. Kľúčovým aktom 

deregulácie bolo z tohto pohľadu v USA zrušenie Glassovho-Steagallovho zá-

kona (1999) regulujúceho a oddeľujúceho pôsobenie komerčných a investičných 

bánk. Podobne sa postupovalo v Európskej únii, keď v roku 1999 Európska 

komisia schválila akčný plán pre finančné služby „Financial Services Action 

Plan“ a uvoľnila tak existujúci regulačný rámec bankových inštitúcií. To tieto 

ekonomické subjekty povzbudilo a popri bežných komerčných aktivitách sa 

začali voľne púšťať aj do investičných a špekulatívnych obchodov. Liberalizácia 

bankových aktivít postupne viedla k vzniku nových finančných produktov, 

z ktorých viaceré mali síce prispieť k väčšej stabilite finančného systému, ale 

paradoxne prispeli skôr k väčšej zraniteľnosti celého ekonomického systému.  

Finančné subjekty sa snažili o minimalizáciu obchodných rizík napríklad 

prostredníctvom sekuritizácie úverov a „credit default swaps“. Založili nere-

gistrované a neregulované „offshore“ hedžové fondy, čo podporilo obchodo-

vanie s derivátmi a vytvorenie komplikovaných finančných produktov a ná-

strojov, s pomocou ktorých môžu banky obchádzať pravidlá transparentnosti 

a/alebo kapitálové požiadavky zo strany regulačných autorít. Banky začali 

vo väčšom špekulovať na kapitálových trhoch a manipulovať devízové trhy, 

čo sú aktivity na hraniciach morálneho hazardu, pre ktoré dnes musí viacero 

finančných inštitúcií dokonca čeliť vyšetrovaniu a finančným pokutám. Nere-

gistrované bankové účty vytvorené za účelom odlevu kapitálu a vyhnutiu sa 

plateniu daní sú primárne aktivity vykonávané prostredníctvom „offshore“ 

bánk. Medializované kauzy nadnárodných bánk UBS, HSBC, či J. P. Morgan 

dokresľujú často až kriminálne aktivity, na ktorých sa v rámci globalizovanej 

svetovej ekonomiky môžu podieľať stovky bánk.  

Najväčšie banky sa od roku 1999 stali vďaka rozsiahlej deregulácii ešte 

viac komplexnými a finančná kríza na ich správaní v podstate nič nezmenila. 

Naopak, finančná pomoc ktorej sa im dostalo poslúžila pri ich ďalšej expan-

zii v globálnom meradle. Naďalej kombinujú komerčné a investičné bankov-

níctvo s brokerskými aktivitami, pričom hospodárska politika uplatňovaná 

v časoch krízy sa zásadne prispôsobovala záujmom globálneho finančného 

systému, ktorý sa v prostredí chýbajúcej, alebo nedostatočnej regulácie staral 
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predovšetkým o svoje partikulárne záujmy, ktoré môžu byť v protiklade so 

záujmami štátu, alebo jeho obyvateľov.  

Zadlženie európskych štátov a fiškálne deficity nie sú jediným problémom 

oslabujúcim konjunktúru hospodárskeho cyklu v európskych krajinách. Kom-

plementárne s rozpočtovou nerovnováhou sa oslabuje aj európsky bankový 

systém, pretože veľké banky z Nemecka a Francúzska nakupujú veľa obli-

gácií problémových štátov z periférie Európy. Navyše, banky v periférnych 

krajinách sú poznačené problémami v súvislosti s nadhodnocovaním ich do-

mácich aktív. Tak ako to bolo napríklad pri hypotekárnych úveroch a násled-

nom kolapse trhov s nehnuteľnosťami v Španielsku a v Írsku. Tieto faktory 

sa podpísali pod rozvoj bankovej krízy, ktorá sa z podstaty bankového spro-

stredkovania preniesla aj do reálnej ekonomiky. Následný pokles úverovej 

aktivity sa potom prejavil na spomalení rastu HDP v celej Európe (tak v kra-

jinách jadra, ako aj krajinách periférie).  

Nevyvážená štruktúra EMU s priveľkými rozdielmi v ekonomickej výkon-

nosti jednotlivých členských krajín sa odráža na vytváraní veľkých vonkaj-

ších a vnútorných nerovnováh. Systémové nedostatky a kumulovaný efekt 

vyššie uvedených faktorov sa v kombinácii s uplatňovanou hospodárskou 

politikou podieľali na priebehu samotnej dlhovej krízy, ktorá je v niektorých 

krajinách EMU navyše umocnená dlhotrvajúcou recesiou. Problémom je, že 

vysoké verejné dlhy, banková kríza a hospodárska recesia sa navzájom po-

silňujú a je preto takmer nemožné vyriešiť ich samostatne, ako oddelené 

problémy. Treba ich riešiť spoločne na nadnárodnej úrovni, čo je ale v názo-

rovo roztrieštenej Európe mimoriadne ťažké a hlavne nákladné, tak na čas, 

ako aj finančné prostriedky.  

1.2. Monetárny charakter dlhovej deflácie  

Priebeh finančnej a dlhovej krízy ukázal na veľké rozdiely medzi jednotli-

vými členskými krajinami EMU, pričom existujúce nerovnováhy sa prehĺbili 

najmä vplyvom finančnej liberalizácie. V EMU prakticky neexistuje spoločná 

makroekonomická stratégia, ktorá by mala dlhodobý charakter a reflektovala 

potreby a špecifiká jednotlivých ekonomík. Prijímané opatrenia na úrovni 

EMU tak majú z pohľadu záujmov jednotlivých krajín často len formálny 
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charakter, bez skutočného presvedčenia o ich potrebe na strane zodpoved-

ných národných autorít.  

Eurozónu a nerovnováhy v nej negatívne ovplyvňujú dve dlhodobé makro-

ekonomické stratégie: na jednej strane neomerkantilistická stratégia severných 

krajín (napr. Nemecko, Holandsko, Rakúsko) a na druhej strane stratégia 

vysokých vonkajších deficitov v južných krajinách, ktorá je podporovaná ne-

gatívnymi reálnymi úrokovými mierami. Tento vývoj korešponduje s rozdielmi 

v cenových hladinách a inflačné diferenciály zostávajú v EMU aj naďalej na 

relatívne vysokých hodnotách. Rozdielna úroveň cien generuje rozdiely 

v konkurencieschopnosti a tak zatiaľ čo ceny rastú relatívne rýchlo v kraji-

nách, ako Grécko, Španielsko alebo Portugalsko, na druhej strane sa inflá-

cia drží relatívne nízko, napríklad v Nemecku. To v podstate bráni krajinám 

z periférie nadobudnúť potrebnú cenovú konkurencieschopnosť. Dobiehajú-

ce krajiny periférie dosahujú štrukturálne vyššie tempá rastu HDP a inflácie 

ako viac vyspelé krajiny jadra a tak bolo v EMU veľmi ťažké uplatniť jednot-

nú monetárnu politiku. Aj bez prítomnosti asymetrických šokov dosahujú 

jednotlivé členské krajiny rozdielne reálne úrokové miery a monetárna politi-

ka je aj preto na jednej strane relatívne reštriktívna pre Nemecko a na druhej 

strane relatívne expanzívna pre krajiny, ako napríklad Grécko, Španielsko, 

alebo Írsko.8  

Z pohľadu štrukturálnych nerovnováh a problémov, ktoré z toho vyplýva-

jú pre hospodársku politiku v eurozóne sa zdá, že najviac priamočiarym 

riešením by bola zmena vyššie uvedených hospodárskych stratégií, čo je 

však veľmi nepravdepodobné, minimálne v horizonte najbližších dekád. Skú-

senosti z posledných rokov ale ukazujú, že stratégie rastu uplatňované 

v európskych ekonomikách sú dlhodobo neudržateľné, pretože budú ďalej 

generovať vonkajšie a vnútorné nerovnováhy vedúce ku krízam a recesiám. 

Máme tu na mysli napríklad Nemecko a Holandsko (príliš vysoké externé 

prebytky), Grécko, Španielsko a Portugalsko (príliš vysoké externé deficity), 

alebo napríklad Veľkú Britániu (príliš závislá na finančných trhoch) a Sloven-

sko (príliš veľká závislosť na automobilovom priemysle). Potrebné štrukturálne 

                                                        
8 Krajiny, v ktorých mali domácnosti a firmy veľkú motiváciu požičiavať si, dôsledkom čoho 
bol rýchlejší hospodársky rast a väčšie nerovnováhy.  
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zmeny môžu byť bolestivé a trvať pomerne dlhú dobu, avšak naznačujú, že 

riešenie problému dlhovej krízy v eurozóne nemusí byť zásadne na strane 

rozpočtovej politiky, alebo len na strane monetárnej politiky.  

Napriek snahe Európskej centrálnej banky (ECB) o naštartovanie ekono-

mickej aktivity prostredníctvom politiky lacných peňazí sa ukazuje, že mone-

tárna politika nemusí sama o sebe stačiť na udržateľné oživenie a expanziu 

hospodárskeho rastu. Slabá úverová aktivita po roku 2009 naznačuje pretr-

vávajúce obavy ekonomických subjektov ohľadom budúceho vývoja v EÚ. 

Plánovanie a cieľovanie úrokových mier zo strany ECB sa ukázalo v smere 

podpory dopytu ako málo účinné. Firmy a domácnosti nezačali ani po zníže-

ní oficiálnych úrokových mier vo väčšej miere investovať, alebo spotrebúvať. 

Oslabený dopyt majú na svedomí rôzne faktory, ale neistota a vyhýbanie sa 

riziku pravdepodobne patria medzi kľúčové. Pri vysokej nezamestnanosti sa 

ľudia prirodzene obávajú o pracovné miesta a príjmy. Zároveň majú tenden-

ciu znižovať (resp. refinancovať) svoj starý dlh a tak skôr ako by nízke úro-

kové miery stimulovali spotrebu, vedú u ľudí k obavám, že bez podstúpenia 

väčšieho rizika si nevybudujú dostatočný objem prostriedkov na dôchodok, 

keďže ich úspory sa budú pri nízkych úrokových mierach zhodnocovať mi-

nimálne. Slabšia ponuka úverov pre nefinančné subjekty a dokonca jej ne-

gatívny rast v rokoch 2010 – 2013 oslabuje agregátny dopyt a posilňuje 

deflačné tlaky, ktoré sú viditeľné hlavne v najviac zadlžených krajinách európ-

skej periférie.  

Monetaristická doktrína (Friedman, 1963) predpokladá, že inflácia je vždy 

monetárny fenomén a je v podstate jedno či na pokles cenovej hladiny vplý-

vajú aj iné faktory, pretože centrálna banka disponuje dostatočne efektívny-

mi nástrojmi, aby s ich použitím vedela dosiahnuť vytýčený inflačný cieľ. Vo 

svojej práci to spomína napríklad aj Mishkin (Mishkin, 1984). Faktom zostá-

va, že po zavedení menovej únie (EMU) sa v Európe deflačné tlaky posilnili. 

V porovnaní napríklad s Japonskom nemajú totiž členské krajiny EMU sa-

mostatnú menovú politiku a svoju vlastnú menu, ktorú by mohli vo svetle 

dlhovej krízy devalvovať a zvýšiť tak potenciálny rast svojich ekonomík.9 

                                                        
9 Podobne, členským krajinám chýba na úrovni EMU federálny rozpočet a fiškálna únia tak 
ako je tomu v USA, čo značne oslabuje potenciál hospodárskej politiky smerom k eliminácii 
medzery v outpute.  
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Efekty monetárnej politiky majú obmedzenú trvácnosť a po uplynutí ex-

panzívnej monetárnej politiky ECB môžeme preto pri štátnych dlhopisoch  

očakávať vyššie rizikové prémie vo viacerých zadlžených krajinách, čo bude 

zosilňovať deflačné tlaky nateraz v Európe utlmené vplyvom realizácie 

politiky kvantitatívneho uvoľnenia a nákupov štátnych dlhopisov zo strany 

ECB.  

Centrálne banky v Japonsku a eurozóne realizujú bezprecedentné mo-

netárne uvoľnenie v podobe kvantitatívneho uvoľnenia. V dôsledku tejto po-

litiky je možné v strednodobom horizonte očakávať rovnako bezprecedentný 

rast cien aktív, ako sú akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy,10 ale tiež aj potenciálne 

zhodnocovanie zahraničných mien voči euru a jenu. To bude nepochybne 

pútať pozornosť špekulantov a tak sa môže stať, že zvýšená volatilita pohy-

bu cezhraničného kapitálu vyvolá neočakávanú finančnú nestabilitu.  

Politika kvantitatívneho uvoľnenia je okrem iného založená na nakupo-

vaní štátnych dlhopisov. Takéto zvýšenie dopytu po štátnych dlhopisoch 

ovplyvňuje ich výnosy a narúša mechanizmy alokácie rizík. Rovnako môžu 

byť narušené aj nákupné a výrobné rozhodnutia v porovnaní s tým, ako by sa 

ekonomické subjekty rozhodovali v prostredí bez zásahov centrálnych bánk. 

Penzisti, poisťovne, dôchodkové fondy, ale aj obyčajní investori prichádzajú 

v dôsledku politiky kvantitatívneho uvoľnenia o možnosti bez rizikového 

úročenia úspor, nakoľko sa úrokové miery dostali prakticky na nulu. To má 

nepochybne vplyv na spotrebné správanie a zároveň to dotknuté ekonomic-

ké subjekty núti hľadať iné formy zhodnocovania úspor, ktoré už ale majú 

rizikovejšiu povahu a mnohých ľudí tak môžu odrádzať.  

Skúsenosti USA naznačujú pri politike kvantitatívneho uvoľnenia poten-

ciálne zlepšenie ukazovateľov, ako sú nezamestnanosť, inflácia, alebo rast 

HDP – ale nemusí k tomu dôjsť, pokiaľ nebudú aj v eurozóne zrealizované 

potrebné štrukturálne reformy. Tie by sa mali týkať reforiem v oblasti udrža-

teľného ekonomického rastu, ku ktorým je nepochybne potrebná aj finančná 

podpora zo strany štátu vo forme výdavkov a obstarávania inovatívnych 

                                                        
10 To môže zvýšiť bohatstvo starších, predovšetkým v tých krajinách, ktorých penzijné 
fondy majú vo svojich portfóliách vysoký podiel akcií. Viac ako 20 % je to vo Fínsku, 
v Belgicku, Holandsku, Estónsku, Poľsku, Nórsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Portugalsku a vo 
Veľkej Británii.  
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tovarov a služieb. V Európe sa ale v rámci fiškálnej konsolidácie na národnej 

úrovni deje presný opak, čo zvýrazňuje negatíva plynúce z absencie celo-

európskeho federálneho rozpočtu.  

1.3. Fiškálny charakter dlhovej deflácie  

Po roku 2008 došlo vo vyspelých ekonomikách k zhoršeniu verejných fi-

nancií vplyvom viacerých faktorov. Na jednej strane to bol pokles daňových 

príjmov v dôsledku spomalenia ekonomickej aktivity, na druhej strane zase 

rast výdavkov v dôsledku podpory v nezamestnanosti (cyklický deficit), sti-

mulovania ekonomickej aktivity a tiež vplyvom špecifických opatrení na 

pomoc finančným inštitúciám (diskrecionárny deficit). Nezanedbateľná časť 

z deficitov je teda spôsobená dočasnými stimulmi, alebo stratami na daňo-

vých príjmoch. Z tohto pohľadu tak nie je pre eurozónu až takým problémom 

štrukturálny deficit, ako skôr pomalý hospodársky rast a jeho negatívne 

konzekvencie pre výber daní. Namiesto šetrenia a konsolidácie by sa tak 

mala fiškálna politika zamerať skôr na stimulovanie agregátneho dopytu 

a zaplnenie medzery v outpute.  

Finančná kríza a jej priebeh ukázali, že prijímané úsporné opatrenia na 

strane fiškálnej politiky boli vo viacerých krajinách EÚ neprimerané. Európ-

ska komisia uvalila na väčšinu členských krajín povinnosť realizovať opatre-

nia proti nadmerným deficitom, ktoré okrem iného stanovujú povinnosť re-

dukcie deficitu do určitého času bez ohľadu na reálny vývoj v ekonomike 

počas tohto obdobia. Je pritom všeobecne známe, že rozpočtová bilancia vo 

veľkej miere závisí práve od dynamiky súkromného dopytu.  

Fiškálna politika by sa ale nemala robiť len pre dosahovanie určených 

parametrov (deficitu, dlhu a pod.) a ich hodnoty by nemali byť konečným 

cieľom, ale prostriedkom pre dosiahnutie vyšších cieľov, ako je napríklad 

udržiavanie želanej miery zamestnanosti, alebo agregátneho dopytu. Napo-

kon, je to práve úroveň zamestnanosti, ktorá predstavuje rozhodujúci faktor 

pre udržateľnosť existujúceho sociálneho systému v EMU.11 Verejný dlh 

                                                        
11 Samozrejme pri prijateľnej miere inflácie a úrokových mier.  



20 
 

a rozpočtový deficit by mali byť odvodené od takýchto ukazovateľov a nie od 

pevne stanoveného čísla12 bez ohľadu na okolnosti a aktuálny vývoj.  

Ak súkromný dopyt stagnuje, t. j. pokiaľ nie sú firmy ochotné zadlžovať 

sa a domácnosti chcú viacej šetriť, je podľa nášho názoru potrebné udržiavať 

určitú výšku deficitov rozpočtu a akceptovať istý rast verejných dlhov – po-

trebných k tomu, aby sme ekonomiku vyviedli z dlhovej deflácie a stagnácie 

hospodárskeho rastu. Môžeme tak spolu s Koo (2015) argumentovať, že 

zadlžené súkromné subjekty sa správajú racionálne a je dobré, že sa snažia 

dostať svoje finančné bilancie opäť do rovnováhy, prípadne prebytku. Toto 

ich správanie má ale nežiaduce agregátne dopady na celú ekonomiku, pre-

tože usporené peniaze sa nedostávajú späť do obehu (prostredníctvom 

bankového sprostredkovania) ako je tomu zvyčajne a ekonomika sa tak 

dostáva do deflačnej špirály.  

Na jednej strane tak máme subjekty, ktoré zvyšujú vlastné úspory 

a splácajú svoj dlh, na druhej strane nám však v EMU chýba niekto, kto by si 

tieto prostriedky požičal a minul, čim by sa s pomocou multiplikátora mohla 

ekonomika dostať na trajektóriu expanzie hospodárskeho cyklu. Pokiaľ do-

mácnosti nezvyšujú svoj dopyt po úveroch a firmy nevidia dostatok investič-

ných príležitostí, jednoduché nalievanie peňazí do bánk a monetárna ex-

panzia nemusia stačiť na expanziu hospodárskeho cyklu.  

Deflačné tlaky vyplývajúce z oddlžovania súkromných subjektov nemôže 

centrálna banka sama o sebe zvládnuť. K ich odbúraniu je potrebné vytvoriť 

dodatočný dopyt a jediným subjektom na trhu kto to môže v danej situácii 

spraviť je štát. Tak ako funguje centrálna banka v pozícii veriteľa poslednej 

inštancie, tak by mal (napr. podľa Keynesa) štát fungovať ako dlžník posled-

nej inštancie. Vytvorí pritom dodatočný dopyt po úsporách, ktoré sa ako 

likvidita následne minú v reálnej ekonomike. Obnoví sa tak peňažný multipli-

kátor a tvorba nových príjmov, čím sa súkromnému sektoru uľahčí splácanie 

dlhov. V tomto duchu postupujú zodpovedné autority napríklad v USA, alebo 

Japonsku. V Európe sa ale niečo podobné nestalo, nakoľko krajiny musia 

dodržiavať Pakt rastu a stability s ohraničením dopytu štátu na úrovni fixného 

                                                        
12 Máme tu na mysli maastrichtské kritériá pre deficit a dlh, ktorých hodnoty nie sú nijak 
zmysluplne zdôvodnené.  
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deficitu rozpočtu, čo ich necháva popri vysokých úsporách súkromného 

sektora prakticky chytené v deflačnej špirále, aj s jej negatívnymi konzek-

venciami pre ekonomický vývoj. Nakoniec spomeňme ešte jeden dôležitý 

argument v prospech tvorby verejného dlhu a tým je tvorba úspor, vrátane 

tých na dôchodok. Pokiaľ ľudia chcú13 akumulovať bezpečné finančné aktí-

va, verejný sektor by im to mal umožniť – predovšetkým vo svetle nestability 

a vysokej miery špekulatívnosti finančných trhov. Starnúce obyvateľstvo by 

tak dostalo možnosť bezpečnejšieho zhodnotenia vlastných úspor, čo by 

mohlo pomôcť pri zvýšení dôvery a optimizmu domácností.  

* * *  

Pri snahe o podporu hospodárskeho rastu negatívne poznačeného de-

fláciou a vysokou nezamestnanosťou sa centrálne banky snažia povzbudiť 

ekonomickú aktivitu a oživiť expanziu hospodárskeho cyklu prostredníctvom 

tradičnej politiky lacných peňazí – čiže nízkych úrokových mier. Ako sa ale 

ukazuje, táto politika je v jednotlivých európskych ekonomikách rozdielne 

účinná, čo je spôsobené heterogénnou štruktúrou EMU. Ak by aj malo dôjsť 

k väčším štrukturálnym zmenám v zmysle fiškálnej únie, alebo zvýšenia 

reálnej konkurencieschopnosti európskych ekonomík, udeje sa tak pri sú-

časnej konštelácii len v dlhodobom horizonte. V dôsledku toho, že politika 

lacných peňazí bude trvať pravdepodobne rekordne dlho, môžeme reálne 

predpokladať vytvorenie nových nerovnováh, predovšetkým na finančných 

trhoch. V súvislosti s prevládajúcimi deflačnými tlakmi môžeme v EMU oča-

kávať pokračovanie expanzívnej monetárnej politiky, ktorá však podobne 

ako v USA nemôže trvať donekonečna a v istom momente14 bude musieť 

dôjsť k jej sprísneniu.  

Rast úrokových mier v prostredí absentujúcich štrukturálnych reforiem 

a fiškálnej podpory ale bude s najväčšou pravdepodobnosťou spúšťačom 

novej recesie. Vzhľadom na tento scenár by mali vlády v jednotlivých európ-

skych ekonomikách využiť súčasné prostredie nulových úrokových mier, 

                                                        
13 A z hľadiska sporenia na dôchodok aj potrebujú.  

14 Po oživení hospodárskeho rastu a uspokojivom poklese miery nezamestnanosti či raste cien.  
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ktoré dovoľuje prefinancovanie deficitov rozpočtu za historicky rekordne 

nízke náklady. Vytvára sa tak priestor pre väčšiu angažovanosť štátu na 

margo existujúcej medzery v outpute a zlepšenia podmienok pre hospodár-

sky rast v budúcnosti. Naznačujú to skúsenosti z USA, kde bol štát v čase 

Veľkej recesie omnoho viac aktívnejší, čo im umožnilo naštartovať expanziu 

hospodárskeho cyklu skôr ako v Európe. Navyše sa pri fiškálnej expanzii 

posilnia inflačné tlaky, ktorých absencia v EMU bráni dosiahnutiu stanove-

ných cieľov ECB. Vyššie úrokové miery by zväčšili manévrovací priestor 

k dispozícii centrálnej banky a takto vyslaný signál trhu by mal byť dostatoč-

ným motívom pre fiškálnu konsolidáciu, bez ohľadu na numerické ciele týka-

júce sa deficitu rozpočtu, či verejného dlhu, ktoré sú v súčasnosti prekážkou 

pre povzbudenie potenciálneho rastu v EMU.  
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2. MAKROEKONOMICKÉ NEROVNOVÁHY V ŠTÁTOCH  
EUROZÓNY  

Hypotekárna kríza v USA vyústila do svetovej finančnej krízy a svetovej 

recesie. Ako dôsledok týchto kríz vznikla dlhová kríza. Jej epicentrom sa 

stali niektoré členské štáty eurozóny. V danej súvislosti sa vynára otázka, 

prečo epicentrom dlhovej krízy sa stali niektoré členské štáty eurozóny, keď 

epicentrom hypotekárnej krízy boli USA. Pri zodpovedaní tejto otázky je 

potrebné prehodnotiť samotný vývoj v členských štátoch eurozóny od jej 

vzniku. Je všeobecne známe, že dlhovú krízu v členských štátoch eurozóny 

spôsobili výrazné ekonomické nerovnováhy, a to tak vnútorné, ako aj von-

kajšie, ktoré sa postupne zhoršovali po dovŕšení poslednej etapy integračných 

procesov – vytvorení Hospodárskej a menovej únie. Vznik predchádzajúcich 

kríz, t. j. svetovej finančnej krízy, recesie svetovej ekonomiky a dlhovej krízy, 

ešte prehĺbil už predtým existujúce makroekonomické nerovnováhy.  

Cieľom tejto časti štúdie je poukázať na niektoré základné trendy vo vý-

voji ekonomík vybraných štátov eurozóny a objasniť, ako tieto negatívne 

trendy prispeli k súčasnej zložitej a v niektorých prípadoch neudržateľnej 

situácii, hlavne čo sa týka vývoja na bežnom účte platobnej bilancie a verej-

ného dlhu.  

V rámci tejto problematiky sa zaoberáme analýzou vybraných ukazova-

teľov, ktoré výraznou mierou prispeli k súčasným makroekonomickým ne-

rovnováham v rámci členských štátov EÚ,15 ale hlavne v rámci členských 

štátov eurozóny. Podstatná časť je venovaná analýze obchodnej bilancie ako 

základného ukazovateľa, ktorý ovplyvňuje vývoj na bežnom účte platobnej 

                                                        
15 V súvislosti s pretrvávajúcimi a prehlbujúcimi sa makroekonomickými nerovnováhami Európ-
ska komisia (EK) v roku 2011 prijala dokument pod názvom Macroeconomic Imbalances Proce-
dure. Prijatie tohto dokumentu pri hodnotení makroekonomických nerovnováh bolo súčasťou 
schváleného a prijatého balíka pod názvom Six Packs, ktorého cieľom bolo včasné/skoré 
poukázanie na riziká v oblasti makroekonomických nerovnováhach v členských štátoch EÚ 
a snaha, aby tieto nerovnováhy neviedli k narušeniu fungovania Európskej hospodárskej a me-
novej únie. Tento dokument bol prijatý pod číslom 1176/2011 na zasadnutí Európskej rady 
a Európskeho parlamentu dňa 16. novembra 2011.  
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bilancie. Práve vývoj na bežnom účte platobnej bilancie je jedným zo zá-

kladných ukazovateľov vzniku makroekonomických nerovnováh.  

Na základe podrobnej analýzy základných makroekonomických nerovno-

váh v členských štátoch eurozóny sa zameriame aj na niektoré kritické opatre-

nia, ktoré bude potrebné prijať a implementovať, konkrétne kroky zamerané 

na postupné zníženie makroekonomických nerovnováh, ako aj vytvorenie 

podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti členských štátov EÚ, ktoré 

prijali jednotnú menu.  

2.1. Ktoré faktory viedli k makroekonomickým nerovnováham 
v členských štátoch eurozóny  

Vznik a postupné prehlbovanie makroekonomickým nerovnováh v člen-

ských štátoch eurozóny bolo výsledkom viacerých vzájomne prepojených 

faktorov. Panuje takmer všeobecná zhoda v tom, že závažným faktorom, kto-

rý mal za následok vznik makroekonomických nerovnováh, bolo vytvorenie 

Európskej hospodárskej a menovej únie. Zavedenie jednotnej meny viedlo 

k eliminácii kurzového rizika a iných transakčných nákladov, ktoré do istej 

miery negatívne ovplyvnili prílev kapitálu do štátov eurozóny. Na túto sku-

točnosť vo svojich štúdiách poukázalo viacero autorov, predovšetkým Blan-

chard a Giavazzi (2002), ako aj Schmitz a von Hagen (2011).  

Na postupný nárast deficitu na bežnom účtu platobnej bilancie v niekto-

rých členských štátoch eurozóny, ktorý bol výsledkom zhodnotenia výmen-

ného kurzu a pozitívnej inflácie, poukázali štúdie prezentované Európskou 

komisiou. Okrem toho EK upozornila aj na vývoj a vplyv Balassovho-Sa-

muelsonovho efektu medzi obchodovateľnými a neobchodovateľnými tovar-

mi a službami.  

Chen (2011) poukázal na tok kapitálu z niektorých priemyselne najvy-

spelejších štátov eurozóny (Nemecko a Francúzsko) do priemyselne menej 

vyspelých štátov (Grécko, Írsko a Španielsko). Prílev kapitálu viedol k pre-

hĺbeniu makroekonomických nerovnováh, hlavne v oblasti verejných financií, 

menovite verejného dlhu. Prílev kapitálu viedol k nadmernému financovaniu 

v stavebníctve, najmä v oblasti nehnuteľností. Práve prílev kapitálu z niektorých 

priemyselne najvyspelejších štátov eurozóny do relatívne menej vyspelých 
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štátov viedol k vzniku bezprecedentnej dlžníckej krízy v členských štátoch 

eurozóny.  

Vyšší rast HDP a rast domáceho dopytu podnietili nárast reálnych miezd, 

čo následne viedlo k zníženiu konkurencieschopnosti týchto štátov. Na zvý-

šenie rastu cien v neobchodovateľnom sektore (v sektore služieb) poukázali 

Giavazzi a Spaventa (2010).  

Jedným z hlavných faktorov, ktoré viedli k nerovnováham, bola aj asy-

metria v medzinárodnom obchode, spôsobená zhodnotením reálneho vý-

menného kurzu v dlžníckych štátoch eurozóny. Nadmerné zhodnotenie reál-

neho výmenného kurzu viedlo k zhoršeniu konkurencieschopnosti vo väčši-

ne dlžníckych štátoch (Jaumotte – Sodsriwinboon, 2010). Na relatívne nízku 

konkurencieschopnosť dlžníckych štátov poukázali vo svojich štúdiách Di 

Mauro a Foster (2008).  

V súvislosti s relatívne a postupne sa zhoršujúcou konkurencieschop-

nosťou niektorých členských štátov eurozóny Chen (2011) upozornil na to, 

že okrem reálneho zhodnotenia výmenného kurzu niektorých dlžníckych štá-

tov sa zaznamenala aj relatívne nízka produktivita práce a relatívna nízka 

flexibilita trhu práce v štátoch eurozóny.  

Okrem toho Medzinárodný menový fond (IMF, 2013) vo svojich štúdiách 

dokumentoval, že zvýšenie cien energií, najmä ropy v druhej polovici prvej 

dekády tohto storočia, viedlo k prehĺbeniu obchodného deficitu v štátoch, 

ktoré sú od dovozu ropy závislé. Na druhej strane, vysoké aktívne saldá 

obchodnej bilancie štátov vyvážajúcich ropu a Číny viedli k zvýšenému do-

pytu po strojoch a zariadeniach z Nemecka. To následne viedlo k prehĺbeniu 

nerovnováh na bežnom účte platobnej bilancie. Znížené príjmy z vývozu 

v prípade dlžníckych štátov eurozóny spôsobili pokles spotreby a domáceho 

dopytu.  

V nasledujúcej časti analyzujeme vnútorné a vonkajšie makroekonomic-

ké nerovnováhy v rámci štátov eurozóny. Pri hodnotení vzniku a vývoja 

týchto nerovnováh sme použili aj údaje obsiahnuté v Procedúrach o makro-

ekonomických nerovnováhach zo dňa 28. novembra 2014 (pozri tab. 2.1).  
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Pri analýze vývoja nerovnováh v členských štátoch eurozóny sa zame-

riavame tak na vnútorné, ako aj vonkajšie ekonomické nerovnováhy.16 Naj-

dôležitejšie miesto v hodnotení vývoja vonkajšej nerovnováhy má bežný 

účet platobnej bilancie.  

2.2. Bežný účet platobnej bilancie  

Pri hodnotení makroekonomických parametrov je bežný účet platobnej 

bilancie jeden z najdôležitejších indikátorov spomedzi jedenástich ukazova-

teľov. Tento vonkajší účet vyjadruje vonkajšiu ekonomickú rovnováhu. Cha-

rakteristickým pre bežný účet platobnej bilancie je vývoj obchodnej bilancie, 

ale hlavne vzájomný vzťah medzi vývozom a dovozom tovarov a služieb.  

Od vzniku Európskej hospodárskej a menovej únie niektoré členské štáty 

eurozóny postupne zaznamenávali akumuláciu zahraničných záväzkov. Okrem 

toho v niektorých ekonomikách štátov eurozóny začala rásť domáca spotreba, 

čo bolo do istej miery vyvolané a podporované nárastom prílevu kapitálu. 

Tento trend bol charakteristický pre najzadlženejšie štáty eurozóny (Grécko, 

Írsko, Portugalsko a Španielsko), a práve ekonomiky týchto štátov sa v roku 

2009 dostali do hlbokej recesie. Následne sa výrazne znížil prílev kapitálu 

do nich a zvýšila sa nezamestnanosť. Vzniká otázka, ako by bolo možné 

tieto ekonomiky stabilizovať pri absencii nominálneho výmenného kurzu. 

Preto jednou z možnosti bol prístup k zmene relatívnych cien a nákladov.17  

                                                        
16 Do skupiny ukazovateľov na hodnotenie vonkajšej nerovnováhy patria: bežný účet platob-
nej bilancie, medzinárodná investičná pozícia, reálny efektívny výmenný kurz, náklady na 
pracovnú silu a podiel na vývoze. Medzi ukazovateľov na hodnotenie vnútornej nerovnováhy 
patria: dlh súkromného sektora, dlh verejného sektora, nezamestnanosť, rast cien nehnuteľnosti 
a tok úverov súkromnému sektoru.  

17 Adaptácia relatívnych cien sa uskutočňuje postupne. Reálny efektívny výmenný kurz 
dlžníckych štátov sa znehodnotil v priemere od 10 % do 25 %. Uvedené zníženie bolo spre-
vádzané hlavne znížením nákladov na pracovnú silu.  

Relatívne nízky zahraničný dopyt po tovaroch a službách zo štátov eurozóny a nízka miera 
inflácie nevytvorili dostatočne podmienky na vnútornú rovnováhu. Preto bude vhodné v rámci 
makroekonomickej politiky podporiť dopyt a prijať opatrenia, aby sa miera inflácie pohybova-
la v rámci prijatého strednodobého inflačného cieľa. Na zvýšenie konkurencieschopnosti vý-
robkov a služieb na zahraničných trhoch bude dôležité pokračovať v štrukturálnych refor-
mách. Tie môžu viesť k rastu produktivity práce a podpore realokácie zdrojov pre obchodova-
teľné tovary.  
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Na lepšiu prehľadnosť vytvoríme (dva grafy) hodnotenie vývoja na bež-

nom účte platobnej bilancií. Na grafe 2.1 zobrazujeme štáty (Belgicko, Fín-

sko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko),18 ktoré 

dosahovali a dosahujú relatívne priaznivý vývoj na bežnom účte platobnej 

bilancie. Táto skupina štátov, s výnimkou Írska a Talianska, nezaznamenala 

v sledovanom období nárast verejného dlhu. Relatívne ekonomicky silné 

štáty eurozóny (Francúzsko a Taliansko) od vzniku eurozóny dosahovali 

prebytok na bežnom účte platobnej bilancie až do roku vzniku svetovej re-

cesie. Hoci Taliansku sa v rokoch 2012 a 2013 podarilo dosiahnuť prebytok 

na bežnom účte platobnej bilancie, v prípade Francúzska možno sledovať 

takýto deficit aj naďalej. Ďalším zakladajúcim štátom eurozóny je Belgicko, 

ktoré podobne ako Francúzsko a Taliansko dosahovalo v skupine štátov po 

Fínsku najvyšší prebytok na bežnom účte platobnej bilancie (5 % HDP) od 

vytvorenia jednotnej meny.  

Po sľubnom vývoji svetovej ekonomiky (roku 2010) Belgicko dosiahlo 

prebytok na bežnom účte platobnej bilancie. Následne, po ďalšom poklese 

svetovej ekonomiky a ekonomiky eurozóny, ako aj v dôsledku neistého 

a nerovnomerného vývoja začiatkom tejto dekády, sa v Belgicku znova 

prejavil deficit na bežnom účte platobnej bilancie (2011, 2012, 2013).  

Fínsko patrí k štátom s najväčšími výkyvmi na bežnom účte platobnej bi-

lancie v tejto skupine štátov. Od vzniku eurozóny fínsku ekonomiku silne 

podporovala exportná výkonnosť (Nokia), v dôsledku čoho dosahovala rela-

tívne vysoké prebytky na bežnom účte platobnej bilancie (1999 – 2010), hoci 

                                                                                                                     
Na zvýšenie akcieschopnosti členských štátov eurozóny, ale hlavne zvýšenie ich konkuren-

cieschopnosti bude potrebné uskutočňovať inštitucionálne zmeny. V rámci nich môže vytvo-
renie bankovej únie a rozvoj kapitálových trhov vytvoriť podmienky na dlhodobo očakávanú 
finančnú stabilitu. Vzhľadom na relatívne nepriaznivý vývoj v oblasti riadenia verejných finan-
cií v niektorých členských štátoch eurozóny to môže byť vytvorenie fiškálnej únie, ktorá by 
mohla byť dobrým predpokladom na zabezpečenie fiškálnej konsolidácie, ale hlavne dlhodo-
bej stability v oblasti riadenia verejných financií.  

Samotný proces makroekonomických nerovnováh viedol k tomu, že niektoré členské štáty 
eurozóny stratili možnosť prístupu na medzinárodné kapitálové trhy s cieľom získavať doda-
točné finančné zdroje na financovanie verejného dlhu. V tomto smere sa princíp solidarity javí 
ako nevyhnutný na zabezpečenie dobrého fungovania jednotnej meny, ale hlavne zabezpe-
čenie procesu adaptácie v rámci členských štátov eurozóny.  

18 Pri analýze vývoja makroekonomických nerovnováh vychádzame z údajov od vzniku 
eurozóny (1999) až po súčasnosť.  
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s trendom postupného poklesu, až do súčasného deficitu. V ostatných ro-

koch (2011 – 2013) možno vo väčšine členských štátov eurozóny, s výnim-

kou Holandska, Írska, Nemecka19 a Rakúska, sledovať trend deficitu bežné-

ho účtu platobnej bilancie vrátane Fínska.  

G r a f 2.1 

Vývoj bežného účtu platobnej bilancie vybraných štátov  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Rakúsko, aj napriek deficitu na bežnom účte platobnej bilancie od vzniku 

eurozóny (1999 – 2001), stabilne dosahuje prebytok na bežnom účte pla-

tobnej bilancie. Do tejto skupiny štátov patrí ešte Írsko a Slovinsko. Obidva 

malé štáty s relatívne vysokým stupňom otvorenosti dosahovali takmer po-

rovnateľný vývoj na bežnom účte platobnej bilancie. Írska ekonomika pri 

                                                        
19 Do skupiny štátov, ktoré dosahujú najvyššie prebytky na bežnom účte platobnej bilancie, 
patrí aj Nemecko. Nemecká ekonomika so svojou proexportnou orientáciou a vysokou konku-
rencieschopnosťou patrí k štátom, ktoré dosahujú najvyšší prebytok na bežnom účte platob-
nej bilancie (5,5 – 7,8 % HDP) v rámci priemyselne vyspelých štátov.  

-5,6 

6,6 

-5,4 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

V
 %

 H
D

P
 

Eurozóna 17 Rakúsko Belgicko Fínsko

Francúzsko Írsko Taliansko Slovinsko

8,4 



30 
 

zavedení jednotnej meny euro dosahovala mierny prebytok na bežnom účte 

platobnej bilancie. Od začiatku tejto dekády sa však deficit na bežnom účte 

platobnej bilancie postupne zvyšoval a v období vzniku svetovej recesie 

dosiahol neudržateľnú úroveň (–5,6 % HDP).20  

Hoci írska ekonomika bola výrazne postihnutá svetovou finančnou krízou 

a následnou recesiou, možno konštatovať, že realizátori hospodárskej politi-

ky dokázali bez ďalšieho výrazného nárastu verejného dlhu relatívne stabili-

zovať národnú ekonomiku. Írska ekonomika zaznamenala lineárny trend 

vzostupu prebytku na bežnom účte platobnej bilancie – od roku 2010 až po 

súčasnosť; v roku 2013 prebytok na bežnom účte platobnej bilancie dosiahol 

6,6 % HDP.  

Posledným štátom zaradeným do tejto skupiny štátov je Slovinsko – 

členský štát eurozóny, ktorý sa v období prijatia eura zo všetkých novoprija-

tých štátov do EÚ najviac približoval v rámci reálnej konvergencie k zaklada-

júcim členským štátom eurozóny. Slovinsko aj vzhľadom na veľkosť svojej 

ekonomiky zaznamenalo veľmi dynamické zmeny na bežnom účte platobnej 

bilancie. Od vzniku eurozóny Slovinsko patrilo k štátom s deficitom na bež-

nom účte platobnej bilancie; v roku 2008 deficit dosiahol –5,4 % HDP.  

Od vzniku dlhovej krízy v štátoch eurozóny možno sledovať postupný, 

ale výrazný vzostup prebytku na bežnom účte platobnej bilancie – v roku 

2013 dosiahol 5,4 % HDP.  

Na grafe 2.2 sú na zhodnotenie vývoja vonkajšej rovnováhy meranej 

bežným účtom platobnej bilancie do druhej skupiny zaradené tieto štáty: 

Cyprus, Estónsko, Grécko, Malta, Slovensko, Portugalsko a Španielsko. Uvede-

né štáty dlhodobo, t. j. od vzniku EMU, s výnimkou Malty, zaznamenávali de-

ficit na bežnom účte platobnej bilancie. Niektoré zo štátov eurozóny (Estónsko, 

Slovensko) však v týchto rokoch dosiahli prebytok na bežnom účte platobnej 

                                                        
20 Svetová finančná kríza mala ďalekosiahle dôsledky pre írsku ekonomiku. Kríza bankového 
sektora v spojení s bublinou cien nehnuteľností v Írsku viedla k bezprecedentnému nárastu 
deficitu verejných financií (38 % HDP – 2009). Preto írska vláda požiadala Medzinárodný 
menový fond o stabilizačnú pôžičku. Náročný program na základe princípu podmienenosti čer-
pania, poskytnutý a dohľadaný MMF, viedol k zvýšeniu konkurencieschopnosti írskej ekonomiky.  

