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Narastajúca polarizácia
bohatstva a chudoby

Sociálne vylúcenie a
bezdomovectvo

Štrukturálna
nezamestnanost

Situa�ná správa
o sociálno – ekonomických dopadoch globálnej finan�nej a hospodárskej krízy

na vývoj hospodárstva SR v roku 2009

1. Prí�iny, prejavy a vývojové tendencie globálnej finan�nej a hospodárskej krízy
v medzinárodnom kontexte.

Globalizácia nie je nová. Globalizácia neprospieva všetkým štátom, národom,
regiónom a obyvate�stvu sú�asne a rovnako. Je to proces, ktorý umož�uje slobodne voli�
miesto, kde je možné maximalizova� zisk.

Obdobie zásadných rozhodnutí, ktoré viedli ku  vzniku globálnej finan�nej a
hospodárskej krízy je možné zaradi� až do 60–tych rokov minulého storo�ia. Práve koncom
60-tych rokov 20. storo�ia, proces zhodnocovania kapitálu narazil na ekologickú bariéru
a z produktívnej priemyselnej výroby sa kapitál orientoval predovšetkým na parazitné
finan�né a menové  špekulácie. V nasledujúcich 20-tich rokoch neexistovali takmer žiadne
bariéry regulujúce pohyb finan�ného kapitálu vrátane jasných pravidiel ur�ujúcich výšku
úrokových sadzieb. Široké uplatnenie finan�ného kapitálu prinieslo so sebou ve�mi závažné
spolo�enské problémy, ktoré sa prelínajú a trápia nielen Európu, ale celý svet:

Dôsledkom cie�avedomého uvo�nenia kapitálových trhov bola „nová ekonomika“,
ktorá za�ala v období tzv. reaganomiky a tchatcherizmu“. Za�alo plati� nepísané pravidlo, že:

„Kto ovláda obeh pe�azí, ten ovláda priamo alebo nepriamo všetko“

Vo svete globálnych financií za�ína plati� základný zákon finan�nej oligarchie na
základe, ktorého maximalizácia zisku sa spája s maximalizáciou moci. Zhodnocovanie
potreby finan�ného kapitálu  majú celosvetový charakter. Celosvetový finan�ný systém bol
zasiahnutý krízou, ktorá urýchlila integra�né procesy v Európe.  Finan�ná kríza ovplyvnila
celkový makroekonomický vývoj, v globálnej ekonomike za�al klesa� dopyt, �oho následkom
je recesia celosvetovej ekonomiky. Napriek tomu, že nie je ú�elné dáva� krízam prívlastky
(finan�ná, priemyselná, menová) všetko nasved�uje tomu, že ekonomika bola ponechaná na
vlastný vývoj pod�a neoliberálneho modelu. Sme svedkami toho, že najmä finan�né krízy nie
sú dostato�ne predikovate�né. Finan�nú krízu v USA možno vníma� ako dôsledok politiky
bánk,  pri�om spúš�acím mechanizmom  bol boom na realitnom trhu. Ceny nehnute�ností
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neboli v súlade so stavebnými nákladmi a rentami z nehnute�nosti. Federálny rezervný systém
( FED ) nereagoval na túto skuto�nos� zvýšením úrokových sadzieb, �o malo za následok
zvyšovanie deficitu štátneho rozpo�tu USA. Sú�asne sa na finan�nom trhu objavili
rádioaktívne deriváty a spolu so zistením nízkej miery úspor obyvate�stva a „inštitút“
globálnej finan�nej a hospodárskej krízy bol na svete. Tento zjednodušený poh�ad na prí�iny
a vznik krízy  je doplnený o poh�ad, ktorý ponúka laureát Nobelovej ceny – J. Stieglitz, vi�
príloha �.1. Otázkou pre nasledujúce obdobie je, �i prepad investi�ného a spotrebite�ského
dopytu boli zastavené fiškálnymi programami a stimula�nými balí�kami, ktoré prijímali vlády
postihnutých krajín.

2.  Charakteristika dopadov globálnej finan�nej a hospodárskej krízy na ekonomiku
Slovenska z poh�adu zvýšenia sociálneho za�aženia štátneho rozpo�tu a možných rizík
sociálneho napätia  v spolo�nosti.

Je zrejmé, že globálna finan�ná a hospodárska kríza cite�ne zasahuje aj Slovensko,
ktorého ekonomika je malá a otvorená práve globálnym ekonomickým vplyvom. Slovenská
ekonomika je exportne orientovaná, najmä cez automobilový a elektrotechnický priemysel a
pokles dopytu po týchto produktoch sa výrazne premieta do výkonnosti jej ekonomiky.

Od druhej polovice roka 2008 sa negatívne tendencie globálnej finan�nej
a hospodárskej krízy za�ali negatívne premieta� do ukazovate�ov reálnej ekonomiky
vyspelých krajín. Medzi prvé príznaky sa zaradili výrazné poklesy stavebných objednávok, ku
koncu roka 2008 mnohé krajiny zaznamenali výrazné prepady priemyselnej produkcie
a zahrani�ného obchodu. Vä�šina rozvinutých ekonomík sa dostala do recesie a rozvíjajúce sa
ekonomiky zaznamenali výrazný pokles ekonomickej aktivity.

V tejto súvislosti treba poznamena�, že slovenská ekonomika v priebehu posledných
dvadsa� rokov prešla viacerými transforma�nými procesmi, ktoré významne zasiahli do
spolo�enského a ekonomického života krajiny.

Reštrukturalizácia hospodárstva hrala ve�mi dôležitú úlohu od po�iatku vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Typickým javom reštrukturalizácie v 90-tych
rokoch bola privatizácia, ktorá postupne obsiahla všetky štátne podniky – malé aj ve�ké. Tak
ako prebiehala privatizácia štátnych podnikov, menila sa aj štruktúra ekonomiky pod�a
vlastníckych vz�ahov. Pokia� v roku 1990 bol podiel súkromného sektora na zamestnanosti
asi 20 %, pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky tento sektor už predstavoval viac ako
40 % pracujúcich a postupne �alej narastal. V roku 2004 bol viac ako 50 % a v roku 2007
súkromný sektor predstavoval takmer 60 % na po�te pracujúcich v ekonomike. Dôležitú
úlohu hrala aj dostupná pomerne lacná a kvalifikovaná pracovná sila, vstup Slovenskej
republiky do EÚ v máji 2004 a neskôr aj vstup do eurozóny od roku 2009.