Zodpovedný prístup írskej vlády v oblasti prijatých opatrení a ich implementovania do reál-
nej praxe môže slúžiť ako učebnicový príklad hlavne pre gréckych politikov a ostatné štáty, 
ktoré prijímajú stabilizačné programy z MMF.  



31 
 

bilancie; a postupne sa k nim priradilo aj Španielsko (2012), ale hlavne 

Grécko,21 ktoré síce od vzniku eurozóny najprv zaznamenali deficit na bež-

nom účte platobnej bilancie, neskôr však dosiahli výrazne zlepšenie vonkaj-

šej rovnováhy.  

G r a f 2.2 

Vývoj bežného účtu platobnej bilancie vybraných štátov 

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Z obidvoch grafov o vývoji na bežnom účte platobnej bilancii možno urobiť 

čiastočný záver, že štáty, ktoré uskutočňovali štrukturálne reformy a dosaho-

vali vyššiu produktivitu práce, než bol rast reálnych miezd, dosiahli aj lepšiu 

konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch s tovarmi a službami v porovnaní 

so štátmi, ktoré v dôsledku nízkej cenovej a výrobkovej konkurencieschopnosti, 

                                                        
21 Veľmi priaznivý vývoj vonkajšej bilancie Grécka súvisí predovšetkým so stabilizačným progra-
mom tzv. troiky, t. j. MMF, ECB a EK. Aj napriek dvom neúspešným stabilizačným programom 
Grécka (2010 a 2012) možno sledovať prvé príznaky zabezpečenia a stabilizácie vonkajšej 
rovnováhy Grécka.  
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vyššiemu rastu reálnych miezd, než bola produktivita práce, dospeli k sú-

časnému neudržateľnému vývoju tak v oblasti vonkajšej rovnováhy, ako aj 

dlhodobej neudržateľnosti verejných financií.  

Potvrdila sa korelačná závislosť medzi bežným účtom a investičnou pozí-

ciou. Čistá medzinárodná investičná pozícia je v priamej korelačnej závislosti 

od veľkosti bežného účtu. Smernica lineárnej regresnej závislosti (graf 2.3) 

s hodnotou 12,091 znamená prírastok hodnoty čistej medzinárodnej investič-

nej pozície o viac ako 12 % HDP pri náraste trojročného priemeru bežného 

účtu v členských štátoch EÚ za roky 2011 – 2013 o 1 % HDP. Záver možno 

zovšeobecniť konštatovaním, že keď bol väčší prebytok na bežnom účte, 

bola vyššia aj medzinárodná investičná pozícia a opačne, nižší stav na bež-

nom účte súvisí s nižšou medzinárodnou investičnou pozíciou.  

G r a f 2.3 

Priama lineárna závislosť investičnej pozície od stavu na bežnom účte platobnej 
bilancie 

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  
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Na lepšie pochopenie vývoja na bežnom účte platobnej bilancie v ďalšej 

časti uskutočníme analýzu vývoja obchodnej bilancie, ako jednej z najdôle-

žitejších súčasti analýzy vývoja vonkajšej nerovnováhy.  

2.3. Obchodná bilancia  

Pri skúmaní vývoja vonkajšej nerovnováhy má neopomenuteľný význam 

stav a vývoj obchodnej bilancie.22 Vývoj obchodnej bilancie pri jednotlivých 

výrobkoch a službách spravidla poukazuje na vývoj konkurencieschopnosti 

v jednotlivých oblastiach ekonomiky. Stav a vývoj obchodnej bilancie okrem 

vývoja konkurencieschopnosti toho-ktorého štátu vyjadruje aj to, do akej miery 

ten-ktorý štát závisí od dovozov. Z toho vidíme, že práve vývoj obchodnej 

bilancie výraznou mierou ovplyvňuje stav a vývoj vonkajšej nerovnováhy.  

Obrázok 2.1a dokumentuje vývoj obchodnej bilancie vybraných štátov 

eurozóny a jej podiel na HDP podľa oblastí za obdobie 1999 – 2012.  

Obrázok zahŕňa tri oblasti, t. j. vývoj obchodnej bilancie: v rámci EMU – 

1. stĺpec/čierny; v rámci EÚ – 2. stĺpec/šedý; mimo EÚ – 3. stĺpec/vzorka. 

Súčasťou tejto analýzy bolo porovnanie vybraných štátov s aktívnym sal-

dom obchodnej bilancie (Nemecko, Fínsko, Holandsko) s najzadlženejšími 

štátmi (Cyprus, Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko), ktoré 

zaznamenali pasívne saldo obchodnej bilancie. Súčasťou tejto analýzy je aj 

Slovensko.  

Z jednotlivých grafov možno urobiť nasledovný záver: Čim menšia je ná-

rodná ekonomika, tým má vyššiu mieru otvorenosti. Relatívne veľká otvore-

nosť ekonomík (Cyprus, Írsko a Slovensko), ale hlavne relatívne nízka úro-

veň diverzifikácie ekonomiky v sledovanom období zabezpečili vysoký podiel 

obchodnej bilancie na HDP. Podiel zahraničnoobchodnej výmeny na tvorbe 

HDP v týchto štátoch predstavuje 20 – 25 %. Hoci Fínsko je počtom obyva-

teľov takmer porovnateľné so Slovenskom a Írskom, možno sledovať rela-

tívne nízku mieru otvorenosti fínskej ekonomiky, t. j. aj nízky podiel obchod-

nej bilancie na tvorbe HDP. 

                                                        
22 Obchodnou bilanciou rozumieme rozdiel medzi vývozom a dovozom tovarov a služieb. Ak 
hodnota vývozu je vyššia, ako je hodnota dovozu, v takom prípade hovoríme o aktívnom 
salde obchodnej bilancie a opačne.  
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O b r á z o k 2.1a 

Obchodná bilancia vybraných štátov podľa oblastí v období 1999 až 2012  
(% HDP)  

  

  

  

Poznámka: V rámci EMU – 1. stĺpec/čierny; v rámci EÚ – 2. stĺpec/ šedý; mimo EÚ – 3. stĺpec/vzorka.  

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z World Integrated Trade Solution (WITS).  
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Zo vzorky 10 sledovaných štátov sú len dve ekonomiky (Nemecko, Ír-

sko),23 ktoré v danom období dosahovali aktívne saldá obchodnej bilancie. 

Jednoznačne možno konštatovať, že Nemecko dlhodobo patrí k ekonomicky 

k najstabilnejším štátom. Aj napriek relatívne vysokým jednotkovým nákla-

dom na pracovnú silu, v porovnaní s ostatnými členskými štátmi eurozóny, 

dosahuje vysokú konkurencieschopnosť svojich výrobkov na medzinárod-

ných trhoch s tovarmi a službami. Z obrázka 2.1a vyplýva, že Nemecko od 

vytvorenia eurozóny (1999) až do vypuknutia svetovej finančnej krízy (2007) 

zaznamenalo vzostupný, takmer lineárny trend aktívneho salda obchodnej 

bilancie tak v rámci členských štátov eurozóny, ako aj v rámci členských 

štátov EÚ. Pokles aktívneho salda s ostatnými štátmi bol ovplyvnený pre-

dovšetkým poklesom zahraničného dopytu po nemeckých výrobkoch na 

medzinárodných trhoch, hlavne v dôsledku už pomaly začínajúcej recesie, 

napríklad v USA.  

Od začiatku svetovej recesie (druhá polovica 2008 a prvá polovica 2009) 

možno sledovať opačný trend, tzn. lineárny trend poklesu aktívneho salda 

obchodnej bilancie tak v rámci členských štátov eurozóny, ako aj členských 

štátov EÚ. Z obrázka 2.1a tiež vyplýva, že podiel aktívneho salda obchodnej 

bilancie na HDP v roku 2012 nedosiahol úroveň roka 2003. Jedným z vy-

svetlení môže byť aj prehlbujúca sa dlžnícka kríza v štátoch eurozóny, ktorá 

výrazne ovplyvnila zahraničný dopyt po nemeckých výrobkoch. Naopak, 

s ostatnými štátmi mimo územia EÚ možno sledovať nárast aktívneho salda 

obchodnej bilancie. Tento trend možno vysvetliť aj narastajúcim dopytom po 

nemeckých výrobkoch, predovšetkým v novoindustrializovaných štátoch, 

hlavne v Číne. Podiel aktívneho salda obchodnej bilancie na tvorbe HDP bol 

vyšší už v roku 2011 v porovnaní s predkrízovým vývojom. V roku 2012 

možno sledovať ďalší nárast dopytu po nemeckých výrobkoch na zahranič-

ných trhoch, hlavne mimo členských štátov EÚ.  

Dlhodobé aktívne saldo obchodnej bilancie Nemecka viedlo k tomu, že 

jeho ekonomika nielenže dlhodobo dosahuje prebytok na bežnom účte pla-

tobnej bilancie, ale disponuje nadmerným prebytkom devízových rezerv. Práve 

                                                        
23 Írsko patrí k tým štátom, ktoré dosahujú aktívne saldo obchodnej bilancie, ale zároveň má 
problémy s verejnými financiami. Problémy, ktoré malo Írsko počas vzniku svetovej finančnej 
krízy, spočívali nie v štruktúre ekonomiky, ale v bankovom sektore a v stavebníctve – bublina 
v oblasti cien nehnuteľností.  
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vďaka aktívnemu saldu obchodnej bilancie a vysokému prebytku na bežnom 

účte platobnej bilancie Nemecka má vyrovnanú vonkajšiu pozíciu v rámci 

členských štátov eurozóny.  

Druhým štátom v rámci zvolenej skupiny členských štátov, ktoré dosiahlo 

aktívne saldo obchodnej bilancie, je Írsko. V období vzniku eurozóny podiel 

aktívneho salda obchodnej bilancie Írska predstavoval takmer 20 %, a to tak 

v rámci členských štátov eurozóny, ako aj v rámci členských štátov EÚ. 

V priebehu štyroch rokov (1999 – 2003) sa tento podiel obchodnej bilancie 

postupne znižoval a v roku 2003 dosiahol cca 16,5 %. Klesajúci trend po-

dielu obchodného salda obchodnej bilancie pokračoval až do vzniku sveto-

vej finančnej krízy (2007), pričom dochádza k vyššiemu podielu aktívneho 

salda obchodnej bilancie v rámci členských štátov eurozóny v porovnaní 

s členskými štátmi EÚ.  

Hoci Írsko patrilo medzi štáty, ktoré prijali stabilizačné programy na 

ozdravenie verejných financií a bankového sektora, možno konštatovať, že 

exportná výkonnosť írskej ekonomiky je príkladná aj pre ostatné členské 

štáty eurozóny. Z obrázka 2.1a jednoznačne vyplýva, že podiel aktívneho sal-

da obchodnej bilancie na tvorbe HDP je stabilný. Dokonca aj počas vrcholu 

svetovej recesie (2009) tento podiel dosahoval cca 15 % a až do súčasnosti 

je tento trend veľmi stabilný. V rámci skupiny sledovaných štátov možno 

vidieť vysoký podiel aktívneho salda obchodnej bilancie aj s ostatnými štát-

mi. V danom prípade možno urobiť záver, že írska ekonomika patrí k rela-

tívne k stabilným ekonomikám z hľadiska exportnej výkonnosti a konkuren-

cieschopnosti írskych výrobkov na zahraničných trhoch. Aj napriek tomu, že 

Írsko má problémy s verejnými financiami, možno konštatovať, že práve 

vonkajšia ekonomická rovnováha vytvorí priaznivé predpoklady na zníženie 

verejného dlhu, pretože táto ekonomika disponuje finančnými zdrojmi, ktoré 

sú výsledkom vysokého aktívneho salda obchodnej bilancie.  

Do skupiny vybraných štátov, ktoré zaznamenali relatívne stabilnú von-

kajšiu rovnováhu, patrí ešte Fínsko a Holandsko. V prípade Fínska možno 

sledovať postupný pokles aktívneho salda obchodnej bilancie od jej vstupu 

do eurozóny. Hoci podiel aktívneho salda s členskými štátmi EÚ na začiatku 

vzniku eurozóny (1999) predstavoval cca 5,8 %, postupne sa znižoval a rok po 

vzniku svetovej recesie (2009) bolo zaznamenané pasívne saldo obchodnej 
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bilancie tak s členskými štátmi eurozóny, ako aj s členskými štátmi EÚ. Aj 

napriek aktívnemu saldu obchodnej bilancie po prvých náznakoch oživenia 

svetovej ekonomiky (2010) dochádza v roku 2012 k pasívnemu saldu ob-

chodnej bilancie v rámci všetkých troch sledovaných ekonomických oblastí. 

Jedným z vysvetlení výrazného poklesu môže byť aj strata silného postave-

nia výrobcu fínskych mobilov na medzinárodných trhoch v dôsledku nových 

inovačných prístupov a s tým spojené zvýšenie aj necenového aspektu 

medzinárodnej konkurencie.  

Vývoj obchodnej bilancie Holandska si tiež zasluhuje svoju pozornosť pri 

hodnotení vonkajšej rovnováhy. Pozoruhodný je vývoj aktívneho salda ob-

chodnej bilancie s dlhodobým vzostupným trendom v relácií so štátmi euro-

zóny, ako aj s členskými štátmi EÚ od vzniku Hospodárskej a menovej únie 

(2009). Z obrázka 2.1a ďalej vyplýva, že sa zaznamenal minimálny pokles 

aktívneho salda obchodnej bilancie v období po vzniku svetovej finančnej 

krízy a hlbokej svetovej recesie. V obchodnej bilancii Holandska dominuje 

skôr zahraničný obchod s členskými štátmi EÚ než s členskými štátmi euro-

zóny. V sledovanom období sa aktívne saldo obchodnej bilancie Holandska 

s členskými štátmi EÚ od vzniku eurozóny postupne zvyšovalo z cca 8 % 

(1999) na viac než 18 % (2012). Hoci Holandsko dosahovalo vysoké aktívne 

saldá obchodnej bilancie od vzniku eurozóny tak s členskými štátmi eurozó-

ny, ako aj s členskými štátmi EÚ, vo vzájomnom obchode s ostatnými štátmi 

dosahovalo pasívne saldo obchodnej bilancie. Tento nepriaznivý vývoj ob-

chodnej bilancie sa naďalej zhoršuje a v poslednom sledovanom období 

(2012) pasívne saldo obchodnej bilancie dosiahlo cca –12 %. Holandská 

ekonomika patrí k tým ekonomikám v rámci členských štátov eurozóny, 

ktoré dosahujú nielen aktívne saldo obchodnej bilancie, ale aj prebytok na 

bežnom účte platobnej bilancie. K štátom, ktoré dosahovali nielen aktívne 

saldá obchodnej bilancie, ale aj prebytky na bežnom účte platobnej bilancie, 

patrí aj Nemecko.  

Do ďalšej skupiny štátov patria tie štáty (pozri obr. 2.1b), ktoré nedosaho-

vali od vstupu do eurozóny (1999) ani aktívne saldá obchodnej bilancie, ani 

prebytok na bežnom účte platobnej bilancie. Okrem toho sú to štáty, ktoré 

patria k najzadlženejším v rámci eurozóny (Cyprus, Grécko, Írsko, Portugal-

sko, Španielsko a Taliansko).  
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O b r á z o k 2.1b 

Obchodná bilancia vybraných štátov podľa oblastí v období 1999 až 2012  
(% HDP)  

  

  

Poznámka: V rámci EMU – 1. stĺpec/čierny; v rámci EÚ – 2. stĺpec/ šedý; mimo EÚ – 3. stĺpec/vzorka.  

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z World Integrated Trade Solution (WITS).  

Cyprus dosahoval relatívne vysoké pasívne saldá obchodnej bilancie od 

jeho vstupu do eurozóny až po súčasnosť, a to vo všetkých troch sledovaných 

oblastiach. Počas relatívne stabilného ekonomického vývoja, t. j. od začiatku 

prvej dekády tohto storočia až po vznik svetovej finančnej krízy (2007), Cyprus 

zaznamenal veľmi nepriaznivý vývoj obchodnej bilancie. Zahraničnoobchod-

ná bilancia Cypru od jeho vstupu do eurozóny zaznamenala narastajúci 

negatívny trend salda obchodnej bilancie tak v reláciách k členským štátom 
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eurozóny, ako aj vo vzťahu k členským štátom EÚ. V prípade zahraničnoob-

chodnej výmeny s ostatnými štátmi sa prejavila tendencia postupného znižo-

vania pasívneho salda obchodnej bilancie od vstupu do eurozóny (1999) až do 

vypuknutia svetovej recesie (2009), a to z 15 % na cca 7 %. Zníženie pasív-

neho salda obchodnej bilancie voči ostatným štátom bolo výsledkom aj zní-

ženia dovozov, ktoré boli ovplyvnené kúpnou silou cyperských domácností. 

Od vypuknutia svetovej recesie (2008) možno sledovať postupné znižovanie 

pasívneho salda obchodnej bilancie vo všetkých sledovaných oblastiach.  

Cyprus patrí do skupiny štátov s dlhodobým relatívne vysokým pasívnym 

saldom obchodnej bilancie. Podobne ako v prípade Grécka, podiel zahranič-

ného obchodu Cypru na tvorbe HDP dosahoval viac ako 15 % voči všetkým 

trom sledovaným oblastiam; v porovnaní s Gréckom bol zaznamenaný vyšší 

podiel zahraničného obchodu Cypru s nečlenskými štátmi EMU a EÚ, ktorý 

sa postupne až do vzniku svetovej recesie (2009) postupne znižoval. Podiel 

zahraničného obchodu na tvorbe HDP sa od roku 2009 postupne znižoval 

voči všetkým trom sledovaným oblastiam.  

Zahraničnoobchodná bilancia Grécka od prijatia eura dosahovala pa-

sívne saldo obchodnej bilancie voči všetkým trom sledovaným oblastiam. 

Zahraničný obchod Grécka bol od vstupu do eurozóny orientovaný najviac 

na členské štáty EMU a EÚ. Od prijatia jednotnej meny v Grécku sa podiel 

zahraničného obchodu s členskými štátmi eurozóny a EÚ postupne znižo-

val. Na druhej strane, po prijatí Grécka do eurozóny sa postupne začal zvy-

šovať podiel jeho zahraničného obchodu s ostatnými štátmi a v roku 2007 

dosiahol takmer 8 % HDP.  

Vznik svetovej finančnej krízy, ale hlavne recesie viedol k lineárnemu 

poklesu podielu zahraničného obchodu v rámci všetkých sledovaných oblastí. 

V poslednom období, hlavne v dôsledku prijatia a implementovania štruktúr-

nych zmien, ako aj čiastočného oživenia svetovej ekonomiky, možno sledo-

vať relatívny trend vzostupu podielu zahraničného obchodu na tvorbe HDP.  

Slovensko s vysokým stupňom otvorenosti ekonomiky od vytvorenia EMU 

zaznamenalo postupný, ale výrazný nárast podielu zahraničného obchodu 

na tvorbe HDP. Zahraničný obchod Slovenska je primárne orientovaný tak 

na členské štátu EMU, ako aj EÚ.  
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Obrázok 2.1b dokumentuje, že zo všetkých štátov, ktoré sú v ňom uve-

dené, slovenská ekonomika dosahuje najvyšší percentuálny podiel zahranič-

ného obchodu na tvorbe HDP, a to tak v relácii voči členským štátom EMU, 

ako aj EÚ, kde dosahuje vysoké saldo obchodnej bilancie. Pretože sloven-

ská ekonomika závisí od dovozu energetických vstupov do ekonomiky, 

možno sledovať aj pasívnu obchodnú bilanciu, menovite s ostatnými štátmi, 

ktoré nie sú členmi EMU a EÚ. Z obrázka 2.1b vyplýva, že obchodná bilan-

cia Slovenska má tendenciu lineárneho vzostupu aktívneho salda obchodnej 

bilancie od roka 2010 v prípade členských štátov EMU a EÚ. Na druhej stra-

ne možno zároveň sledovať aj porovnateľný nárast pasívneho salda s ostatný-

mi štátmi, ktoré je najvyššie v skupine sledovaných štátov.  

Vývoj obchodnej bilancie vybraných štátov eurozóny v sledovanom ob-

dobí, t. j. od vzniku eurozóny až po súčasnosť, má viac-menej charakter pro-

cesu divergencie. Štáty s relatívne s vysokou diverzifikáciou svojich národ-

ných ekonomík (Nemecko a Írsko) dosahujú relatívne vysoké a dlhodobé 

aktívne saldá obchodnej bilancie vo vzťahu k trom sledovaným oblastiam.  

Na druhej strane dlžnícke štáty (Cyprus, Grécko, Portugalsko, Španiel-

sko) dosahovali dlhodobo pasívne saldá obchodnej bilancie, ktoré boli vý-

sledkom relatívne nízkej konkurencieschopnosti týchto ekonomík (tak cenovej, 

ako aj výrobkovej). Práve vysoké pasívne saldá obchodnej bilancie týchto 

štátov viedli k zhoršeniu ich vonkajšej nerovnováhy a neschopnosti splácať 

svoje záväzky, čo primälo Grécko a Portugalsko k požiadaniu o finančnú 

pomoc z medzinárodných finančných inštitúcií.  

Keďže dôležité miesto v štruktúre obchodnej bilancie pri hodnotení vývo-

ja vonkajšej nerovnováhy majú služby, v ďalšej časti našej štúdie budeme 

skúmať ich vplyv na obchodnú bilanciu.  

Obchodná bilancia – služby  

Na vývoj obchodného salda v niektorých štátoch eurozóny majú vplyv aj 

služby. Táto položka v obchodnej bilancii sa v jednotlivých štátoch eurozóny 

odlišuje. Na grafe 2.4 je zobrazený vývoj služieb za obdobie 1999 – 2013 vo 

vybraných štátoch eurozóny: Cyprus, Grécko, Estónsko, Írsko, Luxembursko, 

Malta a Slovensko.  
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G r a f 2.4 

Vývoj obchodnej bilancie (služby) vybraných štátov eurozóny (1999 – 2013)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Z grafu 2.4 jednoznačne vyplýva, že podiel služieb na obchodnej bilancii 

Luxemburska predstavuje od roku 2007 takmer 50 %. Okrem Luxemburska 

relatívne vysoký podiel služieb na obchodnej bilancii zo skupiny vybraných 

štátov dosahujú dlhodobo Cyprus a Malta. Hoci Grécko ponúka pre turistov 

atraktívne pobyty, treba povedať, že podiel služieb na obchodnej bilancii je 

neporovnateľne nižší, ako je v prípade Cypru a Malty.  

Od vzniku eurozóny celkový podiel služieb na obchodnej bilancii zazna-

menal nepriaznivý vývoj (záporný). V posledných rokoch možno sledovať 

lineárny vzostup podielu služieb na celkovej obchodnej bilancii Írska. Podiel 

služieb na celkovej obchodnej bilancii Slovenska, aj napriek polohovej rente 

(geografický stred Európy), je menej priaznivý. Tento trend súvisí najmä 

s kvalitou poskytovaných služieb na Slovensku.  

Vývoj konkurencieschopnosti všetkých členských štátov Európskej únie 

dokumentuje graf 2.5. Výsledky sledovania vývoja podielu na vývoze v rámci 

členských štátov EÚ, uvedené v grafe 2.5, možno rozdeliť do troch skupín 

štátov.  
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Do prvej skupiny patria štáty, ktoré dosiahli vzostupný trend v tomto uka-

zovateli – Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko – pričom z grafu 

jednoznačné vyplýva, že v týchto piatich štátoch zaznamenali kladné hodnoty 

v náraste podielu na medzinárodných trhoch s tovarmi a službami. Najvyšší 

nárast zaznamenalo Lotyšsko, Rumunsko a Estónsko.24 Takmer vo všetkých 

ostatných štátoch sa za posledných 5 rokov zaznamenáva pokles. Spome-

dzi všetkých štátov, kde sa zvýšil podiel na vývoze na medzinárodných 

trhoch s tovarmi a službami, dominujú predovšetkým nové členské štáty EÚ.  

G r a f 2.5 

Zmena podielu na vývoze v rámci členských štátov EÚ (za roky 2009 až 2013 
v %, prahová hodnota −6 %)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Do druhej skupiny patria štáty, ktorých podiel na vývoze na medzinárod-

ných trhoch klesol, ale v rámci dohodnutého a sledovaného kritéria (–6 %) – 

Írsko, Malta, Slovensko. Do tretej skupiny patrí prevažná väčšina štátov, 

                                                        
24 Jedným zo základných faktorov, ktorý výrazne ovplyvnil podiel jednotlivých štátov na 
vývoze na medzinárodných trhoch s tovarmi a službami, je relatívne nízka cena práce 
v prípade nových členských štátov v porovnaní so starými členskými štátmi EÚ. Práve rela-
tívne nízka cena práce viedla aj k zvýšeniu podielu vo vývoze týchto štátov.  
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ktoré zaznamenali výrazný pokles podielu vývozu na medzinárodných trhoch 

s tovarmi a službami. Z grafu vyplýva, že do tejto skupiny patria predovšetkým 

zakladajúce členské štáty EÚ, kde sa prejavil relatívne výrazný pokles sle-

dovaného ukazovateľa. Vzniká otázka, ktoré základné faktory ovplyvnili tento 

nepriaznivý ukazovateľ. Navyše sa ukázalo, že v rámci členských štátov EÚ 

je skôr tendencia procesu divergencie namiesto konvergenčného procesu.  

Pri hodnotení vývoja konkurencieschopnosti nezastupiteľné miesto má 

cenová konkurencieschopnosť meraná ukazovateľom nákladov na pracovnú 

silu (pozri graf 2.6). Z grafu 2.6 vyplýva, že v rámci všetkých členských štá-

tov EÚ, vrátane členských štátov eurozóny, existujú značné rozdiely v nákla-

doch na pracovnú silu.  

2.4. Náklady na pracovnú silu  

Ukazovateľ nákladov na pracovnú silu patrí v rámci cenovej konkurencie-

schopnosti k najviac používaným ukazovateľom (pozri graf 2.6 a box 2.1).  

G r a f 2.6 

Vývoj nominálnych nákladov na pracovnú silu v rámci členských štátov EÚ 
(percentuálna zmena za roky 2011 až 2013, prahová hodnota 9 % pre členské 
štáty a 12 % pre nečlenské štáty)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  
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B o x 2.1 

Náklady na pracovnú silu sú často používaným ukazovateľom pri meraní cenovej 
konkurencieschopnosti. Z historických dát je známe, že náklady na pracovnú silu 
v Nemecku boli nezmenené v priebehu rokov 2000 – 2009, zatiaľ čo náklady na 
pracovnú silu v niektorých vybraných štátoch vzrástli o viac ako tretinu. Preto najzadlže-
nejšie štáty eurozóny (Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko) prijali opatrenia na 
zníženie nákladov na pracovnú silu. Grécko a Írsko realizovali relatívne najvýraznejšie 
zníženie týchto nákladov od roku 2008. Odhaduje sa, že tieto náklady zaznamenali 
pokles v prípade Grécka o 19 % a Írska o 17 % v porovnaní s úrovňou nákladov na 
pracovnú silu v Nemecku.  

Pri analýze cenovej konkurencieschopnosti orientovanej na náklady na pracovnú silu 
existuje niekoľko prístupov. V súčasnosti jestvujú rozdielne názory na vývoj nákladov 
na pracovnú silu a rast produktivity práce v obchodovateľnom aj neobchodovateľnom 
sektore. Sú názory, že náklady na pracovnú silu v neobchodovateľnom sektore môžu 
mať minimálny vplyv na konkurencieschopnosť. Tento trend bol charakteristický pre 
obdobie 2000 – 2007 pre Grécko a Írsko, ale menej významný pre Portugalsko a Špa-
nielsko (IMF, WEO, 2013). Z teoretického hľadiska je tiež známe, že ak štruktúra 
výrobného procesu a stupeň technologického pokroku sú v jednotlivých štátoch po-
rovnateľné, v takom prípade nie je potrebné porovnávať náklady na pracovnú silu. 
V opačnom prípade, ak technologická úroveň a štruktúra výrobného procesu a štruktúra 
vývozu sú rozdielne (napr. Grécko a Nemecko), ale v istom časovom období boli 
zmenené, pri analýzach treba byť obozretný, pretože index zmien nákladov na pra-
covnú silu môže viesť k výrazným zmenám vo vývoji konkurencieschopnosti medzi 
Gréckom a Nemeckom.  

Z teoretického hľadiska, a v niektorých prípadoch to potvrdila aj hospodárska prax, 
je možné, že rast cien nemusí byť v súlade s rastom nákladov na pracovnú silu 
(v krátko- a strednodobom horizonte), pretože vnútorné konkurenčné ceny môžu byť 
rôzne. Z toho vyplýva, že vývoj cenovej konkurencieschopnosti môže byť rozdielny 
v rôznych časových obdobiach. Pri hodnoteniach cenovej konkurencieschopnosti sa 
berie do úvahy aj tzv. hraničný zisk; ten môže byť ovplyvňovaný nestabilitou, hlavne 
v sektore s obchodovateľnými tovarmi a službami. Zmena hraničného zisku môže 
viesť k zmene vo vývoji konkurencieschopnosti v porovnaní s vývojom nákladov na 
pracovnú silu. Pri posudzovaní cenovej konkurencieschopnosti sa zohľadňujú aj fixné 
náklady ako napríklad kapitál, pôda, energia. Tieto fixné náklady v kombinácií s fi-
nanciami a v porovnaní s cenou pracovnej sily môžu byť orientované buď na vývoz, 
alebo smerované do vnútornej ekonomiky.  

Z hospodárskej praxe sú známe prípady, že jednotlivé štáty môžu na jednej strane 
mať nepriaznivý vývoj ukazovateľa nákladov na pracovnú silu, ale na druhej strane 
môžu dosahovať priaznivý vývoj (nízke náklady) na získanie kapitálu, nízke náklady 
na pôdu vrátane nízkych nákladov na pracovnú silu. Okrem toho môže nastať špeci-
fická situácia, keď jednotlivé štáty sa nachádzajú v procese hlbokej recesie, alebo 
dokonca depresie, čo môže k viesť k zníženiu nákladov na pracovnú silu. Firmy, alebo 
spoločnosti, v ktorých bola tendencia relatívne vysokých nákladov na pracovnú silu 
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a nízkej produktivity práce, to doviedlo ku krachu. Krach môže viesť k zníženiu nákla-
dov na pracovnú silu a zníženie nákladov na pracovnú silu vždy musí viesť k zlepše-
niu cenovej konkurencieschopnosti. Ukazovateľ nákladov na pracovnú silu sa spravid-
la používa na meranie konkurencieschopnosti v rámci členských štátov eurozóny.  

Ukazovateľ nákladov na pracovnú silu sa používa na hodnotenie a meranie makro-
ekonomických nerovnováh v rámci členských štátov EÚ. Jedným zo základných 
problémov využitia ukazovateľa nákladov na pracovnú silu je, že by mal byť používa-
ný pre celú ekonomiku, t. j. nielen pre obchodovateľný sektor. Sektor s obchodovateľ-
nými tovarmi a službami je najviac konkurencieschopný.  

Prameň: Wood (2014).  

Vzájomná regresná závislosť priemerného podielu na vývoze v štátoch 

EÚ a nominálnych zmien nákladov na pracovnú silu (pozri nasledujúci graf 

2.7) upozorňuje na skutočnosť, že zvýšenie nákladov na pracovnú silu 

v rokoch 2011 až 2013 súviselo s priemerným ročným nárastom podielu na 

vývoze v štátoch EÚ, že aj napriek zvýšeným nákladom na pracovnú silu 

členské štáty EÚ zvýšili objem vývozu.  

G r a f 2.7 

Rast podielu na vývoze v regresnej závislosti od prírastku nákladov  
na pracovnú silu 

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  
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Môžeme teda konštatovať, že aj napriek zvýšeným nákladom na pra-

covnú silu a aj pri znížení cenovej konkurencieschopnosti bol celkovo za-

znamenaný nárast podielu členských štátov EÚ na vývoze.  

Na lepšie pochopenie súčasných makroekonomických nerovnováh je po-

trebné posudzovať aj vývoj konkurencieschopnosti v štátoch eurozóny (pozri 

graf 2.8). Graf dokumentuje vývoj konkurencieschopnosti vybraných najza-

dlženejších štátov eurozóny (Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko)25 za 

obdobie 2001, 2009 a 2014 a jednoznačne z neho vyplýva, že v rámci člen-

ských štátov eurozóny si Nemecko pri hodnotení celkovej konkurencieschop-

nosti zachováva relatívne stabilné postavenie.  

G r a f 2.8 

Vývoj konkurencieschopnosti vybraných štátov  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

                                                        
25 V dlžníckych štátoch eurozóny výraznou mierou k zníženiu konkurencieschopnosti na 
medzinárodných trhoch s tovarmi prispeli aj relatívne vysoké náklady na pracovnú silu (Unit 
Labor Costs – ULCs). V súvislosti s prijatou a implementovanou stabilizačnou stratégiou 
v týchto štátoch bolo zaznamenané zníženie nákladov na pracovnú silu. Napríklad Írsko 
znížilo náklady na pracovnú silu v rozsahu medzi 15 – 20 %, Portugalsko a Španielsko medzi 
5 – 10 % a Grécko pristúpilo tiež k zníženiu tohto ukazovateľa.  
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Na druhej strane, v prípade Grécka, Írska, Portugalska a Španielska mož-

no sledovať zhoršujúce sa postavenie v sledovanom období, pričom najvý-

raznejšie zhoršenie sa prejavuje v Grécku, ktoré sa v priebehu 13 rokov 

z pôvodného 43. miesta (2001) postupne dostáva až na 81. miesto (2014) 

vo svetovom hodnotení. Podobne nepriaznivý vývoj, menej dynamické zhor-

šenie svojej konkurencieschopnosti zaznamenalo Portugalsko, ktoré sa z 31. 

miesta (2001) posunulo až na 56. miesto (2014).  

Nepriaznivý vývoj konkurencieschopnosti v niektorých členských štátoch 

eurozóny viedol k odlevu kapitálu a k celkovému zhoršenie vonkajšej ne-

rovnováhy. V poslednom období sa však začal prejavovať pozitívny trend vo 

vývoji konkurencieschopnosti v niektorých vybraných štátoch eurozóny, čo 

má však za následok, že predovšetkým niektoré relatívne malé štáty euro-

zóny postupne strácajú svoj podiel na medzinárodných trhoch s tovarmi 

a službami (vrátane Fínska a Belgicka).  

V tejto časti štúdie sa v súvislosti s hodnotením vnútornej nerovnováhy 

budeme zaoberať vývojom a úrovňou súkromného a verejného dlhu v člen-

ských štátoch EÚ.  

2.5. Súkromný a verejný dlh  

Na úroveň vnútornej makroekonomickej nerovnováhy má vplyv aj veľ-

kosť dlhu súkromného sektora, pre ktorý bola stanovená prahová hodnota 

(133 % HDP) v priemere za posledné tri roky (pozri graf 2.9). Z uvedeného 

grafu vyplýva, že zakladajúce členské štáty (Luxembursko, Cyprus, Írsko, 

Dánsko, Holandsko, Portugalsko, Belgicko, Švédsko a Veľká Británia) s vý-

nimkou Nemecka dosahujú relatívne vysokú úroveň súkromného dlhu v po-

rovnaní s HDP.  

Z grafu 2.9 ďalej vyplýva, že všetky nové členské štáty EÚ neprekročili 

stanovenú prahovú hodnota. Najnižšiu úroveň súkromného dlhu dosiahli Lo-

tyšsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Česká republika a Litva. Pri hodno-

tení vnútornej makroekonomickej nerovnováhy má rovnako veľký význam aj 

verejný dlh.  
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G r a f 2.9 

Vývoj dlhu súkromného sektora v členských štátoch EÚ (v % HDP) s hranicou 
133 %  

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

K dôležitým makroekonomickým ukazovateľom pri hodnotení vnútornej 

nerovnováhy patrí aj úroveň verejného dlhu (pozri graf 2.10). Hraničnou 

hodnotou na meranie veľkosti verejného dlhu je nominálna hodnota stano-

vená v rámci konvergenčných kritérií na 60 % HDP. Podobne ako na iných 

grafoch, aj na tomto možno sledovať výrazné rozdiely vo výške verejného 

dlhu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.  

Zakladajúce členské štáty eurozóny (Portugalsko, Taliansko, Írsko, Špa-

nielsko, Francúzsko, Holandsko a Rakúsko) dosahujú relatívne vysoký po-

diel verejného dlhu na HDP. Najvyšší a stále vzostupný trend podielu verej-

ného dlhu na HDP má Grécko.  
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G r a f 2.10 

Výška verejného dlhu členských štátov EÚ (v %) s hranicou 60 % HDP 

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Z grafu 2.10 možno urobiť jednoduchý záver. Členské štáty s dlhodobý-

mi štandardnými demokraciami, ale hlavne členské štáty eurozóny perma-

nentne a dlhodobo prekračovali stanovenú nominálnu hranicu verejného dlhu 

(60 % HDP).26  

Na druhej strane, nové štáty, ktoré vznikli po rozpade bývalého Soviet-

skeho zväzu (Estónsko, Lotyšsko, Litva), dosahujú pozoruhodný vývoj v ob-

lasti verejného dlhu hlboko pod stanovenú hodnotu. Takisto Bulharsko, Ru-

munsko, Česká republika a Slovensko majú nižšiu úroveň verejného dlhu 

                                                        
26 Štáty pri prechode z centrálne plánovitého riadenia národného hospodárstva na trhovú 
ekonomiku boli nútené vytvoriť inštitucionálny a legislatívny rámec na riadenie nielen celej 
verejnej správy, ale hlavne verejných financií. V danom prípade priemyselne vyspelé štáty 
s relatívnym prebytkom vysokokvalifikovaných odborníkov by si mohli ozrejmiť, ako riadiť 
verejné financie, práve od pobaltských štátov, hlavne od Estónska.  
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ako 60 % HDP. Jediným z bývalých socialistických štátov, ktorých verejný 

dlh prekročil hodnotu 60 % HDP, je Slovinsko.  

V rámci makroekonomických ukazovateľov nezastupiteľné miesto má 

úroveň miery nezamestnanosti v členských štátoch eurozóny. Vzhľadom na 

vysokú aktuálnosť a špecifickosť uvádzame príklad Grécka (box 2.2).  

B o x 2.2 

Grécky verejný dlh sa postupne zvyšoval od vzniku dlhovej krízy v eurozóne (máj 
2010). Začiatkom mája 2010 grécka vláda požiadala Medzinárodný menový fond, 
Európsku centrálnu banku a Európsku komisiu o záchranný balík. V tom čase verejný 
dlh Grécka predstavoval cca 114 % HDP. Po neúspešnom prvom balíku stabilizač-
ných opatrení nasledoval druhý balík, ktorý bol tiež neúspešný.  

V súčasnosti verejný dlh Grécka presahuje hodnotu viac ako 170 % HDP. Vzhľadom 
na relatívne vysoký verejný dlh a pri relatívne nízkej ekonomickej výkonnosti možno 
očakávať, že verejný dlh Grécka bude naďalej pokračovať v vzostupnom trende a len 
postupne sa môže znižovať.  

Preto Grécko bude potrebovať niekoľko rokov, ak nie dekád, aby dosiahlo a splnilo 
maastrichtské nominálne konvergenčné kritérium pre verejný dlh (60 % HDP). Splne-
nie tohto kritéria závisí od politickej stability v Grécku, prijatia a implementovania 
potrebných štrukturálnych reforiem, ktoré sú dôležité pre stabilizáciu celej gréckej 
ekonomiky.  

2.6. Nezamestnanosť  

Členské štáty eurozóny vplyvom svetovej recesie a dlhovej krízy zazna-

menali veľmi nepriaznivý vývoj v oblasti nezamestnanosti27 (pozri graf 2.11). 

Ak vychádzame z grafu 2.11, kde sa prahová hodnota nezamestnanosti 

pohybuje na úrovní 10 % v rámci všetkých štátov EÚ, takmer polovica člen-

ských štátov EÚ (Bulharsko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, 

Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko) dosahuje 

vyššiu hodnotu, ako bola stanovená prahová hodnota (10 %). Pri trojročnom 

                                                        
27 Aj napriek rôznym snahám sa zamestnanosť v štátoch eurozóny nepodarilo zvýšiť. 
V porovnaní s USA, kde nezamestnanosť v poslednom období dosiahla 5,1 %, štáty eurozó-
ny naďalej zápasia s vysokou mierou nezamestnanosti.  
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priemere nezamestnanosti Slovensku patrí v celkovom hodnotení šieste miesto 

v poradí.  

G r a f 2.11 

Vývoj miery nezamestnanosti v členských štátoch EÚ s hraničnou hodnotou 
10 % 

 

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov Eurostatu.  

Niektoré zakladajúce členské štáty eurozóny (Luxembursko, Holandsko, 

Nemecko, Rakúsko) dosiahli za posledné tri roky nižšiu mieru nezamestna-

nosti, hlavne Rakúsko a Nemecko, než v období normálneho oživenia sve-

tovej ekonomiky. Škandinávske štáty (Dánsko, Fínsko, Švédsko) dosahujú 

za posledné tri roky stabilnú úroveň miery nezamestnanosti.  