V októbri a novembri 2008 sa však už objavovali správy o problémoch v podnikoch,
ich potrebnej �alšej reštrukturalizácii a prepúš�aní pracovníkov. Za�iatkom roka 2009 sa
situácia za�ala ešte viac dynamizova�. Zatia� nedošlo k významným zmenám v jednotlivých
odvetviach ekonomických �inností, ale reštrukturalizácia najviac postihla strojársky a
automobilový priemysel – ani nie tak hlavné výrobné podniky, ako ich subdodávate�ské
firmy. Podniky �oraz �astejšie oznamovali prepúš�anie zamestnancov, vrátane nahlasovania
hromadného prepúš�ania. Po�et osôb, ktorých sa týkalo hromadné prepúš�anie za prvých
devä� mesiacov roka 2009 dosiahol hodnotu  40 839 osôb.
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Prítok do evidencie z organiza�ných dôvodov za I. až III. štvr�ok
2003 - 2009

30 382

29 166

19 677

12 297

9 105

6 561

40 839

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj: Databázy UPSVaR

Medzi prvými, ktorí za�ali obmedzova� výrobu boli automobilky, napr. Volkswagen
Slovakia, a.s. v Bratislave a Kia Motors v Žiline. Ich subdodávatelia za�ali aj prepúš�a�
zamestnancov. Neskôr ich nasledovali aj iné firmy, najmä zo strojárskeho priemyslu. V
medziro�nom porovnaní bol prepad priemyslu až takmer o 25%.

Za obdobie posledných 8 mesiacov došlo k výraznému nárastu prípadov vnútornej
reštrukturalizácie podnikov, ktoré boli obvykle spojené so znižovaním po�tu zamestnancov,
vrátane hromadných prepúš�aní. Reštrukturalizácia podnikov formou ich vnútornej
reorganizácie alebo bankrotov sa premietla do všeobecného poklesu zamestnanosti v týchto
podnikoch.

Uvedený stav mal dopad nielen na zahrani�no-obchodnú bilanciu ale tiež bilanciu
štátneho rozpo�tu a verejných výdavkov krajiny. V snahe zmierni� tieto dopady na
hospodárstvo a obyvate�stvo Slovenska, vláda Slovenskej republiky po konzultáciách so
sociálnymi partnermi prijala koncom roka 2008 a za�iatkom roka 2009 nieko�ko balí�kov
protikrízových opatrení, ktoré sa postupne realizujú v praxi.

Prijímanie protikrízových opatrení ku koncu roka 2008 nebolo zasadené do
vzduchoprázdna, pretože okrem programového vyhlásenia vlády SR z roku 2006 bol prijatý
celý rad dokumentov prierezového charakteru, ktorých cie�om bolo zabezpe�i� udržate�ný
rast Slovenska. Ide predovšetkým o :

� záväzok vyplývajúci z �lenstva v Hospodárskej  a menovej únií, z ktorého
vyplývala povinnos� spracováva� konvergen�né programy, ktoré boli postupne
nahradené Programom stability na roky 2008 – 2010

� implementáciu  „Národného programu reforiem“ a „ Moderniza�ného
programu Slovensko 21“

� prípravu „Dlhodobej vízie rozvoja slovenskej spolo�nosti do roku 2030“

2.1. Vybrané charakteristiky makroekonomického prostredia
Na slovenskú ekonomiku sa svetová finan�ná a hospodárska kríza rozšírila

prostredníctvom medzinárodného obchodu. Slovenská ekonomika štyri roky po sebe
nepretržite zrých�ovala svoju výkonnos�. V roku 2008 sa tento trend prerušil. Dôsledky krízy
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Vybrané makroekonomické ukazovatele 2000 -  2008
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sa za�ali negatívne prejavova� od posledného kvartálu, ke� sa obrátil predošlý stabilný
pozitívny vývoj hlavných ukazovate�ov a bol vystriedaný ich prepadom. Zatia� �o pokles
rastu HDP bol sprevádzaný miernym rastom inflácie posledný štvr�rok avizoval zastavenie
rastu zamestnanosti.

Zdroj: Databázy Slovstat  ŠU SR

Hrubý domáci produkt
Rast HDP v roku 2008 sa zastavil na výške 6,4% v objeme 67,3 mld. EUR.

V porovnaní s rokom 2007 sa jeho reálny rast spomalil o 4 p. b.  Zmiernenie dynamiky
súviselo so spomalením rastu zahrani�ného dopytu na 3,2 %, pri�om domáci dopyt rástol
rovnakým tempom ako v roku 2007, o 6,4 %.

Kým  ešte  za�iatkom  roka  sa  po�ítalo  s  tým,  že  slovenská  ekonomika  porastie  2,4
percentným tempom, v sú�asnosti prognóza MF SR na rok 2009 hovorí o poklese -5,7 %.
Treba spomenú� aj skuto�nos�, že k poklesu okrem krízy prispela aj januárová plynová kríza,
pri ktorej došlo k prerušeniu dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu do �alších štátov Európy,
�o spôsobilo, že slovenské podniky museli pracova� v núdzovom režime.

V období troch štvr�rokov 2009 bol zaznamenaný pokles produktivity práce, pri�om
zamestnanos� sa znížila. Kríza priniesla zna�né oslabenie zahrani�ného dopytu, �o spôsobilo
klesajúcu dynamiku slovenského exportu, produkcie, trhu práce a celkového domáceho
dopytu

Miera inflácie
V súvislosti s rozšírením globálnej krízy takmer do všetkých oblastí ekonomického

života sa v slovenskej ekonomike pozitívne prejavil globálny dezinfla�ný efekt. Miera inflácie
od septembra 2008 postupne klesla. V priemere za obdobie troch štvr�rokov 2009 dosiahla
2,0 % oproti rovnakému obdobiu roka 2008 (v metodike CPI). V medzimesa�nom porovnaní
dosiahla inflácia v septembri nulový rast. Medziro�ná inflácia pod�a metodiky HICP dosiahla
v októbri zápornú hodnotu -0,1 %. Je to prvýkrát v histórii, ke� bol zaznamenaný medziro�ný
pokles cien.  Na výšku miery inflácie má priamy dosah aj prijatie spolo�nej európskej meny
Euro na Slovensku od 1. januára 2009. Medzi�asom sa potvrdilo, že obavy ob�anov o vývoji
cien po zavedení Eura neboli opodstatnené. Miera inflácie od septembra 2008 klesala, a to
hlavne v niektorých rozhodujúcich segmentoch spotrebného koša. Pod dobrý výsledok, �o
znamená udržanie kúpnej sily obyvate�stva na približne nezmenenej úrovni, sa podpísali
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hlavne dva faktory: ekonomická kríza a opatrenia vlády na zabránenie neodôvodneného rastu
cien. Na vývoj inflácie tak mali vplyv nasledovné skuto�nosti:

� zaokrúh�ovanie cien smerom nadol najmä potravín, ale aj iných tovarov
a služieb,

� zlacnenie áut a elektroniky vplyvom hospodárskej krízy,

� niektoré druhy služieb ako napr. vodi�ské preukazy, stomatologické služby,
kaderníctva neboli zvyšované v�aka cenovej kontrole,

� oslabenie mien ostatných krajín V4 vo�i euru sa podpísalo pod výrazné
zhoršenie konkurencieschopnosti slovenských obchodníkov a akéko�vek
zdraženie by viedlo k potenciálnej strate zákazníkov,

� oslabenie mien v okolitých štátoch malo negatívny vplyv na domáci turistický
ruch, ktorý prinútil prevádzkovate�ov zariadení cestovného ruchu nezvyšova�
ceny.

Fiškálna politika a vývoj verejných financií
Dosahy globálnej finan�nej a hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku ovplyvnili

aj fiškálnu politiku. Ke�že cie�om vlády bolo realizova� proticyklickú fiškálnu politiku, bolo
potrebné pristúpi� aj k prehodnoteniu rozpo�tových cie�ov.

Pôvodný rozpo�et verejnej správy na rok 2009 bol vypracovaný na základe východísk
postavených na aktuálnej prognóze makroekonomického vývoja v rokoch 2007 a 2008, ke�
bol pozitívny vývoj ekonomiky a dopad globálnej krízy sa prejavil v slovenskej ekonomike až
koncom roka 2008. Východiská predpokladali dosiahnu�  v priemere 6,0 % dynamiku rastu,
pri�om miera inflácie sa mala pohybova� v intervale 2,9 – 3,2 % a po�ítalo sa s poklesom
priemernej evidovanej miery nezamestnanosti na 9 %. Deficit verejnej správy na rok 2009 bol
navrhnutý na úrovni 1,7 % HDP, �o bolo v súlade so strednodobými konsolida�nými
zámermi. Ke�že východiska sa vzh�adom na krízu nenaplnili, pôvodný cie� sa upravoval na
základe aktuálnych oficiálnych prognóz MF SR.

Naposledy bola cie�ová výška deficitu verejnej správy na rok 2009 stanovená na
6,3 % HDP.  Sú�asný rozpo�et verejnej správy na rok 2009 je výrazne negatívne ovplyvnený
prepadom ekonomiky a s tým súvisiacim prepadom da�ových a odvodových príjmov.

Obdobie I.Q II.Q III.Q IV.Q
2007 394,6 -365,1 20,4 -781,0
2008 113,7 -136,6 143,3 -704,0
2009 -204,6 -1108,4 - 1360,2

Zdroj: MF SR

Stratégia fiškálnej politiky prezentovaná v rámci Programu stability Slovenska na roky
2008 – 2012 stanovila za cie� opätovne za�a� s konsolidáciou verejných financií od roku 2010
a zníži� deficit verejnej správy pod 3 % HDP do roku 2012. Súhrnný preh�ad vývoja
bilan�ného salda príjmov a výdavkov štátneho rozpo�tu v mil. EUR je uvedený v nasledovnej
tabu�ke:

Kone�ná spotreba domácnosti
V roku 2008 na�alej pozitívne prispela k tvorbe HDP. Jej dynamika sa medziro�ne

udržala vysoká, rast o 6,1 % (rok predtým 7,1 %).  Vývoj podporil  hlavne  rast hrubého
zmiešaného dôchodku o 16,1 % a odmien zamestnancov o 10,1 %. Hrubé úspory domácnosti
boli vyššie o 22,3 %. Reálny rast kone�nej spotreby domácnosti ovplyvnil rýchlejší
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medziro�ný rast inflácie. Na celkovej kone�nej spotrebe domácnosti sa najviac podie�ali
výdavky na bývanie 26,3 %, na nákupy potravinárskeho tovaru 18,4 %, na rekreáciu a kultúru
9,2 % a na dopravu 8,7 %. Najrýchlejšie rástli výdavky na nábytok, bytové vybavenie a bežnú
údržbu domu o 25,1 %, na odievanie a obuv o 20,9 % na rekreáciu a kultúru o 12 %.

Dynamika rastu kone�nej spotreby domácnosti v 1. polroku 2009 sa v porovnaní s
1. polrokom  2008 zmiernila na 2,2 % v b.c. (reálne o 0,4 %). Disponibilné zdroje domácnosti
vzrástli o 3,1 %, hrubé úspory domácnosti boli vyššie o 13,8 %. Medziro�ný rast jednotlivých
skupín spotrebných výdavkov ovplyvnili najmä vyššie výdavky na pošty a telekomunikácie
o 8,4 %, dopravu o 7,1 %, zdravie o 6,8 % a na rekreáciu a kultúru o 3,9 %. Z h�adiska
podielu najvä�šiu �as� spotreby tvorili výdavky na bývanie 27,4 %, nákupy potravinárskeho
tovaru 18,5 %, dopravu 8,7 %, na služby, rekreáciu a kultúru 8,5 %.

Kone�ná spotreba verejnej správy
V roku 2008 v porovnaní s rokom  2007 bola kone�ná spotreba verejnej správy vyššia

v bežných cenách o 8,6 % (reálne o 4,3 %). V 1. polroku 2009 v porovnaní s 1. polrokom
2008  bola vyššia o 7,6 % v b.c. (reálne o 3,0 %). Jej podiel na HDP medziro�ne vzrástol
o 2,4 p. b. na 18,3 %. Najvyšší podiel v štruktúre kone�nej spotreby verejnej správy mali
výdavky na odmeny zamestnancov 37,4 %, naturálne sociálne dávky 27,3 % a výdavky na
medzispotrebu 25,6 %. Z celkových výdavkov smerovalo na kolektívnu spotrebu 52,3 % a na
individuálnu spotrebu 47,7 %.

Tvorba hrubého fixného kapitálu
V roku 2008 bola tvorba hrubého kapitálu (+8,2%) rozhodujúcim faktorom rastu

domáceho dopytu. Z toho tvorba hrubého fixného kapitálu medziro�ne vzrástla o 6,8 %. Vo
vývoji sa premietla vyššia dynamika investi�nej aktivity hlavne v domácnostiach. Pokles bol
zaznamenaný vo finan�ných korporáciách o 10 %. V 1. polroku 2009 bola tvorba hrubého
fixného kapitálu nižšia o 11,7 %. Rovnako ako v roku 2008 najvä�ší objem investícií
smeroval do sektora nefinan�ných korporácií. Z odvetvového poh�adu sa takmer tretina
finan�ných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu investovala
v priemyselnej výrobe. Významný bol aj objem investícií v nehnute�nostiach a prenájme.
Najnižšie investi�né výdavky sa realizovali v školstve, �ažbe nerastných surovín, hoteloch
a reštauráciách, ostatných službách.