Z grafu 2.11 jednoznačne vyplýva, že najzadlženejšie štáty EÚ (Írsko, 

Grécko, Španielsko, Portugalsko) dosahujú aj vysokú mieru nezamestna-

nosti. Z grafu ďalej vyplýva, že štáty eurozóny dosahujú v priemere vyššiu 

mieru nezamestnanosti za posledné tri roky než členské štáty EÚ. Spomedzi 

13 nových členských štátov EÚ v priemere najpriaznivejší vývoj v oblasti 

0

5

10

15

20

25

B
el

gi
ck

o
B

u
lh

ar
sk

o
Č

es
ká

 r
e

p
u

b
lik

a
D

án
sk

o
N

em
e

ck
o

Es
tó

n
sk

o
Ír

sk
o

G
ré

ck
o

Šp
an

ie
ls

ko
Fr

an
cú

zs
ko

Ta
lia

n
sk

o
C

h
o

rv
át

sk
o

C
yp

ru
s

Li
tv

a
Lo

ty
šs

ko
Lu

xe
m

b
u

rs
ko

M
aď

ar
sk

o
M

al
ta

H
o

la
n

d
sk

o
R

ak
ú

sk
o

P
o

ľs
ko

P
o

rt
u

ga
ls

ko
R

u
m

u
n

sk
o

Sl
o

vi
n

sk
o

Sl
o

ve
n

sk
o

Fí
n

sk
o

Šv
éd

sk
o

V
eľ

ká
 B

ri
tá

n
ia

P
ri

em
er

 z
a 

p
o

sl
ed

n
é 

tr
i r

o
ky

 

10 %  



52 
 

nezamestnanosti za posledné tri roky dosiahli Česká republika, Malta, Ru-

munsko a Slovinsko. Možno konštatovať, že tieto štáty nemajú diverzifiko-

vané národné ekonomiky, nedosahujú konkurenčné výhody zo svojich rela-

tívne nízkych nákladov na pracovnú silu a tým strácajú aj podiel na medzi-

národných trhoch s tovarmi a službami.  

Nedostatočný hospodársky rast v štátoch eurozóny sa podpísal aj pod 

relatívne vysokú mieru nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mladej ge-

nerácie (16 – 25 rokov). Jedným z vysvetlení, prečo je nezamestnanosť mla-

dej generácie v porovnaní s ostatnými vyššia, je, že mladá generácia sa viac 

koncentruje na citlivé sektory ekonomiky (stavebníctvo). V niektorých sekto-

roch ekonomiky nie sú stabilné podmienky na prácu mladej generácie (do-

časné kontrakty). Vo všeobecnosti možno urobiť záver, že nepriaznivý vývoj 

zamestnanosti mladej generácie je výsledkom jednak medzery v produkcii, 

jednak v štruktúre trhu práce. Hoci v súčasnosti neexistuje jednoduché rie-

šenie na zvyšovanie zamestnanosti mladej generácie, je potrebné zdôrazniť, že 

kľúčom k riešeniu zamestnanosti, hlavne dlhodobej, je komplexná stratégia 

pre jednotlivé štáty, pričom by mali byť zohľadnené špecifiká týchto štátov.  

Z teoretického hľadiska je zamestnanosť možné zvýšiť zvýšením agre-

govaného dopytu v jednotlivých štátoch eurozóny v kombinácií s reformou 

trhu práce. V prípade reformy trhu práce sú známe niektoré prístupy, ktoré 

môžu pozitívne ovplyvniť rast zamestnanosti, napríklad zhodnotiť minimálnu 

mzdu, prehodnotiť stimuly pre nezamestnaných, vytvoriť podmienky na re-

kvalifikáciu a zvýšenie kvalifikácie (pozri box 2.3, skúsenosti z duálneho 

vzdelávania v Nemecku).  

B o x 2.3 

Jedným z možných riešení zvyšovania zamestnanosti mladej generácie je aj vytvore-
nie známeho systému duálneho vzdelávania. Takým príkladom duálneho vzdelávania 
je Nemecko. Tento systém integruje a pripravuje učňov na plné zaradenie do pracov-
ného procesu. Podstatou tohto systému je, že po skončení povinnej školskej do-
chádzky mladí potenciálni zamestnanci môžu podpísať kontrakt so súkromnou spo-
ločnosťou alebo firmou.  

Duálne vzdelávanie trvá spravidla 2 až 3 roky; to závisí od zvolenej profesie. Učni 
spravidla v priebehu týždňa majú 3 až 4-krát prax a 1 až 2 dni navštevujú školu. Práve 
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kombinácia teoretických poznatkov získaných na učňovských školách a reálnej praxe 
vytvára pre mladú generáciu priaznivé podmienky na budúce pracovné zaradenie.  

Tento systém bol aj v bývalom Československu. Dosahoval veľmi dobrú úroveň teore-
tických poznatkov a pracovných návykov. Škoda, že s prechodom od centrálne pláno-
vitého riadenia na trhovú ekonomiku boli niektoré, v školstve určite dobré skúsenosti 
tlačené do súčasnej nekoordinovanej podoby, čo sa výrazne vzdialilo od nami v sú-
časnosti prezentovaného a známeho nemeckého systému duálneho vzdelávania.  

Ak analyzujeme vývoj nezamestnanosti, možno sledovať, že v prípade nemecky 
hovoriacich štátov tento systém funguje. To pochopiteľne súvisí aj s kultúrou a so-
ciálnymi a ekonomickými podmienkami, ale aj s inštitucionálnym usporiadaním, ale 
hlavne s konzistentným systémom riadenia a konzistentnosťou celého výchovno-vzde-
lávacieho procesu.  

Európska komisia prijala záväzok pravidelného hodnotenia vývoja makro-

ekonomických nerovnováh. V mechanizme Alert Mechanism Report, prijatom 

28. novembra 2014, publikovala vývoj makroekonomických nerovnováh.28  

V súčasnosti existujú relatívne priaznivé podmienky vzhľadom na bez-

precedentnú nízku úroveň úrokovej miery. Od posledného hodnotenia v do-

kumente o makroekonomických nerovnováhach Alert Mechanism Report 

možno sledovať niektoré nové dôležité trendy.  

2.7. Makroekonomické nerovnováhy a aktuálny vývoj  
v štátoch eurozóny 

Svetová finančná kríza a hlboká recesia viedli k prehĺbeniu makroeko-

nomických nerovnováh v štátoch eurozóny. Treba však povedať, že napriek 

snahe o ich zníženie sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť v tom výrazný pokrok. 

Relatívne malý pokrok v stabilizácií makroekonomických nerovnováh ovplyv-

ňovala aj prehlbujúca sa dlhová kríza, hlavne v najzadlženejších štátoch 

                                                        
28 Súčasťou hodnotenia vývoja makroekonomických nerovnováh v členských štátoch EÚ bolo 
hodnotenie rovnováhy bežných účtov platobnej bilancie, bilancie medzi investíciami a úspo-
rami, cenovej a necenovej konkurencie, produktivity práce, súkromného a verejného dlhu, 
cien nehnuteľnosti, toku úverov, vývoja finančných systémov a kvality prijatých opatrení proti 
vzniknutým nerovnováham. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že 
zlepšenie konkurencieschopnosti vedie k hospodárskemu rastu, k priaznivejšiemu vývoju 
vo fiškálnej oblasti, čo vytvára priaznivé podmienky na zníženie verejného dlhu.  
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eurozóny. Jedno z vysvetlení, prečo sa nedosiahol výrazný pokrok v stabilizá-

cii, hlavne bežného účtu platobnej bilancie, súvisí aj s tým, že najzadlženej-

šie štáty eurozóny dlhodobo zápasili s deficitom na bežnom účte platobnej 

bilancie, ktorý bol výsledkom straty konkurencieschopnosti viac-menej od 

vzniku eurozóny (Grécko a Portugalsko).  

Vývoj na bežnom účte platobnej bilancie od vzniku eurozóny v podstate 

reflektoval proces divergencie medzi členskými štátmi eurozóny. Niektoré 

členské štáty eurozóny (Nemecko, Holandsko, Írsko), hlavne tie, ktoré do-

sahovali vysokú konkurencieschopnosť svojich výrobkov na zahraničných 

trhoch, zaznamenali aj vysoké prebytky na bežných účtoch platobnej bilan-

cie. Na druhej strane štáty, ktoré bolo menej konkurenčné na zahraničných 

trhoch, zaznamenali vysoké deficity na bežných účtoch platobných bilancií, 

a zároveň čím ďalej tým viac narastali ich záväzky voči zahraničným obchod-

ným partnerom. Práve tieto zahraničné záväzky dlžníckych štátov (Grécko, 

Portugalsko, Španielsko) sú jednou z najväčších prekážok na ceste znižo-

vania vonkajších nerovnováh týchto dlžníckych štátov eurozóny.  

Niektoré z členských štátov eurozóny (Nemecko a Holandsko) dosahujú 

vysoké prebytky na bežnom účte platobnej bilancie. Najvyššie prebytky 

spomedzi priemyselne vyspelých štátov dosahuje Nemecko, čo svedčí aj 

o vysokom náraste čistých zahraničných aktív. Saldo obchodnej bilancie 

Nemecka v porovnaní s ostatnými členskými štátmi sa mierne znížilo, hlav-

ne v dôsledku poklesu cien dovážaných výrobkov. Okrem nárastu čistých 

devízových aktív niektoré sektory, hlavne domácnosti, ale taktiež korporácie 

a ostatné sektory nemeckej ekonomiky, dosahujú aj relatívne vysokú úroveň 

úspor. Na druhej strane, Nemecko dosahuje relatívne nízku úroveň investícií 

vo verejnom sektore. Ak by Nemecko dosahovalo vyššiu mieru investícií, 

mohlo by to viesť k ešte výraznejším rozdielom investičného diferenciálu 

v rámci členských štátov eurozóny, ale rovnako aj k symetrickému vybilan-

covaniu a k zníženiu neistoty, ktorá pokračuje z hľadiska svetového hospo-

dárskeho rastu. Hoci nárast zahraničných aktív má väčšinou pozitívny vplyv 

na národnú ekonomiku, v prípade nadmernej akumulácie devíz to môže 

viesť k rizikám výmenného kurzu.  

Pre zabezpečenie vonkajšej rovnováhy je dôležitá konkurencieschopnosť 

výrobkov na zahraničných trhoch. Niektoré členské štáty eurozóny (Grécko, 
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Španielsko, Portugalsko) tieto pozitívne trendy vo vývoji cenovej konkuren-

cieschopnosti, hlavne zníženie nákladov na pracovnú silu, dosiahli. Na zvý-

šenie celkovej konkurencieschopnosti, hlavne najzadlženejších štátov eurozó-

ny, bude potrebné zvýšiť podiel exportu s vyššou pridanou hodnotou.  

Niektoré zakladajúce a ekonomicky veľmi silné štáty eurozóny (Francúz-

sko a Taliansko) však tiež čelia výzvam na zvýšenie konkurencieschopnosti 

svojich výrobkov na zahraničných trhoch. Aj napriek opatreniam prijatým v po-

slednom období na zlepšenie fiškálnej politiky, trhu práce, alebo aj legislatívnym 

a regulačným opatreniam, javí sa zvýšenie konkurencieschopnosti ako jeden 

z najdôležitejších faktorov pri dosahovaní potenciálneho rastu a zabezpečo-

vaní makroekonomickej stability. Hoci vo Francúzsku bol zaznamenaný po-

zitívny trend vo vývoji konkurencieschopnosti, vývoj na bežnom účte platob-

nej bilancie mal skôr klesajúcu tendenciu a v poslednom období namiesto 

prebytku na bežnom účte platobnej bilancie možno sledovať trend smerujúci 

k vzniku vonkajšej nerovnováhy. V prípade ďalšieho relatívne nepriaznivého 

vývoja na bežnom účte platobnej bilancie Francúzsko bude musieť hľadať 

dodatočné finančné zdroje na prefinancovanie deficitu na bežnom účte.  

V niektorých malých a relatívne veľmi otvorených ekonomikách (Belgicko 

a Fínsko) možno sledovať zlepšenie tak cenovej, ako aj výrobkovej konku-

rencieschopnosti. Aj napriek relatívne priaznivému trendu vo vonkajšej bi-

lancii možno zároveň sledovať pokles podielu na medzinárodných trhoch 

s tovarmi a službami.  

Jeden z najväčších problémov vo vybraných štátoch eurozóny predsta-

vuje celková zadlženosť (zadlženosť verejného sektora, domácností, podni-

kového sektora a finančného sektora). Aj napriek snahe o stabilizáciu sú-

kromného dlhu možno sledovať jeho relatívne vysoký objem predovšetkým 

v týchto štátoch: Fínsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko 

a Španielsko.  

Vo vybraných členských štátoch naďalej zostáva dlh domácností na rela-

tívne veľmi vysokej úrovni – Fínsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, 

Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. V niektorých štátoch, napríklad v Ho-

landsku, Portugalsku a Španielsku, sa podarilo nepriaznivý trend vo vývoji 

dlhu domácností zvrátiť. Pozitívny trend v znižovaní cien nehnuteľností sa za-

znamenal hlavne v Írsku a Španielsku. Na druhej strane ceny nehnuteľností 
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majú naďalej vzostupný trend predovšetkým vo Švédsku a Veľkej Británii. 

Tento cenový nárast vedie k zvýšeniu dlhu v oblasti hypoték.  

Pretrvávajúca zadlženosť podnikového sektora predstavuje možné riziko 

pre finančný sektor. V niektorých prípadoch, hlavne v Portugalsku a Ta-

liansku, možno sledovať nárast zlých úverov. Hoci čistá pozícia v bankovom 

sektore sa v mnohých štátoch eurozóny zlepšila, v dôsledku prísnejších 

pravidiel dodržiavania kapitálovej primeranosti, naďalej existujú v niektorých 

štátoch banky, ktoré sú podkapitalizované.  

Verejný dlh pri relatívne nízkych tempách hospodárskeho rastu predsta-

vuje jeden z najväčších problémov v rámci súčasných makroekonomických 

nerovnováh. Hoci niektoré zakladajúce členské štáty eurozóny (Belgicko, 

Francúzsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko) prijali konsolidačné opatrenia na 

zníženie verejného dlhu, aj napriek tomu dosiahli vyššiu úroveň verejného 

dlhu ako 90 % HDP.  

Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, a empirické štúdie to tiež potvr-

dili, že tie štáty, ktoré dosahovali relatívne stabilné makroekonomické uka-

zovatele pred vznikom svetovej finančnej krízy a svetovej recesie, uskutoč-

nili rýchlejší adaptačný proces v porovnaní so štátmi, ktoré dlhodobo za-

znamenali vnútorné a vonkajšie makroekonomické nerovnováhy. Práve rela-

tívne stabilné makroekonomické prostredie v niektorých vybraných štátoch 

eurozóny viedlo k rýchlejšiemu oživeniu, predovšetkým zníženiu nezamest-

nanosti, ktorá je v niektorých členských štátoch bezprecedentne vysoká, 

hlavne nezamestnanosť mladej generácie.  

* * *  

Svetová finančná kríza, hlboká svetová recesia, a napokon aj dlhová krí-

za poukázali na existujúce a prehlbujúce makroekonomické nerovnováhy 

v rámci členských štátov eurozóny. Makroekonomické nerovnováhy v člen-

ských štátoch odhalili celý rad otvorených problémov, ktoré neboli úplne a zod-

povedne riešené od vzniku Hospodárskej a menovej únie. Hoci epicentrá 

hypotekárnej i svetovej finančnej krízy boli USA, epicentrom dlhovej krízy sa 

stali niektoré štáty eurozóny. Vzniká otázka, prečo práve niektoré členské 

štáty eurozóny sa dostali do veľkých makroekonomických nerovnováh.  
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Jednou z najvýraznejších makroekonomických nerovnováh je na jednej 

strane dlhodobý deficit na bežnom účte niektorých najzadlženejších člen-

ských štátov eurozóny, a na druhej strane existencia veľmi výrazného pre-

bytku na bežnom účte vybraných štátov eurozóny. Na základe podrobnej 

analýzy obchodnej bilancie vybraných členských štátov eurozóny – najzadlže-

nejšie členské štáty eurozóny v porovnaní so štátmi s relatívne vysokými 

prebytkami platobnej bilancie – možno konštatovať, že strata konkurencie-

schopnosti vyvážaných výrobkov a služieb na medzinárodných trhoch bola 

dosiahnutá predovšetkým v dôsledku veľmi nízkej konkurencieschopnosti 

v porovnaní so štátmi, ktoré dosahovali prebytky na bežných účtoch platob-

nej bilancie. Strata celkovej konkurencieschopnosti nebola výsledkom len 

výrobkovej, ale aj cenovej konkurencieschopnosti. Práve relatívne vysoké 

náklady na pracovnú silu pri relatívne nízkej produktivite práce sú výsledkom 

súčasného, v niektorých prípadoch neudržateľného vývoja na bežnom účte 

platobnej bilancie najzadlženejších štátov.  

Nízka konkurencieschopnosť najzadlženejších členských štátov eurozó-

ny viedla k vonkajšej ekonomickej nerovnováhe. Nízke príjmy z vývozov 

nevytvárali dostatočný priestor pre prefinancovanie deficitov na bežnom účte 

platobnej bilancie v najzadlženejších štátoch. Tento nepriaznivý vývoj von-

kajšej nerovnováhy viedol k narušeniu aj vnútorných rovnováh a v niekto-

rých prípadoch k neudržateľnému vývoju, hlavne v oblasti verejného dlhu. 

Zníženie zahraničného dopytu po výrobkoch na zahraničných trhoch v dôsled-

ku relatívne nízkej konkurencieschopnosti viedlo k poklesu potenciálneho 

rastu HDP a k rastu zamestnanosti. Práve súčasný stav nezamestnanosti, 

predovšetkým mladej generácie je neakceptovateľný.  

Vzniká otázka, ako odstrániť makroekonomické nerovnováhy a znížiť 

prehlbujúcu sa disparitu niektorých makroekonomických ukazovateľov v rámci 

členských štátov eurozóny.  

Jedno z riešení by mohlo predstavovať zlepšenie vývoznej štruktúry a zvý-

šenie podielu na medzinárodných trhoch s tovarmi a službami. Od vzniku 

svetovej finančnej krízy a recesie najzadlženejšie štáty eurozóny v dôsledku 

relatívne nízkeho zahraničného dopytu zaznamenávali pokles vo vývoze. 

Uskutočniť reštrukturalizáciu a diverzifikáciu národných ekonomík s dôra-

zom na zabezpečenie vysokého rastu produktivity práce pri pomalšom raste 
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reálnych miezd by tiež mohlo predstavovať jednu z najdôležitejších podmie-

nok na dosiahnutie vonkajšej makroekonomickej rovnováhy najzadlženej-

ších štátov eurozóny.  

Okrem toho v prípade, ak reštrukturalizácia národných ekonomík nebude 

dostatočná, ako dočasný nástroj možno využiť vnútornú devalváciu. Práve 

tá môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a zníženiu nezamestnanosti 

v najzadlženejších členských štátoch eurozóny. V opačnom prípade to môže 

viesť k zhoršeniu vývoja na bežnom účte platobnej bilancie, k zvýšeniu ne-

zamestnanosti a negatívne to ovplyvní aj vývoj verejných financií. Praktické 

skúsenosti ukazujú, a dokumentujú to aj empirické štúdie, že zníženie ná-

kladov na pracovnú silu a zvýšenie rastu produktivity práce prispieva k zvý-

šeniu exportnej výkonnosti, ktorá viedla rastu k HDP v jednotlivých ekono-

mikách a k zníženiu nezamestnanosti.  

Okrem vonkajšej makroekonomickej rovnováhy je veľmi dôležité zabez-

pečiť aj vnútornú makroekonomickú rovnováhu. Pred vznikom svetovej fi-

nančnej krízy a hlbokej recesie sa nezamestnanosť v najzadlženejších štá-

toch eurozóny pohybovala v rozmedzí 7 – 8 %. V tomto smere nastúpenie 

cesty dlhodobého a udržateľného hospodárskeho rastu, predovšetkým vytvá-

raného dlhodobého rastu obchodovateľného sektora, môže v ekonomike viesť 

k zníženiu nezamestnanosti.  

Dokončenie reštrukturalizácie bankového sektora je nutnou podmienkou 

na ceste udržateľného a stabilného rastu HDP. Aj napriek snahe znížiť ob-

jem zlých úverov na predkrízovú úroveň sa to zatiaľ v niektorých členských 

štátoch eurozóny nepodarilo.  

Vývoj celkových bilancií, či už v bankovom sektore alebo bilancií domác-

ností, nemá vo viacerých z nich povzbudivý vývoj. Preto postupné znižo-

vanie zlých úverov minimálne na predkrízovú úroveň je jednou z najdôle-

žitejších podmienok stále nerovnomerného a krehkého oživenia ekonomiky 

eurozóny.  

Fiškálna politika je kľúčovou oblasťou na ceste k zabezpečeniu makro-

ekonomických rovnováh. Fiškálna politika a hospodárske politiky jednotli-

vých členských štátov eurozóny by mali byť orientované na zníženie rizík pri 

prijímaní stratégií dlhodobej udržateľnosti. To je možné dosiahnuť vzájom-

nou koordinovanosťou hospodárskych politík jednotlivých členských štátov 
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eurozóny. Najdôležitejšie v tomto smere je postupné znižovanie verejného 

dlhu a prijímanie opatrení na plnenie podmienok a pravidiel uvedených 

v Pakte stability a rastu. Aj napriek prvým snahám a pokusom sa zatiaľ ne-

podarilo dosiahnuť pokrok pri koordinácií hospodárskych politík. Členské 

štáty eurozóny musia teda naďalej pokračovať v už prijatej stratégii fiškálnej 

konsolidácie.  

Na výdavkovej strane štátneho rozpočtu jednotlivých členských štátov 

eurozóny existuje priestor na stabilizáciu verejného dlhu. Historické skúsenosti 

aj empirické štúdie potvrdzujú, že správne orientované kapitálové investície 

do infraštruktúry môžu byť cenným príspevkom k znižovaniu nezamestna-

nosti a zvyšovaniu príjmov štátneho rozpočtu, a tým znižovaniu dlhového 

bremena štátu.  

Na príjmovej strane štátneho rozpočtu existujú veľké rezervy. Efektívne 

zlepšenie daňových systémov, vrátane riešenia problematiky daňových 

rajov, naďalej predstavuje jedno z možných riešení, ale zatiaľ len v rovine 

diskusií.  

Neoddeliteľnou súčasťou dodržiavania disciplíny vo verejných financiách 

je Pakt stability a rastu. Aj napriek historicky nie veľmi pozitívnym hodnote-

niam pri dodržiavaní jeho pravidiel je potrebné zdôrazniť, že hoci Pakt pre-

šiel určitým historickým vývojom, stále nezahŕňa všetky potrebné i dodatočné 

pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie hospodárskeho rastu, ktoré by mali 

byť v takomto dokumente obsiahnuté.  

Preto riešenie otázok súvisiacich so štrukturálnymi reformami a investí-

ciami a umožnenie možnej odchýlky od prijatých strednodobých stabilizač-

ných konsolidačných plánov, ktoré by mali mať len dočasný charakter pri 

posudzovaní na ceste k dlhodobej fiškálnej udržateľnosti, sa javia viac ako 

potrebné.  

Záverom možno konštatovať, že vznik myšlienky vytvorenia jednotnej 

meny na starom kontinente bol v moderných ekonomických dejinách bez-

precedentným krokom správnym smerom. O to dôležitejšie je naplniť túto 

ambíciu.  

V tomto smere je zlepšenie a skvalitnenie flexibilného prístupu celkového 

riadenia v rámci inštitucionálneho rámca Európskej komisie, ako aj zodpo-

vednosť príslušných inštitútov pri prijímaní rozhodujúcich pre súčasnú etapu 
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veľmi dôležitých opatrení pri akceptácii všetkých už predtým prijatých, ale nie 

vždy správne implementovaných opatrení, jednou z najdôležitejších podmie-

nok na zníženie súčasného, v niektorých prípadoch neudržateľného vývoja 

v oblasti tak vnútorných, ako aj vonkajších makroekonomických nerovnováh.  

V tomto smere implementovanie základných myšlienok publikovaných 

v Správe o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe môže byť 

správnym krokom pri napĺňaní myšlienok smerujúcich k dosiahnutiu reálnej 

konvergencie, a koniec-koncov k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov člen-

ských štátov eurozóny.  
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3. REDEFINOVANIE CHARAKTERU ŠTÁTU A JEHO FUNKCIÍ  
AKO SÚČASŤ KRÍZOVEJ A POKRÍZOVEJ ADAPTÁCIE  

Seriózne analýzy globálnej krízy postupne odkryli jej mnohorozmernosť, 

zreťazeným priraďovaním prívlastkov od hypotekárnej, finančnej, ekonomic-

kej k politickej, sociálnej a dlhovej až po morálnu, systémovú a civilizačnú. 

Dnes je už jasné, že ide o kvalitatívne nový krízový jav, ktorý ešte zďaleka 

neskončil. Jedným z jej mimoriadne závažných dôsledkov, ktorému sa zatiaľ 

nevenovala dostatočná pozornosť je bod zlomu v globálnom vládnutí 

a s ním spojené zásadné inštitucionálne zmeny a nimi podmienená nalieha-

vá požiadavka redefinície postavenia a funkcií štátu.  

Cieľom tejto kapitoly je stručne zhrnúť najvážnejšie deformácie vo fun-

govaní štátu v podmienkach hyperglobalizácie a globálnej krízy, argumento-

vať bod zlomu v transformácii unipolárneho globálneho vládnutia na multipo-

lárny a nadväzne sa pokúsiť o identifikáciu niektorých najvýznamnejších 

faktorov a smerov adekvátnej redefinície postavenia a funkcií štátu.  

3.1. Genéza neoliberálneho konceptu odbúravania štátu  
a globálneho vládnutia bez globálnej vlády  

Súbeh ropnej a potravinovej krízy v 70. rokoch 20. storočia odštartoval 

vo vyspelých ekonomikách popri krátkodobých investične nenáročných 

adaptačných procesoch aj zásadné strednodobé adaptačné procesy v po-

dobe rozsiahlych inovačných investícií.  

Tento proces viedol k masovej obnove fixného kapitálu na kvalitatívne 

vyššej technologickej úrovni a k vystupňovaniu inovačnej konkurencie. Roz-

vinuté štáty vstúpili do etapy postindustriálneho rozvoja. Štruktúra ich eko-

nomík sa začala posúvať od priemyslu k službám. Pod vplyvom technolo-

gicko-inovačnej revolúcie nielenže sa ekonomický rast stal menej náročným 

na prácu, čo generovalo štrukturálnu nezamestnanosť, ale vytvorili sa aj 

technické podmienky na prekonávanie obmedzení času a priestoru pri celo-

planetárnom rozvíjaní ekonomických aktivít. Na to, aby sa táto možnosť 
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mohla reálne využívať, bolo potrebné odstrániť prekážky, ktoré predstavovali 

rôzne formy regulácie vonkajších ekonomických vzťahov uplatňovaných jed-

notlivými štátmi. Transnacionálne korporácie (TNK) a finančné kruhy vyspe-

lých kapitalistických štátov, predovšetkým USA, preto začali vyvíjať enormný 

tlak, aby v záujme riešenia problémov rastu a obnovenia jeho vysokých 

temp programovo realizovali ďalekosiahlu dereguláciu a liberalizáciu,29 a tak 

vytvorili potrebný priestor na rozvoj globalizácie, ktorá mala mať pre všet-

kých blahodárne účinky. Pri oslabovaní úlohy štátu v ekonomike zohral 

dôležitú úlohu tzv. washingtonský konsenzus, ako operacionalizovaná forma 

trhového fundamentalizmu v neoliberálnej hospodárskej politike.30 Pod 

tlakom toho dochádza k odpútavaniu ekonomickej moci od štátov, ktoré 

sa dobrovoľne vzdávajú podstatnej časti regulácie a kontroly vonkajších 

ekonomických vzťahov, otvárajú svoje ekonomiky pre „bezbariérové“ rozví-

janie ekonomických aktivít TNK a finančného kapitálu na svojom teritóriu. 

V skutočnosti sa vytvárali podmienky frontálnemu útoku na sociálnu sféru 

a odbúravanie rôznych podôb sociálneho štátu.  

Načrtnuté aspekty vývoja v 70. rokoch vygenerovali predpoklady funda-

mentálnych inštitucionálnych zmien, ktoré sa potom od 80. rokov naplno 

presadili v procese globalizácie. V užšom zmysle slova ako sformovanie 

kvalitatívne novej organizačnej formy podnikateľského subjektu TNK, ako 

dominantného aktéra globálneho hospodárskeho diania na jednej strane 

a ako zásadná zmena postavenia štátu ako organizačno-inštitucionálnej 

formy usporiadania spoločnosti s kvalitatívne novými nárokmi na jej funkcie 

na druhej strane.31 Mimoriadne dôležité sú hlboké inštitucionálne zmeny 

                                                        
29 Po skončení uruguajského kola GATT sa clá v priemere znížili na 10 % úrovne bežnej 
koncom 40. rokov (Sereghyová, 2004, s. 147).  

30 Išlo o súbor odporúčaní Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a Ministerstva 
financií USA, zameraných najmä na tvrdé obmedzovanie rozpočtových deficitov hlavne škrtmi 
výdavkov na zdravotníctvo a sociálne služby, rušenie progresivity daní, dôrazu na nepriame 
dane, otvorenie ekonomík obchodu a zahraničnému kapitálu.  

31 Špecifickou kvalitatívnou zmenou na prelome 80. a 90. rokov bol rozpad systému socialis-
tických štátov. Preexponované „všeobsiahle“ vymedzené, byrokraticky centralizované funkcie 
štátu sa stali neudržateľnými v podmienkach nastupujúcej technologicko-inovačnej revolúcie 
a stupňujúcej sa globálnej konkurencie. Za týchto okolností bola nevyhnutnou východiskovou 
podmienkou modernizácie štátu systémová transformácia spoločností. Pravda, jej premena 
na postačujúcu podmienku sa ukazuje podstatne zložitejšia oproti pôvodným predstavám.  
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v širšom zmysle slova, ktoré spočívajú v podstatnej adaptácii súborov pravi-

diel fungovania ekonomiky v národnom a globálnom rámci.  

Vysoko koncentrovaná moc v kombinácii s celoplanetárnou geografickou 

pohyblivosťou a flexibilitou ich komplexu umožňuje TNK vyvíjať účinný tlak 

na štáty, aby prebrali čo najväčšiu časť sociálnych, enviromentálnych a ďal-

ších nákladov (Keller, 2006).  

S utváraním dominantného postavenia a vplyvu TNK je podmienená dru-

há stránka fundamentálnych inštitucionálnych zmien v procese globalizácie, 

ktorej podstatou je na jednej strane čiastočný rozklad integrity štátov (najmä 

malých a stredných) v dôsledku odpútania ekonomických procesov a eko-

nomickej moci od teritória štátneho celku, a na druhej strane prelínanie moci 

a vplyvu TNK s veľkými domovskými štátmi a dôležitými medzinárodnými 

globálnymi inštitúciami. V podmienkach veľkého štátu, čo v najvyhranenejšej 

podobe platí pre USA, došlo nie k odpútaniu ekonomickej moci od teritoriál-

nej integrity štátu, ale k jeho zajatiu domácimi najsilnejšími ekonomickými, 

predovšetkým finančnými skupinami14 (Klvačová a kol., 2008, s. 28 – 29). 

Špecificky inverzným splynutím ekonomickej moci a štátu je prípad, keď 

veľký štát s centrálne riadenou ekonomikou má vlastné štátne TNK (Čína), 

resp. keď veľký štát ovláda veľké domáce súkromné TNK (Rusko). Pozoru-

hodný a poučný je príklad malých škandinávskych štátov, ktoré vďaka dlho-

dobému koncepčnému rozvíjaniu znalostných faktorov dosahujú špičkovú 

konkurencieschopnosť. Na základe nej dokážu v interakcii s domácimi 

i zahraničnými TNK presadzovať vlastné národno-štátne záujmy a účinne 

modernizovať ich špecifický sociálny model.  

Osobitným prípadom systémových inštitucionálnych zmien bola trans-

formačná modernizácia štátov postkomunistického sveta, v ktorej sa ešte 

vypuklejšie prejavili problémy modernizácie štátu ako vo vyspelých západ-

ných krajinách.32  

Z hľadiska menších a hospodársky slabších štátov malo odpútanie eko-

nomickej moci niekoľko zásadných dôsledkov:  

 Rozsiahla liberalizácia a deregulácia spôsobili, že teritoriálne integrovaný 

priestor štátu bol priamo vsadený do globálnych ekonomických súradníc, 

                                                        
32 Zaujímavú analýzu špecifických aspektov stredoeurópskej transformácie predstavuje kniha 
J. Drahokoupila (2009).  
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čím sa fakticky na minimum zredukovala úloha a vplyv štátu vo vonkaj-

ších ekonomických vzťahoch.  

 Došlo k spretŕhaniu väzieb medzi teritóriom štátu, presne vymedzeným 

jeho hranicami, a ekonomickým priestorom, ktorý sa v zásade od neho 

odpútal a v prevažnej miere sa vymanil spod jeho reálneho regulačného 

a kontrolného pôsobenia. Globalizované prelínanie a zauzlenie vlastníc-

kych vzťahov výrazne relativizuje, či dokonca spochybňuje otázku, čo je 

a čo nie je na území štátu a mimo jeho územia národným bohatstvom.  

 Odpútanie ekonomického priestoru a ekonomickej moci od teritória štátu 

výrazne oslabilo zodpovednosť podnikateľských subjektov vo vzťahu 

k úlohám a problémom sociálnej sféry, ktorá zostala v podstate pripútaná 

na územie štátu.  

 Narušili sa aj väzby medzi mechanizmami demokracie pripútanými 

k štátne ukotvenému celku a faktickou ekonomickou mocou, ktorá sa od 

teritória štátu odpútala (Šikula a kol., 2010, s. 31 − 32).  

Dôležitú úlohu v presadzovaní týchto procesov zohrávali také medziná-

rodné inštitúcie, ako SB, MMF, WTO, ktoré pod evidentným tlakom TNK 

určovali agendu a smerovanie globalizácie. Takáto nespútaná globalizácia 

sa zmenila na hyperglobalizáciu (Rodrik, 2011). To malo za následok po-

stupnú inverziu úloh národných štátov a transnacionálnych korporácií. Štáty 

postupne prestávali byť organizátormi hospodárskej súťaže podnikov, urču-

júcimi jej pravidlá, a stávali sa účastníkmi súťaže o priazeň podnikateľských 

subjektov a ich prilákanie na svoje územie. Transnacionálne korporácie 

postupne prestávali byť účastníkmi hospodárskej súťaže usporadúvanej 

národnými štátmi a stávali sa „usporiadateľmi“ súťaže pre národné štáty 

o dosahovanie najvyššej konkurencieschopnosti, ktorá sa najprv chápala 

ako najpriaznivejšie podmienky pre zahraničných a domácich podnikateľov. 

Trhy, na ktorých o svoju konkurencieschopnosť bojujú národné štáty, sú 

virtuálne trhy podnikateľského prostredia, trhy „podnikateľského pohodlia“ 

(Klvačová a kol., 2008).  
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Inverzia úloh národných štátov a podnikateľských subjektov však má na-

sledovné dôsledky:  

 zmäkčuje podmienky podnikovej sféry na dosahovanie konkurencie-

schopnosti, zapája štáty do dosahovania jej dobrých výsledkov;  

 spravidla sa zväčšuje tlak na štát v oblasti verejných financií – znižova-

nie príjmov (znižovanie daní, odvodov a pod.) a zvyšovanie výdavkov 

podporujúcich konkurencieschopnosť, výskum, vzdelanie, infraštruktúru 

a pod.;  

 vytvára sa asymetria medzi právami TNK na jednej a povinnosťami štátu 

na druhej strane;  

 dlhodobé účinky takto presadzovanej zmeny úlohy štátu pôsobia deš-

truktívne na sociálnu súdržnosť a politickú stabilitu;  

 v súťaži o maximálnu konkurencieschopnosť štátov je hlboký rozpor 

medzi úlohou tvorcu pravidiel hry hospodárskej súťaže pre podniky na 

jeho území a úlohou účastníka súťaže o priazeň podnikovej sféry 

v globálnom meradle.  

Dnes už existuje množstvo kritických zovšeobecňujúcich analýz, ktoré 

presvedčivo dokazujú, že doterajšia hyperglobalizácia nie je žiadnou his-

torickou nevyhnutnosťou, proti ktorej ľudstvo nemôže nič robiť, ale že je 

explicitným výsledkom neoliberálnej politiky západných vlád, medzinárod-

ných inštitúcií, finančných a nefinančných korporácií (Michie, 2003; Rubery 

et al., 2002; Bourdieu, 2002; Beck, 2002; Castells, 2000). Rozhodujúcu úlohu 

pritom zohrali tri vzájomne prepojené politiky – deregulácia v rámci štátov, 

liberalizácia medzinárodného obchodu a pohybu kapitálu a privatizácia pod-

nikov kontrolovaných štátom. Globálne nanútenie a presadenie tejto troj-

rozmernej neoliberálnej politiky vytvorilo široký priestor pre rozmanité preja-

vy a dôsledky globálneho vládnutia. Kľúčoví globálni hráči predovšetkým 

TNK si vydobyli svoje pozície na úkor štátov, kolonizáciu priestoru, ktorý by 

inak kontrolovali národné štáty (Potůček, 2008) a museli sa podriadiť ideoló-

gii vlády svetového trhu, t. j. ideológii ekonomického neoliberalizmu (Beck, 

2002). Pod záštitou neoliberálnej doktríny TNK prostredníctvom svojich sietí 

prezvali vládnutie nad svetom. Tieto globálne siete nekontroluje žiadna 

inštitúcia, siete samotné sú držiteľmi moci (Castells, 2000). Jedným z preja-

vov globálneho vládnutia, ktorý sa odzrkadlil v teórii svetového systému je 
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koncepcia svetového centra tvoreného vyspelými kapitalistickými štátmi a pe-

riférie. Centrum pod neoliberálnymi heslami určuje diskriminačné pravidlá vo 

vzťahu k rozvojovým štátom. Nespravodlivé pravidlá globálnych ekonomic-

kých procesov sú výsledkom globálneho kartelu silných globálnych hráčov 

(Held, 2004). Pokusy o adresnejšiu charakteristiku nositeľov globálneho 

vládnutia bez globálnej vlády poukazujú na „globálnu triedu manažérov“, 

ovládajúcu globálne inštitúcie, ktoré by mali robiť politickú kontrolu, na prie-

myselné oligarchie a neprehľadne kreované finančné oligarchie, ktoré vlád-

nu vládam (Bělohradský, 2000), alebo na globálnu vykorisťovateľskú oligar-

chiu, mafiánsky organizovanú, ktorá diktuje programové smerovanie celému 

procesu globalizácie (Bondy, 2005). Aktérom globálneho vládnutia sú pod-

riadené aj také medzinárodné inštitúcie ako MMF a SB, ktorých formovanie 

a fungovanie je silne poznačené demokratickým deficitom a sú vlastne určitým 

nástrojom TNK, ktorý tlačí na štáty, aby pre nich vytvárali protekcionistickú 

pozíciu. TNK sa tak stali akýmisi globálnymi super hráčmi, ktoré „nemajú 

žiadnu zodpovednosť a žiadna zodpovednosť im nemôže byť vnútená … 

Môžu, alebo sú schopné pohnať pred súd vlády a ich rozhodnutia sú robené 

nevoleným panelom ľudí mimo kontroly demokratických vlád“ (Herman, 

1999). Prebieha antidemokratická kontrarevolúcia, keď globalizátori vďaka 

zdrojom, ktorými disponujú si môžu dovoliť financovať kampane manipulujú-

ce verejnú mienku a kúpiť nielen niektorých politikov, ale i celú demokraciu. 

Vytváraniu a posilňovaniu ich privilegovanej pozície napomáhajú aj vlastné, 

resp. spriaznené neziskové organizácie, ako profesionálne komory, asociá-

cie, thing tanky a nadácie. Doterajší spôsob globalizácie umožňuje malému 

počtu najsilnejších určovať agendu a smerovanie tohto procesu.  

Vzniklo viacero pozoruhodných prác, ktoré odhaľujú charakter a konkrét-

ne aspekty globálneho vládnutia ako výsledok bezprecedentnej koncentrá-

cie moci predovšetkým finančných a nefinančných korporácií a formálnych 

a neformálnych superglobálnych štruktúr.  

Unikátnu štúdiu o globálnej superkorporácii vypracovali Vitali, Glattfelder 

a Battiston (2011) výskumníci Univerzity Zürich, v ktorej kvantitatívne zobrazili 

koncentráciu globálnej moci a vplyvu. Na základe analýzy gigantickej data-

bázy 37 miliónov firiem a investorov zhodnotili intenzitu ich vzájomného vlast-

níckeho, finančného, kooperačného, technického, organizačného, sieťového 
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a pod. prepojenia. „Zahusťovanie“ a koncentráciu tohto prepojenia a globál-

neho vplyvu preskúmali troma iteračnými krokmi. Výsledkom záverečnej 

iterácie bola identifikácia super jadra, tvoreného 147 korporáciami. Ich aktí-

va sú už tak vzájomne späté, že vytvárajú neoficiálny finančný konglomerát, 

ktorý priamo kontroluje 40 % celosvetového bohatstva korporácií a zásadne 

ovplyvňuje a určuje vývoj globalizovanej svetovej ekonomiky.  

Mimoriadne pozoruhodným príspevkom k objasneniu zákulisia globálne-

ho vládnutia predstavuje kniha D. Rothkopfa Supertřída (2009) ako hĺbková 

sonda do charakteru kreovania a pôsobenia supertriedy privilegovaných, 

o ktorých väčšina ľudí takmer nič nevie, a ktorá napriek tomu zásadne 

ovplyvňuje náš život. V posledných dekádach sa vynorila globálna elita, 

ktorá disponuje nevídanou úrovňou bohatstva a moci. Táto moderná super-

trieda sa zglobalizovala rýchlejšie ako ktorákoľvek iná spoločenská skupina. 

Z viac ako 6 mld. ľudí na našej planéte možno do supertriedy zaradiť asi 

6 000 jednotlivcov. Definičným znakom, ktorý ich odlišuje od ostatných „je moc, 

ktorou sústavne ovplyvňujú milióny a miliardy ľudí nielen vo vlastnej zemi, 

ale i za hranicami“ (Rothkopf, 2009, s. 53).33  

Pre supertriedu 21. storočia je podstatným znakom, že sa v jej rukách 

nielen koncentruje neúmerne vysoký podiel svetovej moci, ale že operuje 

globálne, kde je len málo nástrojov, alebo vôbec nie sú, ktoré by mohli pô-

sobiť ako protiváha ich vplyvu. Práve to ju zásadne odlišuje od elít v minu-

losti, ktoré pôsobili v rámci štátov, kde sa mohli v prípade potreby krotiť silou 

alebo mocou práva.  