Tržby za vlastné výkony a tovar
Negatívnu situáciu dokumentuje aj vývoj tržieb vo vybraných odvetviach národného

hospodárstva (Tab. 2). V roku 2008 rástli tržby vo všetkých hlavných odvetviach, avšak vývoj
produkcie i vývoj tržieb bol po dlhoro�nom raste  v rozhodujúcich odvetviach hospodárstva
negatívne ovplyvnený prepadom už vo 4. štvr�roku 2008. V 1. polroku 2009 sa trend vývoja
negatívne zmenil z medziro�ného rastu v roku 2008 na tohtoro�ný pokles vo vä�šine odvetví.
Jedine v informa�ných a komunika�ných �innostiach pokra�oval od za�iatku roka na�alej
trend medziro�ného rastu, tržby sa zvýšili v bežných cenách o 9,7 %. Oproti 1. polroku 2008
však klesli v priemysle o -25,5%, stavebníctve -13,8 %, predaji a oprave vozidiel -18,1 %,
ve�koobchode -27,5 %, maloobchode -11,1 %, ubytovaní -27,6 %, v �innostiach reštaurácií
a pohostinstiev -29,2 % a v doprave a skladovaní sa tržby za vlastné výkony znížili vo
všetkých základných �innostiach a oproti 1. polroku 2008 klesli o 16 %.

Zahrani�ný obchod
Slovensko ako malá a otvorená ekonomika je ve�mi zranite�né z poh�adu vývoja

vonkajšieho ekonomického prostredia. Slovenský export je dôležitou sú�as�ou ekonomiky
a objemovo dosahuje v sú�asnosti 87 % z HDP. Vo vä�šej �asti smeruje do krajín EÚ (okolo
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86 % z celkového exportu). Vývoj slovenskej ekonomiky je závislý od vývoja v krajinách
našich najvä�ších odberate�ov (Nemecka, �R, Francúzska). Negatívne tendencie vo
vonkajšom prostredí sa odzrkad�ujú vo vývoji slovenskej ekonomiky, �o je znásobené
skuto�nos�ou, že hlavné komponenty slovenského exportu (automobily, elektrotechnické
výrobky) výrazne podliehajú cyklickým vývojom ekonomiky. Vývoj zahrani�ného obchodu
bol v minulých rokoch priaznivo ovplyvnený etablovaním sa významných  investi�ných
projektov. Na raste exportu sa výraznou mierou podie�al automobilový a elektrotechnický
priemysel a prispieval k tomu, že deficit obchodnej bilancie sa postupne znižoval.
Vývoz i dovoz tovarov a služieb v predchádzajúcich rokoch mal narastajúcu tendenciu.
V roku 2008 sa dosiahlo pasívne saldo zahrani�ného obchodu tovaru a služieb vo výške 0,7
mld. EUR. Pokles zahrani�ného dopytu sa za�al prejavova� až ku koncu roka 2008 a naplno
sa prejavil v 1. polroku 2009, ke� sa znížil objem celkového vývozu tovarov o    28,3 %
a dovozu o 29,3 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. To znamená, že lepší vývoj
obchodnej bilancie vyplynul zo skuto�nosti, že výrazný prepad vývozu bol sprevádzaný ešte
výraznejším poklesom na strane dovozu. Uvedená skuto�nos� bola dôsledkom nižšieho
dovozu plynu, poklesu stavu zásob v ekonomike, ako aj nižšieho dovozu investícií.

Priame zahrani�né investície - ich vývoj v posledných rokoch mal stúpajúci trend.
V roku 2008 dosiahol stav PZI na Slovensku výšku 26,8 mld. Eur, �o predstavuje rast

oproti roku 2007 o 3,1 %. S poklesom medzinárodného obchodu a nedôverou spojenou
s krízou došlo k obmedzeniu pohybu medzinárodného kapitálu, �o sa prejavilo v znížení
objemu prílevu PZI aj na Slovensko. PZI, ktoré sa v minulých rokoch ukázali ako nevyhnutný
predpoklad konvergen�ného procesu a prispeli aj k tvorbe nových pracovných miest, sa
ukázali ako menej senzitívne na cyklický vývoj v porovnaní s inými formami kapitálových
tokov, ke�že sú vä�šinou späté s reálnymi investíciami. Napriek tomu ich prílev sa spomalil
(stav k 31.3.2009 je 26,87 mld. Eur). Na druhej strane je pozícia Slovenska z poh�adu celkovo
nízkeho prílevu kapitálu relatívne stabilná. Úvery sú bezpe�né kryté domácimi depozitmi. Aj
v�aka vstupu do eurozóny je krajiny vnímaná ako jedna z najmenej rizikových v regióne
SVE.

Prognóza vybraných  indikátorov ekonomického vývoja skonštruovaná z úrovne MF
SR je uvedená v nasledovnej tabu�ke:

Skuto�nos� Prognóza Prognóza
Ukazovate� m.j. 2008 2009 2010 2009 2010

HDP; reálny rast % 6,4 -5,7 1,9
Kone�ná spotreba domácností;
reálny rast

% 6,1 -0,4 1,5

Tvorba hrubého fixného kapitálu;
reálny rast

% 6,8 -10,3 2,9

Priem. mesa�ná mzda za hospod.;
nom. rast

% 8,1 2,6 3,4

Priemerný rast zamestnanosti;
pod�a ESA95

% 2,8 -1,9 -0,1

Priemerná miera nezamestnanosti;
VZPS

% 9,6 11,7 12,1

Index spotrebite�ských cien;
priemerný rast

% 4,6 1,8 3,2

Bilancia bežného ú�tu; podiel na
HDP

% -6,5 -5,8 5,2
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Urokové sadzby na novoposkytnuté úvery
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Napriek tomu, že ekonomika Slovenska bola postihnutá globálnou finan�nou
a hospodárskou krízou len prudkým znížením zahrani�ného dopytu  a aktíva bánk zostali
�isté, dopady na reálnu ekonomiku mali podobný charakter ako v krajinách, kde banky boli
infikované toxickými aktívami.

Zhoršená finan�ná pozícia podnikového sektora a najmä negatívne vyhliadky do
budúcnosti sa prejavili na trhu úverov až v roku 2009. Banky sprís�ovali štandardy na úvery,
pri�om podstatná sa stala priama návratnos� pe�ažných tokov. Od za�iatku tohto roka
zaznamenávajú banky výraznejší rast kreditného rizika podnikového sektora. Postupne došlo
k ochladzovaniu úverovej aktivity, ke�že celková hodnota úverov v ekonomike stagnuje,
pri�om medzi novými úvermi dominujú prevádzkové úvery. Zhoršená ekonomická situácia,
ktorá sa prejavila najmä v poklese produkcie, znížení tržieb a ziskovosti, obmedzila
schopnos� podnikov spláca� úvery bankám. V sektore domácností sa taktiež situácia zhoršila.

Napriek tomu, že úrokové sadzby na novoposkytnuté úvery mali v prevažnej miere
klesajúcu tendenciu:

Zdroj: NBS Slovenska

Vývoj v posledných mesiacoch potvrdil ochladzovanie úverovej aktivity a
sprís�ovanie podmienok zo strany bánk v priamej �i nepriamej súvislosti so sú�asnou krízou.
Hodnoty medziro�ného rastu objemu úverov v júni 2009 sú však podstatne nižšie ako v júni
2008.

Banky pri poskytovaní úverov zoh�ad�ujú rastúce riziko platobnej neschopnosti
podnikov v dôsledku hospodárskej krízy a poklesu dopytu. Na medziro�nej báze je zjavný
úbytok pri všetkých skupinách nových úverov podnikom. Prevádzkové úvery a úvery na
nehnute�nosti poklesli zhruba o 40 %, investi�né úvery až o vyše 70 %. Najmenej, len o 4 %,
klesli ostatné úvery. Celkový medziro�ný pokles nových úverov v sektore dosiahol 44 %.
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Celkový stav úverov obyvate�stvu (mil. EUR)
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Výraznejší rast nových úverov ako v sektore podnikov bol v júni 2009 badate�ný
v sektore obyvate�stva, dosiahol 14 %, na �om sa takmer zhodnou mierou rastu podie�ali
najmä nové úvery na nehnute�nosti a ostatné úvery (22 %). Mierne klesali iba spotrebite�ské
úvery (3 %).

Zdroj: NBS Slovenska
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2.2. Politika trhu práce, ú�inky aktívnych opatrení

Vývoj v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti
Globálna ekonomická kríza zasiahla  Slovensko v prvom roku klesajúcej fázy

hospodárskeho cyklu. Z uvedeného vyplýva, že na Slovensku by došlo aj bez vplyvov
globálnej finan�nej a hospodárskej krízy k poklesu dynamiky hospodárskeho rastu
sprevádzaného zhoršením situácie na trhu práce.

Zdroj: Nadácia FES-Vplyv globálnej ekonomickej krízy na vývoj hospodárstva Slovenska so zrete�om na trh práce

Sú�asná  situácia  vo  vývoji  slovenskej  ekonomiky  je  v  posledných  mesiacoch
charakterizovaná zmiernením medziro�ného poklesu indexu priemyselnej produkcie. O�akáva
sa postupná obnova ekonomiky, nie však rýchle oživenie. Všeobecne platí, že rast
zamestnanosti sa oneskoruje za rastom hospodárstva o 3 až 6 mesiacov a súvisí s rastom HDP
o 2, 5 -  3% v dvoch po sebe  idúcich štvr�rokoch.

Do dnešného d�a získané poznatky z úrovne odborov potvrdzujú, že sú�asný problém
nezamestnanosti má okrem „do�asnej nezamestnanosti“ a nezamestnanosti z dôvodu
„vykonania poriadku vo firme“ vplyvom dopadov GFaH krízy najmä rozmer štrukturálneho
charakteru, ktorý sa prehlbuje predovšetkým v�aka zmenám vo výrobných procesoch pri
prechode od priemyselného k informa�nému veku. (Montážnym halám v akomko�vek odvetví
vo vyspelých krajinách sveta zvoní hrana!!!). Je preto aktuálne a potrebné intenzívne sa
zaobera� podporou hospodárskeho rastu, podporou rastu zamestnanosti a znižovaním
nezamestnanosti tak, aby sa �as rastu zamestnanosti v SR príliš neoneskoril za rastom
hospodárstva.

Na skuto�ný nárast nezamestnanosti bude ma� rozhodujúci vplyv nárast miery
štrukturálnej nezamestnanosti a schopnos� inštitútov politiky trhu práce v pôsobnosti rezortu
práce sociálnych vecí a rodiny poda� okamžitú preklenovaciu pomoc prostredníctvom
nástrojov aktívnych opatrení politiky trhu práce prostredníctvom verejných služieb
zamestnanosti do doby naštartovania investi�ných programov prierezového charakteru.
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Z h�adiska štandardných metód vykazovania vývoja nezamestnanosti sa využívajú
databázy Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a Eurostatu.
Napriek skuto�nosti, že každý z uvedených zdrojov charakterizuje nezamestnanos� v krajine z
iného poh�adu pre prijímanie ú�inných opatrení nielen v oblasti podpory zamestnanosti, ale aj
potierania nelegálnej práce je dôležitý  rozbor porovnania vykazovaných štatistických údajov
o vývoji nezamestnanosti vi�. graf:

Porovnanie po�tu EN medzi ŠÚ SR a UP SR
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Zdroj: Databázy UPSVaR

Z grafu Porovnanie po�tu evidovaných nezamestnaných je zrete�né, že  v štvrtom
štvr�roku  2008 došlo prvýkrát od  druhého štvr�roku 2003 k vyššej miere vykazovanej
nezamestnanosti pod�a evidencie ÚPSVR oproti miere nezamestnanosti vykazovanej pod�a
metodiky ŠÚ SR. Pod�a skúseností z predchádzajúcich rokov je možné prija� �iastkový záver,
že situácia vo vykazovaní miery nezamestnanosti po reformných opatreniach
administratívneho charakteru na za�iatku roka 2003 sa dostáva  do „normálu“. Pre potreby
nastavenia ú�inných opatrení aktívnej politiky trhu práce a vygenerovania po�tu osôb, ktoré
sa potencionálne pohybujú v šedej ekonomike sú objektívnejšie údaje UPSVaR.

Na základe štatistických ukazovate�ov o zamestnancoch pod�a ekonomických �inností
je možné konštatova�, že zaznamenaný pokles zamestnanosti v národnom hospodárstve
o 2,9% - 59 900 osôb, vplyvom dopadov globálnej ekonomickej krízy za obdobie 2008 –  I.
polrok 2009 v  bol generovaný vzh�adom na absolútne po�ty zamestnancov, predovšetkým
vývojom v odvetviach priemyselnej výroby – 26,8%-ný podiel na celkovej zamestnanosti,
stavebníctve, po�nohospodárstve lesníctve a rybolove. Pokia� ide o dynamiku poklesu
zamestnanosti najvä�ší pokles bol zaznamenaný v odvetví �ažby a dobývania – 42,6%
a �innosti v oblasti nehnute�ností – 20,7%. Absolútny pokles zamestnanosti o123 600 osôb za
obdobie 1.1.2008 až 30.6.2009 sa �iasto�ne podarilo zmierni� nárastom zamestnanosti
o 63 700 osôb, najmä v odvetviach ve�koobchodu a maloobchodu – 12,5%-ný podiel na
celkovej zamestnanosti a verejnej správy a administratívnych a podporných službách,

V odvetví verejnej správy bola zaznamenaná najvä�šia dynamika rastu zamestnanosti -
13,8% – vi� grafy:
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Pohyb evidovaných nezamestnaných na UP v rokoch
2003 - 2009
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Zdroj: Databázy Slovstat – ŠU SR

Výsledkom nerovnováhy  medzi dopytom a ponukou  práce je nárast nezamestnanosti.
Vývojové trendy v rámci sledovanej trajektórie rokov2003 – 2009 dokazujú, že v rokoch
2003 – 2008  došlo k trvalému poklesu v prítoku aj odtoku evidovaných nezamestnaných aj
pomerový ukazovate� odtok / prítok sa neustále zhoršoval. Vysoký nárast nezamestnanosti
možno pozorova� až v I. štvr�roku 2009 – mesa�ne bol prítok evidovaných nezamestnaných
v priemere 38 350 osôb.