Analýzu švajčiarskych vedcov a poznatky D. Rothkopfa veľmi vhodne 

doplňuje a prehlbuje originálna práca M. Morrisa Co nesmíte vědet (2012), 

v ktorej približuje historickú deskripciu toho, ako sa vygenerovali globálne 

mocenské štruktúry ovládajúce čoraz viac vývoj sveta, ktoré prostredníctvom 

                                                        
33 Globálna supertrieda sa skladá z jednotlivcov najrôznejšieho druhu, no prvou špecifickou 
skupinou, ktorú v jej rámci možno rýchlo rozoznať sú šéfovia okolo 5 000 korporácií, ktorých 
ročné príjmy, či aktíva presahujú 5 mld. dolárov. Ďalej do supertriedy patria čelní predstavite-
lia zhruba 120 štátov, ovplyvňujúcich osudy veľkých populácií za ich hranicami, vrchní velite-
lia najmohutnejších svetových ozbrojených síl, manažéri 2 000 najväčších obchodných 
spoločností, stovky najsilnejších finančných inštitúcií a asi 500 najväčších investičných spo-
ločností, hlavy najväčších nevládnych organizácií a čelných medzinárodných inštitúcií, du-
chovní vodcovia náboženstiev, ale aj najvýznamnejší predstavitelia elít pôsobiacich v tieni 
(organizovaný zločin), poprední myslitelia, vedci a umelci s globálnym prejavom.  
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peňazí a bánk ovláda nielen hospodárstvo, ale aj nadnárodné organizácie, 

ako OSN, SB, MMF, WTO atď., značnú časť médií, vedy, školstva atď. Odha-

ľuje nanajvýš problematické pozadie vzniku FED-u a brettonwoodskeho sys-

tému, ale aj nový pohľad na príčiny atentátov na 4 amerických prezidentov 

spojené s bojom finančných kruhov o udržanie a upevnenie moci.  

J. Stiglitz v knihe Jiná cesta k trhu – hledání alternatívy k současné po-

době globalizace (2003) upozornil na nový závažný problém, ktorému musí 

ekonomická veda venovať analytickú pozornosť. Poukázal na to, že nemá-

me žiadnu svetovú vládu, porovnateľnú s národnými vládami, ktorá by do-

hliadala na proces globalizácie. Tak ako štáty riadili vzájomné prepájanie ich 

národných ekonomík. Namiesto toho máme systém, ktorý by sa dal nazvať 

„globálne vládnutie bez globálnej vlády“ (s. 54). Poukazuje na to, že niekoľ-

ko inštitúcií (SB, MMF, WTO) a niekoľko hráčov z finančných priemyselných 

a obchodných kruhov záujmovo prepojených dominuje globálnej scéne, 

pričom mnoho z tých, ktorých sa rozhodnutia týkajú sa nemá možnosť vy-

jadriť. Treba zmeniť pravidlá určujúce medzinárodný ekonomický poriadok 

a ešte raz sa zamyslieť nad tým, ako sa rozhoduje na medzinárodnej úrovni 

a v koho záujme.  

3.2. Historické korene globálneho vládnutia  
bez globálnej vlády 

Existuje mimoriadne rozsiahle a bohaté množstvo originálnych historic-

kých prameňov, ktoré poodhaľujú reálne podmienky a súvislosti zrodu vý-

chodiskovej podoby cieleného vytvárania predpokladov globálneho vládnutia 

a účelového prispôsobovania mechanizmu jeho praktickej realizácie.34  

Z historických faktov vyplýva, že zrod stratégie globálneho vládnutia je 

bezprostredne spojený so vznikom FED-u v USA. Na začiatku 20. storočia, 

keď sa v rokoch 1900 – 1910 zdvojnásobil počet bánk a len na juhu a západe 

                                                        
34 Mimoriadne zaslúženú prácu pri zozbieraní, zosystematizovaní a kritickom zovšeobecnení 
historického materiálu a zrode globálneho vládnutia a jeho hlavných aktéroch, určujúcich 
črtách tohto procesu, ktoré sú od začiatku typické a zároveň veľmi adaptabilné na vývoj 
konkrétne historických podmienok predstavuje kniha Michaela Morrisa Co nesmíte vedět! 
(2012).  
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bolo vyše 20 000 malých bánk, kartel najsilnejších bánk J. P. Morgana, 

P. Warburga, Rothschilda a D. Rockefellera sa rozhodol vyšachovať konku-

renciu a ovládnuť bankový sektor. Ako prostriedok zvolili umelé vyvolanie 

bankového krachu a následne širokú kampaň argumentujúcu potrebu vytvo-

riť mocnú centrálnu emisnú banku, aby sa bankový krach už nikdy nemohol 

opakovať (Morris, 2012, s. 111 – 112). Samozrejme, že navrhovaná nová 

centrálna banka mala byť v súkromnom vlastníctve členov bankového kartelu, 

ktorý už v tom čase reprezentoval zhruba tretinu vtedajšieho svetového 

bohatstva (Morris, 2012, s. 116). Takáto centrálna banka sa mala stať pro-

striedkom na ovládanie finančných trhov, rozhodovania o úverovej politike, 

inflácii, boomoch a krachoch na burzách. Pritom od začiatku nešlo len 

o Ameriku, ktorej patrila budúcnosť, ale cieľom bola vláda nad celým sve-

tom. Snáď najjasnejšie to formuloval P. Warburg: „Budeme mít světovou 

vládu, ať chceme, nebo ne. Jediná otázka zní: dosáhneme jí dobyvatelskými 

výpady, nebo na základě dohody?“ (Morris, 2012, s. 117).  

K tomu, aby sa tieto zámery pretavili do oficiálnej legislatívnej podoby 

bolo potrebné prijať zákon o federálnych rezervách – Federal Reserve Act, 

ktorým sa mala odovzdať moc v USA do rúk bankovej elity. Jeho prijatie nará-

žalo na odpor viacerých kongresmanov a až pod nátlakom ho 23. decembra 

1913 podpísal prezident Woodrow Wilson, ktorému prezidentskú kampaň 

financovali bankári.  

V roku 1913 dostal kartel bánk FED-u dolár plne do svojej moci a začal 

využívať, resp. zneužívať svoju pozíciu. V roku 1914 – 1919 FED zdvojná-

sobil objem peňazí v obehu, aby v roku 1919 zase razantne znížil množstvo 

peňazí a banky museli masovo vypovedať existujúce úverové zmluvy. Na-

sledovali útoky na banky, kolaps ekonomiky a v roku 1920 krach burzy. 

Výsledkom bolo ohromné rozmnoženie majetku veľkých bánk a úspešný test 

mechanizmu využívania ich neobmedzenej moci. Zároveň sa už objavili aj 

prví kritici.35  

Na konferencii v Janove v roku 1922 kartel veľkých bankárov urobil zo 

„svojho dolára“ svetovú menu a podarilo sa mu oddeliť ostatné meny od 

                                                        
35 Kongresman Charles Lindbergh v roku 1921 konštatoval: „Díky zákonu Federal Reserve 
Act bolo možné uměle vyvolat paniku. Nynější zmatky jsou první, které byly vyvolány uměle, 
a sice pouhým výpočtem prosté matematické rovnice.“ (Morris, 2012, s. 122).  
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zlata. Dolár sa stal jedinou krytou menou, čo mu umožnilo neobmedzene 

manipulovať s množstvom peňazí z hľadiska ich cieľov a záujmov. V rokoch 

1921 – 1929 sa tento mechanizmus už v plnom rozsahu uplatnil. Popri ne-

konečnom poskytovaní pôžičiek sa zaviedla aj prvá zásadná inovácia – 

Margin Loan lombardný úver, ktorý poskytol dovtedy nepredstaviteľný prie-

stor pre špekulatívne transakcie. Na jednej strane umožnil pri nákupe cen-

ných papierov len 10 % vlastného kapitálu, no na druhej strane umožňoval 

kedykoľvek určiť dátum splatnosti a musel byť behom 24 hodín splatený. 

V roku 1929 FED náhle znížil objem peňazí a banky následne vypovedali 

milióny pôžičiek. Burza a finančný sektor sa opäť zrútili. Spľasnutie akciovej 

bubliny (čierny piatok) malo za následok krach 5 400 malých bánk, ktoré boli 

pohltené piatymi najväčšími bankami (Morris, 2012, s. 122). Kongresman 

Louis Mc Fadden, bojovník proti monopolu bánk, vypuknutie krízy zhodnotil: 

„Ke krachu v roce 1929 nedošlo jen tak samo od sebe. Bylo to pečlivě na-

plánované … mezinárodní bankéři vytvořili strašné okolnosti, a tím se stali 

našimi vládci … Máme ve své zemi jednu z nejbezcharakternějších organi-

zací, jakou kdy svět viděl. Mám tím na mysli představenstvo bank FED-u jež 

nejsou státními institucemi. Jsou to soukromé monopoly, které okrádají 

americký lid k vlastnímu prospěchu a zisku jejich zahraničních zákazníků.“ 

(Morris, 2012, s. 123 – 124).  

V roku 1939 vypukla druhá svetová vojna a stála obrovské sumy peňazí, 

ktoré sa dalo zabezpečiť len neriadeným tlačením bankoviek a obrovským 

zadlžením u bánk. Súčasťou vojny bolo i tlačenie falošných peňazí v cu-

dzích menách. Po vojne už nik nevedel, kto mal pôvodne koľko peňazí, akú 

mali hodnotu a akú hodnotu mali jednotlivé meny navzájom. Táto situácia 

vyžadovala naliehavé riešenie. To bola príležitosť, ktorej sa chopil kartel 

okolo Rothschilda, Rockefellera, Warburga a Morgana, aby obnovil a rozvi-

nul svoju moc v celosvetovom meradle. Stalo sa to v dobe od 1. do 23. júla 

1944 v Bretton Woods na konferencii 4 víťazných veľmocí a 40 ďalších 

štátov. Situácia, keď sa výmenné kurzy národných mien voči doláru ako 

hlavnou svetovou menou neustále menili Američanom nevyhovovala. 

V rokovaniach z pozície sily zamietli Keynesov návrh fiktívnej svetovej meny 

BANCOR s pevným kurzom k regionálnym menám a presadili návrh H. D. 

Whita. Americký dolár, majetok kartelu, sa stal novou hlavnou svetovou 
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menou so systémom pevných výmenných kurzov. Zástupcovia viacerých 

štátov sa nechceli vzdať zlata a s ním spojeného systému. Americká dele-

gácia presviedčala účastníkov konferencie, že zlaté rezervy USA sú dosta-

točné na krytie doláru.36 Účastníci konferencie sa v skutočnosti nedohodli na 

doláre ako hlavnej svetovej mene. USA v noci pred podpisom zmluvy zma-

nipulovali jej text. Slovo „zlato“ doplnili „alebo opciou na americký dolár“. 

Tento podvod má ďalekosiahle dôsledky až dodnes.37 Umožnil vytváranie 

a udržiavanie enormnej nerovnováhy medzi USA a svetom. Všetky obchod-

né transakcie sa začali realizovať v dolároch s prísľubom USA, že kedykoľ-

vek ich vymenia za zlato a to v kurze 35 USD za trójsku uncu. Pritom ne-

existovali žiadne obmedzenia pre množstvo peňazí v dolároch ani povinnosť 

FED-u vykazovať stav rezerv v zlate. To umožnilo bankovému kartelu od-

blokovať vplyv zlata pri cielenom vytváraní bublín pomocou nekrytých pe-

ňazí ako kľúčového nástroja upevňovania jeho moci a vplyvu v globálnom 

vládnutí.  

Tento stručný exkurz do histórie presvedčivo ukázal, že reálne cielené 

presadzovanie globálneho vládnutia pomocou peňazí má predovšetkým dva 

určujúce medzníky – vytvorenie FED-u a brettonwoodskeho systému. Ich 

realizácia bola spojená s nekalými metódami a prostriedkami manipulácie, 

nátlaku a podvodného konania. Hlavným aktérom bol kartel súkromných 

bankárov, ktorých určujúci vplyv na vládu, kongres a medzinárodné inštitú-

cie spôsobuje, že ako hlavný aktér globálneho vládnutia vystupujú USA 

a nimi ovládané inštitúcie SB, MMF atď.  

V období od konca 2. svetovej vojny až do začiatku globálnej krízy pôso-

bili ako dominantný hráč v rámci unipolárneho systému globálneho vládnu-

tia. Vývoj stratégie globálneho vládnutia v tomto období veľmi výstižne pre-

zentuje Yanis Varoufakis v knihe Globální minotaurus (2013). Prináša mimo-

riadne podnetnú a originálnu politicko-ekonomickú analýzu globálneho vlád-

nutia USA v rokoch 1939 – 2008 a dvoch kvalitatívne odlišných stratégií 

                                                        
36 Spojené štáty americké ešte po prvej svetovej vojne získali zlato z Nemecka, Rakúska 
a Japonska a navyše v roku 1933 muselo obyvateľstvo USA na základe špeciálneho zákona 
odovzdať zlato nad 100 dolárov za nízku cenu FED-u (Morris, 2012, s. 127 – 128).  

37 Túto manipuláciu zdokumentoval G. Zoche v knihe Welt Macht Geld, z ktorej čerpal Morris 
(2012, s. 128 – 129).  
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v etape od Bretton Woodu po jeho rozpad v roku 1973 a v etape od rozpadu 

brettonwoodskych dohôd po vypuknutie globálnej krízy. Kľúčovým problé-

mom pre pochopenie podstaty stratégie USA bol globálny mechanizmus 

recyklácie prebytkov vo svetovej ekonomike a zásadný rozdiel spôsobu jeho 

realizácie v Keynesovej a Whitovej (americkej) koncepcii. Zatiaľ čo Keyne-

sova bola relatívne záujmovo vyvážená pre všetky štáty a podporovala by aj 

udržateľnosť vývoja svetovej ekonomiky, tak Whitov koncept, ktorý USA 

presadili z pozície sily, bol podriadený stratégii globálneho ovládania 

a využívania svetovej ekonomiky prostredníctvom dolára. Pritom je pozoru-

hodná rýchlosť a účinnosť s akou USA dokázali adaptovať svoju stratégiu 

a reagovať na zásadnú zmenu podmienok v druhej etape a ako zvolili 

a dôsledne uplatnili nové prostriedky a ťahy s cieľom udržať si dominujúce 

postavenie a vplyv.  

3.3. Globálna kríza a bod zlomu v globálnom vládnutí  

Nahliadnutie do histórie vedie k záveru, že reálne cielené presadzovanie 

globálneho vládnutia pomocou peňazí má predovšetkým dva určujúce 

medzníky – vytvorenie FED-u a brettonwoodskeho systému. Ich realizácia 

bola spojená s nekalými metódami a prostriedkami manipulácie, nátlaku 

a podvodného konania. Hlavným aktérom bol kartel súkromných bankárov, 

ktorých určujúci vplyv na vládu, kongres a medzinárodné inštitúcie spôsobuje, 

že ako hlavný aktér globálneho vládnutia vystupujú USA a nimi ovládané 

inštitúcie SB, MMF atď.  

Globálna kríza s epicentrom v USA, ktorá prepukla v roku 2008 bola za-

ložená na nahrádzaní nedostatočného reálneho dopytu zámerným vytvára-

ním umelého, rastúcim zadlžovaním generovaného virtuálneho dopytu. Te-

da na osvedčenom bublinovom mechanizme prvýkrát uplatnenom pri zrode 

FED-u a postupne rozvinutom a obohatenom o sériu zreťazených inovácií 

finančných produktov cielene využitým globálnym finančným kartelom. Ten 

zaznamenal astronomické zisky, veľké banky boli príliš veľké, aby mohli pad-

núť, stovky malých bánk skrachovalo a astronomické straty sa socializovali 

nielen v USA, ale globálnymi finančnými kanálmi sa reťazovite rozptýlili do 

zvyšku sveta.  
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Popri vyššie uvedených dôsledkoch globálnej krízy, v jej priebehu došlo 

k mimoriadne závažnej zmene v charaktere globálneho vládnutia. V relatív-

ne krátkom období prebehlo zásadné prerozdelenie globálnej ekonomickej 

i politickej moci a vplyvu a nastal bod zlomu. V globálnom vládnutí, ktoré sa 

pretransformovalo z unipolárnej na multipolárnu podobu, zanikla dominantná 

pozícia USA a vznikla početná skupina nových globálnych aktérov z radov 

novoindustrializovaných a rozvojových krajín. V krátkom časovom rozpätí sa 

úplne obrátil pomer síl medzi rozvinutými krajinami na jednej strane a novo-

industrializovanými a rozvojovými krajinami na druhej strane, ako to doku-

mentujú údaje tabuľky 3.1.  

T a b u ľ k a 3.1 

Podiel krajín na svetovom HDP v PPP (v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rozvinuté krajiny 55,1 53,6 51,9 50,4 49,6 43,2 

Novoindustrializované a rozvojové krajiny 44,9 46,4 48,1 49,6 50,4 56,8 

Prameň: EC (2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015).  

Pritom zďaleka nejde len o zmenu podielu na svetovom HDP. Noví glo-

bálni aktéri iniciujú a presadzujú nový, ozdravný trend inštitucionálnych 

zmien v globálnom vládnutí. Na jednej strane vytvárajú nový typ medziná-

rodných inštitúcií a zoskupení, ktoré umocňujú ich vplyv a na druhej strane 

práve tým formujú potrebu a predpoklady redefinície postavenia a funkcií 

štátu. Nový typ medzinárodných organizácií a inštitúcií predstavuje reakciu 

na charakter a fungovanie medzinárodných inštitúcií a zoskupení ovlá-

daných USA. Odhaľujú ich diskriminačný charakter a prakticky ich prekoná-

vajú novými, podmienkam 21. storočia adekvátnejšími prístupmi ich vytvá-

rania a pravidiel ich fungovania. Nová kvalita spočíva v tom, že na kreovaní 

týchto pravidiel aktívne a rovnoprávne participujú zainteresované štáty, 

resp. že do novovytvorených medzinárodných organizácií a zoskupení sa štáty 

prihlasujú a vstupujú na základe ich suverénneho rozhodnutia. V intenciách 

kvalitatívnych zmien v globálnom vládnutí je originálnym príspevkom kniha 

D. Rodrika Paradox globalizácie (2011). Jej ústrednú myšlienku výstižne 
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vyjadruje jej podtitul – Prečo nemôžu globálne trhy, štáty a demokracia 

koexistovať. Zdôrazňuje evidentný, no dnešnou hyperglobalizáciou prehlia-

daný a ignorovaný fakt, že legitimizácia vládnutia sa v súčasnosti opiera 

a v dohľadnej budúcnosti bude opierať o demokraciu a jej mechanizmy 

ukotvené v rámci národných štátov. Preto záver vyjadrený v podtitule nazval 

fundamentálnou politickou trilemou a znázornil ju v tejto podobe (s. 201).  

 

 
 

Zo schémy vyplýva, že všetky súčasti nemôžu reálne existovať zároveň, 

v tom istom čase. Vychádza z toho, že vo svete jednoducho existuje príliš 

veľa národno-štátnej diverzity, aby sa dala vtesnať do reálne účinných a udr-

žateľných pravidiel. Riešenie trilemy zdôvodňuje prechodom k umiernenej 

ukotvenej globalizácii. Tento prechod by sa mal podľa neho realizovať podľa 

nasledovných siedmich princípov:  

1. Trh musí byť hlboko ukotvený v systéme vládnutia, trhy však samy seba 

negenerujú, neregulujú, nestabilizujú a nerobia sa udržateľnými. Trhy 

a vlády (štát) treba chápať ako dve strany mince.  

2. Demokratické vládnutie a politické komunity sú organizované prevažne 

v rámci národných štátov, a pravdepodobne tak v bezprostrednej budúc-

nosti zostanú. Efektívnosť a legitimizácia globalizácie sa má riešiť posil-

ňovaním, nie okyptením demokratických procedúr v rámci štátov.  

3. K prosperite nie je „jedna cesta“, dnešné inštitúcie sú len podmnožinou 

potenciálnych inštitucionálnych možností. Jadro inštitucionálnej infra-

štruktúry sa musí budovať na národnej úrovni, kde sa rozvíjajú inštitúcie, 

ktoré navyše vyhovujú konkrétnym krajinám.  

Hyperglobalizácia 

Národný štát Demokratická politika 

Zlatá zvieracia 

kazajka 

Globálne vládnutie 

Brettonwoodsky kompromis 
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4. Krajiny majú právo podporovať svoje vlastné sociálne usporiadanie, 

reguláciu a inštitúcie. Medzinárodné dohody môžu byť dôležitým príno-

som, no ich úlohou je posilňovať integritu domáceho demokratického 

procesu, a nie ho nahrádzať.  

5. Krajiny nemôžu mať právo vnucovať svoje inštitúcie iným. Ochranu vlast-

ných hodnôt a regulácie treba ostro odlišovať od ich vnucovania iným.  

6. Účelom medzinárodného ekonomického usporiadania musí byť budova-

nie pravidiel fungovania a manažovania prepojenia (interface) medzi ná-

rodnými inštitúciami. Akcent na podstatnú riadiacu funkciu národných 

štátov vo svetovej ekonomike neznamená vzdať sa medzinárodných 

pravidiel. Ide však o to, aby multilaterálny režim umožnil národom naj-

lepšie sledovať ich vlastné hodnoty, rozvojové ciele a prosperovať 

v rámci vlastného sociálneho usporiadania.  

7. Nedemokratické krajiny nemôžu rátať s rovnakými prvkami a privilégiami 

medzinárodného ekonomického poriadku ako demokratické (Rodrik, 

2011, s. 237 – 245). Rodrikovo chápanie umiernenej globalizácie zreál-

ňuje aj predstavy o viacúrovňovom globálnom vládnutí, v ktorom jednot-

livé úrovne majú adekvátny podiel zodpovednosti a sú vzájomne funkčne 

previazané.38  

3.4. Kreovanie predpokladov multipolárnej formy globálneho 
vládnutia  

Prekonanie unipolárnej podoby globálneho vládnutia s jediným dominu-

júcim aktérom podstatne ovplyvňujúcim smerovanie globálneho vývoja 

a ohraničujúcim zužujúci sa priestor reálnej pôsobnosti štátov, znamená 

zásadnú transformačnú zmenu nielen v inštitucionálnej štruktúre globálneho 

vládnutia, ale aj v jeho obsahovom zameraní a v spôsobe jeho utvárania 

za primeranej aktívnej participácie jednotlivých štátov. Formovanie mult i-

polárnej podoby globálneho vládnutia je výsledkom globálneho prerozdele-

nia ekonomickej a politickej moci a vplyvu medzi USA a nimi ovládanými 

                                                        
38 Hendersonová (2001) v tomto zmysle rozlišuje globálnu, medzinárodnú, štátnu, firemnú, 
samosprávnu, občiansku a rodinnú (individuálnu) úroveň.  
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medzinárodnými inštitúciami a zoskupeniami a novými globálnymi aktérmi, 

ktorí prinášajú a presadzujú nový typ medzinárodných organizácií a zosku-

pení. Na globálnej scéne sa tak stretávajú silní globálni aktéri s rôznymi 

záujmami, prioritami a stratégiami ich presadzovania, ktoré sa vzájomne 

konfrontujú, konkurujú si a vytvárajú tak širokú varietu možných konkrétnych 

smerovaní vývoja.  

Prvým reálnym príkladom je vznik BRICS. Predstavitelia USA a niekto-

rých ďalších západných štátov sa najprv vysmievali myšlienke, že by sa 

z piatich rôznorodých krajín dalo niečo súdržne vôbec zorganizovať.39 Od 

roku 2014 však už začali toto zoskupenie brať vážne tak z hľadiska jeho 

kvantitatívnej dimenzie,40 ako aj presadzovaním kvalitatívne nových prvkov 

do medzinárodného bankového a finančného systému.41  

Rastúci vplyv koordinovaného postupu zoskupenia štátov BRICS výrazne 

posilňuje tak ich individuálne pozície ako globálnych aktérov, ako aj postavenie 

                                                        
39 Označenie BRIC štyroch najväčších rozvojových krajín Brazílie, Ruska, Indie a Číny vy-
myslel v roku 2001 Jim O'Neill analytik Goldman Sachs ako skratku so znevažujúcim podtó-
nom pre označenie formálneho geograficky rozptýleného zoskupenia.  

40 Po jeho rozšírení o Južnú Afriku je dnes BRICS považované za významného globálneho 
hráča s 46 % podielom na obyvateľstve sveta, vytvárajúcim viac ako 25 % svetového HDP 
a generujúcim 18 % najväčších finančných tokov vo svetovom meradle.  

41 V roku 2014 krajiny BRICS v brazílskom meste Fortaleza založili Novú rozvojovú banku 
a rezervný fond s názvom Združenie devízových rezerv. Vznikla tak prvá kriticko-konku-
renčná analógia SB a MMF. Kritická najmä zo strany rozvojových krajín, ktoré označovali SB 
a MMF ako nástroj na udržanie slabých krajín v chudobe a na vynucovanie zničujúcich 
úsporných opatrení, no počas súčasnej finančnej krízy podporovali uvoľnenú menovú 
a rozpočtovú politiku západných štátov. Vážna kritika sa týka štruktúry MMF, systému kvót, 
ktorý každej krajine určuje výšku príspevku a tým aj silu hlasu, čo neodráža realitu meniaceho 
sa sveta. Predsedníctvo MMF vyhradené Európanovi a vo SB Američanovi dokresľuje záuj-
movú orientáciu oboch inštitúcií a objektom kritiky sa stal aj FED – centrálna banka USA, 
ktorá využíva postavenie dolára aj na otváranie a zatváranie menových kohútikov aj na 
vytváranie chaosu v chudobnejších krajinách (Pilling, 2014). Vytvorenie Novej rozvojovej 
banky a rezervného fondu predstavuje preto aj formovanie konkurenčných finančných inštitú-
cií voči SB a MMF. Banka BRICS od začiatku demonštruje prekonanie demokratického 
deficitu SB a MMF tým, že každá z piatich krajín bude mať rovnaký podiel hlasov, funkcia prezi-
denta bude rotujúca a pri poskytovaní úverov sa budú brať do úvahy potreby a záujmy krajín 
prijímajúcich úver. Inštitucionálne dozrievanie zoskupenia BRICS na jednej strane odzrkadľu-
je, že inštitúcie Bretton Woods sú už realitou odchádzajúcej éry a na druhej strane predstavu-
je začiatok formovania nového ekonomického poriadku, koordinácie nových zúčtovacích 
systémov ako protiváhy americkej dolárovej hegemónii, diskusie o novej globálnej mene a pod.  
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a vplyv zoskupenia ako celku a znamená kvalitatívny posun v charaktere 

globálneho vládnutia.  

Najnovším prírastkom nového typu medzinárodnej organizácie je Ázijská 

banka pre infraštruktúrne investície (AIIB). V marci tohto roku (2015) sústre-

dilo pozornosť západných krajín, osobitne USA, zakladanie AIIB, ktorej kľúčo-

vým iniciátorom, organizátorom a kapitálovým účastníkom je Čína. Koncep-

cia a charakter AIIB dáva od začiatku najavo, že sa bude kvalitatívne líšiť od 

SB a MMF. Zakladajúci členovia dostávajú príležitosť spolu definovať zá-

kladné pravidlá činnosti AIIB.42 Spojené štáty americké vyvíjali na svojich 

transatlantických spojencov nátlak a odrádzali ich od vstupu. Lukratívne inves-

tičné príležitosti, ktoré AIIB ponúka, však mali väčšiu argumentačnú silu.43  

Uvedené príklady nového typu medzinárodných organizácií a zoskupení 

predstavujú reakciu na charakter a fungovanie medzinárodných inštitúcií 

a zoskupení ovládaných USA. Odhaľujú ich diskriminačný charakter, čo 

prirodzene naráža na odpor USA, ktoré sa ich všemožne snažia priamo či 

nepriamo torpédovať. Napriek tomu vplyv takých organizácií a zoskupení 

ako BRICS, AIIB, ale aj Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS)44 

                                                        
42 Je to aj reakcia Činy na dehonestujúce zamietnutie jej požiadaviek v roku 2010 na zvýše-
nie rozhodovacích kompetencií v MMF v americkom kongrese. Čína dodnes má v 188 člen-
nom MMF len 3,81 % hlasovacích práv, čo je menej ako majú Veľká Británia, Francúzsko, 
Nemecko a Japonsko, nehovoriac o blokačnom podiele 16,75 USA (Pressburg, 2015).  
43 Rozsah predpokladaných investícií na úrovni 800 mld. dolárov ročne neodolateľne zapôso-
bil na londýnsku City a keď Londýn podpísal prihlášku, tak sa napriek nátlaku USA rozpadla 
transatlantická solidarita. Členské prihlášky podalo najprv Nemecko, Francúzsko a Taliansko 
a následne Luxembursko, Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Španielsko.  
44 Novým javom v procese globálneho prerozdeľovania ekonomickej i politickej moci je rodiaci 
sa regionálny útvar Šanghajská organizácia pre spoluprácu (ŠOS), ktorý bude veľkosťou 
a významom porovnateľný so zoskupením BRICS. ŠOS založilo v júni 2001 šesť štátov – 
Rusko, Čína, Kazachstan, Tadžikistan, Kirgizsko a Uzbekistan ako organizáciu, ktorá sa mala 
spočiatku orientovať na bezpečnostné otázky, postupne sa vyprofilovala aj ako istý druh 
rusko-čínskej vojenskej aliancie a pod vplyvom globálnej ekonomickej krízy vystúpili do 
popredia zámery hospodárskeho rozvoja euroázijského regiónu. Čoraz významnejším, hoci 
explicitne nezdôrazňovaným aspektom formovania ŠOS je geopolitický záujem Ruska a Činy 
eliminovať šírenie vplyvu neoliberálnych konceptov a tzv. farebných revolúcií zo strany Zápa-
du. Už v priebehu roka 2015 sa z doterajších pozorovateľov Indie, Pakistanu, Mongolska 
a Iránu majú stať riadni členovia a hospodárske plány a perspektívy ŠOS s veľkou pravdepo-
dobnosťou výrazne posilní. Šanghajská organizácia pre spoluprácu sa „prerodí“ na takmer 
trojmiliardový kontinentálny kolos, siahajúci od Severného ľadového k Indickému oceánu 
s dostatočne veľkým hospodárskym, finančným i vedecko-výskumným potenciálom na vytvo-
renie konkurencieschopného regionálneho bloku (Pressburg, 2014).  
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systematicky rastie a navodzuje progresívny trend inštitucionálnych zmien 

v globálnom vládnutí. Prináša programovo nové prístupy k civilizačným 

problémom ľudstva ako chudoba, životné prostredie, hľadanie možnosti 

novej globálnej meny a rovnoprávnej spolupráce a súčinnosti štátov.  

3.5. Potreba redefinície postavenia a funkcií štátu  
v súradniciach multipolárnej formy globálneho vládnutia 

Rozvoj multipolárneho globálneho vládnutia otvára kvalitatívne nový 

adaptačný priestor pre jednotlivé štáty, v ktorom môžu nielen suverénne 

robiť stratégiu presadzovania svojich národno-štátnych záujmov, ale aj par-

ticipovať na vytváraní nových inštitucionálnych štruktúr a utváraní pravidiel 

ich fungovania.  

Reálne využitie týchto možností multipolárneho globálneho vládnutia 

predpokladá a vyžaduje adekvátnu redefiníciu funkcií štátu. To je vysoko 

náročná mnohorozmerná úloha. Je zrejmé, že nemôže byť ponímaná len 

ako jednoduchý návrat k funkciám štátu z predglobalizačného obdobia, no 

problematické by bolo aj vymedzenie síce nových funkcií, ponímaných ne-

systémovo vzájomne izolovane. Dostačujúca nebude ani snaha len naprá-

vať niektoré deformácie funkcií štátu spôsobené hyperglobalizáciou a unipo-

lárnym globálnym vládnutím.  

Zmysluplná redefinícia postavenia a funkcií štátu dnes vyžaduje kvalita-

tívne nový konceptuálny prístup. Bez nároku na úplnosť k jeho podstatným 

aspektom by mali patriť najmä nasledovné charakteristiky. Východzou by 

malo byť zladené uplatňovanie konceptu vývojovej podmienenosti (path 

dependency) a konceptu formovania vývoja. Prvý umožňuje ukázať ako 

minulosť podmieňuje prebiehajúce zmeny. Druhý zase ukazuje, že v rámci 

špecifických limitov môžu relevantní aktéri cielene projektovať zmeny a spo-

luutvárať budúce smerovanie vývoja.  

Dôležitým predpokladom je teoreticko-metodologické prekonanie predo-

všetkým deformácií v ponímaní štátu, ale aj nerealistických predpokladov 

dokonalej informovanosti ekonomických subjektov, o ich racionálnom sprá-

vaní a o nulových transakčných nákladoch v tzv. hlavnom prúde – v neoli-

berálnej ekonomickej teórie a neoliberálnej hospodárskej politike. Medzi 
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alternatívnymi prístupmi získava stále väčšiu pozornosť nový inštituciona-

lizmus, ktorý vychádza z predpokladov, že ekonomické subjekty sú nedokonale 

informované, že so získavaním informácií sú spojené transakčné náklady a že 

ekonomické subjekty pôsobia v prostredí neistoty. Podľa tohto prístupu for-

málne a neformálne inštitúcie vznikli ako spôsob na znižovanie transakčných 

nákladov. Uplatňuje sa holistický prístup, keď namiesto nereálneho „ekono-

mického človeka“ skúma a interpretuje ekonomické javy ako integrovanú 

výslednicu množstva kultúrnych, sociologických, politických, psychologických 

a iných faktorov. Vďaka tomu, že vývoj ekonomiky a spoločnosti vysvetľuje 

v historickom čase, je výrazne realistickejší v komplexnom chápaní sociál-

no-ekonomických javov a procesov, aj evolúcie úlohy štátu v nich. Namiesto 

abstraktne dokonalého konkurenčného trhu ako spôsobu optimálnej alokácie 

zdrojov, inštitucionalisti chápu trh ako spoločenskú inštitúciu, ktorej efektív-

nosť je podmienená konkrétnym inštitucionálnym usporiadaním spoločnosti 

a ekonomiky, teda aj konkrétnej podoby štátu. Nový inštitucionalizmus uplatňu-

je interdisciplinárny prístup, kladie dôraz na reálne chápanie inštitúcií pomo-

cou využívania poznatkov z politológie, sociológie, právnych vied, antropológie 

a ďalších. Zdôrazňuje, že v každej krajine sa inštitúcie v dôsledku osobitosti 

vzorov historického vývoja kombinujú špecificky odlišným spôsobom. Pritom 

na charakter spoločnosti a výkonnosť jej ekonomiky vplýva nielen vyspelosť 

jednotlivých inštitúcií, ale aj kvalita ich vzájomnej komplementárnosti.  

V tomto zmysle je potrebné rozpracúvať a uplatňovať koncept celistvosti 

vymedzovania a plnenia funkcií štátu. To znamená, že funkcie štátu sa chá-

pu ako dynamický systém, v ktorom sú jednotlivé funkcie ponímané vo vzá-

jomných súvislostiach ako funkčne komplementárne pri presadzovaní 

a realizácii národno-štátnych záujmov. Objektivizácia vyjavovania a presa-

dzovania národno-štátnych záujmov je mimoriadne dôležitá a zároveň zloži-

tá súčasť nového konceptuálneho prístupu k redefinícii funkcií štátu. Ide o to 

akým spôsobom je možné identifikovať a realizovať správne pochopený 

národno-štátny záujem. Zrejme to bude vyžadovať zreťazené riešenie viace-

rých úloh. Proces vyjavovania národno-štátnych záujmov by mal byť v mo-

dernom štáte založený na deliberatívne utvorenej demokratickej vôli jeho 

občanov (Habermas, 2012, s. 130). Nejde teda o rôzne formy prieskumu 

verejnej mienky, často aj zavádzajúce a manipulované, ale o vôľu občanov 
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vygenerovanú na základe transparentného, argumentmi podloženého verej-

ného diskurzu. To predpokladá demokratické usporiadanie a fungovanie 

spoločnosti, v ktorom hrá kľúčovú úlohu stredná trieda, ktorej príslušníci 

majú dostatok materiálnej samostatnosti vo forme bohatstva a sú dostatoč-

ne vzdelaní na to, aby dokázali porozumieť vysoko komplexným verejným 

diskusiám našej doby.45 Sformovanie silnej strednej triedy je zasa možné len 

v podmienkach dobre fungujúceho sociálneho štátu, ktorý uskutočňuje prog-

resívne prerozdeľovanie a účinnú daňovú politiku, čo mu zabezpečuje po-

trebné zdroje pre rastúce úlohy v oblasti vzdelávania, výskumu, zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti atď. Systémovým problémom a historickou prekáž-

kou presadenia a rozvoja sociálneho štátu je dlhodobý trend vývoja kapita-

lizmu, ktorý rozkladá strednú triedu a bráni jej adekvátnemu rozvinutiu ako 

kľúčovej súčasti sociálno-ekonomickej štruktúry štátu. Mimoriadne cennú 

a originálnu analýzu dlhodobo rastúcej sociálnej polarizácie predstavuje 

práca T. Pikettiho Capital in the Twenty-First Century (2014). Priniesla naj-

komplexnejšie štatistiky vývoja majetku a príjmov od 18. storočia. Odhaľuje 

dlhodobo narastajúcu polarizáciu bohatstva ako imanentnú zákonitosť kapi-

talizmu. Prejavuje sa v rýchlejšom raste ziskov vlastníkov kapitálu ako eko-

nomického rastu, v rastúcom pomere majetku k mzdám a v tom, že čím 

je vyšší výnos z kapitálu, tak tým viac kapitálu sa akumuluje v  rukách bo-

hatých. Výnimkou boli tri povojnové dekády 20. storočia, no od 80. rokov 

sa polarizácia sociálnej nerovnosti prudko stupňuje. Piketty preto ako tera-

piu navrhuje globálnu progresívnu daň na kapitál, ktorá by znížila jeho 

akumuláciu v rukách tých najbohatších a tiež prispela k zníženiu štátneho 

dlhu. Okrem toho by sa mohli zvýšiť horné sadzby progresívnej dane 

z príjmu. Je zrejmé, že zmeny tohto druhu môže reálne presadiť a realizovať 

štát, presnejšie koordinovaná spolupráca suverénnych štátov ako určujúcich 

aktérov vytvárajúcich „zdola“ nové pravidlá fungovania globálnej ekonomiky 

a spoločnosti.  

                                                        
45 Takéto poňatie strednej triedy argumentuje vo svojich prácach Gosta Esping-Andersen na 
základe zovšeobecnenia poznatkov o škandinávskom modeli sociálneho štátu, napr. v knihe 
Welfare States in Transition, National Adaptations in Global Economies (Esping-Andersen, 
2009).  
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3.6. Nová etapa priemyselnej revolúcie a nároky  
na redefiníciu postavenia a funkcií štátu  

Doterajší spôsob hyperglobalizácie nebývale zintenzívnil bezbariérový 

pohyb tovarov, služieb a kapitálu po celej planéte hnaný vyhľadávaním 

a využívaním regionálnych a lokálnych komparatívnych výhod založených 

na nízkej cene práce, pri ziskovej optimalizácii produkčných a hodnotových 

reťazcov TNK. Vysoká cena práce na Západe v dôsledku toho mala za 

následok postupnú deindustrializáciu vyspelých štátov.46 Hlavnými protago-

nistami tohto procesu boli USA a Veľká Británia. Jedinou výnimkou bolo 

Nemecko, ktoré si udržalo vlastnú priemyselnú politiku. Nemeckí priemysel-

níci pochopili, že doterajší potenciál zvyšovania produktivity sa vyčerpal, že 

cena práce prestáva byť prioritou a že cesta vedie len cez nové, netradičné 

technológie, smerujúce do novej revolúcie v priemysle. Vypracovali program 

reindustrializácie Industry 4.0, samozrejme na technologicky a ekologicky 

podstatne vyššej úrovni, založenej na nástupe digitálnych technológií. Prvé 

výsledky sú už k dispozícii, napríklad digitálny podnik, automatizované vý-

robné systémy, roboty či big data. Intenzívne sa pracuje na internete vecí, 

smart datach, strojovom učení, umelej inteligencii či robotoch schopných 

spolupracovať s ľuďmi (tzv. coboty).  

Rozvíja sa koncept inteligentnej fabriky v závislosti na vývoji nových 

technológií. Už teraz je jasné, „že stroje, roboty i výrobky získajú inteligenciu 

a prepoja sa cez internet vecí. Informačné technológie a tisíce senzorov 

vytvoria akýsi nervový systém fabriky. Umelá inteligencia preberie mnoho 

riadiacich a rozhodovacích činností. Budúce výrobné systémy získajú nové 

vlastnosti, ako sú samoorganizácia, samokonfigurácia, samoreplikovateľ-

nosť, samooptimalizácia, schopnosť učiť sa zo svojej minulej prevádzky 

a autonómnosť rozhodovania“ (Gregor, 2015). Inteligentná fabrika ako digi-

tálny podnik združuje spektrum špičkových technológií, ako CAD, ERP, 3D 

skenovanie a tlač. Umožňuje na digitálnom modeli konštruovať produkty 

na mieru, optimalizovať výrobné procesy ešte pred fyzickým spustením 

produkcie. Popri samotnej výrobe logisticky zabezpečuje aj expedíciu, servis 

                                                        
46 Prevládala predstava, že ekonomika, v ktorej podiel priemyslu na HDP tvoril viac ako 10 %, 
zaostáva za modernizačnými štrukturálnymi zmenami.  
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a recykláciu. Je dôležité si uvedomiť, že súčasné vyspelé ekonomiky, pokiaľ 

by nešli cestou rozvíjania inteligentných fabrík, by v každom prípade prie-

mysel stratili, lebo by sa aj s výskumom presúval do lacnejších krajín. Rein-

dustrializácia v podobe inteligentných fabrík „otvára príležitosť pre rozvoj 

kvalifikovanej a vysoko-intelektuálnej práce. A čo je najdôležitejšie, inteli-

gentná výroba dokáže zvýšiť produktivitu o 30 – 40 %, čo znamená, že sa 

vytvorí obrovské bohatstvo“ (Gregor, 2015).  