Sú�asné roztváranie nožníc medzi prítokom a odtokom evidovaných  nezamestnaných
je spôsobené do ve�kej miery neefektívnym systémom finan�ného riadenia politiky trhu
práce, komplikovanou administratívou pri využívaní zdrojov z ESF, a absenciou manažérsky
správnych postupov pri využívaní nástrojov aktívnej politiky trhu práce na regionálnej úrovni:

Zdroj: Databázy UPSVaR
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Hodnotenie politiky zamestnanosti
Pokus o naštartovanie pravidelného hodnotenia politiky zamestnanosti má svoje korene na

za�iatku roka 2001. Systém hodnotenia politiky zamestnanosti pozostával zo všetkých politík
so silným prvkom zamestnanosti ale priamou väzbou na trh práce a bol postavený na troch
prvkoch:
� Systém pravidiel, zodpovedností a motivácií
� Inštitúcie, ktoré sú oprávnené a zodpovedné organizova�, riadi� a vykonáva�

hodnotenia
� Metódy a techniky hodnotenia
Napriek skuto�nosti, že po vstupe do EU  sa Slovensko zaviazalo uvies� do života systém

hodnotenia politiky zamestnanosti, praktické výstupy zatia� zaostávajú za potrebami ma�
k dispozícií pri posudzovaní pozitívnych alebo negatívnych stránok politík hodnoverné údaje.
Vzh�adom na skuto�nos�, že hodnotenie aktívnych opatrení sa z úrovne rezortu práce
sociálnych vecí a rodiny obmedzuje na informácie o realizácií nástrojov aktívnej politiky trhu
práce zvyšujúcich zamestnate�nos� alebo podporujúcich tvorbu pracovných miest len
z h�adiska kvantitatívneho poh�adu na vývoj vecných a finan�ných ukazovate�ov, je
posudzovanie cielenosti ú�innosti, efektívnosti a ich udržate�nosti ve�mi komplikované.

Doterajší vývoj poukazuje, že vplyvom nového inštitucionálneho rámca sociálnej politiky
uplat�ovanej po roku 2004 spolu s finan�nými zdrojmi ESF v dôsledku nepreviazanosti
vzájomných interakcií procesov zainteresovaných subjektov (Ústredie práce sociálnych vecí a
rodiny, Fond sociálneho rozvoja a Slovenská implementa�ná agentúra ) je  komplexné
vyhodnotenie ú�innosti prijímaných opatrení s priamym dopadom na  vývoj zamestnanosti
a nezamestnanosti takmer nemožné.

Nasadenie nových nástrojov APTP v máji 2008 a v marci 2009 malo za  cie� zabráni�
�alekosiahlym negatívnym následkom krízy na slovenský trh práce. K�ú�ovou prioritou bolo
poskytnú� rýchlo narastajúcej skupine uchádza�ov  o zamestnanie efektívne služby
zamestnanosti a dba� o to, aby tí najzranite�nejší nestrácali kontakt s trhom práce a neupadli
do ne�innosti.

Porovnaním  základných ukazovate�ov z databáz UPSVaR charakterizujúcich  vývoj
po�tu evidovaných nezamestnaných, po�tu umiestnených evidovaných nezamestnaných ako
aj ich štruktúru, treba konštatova�, že systém služieb zamestnanosti je málo výkonný, vysoko
nákladný a pracuje s malou ú�innos�ou vo�i cie�ovým skupinám

Vývoj zaznamenaný v ekonomike Slovenska od roku 2004 nazna�uje na jednej strane
úzku súvislos� medzi dynamikou hospodárskeho rastu a rastom nezamestnanosti, ale na strane
druhej je potrebné konštatova�, že po�et umiestnených evidovaných nezamestnaných do
pracovného procesu mal klesajúcu tendenciu viac ako 5 rokov (67 mesiacov).

Po�et umiestnených evidovaných nezamestnaných do pracovného   pomeru
 2004 - 2009
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Pomer objemu výdavkov na APTP k po�tu umiestnených EN
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Rovnako porovnanie prítoku a odtoku evidovaných nezamestnaných z úradov práce
v období zasiahnutom krízou, vytvára priestor na názor, že v systéme verejných služieb
zamestnanosti dochádza k prehlbovaniu problémov.  Koeficient porovnávajúci pomer odtoku
a prítoku evidovaných nezamestnaných má dlhodobo klesajúcu tendenciu:

Roky Prítok EN k 30.9. Odtok EN k 30.9. O/P v %
2007 207 387 235 621 1,14
2008 198 850 210 130 1,06
2009 323 444 203 979 0,63

Zdroj: Databázy UPSVAR

a to  napriek masívnemu nasadeniu finan�ných zdrojov.

Zdroj: Databázy UPSVAR

V rámci komplexného posúdenia nákladovosti by bolo potrebné zoh�adni� aj objem
finan�ných prostriedkov alokovaných na preventívne aktívne opatrenia, ktoré znižujú možný
po�et evidovaných nezamestnaných. Potrebné údaje  nie sú však k dispozícií.

Uvedené tendencie vo vývoji nezamestnanosti sa však doteraz  neprejavili v raste
po�tu osôb odkázaných na  dávku v hmotnej núdzi.

2.3. Verejné financie a sociálna kohézia - záruka sociálnej súdržnosti.

Vzh�adom na skuto�nos�, že finan�ná kríza sa v prípade Slovenska stala krízou
ekonomickou, sprevádzanou vysokým rastom nezamestnanosti a znižovaním nárastu miezd,
vláda SR reagovala na daný stav prehodnotením fiškálnych cie�ov štátneho rozpo�tu, vrátane
opatrení orientovaných na udržanie stability verejných financií.

Rozpo�tové problémy sa v�aka dopadom ekonomickej krízy stali viacej vidite�né aj ke�
problematika udržate�nosti  bilancie príjmov a výdavkov verejných financií v sociálnej oblasti
je problém dlhodobý. Aj v období hospodárskeho rastu 2004 – 2008 nebol systém príjmov
a výdavkov  sociálneho poistenia správne nastavený.

Slovensko potrebuje stabilnú a dlhodobo funk�nú príjmovú a výdavkovú sústavu
verejných financií, ktorá  najmä v oblasti sociálneho poistenia nemôže tvori� deficit  v období
hospodárskeho rastu a mala by by� pre vä�šinu obyvate�stva vnímaná ako spravodlivá.

Základná otázka znie: za akých podmienok hospodárskeho rastu sa dá dosiahnu� nulový
deficit verejných financií v oblasti sociálneho poistenia alebo ako nastavi� výšku jednotlivých
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Da�ová kvôta  porovnanie SR - �R
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Dynamika príjmov do základných fondov SP
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nemocenské poistenie -17,78% 14,58% 9,01% 14,98%

starobné poistenie -14,33% 27,16% 7,47% 3,81%

invalidné poistenie 46,99% 8,25% 11,41% 12,55%

úrazové poistenie 15,73% 6,97% 11,40% 10,82%

garan�né poistenie 57,41% 22,35% 39,42% 6,90%

poistenie v
nezamestnanosti

-0,48% 6,24% 10,84% 12,50%

fond solidarity 115,71% 13,59% 12,14% 13,12%

2004 -2005 2005 -2006 2006 -2007 2007 -2008

odvodov, aby nedošlo ku kolapsu systému sociálneho zabezpe�enia. Z vývoja da�ového
a odvodového za�aženia, ktoré tvoria jeden celok – vi�. graf:

Zdroj: Euroekonom.cz
je zrejmé, že cesta trvalého znižovania  da�ových a odvodových kvót povedie skôr �i

neskôr ku konfliktom so záujmami vä�šiny obyvate�stva, ale aj súkromného kapitálu a  je
v rozpore s proklamovaným upev�ovaním atribútov sociálneho štátu. Udržanie zodpovednej
makroekonomickej politiky a doladenie – nie zvrátenie – realizovaných štrukturálnych reforiem
bude v �ase prehlbujúcej sa finan�nej a hospodárskej krízy  podstatne dôležitejšie.

Napriek prijatým opatreniam k�ú�ovou otázkou ostáva vývoj verejných financií. Sústava
verejných financií v systéme sociálneho poistenia má tendenciu k deficitu, ktorý sa
v nasledujúcich rokoch bude prehlbova�. Jedným z problémov rozpo�tovej politiky
v nasledujúcich rokoch bude to, že bežné príjmy rozpo�tu nebudú schopné zabezpe�i� bežný
chod  ekonomiky.

Len v oblasti sociálneho poistenia, ktoré je sú�as�ou verejných financií  nie sú vykryté
transforma�né náklady reformy dôchodkového poistenia vo výške minimálne 5 980 mil. EUR.
Myslíme si, že je potrebné porovna� rast HDP s dynamikou vývoja bežných resp. celkových
príjmov verejných rozpo�tov. Takéto porovnanie môže ukáza� �i  systém výberu odvodov na
sociálne poistenie je dostato�né pružný, �i dokáže reagova� na dynamiku hospodárskeho
rastu, alebo zotrva�nos�ou nás vedie k trvalému a dlhodobo neudržate�nému deficitu. Pri
bližšom poh�ade na vývoj príjmov SP za uplynulé obdobie je zrejmé, že druhá alternatíva je
nanajvýš aktuálna a jej riešenie je neodkladné - vi� graf:

Zdroj: Databázy SP
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Vývoj priemernej nominálnej mzdy zamestnanca vo vybraných
odvetviach
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Priemysel Stavebníctvo Maloobchod¹

Ve�koobchod¹ Trhové služby Doprava a skladovanie²

Celková vyváženos� príjmov a výdavkov v rámci jednotlivých základných fondov
sociálneho poistenia je závislá nielen od dodržiavania platných zákonov v oblasti sociálneho
zabezpe�enia, vývoja zamestnanosti, ale aj od vývoja miezd v národnom hospodárstve.

Vývoj v oblasti miezd je výsledkom dôchodkotvorných procesov prebiehajúcich
v ekonomike. Tieto procesy majú vplyv na vývoj dopytu a ponuky  práce, ktoré sú  z h�adiska
dynamiky mzdového vývoja ur�ujúcim faktorom. Pre mzdový vývoj po roku 2004 bola
charakteristická súvislos� s výškou hospodárskeho rastu. Dynamika mzdového rastu za
obdobie rokov 2004 – 2008 sa pohybovala na úrovni 8,1%, �o zodpovedalo v priemere 8%
rastu HDP.

Tabu�ka : Rast priemernej hrubej mesa�nej mzdy
I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q. Priemerná mzda

v NH (EUR)

2004 483 514 508 596 525
2005 533 556 558 646 573
2006 575 608 605 701 622
2007 617 651 648 761 669
2008 679 712 705 796 723
2009 710 732 747 763 738*

Zdroj: Databázy Slovstat ŠU SR

V roku 2009 došlo k významnej zmene makroekonomických predpokladov rastu
miezd, napriek tomu rast miezd v spomalenom režime pretrváva. Prepúš�aním zamestnancov
s nižšou úrov�ou miezd dochádza k situácií, kedy dochádza k rastu miezd napriek tomu, že
ostatným zamestnancom  mzdy nerastú. Práve v odvetviach s najvä�ším prepadom
zamestnanosti vzrástla priemerná mzda –vi� graf:

¹ Bez motorových vozidiel
² Bez leteckej dopravy
Zdroj: Databázy Slovstat ŠU SR

Osobitný problém vznikne v hospodárení Sociálnej pois�ovne, ktorý sa v roku 2010
môže prejavi� vo zvýšenej miere v negatívnej bilancií jej príjmov a výdavkov.



19

 Porovnaním databázy EUROSTAT-u, Slovensko  patrí medzi krajiny s ve�mi nízkou
minimálnou a priemernou  mzdou. Pod�a údajov za rok 2008 sa SR nachádzala na 23. pozícii
v poradí od najvyššej po najnižšiu sumu MM medzi 27 krajinami EÚ. V rokoch 2007 a 2008
medziro�ný rast PM ako aj MM bol vyšší ako rast miery inflácie. Tento jav je možné hodnoti�
ve�mi pozitívne, avšak v absolútnom vyjadrení suma PM aj MM ve�mi zaostávajú za úrov�ou
vä�šiny krajín EÚ. V kontexte vývoja nezamestnanosti a priemernej mzdy v národnom
hospodárstve  jednou z rozhodujúcich priorít sociálneho dialógu na Slovensku sa stáva
problematika chudobných pracujúcich. Vychádzajúc z definície Výboru pre sociálnu ochranu
„chudobným pacujúcim“ je osoba, ktorá pracuje najmenej 7 mesiacov v priebehu roka a žije
v domácnosti, ktorej celkové príjmy sú nižšie ako 60% národného príjmového mediánu.