Špecifickým sprievodným javom reindustrializácie je akýsi „spätný“ trend 

relokácie podmienený novými technológiami, ako napríklad 3D, ktoré umož-

ňujú vyrábať finálny predmet vo väčšej miere z domácich zdrojov. Vďaka 

tomu sa môže popri vyššej produktivite výrazne obmedziť mnohonásobný 

cezhraničný pohyb úzko špecializovaných medziproduktov a tým aj minima-

lizovať doteraz podhodnocované dopravné a najmä ekologické náklady. 

Hyperglobalizácia, v ktorej TNK hnané maximalizáciou ich ziskov doviedli 

globálnu deľbu práce do extrémnej špecializácie, na jednej strane vyčerpala 

možnosti zvyšovania produktivity a na druhej strane je tento systém dnes 

z hľadiska spoločenských nákladov príliš drahý. Začína sa presadzovať 

relokácia ako opak hyperglobalizácie. Jej podstatou sú tri procesy, ktoré 

umožňujú nové technológie: 

 Dezintermediácia – odstraňovanie medzičlánkov a priamy kontakt medzi 

výrobcom a spotrebiteľom.  

 Masívna kustomizácia – t. j. individualizácia a personalizácia znamená, 

že každý výrobok a služba sú „šité na mieru“ pomocou internetu v lokál-

nom kontexte. Vzťahuje sa nielen na vlastnosti výrobku a služby, ale aj 

ceny, pričom platí najprv predaj, potom výroba.  

 Self service – znamená outsourcing na zákazníka, prebieha ako lokálne 

individualizovaná a personalizovaná samoobsluha (Zelený, 2014, s. 9 – 11).  

Najnovšie, už reálne využiteľné technológie a rozmanité kombinácie ich 

zreťazovania do vysokoefektívnych produkčných procesov presúvajú do 

centra pozornosti konkrétne lokality a regióny v rámci jednotlivých štátov, 

odkrývajú kvalitatívne nové možnosti formovania štruktúry národnej ekono-

miky a jej celkového fungovania. Reálne sa vytvára možnosť komplexného, 

ekologicky racionálne udržateľného využívania domácich obnoviteľných 

zdrojov energie, surovín i pracovných síl. Otvára sa tak široký a výdatný 

priestor pre národohospodársky žiaduce rozvíjanie úlohy malých a stredných 



83 
 

podnikov. Hľadanie a vytváranie funkčných reťazcov, ktorých články môžu 

vzájomne znásobovať ich účinky prirodzene vyžaduje a podporuje adekvát-

nu adaptáciu systému vzdelávania, aktivizáciu domáceho výskumu, vývoja 

a inovačných procesov. Veľmi dôležitou prednosťou tohto adaptačného 

procesu je tiež to, že umožňuje z hľadiska konkrétnych podmienok a potrieb 

národohospodársky účelne kombinovať do funkčných reťazcov sofistikované 

a jednoduché technológie z hľadiska reálneho riešenia vysokej, vrátane 

dlhodobej nezamestnanosti. Načrtnutý, zásadne nový prístup k pokrízovej 

adaptácii založený na vytváraní podmienok pre uplatňovanie multiplikatív-

nych technologických reťazcov dáva šance pre dosahovanie synergických 

efektov z národohospodársky celistvého pohľadu. Umožňuje podstatne 

znížiť závislosť od vonkajších faktorov globálneho prostredia a zvýšiť nielen 

konkurencieschopnosť, ale aj bezpečnosť ekonomiky a štátu.  

Načrtnuté trendy novej etapy priemyselnej revolúcie ukazujú možnosti 

nebývalého rozvinutia produktívneho potenciálu spoločnosti vytvárať ho j-

nosť kvalitných výrobkov a služieb a zároveň odhaľujú vytváranie priestoru 

pre prekonanie hyperglobalizáciou okyptené postavenie štátu, pre jeho 

modernizačnú obnovu a kvalitatívne nové nároky na jeho funkcie. Pri ich 

identifikácii je účelné rozlišovať dve základné línie obsahového smerovania 

adaptácie funkcií štátu.  

Prvá línia spočíva vo vytváraní podmienok a priestoru pre rozvíjanie 

a uplatňovanie určujúcich trendov novej priemyselnej revolúcie pre udržateľ-

nú tvorbu hmotného a nehmotného bohatstva. Kľúčovou prioritou sa ne-

vyhnutne stáva zabezpečenie zásadnej modernizácie systémov vzdeláva-

nia, vedy a výskumu a inovatívneho podnikateľského prostredia v intenciách 

ich synergického pôsobenia.  

Druhá línia adekvátnej modernizácie funkcií štátu je podstatne náročnej-

šia, lebo spočíva v prekonávaní a riešení nazretých a nových sociálno-eko-

nomických rozporov. Predovšetkým to je extrémne narastajúca polarizácia 

príjmov a bohatstva, ktorej prekonanie vyžaduje kvalitatívnu zmenu – novú 

paradigmu procesov rozdeľovania a prerozdeľovania vytváraného bohatstva. 

Mimoriadne zložitou oblasťou je nielen riešenie doterajšej nezamestnanosti, 

ale najmä fakt, že moderné priemyselné technológie a ich nastupujúce nové 

formy extrémne vytláčajú človeka z produktívnej činnosti. S bezprecedent-

ným uvoľňovaním pracovných síl z výrobných činností za nezmenených 
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podmienok znamená neúnosný nárast nezamestnanosti a tým obrovský 

deficit kúpyschopného dopytu, resp. otázku, kto a za čo bude môcť kupovať 

kvalitné inovované výrobky a služby. Prvé pokusy ekonómov v Nemecku, 

Švajčiarsku a USA pri hľadaní riešenia tohto problému vyústili do návrhu tzv. 

nepodmienenej základnej mzdy, ktorú by dostával každý dospelý občan bez 

ohľadu na to, či je zamestnaný alebo nie (Gregor, 2015). Pravda toto, na 

prvý pohľad elegantné riešenie predstavuje v skutočnosti hlbší problém. 

Oslobodzovanie človeka od nevyhnutnosti prácou zabezpečovať svoje exis-

tenčné potreby zároveň nastoľuje kvalitatívne nový civilizačný problém 

zmysluplného využívania voľného času. Predpoklad, že človek zbavený 

nutnosti pracovať sa začne automaticky vzdelávať, venovať kultúre a rôz-

nym aktivitám, ktoré ho budú humánne kultivovať je krajne nerealistický. 

Skôr to môže v značnej miere viesť k tomu, že „ničnerobenie“ bude spôso-

bovať duchovnú, fyzickú i celkovú ľudskú degeneráciu. Preto cielené vytvá-

ranie podmienok a predpokladov pre humánne civilizačne dôstojné využíva-

nie voľného času sa stane mimoriadne aktuálnou úlohou spoločnosti, pri 

realizácii ktorej bude mať nezastupiteľné miesto štát a adekvátne prispôso-

benie jeho funkcií.  

Na redefiníciu postavenia a funkcií štátu bude mať významný vplyv glo-

bálna prepojenosť, závislosť a vzájomné interakcie štátov v podmienkach 

formujúcej sa multipolárnej podoby globálneho vládnutia. V konkrétnej rede-

finícii funkcií jednotlivých štátov vystúpi do popredia na jednej strane mož-

nosť a potreba adekvátne zohľadniť špecifiká ich národno-štátnej diverzity 

a na druhej strane v interakcii medzi nimi hľadať a uplatňovať vzájomne 

výhodné formy súťaže, koordinácie a spolupráce.  

* * *  

Charakter a doterajší priebeh mnohorozmernej globálnej krízy jedno-

značne ukazuje, že nie neoliberálny koncept odbúravania či minimalizácie 

štátu, ale naopak modernizačné prehĺbenie a prispôsobenie, teda redefinícia 

jeho funkcií novým historickým podmienkam je predpokladom pozitívnych 

civilizačných posunov vo vývoji spoločnosti.  
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4. MORÁLNO-ETICKÁ DIMENZIA FINANČNÉHO PODNIKANIA  

Globalizácia zmenila nielen súradnice pôsobenia finančného kapitálu, 

ale postavila na rázcestie aj súčasné dimenzie rozvoja ľudského kapitálu 

vrátane jeho osobnostných morálnych kvalít. Morálka trhu je výsledkom 

morálneho nastavenia trhových subjektov, je subjektívna a selektívna, ve-

dená Smithovou „invisible hand“ i zmietaná Keynesovým „animal spirit“. Na 

morálno-etickú dimenziu finančného podnikania obrátili pozornosť krízy 90. 

rokov minulého storočia, korporátne škandály prelomu milénia aj lokálna 

hypotekárna kríza z roku 2007, ktorá sa v enormne krátkej dobe „preliala“ 

z USA do Európy a následne paralyzovala svetovú ekonomiku. Zlyhanie 

profesijnej i osobnej morálky bolo sprevádzané nielen stratou „pudu finanč-

nej sebazáchovy“ t. j. rešpektu voči trhovým rizikám i zmluvným záväzkom, 

ale i stratou triezveho úsudku a citu pre mieru vo vzťahu k spoločnosti ako 

dôsledku ignorácie morálnych regulátorov. Vzhľadom na minulé skúsenosti 

aj novoprijaté nápravné i preventívne iniciatívy sa javí ako zásadne význam-

né venovať zvýšenú pozornosť morálnym kvalitám trhových aktérov a pod-

porovať inštitucionalizáciu zásad podnikateľskej etiky i koncepcie spoločen-

sky zodpovedného podnikania, ktoré disponujú potenciálom zvýšiť morálne 

a humánne parametre ekonomických subjektov v sociálnom kontexte, čím 

podporia aj bezpečnosť, stabilitu i odolnosť systému ako celku.  

4.1. Fenomén morálneho hazardu vo finančnom sektore  

Za najvýznamnejšiu transformáciu vo svetovej ekonomike post-bretton-

woodskej éry sa považuje zmena vzťahu medzi symbolickou ekonomikou 

kapitálových pohybov, výmenných kurzov a úverových tokov, a reálnou 

ekonomikou tokov tovaru a služieb, ktoré sa od seba oddelili a stále viac sa 

od seba vzďaľujú. Liberalizované a internacionalizované financie v relatívnej 

autonómii od priemyselnej akumulácie majú tendenciu vytvárať bubliny 

fiktívnej prosperity, ktoré po prasknutí vyvolajú nestabilitu v celej ekonomi-

ke. Za jedno z najdôležitejších poučení z kríz poslednej dekády minulého 
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storočia sa považuje uvedomenie si skutočnosti, že premenlivosť a rýchlosť 

finančnej cirkulácie (ako kľúčový produkt finančnej deregulácie a liberalizá-

cie úveru) nie sú synonymami likvidity, a teda ani stability systému ako také-

ho. Prvky rizika, špekulácie a interdependencie medzi trhmi viedli k odchýle-

niu dynamiky finančných kríz od záverov teórie efektívneho trhu a kríza sa 

už považuje za komplexnejší fenomén, a nielen za následok nerovnováh 

platobnej bilancie či adverzného ekonomického šoku.  

Behaviorálne aspekty v rozhodovaní ekonomických subjektov  

Medzi dôvody nestability, ako jedného zo základných rysov kapitalizmu, 

patrí skutočnosť, že ekonomiku ovplyvňuje „animal spirit“, t. j. živočíšne 

pudy vyjadrujúce mimoekonomickú motiváciu a iracionálne konanie, ktoré 

stáli za Keynesovým vysvetlením Veľkej hospodárskej krízy. Považoval ich 

za príčinu odchýlky od plnej zamestnanosti a zdôrazňoval ich kľúčovú úlohu 

v kalkuláciách podnikateľov. Keynesov názor, že ekonomike síce dominujú 

racionálne činitele za pomoci „neviditeľnej ruky“, ale významnú časť ekono-

mických aktivít určujú aj neekonomické motívy, rozvinuli Akerloff a Shiller 

(2010).  

Autori teórie živočíšnych pudov im prisudzujú ústrednú rolu a s využitím 

poznatkov behaviorálnej ekonómie vysvetľujú fungovanie kapitalistickej eko-

nomiky. Zastávajú názor, že „dôležité ekonomické udalosti nikdy nepocho-

píme, pokiaľ neprijmeme fakt, že ich príčiny sú väčšinou duševnej povahy“ 

(Akerloff – Shiller, 2010, s. 16). Za kľúčových 5 živočíšnych pudov ovplyvňu-

júcich ekonomické rozhodnutia považujú dôveru, spravodlivosť, nepoctivé 

a antisociálne konanie, peňažnú ilúziu a príbehy:  

1. Dôvera je najdôležitejším pudom, nevyjadruje len emocionálny stav jed-

notlivca, je to tiež model náhľadu na svet. Už samotný význam slova 

dôvera presahuje hranice racionality, určuje prístup človeka k informá-

ciám, spôsobu ich spracovania i k rozhodovaniu. Jej strata je považova-

ná za dôvod ekonomického poklesu a znovuobnovenie za kľúčový krok 

k náprave.  

2. Spravodlivosť ako hlavná motivácia mnohých ekonomických rozhodnutí 

„vnáša do ekonómie predstavy ľudí o tom, ako by sa oni sami a ostatní 
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ľudia mali alebo nemali správať“ (Akerloff – Shiller, 2010, s. 44) a môže 

byť rovnako dôležitá ako ekonomické motívy.47  

3. Základom pre pochopenie fungovania ekonomiky je porozumenie jej 

temným stránkam, akými sú tendencie k antisociálnemu konaniu, kra-

chom a fiaskam, ktoré ju rozrušujú a môžu byť vyvolané zmenami v ob-

lasti miery a prijateľnosti nepoctivého konania. Hrozbou je obmedzené 

ručenie, ktoré chráni podieľnikov či akcionárov, nie však verejnosť naku-

pujúcu cenné papiere, ktorej dôverčivosť možno zneužiť zmanipulova-

ným účtovníctvom.  

4. K peňažnej ilúzii, ktorá je jednou z chýbajúcich zložiek modernej makro-

ekonómie, dochádza vtedy, keď naše rozhodnutia ovplyvňuje nominálna 

hodnota peňažných čiastok. Jej absencia v dôsledku predpokladu racio-

nálneho konania spôsobuje, že stanovovanie cien a miezd ovplyvňujú 

len relatívne náklady alebo ceny.48  

5. Príbehy pomáhajú zapamätať si fakty a ich opakovanie upevňuje dôveru, 

dáva životu hlbší zmysel. Vplyv rozdielov v dôvere na ekonomiku je mul-

tidimenzionálny, pričom vysoká dôvera býva spojená s inšpiratívnymi, 

úspech evokujúcimi príbehmi a zmeny v týchto príbehoch ovplyvňujú 

očakávania.49  

Pre významné krízy sú príznačné zásadné zmeny, týkajúce sa najmä 

dôvery v ekonomiku, ochoty zájsť v úsilí o zisk až do sféry protispoločenského 

konania a názorov na ekonomickú spravodlivosť. Dôsledkom prekročenia 

normálnej miery dôvery je prehriata ekonomika, kde je vplyvom sociálneho 

                                                        
47 Relevantné štúdie dokonca naznačujú vysokú pravdepodobnosť, že ohľady na spravodli-
vosť dokážu prevážiť nad účinkami racionálnej ekonomickej motivácie.  

48 Predpoklad absencie peňažnej ilúzie je základom teórie prirodzenej miery nezamestnanosti 
i celej makroekonómie. Existenciu peňažnej ilúzie pri stanovovaní miezd a cien potvrdzuje 
rigidita peňažných miezd smerom dole a tiež asymetrická valorizácia miezd, t. j. fakt, že aj 
keď by mzdové dohody mohli „inflačný závoj“ odstrániť pomocou indexácie, väčšinou tak 
zmluvné strany neurobia.  

49 Autori prirovnávajú príbehy k vírusom, ich ústnym podaním dochádza k šíreniu akejsi 
nákazy modelmi myslenia, pričom „dôvera alebo jej nedostatok môžu byť dokonca rovnako 
nákazlivé ako ktorékoľvek ochorenie“ (Akerloff – Shiller, 2010, s. 86). Dôležitým zdrojom 
príbehov o ekonomike sú politici pri verejných prejavoch, u ekonómov sa predpokladá profe-
sionalita vychádzajúca z teórie a faktov.  
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tlaku ekonomickej eufórie normou nekontrolované utrácanie peňazí a zlé 

investície, spojené s nárastom nepoctivosti i apatie regulátorov, ktorí nedo-

kážu držať krok s inovatívnymi nástrojmi finančného trhu.  

Morálny hazard a jeho konzekvencie  

Väčšina vlád v snahe predísť nedostatku likvidity alebo ho aspoň mini-

malizovať, najmä v čase finančnej krízy, poskytuje vkladateľom a finančným 

inštitúciám dve tzv. hniezda záchrany – implicitné či explicitné garancie 

sanácie vkladateľov v prípade zlyhania banky a vytvorenie centrálnej banky 

fungujúcej aj ako veriteľ poslednej inštancie, ktorá v období finančnej paniky 

požičia bankám i ďalším finančným inštitúciám. Paradox, že poskytnutie 

hniezd záchrany môže zhoršiť finančné riziká reflektuje skutočnosť, že sti-

mulujú banky k: 1. požičiavaniu menej dôveryhodným dlžníkom, 2. menšej 

diverzifikácii pôžičkových portfólií, 3. uprednostňovaniu špekulácií na pohyby 

výmenného kurzu pred hedžingom svojich devízových aktív a pasív, 4. využí-

vaniu úrokových diferenciálov medzi likvidnými krátkodobými a nelikvidnými 

dlhodobými pohľadávkami, 5. operovaniu s vysokými úrovňami dlhu vo for-

me depozitov (Fane, 2000). Dôvodom je, že predstavujú formu poistenia 

a poistenie generuje morálny hazard i adverznú selekciu.50  

Obmedzené ručenie ako forma poistenia zabezpečuje akcionárom, že 

nenesú ťarchu všetkých strát vytvorených spoločnosťami, ktoré vlastnia, 

následkom čoho majú tieto motiváciu vystavovať sa nadmernému riziku. 

Problémy morálneho hazardu sa neobmedzujú na banky a ďalšie finančné 

spoločnosti, avšak dôležitým rozdielom je, že súkromné firmy a jednotlivci, 

ktorí požičiavajú spoločnostiam s obmedzeným ručením sú motivované ich 

monitorovať a zmluvne obmedziť rozsah ich rizikovej expozície, zatiaľ čo 

vládne hniezda záchrany vo veľkej miere presúvajú tieto motívy a kompe-

tencie z vkladateľov na regulátorov.  

Akákoľvek forma sanácie má však v konečnom dôsledku fiškálny cha-

rakter a priamo ovplyvňuje distribúciu príjmu a bohatstva medzi finančnými 

                                                        
50 Adverzná selekcia je výraz z prostredia poistných spoločností vyjadrujúci tendenciu, keď 
jednotliví nákupcovia poistenia majú zvyčajne presnejšie informácie než poisťovateľ o pravde-
podobnosti, že utrpia udalosť proti ktorej sa poisťujú (Fane, 2000, s. 107).  
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sprostredkovateľmi a daňovými poplatníkmi. Zatiaľ čo pred krízou sú fiškálne 

deficity nízke, náklady na záchranu predstavujú pre budúce fiškálne bilancie 

vážnu záťaž. Mnoho ekonómov sa zhoduje, že z hľadiska morálneho hazar-

du je najlepšie do priebehu paniky nezasahovať a nechať ekonomiku adap-

tovať sa na zníženie bohatstva domácností následkom cenového prepadu 

nehnuteľností, akcií a komodít, lebo čím intervenčnejšia je reakcia v danej 

kríze, tým intenzívnejšia bude budúca bublina, keďže mnohí trhoví aktéri sa 

už budú spoliehať na vládne opatrenia znižujúce ich potenciálne straty.  

Na problematiku morálneho hazardu vo významnej miere upútala pozor-

nosť ázijská menová a finančná kríza, ktorej vznik nevysvetľovali modely 

prvej (exogénne) ani druhej (endogénne) generácie, keďže pred krízou boli 

rozpočtové bilancie krajín, ktoré zasiahli špekulatívne útoky, v pluse alebo 

malom deficite, pri veľmi vysokej miere rastu HDP a nízkej nezamestnanosti 

i inflácii. Pri jej interpretácii bolo potrebné zohľadniť tri rôzne, avšak vzájom-

ne prepojené dimenzie problému morálneho hazardu na úrovniach:  

1. korporátnej – kedy sa verejné garancie privátnych projektov snažili za-

chovať vysoké tempá ekonomického rastu, v dôsledku čoho výrobné 

plány a stratégie korporátneho sektora prehliadali nákladnosť a riziko-

vosť týchto projektov. Následkom prepojenia finančnej a priemyselnej 

politiky v rámci rozšírenej siete osobných i politických „favoritov“ v sektore 

firiem operoval trh v domnienke akéhosi „poistenia“ návratnosti investícií 

proti adverzným šokom v eventuálnom očakávaní vládnych intervencií, 

čo vyústilo do rozsiahlych deficitov bežného účtu.  

2. finančnej – miera investícií a prílev kapitálu v Ázii ostali vysoké aj po 

negatívnych signáloch z indikátorov ziskovosti. Rozhodujúcim faktorom 

udržania miery investícií bolo rozsiahle požičiavanie národných bánk 

v zahraničí, zodpovedajúce vysokým domácim investíciám. Rozhodujúcu 

úlohu v nasmerovaní fondov do projektov marginálnych či priamo nezis-

kových zohrávali finanční sprostredkovatelia. Adverzné konzekvencie 

tohto skreslenia zásadne znásobili rýchle procesy liberalizácie kapitá-

lového účtu a deregulácie finančného trhu v tomto regióne v 1990-tych 

rokoch.51  

                                                        
51 Extenzívna liberalizácia kapitálových trhov bola konzistentná s politickým cieľom poskytnúť 
domácim finančným inštitúciám a podnikovému sektoru nízkonákladové financovanie.  
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3. medzinárodnej – kedy sa problém morálneho hazardu týkal správania 

medzinárodných bánk, ktoré v predkrízovom období požičiavali veľké fi-

nančné čiastky domácim sprostredkovateľom v danom regióne so zjav-

ným zanedbaním štandardov spoľahlivého ohodnotenia rizika. Banky sa 

výrazne angažovali v pôžičkách v cudzej mene a ich dlhové pozície boli 

často krátkodobé a nehedžované, keďže konanie dlžníkov vychádzalo 

z predpokladu bailoutu devízového kurzu v prípade nepriaznivých okol-

ností. Navyše, v prípade krízy 1997 – 1999 prevládal názor, že Medziná-

rodný menový fond postupoval spôsobom, ktorý narušoval trhovú discip-

línu a povzbudzoval iracionálny rozmach medzinárodného požičiavania 

a investovania, vedúceho následne ku krachu.52  

S témou morálneho hazardu súviseli aj tri recesie v USA: jún 1990 – ma-

rec 1991, marec – november 2001 a od decembra 2007, ktoré spájali škan-

dály so spoločným menovateľom: nepoctivosťou, zahrňujúcou porušovanie 

základných princípov účtovníctva, ktorá zásadne podlomila dôveru ľudí vo 

finančné trhy i ochotu vstupovať do nových ekonomických aktivít. V pozadí 

krachu amerických bánk stála nenásytnosť ich manažmentu v procese hon-

by za mantrou maximalizácie zisku, v dôsledku čoho pri poskytovaní hypo-

ték ignorovali riadne úverové štandardy a vystavili banky neúnosnému rizi-

ku. Systémové dôsledky ich správania rieši svetová ekonomika dodnes.  

Od korporátnych škandálov ku kríze 2007- 

Kríza sporiteľní53 i prasknutie „dot-com“ bubliny vyústili do recesií, pričom 

v reakcii na nepoctivosť opúšťali investori akciové trhy a v oboch prípadoch 

sa alternatívou stali investície do nehnuteľností. Hypotekárna bublina bola 

dôsledkom subštandardných (vysoko rizikových) hypoték, ktorých trhový 

podiel vzrástol od konca 90. rokov do roku 2006 z 5 na 20 % až vytvorili 

                                                        
52 Morálny hazard mal pôvod v predošlých zásahoch MMF, ktoré vyvolali u požičiavajúcich 
presvedčenie, že problémovým krajinám poskytne pomoc. Soros však namieta, že sa tak 
vytvoril dojem, že sa budúcim krízam možno vyhnúť odstránením morálneho hazardu, on 
však považuje finančné trhy za „od prírody nestabilné“ a zastáva názor; že odstránenie mo-
rálneho hazardovania zapríčiní nové deformácie, ibaže v opačnom smere. Síce pripúšťa, že 
reakcia MMF pri Ázijskej kríze nebola správna, podstatu problému však vidí vo vyvíjaní tlaku 
na otvorenie kapitálových trhov (Soros, 2002).  

53 Záchrana skrachovaných sporiteľní stála štát 140 mld. USD.  
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nové veľké – a patrične neregulované – odvetvie, nahrádzajúce štátne pô-

žičkové programy pre nízkopríjmové skupiny.54 Zmeny hypotekárnych verite-

ľov vzdialili tých koncových od pôvodcov a zvyšovali tak netransparentnosť 

produktu, ktorú navyše výrazne podporilo „balíčkovanie“. Keď balíčky riziko-

vých hypoték dostali vysoké ratingové hodnotenie,55 zareagovali nákupom aj 

inokedy obozretní investori ako bankové holdingy, fondy peňažného trhu, 

poisťovne aj depozitné banky.  

Napätá situácia na trhu začala výrazne gradovať, keď v marci 2008 fú-

zovala Bear Stearns, jedna z popredných investičných bánk v USA, so spo-

ločnosťou JP Morgan, ktorej na túto transakciu FED poskytol možnosť čer-

pania úveru vo výške 30 mld. USD krytého majetkom Bear Stearns.56 

V oboch týchto prípadoch bol FED veriteľom poslednej inštancie s cieľom 

odvrátiť krízu likvidity a z nej vyplývajúce systémové riziká. Keď však v lete 

dosiahli straty bánk výšku 3 biliónov USD, bolo zrejmé, že vláda problém 

s hypotekárnymi úvermi podcenila a v auguste bol štát nútený pomôcť aj 

spoločnostiam Fredie Mac a Fannie Mae. K rozhodujúcemu zlomu však 

došlo, keď 20 renomovaných svetových bankárov výrazne podcenilo globál-

ne dôsledky svojho konania a nechalo voľný priebeh problémom finančného 

gigantu Lehman Brothers, ktorý bol 15. 9. 2008 nútený požiadať o ochranu 

pred veriteľmi, pričom tento najväčší bankrot v histórii USA spôsobil kolaps 

finančných trhov a rozšíril nákazu do celého sveta.  

Na tzv. too-big-to-fail problém, t. j. inštitúcií príliš veľkých na to, aby padli, 

poukázali dve rôzne reakcie politických predstaviteľov, keď v prípade Bear 

Stearns a AIG57 došlo k plnej sanácii veriteľov a protistrán, zatiaľ čo Lehman 

                                                        
54 Úmyselne zavádzajúca propagácia tohto produktu zakrývala nárast budúcich úrokových 
sadzieb a cieľovou skupinou boli tí najmenej vzdelaní, najmenej informovaní a teda finančne 
najzraniteľnejší členovia spoločnosti. Hypotékam neverili ani ich producenti, preto sa zamerali 
na rýchly odpredaj.  

55 Najvyššie možné ohodnotenie AAA dostalo 80 % z nich a hodnotenie A alebo lepšie 95 % 
(Akerloff – Shiller, 2010, s. 61).  

56 Bear Stearns prenechala svoje akcie firme JP Morgan za výpredajovú cenu 2 USD/akcia 
(Akerloff – Shiller, 2010, s. 119).  

57 Tlak pádu Lehman Brothers ako prvá pocítila AIG, ktorej vtedy – po mesiacoch narastania 
strát – všetky hlavné ratingové agentúry znížili úverový rating a v ten deň získala záchrannú 
vládnu pomoc vo výške 85 mld. USD (a ďalšie prostriedky mali prísť v nasledujúcich mesia-
coch) výmenou za prevedenie väčšiny kmeňových akcií firmy.  
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Brothers postihol chaotický bankrot s globálnymi následkami. Vlnou prevzatí 

sa navyše už tak veľké banky ešte zväčšili, napríklad JP Morgan Chase 

prevzal okrem Bear Stearns aj Washington Mutual, Bank of America prevza-

la Countrywide a Merill Lynch, Wells Fargo prevzala Wachoviu. Dve zostá-

vajúce nezávislé investičné banky – Goldman Sachs a Morgan Stanley – sa 

v dôsledku zhoršujúcej situácie koncom septembra prihlásili o status banko-

vých holdingových spoločností, čo im sprístupnilo podporu veriteľa poslednej 

inštancie a zároveň sa na ne začala vzťahovať výrazne prísnejšia regulácia.  

Problémom bol tiež systém odmeňovania zamestnancov vo finančných 

službách, ktorého zameranie na krátkodobé zisky v priebehu celého roka 

motivovalo k podstupovaniu rizika a nadmernému zadlžovaniu v masovom 

meradle. Systém ročných prémií nadobudol v posledných rokoch na význa-

me a odmeny vyplácané všetkými veľkými investičnými bankami dosahovali 

závratnú výšku. V roku 2005 vyplatila pätica firiem – Goldman Sachs, Mor-

gan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers a Bear Stearns – prémie vo 

výške 25 mld. USD, v roku 2006 to už bolo 36 mld. USD a v roku 2007 sa 

táto čiastka vyšplhala na 38 mld. USD.58 V kontexte tvrdení, že príčinou krí-

zy bola chamtivosť, resp. chamtivejší bankári v porovnaní s predchádzajú-

cou generáciou a nespútaná túžba Wall Street po peniazoch, Roubini a Mihm 

uvádzajú, že neevidujú rozdiel v miere chamtivosti, ale v jej novej podobe 

a nebezpečnosti.  

Neprehľadnosť a nepreniknuteľnosť finančného systému podporovala 

prehliadanie či tolerovanie stretu záujmov, v ktorom sa záujmy akcionárov 

rozchádzali so záujmami tých, ktorí ich zastupovali – bankárov, obchodníkov 

a manažérov. Proti obchádzaniu celej škály platných pravidiel, od kapitálovej 

primeranosti až po účtovníctvo, orgány regulácie a dohľadu nielen nezakro-

čili, ale rizikové finančné inovácie dokonca podporovali. Skutočnosť, že ani ra-

tingové agentúry nezasiahli, aj keď mohli a mali, len poukazuje na systémo-

vý charakter problému nepoctivých obchodných praktík a morálneho hazardu 

v sektore. Agentúram tiež chýbala motivácia poskytnúť realistický odhad, 

keďže vysoké ratingové hodnotenia posudzovaným cenným papierom, ktoré 

                                                        
58 Súbežne sa menil aj pomer prémií a základného platu, v roku 2006 tvorili prémie v piatich 
najväčších investičných bankách v priemere 60 % z celkového platu. Prémie vo výške 10 až 
12-násobku základného platu boli bežné v mnohých firmách, okolo ktorých nastal kolaps 
a ani potom ich neprestali vyplácať (Roubini a Mihm, 2011).  
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boli pre investorov signálom o ich bezpečnosti, ovplyvnili vysoké odmeny 

a prísľuby budúcej spolupráce.  

Šírenie krízy podporil mechanizmus držby rovnakých aktív investormi 

v rôznych krajinách. Keďže tiež mnohé európske banky oslovila sekuritizácia 

a vytváranie tranží, v ich portfóliách aktív skončili aj zaistené dlhové a hy-

potekárne obligácie a tranže CDO ich priamo vystavili kríze, zatiaľ čo u iných 

bánk (napr. BNP Paribas a UBS) fungovali ako prenášač nákazy na ne napo-

jené hedžové fondy, ktoré do vysoko rizikových cenných papierov investova-

li.59 Dlhy svojich bánk zaistilo ako prvé Írsko, nasledované Veľkou Britániou 

a v októbri aj ďalšími krajinami, čo výrazne prispelo k zníženiu rizika hro-

madných výberov. Šírenie rizikovo averzného správania v dôsledku hypote-

kárnej krízy však vyústilo do obmedzenia poskytovania úverov a paralyzova-

lo podnikateľské prostredie. Európski politici, ktorí najprv odmietali možnosť 

globálnej pandémie a považovali krízu za čisto americký problém, dlho vá-

hali s prijatím razantných stimulačných balíčkov, čo v nemalej miere prispelo 

k pádu globálnej ekonomiky do najhoršej recesie od tridsiatych rokov minu-

lého storočia.  

Kríza, ktorá v roku 2008 zasiahla svetovú ekonomiku potvrdila, že finančné 

a makroekonomické riziká sa vyvíjajú, a aj napriek istým špecifickým zna-

kom (sekuritizácia aktív, …) vykazovala podobnosť so systémom vzostupov 

a pádov, ktorý bol známy z predchádzajúcich kríz. Dlhé obdobie popierania 

vystriedalo obdobie zhovievavosti regulátorov a akcií na podporu likvidity. 

Pozoruhodné pritom je, že až 90 % celkovej štátnej pomoci počas krízy išlo 

práve na účty 145 bánk, ktoré v roku 2008 kontrolovali 85 % všetkých aktív 

v majetku tisíc najväčších bánk sveta, čo predstavovalo hodnotu presahujú-

cu 100 mld. USD na jednu banku, pričom kontrolný podiel 5 najväčších bánk 

na týchto aktívach predstavoval 16 % (oproti 8 % v roku 1998). V EÚ pred-

stavovala súhrnná suma schválených verejných intervencií v rokoch 2008 – 

2011 36,7 % HDP, z čoho najväčší podiel pripadal na garancie bankových 

pasív a kapitálové injekcie ktoré spolu tvorili 87 % celkovej sumy. Farlow 

v kontexte prijatých protikrízových opatrení poznamenal: „Keď sa tak človek 

na záver tejto záchrannej akcie díval, len tak mimochodom mu určite napadlo, 

                                                        
59 Začiatkom jesene sa na pokraji kolapsu ocitlo značné množstvo európskych bánk, ako 
napríklad Hypo Real Estate, Dexia, Fortis a Bradford & Bingley.  
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či túto novú zem s novými regulačnými pravidlami nebudovali zase podľa 

záujmov bánk a nie podľa záujmov verejnosti. … Mnohé dôsledky krízy boli 

pre banky také výhodné, že celkom prevalcovali prípadné postihy“ (Farlow, 

2014, s. 443).  

4.2. Morálno-etické kategórie v ekonomických vzťahoch  

Morálka (z latinského mos, móres ako mrav, obyčaj, charakter) sa vyzna-

čuje zameraním na iný subjekt, jej základným prvkom sú morálne normy 

a základným postulátom je neškodiť iným. Morálne konanie ľudí v spoločnosti 

korigujú dva mechanizmy – verejná mienka a svedomie, ktoré plnia zároveň 

úlohu sankcií za nerešpektovanie požadovaných noriem.60 Termín etika má 

pôvod v gréckom ethos61 a označuje filozofickú disciplínu odvodzujúcu praktické 

pravidlá správania ľudí, ktorá človeku pomáha poznať, aký postoj má zaujať 

v reálnom živote. Ako súhrn etických teórií, ktoré v sebe obsahujú bezpod-

mienečnú požiadavku konať dobro, predstavuje etika kritickú teoretickú 

reflexiu morálky.  

Zisk ako štrukturálny prvok modernej trhovej ekonomiky je základným 

predpokladom investovania a jeho maximalizácia je motívom podnikania 

ekonomických subjektov, ktoré často využívajú medzery v zákonoch a za 

etické považujú to, čo nie je nelegálne, pričom z etického hľadiska môže byť 

neetickým aj to, čo zákon nezakazuje a za istých okolností dokonca aj čo 

povoľuje. Vysoká incidencia javov súvisiacich s morálne defektným správa-

ním v ekonomickej sfére si vyžaduje účinný nástroj s potenciálom obmedziť 

neetické správanie na minimum, ktorým by malo byť uplatňovanie princípov 

podnikateľskej etiky,62 ako jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich apliko-

vaných etík, predstavujúcej novú paradigmu v oblasti spoločenských vied.  

                                                        
60 Verejná mienka vplýva na správanie v intenciách všeobecne uznávanej morálky, pričom 
morálna autorita závisí od chápania zmyslu morálnych požiadaviek komunity. Svedomie 
predstavuje subjektívny regulátor s funkciou vnútorného kompasu, ktorý ako dvojzložkový 
(rozum a emócie) duchovný fenomén vyjadruje schopnosť morálnej sebakontroly osobnosti.  

61 V pôvodnom význame miesto, kde človek býva (Remišová, 2011).  

62 Za jej teoretické zdroje a východiská považuje Remišová najmä etiky deontologickú, dis-
kurznú, zodpovednosti a ľudských práv.  
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Podnikateľská etika 

Podnikateľská etika je aplikovanou integračnou vedou, ktorá sa zaoberá 

prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach.63 Jej vznik a vývoj je 

reakciou na spoločenský dopyt po morálnych normách a pravidlách na regu-

láciu a koordináciu ekonomickej činnosti pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, 

spravodlivosti a solidarity. Prezentuje ekonomiku založenú na humánnom 

princípe a zdôraznenie jej spätosti so sociálno-etickými otázkami je zákla-

dom novej spoločenskovednej paradigmy. Jej predmetom „je oblasť konfliktu 

medzi ekonomickou a etickou racionalitou, medzi individuálnymi a všeobec-

nými záujmami, medzi princípom maximalizácie zisku a dobrom, resp. prin-

cípom spravodlivosti“ (Remišová, 2011, s. 56).64 Normy v podnikateľskej eti-

ke sa tvoria inštitucionálnym spôsobom a majú konsenzuálny charakter. Ako 

interdisciplinárnu vedu ju možno rozvíjať tak zo strany ekonómie, ako aj 

filozofie a etiky.  

Centrálnym problémom je vzťah medzi ziskom a etikou. Podnikateľská 

etika reprezentuje ekonomiku založenú na hodnotách. Nepopiera, že trh, 

zisk a súkromné vlastníctvo patria k základným štrukturálnym prvkom kapi-

talistickej ekonomiky, apeluje však na dosahovanie zisku v právnom a etic-

kom rámci a jeho vnímanie ako súčasti iných stránok podnikateľských akti-

vít.65 V prípade konfliktu medzi oboma princípmi by mal z hľadiska etickej 

racionality patriť primát etike – „veď ak by v procese tvorby zisku, resp. v pro-

cese jeho investovania malo dôjsť k poškodeniu, príp. k zneužitiu ľudí v ob-

lastiach humánnej, sociálnej alebo ekologickej, tvorba zisku by bola neetická, 

                                                        
63 Prienik etiky a ekonomiky sa prejavuje na 4 rôznych (vzájomne prepojených a ovplyvňu-
júcich sa) úrovniach podľa primárneho subjektu konania v ekonomickej činnosti, a to na: 
globálnej (prepojenosť sveta, sieťová ekonomika), makro- (nezastupiteľná úloha štátu pri 
tvorbe proetickej legislatívy), mezo- (stredný prienik, ekonomické subjekty ako právnické 
osoby) a mikro- (etika jednotlivých subjektov).  

64 Eticky racionálny spôsob poznania a konania je hodnotovo založený, t. j. vychádza 
z uznania dobra ako najvyššej etickej hodnoty, zatiaľ čo ekonomická racionalita sa zakladá 
na logike a predstavuje konanie zamerané na efektívnosť, t. j. dosiahnutie cieľa v priestore 
obmedzených zdrojov pri najnižších nákladoch (Remišová, 2011).  

65 Remišová sa v tomto kontexte zmieňuje o jednostrannej definícii podnikania v Obchodnom 
zákonníku SR, podľa ktorej to je „činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosahovať zisk“ (Remišová, 2011, s. 95).  
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a tým v konečnom dôsledku protispoločenská“ (Remišová, 2011, s. 75). 

Medzi najznámejšie spôsoby inštitucionalizácie etiky v podniku, a aj najdôle-

žitejší nástroj samoregulácie správania jednotlivca v organizácii, patrí etický 

kódex, ktorý zároveň uľahčuje riešenie zložitých či konfliktných situácií, pod-

poruje etickú sebareflexiu a zabraňuje neetickej tvorbe zisku za súčasnej 

dlhodobej maximalizácie etickej hodnoty.66  

Súčasťou podnikateľskej etiky je manažérska etika ako profesijná etika 

a prejavuje sa na dvoch základných úrovniach – individuálnej a inštitucionál-

nej. Jedinečnú osobnosť manažéra by mala charakterizovať sociálna zrelosť, 

morálna integrita, schopnosť zvážiť dôsledky svojho konania a ochota niesť 

za ne zodpovednosť. Medzi činitele, ktoré ovplyvňujú kvalitu jeho morálneho 

rozhodovania, patria vedomostná úroveň, prioritizácia osobných hodnôt, 

postoje a motívy. Na inštitucionálnej úrovni reguluje manažérska etika sprá-

vanie podľa skupinových etických noriem. Medzi kľúčové princípy manažér-

skej etiky by mali patriť zodpovednosť a úcta k človeku, a tiež princíp recip-

ročnej medziľudskosti. Etika v manažérskej praxi potvrdzuje posun od kon-

fliktov typu správne verzus nesprávne k častejšiemu riešeniu etických dilem 

na základe dvoch správnych hodnôt, preto je pre manažéra dôležité poznať 

pluralitu v morálnom zdôvodňovaní.  

Etika v bankovníctve 

Etické pravidlá pre banky sú vo všeobecnosti rovnaké ako pre podniky 

celkovo. Nároky na morálku finančných inštitúcií sú však vzhľadom na špeci-

fickosť ich činnosti oveľa vyššie, pretože si vyžaduje značnú odolnosť voči 

príťažlivosti peňazí. Dôveryhodnosť a dobré meno má v tejto oblasti rozho-

dujúci vplyv na prosperitu podnikania. Vysoký etický štandard sa vyžaduje 

od manažmentu banky, ktorého rozhodovanie môže byť vystavené tlaku – ako 

nedávna kríza potvrdila – a uprednostniť vysoké odmeny či tzv. zlaté padáky, 

poškodzujúce záujmy ostatných zúčastnených strán, pred etickými princípmi. 