Pod�a vývoja podielu zamestnancov v jednotlivých príjmových pásmach priemernej
hrubej mesa�nej mzdy na�alej riziko chudoby napriek práci sa dotýka približne 550 tisíc
osôb.
Tabu�ka: Podiely zamestnancov pod�a príjmov

Pásmo 2004 2005 2006 2007 2008
6 000 3,81 2,25 2,46 2,09 1,81

6 001 - 7 000 3,80 2,20 1,79 0,79 0,60
7 001 - 8 000 5,65 4,07 3,76 2,65 1,97

 8 001 - 9 000 6,54 5,40 4,95 3,33 3,04
9 001 - 10 000 6,69 5,89 5,61 4,66 3,65

10 001 - 11 000 6,81 6,28 5,53 4,85 4,14
11 001 - 12 000 6,69 6,32 5,75 5,00 4,30
12 001 - 13 000 6,60 6,33 5,90 5,33 4,64
Spolu 46,59 38,74 35,75 28,70 24,15

Zdroj: Slovstat ŠU SR

3. Globálna finan�ná a hospodárska kríza – námety a postupy na riešenie jej dopadov
v podmienkach Slovenska v kontexte plnenia programových téz KOZ SR na roky 2008-
2010

Slovenská ekonomika bude v roku 2009 pri naplnení predpokladov klesa� vo všetkých
variantoch. V roku 2010 sa v strednom a optimistickom variante predpokladá zmier�ovanie
negatívnych vplyvov globálnej finan�nej a hospodárskej krízy, �o by sa malo prejavi�
v miernom oživení ekonomiky. Pesimistický variant predpokladá  pokles HDP aj v roku 2010,
avšak miernejšie ako v roku 2009. Obdobie po roku 2010 (stredný a optimistický variant)
resp. 2011 (pesimistický variant) by malo by� pozna�ené postupným oživením ekonomických
procesov.

Zmeny a charakteristiky možno stru�ne zhrnú� do nasledujúcich bodov:

� pokles HDP a vä�šiny jeho zložiek v roku 2009 a nižší rast v nasledujúcich rokoch
v dôsledku spomalenia rastu u našich najvä�ších obchodných partnerov resp. len
slabého oživenia,

� zahrani�ný obchod prispeje v rokoch 2009 a 2010 k rastu HDP výrazne negatívne,
v ostatných rokoch zostáva príspevok zahrani�ného dopytu mierne kladný,

� v dôsledku prepadu HDP a relatívnej nepružnosti miezd smerom nadol prevýši rast
priemernej mzdy dynamiku produktivity práce, avšak v nasledujúcich rokoch by mali
mzdy a produktivita opä� rás� približne rovnakým tempom,
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� vplyvom nepriaznivého vývoja dôjde k zhoršeniu vývoja bilancie bežného ú�tu
v rokoch 2009 a 2010,

� nárast miery nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2010 a jej stagnácia v �alších rokoch.

Vo svetle uvedených skuto�ností a v nadväznosti  na programové tézy KOZ SR je
najbližšom období  potrebné sa zamera� na:

1. Akceptáciu primeranej štátnej zadlženosti pri financovaní investi�ných programov do
infraštruktúry, ktoré sú základom dlhodobého sociálno – ekonomického rozvoja:
� udržate�ná bytová výstavba  zameraná na rozvoj  sociálneho bývania a podporu

výstavby nájomných bytov za ú�elom posilnenia mobility pracovnej sily
� podpora “Memoranda o riešení ekonomického a sociálneho stavu v železni�nom

sektore“.
� biovýrobky - orientácia vidieckeho obyvate�stva v smere zabezpe�i� produkciu

kvalitných  biopotravín rastlinného a živo�íšneho pôvodu, remeselných a iných
výrobkov

� obnovite�né zdroje energie – budovanie bioplynových staníc v spojení s pestovaním
vhodných plodín – nosných substrátov na produkciu bioplynu – doplnkový substrát
biologický rozložite�ný odpad z domácností a z verejnej zelene

� zvyšovanie podielu obyvate�ov zásobovaných pitnou vodou a zvyšovanie podielu
odvádzania a �istenia odpadových vôd - budovanie verejných vodovodov a verejných
kanalizácií, hlavne pre malé obce, ktoré nie sú zahrnuté do Plánu rozvoja verejných
vodovodov a verejných kanalizácií – prevažná �as� prác je manuálneho charakteru-
bez mimoriadnych nárokov na pracovné zru�nosti

2. Podporu vývozu investi�ných celkov na celosvetové trhy, ktorých nosite�mi budú
slovenské firmy.

3. Prehodnotenie ú�innosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce s cie�om:
� pripravi� návrh na „rekonštrukciu“ nástrojov APTP“ v línií: nové nastavenie odvodov

na poistenie v nezamestnanosti – nové nastavenie finan�ných tokov  na princípe:
Individuálny ak�ný plán – Individuálny finan�ný koeficient

� presadzova� programy dlhodobého  investovania do vzdelania, získavania nových
zru�ností a školení zamerané na zvyšovanie produktivity práce v kontinuite so
skuto�nými potrebami trhu práce

4. Zdynamizovanie a rozvoj sociálnych služieb:
� podporou komunitných programov zameraných na vyrovnávanie regionálnych

rozdielov
� rozvojom sociálnej ekonomiky a sociálnej práce
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Príloha �.1

Ktoré zásadné rozhodnutia viedli ku kríze?

I. Reaganova administratíva v roku 1987 odvolala z funkcie šéfa FEDu (Federálny rezervný
systém) Paula Volckera a vymenovala Alana Greenspana. Výsledkom bolo oslabenie finan�nej
stability systému, pretože Fed otvoril kohútik s peniazmi a nezabezpe�il reguláciu finan�ného trhu.
Popri zlých pôži�kách banky prostredníctvom komplikovaných nástrojov ako sú deriváty medzné úvery
hrali pyramídovú hru nevídaných rozmerov. Kombinácia týchto krokov sa ukázala ako zni�ujúca.

II. Glass – Seallov zákon: odde�oval komer�né a investi�né banky. Jeho zrušením sa presadila
kultúra investi�ných bankárov. Vznikol dopyt po ve�kých výnosoch, ktoré môžu by� získané iba
prostredníctvom špekulácií a za ceny neúmerných rizík.

III. Buschove  opatrenia:  Od roku 2001 uplatnené da�ové ú�avy v prospech �udí s vyššími
príjmami a zníženie miery zdanenia kapitálových výnosov mali by� liekom na každú hospodársku
chorobu spôsobenú okrem iného aj vojnou v Iraku a s tým spojeným zvýšením cien ropy.

IV. Prijatie Sarbanov – Oxleyho zákona pod�a ktorého malo plati� „ Pokia� nemôžete dôverova�
ú�tom ktorejko�vek spolo�nosti potom takej spolo�nosti nemôžete dôverova� vôbec v ni�om.“
Základný problém  akciových opcií pre kvalifikovanú prácu manažmentu  bol v motivácií manažmentu
tolerova� ú�tovné podvody. (Enron, Worldcom).

V. Minister financií Henry Paulson získal 3.10.2008 na program obnovenia dôvery 700 mld.
dolárov  na použitie pod�a vlastnej úvahy bez dozoru, alebo justi�ného doh�adu.

Prízna�ná pre celú záležitos�  prí�iny vzniku krízy je myšlienka Alana Greespena:

„Našiel som chybu. Viera, že sa trhy samotné prispôsobia a že úloha vlády by
mala by� minimálna je omyl“

Príciny
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