Za najčastejšie nezákonné a neetické princípy sú v bankovníctve považované: 

                                                        
66 Na Slovensku tvoria inštitucionalizáciu profesijnej etiky v bankovníctve 3 základné formy: 
1. banková odvetvová organizácia (Slovenská banková asociácia), 2. etický kódex bankov-
níctva, a 3. bankový ombudsman (Remišová, 2011).  
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insiderské obchodovanie,67 operácia front-running,68 uvedenie nelegálnych 

peňazí do obehu (tzv. pranie špinavých peňazí), a podvody manažmentu 

a zamestnancov.69  

Kľúčovými zásadami etického bankovníctva sú legálnosť (úzka previaza-

nosť s právom), férovosť70 (podmienky týkajúce sa: obdobia obchodného vzťa-

hu, individuálnej slobody pri konaní, sebaúcty a sociálnych hodnôt), sociálna 

legitimita (zohľadňovanie spoločenských dôsledkov svojich rozhodnutí a akti-

vít s cieľom nepoškodzovať legitímne záujmy iných strán), dôvera a dôvery-

hodnosť (konanie v súlade so zákonom, rešpektovanie záujmov klientov a ne-

zapájanie sa do činností, ktoré by poškodili iné skupiny). Zamestnanci, ktorí 

podnikateľský zámer banky realizujú, by mali byť oboznámení s filozofiou 

banky i sankciami za porušenie jej etického programu. Povinnosť poskytovať 

kompletné a presné informácie o riadení banky a jej aktivitách, či detailne 

a zrozumiteľne informovať o podmienkach pôžičiek (nezneužívať nevýhodu 

klienta v dôsledku informačnej asymetrie) by mala byť samozrejmosťou.  

Ochrana klienta a jeho financií je prioritnou spoločenskou povinnosťou 

banky, preto by mali riziká s poskytovaním pôžičiek na seba prevziať až po 

splnení všetkých požiadaviek podmieňujúcich pridelenie úveru. Európska do-

hoda o dobrovoľnom kódexe správania pri poskytovaní informácií o hypotekár-

nych úveroch71 pred uzavretím zmluvy, ktorú prijali európske spotrebiteľské or-

ganizácie a európske organizácie ponúkajúce hypotekárne úvery, predstavuje 

                                                        
67 Súvisí so zneužitím dôvernej internej informácie na osobné obohatenie prevažne pri ob-
chodoch s cennými papiermi.  
68 Správca porfólia súkromne investuje do cenných papierov, ktoré neskôr vo veľkom množ-
stve nakúpi do portfólia fondu, čím zvýši kurz a následným predajom svoju investíciu výhodne 
zúročí.  
69 Predstavujú jednu z hlavných príčin úpadku či likvidácie bánk, odhalenie býva náročné, 
patria sem napr. sprenevera či machinácie s peniazmi, provízie za poskytnutie úveru, vedo-
mé poskytovanie nevýhodných úverov, únik informácií o klientoch, tunelovanie banky …  
70 Férové nadobúdanie zisku v etickom bankovníctve zohľadňuje tri komponenty: 1. finančné 
prvky (ceny, poplatky, potenciálne výnosy), 2. podmienky, ktoré musí plniť klient vo vzťahu 
k banke, a 3. psychické prvky (pocity klienta počas transakcie, …) (Remišová, 2011, s. 403).  
71 Definícia hypotekárneho úveru pre účely kódexu: „Hypotekárny úver je spotrebiteľský úver 
určený na kúpu alebo stavebnú úpravu nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve alebo nehnu-
teľnosti, ktorú chce spotrebiteľ kúpiť, zaistený buď záložným právom k nehnuteľnosti alebo 
iným spôsobom zaistenia, ktorý sa zvyčajne používa na tento účel v príslušnom členskom 
štáte.“ Z oblasti pôsobnosti kódexu sú vylúčené hypotekárne úvery, na ktoré sa vzťahuje 
smernica o spotrebiteľských úveroch (87/102).  
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podporný rámec pre dobrovoľný kódex správania pri poskytovaní tohto pro-

duktu spotrebiteľom s cieľom zabezpečiť transparentnosť a porovnateľnosť 

informácií. Signatári kódexu verejne oznámia, že sa zaviazali dodržiavať 

jeho pravidlá, pričom každá z týchto organizácií pôsobiacich v oblasti posky-

tovania úverov, vyzve k podpisu kódexu a jeho efektívnej implementácii aj 

svojich národných členov. Podpisom sa zaväzujú poskytnúť spotrebiteľovi 

tak všeobecné informácie o ponúkaných hypotekárnych úveroch ako aj 

osobné informácie, ktoré by mali byť poskytnuté v Európskom štandardizo-

vanom informačnom formulári ako integrálnej súčasti kódexu, pričom ko-

nečné rozhodnutie o prijatí/neprijatí úverovej ponuky prináleží spotrebiteľovi. 

Záväzok riadiť sa týmto kódexom môžu deklarovať aj inštitúcie, ktoré nie sú 

členmi signatárskych európskych organizácií pôsobiacich v oblasti poskyto-

vania úverov. Implementáciu, ktorá by sa mala uskutočniť do 12 mesiacov 

od oznámenia záväzku dodržiavať pravidlá kódexu, a efektívnosť kódexu 

bude monitorovať Európska komisia.  

Etické štandardy Európskej centrálnej banky  

Etický rámec ECB vyžaduje od zamestnancov správanie, ktoré neosla-

buje ich profesionálnu nezávislosť a nestrannosť ani nepoškodzuje dobrú 

povesť ECB. Deklaruje povinnosť zamestnancov dodržiavať jeho ustanove-

nia s dôrazom najmä na:  

 rešpektovanie spoločných hodnôt ECB v pracovnom i osobnom živote,  

 svedomité a čestné plnenie povinností bez ohľadu na vlastné alebo ná-

rodné záujmy,  

 vyhýbanie sa situáciám, ktoré vedú alebo sú vnímané ako vedúce ku 

konfliktu záujmov,72  

 dodržiavanie najvyššieho štandardu profesionálnej etiky a lojálne kona-

nie vo vzťahu k Únii a ECB,  

 rešpektovanie pravidiel ECB týkajúcich sa súkromných finančných trans-

akcií,73  

                                                        
72 Konflikt záujmov označuje situáciu, kedy by osobné záujmy zamestnancov mohli ovplyvniť 
nestranné a objektívne plnenie ich pracovných povinností.  

73 Vo všeobecnosti platí výslovný zákaz využívať vnútorné informácie v akejkoľvek súkrom-
nej finančnej transakcii alebo odporúčať či neodporúčať uskutočnenie takýchto transakcií. 
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 dodržiavanie pravidiel ECB týkajúcich sa dôstojnosti pri práci.74  

Jednotlivé oblasti sú detailne vyšpecifikované v príslušných častiach Rám-

ca, pričom sa veľká pozornosť venuje aj prechodným obdobiam. Usmerne-

nia pre výklad a uplatňovanie etického rámca ako aj poradenstvo pre za-

mestnancov je v kompetencii kancelárie pre dodržiavanie pravidiel a riadenie 

a riaditeľa pre ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu alebo jeho zástupcu.  

Kľúčovým prvkom dôveryhodnosti Eurosystému je dodržiavanie zásad 

zodpovednosti, transparentnosti a najvyšších etických noriem, ktoré zabezpe-

čí jeho dobré meno a dôveru verejnosti v bezúhonnosť a nestrannosť členov 

orgánov a zamestnancov ECB i národných bánk členských štátov. Za sta-

novenie korporátnej a etickej kultúry na úrovni Eurosystému je zodpovedná 

Rada guvernérov, pričom na uplatňovaní a monitorovaní etického rámca 

Eurosystému sa v súlade s ich mandátmi podieľajú výbor pre audit, výbor 

interných audítorov a výbor pre organizačný vývoj. Usmernenie ECB (EÚ) 

2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca 

Eurosystému, implementujú národné centrálne banky vytvorenými vnútor-

nými predpismi.  

Toto usmernenie nahrádza usmernenie ECB/2002/675 ustanovujúce mi-

nimálne etické normy, a rozširuje ich na výkon všetkých úloh Eurosystému. 

Úprava sa týka najmä posilnenia prevencie pred zneužitím interných infor-

mácií, vylúčenia potenciálneho konfliktu záujmov vyplývajúceho zo súkrom-

ných finančných transakcií, požiadaviek pre monitorovanie dodržiavania 

pravidiel a pre hlásenie prípadov ich porušenia. Pravidlá začnú centrálne 

banky uplatňovať od 18. marca 2016, pričom členovia na národnej úrovni 

podávajú ECB každoročne správy o implementácii nového usmernenia 

a Rada guvernérov ho preskúma minimálne každé 3 roky.  

                                                                                                                     
Kategorizácia súkromných finančných transakcií – 1. vyňaté, 2. zakázané, 3. podliehajúce 
predchádzajúcemu povoleniu, 4. podliehajúce následnému oznámeniu – je v texte podrobne 
rozpracovaná.  

74 Rešpektovať dôstojnosť kolegov a zdržať sa akéhokoľvek nevhodného správania, ktoré by 
ponižovalo ostatných, prejavovať im citlivosť a úctu. Za nevhodné správanie sa považuje 
akákoľvek forma priamej či nepriamej diskriminácie, fyzického násilia, psychického (šikano-
vanie bullying, mobbing) či sexuálneho obťažovania.  

75 Usmernenie ECB/2002/6 ustanovuje minimálne etické normy pre centrálne banky Eurosys-
tému pri výkone operácií menovej politiky a výkone operácií s devízovými rezervami ECB 
a pri riadení devízových rezervných aktív ECB.  
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Rozšírenie kompetencií ECB na oblasť dohľadu reflektuje Kódex sprá-

vania členov Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky. Verejný charakter 

funkcie členov Rady pre dohľad a iných účastníkov na zasadnutiach Rady 

pre dohľad si vyžaduje správanie posilňujúce dôveru verejnosti v ECB. Ria-

denie sa najvyššími etickými normami zahŕňa záväzok:  

 konať čestne, nezávisle, nestranne, rozvážne a bez ohľadu na osobný 

záujem,  

 rešpektovať oddelenie osobitných úloh ECB v oblasti prudenciálneho 

dohľadu od jej úloh týkajúcich sa menovej politiky a ostatných úloh,  

 pri verejných vyhláseniach súvisiacich s jednotným mechanizmom do-

hľadu jednoznačne uvádzať, v akom postavení sa vyjadrujú (t. j. či ako 

člen Rady pre dohľad, člen vnútroštátneho orgánu dohľadu alebo ako 

súkromná osoba),  

 nezneužiť dôverné informácie na účely vykonávania súkromných finanč-

ných transakcií a dodržiavať príslušné pravidlá platné pre zamestnancov 

ECB,  

 oznámiť písomne Rade pre dohľad každú situáciu, ktorá by mohla vyústiť 

do konfliktu záujmov alebo by tak mohla byť vnímaná,  

 požiadať v prípade pochybností ohľadom uplatňovania pravidiel tohto 

kódexu v praxi o stanovisko Etický výbor ECB.  

Kódex okrem týchto oblastí obsahuje tiež články upravujúce napr. prijí-

manie darov a iných výhod, prijímanie pozvaní a súvisiace platby, či činnosti 

vykonávané v postavení súkromných osôb. Podpísaný bol 12. 11. 2014 pred-

sedníčkou Rady pre dohľad s účinnosťou v deň nasledujúci po jeho prijatí.  

Usmernenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo o vnútornom riadení  

Usmernenie vyjadruje stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo 

(EBA) k primeraným postupom dohľadu v rámci európskeho systému orgánov 

finančného dohľadu alebo k požadovanému spôsobu uplatňovania právnych 

predpisov Európskej únie v konkrétnej oblasti a požadujú od príslušných 

orgánov a účastníkov finančných trhov „vynaložiť všetko úsilie“ na ich dodr-

žanie. Dotknuté príslušné orgány by ich mali začleniť do svojich postupov 
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dohľadu vrátane prípadov, keď sú zamerané predovšetkým na inštitúcie. 

V kontexte zámeru príspevku z relevantných podčastí vyberáme:  

1. Firemné hodnoty a etický kódex:  

Riadiaci orgán by mal 1. rozvíjať a podporovať vysoké etické a profesijné 

normy, 2. mať jasné politiky na zabezpečenie plnenia týchto noriem, a 3. za-

bezpečiť neustálu kontrolu uplatňovania a dodržiavania týchto noriem a byť 

pravidelne oboznamovaný s jej výsledkami.76  

2. Konflikt záujmov na úrovni inštitúcie:  

Riadiaci orgán by mal ustanoviť, uplatňovať a udržiavať účinné politiky 

na identifikáciu skutočného a možného konfliktu záujmov. Vzťahy, služby, 

činnosti alebo transakcie inštitúcie, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov, by 

mali byť identifikované v písomnej politike uvádzajúcej spôsob riešenia ta-

kého konfliktu. Postupy a opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov by 

mohli zahŕňať: 1. primerané rozdelenie povinností, 2. vytvorenie informačných 

bariér, 3. zabránenie osobám činným aj mimo inštitúcie, aby mali, pokiaľ ide 

o uvedené činnosti, neprimeraný vplyv.  

Na predchádzanie konfliktu záujmov by mala byť zameraná aj politika 

odmeňovania, na uplatňovanie ktorej by mal dohliadať riadiaci orgán, aby 

zabezpečil jej fungovanie zamýšľaným smerom, a jej vykonávanie by malo 

byť predmetom centrálneho a nezávislého preskúmavania, pričom: 1. riadia-

ci orgán v riadiacej funkcii by nemal určovať vlastné odmeny; aby sa tomu 

vyhol, mohol by zvážiť napríklad služby nezávislého výboru pre odmeňova-

nie, 2. obchodný útvar by nemal byť schopný určovať odmeňovanie svojich 

funkcií kontroly.  

3. Zosúladenie odmien s rizikovým profilom: 

Súlad politiky a postupov inštitúcie v oblasti odmeňovania s jej rizikovým 

profilom by mal podporovať správne a účinné riadenie rizík. Celková politika in-

štitúcie v oblasti odmeňovania by mala byť v súlade s jej hodnotami, obchodnou 

                                                        
76 Vysvetľujúca poznámka zdôrazňuje, že 1. obnova straty dôvery v dôsledku spochybnenia 
dobrého mena inštitúcie môže byť zložitá a mať dosah na celý trh, a 2. dôsledné uplatňovanie 
vhodných noriem (napr. etického kódexu) profesionálneho a zodpovedného správania v celej 
inštitúcii by malo pomôcť znížiť riziká, ktorým je vystavená, a to najmä riziko poškodenia 
dobrého mena a operačné.  
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stratégiou, toleranciou rizík/ochotou riskovať a dlhodobými záujmami. Nemala 

by povzbudzovať k nadmernému riskovaniu. Zaručená pohyblivá zložka od-

meny alebo odstupné, ktorých výsledkom je odmeňovanie neúspechu, nie 

sú v súlade so správnym riadením rizík, ani so zásadou odmeňovania podľa 

výkonu a mali by sa vo všeobecnosti zakázať.  

Pre pracovníkov, ktorých pracovné činnosti majú podstatný vplyv na rizi-

kový profil inštitúcie,77 by politika odmeňovania mala nastaviť osobitné me-

chanizmy s cieľom zabezpečiť, aby ich odmeňovanie bolo v súlade so 

správnym a účinným riadením rizík. Pracovníci funkcií kontroly by mali byť 

primerane odmeňovaní v súlade so svojimi cieľmi a výkonmi, a nie na zákla-

de výkonov obchodných útvarov, ktoré kontrolujú. Ak je ich plat viazaný na 

dosiahnuté výkony, odmeňovanie by malo vychádzať z kombinácie výkonu 

jednotlivca a celkového výkonu útvaru. Pri definovaní výkonu jednotlivca by 

sa mali zohľadniť iné faktory, ako finančné výsledky. Meranie výkonu na 

vyplatenie prémií by malo zahŕňať úpravy na zohľadnenie všetkých typov 

rizík, kapitálových nákladov a likvidity.  

Medzi základným platom a prémiami by mala existovať proporcionalita. 

Vysoké prémie by nemali predstavovať len výplatu hotovosti vopred, ale mali 

by obsahovať pružnú odloženú zložku upravenú tak, aby zohľadňovala rizi-

ko. Načasovanie vyplatenia prémií by malo zohľadňovať výkon v súvislosti 

s podkladovým rizikom.  

Etické princípy islamského bankovníctva  

Napriek stáročnej tradícii sa islamské bankovníctvo začalo presadzovať 

až od 70. rokov 20. storočia. Zviditeľnila ho najmä globalizácia, vďaka ktorej 

sa rýchlym rozvojom počas uplynulých troch dekád78 vypracovalo na konku-

renta západoeurópskych bankových domov s medzinárodnou pôsobnosťou 

na finančných a kapitálových trhoch. Islamské bankovníctvo sa riadi nielen 

                                                        
77 Napríklad členovia riadiaceho orgánu, vrcholový manažment, pracovníci v obchodných 
útvaroch, ktorí preberajú riziká, pracovníci zodpovední za vnútornú kontrolu a všetci pracov-
níci s celkovým odmeňovaním, ktoré ich radí do rovnakej príjmovej skupiny ako vrcholový 
manažment a pracovníkov, ktorí preberajú riziká.  

78 Dokumentuje to nárast ročného obratu z 5 mld. USD v roku 1985 na odhadovaných 350 
mld. USD v roku 2008 a pôsobenie viac než 250 finančných inštitúcií v 45 krajinách sveta.  
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náboženskými, ale aj etickými, morálnymi a sociálnymi princípmi, ktoré sa snaží 

uplatňovať v čo najširšej miere (box 4.1). Islamské financie podliehajú právu 

šária79 a ich legislatívnym rámcom sú posvätná kniha Korán a zvyklosti (sunny).  

B o x 4.1 

Základné pravidlá islamských financií 
 
 Zákaz úžery, zákaz nadmerného úroku (riba) a vylúčenie úverového financovania 

zo systému.  
 Zákaz rizika a neistoty (gharar) – zabezpečenie úplného vymieňania informácií a vy-

lúčenie informačnej asymetrie zo zmlúv.  
 Zákaz neetickej podnikateľskej aktivity – etické investovanie, vylúčenie obchodo-

vania s alkoholom, zbraňami, tabakom, pornografiou, hazard atď.  
 Zdieľanie rizika – zníženie podnikateľského rizika, bezúročný systém je nahrade-

ný tzv. systémom zdieľania zisku a strát (Profit Loss Sharing), kde výsledok ob-
chodu závisí od výsledku investície.  

 Vecnosť – finančné transakcie musia byť v konečnej fáze hmotnej podstaty, ktoré 
priamo alebo nepriamo vedú k reálnej ekonomickej transakcii.  

 Spravodlivosť – ani jedna zo zmluvných strán by nemala byť počas finančnej 
transakcie poškodená.   

Prameň: Spracované podľa Redžepi (2013).  

Rovnako ako podnik, aj islamská banka žije z marže, t. j. rozdielu medzi 

nákupnou a predajnou cenou bankových služieb. Ďalšie zdroje zisku sú po-

dobné ako v tradičných bankách, napríklad poplatky za poskytované služby. 

K podnikaniu pristupuje zodpovednejšie, neetické formy podnikania zakazu-

je a nepodporuje. V porovnaní s tradičným bankovníctvom sa najdôležitejší 

rozdiel týka postoja k inštitútu úroku,80 s ktorým nepracuje a nahrádza ho 

vlastnými nástrojmi financovania. Pozoruhodná je aj sociálna dimenzia ich 

podnikania v podobe bezúročných pôžičiek chudobnejším, na čo banky 

vytvárajú špeciálny dobročinný fond. Deklarovaným cieľom islamských fi-

nancií je dosiahnuť zisk cestou morálky a etiky a zabezpečiť spravodlivú 

ditribúciu zdrojov v moslimskej ekonomike.  

                                                        
79 Šária (islamské právo) sú univerzálne pravidlá správania sa zjavené Bohom.  

80 Islamské banky síce nepracujú s úrokom, ale ich poplatky sú odvodené od výšky úroko-
vých sadzieb.  
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4.3. Koncept spoločenskej zodpovednosti v podnikaní  

Banka ako spoločenský subjekt podlieha teórii korporátneho občana a jej 

podnikateľské aktivity by mali podporovať ekonomický rozvoj prostredia, 

v ktorom pôsobia, i celej spoločnosti. V podnikateľských aktivitách, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť existujúcich spoločenských vzťahov, sa prelínajú 

všetky 4 úrovne záujmov a spoločensko-etickej zodpovednosti, t. j. globálna, 

celospoločenská, podniková a individuálna. Zodpovednosť za reálne a predví-

dateľné dôsledky konania a jej koordinácia vo vzťahu k jednotlivým záujmovým 

skupinám predstavuje pre podnik potenciálny zdroj morálnych konfliktov.  

Ako sme už v predchádzajúcom texte uviedli, pri riešení etických dilem 

v praxi81 zohráva významnú rolu inštitucionalizácia podnikateľskej etiky. Je-

den z takýchto konfliktov, ktorý sa manifestoval aj v nedávnej kríze, pramení 

z oddelenia funkcií vlastníctva a manažmentu, keď manažéri disponujú s veľ-

kým kapitálom, ktorý nevlastnia, čo vytvára priestor – vytvorený spojením 

finančnej moci, informačnej výhody a nedostatočnej kontroly – pre zneužitie 

ich postavenia na úkor vlastníkov či akcionárov. Podnikateľská etika hľadá 

prostredníctvom dialógu medzi dotknutými stranami konsenzus zohľadňujúci 

ich práva a záujmy. Odkomunikovaný zmier musí byť založený na systéme 

morálnych noriem vyjadrujúcich hodnoty podniku a začlenených do podnikovej 

kultúry. Medzi základné etické princípy patria: 1. neškodiť iným (ako morálne 

minimum), 2. konať čestne voči všetkým zúčastneným stranám (základná 

požiadavka vo vzájomnej komunikácii a kooperácii), a 3. participovať na spo-

ločenskom blahu (práva a povinnosti podniku ako súčasti spoločenstva).  

Korporátna zodpovednosť v spoločenských súradniciach  

Pri meraní celkového výkonu organizácie a jej schopnosti v efektívnom 

fungovaní pokračovať zohráva rozhodujúcu úlohu vzťah k spoločenskému i ži-

votnému prostrediu, ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje. Dodržiavanie princí-

pov spoločenskej zodpovednosti má pozitívny vplyv na konkurenčnú výhodu, 

                                                        
81 Remišová považuje za základnú ekonomicko-etickú dilemu vzťah medzi maximalizáciou 
zisku a konaním dobra pre celú spoločnosť, pričom otázku morálnej zodpovednosti podnikov 
stotožňuje s otázkou riešenia konfliktu medzi ziskom a etikou.  



105 
 

reputáciu, atraktivitu smerom dovnútra i navonok a rovnako aj celkovú kvali-

tu interných i externých väzieb. Začiatky vytvárania moderných teoretických 

prístupov k spoločensky zodpovednému podnikaniu (SZP) sa datujú do ob-

dobia 50. rokoch 20. storočia, avšak kým prvé definície akcentovali ako 

morálneho lídra manažérsky vzor s angažovaným postojom, rozšírenie kon-

ceptu reflektuje najmä rastúcu silu zákazníkov a akcionárov či vlastníkov 

fondov, ktorých záujmom je stabilita investícií.  

Aj keď je podniková koncepcia spoločenskej zodpovednosti pre každý 

podnik jedinečná, pri prepojení ekonomickej a sociálnej hodnoty existujú 

spoločné črty, pričom zvyšovanie povedomia o spoločenskej zodpovednosti je 

podmienené zmenou pohľadu na podnikanie. Koncentrácia na zmenu mys-

lenia podniku si vyžaduje po identifikovaní svojej vízie a poslania pristúpiť 

k vytvoreniu spoločných hodnôt, ktoré sa stanú súčasťou vlastného hodnoto-

vého reťazca podniku. Ide o dlhodobý proces, vyžadujúci si manažérov zmien 

a pravidelný monitoring, pričom iniciatíva by mala smerovať zhora (od vrcholo-

vého vedenia) nadol (cez nižšie riadiace stupne ku všetkým zamestnancom).  

Spoločenská zodpovednosť podnikov je komplexný a mnohovrstvový fe-

nomén. Morálny rámec činnosti podnikov podlieha vplyvu rozvoja demokra-

tických, etických, sociálnych a právnych hodnôt spoločnosti. Medzi najvýznam-

nejšie eticko-ekonomické teórie patrí teória stakeholderov (t. j. záujmových 

skupín)82 v ktorej je podnik subjektom zodpovednosti za svoje konanie aj 

jeho dôsledky vo vzťahu k všetkým dotknutým skupinám. Typológia spolo-

čenskej zodpovednosti podnikov (Remišová, 2011) zahrňuje zodpovednosť 

podniku voči:  

1. akcionárom a vlastníkom (ochrana kapitálu, zákonnosť podnikania, rast 

hodnoty akcií, optimálna dividendová politika, pravdivé informácie, good-

will, …),  

2. zamestnancom (dodržiavanie zmlúv a predpisov, spravodlivé a včasné od-

meňovanie, dodržiavanie základných ľudských práv, zákaz diskriminácie, 

zabezpečiť BOZP,83 umožniť odborný rast a pracovný postup),  

                                                        
82 Stakeholderi predstavujú spoločenské skupiny, ktoré činnosť podniku ovplyvňujú a zároveň 
sú ňou ovplyvňované, t. j. sú na nej rôznym spôsobom zainteresované (Remišová, 2011, 
s. 99).  

83 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  
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3. manažmentu (nenútiť porušovať platné právo, poskytnúť priestor pre 

rozvoj organizácie a odborný rast, stanoviť etický štandard a prejavovať 

dôveru),  

4. spoločnosti a štátu (zákonnosť, participácia na tvorbe bohatstva a koncepcii 

TUR,84 podpora plnenia strategických zámerov štátu a rozvoj spoločnosti),  

5. vláde (zákonnosť, ochrana národného bohatstva, rešpektovanie práv za-

mestnancov i občanov, odvádzanie daní a poplatkov, účelné využívanie 

dotácií),  

6. regiónu (environmentálna ochrana, udržiavanie zamestnanosti, podpora 

ekonomického rozvoja, infraštruktúry a zachovania lokálnej kultúry),  

7. spotrebiteľom (pravdivo informovať, dodržiavanie noriem kvality, slušnosť 

a zdvorilosť, reklamačná zodpovednosť, rozmanitosť ponuky),  

8. obchodným partnerom (spoľahlivosť a čestnosť, rovnaké kritériá, plnenie 

zmluvných záväzkov),  

9. veriteľom (riadne splácanie záväzkov, dôveryhodné garancie, serióznosť, 

efektívne zhodnotenie kapitálu),  

10. konkurencii (dodržiavanie pravidiel konkurenčného boja, férovosť, dbať 

na dobré meno odvetvia).  

V súčasnosti sa za kritický faktor úspešnosti podnikania považuje prijatie 

zodpovednosti za vlastné konanie nielen plnením zákonných požiadaviek, 

ale aj integrovaním praktík spoločenskej zodpovednosti presahujúcim rámec 

zákona. Koncept SZP zmierňuje spoločenské a environmentálne dopady 

podnikových aktivít. Nové koncepty, ktoré na jeho báze vznikli, predstavujú 

radikálnu zmenu filozofie riadenia podniku a vyžadujú systémový prístup. 

Ako príklad možno uviesť koncept vytvárania zdieľaných hodnôt85 a koncept 

                                                        
84 Trvalo udržateľný rozvoj.  

85 Koncept vytvárania zdieľaných hodnôt (creating shared value) prepojením ekonomického 
a sociálneho rozvoja definuje novú epochu kapitalizmu, ktorá nastúpi po prehodnotení vzťa-
hov medzi podnikom a spoločnosťou a prekonaní kompromisov medzi jednotlivými zložkami 
planéty. Autori Porter a Kramer vychádzajú z novej koncepcie dopytu a novej definície pro-
duktivity, ktoré umožňujú vytvorenie ekonomickej hodnoty pre podnik a sociálnej hodnoty pre 
spoločnosť súčasne riešením jej problémov a potrieb; vzájomná podpora všetkých zúčastne-
ných subjektov je predpokladom úspešnosti a vyžaduje si dôveru aj zodpovednosť, pričom 
podnik posúva od krátkodobých cieľov k dlhodobým (Sakál, 2013).  



107 
 

udržateľného a zodpovedného podnikania.86 Radikálnou zmenou jadra pod-

nikania umožňujú oba koncepty podnikom vykonávať praktiky smerujúce 

k zvyšovaniu sociálneho a environmentálneho blahobytu (Sakál, 2013).  

Cieľom podnikateľskej činnosti je vytváranie zisku a jeho maximalizácia, 

čo niektorí ekonómovia považujú za jeho najdôležitejšiu, či dokonca jedinú 

spoločenskú zodpovednosť, čím ignorujú, ak nie priamo popierajú, etickú di-

menziu ekonomických vzťahov. Sakál však zastáva názor, že iba podnik, ktorý 

je „finančne, pracovne a morálne zodpovedný, vykonávajúci svoje činnosti 

v zodpovednej komunite je schopný vytvárať udržateľný zisk. Kompletnou 

internalizáciou všetkých svojich nákladov bude udržateľný zisk aj legitímnym 

ziskom.“ Prepojenie medzi udržateľnosťou a zodpovednosťou je zrejmé v šty-

roch rovinách: 1. ekonomická udržateľnosť si vyžaduje finančnú zodpoved-

nosť, 2. ľudská udržateľnosť si vyžaduje pracovnú zodpovednosť, 3. sociál-

na udržateľnosť si vyžaduje zodpovednosť komunity, a 4. environmentálna 

udržateľnosť si vyžaduje morálnu zodpovednosť. Zodpovedné vykonávanie 

akejkoľvek činnosti je teda základným predpokladom udržateľného rozvoja 

podnikania (Sakál, 2013). Iniciatívy vybraných komerčných bánk, ktoré patria 

medzi najaktívnejšie v podporovaní rôznych oblastí spoločenského života na 

Slovensku, uvádza box 4.2.  

Ekonomická, sociálna i ekologická dimenzia globálneho systému sú v pro-

cese neustálych zmien. Dynamický vzťah medzi podnikom a meniacim sa 

prostredím vyjadruje princíp kontextuálnej relativity. Teória (sociálneho 

a ekologického) udržateľného rozvoja (TUR) patrí medzi najvýznamnejšie 

východiskové koncepcie pri riešení problémov svetovej ekonomiky, pričom 

hľadanie konsenzu medzi uspokojovaním súčasných a budúcich potrieb si ná-

rokuje hodnotovo nový prístup konzumne orientovaných spoločností. Stra-

tégia TUR spája slobodu so zodpovednosťou a predpokladá spolužitie založe-

né na hodnotách humanizmu, tolerancie a spravodlivosti. Transformácia hod-

notového rebríčka v týchto intenciách je pre riešenie sociálno-ekologických 

problémov rozhodujúca a predstavuje najaktuálnejšiu výzvu súčasnosti.  

                                                        
86 Jeho tvorca Visser sa cez kritickú rozpravu o klasickom SZP orientuje na novú generáciu 
podnikovej udržateľnosti a zodpovednosti, pričom podstatou je vytvorenie pozitívneho vplyvu 
na spoločnosť. Tento koncept sa inšpiruje ľudskou DNA, ktorej kód vytvárajú 4 elementy: 
tvorba hodnoty, dobré vládnutie, spoločenský príspevok a ekologická integrita (Sakál, 2013).  
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B o x 4.2 

SZP v aktivitách vybraných komerčných bánk v SR  

ČSOB 

Pre v ČSOB Finančnú skupinu zodpovedne podnikať znamená dbať na: 1. spôsob 
podnikania a dosahovania zisku, a 2. zodpovedný, etický a transparentný prístup vo 
všetkých oblastiach práce a vo vzťahu k všetkým obchodným partnerom, zamestnan-
com, ako aj ostatným zainteresovaným stranám. Koncept zodpovedného podnikania 
tvorí 5 základných pilierov:  

 profesionálna etika v biznise vymedzená internými smernicami a kódexmi,  

 starostlivosť o zamestnancov a ich rodiny,  

 starostlivosť o zákazníkov,  

 ochrana životného prostredia,  

 starostlivosť o komunitu. 

Nadácia ČSOB: 1. realizuje projekty snažiace sa o pozitívnu zmenu v spoločnosti, 
2. aktívne zapája ľudí do aktivít verejnoprospešného charakteru, 3. podporuje projekty 
z oblasti zdravého životného štýlu a vzdelávania. Podporuje Slovenský paralympijský 
výbor, zrealizovala kampane Aj jednoduchá banková operácia môže zachrániť život87 
a Každý kilometer sa počíta.88 Novou formou pomoci je od decembra 2012 Fond solida-
rity pre zamestnancov ČSOB FS na podporu zdravotného znevýhodnenia alebo ťažkého 
ochorenia ich či blízkeho rodinného príslušníka. Zamestnanecký grantový program 
umožňuje zamestnancom podporiť projekty z oblasti zdravého životného štýlu, ochrany 
a podpory zdravia detí a podpory vzdelávania. V oblasti vzdelávania sa Nadácia venuje 
podpore inovatívnych start-upov89 a organizuje program ČSOB HlavaPäta zameraný 
na inovatívne nápady kreatívnych študentov. Sponzoringová stratégia podporuje víziu 
zodpovedného podnikania, pričom kľúčovou podporovanou oblasťou je šport a zdravý 
životný štýl, preto je banka už od roku 2008 generálnym reklamným partnerom naj-
väčšieho amatérskeho športového podujatia na Slovensku ČSOB Bratislava Marathonu.  

Slovenská sporiteľňa  

Sponzorský program Pridaná HODNOTA podporuje inštitúcie, iniciatívy a projekty 
v sociálnej oblasti, kultúre a vzdelávaní.90 Oblasť kultúry a umenia predstavujú partnerstvá 

                                                        
87 Nadácia ČSOB venovala 62 065,74 € Nadácii detského kardiocentra na zakúpenie prístro-
ja. Prispievali individuálni darcovia prostredníctvom oskenovania QR kódu a zaslania platby 
cez svoje smart zariadenie alebo priamym prispením na účet Nadácie detského kardiocentra. 
ČSOB nadácia za každé 1 € od darcov prispela 1 € a zároveň za každú transakciu zrealizo-
vanú cez ČSOB SmartBanking prispela ďalším eurom.  
88 Nadácia prispela sumou 1 eura za každého registrovaného bežca ČSOB Bratislava Marathon 
2015, celkový príspevok vo výške 11 tis. eur, slúžil na nákup špeciálnych zdravotníckych 
pomôcok pre telesne postihnuté deti.  
89 V spolupráci s občianskym združením The Spot.  
90 Za 10 rokov poskytla banka podporu v hodnote vyše 11 miliónov eur.  
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v oblasti divadla,91 od roku 2003 je generálnym partnerom Bratislavských jazzových dní 
a známou iniciatívou je tiež podpora letného festivalu Viva musica! Oblasť vzdeláva-
nia reprezentuje aktívna spolupráca s 15 slovenskými univerzitami, spolu so svojou 
nadáciou je aktívna aj v podpore projektov na zvyšovanie finančnej gramotnosti,92 
K projektom podporovaným Nadáciou SlSp patrí aj kultúrno-vzdelávacie podujatie 
medzinárodný festival dokumentárnych filmov s ľudskoprávnymi a globálnymi témami 
„Jeden svet“, už tri roky projekt Ligy za duševné zdravie „Duševné zdravie na stred-
ných školách“, je dlhodobým partnerom projektu „Vzdelávaním k úspechu“,93 podporuje 
činnosť športových klubov a organizácií, a venuje sa aj projektom v oblasti sociálnej 
pomoci a zdravia.94 Otvorený grant Obce bližšie k vám podporuje rozvoj obcí v troch 
kategóriách: kultúrne podujatia, prírodné prostredie a obnova pamiatok.  

Tatra banka 

Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie, umeleckú tvorbu a dizajn. Grantové progra-
my: Viac umenia, E-Talent,95 Viac dizajnu,96 Kvalita vzdelávania,97 Vedieť viac,98 
Business Idea,99 Študenti do sveta,100 Stredoškoláci do sveta, Zamestnanecké programy 
Dobré srdce101 a Viac pre regióny. Podujatia a projekty: Cena Nadácie Tatra banky za 
umenie, Osobnosti osobne (stretnutia so svetovými odborníkmi v oblasti ekonómie), 

                                                        
91 Tieto partnerstvá reprezentujú najmä Štúdio L + S, Divadlo Aréna, Divadlo Andreja Bagara 
v Nitre a Slovenské komorné divadlo Martin.  
92 Patria medzi ne napr. e-learingový program Čo vieš o financiách?, program Nadácie pre deti 
Slovenska Poznaj svoje peniaze, projekt Myslím ekonomicky (v spolupráci s ekonomickým 
týždenníkom Trend) a dva nadáciou vytvorené on-line projekty Hra Milión a Cvičná banka.  
93 Pre zvyšovanie kvalifikácie mladých ľudí z detských domovov. 
94 Patrí tu napr. celoslovenská podpora činnosti chránených dielní, Radničné trhy, či výchova 
vodiacich psov. 
95 Podpora aktívnych skupín zložených zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov 
a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej 
informatiky, výsledky za rok 2015 budú známe v polovici decembra, plánovaná výška grantu 
je 25 tis. eur pričom maximálna výška podpory na 1 projekt je 5 tis. eur. 
96 Podpora mladých slovenských dizajnérov, resp. ich vizionárskych, kreatívnych projektov 
a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu, plánovaná výška grantu je 33 tis. eur 
a maximálna výška podpory na 1 projekt je 1 500 eur.  
97 Cieľom je prispieť k skvalitneniu výučby, hlavným kritériom je inovatívnosť, plánovaná 
výška grantu je 40 tis. eur s maximálnym príspevkom 5 tis. eur na 1 projekt. 
98 Pre vysoké školy, spolupracujúcich 12 mimovládnych organizácií obdržalo podporu 
v celkovej výške 34 tis. eur. 
99 Podpora najlepšie realizovateľných business plánov študentov, novinkou je odborný men-
toring pre 1 víťazný tím. 
100 Podpora stáží najlepších študentov, v tomtoročnom treťom ročníku si 27 projektov rozdeli-
lo sumu 55 tis. eur. 
101 Podpora projektov zamestnancov finančnej skupiny Tatra banky na pomoc a podporu iným. 

http://www.bjd.sk/
http://www.bjd.sk/
http://www.vivamusica.sk/
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Ostatné projekty (Cena Nadácie Tatra banky za najlepšiu diplomovú prácu, Knižná 
edícia Nadácie Tatra banky, Podpora divadiel v regiónoch).  

VÚB 

Banka a jej nadácia sa koncentrujú na podporu troch oblastí: 1. záchrana kultúrneho 
dedičstva a vytváranie nových hodnôt v oblasti umenia (projekt banskoštiavnicka 
Kalvária, dve umelecké súťaže na podporu talentov so zameraním na maľbu a foto-
grafiu, …); 2. filantropia s cieľom pomáhať miestnym komunitám a znevýhodneným 
ľuďom (grantová schéma Nádej na podporu chránených dielní a bývania,102 charitatívne 
platobné karty,103 projekt Všetci sú doma104); a 3. vzdelávanie (projekt Hosťujúci profe-
sor, súťaž vedeckých prác Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, 
podpora finančného vzdelávania žiakov základných škôl, EMMA Business Academy).  

Prameň: Oficiálne webové stránky bánk.  

Nadnárodné rámce pre spoločensky zodpovedné podnikanie 

SZP105 tvorí základ pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 na za-

bezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Naplnenie po-

žiadaviek spoločenskej zodpovednosti si od podnikov vyžaduje: 1. rešpekto-

vať platné právne predpisy a kolektívne zmluvy medzi sociálnymi partnermi, 

a 2. do obchodných prevádzok a hlavnej stratégie začleniť súbor aspektov 

(sociálne, environmentálne, etické, ľudských práv a spotrebiteľské) s cieľom 

maximalizovať vytváranie spoločných hodnôt pre všetky zainteresované 

strany a identifikovať, predchádzať a zmierňovať ich možné nepriaznivé vplyvy. 

Prístup k SZP by mal byť dlhodobý a strategický, keďže môže byť zdrojom 

                                                        
102 Nadácia deklaruje ambíciu nielen darovať finančné prostriedky, ale svojimi aktivitami 
otvoriť celospoločenskú diskusiu s cieľom dosiahnuť kvalitatívne spoločenské zmeny pre deti 
a mentálne a telesne postihnutých ľudí. 

103 Jedno percento z kartami uskutočnených platieb venuje VÚB banka v mene klienta na 
konto neziskovej organizácie Dobrý Anjel., ktorá pomáha onkologickým pacientom a rodinám 
s ťažko chorými deťmi. 

104 V spolupráci s IBM, podpora vzdelávania, voľnočasových aktivít i talentovaných deti 
z náhradných rodín.  

105 V dokumente Obnovená stratégia EÚ (EK, 2011) pre sociálnu zodpovednosť podnikov na 
obdobie rokov 2011 – 2014 nahradila Európska komisia predchádzajúcu definíciu, podľa 
ktorej bolo SZP „koncept, na základe ktorého podniky dobrovoľne začleňujú do svojich ob-
chodných činností a vzájomných vzťahov so zúčastnenými stranami sociálne a environmen-
tálne aspekty“ (s. 3) novou definíciou, podľa znenia ktorej je SZP „zodpovednosť podnikov za 
svoje vplyvy na spoločnosť“ (s. 6).  

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144
http://www.dobryanjel.sk/


111 
 

konkurenčnej výhody napríklad v oblastiach riadenia rizík, úspory nákladov, 

prístupu ku kapitálu, vzťahov so zákazníkmi, riadenia ľudských zdrojov 

a inovačnej kapacity, navyše spolupráca všetkých zainteresovaných strán 

zvyšuje aj akcieschopnosť a flexibilitu podniku, takže môže pozitívne vplývať 

na rozvoj nových trhov a vytvárať rastové príležitosti. Dôležitým prínosom 

sociálne zodpovedného správania je nárast dôvery v internom i externom 

prostredí, čo vytvára pozitívnu klímu pre realizáciu podnikateľských aktivít. 

Ako ukázala nedávna kríza, zodpovedné správanie je rozhodujúce najmä 

v prípade, keď sú verejné služby poskytované subjektmi súkromného sekto-

ra. Súbor hodnôt SZP umožňuje vytvoriť súdržnejšiu spoločnosť a pomoc pri 

zmierňovaní krízových následkov je ich prirodzenou súčasťou.  

Hlavný súbor medzinárodne uznávaných zásad a smerníc, s ktorým by 

mala byť európska politika na presadzovanie SZP plne konzistentná, tvorí 

trojica iniciatív – smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, Globálny 

kompakt OSN a norma ISO 26000.  

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti 

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti106 majú charakter odporú-

čaní, t. j. sú to nezáväzné zásady a štandardy zodpovedného podnikania 

v globálnom kontexte, a ich cieľom je „podporovať pozitívne prispievanie 

spoločností k hospodárskemu, environmentálnemu a spoločenskému pokroku 

na celom svete“ (OECD, 2011, s. 3). Sú vyjadrením spoločných hodnôt vlád 

krajín, v ktorých majú sídlo mnohé z tých najväčších nadnárodných spoloč-

ností, a ako jediný multilaterálne dohodnutý a komplexný kódex plnia úlohu 

hlavného nástroja na podporu zodpovedného podnikania. Aj keď presahujú 

zákon, národné právo a nariadenia nenahrádzajú ani im nie sú nadradené. 

Sú vyjadrením osvedčených postupov pre všetkých a nemali by byť vládami 

využívané na ochranné účely ani spôsobom spochybňujúcim komparatívnu 

výhodu akejkoľvek krajiny ako investičnej destinácie nadnárodných spoloč-

ností. Vládam riadiacim sa týmito smernicami vyplýva povinnosť nielen ich 

používanie podporovať a založiť národné kontaktné miesta na propagáciu 

                                                        
106 Smernice OECD neuvádzajú definíciu nadnárodných spoločností, pretože ich účel si to 
nevyžaduje. Poskytujú len popisné znaky: pôsobenie vo všetkých sektoroch hospodárstva, 
zriadenie vo viac než jednej krajine s prepojeniami uspôsobenými na koordináciu činnosti, 
forma vlastníctva môže byť súkromná, štátna alebo zmiešaná, … (OECD, 2011, s. 17, bod 4).  
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a komunikáciu,107 ale aj zúčastňovať sa prehodnocovania a konzultácií zame-

raných na výklad smerníc v meniacom sa prostredí svetovej ekonomiky.  

Podľa všeobecných pravidiel by spoločnosti napríklad mali: 1. prispievať 

k ekonomickému, environmentálnemu a spoločenskému pokroku s cieľom 

dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj,108 2. rešpektovať medzinárodne uznáva-

né ľudské práva tých, ktorých ovplyvňuje ich činnosť, 3. podporovať tvorbu 

miestnych kapacít prostredníctvom spolupráce s miestnou komunitou a rozví-

jať činnosti spoločnosti v súlade s potrebou vhodných obchodných postupov, 

4. podporovať tvorbu ľudského kapitálu najmä vytváraním pracovných príle-

žitostí a podporovaním školení pre zamestnancov, 5. podporovať a uplatňo-

vať zásady dobrého podnikového riadenia, 6. vytvárať a uplatňovať účinné 

postupy sebaregulácie a systémy riadenia podporujúce vzťah vzájomnej 

dôvery medzi spoločnosťami a prostredím, v ktorom pôsobia, … Tiež je 

pravidlom neangažovať sa nenáležite do miestnych politických činností.  

Globálny kompakt OSN  

Vytvorený bol v júni 2000 a predstavuje celosvetovo najväčšiu korporát-

nu iniciatívu založenú na záväzku výkonných riaditeľov zaviesť univerzálne 

princípy udržateľnosti a prijímať kroky podporujúce ciele OSN. Za základ 

udržateľnosti podniku považuje vytvorenie hodnotového systému a princi-

piálny prístup k podnikaniu. Súbor kľúčových hodnôt predstavuje 10 princí-

pov zoradených okolo 4 oblastí, t. j. ľudských práv (princípy 1 a 2), zamest-

návania (princípy 3 – 6), životného prostredia (princípy 7 – 9) a boja proti 

korupcii (princíp 10), podľa ktorých by podniky mali:  

1. podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne proklamovaných ľud-

ských práv;  

2. zabezpečiť, aby sa nestali spoluúčastníkmi porušovania ľudských práv;  

3. presadzovať slobodu združovania a efektívne uznať právo na kolektívne 

vyjednávanie;  

                                                        
107 Národné kontaktné miesta slúžia zároveň ako mediačná a zmierovacia platforma pre 
riešenie prípadných problémov v praxi.  

108 Smernice uvádzajú definíciu trvalo udržateľného rozvoja z dokumentu Svetovej komisie 
pre životné prostredie a rozvoj z roku 1987 (Brundtlandská komisia): „Rozvoj, ktorý uspokoju-
je potreby súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojo-
vať svoje vlastné potreby“ (OECD, 2011, s. 21).  
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4. odstrániť všetky formy nútenej a nedobrovoľnej práce;  

5. úplne zrušiť detskú prácu;  

6. eliminovať diskrimináciu vo vzťahu k zamestnanosti a zamestnaniu;  

7. podporovať preventívny prístup k environmentálnym výzvam;  

8. prijímať iniciatívy podporujúce vyššiu environmentálnu zodpovednosť;  

9. podporovať rozvoj a difúziu technológií šetrných k životnému prostrediu;  

10. bojovať proti všetkým formám korupcie vrátane vydieračstva a úplatkárstva.  

Princípy vychádzajú z Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Deklarácie 

medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach pri prá-

ci, Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji a z Dohovoru OSN proti 

korupcii. Víziou Kompaktu je „vytvoriť udržateľnú a inkluzívnu globálnu eko-

nomiku, ktorá prináša trvalé benefity ľuďom, spoločnosti a trhom“.  

Norma ISO 26000 o sociálnej zodpovednosti  

Norma ISO 26000 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti109 vychádza 

z celosvetového konsenzu a integruje doposiaľ najlepšiu prax, vedomosti 

a skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií s cieľom „slú-

žiť ako pomôcka pri porozumení pojmu spoločenská zodpovednosť, jej prin-

cípov a kľúčových oblastí, a pri integrácii spoločenskej zodpovednosti do 

činnosti organizácie“. Je medzinárodným štandardom,110 ktorý môžu uplatniť 

organizácie v súkromnej, verejnej i neziskovej sfére bez ohľadu na ich veľ-

kosť, krajinu pôsobenia či aktuálny stupeň integrovania spoločenskej zodpo-

vednosti. Norma nie je určená ani vhodná na certifikáciu,111 obsahuje iba 

dobrovoľné usmernenia112 a jej zámerom je podporiť organizácie ísť nad zá-

konom vymedzený základný rámec, pričom nenahrádza, ale dopĺňa ostatné 

nástroje a iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti.  

                                                        
109 Slovenským ústavom technickej normalizácie bola vydaná 1. 6. 2011.  
110 ISO poverila spracovaním normy Švédsky inštitút pre normalizáciu a Brazílske združenie pre 
technické normy, ktoré koordinovali príslušné pracovné skupiny i expertov a zjednocovali výstupy.  
111 Je však úzko previazaná s certifikačnou normou SA 8000.  
112 Usmernenia sú koncentrované do 7 tematických okruhov v kontexte spoločenskej zodpo-
vednosti: 1. správa a riadenie organizácie, 2. ľudské práva, 3. personálne manažérstvo, 
4. životné prostredie, 5. korektné správanie organizácie, 6. spotrebiteľské záležitosti, 7. anga-
žovanosť v komunite a rozvoj komunity. Okruhy sú uvedené v poradí podľa článkov STN ISO 
26000. Dostupné na: <www.sutn.sk>.  
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* * *  

Morálny hazard v súvislosti s rizikovými hypotekárnymi úvermi, ktorých 

nesplácanie výrazne prispelo k zrúteniu trhu, panike a finančnej kríze, vyvolal 

množstvo otázok ohľadne kvality a (ne)dodržiavania úverových štandardov 

(v národnom i medzinárodnom meradle), ich vplyvu na (ne)zodpovednosť ma-

nažmentu, delenia dlhovej záťaže v súčasnej kríze, morálnej opodstatne-

nosti privatizácie ziskov a socializácie strát, či spoločenskej zodpovednosti 

v konfliktnej situácii. Isté je, že táto kríza vyvolala vážnu spoločenskú disku-

siu a prijatie kompromisného súboru ekonomických reforiem, ktoré by mali 

posilniť odolnosť Európy voči krízam v budúcnosti, nebolo by však úplné bez 

kultivovania osobnostných morálnych kvalít ekonomických subjektov, ktoré 

vstupujú do finančných transakcií. Súčasťou prijatých opatrení krízovej pre-

vencie by preto mala byť aj výrazná podpora uplatňovania zásad podnika-

teľskej etiky a spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré by prispeli ku 

kultivácii motivácií a praktík trhových aktérov, ako i k zvýšeniu celkovej kvali-

tatívnej úrovne ekonomických vzťahov v spoločnosti.  
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5. EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV PRI PRESADZOVANÍ  
ZODPOVEDNOSTI, TRANSPARENTNOSTI A VEREJNEJ  
KONTROLY V REAKCII NA FINANČNÚ A HOSPODÁRSKU  
KRÍZU113  

Pri úvahách o makroekonomických aspektoch dlhovej krízy a priprave-

nosti krajín čeliť novým výzvam bude užitočné povedať si čo sa vlastne 

udialo „spustením“ krízy v roku 2007 najprv ako finančnej, ktorá prerástla do 

hospodárskej ústiacej do terajšej všeobecnej dlhovej krízy.  

Aj keď sme v centre krízového diania a veľa vecí je nám známych, pred-

sa sa dnes často pýtame. Čo sa stalo? K čomu tu došlo v oblasti financií 

a kapitálu (pretože je to najmä tam) a ich vplyvom aj vo fungovaní a správa-

ní sa štátov a zo strany politikov hľadaním nových politík a ciest ako sa 

z terajšieho globálneho marazmu dostať? Nastala porucha. Porucha v cho-

de hospodárskeho života jednotlivých štátov, ale aj medzinárodného súru-

čenstva štátov. Porucha vo fungovaní trhu peňazí, tovarov, práce. Je faktom, 

že tieto hospodárske sily, ak sú vyrovnané, udržujú ekonomiku v rovnováhe. 

Táto rovnováha je výsledkom funkčnej spätosti všetkých uvedených trhov – 

teda tak trhu peňazí, ako aj potom tovarov a práce, pričom všetky tieto trhy 

sú podmienené a jeden bez druhého nemôže žiť, respektíve jeden podmie-

ňuje druhý. No život a najmä život trhovo orientovaný (a svet dnes väčšinou 

na takom stojí) nie je taký jednofarebný. A teda môže dochádzať, a teraz sa 

tak stalo, došlo k tomu, že sa rovnováha a vyváženosť medzi týmito troma 

trhmi porušila. Veľmi trefne to už v roku 1947 vo svojom dvojzväzkovom 

diele „Základy hospodárskej vedy“ pomenoval univerzitný profesor práva, 

minister československej vlády a prvý guvernér Slovenskej národnej banky 

a potom neskôr dekan bratislavskej právnickej fakulty, prof. Imrich Karvaš. 

Podľa neho „poruchy v rovnovážnom stave označujeme krízou“.114 A pokračuje: 

„problém krízy pozorujeme potom z dvoch hľadísk. Predovšetkým si musíme 

                                                        
113 Názory vyjadrené v tejto stati sú výlučne osobnými akademickými názormi autorov.  

114 Karvaš (1947), s. 159 a nasl.  
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objasniť podstatu a povahu krízy z hľadiska teoretického a potom skúmame 

zjav krízy aj z hľadiska kauzálno-historického. Teória nám vysvetľuje vzťahy 

medzi hospodárskymi veličinami a zmeny v týchto vzťahoch, a to abstraktne. 

Konkrétne zmeny, ich intenzity, ako aj hľadanie príčin je predmetom kauzál-

no-historického bádania“.  

Toto by teda mohlo byť výzvou aj pre ekonómov i právnikov súčasnosti. 

Poukázať z terajšieho uhla pohľadu na príslušné vzťahy a kauzálno-histo-

ricky ich bádať. Pretože kríza pominie, ale ako spoločensko-ekonomický jav 

bude existovať stále a nepochybne sa po čase objaví opäť. Mala by tu teda 

byť aj historická povinnosť súčasníkov ponechať pre budúcnosť naše vide-

nie terajšej krízy a nielenže reflektovať konkrétne ekonomicko-právne dianie 

pri zdolávaní krízy, ale formulovať aj príslušné návody ako z toho von. Ale 

ešte na moment späť k aj teraz aktuálnym úvahám prof. Karvaša. „Teoretic-

ky porušenie rovnovážneho poriadku môže pôsobiť k zvýšeniu alebo stlme-

niu hospodárskej aktivity. O kríze hovoríme vždy keď ide o porušenie rovno-

vážneho poriadku medzihospodárskeho. Vieme, že je vzájomná súvislosť 

medzi cenami a výrobou, medzi cenami a spotrebou, medzi výrobou a dô-

chodkami, medzi cenami a tvorbou kapitálu a pod. Jedna hospodárska relá-

cia zapadá do druhej, a preto zmena v jednej vyvolá zmenu vo všetkých 

ostatných reláciách. Zmeny prvotné, t. j. tie, ktoré pôvodne vyvolali nerovno-

váhu v hospodárskych reláciách, spôsobia zmeny druhotné, t. j. také, ktoré 

vzniknú potom na ostatných trhoch. Tieto druhotné zmeny pôsobia však 

spätne aj na trh s prvotnými zmenami. Toto dvojsmerné prelievanie zmien 

vyúsťuje vo vyrovnaní hospodárskych rovnovážnych síl. Neustála tendencia 

k hospodárskej rovnováhe je základnou charakteristikou individualistického 

hospodárstva“.115 Takéto charakterizovanie krízy, možno dávnejšieho dáta, 

však vystihuje aj dnešný stav tohto spoločensko-ekonomického javu.116 Je 

nespochybniteľné, že sú to štáty, aj za pomoci práva, ktoré či chcú alebo 

nie, musia s týmto spoločensko-ekonomickým javom zápasiť.  

                                                        
115 Detto.  

116 Finančnú a hospodársku krízu neobišiel prof. Karvaš ani v jeho ďalších dielach, ako sú 
„Menový problém. Bratislava, 1929“, „Štátne príjmy a konjunktúra. Bratislava, 1931“, „Vliv 
kartelov na konjunktúru. Bratislava, 1932, „Sjednocení výrobních podmínek v českých zemích 
a na Slovensku. Praha, 1933, a „Problematika času v hospodárskej teórii. Bratislava, 1937“.  
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V Európskom priestore sa na fungovaní verejnej moci v rôznych podo-

bách podieľa 28 suverénnych štátov tvoriacich relevantnú ekonomicko-so-

ciálno-politickú entitu – Európsku úniu. Aj keď nie je štátnym útvarom, je 

subjektom práva uskutočňujúcim verejnú moc a tak z rôznych aspektov tre-

ba k nej aj pristupovať.  

Je teda viac než samozrejmé, že finančná kríza a kríza štátneho dlhu 

nastolili významné otázky ohľadom úlohy a rozvoja EÚ a toho, čo znamená 

byť súčasťou EÚ. Osobitne to vystúpilo do popredia v podobe zdĺhavých 

rokovaní pred schválením viacročného finančného rámca na roky 2014 – 

2020, keď sa členské štáty zdráhali zvýšiť platby do rozpočtu, ukázali, že je 

malá chuť na financovanie EÚ, ktoré je vnímané ako presadzovanie „európ-

skeho projektu“ pred vnútroštátnymi požiadavkami. Vlády členských štátov 

a Európsky parlament očakávajú od rozpočtu EÚ vysoký stupeň transpa-

rentnosti. Vlády a daňovníci členských štátov chcú vidieť, že sa z finančných 

prostriedkov, ktoré prispejú do rozpočtu EÚ, dosiahne lepšia hodnota: chcú 

vidieť, že sa rozpočet vynakladá náležite a že je dobre riadený, že sa využí-

va na účely schválené Európskym parlamentom a Radou a že vedie k žela-

ným účinkom. V tomto kontexte je nevyhnutné podčiarknuť, že „spoločen-

sko-ekonomické vzťahy boli a sú všade na svete sprevádzané negatívnymi 

javmi“, ako sa to veľmi relevantne uvádza napríklad v programe, ktorý vyda-

la organizácia Transparency International Slovensko pod názvom „Kontrola 

a jej úloha v boji s korupciou“,117 pričom ďalej pokračuje. „Ich spoločným 

menovateľom je zištná snaha získať „pre seba na úkor druhého“ finančné 

prostriedky, resp. majetok alebo inú výhodu. Táto motivácia pritom nachá-

dza najväčšie uplatnenie v situáciách, kde sa stretáva ťažko identifikovateľ-

ný verejný záujem so záujmom osobným. Všeobecne je to všade tam, kde 

chýba dostatočná prehľadnosť a kontrolovateľnosť. Kontrola pôsobí preven-

tívne – možnosť kontroly znižuje motiváciu ku korupčnému správaniu. Záro-

veň kontrola pôsobí aj v represívnom reťazci.“ Ide teda o jav, ktorý, ako to 

možno pozorovať, či už historicky alebo v súčasnosti, výrazne vplýva na 

chod formy organizovania ľudí, ktorá dostala pomenovanie štát. A ten 

s menšími či väčšími úspechmi sa s tým snaží vysporiadať.  

                                                        
117 Pozri Klíma – Sičáková – Karchňák (2001). 
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5.1. Právne poňatie kontroly 

Fenomén kontroly a to nie všeobecnej kontroly ale kontroly disponovania 

s verejnými financiami ako neodmysliteľným nástrojom používaným štátom 

na jeho fungovanie, čoraz viac vystupuje do popredia. Nejde pritom o feno-

mén výslovne modernej doby. Cisár Čchou Š´Chuang-ti zjednotil Čínu a bol 

prvým vládcom na svete, ktorý pochopil, že rozsiahla štátna administratíva 

je živnou pôdou pre vznik korupcie, proti ktorej môže byť nápomocný dobre 

fungujúci systém kontroly. A tak v roku 221 pred naším letopočtom dal vyte-

sať do kamennej stely edikt o zriadení nezávislej štátnej kontroly. Dodnes si 

možno tento kamenný „dokument“ overiť v sídelnom meste prvého čínskeho 

cisára – v Siane.118  

V každom vyspelom ústavnom systéme sa funkcia špecifickej kontroly 

verejných financií spravidla považuje za jeden z hlavných prvkov zaručujú-

cich demokratické riadenie verejných vecí. Toto riadenie tradične pozostáva 

z dvoch odlišných, avšak vzájomne sa doplňujúcich foriem známych ako 

vnútorná kontrola a vonkajšia kontrola. A nejde pritom o zákonodarnú, ani 

exekutívnu, ani súdnu činnosť. Je jasné, že zákonodarná moc má na starosti 

prijímanie zákonov, výkonná pôsobiť pri poskytovaní konkrétnych služieb 

verejného sektora v oblasti bezpečnosti, vzdelávania, kultúry, infraštruktúry 

atď., a súdna rozhoduje o sporoch, či trestá zločiny. Profesor práva Európ-

skeho spoločenstva (Leuven), sudca Súdu prvého stupňa Európskych spo-

ločenstiev Lenaerts119 argumentuje, že „najčastejšie chápanie princípu rozde-

lenia moci je orgánové, t. j. oddelenie moci v štáte vyplýva z odlišnosti medzi 

tými, ktorí zastávajú zákonodarné, výkonné a súdne úrady. Učebnicovým prí-

kladom je opäť Americká ústava, ktorej prvé tri články určujú orgány, v kto-

rých sa ustanovuje zákonodarná, výkonná a súdna moc (Kongres, Prezident, 

Najvyšší súd ako aj súdy nižších úrovní, ktoré Kongres môže zriadiť podľa 

potreby). (Takáto) Funkčná definícia jednotlivých mocí je nasledovná: zákono-

darná moc sa vzťahuje na uzákonené pravidlá so všeobecnou a abstraktne 

                                                        
118 Podrobne Fungování nejvyšších kontrolních institucí v zahraničí. Dostupné na: <http://www. 
europeum.org/cz/integrace/33-integrace--11/794-fungovani-nejvyssich-kontrolnich-instituci-v- 
zahranici>.  

119 Podrobnejšie pozri Lenaerts (1991), s. 11 – 36. Porovnaj: A. Hamilton, The Federalist, No. 
78 (The judges as Guardians of the Constitution), 1788.  

http://www.europeum.org/cz/integrace/33-integrace--11/794-fungovani-nejvyssich-kontrolnich-instituci-v-zahranici
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definovanou oblasťou uplatnenia (európsky kontinentálny právnik by to nazval 

„lois materielles“); výkonná moc sa vzťahuje na uplatnenie týchto pravidiel 

v jednotlivých prípadoch, alebo v osobitných kategóriách prípadov a nakoniec 

súdna právomoc sa vzťahuje na riešenie súdnych sporov, ktoré sa môžu 

vyskytnúť pri uplatňovaní týchto pravidiel v individuálnych prípadoch alebo 

v osobitných kategóriách prípadov, a to z rôznych dôvodov, ako napríklad údaj-

ná protiústavnosť legislatívnych noriem, nesprávne uplatnenie týchto noriem, 

alebo rôzne názory na presné znenie legislatívnych alebo výkonných noriem“.  

Nastolená úvaha môže v kontexte našej témy potom viesť k hľadaniu 

miesta kontroly. V oblasti zákonodarnej, či súdnej? Rozhodne nie v oblasti 

výkonnej. Takže kontrola spravovania verejných financií a my pridáme aj audit 

ako podávanie úplného a pravdivého obrazu o finančnej situácii (čo je význam-

né z už uvedeného pohľadu spravovania financií získaných verejnou mocou 

od občanov) je svojou povahou autonómna, oddelená od zákonodarnej, exe-

kutívnej a súdnej moci.  

Najprirodzenejšie sa každému vybaví pri odznení slovka kontrola, kon-

trola v oblasti financií. Ak sa na takú kontrolu pozeráme z hľadiska charakte-

ru jednotlivých mocí štátu, je potrebné si uvedomiť jeden zásadný postulát. 

Štát potrebuje pre svoje fungovanie určitú pevnú a spoľahlivú materiálnu 

bázu. Peniaze. Aj keď štát veľa zmôže, nefunguje to tak že si potrebné pe-

niaze povedzme jednoducho vytlačí. Veď je predsa štát a ten môže všetko. 

Či nie? Štát si však potrebné prostriedky získa tým čo mu je vlastné, uplat-

nením svojich mocí. Najmä tej zákonodarnej a výkonnej. Zákonom uloží 

všetkým ekonomicky činným subjektom, teda aj občanom, dať štátu niečo 

zo svojho majetku. Peniaze ako zákonom uloženú povinnú platbu. Teda štát 

vlastne prijatím daňových zákonov pozbavuje občanov časti ich vlastníctva. 

Všetkým nám veľa hovorí posvätnosť vlastníctva. Ak teda štát prostredníctvom 

práva siahne na majetok svojich občanov, musí byť „koncovka“ tohto proce-

su, teda nakladanie s takto odňatým majetkom zodpovedne chránená, či 

strážená – ale radšej si to nazvime kontrolovaná. Každý štát má v súčasnosti 

vybudovaný mechanizmus kontroly hospodárenia verejnej moci ako aj naj-

vyššiu kontrolnú inštitúciu, ktorá má zabezpečenú nezávislosť zvyčajne 

ústavným spôsobom. Je nesporné, že činnosť štátu zasahuje všetky oblasti, 

najmä sociálnu a ekonomickú a teda nemožno hovoriť len o finančnom rám-

ci takejto kontroly. Ide tu o hlboký priesak činnosti kontrolných inštitúcií 



120 
 

v spojení s ich pohľadom na náležité a efektívne použitie verejných pro-

striedkov, na hodnotenie úsilia o spoľahlivé vedenie hospodárenia ako aj na 

riadny výkon správnych činností orgánmi štátu. Kontrola verejných financií 

sa stala súčasťou systému riadenia štátu, ktorej cieľom je odhaľovanie od-

klonu od prijatých noriem, porušenie zásad zákonnosti, účelnosti, úspornosti 

a hospodárnosti spravovaných zdrojov tak, aby bolo možné včas prijať opat-

renia k náprave, v jednotlivých prípadoch vyvodiť zodpovednosť príslušných 

subjektov, vymáhať náhradu škody, či prijať aj iniciovaním legislatívnych 

zmien kroky na zabránenie opakovania nedostatkov. Kontrola tu teda nie je 

„bezzubý tiger“ a teda bezmocná. Vo väčšine prípadov majú jej zistenia 

odporúčací charakter, no dopad býva neraz v podobe zmeny zákonov, vo 

forme demisií zodpovedných autorít. Pod vplyvom zistení uvedených v sprá-

ve komisie vedenej holandským audítorom Paulom van Buitenom koncom 

poslednej dekády minulého storočia musela odstúpiť celá Komisia EÚ pod 

vedením Jacquesa Santera. A Európsky parlament prijal nový „Finančný 

kódex“ EÚ – nové Finančné nariadenie.  

Neexistuje jednotný model kontroly nejako celosvetovo a tak je záležitos-

ťou jednotlivých štátov, ako si túto oblasť upravia. Vo všetkých demokraticky 

orientovaných štátoch fungujú osobitné nezávislé štátne orgány externej 

(teda mimo systému kontrolovaných subjektov) finančnej kontroly. Ide o naj-

vyššie kontrolné inštitúcie – Supreme Audit Institutions, ktorých zmyslom je in-

formovať verejnosť (teda tých od ktorých pochádza moc v štáte) a parlamenty 

štátov o tom, ako jednotlivé štátne orgány a inštitúcie ako aj verejnoprávne 

a súkromnoprávne subjekty nakladajú so zverenými štátnymi a verejnými 

prostriedkami, ktoré ako už bolo uvedené pochádzajú práve od občanov.120 

Tieto kontrolné inštitúcie práve pred šiestimi desiatkami rokov založili a zdru-

žili sa ako členské štáty OSN vo svetovej organizácii International Organization 

of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), kde je dnes takmer dvesto naj-

vyšších kontrolných inštitúcií.121  

                                                        
120 Pozri Štát v reflexii európskeho myslenia: Právny štát a jeho piliere na prahu 21. storočia. Do-
stupné na: <http://www.europeum.org/cz/integrace/34-integrace--12/837-stat-v-reflexii-europskeho-
myslenia-pravny-stat-a-jeho-piliere-na-prahu-21-storocia>.  

121 Pozri podrobne: Limská deklarace a postavení nejvyšších kontrolních úřadů. Dostupné na: 
<http://www.europeum.org/cz/integrace/33-integrace--11/795-limska-deklarace-a-postaveni-
nejvyssich-kontrolnich-uradu>.  

http://www.europeum.org/cz/integrace/34-integrace--12/837-stat-v-reflexii-europskeho-myslenia-pravny-stat-a-jeho-piliere-na-prahu-21-storocia
http://www.europeum.org/cz/integrace/33-integrace--11/795-limska-deklarace-a-postaveni-nejvyssich-kontrolnich-uradu
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Už z predchádzajúcich úvah je jasné, že postavenie, kompetencie 

a organizačné usporiadanie jednotlivých kontrolných inštitúcií nemôže byť 

abstrahované od politického a právneho systému danej krajiny a od národ-

nej tradície. Celosvetovo existujú štyri základné typy národných kontrolných 

inštitúcií: model „dvora“, t. j. kontrolná inštitúcia disponujúca súdnymi funkcia-

mi (najmä vo Francúzsku, Taliansku, Luxembursku, Portugalsku, Grécku, Špa-

nielsku a Rumunsku), model „kolegiálneho orgánu“ (predovšetkým v Nemec-

ku, Holandsku), model kontrolného úradu vedeného generálnym audítorom 

(v Dánsku, Írsku, Kanade, v Spojenom kráľovstve a v USA) a napokon 

„škandinávsky model“, teda model kontrolného úradu pôsobiaceho v rámci 

vládnych orgánov (Fínsko a Švédsko). Z tejto hrubej kategorizácie sa vymy-

ká rakúsky kontrolný úrad, vedený prezidentom, s kontrolnou pôsobnosťou 

na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni. V Českej a Slovenskej republike 

môžeme vidieť akýsi „mix“ nemeckého kolegiálneho orgánu a rakúskeho 

„prezidentského“ systému. V obidvoch krajinách je na čele prezident, avšak 

kým na Slovensku je monokratický, tak v Českej republike existuje ešte 

kolégium členov NKÚ.  

V rámci inštitucionálneho usporiadania Európskej únie pôsobí osobitný 

orgán externej kontroly Európsky dvor audítorov, ktorý bude predmetom uva-

žovania ďalej. Ten je však výlučne orgánom externého auditu EÚ a medzi 

národnými kontrolnými inštitúciami a ním neexistujú nijaké hierarchické väzby.  

Všetky národné kontrolné inštitúcie spĺňajú určité základné predpoklady, 

ktoré sú pre ich efektívne a objektívne fungovanie nevyhnutné a boli súhrnne 

formulované predovšetkým v tzv. Limskej deklarácii o základných pravidlách 

finančnej kontroly. Prijal ju IX. kongres Medzinárodnej organizácie najvyšších 

kontrolných inštitúcií už spomínanej INTOSAI v Lime v roku 1977.  

Limská deklarácia stanovuje predovšetkým základné požiadavky na 

právnu úpravu postavenia a nezávislosti kontrolných inštitúcií i jednotlivých 

audítorov, na vzťahy kontrolných orgánov voči parlamentom, vládam a ďal-

ším orgánom verejnej správy, na rozsah audítorského mandátu kontrolnej 

inštitúcie alebo na jej oprávnenia podávať správy o svojich zisteniach 

a činnosti. Princípy Limskej deklarácie sa ďalej rozvíjali v tzv. audítorských 

štandardoch INTOSAI, schválených Riadiacou radou INTOSAI v roku 1991. 

Hoci tieto dokumenty nemajú právnu povahu, a ide teda len o odporúčanie, 
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sú pre svoju nespochybniteľnú autoritu vo všetkých demokraticky oriento-

vaných štátoch zo strany národných legislatívnych i exekutívnych orgánov 

široko rešpektované. Európska únia je entitou, ktorá sa podieľa na fungovaní 

verejnej moci v teritóriu EÚ v rôznych podobách. Aj keď nie je štátnym útva-

rom ale subjektom práva uskutočňujúcim verejnú moc, môžeme teda pouká-

zať na existenciu trojzložkovosti jej moci. Únia prešla viacerými inštitucio-

nálnymi reformami a stále nimi prechádza. Nezaškodí opäť pripomenúť úva-

hy už citovaného profesora Lenaertsa.122 „Na začiatku úvah o inštitucio-

nálnej reforme v Európskom spoločenstve je často kombinácia hodnôt ako 

demokratická legitímnosť, efektívnosť rozhodovania, ochrana ľudských práv, 

ústavný charakter Zmlúv alebo princíp podriadenosti. Tu je však prístup 

odlišný. Pochádza z hľadania trias politica v systéme výkonu verejnej moci 

v Európskom spoločenstve zoči-voči subjektom práva. Ako je známe už 

niekoľko dekád, takéto rozdelenie moci nie je možné v Európskom spoločen-

stve. Zdá sa úplne nemožné charakterizovať viaceré inštitúcie Spoločenstva 

ako držiteľov tej či onej moci, keďže podrobná analýza ich právomocí neve-

die k odhaleniu jasnej línie rozdelenia moci vlády Spoločenstva medzi záko-

nodarnú a výkonnú moc. To však neznamená, že zameranie sa na rozdele-

nie moci v Spoločenstve je úplne zbytočné. Skôr to poukazuje na fakt, že 

hľadanie oddelenia moci v Spoločenstve je náročnejší projekt ako len oby-

čajná identifikácia troch základných orgánov verejnej moci. Preto chápanie 

rozdelenia moci nesmie klásť do popredia orgánový, ale funkčný princíp. Na 

základe tohto princípu sa najskôr definujú zákonodarné, výkonné a súdne 

funkcie vlády. Až v druhom kroku sa pozerá na identitu rôznych orgánov pri 

výkone každej z týchto funkcií a kriticky sa hodnotia s ohľadom na výkon 

systému „bŕzd a protiváh“ Spoločenstva. Bezpochyby je princíp rozdelenia 

moci na základe funkčného hľadiska štrukturálnym znakom základného práv-

neho poriadku Spoločenstva. Problémy spočívajúce v nejasnej identifikácii 

inštitúcií Spoločenstva s tou či onou zložkou moci nemôžu viac slúžiť ako 

ospravedlnenie pre vylúčenie dôležitosti trias politica z debát o inštitucionálnej 

reforme v Spoločenstve. Práve naopak, je nevyhnutné podrobnejšie pre-

skúmanie požiadaviek, ktoré vyplývajú z tohto princípu, aby sa racionalizoval 

                                                        
122 Pozri Lenaerts (1991), s. 11 – 36. Porovnaj: A. Hamilton, The Federalist, No. 78 (The 
judges as Guardians of the Constitution), 1788.  
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počet inštitucionálnych úprav vo vláde Spoločenstva s cieľom dosiahnuť 

transparentnejší systém „bŕzd a protiváh“, z ktorého by sa vyvinula jednotná 

najúčinnejšia garancia demokracie a právnych noriem v dobe rozširovania 

značných právomocí Spoločenstva (právne predpisy o vnútornom trhu, hos-

podárska a menová únia, „Ľudová“ Európa atď.).“  

Na potvrdenie uvedených úvah o existencii Únie ako nositeľky verejnej 

moci pre naše úvahy možno postačuje zahĺbiť sa do Preambuly k Zmluve 

o Európskej únii, v ktorej je vyjadrené:  

• odhodlanie dosiahnuť posilnenie a zblíženie ekonomík a zaviesť hospo-

dársku a menovú úniu, vrátane jednotnej a stabilnej meny;  

• rozhodnutie podporovať hospodársky a sociálny pokrok svojich národov 

so zreteľom na zásady trvalo udržateľného rozvoja a v rámci fungovania 

vnútorného trhu a posilnenia súdržnosti a ochrany životného prostredia 

a uskutočňovať politiku tak, aby bol rozvoj hospodárskej integrácie spre-

vádzaný súčasným pokrokom v iných oblastiach;  

• odhodlanie zaviesť spoločné občianstvo pre všetkých štátnych príslušní-

kov jednotlivých členských krajín;  

• rozhodnutie uskutočňovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, 

ktorá by mohla viesť k spoločnej obrane, čím sa upevní európska identita 

a nezávislosť v záujme posilnenia mieru, bezpečnosti a pokroku v Európe 

a vo svete, rozhodnutie uľahčiť voľný pohyb osôb a pritom zaručiť bezpeč-

nosť svojich národov utvorením priestoru slobody, bezpečnosti a práva.  

5.2. Európsky dvor audítorov – súčasnosť a budúcnosť  

V podobnom duchu potom aj Zmluva o fungovaní Európskej únie za zá-

kladný cieľ svojho úsilia považuje neustále zlepšovanie životných a pracov-

ných podmienok svojich národov. Možno smelo povedať, že ide o zabezpe-

čenie novej, vyššej a kvalitnejšej „Európskej civilizácie“, ktorá niečo aj finančne 

stojí, čo je premietnuté v rozpočte EÚ, v jeho tvorbe, ale aj čerpaní pro-

striedkov. V duchu vyššie uvedených myšlienok o potrebe „strážiť“ používanie 

financií môžeme sa zamýšľať nad úlohou kontroly a auditu. V Zmluve o EÚ 

je strohý článok 47. Únia má právnu subjektivitu. Toto jednoduché vyhláse-

nie evokuje ďalšie pátranie. Ak má niekto právnu subjektivitu, vo väčšine 
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prípadov má aj subjektivitu na právne úkony, ktoré musí niekto reálne robiť. 

V prípade EÚ ten „niekto“ je ustanovený v článku 13 Zmluvy. Sú to inštitúcie 

únie. Celkovo sedem. Tou siedmou je Dvor audítorov. Samotná zmluva 

predpokladá v tom istom článku, že každá inštitúcia koná v medziach prá-

vomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, pričom sa predpokladá, že inštitúcie 

navzájom v plnej miere spolupracujú. Keď sa budeme zamýšľať nad dele-

ním verejnej moci, tak Zmluva o EÚ udeľuje Európskemu parlamentu spo-

ločne s Radou legislatívne a rozpočtové funkcie. Článok 14 zakotvuje pre 

Parlament funkciu politickej kontroly. Tu si ale môžeme položiť otázku. Čo je 

to politická kontrola? Je to kontrola vykonávaná len v záujme politiky, teda 

kontrola nad legislatívou a exekutívou? Alebo mix všetkých kontrol? A potom 

aká je podstata tejto kontroly, keďže Parlament je množinou európskych 

politických prúdov? Nie je ale táto kontrola poznamenaná vždy tou istou 

farbou, ktorá má parlamentnú väčšinu v oblasti spravovania cudzích peňazí 

(lebo naozaj verejná moc EÚ spravuje cudzie peniaze – rozumej peniaze 

občanov EÚ, ktoré ako už bolo uvedené, sú mocensky odnímané ekonomic-

ky činným subjektom – občanom a korporáciám), by tiež mala byť iba poli-

tická? Alebo iná?  

Kolektívnym orgánom externej kontroly Európskej únie ako verejnej entity 

sa stal Európsky dvor audítorov.123 Je len logické a aj zákonité, že finančné 

hospodárenie s verejnými prostriedkami sa nezaobíde bez vhodnej vonkaj-

šej kontroly. Táto logika bola uplatnená pri vzniku Európskeho dvora audíto-

rov, ktorý sprevádzali dve mimoriadne významné udalosti, a to rozšírenie 

právomocí Európskeho parlamentu v oblasti rozpočtovej kontroly a úplné 

financovanie rozpočtu Európskej únie vlastnými zdrojmi. Vykonanie kvalita-

tívnej zmeny vonkajšej kontroly plnenia rozpočtu sa preto, vzhľadom na tieto 

zmeny a s prihliadnutím na nárast právomocí Európskeho parlamentu, uká-

zalo ako nevyhnutné.  

Pripomeňme si: Dvor audítorov bol ustanovený Bruselskou zmluvou 

z 22. júla 1975 z iniciatívy predsedu Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európ-

skeho parlamentu Heinricha Aignera, ktorý od roku 1973 presadzoval myš-

lienku založenia orgánu pre vonkajšiu kontrolu na úrovni Spoločenstva.  

Dvor audítorov začal svoju činnosť v októbri 1977.  

                                                        
123 Podrobne na: <http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx>. 
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Štatút inštitúcie získal Európsky dvor audítorov 1. novembra 1993 nado-

budnutím účinnosti Maastrichtskej zmluvy, ktorá zároveň znamenala posil-

nenie nezávislosti a právomocí Dvora audítorov vo vzťahu k ostatným inšti-

túciám. Potvrdili to všetky nasledovné zmluvy vrátane Lisabonskej.  

Od toho roku má Dvor audítorov povinnosť poskytovať vyhlásenie o vie-

rohodnosti účtovníctva (DAS) týkajúce sa spoľahlivosti účtovníctva, ako aj 

zákonnosti a správnosti transakcií financovaných z rozpočtu Spoločenstva.  

Jeho postavenie sa potvrdilo a upevnilo spolu s nadobudnutím účinnosti 

Amsterdamskej zmluvy 1. mája 1999, ktorou Dvor audítorov získal právo 

vykonávať audit riadneho finančného hospodárenia. V zmluve sa zdôraznila 

jeho úloha v boji proti podvodom a rozšírili sa možnosti žalôb na Súdnom 

dvore na účely ochrany práv Dvora audítorov voči ostatným inštitúciám EÚ.  

Teda EÚ ustanovila osobitnú výlučne „kontrolnú“ inštitúciu, ktorá je jed-

nou zo siedmych hlavných inštitúcií Únie, ktorej hlavnou úlohou je bdieť nad 

stavom finančných prostriedkov. Dnešný platný rámec nachádzame v kon-

solidovanom znení Lisabonskej zmluvy, Európsky dvor audítorov v zmysle 

článkov 285 – 287 Zmluvy o fungovaní EÚ vykonáva audit Európskej únie.124 

Vznik Dvora audítorov vychádzal z požiadavky „finančného svedomia“. Ten-

to výraz prvýkrát použil vtedajší predseda Súdneho dvora Spoločenstiev 

Hans Kutcher v októbri 1977.125 Doslova uviedol, že „nezávislosť je samo-

zrejmosťou pre každého člena Účtovného dvora, rovnako ako pre samotný 

Účtovný dvor, ktorý stelesňuje „finančné svedomie“. Napokon, niet pochýb, 

že Komisia poskytujúca záruku dodržiavania zmlúv môže svoje úlohy plniť 

bezchybne len za podmienky, že jej členovia zachovávajú nezávislosť 

a neriadia sa pokynmi členských štátov. Objasňujú totiž skutočnosti, na 

ktoré sa v posledných rokov takmer zabudlo, a síce, že Spoločenstvo má 

nadnárodný charakter a nad členskými štátmi stojí Európske spoločenstvo 

oprávnené a poverené konať úplne nezávisle. Toto Spoločenstvo má pri 

plnení zmluvne stanovených cieľov svoje vlastné suverénne právomoci 

                                                        
124 Podrobne pozri Európska únia (2010): Konsolidované znenie Zmlúv Charta základných 
práv Európskej únie, s. 169 – 171.  

125 Pozri Address by Mr Hans Kutscher, President of the Court of Justice, on 25 October 
1977,at the swearing-in of the first Members of the Court of Auditors. Dostupné na: 
<http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/133869.PDF>. 
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a jeho úlohou je položiť základy zjednocujúcej sa únie občanov Európy. 

V tomto zmysle zmluvy hovoria, že pri výkone našich funkcií sme zaviazaní 

konať v obecnom záujme Spoločenstva. V dôsledku autonómie (nezávislosti) 

Spoločenstva sa stavia nad záujmy jednotlivých štátov, ktoré ho vytvorili“.  

Je nespochybniteľné, že v demokratickej spoločnosti sú úplné, presné 

a dostupné informácie zásadne dôležité pre účinnú kontrolu a rozhodovanie. 

Pomáhajú presadzovať riadne finančné hospodárenie a slúžia ako základ 

pre povinnosť zodpovedať sa. EÚ má rovnako ako každý členský štát exter-

ného audítora, ktorý koná ako nezávislý ochranca finančných záujmov jej 

občanov. Dvor audítorov ako externý audítor EÚ kontroluje, či sú finančné 

prostriedky EÚ správne zaznamenané a vynaložené v súlade s príslušnými 

pravidlami a právnymi predpismi a či sa dosahuje hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť. Výsledky práce Dvora audítorov využíva Komisia, Parlament 

a Rada, ako aj členské štáty na dohľad a zlepšovanie finančného hospodá-

renia s rozpočtom EÚ. Práca Dvora audítorov je dôležitým základom každo-

ročného postupu udeľovania absolutória, pri ktorom Parlament na základe 

odporúčaní Rady rozhoduje, či si Komisia splnila svoju povinnosť za plnenie 

rozpočtu z predchádzajúceho roka.  

Na základe predchádzajúcich úvah možno teda konštatovať, že Európ-

sky dvor audítorov je postavený na určitých hlavných právnych pilieroch. Za 

tie základné možno považovať tieto:  

 Nezávislosť je ustanovená v článku upravujúcom status Dvora – v článku 

285 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (TFEU) doslovnou dikciou, že 

„členovia vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle“. A na základe článku 

286 ods. 1 „musia byť plne nezávislí“. Nezávislosť členov Dvora je pod-

čiarknutá aj ďalej tým, že „členovia Dvora audítorov pri vykonávaní svojej 

funkcie nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od 

iného orgánu“ (čl. 286), ako aj tým, že „nesmú počas výkonu svojej funk-

cie vykonávať inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť“. Neraz sa 

opomína skutočnosť, že nezávislosť je podopretá aj tým, že na členov 

Dvora sa subsidiárne vzťahujú niektoré právomoci členov Súdneho dvo-

ra, napr. imunity (čl. 286, ods. 8), ktoré vysokou mierou určitej nedotknu-

teľnosti garantujú nezávislosť členov Dvora. Cieľom tejto nezávislosti je 

všeobecný záujem Únie.  
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 Zverené právomoci sú ako jeden z pilierov dosť často opomínané. Vy-

chádzať tu možno z článkov 4 a 5 Zmluvy o EÚ, podľa ktorej inštitúcie 

uplatňujú túto zásadu. Podľa článku 5 ods.1 vymedzenie právomocí Únie 

sa spravuje zásadou prenesenia právomocí. Ich vykonávanie sa spravuje 

zásadou subsidiarity a proporcionality. Odsek 2 potom ustanovuje, že 

„podľa zásady prenesenia právomocí Únia koná len v medziach právo-

mocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cie-

ľov v nich vymedzených“. V protokole č. 2 sú ustanovenia o uplatňovaní 

subsidiarity a proporcionality. Čl. 1 tohto protokolu k zmluvám ustanovu-

je, že každá inštitúcia zabezpečuje trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity 

a proporcionality vymedzených v uvedenom článku 5. Aj keď Dvor v pro-

tokole nie je expressis verbis uvedený, je jeho subsidiarita a proporcionalita 

vymedzená jeho právomocami v oblasti „preskúmavania účtov všetkých 

príjmov a výdavkov Únie“ (čl. 287 TFEU), „vypracovania výročnej správy, 

predkladania svojich poznámok vo forme osobitných správ o osobitných 

otázkach, predkladania svojich stanovísk na žiadosť niektorého z ostatných 

orgánov Únie“ (čl. 287 TFEU). Pilier zverených právomocí predstavuje 

efektívnu prácu s partnermi Dvora, najmä s Európskym parlamentom. 

Táto spolupráca vychádza z histórie týchto vzťahov, zo Zmluvy a najmä 

dobrej pracovnej spolupráce s Výborom pre rozpočtovú kontrolu (CONT) 

s cieľom zlepšiť finančné hospodárenie EÚ a podporovať zodpovednosť 

a transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov v prospech ob-

čanov EÚ.  

 Vzájomná spolupráca je úzko spojená s otázkou zverených právomocí. 

Podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ „každá inštitúcia koná v medziach jej 

zverených právomocí (legislatívne – Rada a Parlament, exekutívne – Ko-

misia, súdne – Európsky súdny dvor, audítorské – Európsky dvor audítorov, 

právomoci v oblasti spoločnej meny – Európska centrálna banka), ktoré sú 

jej zverené zmluvami a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich 

ustanovenými. Inštitúcie (však) navzájom v plnej miere spolupracujú“.  

 Čestnosť je významným základným právnym pilierom člena Európskeho 

dvora audítorov – a keďže členovia tvoria riadiace teleso inštitúcie – tým 

aj celého Dvora. Podľa TFEU 286(4) sa členovia „pri nástupe do funkcie 

slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho 
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skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, najmä 

povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo 

výhod po skončení funkčného obdobia“. Postulát čestnosti je rozvinutý 

v Kódexe správania sa členov Dvora audítorov aj tým, že:  

– pri nástupe do úradu vyplňuje každý člen Dvora audítorov tlačivo, 

ktorým deklaruje svoje finančné a majetkové pomery, ako aj aktivity 

svojej manželky/manžela;  

– neprijímajú dary v hodnote presahujúcej sumu 150 eur. Ak v rámci 

diplomatických stretnutí dostanú dary, ktorých hodnota presiahne uve-

denú čiastku, členovia sa zaväzujú tieto dary postúpiť generálnemu 

tajomníkovi, ktorý ich riadne zaregistruje;  

– členovia sa bezvýhradne venujú plneniu svojho mandátu. Nesmú byť po-

liticky angažovaní. Nesmú vykonávať inú pracovnú činnosť alebo inú 

vonkajšiu činnosť, ktorá by im bránila v riadnom plnení pracovných 

povinností;  

– na preverenie vonkajších aktivít členov bol v tejto súvislosti zriadený 

osobitný výbor pozostávajúci z troch členov Dvora audítorov v súlade 

s podmienkami a postupmi stanovenými vo vykonávacích predpisoch 

k rokovaciemu poriadku Dvora audítorov.  

Tento pilier je úzko zviazaný s požiadavkou nezávislosti členov. 

 Kolegiálnosť – kolektívnosť rozhodovania je zakotvená vo viacerých do-

kumentoch. Predovšetkým samotná TFEU v čl. 287, ods. 4 uvádza, že 

výročné správy, osobitné správy alebo stanoviská prijíma Dvor väčšinou 

hlasov svojich členov. Kolektívnosť rozhodovania je potom prenesená do 

komôr, ktoré sa v roku 2010 stali skutočnosťou. Viac o kolektívnosti je 

ustanovené v rokovacom poriadku, na ktorý viackrát ustanovenia TFEU 

odkazujú. Kolegiálnosť sa významne prejavuje v rozhodovaní Dvora. Ko-

legialita znamená, že všetci členovia môžu rokovať o návrhu každej správy 

predtým, než sa prijme rozhodnutie väčšiny. Toto rozhodnutie je potom 

záväzné pre všetkých členov. Okrem rokovacieho poriadku regulujúceho 

podrobnosti zasadnutí, ich priebehu, prijímanie rozhodnutí atď. by sme tu 

tiež chceli upozorniť na „filozofiu“ kolektívnosti zakotvenú v etickom kó-

dexe, ktorý Dvor prijal a ktorým sa riadi. Tento dokument je možno v tejto 

súvislosti menej v našej pozornosti. Podľa etického kódexu je kolektívny 

charakter inštitúcie aj v tom, že „členovia za každých okolností rešpektujú 
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kolegiálny charakter usporiadania Dvora audítorov a riadia sa rozhodnu-

tiami prijatými Dvorom audítorov. Členovia však môžu použiť súdne ná-

stroje, ktoré stanovuje právny poriadok Spoločenstva, ak sa domnievajú, 

že im tieto rozhodnutia spôsobili osobnú ujmu. Bez toho, aby bola dotknutá 

zodpovednosť predsedu v oblasti vonkajších vzťahov sú členovia oprávne-

ní oboznamovať a vyjadrovať sa smerom navonok k správam, stanoviskám 

alebo informáciám, ktoré sa Dvor audítorov rozhodol sprístupniť verejnosti. 

Členovia sa zdržia akýchkoľvek komentárov prednesených mimo Dvor 

audítorov, ktoré by mohli poškodiť povesť Dvora audítorov, alebo by sa 

mohli vyložiť ako vyhlásenie stanoviska Dvora audítorov k otázkam, kto-

ré nespadajú pod jeho pôsobnosť. Členovia sa zdržia akýchkoľvek ve-

rejných vyhlásení, ktoré by mohli priviesť Dvor audítorov do sporov”.126 

 Profesionalita – odborná spôsobilosť vychádza z požiadaviek na kreovanie 

za člena Dvora. Podľa čl. 286 TFEU sa „členovia Dvora vyberajú z osob-

ností, ktoré vo svojich štátoch pracujú, alebo pracovali v externých audí-

torských orgánoch, alebo ktorí sú na túto funkciu plne kvalifikované“. Vý-

bor pre kontrolu rozpočtu EÚ dôrazne prihliada na profesionalitu aj počas 

samotného výberového procesu, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Kandidát 

na člena musí písomne zodpovedať na otázky členov Výboru EP pre 

kontrolu rozpočtu, podstúpiť hearing pred týmto výborom, kde kandidáti 

na člena Dvora reagujú na otázky členov Parlamentu. Následne poslanci 

dvakrát tajne hlasujú o každom kandidátovi zvlášť. Hlasovanie je dokon-

ca prísnejšie ako pri zostavovaní Komisie, kde Parlament hlasuje o celej 

Komisii en block. Takže kandidáti na člena Dvora audítorov musia nie-

koľkokrát presvedčiť o svojej odbornosti. Vývoj ukázal, že Európsky dvor 

audítorov (EDA) sa stal profesionálnou kontrolnou inštitúciou, ktorá auditom 

aktívne prispieva k rozvoju verejného sektora. Ba ide aj ďalej a prostred-

níctvom svojho zapojenia do medzinárodných organizácií najvyšších 

kontrolných inštitúcií (SAI) EDA prispieva k rozvoju medzinárodných no-

riem pre audit. Okrem toho, existuje tzv. Kontaktný výbor vedúcich člen-

ských štátov SAI, s ktorým EDA vyvíja inovatívne a harmonizované prí-

stupy k auditu prostriedkov EÚ. Je veľmi významné, že EDA sa dokáže 

                                                        
126 <http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CODEOFCONDUCT_MEMBERS/CODEOF 
CONDUCT_MEMBERS_EN.PDF>. 
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prispôsobiť meniacemu sa prostrediu auditu financií EÚ, o čom svedčia 

aj vnútorné reformy najmä v podobe zriadenia komôr. Celkovo ide aj 

prostredníctvom zmien o lepšie predvídanie budúcich zmien z výziev, 

ktorým bude naša inštitúcia čeliť. Veľmi významná a dôležitá je „odborná 

spôsobilosť“ audítorov Dvora vykonávajúcich audit, ktorá je nevyhnutná pre 

samotnú prácu audítora. Od stupňa odbornej spôsobilosti závisí v ko-

nečnom dôsledku celá kariéra a profesionálna úroveň každého z niekoľko 

sto audítorov Európskeho dvora audítorov.  

 Zodpovednosť je obsiahnutá v etickom kódexe, podľa ktorého si členovia 

Dvora audítorov uvedomujú dôležitosť svojich povinností a zodpoved-

ností, berú na vedomie verejný charakter svojich činností a správajú sa 

tak, aby udržiavali a posilňovali dôveru verejnosti k Dvoru audítorov. Pri-

tom využívajú prostriedky, ktoré majú k dispozícii a v zhode so všeobec-

nými a špecifickými pravidlami stanovenými pre tento účel.  

 Verejnosť vychádza z druhého pododseku článku 1 Zmluvy o EÚ, ktorý 

zavádza koncept otvorenosti stanovujúc, že Zmluva predstavuje novú eta-

pu v procese vytvárania čoraz užšieho spojenectva medzi národmi Euró-

py, v ktorom sa prijímajú rozhodnutia čo najotvorenejšie a čo najbližšie 

k občanovi. S ohľadom na spoločné vyhlásenie týkajúce sa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 

o prístupe verejnosti k dokumentom prijal Dvor rozhodnutie č. 12/2005 

o prístupe verejnosti k dokumentom Dvora. Podľa tohto rozhodnutia127 

„otvorenosť podporuje legitímnosť a efektívnosť správy a jej povinnosť 

zodpovedať sa, a teda posilňuje zásady demokracie. Na tento účel by sa 

mal zabezpečiť riadny správny postup týkajúci sa prístupu k dokumentom. 

Určité verejné a súkromné záujmy by však mali byť chránené prostred-

níctvom výnimiek zo zásady prístupu verejnosti k dokumentom. Musia byť 

rešpektované najmä určité medzinárodné audítorské štandardy týkajúce 

sa dôvernej povahy informácií o audite“. Pilier verejnosti znamená, že 

každý občan EÚ a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom ale-

bo sídlom v členskom štáte majú právo na prístup k dokumentom Dvora 

audítorov v súlade so zásadami, podmienkami a obmedzeniami určený-

mi v tomto rozhodnutí. Súčasne Dvor audítorov môže v súlade s týmito 

                                                        
127 Podrobnejšie na: <http://www.eca.europa.eu/en/Pages/search.aspx?k=12%2F2005>.  
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istými zásadami, podmienkami a obmedzeniami umožniť prístup k do-

kumentom akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nemá bydli-

sko alebo sídlo v členskom štáte. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté 

práva na prístup verejnosti k dokumentom, ktoré sa nachádzajú v držbe 

Dvora audítorov, ktoré vyplývajú z dokumentov medzinárodného práva 

alebo aktov Spoločenstva, ktoré ich vykonávajú. K budovaniu piliera ve-

rejnosti Európskeho dvora audítorov prispieva aj prísne verejný spôsob 

menovania členov, ktorí musia prejsť hearingom v EP.  

 Plánovitosť predstavuje postupnú prípravu pracovnej činnosti Dvora audí-

torov pre efektívne a úsporné dosiahnutie jeho cieľa. Potrebou je dô-

kladná znalosť financovania všetkých politík EÚ. Činnosť Dvora nie je 

náhodná, či živelná, ale cieľavedomá, založená na ročnom pláne práce 

s podrobným uvedením zámeru auditu, jeho rozsahu a pod.  

 Objektívnosť sa prejavuje najmä prostredníctvom správ Dvora audítorov. 

Objektívnosť Dvora je uznávaná inštitúciami EÚ, ale aj audítorskými au-

toritami. V tomto ohľade požiadal Dvor v roku 2008 o nezávislé posúde-

nie svojej práce prostredníctvom tzv. Peer review. Výsledná správa 

z neho dospela k takému záveru, že EDA vykonáva taký audit, ktorý spĺ-

ňa medzinárodné normy a osvedčené postupy. Správa potvrdila, že au-

dítorská činnosť Dvora audítorov je nezávislá a objektívna. Naše správy 

sú založené na dostatočných a vhodných dôkazoch. A čo je najhlavnej-

šie, účastníci (stakeholders EU) majú dôveru v tieto správy. Tento po-

sledný záver sa potvrdil aj nedávno prostredníctvom prieskumov EDA 

zainteresovaných strán (vrátane Európskeho parlamentu).  

Tieto piliere, o ktorých možno konštatovať, že tvoria základ pre činnosť 

Dvora, sú pevné a nepopierateľné. Samozrejme by bolo možné identifikovať 

ďalšie princípy, ktoré posilňujú organizáciu tejto inštitúcie. V súlade s ďalším 

vývojom spoločnosti v rámci celej EÚ, bude audit aj kontrola naďalej expan-

dovať s cieľom ochrániť práva občanov Únie.  

Dvor bol teda, ako už bolo uvedené, zriadený, aby vykonával audity fi-

nancií EÚ, takže počiatočným bodom jeho audítorskej práce je rozpočet 

a politiky EÚ, v prvom rade oblasti týkajúce sa rastu a pracovných miest, 

pridanej hodnoty, verejných financií, činností v oblasti životného prostredia 



132 
 

a klímy. Pri kontrole rozpočtu EÚ z hľadiska príjmov aj výdavkov vykonáva 

tri typy auditov,128 každý z nich sa týka špecifických otázok:  

 Finančný audit: zameriava sa na to, či je účtovná závierka EÚ spoľahlivá 

a či vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu, 

výsledky a tok hotovosti v príslušnom roku v súlade s príslušným rám-

com finančného výkazníctva.  

 Audit zhody: posudzuje zhodu príjmov a výdavkov EÚ vo všetkých význam-

ných hľadiskách v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Dvor pritom 

vychádza z výsledkov kontrol systémov dohľadu a kontroly, ktoré majú 

zabrániť chybám v transakciách alebo ich odhaliť a opraviť, a z kontroly 

vzorky transakcií (platby alebo príjmy). Keď Dvor vykoná testy systémov 

a zistí, že sú spoľahlivé, môže skontrolovať menšiu vzorku transakcií, aby 

dokázal vyvodiť platný záver o ich zákonnosti a správnosti. Na podporu 

svojich záverov Dvor využíva aj iné zdroje, napríklad prácu iných audítorov.  

 Audit výkonnosti: hodnotí či je finančné hospodárenie riadne, t. j. či sa 

používa na dosiahnutie výsledkov minimum finančných prostriedkov 

(hospodárnosť), či sa dosahujú výsledky využitím čo najnižších zdrojov 

(efektívnosť) a či sa tak plnia vytýčené ciele (účinnosť). Pri audite výkon-

nosti Dvor audítorov využíva rôzne metodiky auditu na zhodnotenie sys-

témov riadenia a kontroly a informácií o výkonnosti na základe kritérií, 

ktoré vychádzajú z právnych predpisov a zásad riadneho finančného 

hospodárenia (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť). Pri výbere tém 

auditov sa Dvor zameriava na tie predmety, ktoré pravdepodobne prine-

sú vysokú návratnosť z hľadiska potenciálneho zlepšenia hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti výdavkov EÚ. Audity výkonnosti sa v prvom rade 

zameriavajú na otázky týkajúce sa rastu a pracovných miest, pridanej hod-

noty, verejných financií, činností v oblasti životného prostredia a klímy.  

Audítorská práca Dvora sa vykonáva v súlade s Medzinárodnými štan-

dardmi najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Taktiež sa aktívne podieľa na 

vývoji medzinárodných štandardov (napr. v rámci Medzinárodnej organizá-

cie najvyšších kontrolných inštitúcií – INTOSAI) spolu s národnými kontrol-

nými inštitúciami.  

                                                        
128 Podrobne pozri Európsky dvor audítorov – ochranca financií EÚ. Dostupné na: <http://eca. 
europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home>. 



133 
 

Z doteraz uvedeného vyplýva hlavná priorita Dvora – prispievať pro-

stredníctvom rôznych publikácií k povinnosti zodpovedať sa za verejné fi-

nancie vynaložené na dosiahnutie cieľov EÚ. Dvor audítorov uverejňuje 

výsledky svojej audítorskej práce a svoje odporúčania na zlepšenie v týchto 

typoch správ:129  

• Dve výročné správy, ktoré predkladajú výsledky finančných auditov vo 

forme vyhlásení o vierohodnosti všeobecného rozpočtu EÚ a Európskych 

rozvojových fondov. Tieto dve správy sa uverejňujú spolu v novembri.  

• Špecifické ročné správy (približne 50 za rok) s výsledkami finančných 

auditov agentúr, decentralizovaných orgánov a iných inštitúcií EÚ.  

• Osobitné správy (približne 20 za rok) s výsledkami vybraných auditov 

výkonnosti a auditov zhody osobitných rozpočtových oblastí alebo tema-

tických oblastí riadenia. Osobitné správy sa môžu uverejniť kedykoľvek po-

čas roka. Dvor audítorov sa zameriava na témy, pri ktorých cíti, že riziko, ve-

rejný záujem a potenciál pridať hodnotu prostredníctvom auditu sú vysoké.  

Okrem toho Dvor audítorov dostáva požiadavky, aby vyjadril svoje sta-

novisko k novým alebo aktualizovaným legislatívnym predpisom s dosahom 

na finančné hospodárenie; z vlastnej iniciatívy taktiež poskytuje stanoviská, 

pozičné dokumenty a všeobecné názory na problematiku kontroly verejných 

financií, ktoré by mali politické orgány zvážiť pri vypracúvaní nových návrhov.  

V roku 2014 začal Európsky dvor audítorov vydávať tzv. „Situačné sprá-

vy“ ako nový typ publikácií Dvora. Na základe výstupov a zozbieraných 

poznatkov a skúseností EDA sa v týchto správach posudzujú široké témy. Ich 

cieľom je slúžiť ako základ pre konzultáciu a dialóg so zainteresovanými stra-

nami EDA a umožňujú EDA vyjadrovať pripomienky k dôležitým záležitostiam, 

ktoré nemusia byť bežne predmetom auditu. Prvá situačná správa uverejne-

ná v septembri 2014 sa týkala povinnosti EÚ zodpovedať sa a opatrení 

upravujúcich audit verejnej správy.130  

                                                        
129 Podrobne pozri Európsky dvor audítorov – ochranca financií EÚ. Dostupné na: <http://eca. 
europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home>.  

130 Podrobne pozri Európsky dvor audítorov (2014).  
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5.3. Úlohy a možnosti Európskeho dvora audítorov 
v súvislosti s krízou  

Je len zákonité, že Európsky dvor audítorov, ktorého kľúčovou úlohou je 

dbať o zdravé financie EÚ, nemohol ostať bokom v čase krízy pri hľadaní 

možností ako svojim spôsobom prispieť k vysporadúvaniu sa s ňou. V roku 

2011 nastal dôležitý vývoj v správe EÚ v reakcii na hospodársku a finančnú 

krízu. Tento vývoj má závažné dôsledky pre využívanie verejných finančných 

prostriedkov v budúcnosti. Na tomto pozadí Dvor v máji 2011 uverejnil pozí-

ciu, v ktorej boli zdôraznené dôsledky pre zodpovednosť, transparentnosť 

a verejnú kontrolu opatrení prijatých v reakcii na finančnú a hospodársku 

krízu. Pozičný dokument „Dôsledky pre verejné zodpovednosti a verejnej 

kontroly v EÚ a úloha Európskeho dvora audítorov vo svetle súčasnej fi-

nančnej a hospodárskej krízy“ konštatoval, že „globálna finančná a ekono-

mická kríza, ktorá začala v roku 2007 má významné dôsledky pre Európsku 

úniu“.131 V reakcii na krízu, EÚ prijala opatrenia, aby podporila udržateľnosť 

finančného priemyslu hospodársku obnovu a rast, a aby zabezpečila finančnú 

pomoc členským štátom a pre posilnenie fiškálnej a ekonomickej koordiná-

cie politík členskými štátmi. Tieto opatrenia, zmenili hospodársku a menovú 

politiku, vytvorili nové subjekty a nástroje, a založili nové politické štruktúry 

a procesy. Majú tiež dôležitý vplyv na používanie verejných prostriedkov – 

dane platené občanmi EÚ – v Európskej únii. Tieto spoločensko-ekonomickým 

vývojom vynútené zmeny priniesli nové výzvy pre zodpovednosť, transpa-

rentnosť a verejnú kontrolu.132 

Koncom roka 2011 kontaktný výbor predsedov najvyšších kontrolných 

inštitúcií (NKI) EÚ a Dvor audítorov žiadali od orgánov EÚ s rozhodovacími 

právomocami, aby zabezpečili náležité dodržiavanie zásad zodpovednosti, 

transparentnosti a verejnej kontroly, keď ide o verejné financie. NKI krajín euro-

zóny konkrétne požadovali zabezpečiť primeranú externú kontrolu Európskeho 

                                                        
131 Podrobne pozri Pozičný dokument „Dôsledky pre verejné zodpovednosti a verejnej 
kontroly v EÚ a úloha Európskeho dvora audítorov vo svetle súčasnej finančnej a hospodárskej 
krízy“. Dostupné na: <http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/POSITIONPAPER_2011/ 
POSITIONPAPER_2011_EN.PDF>. 

132 Detto.  
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mechanizmu pre stabilitu. To viedlo k rozhodnutiu zriadiť Radu pre audit tohto 

mechanizmu, v ktorej bude jeden člen navrhnutý Dvorom audítorov.133  

Európsky dvor audítorov sa analyticky postavil k výstižnému hodnoteniu 

krízy v už uvedenej situačnej správe – Medzery, prekrývanie a výzvy: situačná 

správa o opatreniach EÚ týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa a verejného 

auditu, v ktorej v časti III zhodnotil výzvy spojené s reakciou EÚ na finančnú 

krízu.  

Finančná kríza a opatrenia prijímané na jej riešenie predstavujú pre audit 

a povinnosť zodpovedať sa na vnútroštátnej a európskej úrovni značne nové 

výzvy. Vznikli medzery a EÚ a jej členské štáty musia riešiť závažné otázky 

týkajúce sa zodpovednosti. Kríza, ktorá sa začala v roku 2007 v bankovom 

sektore, sa následne rozšírila do ďalších oblastí a mala negatívne dôsledky pre 

udržateľnosť štátneho dlhu, stabilitu eura, rast a dôveru verejnosti. Vyriešenie 

krízy si vyžadovalo naliehavé a mimoriadne opatrenia na úrovni EÚ a člen-

ských štátov. Reformy boli potrebné aj z hľadiska dlhodobejšej reštrukturali-

zácie finančných, hospodárskych a politických rámcov riadenia Európy.  

Kríza odhalila všeobecne nedostatky v riadení a kontrole globálneho fi-

nančného systému: štruktúru podnecovania bánk do podstupovania rizík, 

pravidlá účtovania týkajúce sa oceňovania a zverejňovania finančných aktív 

a pasív a úlohu obchodných analytikov, ratingových agentúr, audítorov, re-

gulačných orgánov a orgánov dohľadu, ktoré mali príliš blízko k priemysel-

nému odvetviu a nezameriavali sa dostatočne na zabezpečenie stability trhu 

a záujmov spotrebiteľov.  

Reakcia, ktorej súčasťou bola záchrana mnohých bánk pomocou zdrojov 

členských štátov a v niektorých prípadoch znárodnenie súkromných bánk, 

zavedenie nových pravidiel pre bankový a finančný trh a reformy a zriadenie 

nových mechanizmov dohľadu na úrovni EÚ – to všetko prináša problémy 

týkajúce sa riadenia, transparentnosti a zodpovednosti.  

Jednou z výziev, ktoré sa objavili počas tejto reakcie, bolo, ako zabezpe-

čiť demokratickú legitimitu vytvárania a prijímania predpisov a fungovania 

nových nástrojov. V raných fázach sa potrebným opatreniam týkajúcim sa 

                                                        
133 Viac pozri Speech by Vítor Caldeira, President of the European Court of Auditors Budge-
tary control of the European Financial Stability Facility (EFSF), the European Financial Stabi-
lisation Mechanism (EFSM) and the European Stability Mechanism (ESM). Hearing of the 
Committee on Budgetary Control of the European Parliament 24 April 2012, dostupné na: 
<http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECA1212/ECA1212_EN.PDF>.  
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povinnosti zodpovedať sa za výsledky, ktoré sa majú pomocou týchto ná-

strojov dosiahnuť, venovala menšia pozornosť.  

Zodpovednosť v rámci novej štruktúry finančnej regulácie a dohľadu, kto-

rá bola vytvorená v reakcii na krízu, vychádza z rámca, ktorý nie je úplne 

presne vymedzený. Napríklad mandát Dvora audítorov sa na niektoré sys-

témy na úrovni EU vzťahuje len čiastočne:  

• Audit troch európskych orgánov dohľadu (ESA) vykonáva Dvor audítorov.134 

• Na jednotný mechanizmus dohľadu sa vzťahujú osobitné ustanovenia, 

na základe ktorých sa ECB zodpovedá Rade a Európskemu parlamentu 

a podlieha auditu Dvora audítorov týkajúcemu sa riadneho finančného 

hospodárenia;135 na národné dozorné orgány v rámci jednotného mecha-

nizmu dohľadu sa však audit Dvora audítorov nevzťahuje; neexistujú 

žiadne ustanovenia týkajúce sa posudzovania auditov systému dohľadu 

ako celku. Je možné, že hlbšia úroveň spolupráce s najvyššími kontrol-

nými inštitúciami v príslušných členských štátoch by umožnila komplex-

nejšie posúdenia, ale v súčasnosti žiadne takéto mechanizmy neexistujú.  

Medzi iniciatívy prijaté v rámci EÚ patria: Európsky finančný stabilizačný 

mechanizmus (EFSM), na poskytovanie finančnej pomoci členským štátom 

na základe ručenia rozpočtom EÚ (Rada sa rozhodla zrušiť tento nastroj do 

konca roka 2013) a pomoc na zníženie deficitu platobnej bilancie, ktorá sa 

začala poskytovať ešte pred krízou a prostredníctvom ktorej sa tiež poskytu-

jú pôžičky a úvery, za ktoré sa ručí rozpočtom EÚ.  

Členské štáty EÚ však prijali niektoré kľúčové iniciatívy, ktoré nepatria do 

rámca EÚ. Išlo o tieto prípady:  

• Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, 

úverový nástroj pre Grécko – nástroj krajín eurozóny financovaný pro-

stredníctvom bilaterálnych úverov a Európskeho nástroja finančnej stabi-

lity (ENFS), ktorý podporuje Európska komisia. Audit národných príspev-

kov do úverového nástroja pre Grécko môžu vykonať najvyššie kontrolné 

inštitúcie jednotlivých štátov; grécky kontrolný úrad by mohol v Grécku vy-

konať audit zákonnosti výdavkov, ale nie ich účinnosti, keďže nevykonáva 

                                                        
134 Pozri aj osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č.5/2014 Európsky bankový dohľad 
nadobúda formu – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a jeho meniaci sa kontext.  
135 Článok 27 ods. 2 protokolu č. 4 ZFEU k štatútu Európskeho systému centrálnych bánk 
a Európskej centrálnej banky.  
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audity výkonnosti; Dvor audítorov môže kontrolovať len technickú podpo-

ru, ktorú poskytuje Európska komisia.  

• Európsky nastroj finančnej stability (ENFS), ktorý je financovaný z verej-

ných prostriedkov, vytvorili členské štáty eurozóny ako súkromný nástroj 

bez ustanovení týkajúcich sa auditu alebo povinnosti zodpovedať sa zo 

strany európskych inštitúcií.  

• Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), ktorý bol vytvorený na poskyto-

vanie pomoci členským štátom eurozóny s finančnými ťažkosťami. Nie-

ktoré inštitúcie EÚ budú uplatňovať túto medzivládnu zmluvu: urovnávanie 

sporov bolo delegované na Súdny dvor Európskej únie, zatiaľ čo dohľad 

po skončení programu budú vykonávať Európska komisia a Rada. Pre 

Európsky parlament (zodpovednosť) ani pre Dvor audítorov nebola naplá-

novaná žiadna úloha; audit EMS bude vykonávať rada audítorov zložená 

z piatich členov, ktorí pracujú samostatne. Na rozdiel od fiškálnej dohody 

neexistuje v rámci EMS žiadne ustanovenie, na základe ktorého by sa 

plánovalo budúce začlenenie tohto mechanizmu do Zmluvy o EÚ. Politické 

orgány EÚ však zdôraznili, že „v dôsledku nedostatkov predchádzajúcej 

architektúry sa zaviedlo niekoľko medzivládnych mechanizmov, ktoré však 

bude nakoniec potrebné začleniť do právneho rámca Európskej únie“.  

Dvor audítorov môže kontrolovať tie mechanizmy, ktoré boli vytvorené 

v právnom rámci EÚ (platobná bilancia a EFSM), a úlohy, ktoré boli pridele-

né inštitúciám EÚ (napr. GR ECFIN) v súvislosti so všetkými mechanizmami 

podpory (vrátane ENFS, EMS a úverov pre Grécko) z hľadiska posudzova-

nia týkajúceho sa oprávnenia na využitie rôznych mechanizmov podpory, 

formulácie podmienok, monitorovania výkonnosti krajiny a procesu formulá-

cie odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Niektoré audity výkonnosti v týchto 

oblastiach sú ešte v cvičnom režime.  

Všetky podporné nástroje založené na medzivládnych dohodách obsahujú 

ustanovenie o externom audítorovi. Navyše niektoré vnútroštátne najvyššie 

kontrolné inštitúcie vykonávajú audit príslušných národných podielov v rámci 

rôznych nástrojov finančnej podpory. Výsledkom tohto rozdrobeného prístupu 

v kombinácii s rôznymi právnymi základmi a rozmanitými opatreniami týkajú-

cimi sa povinnosti zodpovedať sa je zložitá štruktúra riadenia a zodpovednosti.  

Viaceré z týchto prvkov by si vyžadovali zmenu zmlúv. Treba venovať 

pozornosť tomu, aby boli v rámci všetkých takýchto mechanizmov zavedené 
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jasné, jednotné a transparentné systémy auditu a zodpovednosti. Finančná krí-

za urýchlila vytvorenie nových nástrojov s osobitnými opatreniami týkajúcimi 

sa povinnosti zodpovedať sa a auditu. Rýchlosť, s akou boli niektoré nástro-

je navrhnuté, a ich novosť naznačujú, že opatrenia týkajúce sa povinnosti 

zodpovedať sa a auditu, ktoré sa uplatňovali doteraz, by sa mali v nasledujú-

cich rokoch zrevidovať, pričom vždy, keď sú v stávke verejné finančné pro-

striedky, či už priamo alebo nepriamo, by sa mali zaviesť opatrenia týkajúce sa 

náležitej transparentnosti, auditu a zodpovednosti.“ Toľko dokument Európske-

ho dvora audítorov – Medzery, prekrývanie a výzvy: situačná správa o opatre-

niach EÚ týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu.136  

Samozrejme aj Európsky dvor audítorov, ako jedna z inštitúcií EÚ, ktorej 

postavenie, pôsobnosť a právomoci sú zakotvené v primárnom práve Únie, 

sa pohybuje v medziach vymedzených týmto právnym rámcom, a v hrani-

ciach právomocí, ktoré mu takto boli zverené a ktoré len potvrdzujú už spo-

mínané piliere, na ktorých Európsky dvor audítorov stojí. Takto vymedzený 

„manévrovací priestor“ v zásade poskytuje dostatočné vymedzenie línií, 

v medziach ktorých sa Dvor audítorov má a môže pohybovať, a to tak 

z hľadiska činnosti samotného Dvora, ako aj jednotlivých auditovaných sub-

jektov. Avšak aj napriek takto precízne vymedzenému právnemu rámcu sa 

nie vždy dá predísť výnimočnej situácii, keď si Dvor a auditované subjekty 

vykladajú kontrolné právomoci Dvora odlišne. 

Je nesporné, že správa záležitostí EÚ sa bude ďalej vyvíjať a tak Európ-

sky dvor audítorov musí pokračovať v presadzovaní dodržiavania zásad zod-

povednosti, transparentnosti a verejnej kontroly. Potreba kvalitnej a včasnej 

záruky o využívaní finančných prostriedkov EÚ narastá a Dvor musí tomu 

prispôsobiť audity a správy. Ako sa EÚ bude vyvíjať, aj Dvor sa bude snažiť 

čo najlepšie využiť audítorské skúsenosti, aby pomohol politickým orgánom 

zlepšiť finančné hospodárenie EÚ. Posilnenie finančnej zodpovednosti EÚ je 

cieľ, ktorý zdieľa Európsky dvor audítorov s ostatnými aktérmi a bude sa 

snažiť znásobiť svoje úsilie nadviazaním strategických partnerstiev. Napo-

kon, podobne ako ostatné verejné orgány EÚ, bude musieť byť pripravený 

urobiť viac s menšími zdrojmi a zlepšiť efektívnosť organizácie”.137  

                                                        
136 Podrobne pozri Európsky dvor audítorov (2014), s. 54 – 67.  

137 <http://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/aar11/aar11_sk.pdf>.  
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ZHRNUTIE 

Problematiku finančnej a dlhovej krízy sledujeme na Ekonomickom ústa-

ve SAV dlhodobo, prakticky od jej vzniku v rokoch 2007 – 2008. Vývoj, ktorý 

nasledoval, so sebou priniesol mnoho prekvapení, tak na poli teoretickej, 

ako aj praktickej ekonómie. Finančná a dlhová kríza ukázala potrebu systé-

mového prístupu na rozdiel od preferovaných parciálnych protikrízových 

opatrení. Ďalej ukázala, že hospodársky cyklus nie je jednoducho ovplyvňo-

vaný len jednou, alebo dvoma ekonomickými premennými, ale jeho vývoj je 

poháňaný množstvom viac či menej na sebe závislých faktorov. Tieto sa 

navzájom podporujú, alebo naopak neutralizujú, pričom vytvárajú rôzne para-

lelné cyklické tendencie, do ktorých vstupujú aj ďalšie faktory, ktoré ale nemu-

sia mať s ekonomickými cyklami nič spoločné (napr. morálka, geopolitika).  

V súvislosti s finančnou a dlhovou krízou sme si kládli otázky v dvoch 

hlavných rovinách. Po prvé nás zaujímalo, k čomu došlo v oblasti financií 

a kapitálu a aké boli hlavné dôvody stojace za nerovnovážnym vývojom. Tu 

sme venovali pozornosť viacerým fenoménom, pričom je potrebné zdôrazniť 

najmä finančnú liberalizáciu a financializáciu ekonomík, príjmovú polarizáciu 

a nadmerné zadlžovanie domácností, ako aj diskrecionárne rozpočtové defici-

ty súvisiace s morálnym hazardom a záchranou veľkých bánk.  

Analyzovali sme súvislosti morálneho hazardu a finančnej krízy tak z pohľa-

du ekonómie, ako aj práva. Morálny hazard v súvislosti s rizikovými hypote-

kárnymi úvermi, ktorých nesplácanie výrazne prispelo k zrúteniu trhu, panike 

a finančnej kríze, vyvolal množstvo otázok ohľadne kvality a dodržiavania 

úverových štandardov, ich vplyvu na zodpovednosť manažmentu, delenia 

dlhovej záťaže v súčasnej kríze, morálnej opodstatnenosti privatizácie zis-

kov a socializácie strát, či spoločenskej zodpovednosti v konfliktnej situácii. 

Isté je, že táto kríza vyvolala vážnu spoločenskú diskusiu a prijatie kompro-

misného súboru ekonomických reforiem, ktoré by mali posilniť odolnosť 

Európy voči krízam v budúcnosti, nebolo by však úplné bez kultivovania 

osobnostných morálnych kvalít ekonomických subjektov, ktoré vstupujú do 

finančných transakcií. Globalizácia tak zmenila nielen súradnice pôsobenia 

finančného kapitálu, ale postavila na rázcestie aj súčasné dimenzie rozvoja 
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ľudského kapitálu, vrátane jeho osobnostných morálnych kvalít. Vzhľadom 

na minulé skúsenosti aj novoprijaté nápravné i preventívne iniciatívy sa javí 

ako zásadne významné venovať zvýšenú pozornosť morálnym kvalitám 

trhových aktérov a podporovať inštitucionalizáciu zásad podnikateľskej etiky 

i koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania.  

Tiež nás zaujímalo, ako sa pod vplyvom finančnej a dlhovej krízy menilo 

postavenie a funkcia štátu, pričom sme si všímali jednak navrhované a realizo-

vané proti krízové opatrenia zo strany zodpovedných autorít, ale tiež aj vývoj 

na globálnej úrovni v súvislosti s geopolitikou. Globalizáciu možno vnímať 

ako unikátny proces, ktorý sa začal v druhej polovici 20. storočia a ktorý 

predstavuje kvalitatívnu transformáciu národných ekonomík a svetovej eko-

nomiky do novej – globálnej ekonomickej štruktúry. Znamená to prechod do 

novej etapy vývoja civilizácie, ktoré si vyžaduje, aby ľudstvo na všetkých 

štruktúrnych úrovniach rozvinulo globálne vládnutie, prekonalo prežitú para-

digmu dnešnej spoločnosti a zvládlo nový, adekvátnejší dejinný vzorec ďal-

šieho vývoja.  

V súvislosti s finančnou a dlhovou krízou sme nemohli obísť kľúčovú 

problematiku reformy Hospodárskej a menovej únie (EMU). Hlavný účel 

prechodu na vyšší stupeň hospodárskej a menovej integrácie členských 

krajín EÚ bol proklamovaný tak, že euro a euromenová politika majú byť 

nástrojom menovej stability, podpory hospodárskeho rastu a prílevu investí-

cií. Finančná a dlhová kríza ale tieto ciele spochybnila a je otázne, či ich 

možno s odstupom času považovať za splnené, resp. do akej miery je ich 

EMU vo svojej súčasnej forme schopná naplniť. V súvislosti s nedokonalou 

formou menovej únie sme si kládli viacero otázok, pričom sa domnievame, 

že menová únia nemôže efektívne fungovať bez fiškálnej únie. Svetová 

finančná kríza, hlboká svetová recesia, a napokon aj dlhová kríza poukázali 

na existujúce a prehlbujúce makroekonomické nerovnováhy v rámci člen-

ských štátov eurozóny. Makroekonomické nerovnováhy v členských štátoch 

odhalili celý rad otvorených problémov, ktoré neboli úplne a zodpovedne 

riešené od vzniku Hospodárskej a menovej únie.  
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