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Medzinárodné ekonomické vzťahy – Stachová (prednášky) Mims Majtánová 
 
 

 
Základné informácie o predmete 

- prednášajúca: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 
- cvičiaca: Mgr. Jarmila Wefersová, PhD. 
- letný semester: 10 týždňov 
- literatúra: Medzinárodné ekonomické vzťahy (Stachová, Paškrtová) 

 
- hotnotenie: 

o SKÚŠKA = 60 % 
o CVIČENIA = 40 % (potrebných 25% ku skúške) 

§ skupinová úloha = 10 % 
§ čítanie + dotazník = 5 % 
§ esej = 10 % 
§ priebežná písomka = 15 % 

 
- obsah predmetu: 

o základné pojmy 
o medzinárodné ekonomické & finančné organizácie 
o teórie medzinárodného obchodu 
o medzinárodný pohyb kapitálu za účelom zisku (PZI) 
o medzinárodný pohyb kapitálu za účelom pomoci – rozvojová pomoc 
o medzinárodná migrácia pracovníkov 

 

Formy realizácie medzinárodných ekonomických vzťahov 
- vývoz a dovoz tovarov & služieb (medzinárodný obchod) 
- vývoz a dovoz kapitálu 
- medzinárodný pohyb pracovných síl 

 
 
Medzinárodné ekonomické subjekty 

- originálne (národné ekonomiky) 
- odvodené (transnacionálne spoločnosti) 
- spolu tvoria systém svetového hospodárstva 

 
 
Svetové hospodárstvo (ekonomika) 

- tvoria ho ekonomiky jednotlivých štátov, ktoré sú navzájom prepojené medzinárodnými 
ekonomickými vzťahmi 

- nie je len obyčajným súčtom národných ekonomík 
 

- determinanty rozvoja svetového hospodárstva 
o rozvinutá medzinárodná deľba práce 
o svetový obchod a svetový trh 
o menové a úverové vzťahy 
o medzinárodné hospodárske inštitúcie a organizácie 
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- medzinárodným ekonomickým vzťahom predchádza medzinárodná deľba práce 
 

- deľba práce 
o osamostatnenie rôznych druhov práce v spoločnosti 
o výrobné prostriedky musia dosiahnuť určitý stupeň vývoja 
o interakcia s rozvojom potrieb spoločnosti a jej jednotlivých členov 
o prejavom deľby práce v spoločnosti je špecializácia výrobcov, ktorá vedie k ich 

vzájomnej závislosti 
o ekonomické efekty deľby práce 

§ zvyšovanie sériovosti výroby 
§ rast produktivity práce 
§ znižovanie jednotkových nákladov výroby (zvyšovanie efektívnosti 

výroby) 
 

- medzinárodná deľba práce 
o špecificky rozvinutá forma spoločenskej deľby práce, pri ktorej sa vytvárajú 

kooperačné a výmenné (obchodné) vzťahy medzi národnými ekonomikami 
o určuje vecný obsah a smery pohybu medzinárodnej výmeny tovaru, čiže 

komoditnú a teritoriálnu štruktúru svetového obchodu 
o základný ekonomický zmysel medzinárodnej deľby práce je dosahovanie úspor 

národnej deľby práce 
 

o medzinárodná výrobná špecializácia 
§ zvyšuje efektívnosť využitia disponibilných ekonomických zdrojov 
§ vedie k zužovaniu vyrábaného sortimentu v krajine a k zvyšovaniu 

efektívnosti výroby 
 

o intenzita zapojenia krajiny do medzinárodnej deľby práce 
§ úplne uzatvorené (autarkčné) ekonomiky 

• autarkia = forma hospodárskej politiky 
• ľudia môžu spotrebovať len tie tovary & služby, ktoré krajina 

vyrobí 
• spotrebné možnosti = výrobné možnosti krajiny 
• krajina je sebestačná 

§ úplne otvorené ekonomiky 
• spotrebné možnosti krajiny sú vyššie ako jej výrobné možnosti 

 
o kvantifikácia miery zapojenia ekonomiky do medzinárodnej deľby práce 

§ 2 ukazovatele 
• podiel exportu a importu na vytvorenom HDP 
• podiel zahraničných investícií na celkových domácich 

investíciách 
 

o krajiny závislé na zahraničnom obchode 
§ chudobné krajiny (veľmi obmedzená štruktúra domácej výroby) 
§ vysoko vyspelé ekonomiky (malý ekonomický rozmer daný 

obmedzeným počom obyvateľov) 
§ monokultúrne krajiny (banánové republiky, OPEC – Organizácia krajín 

vyvážajúcich ropu) 



3  

- internacionalizácia 
o proces vzájomného preplietania národných ekonomík do jedného celosvetového 

reprodukčného procesu 
o zmedzinárodnenie hospodárskeho života 
o internacionalizácia hospodárskeho života je príčinou, ale aj predpokladom 

interdependencie, ktorá sa stáva jej dôsledkom 
 

o internacionalizácia sa rozvíja na základe rozvoja trhových vzťahov 
§ na úrovni jednotlivých ekonomík 
§ medzi jednotlivými národnými ekonomikami 
§ až vznikom svetového hospodárstva 

 
o formy internacionalozácie 

§ medzinárodná deľba  práce  &  jej formy (medzinárodná  kooperácia 
a špecializácia) 

§ medzinárodná výmena tovarov & služieb 
§ medzinárodný pohyb pracovných síl 
§ medzinárodný pohyb peňazí  & kapitálu 
§ medzinárodná výmena výsledkov vedy, techniky, know-how, atď. 
§ spoločne organizovaná výroba 

 
§ najvyššou formou internacionalizácie je medzinárodná ekonomická 

integrácia 
• proces postupného vzájomného prepájania, zbližovania  

národných ekonomík, prehlbovanie vzájomnej závislosti medzi 
nimi a postupné vytváranie regionálnych hospodárskych 
integračných zoskupení (celkov) 

 
§ mikroekonomická integrácia 

• vytváranie a prehlbovanie vzťahov medzi podnikmi z rôznych 
krajín 

• nadobúda rôzne formy: 
o dohody o spolupráci a kooperácii 
o spoločné projekty firiem 
o fúzie a organizačné formy   umožňujúce monopolnú 

výhodu 
o transnacionálne korporácie 

 
§ makroekonomická integrácia 

• proces spájania národných trhov jednotlivých krajín, ktorý sa 
uskutočňuje formou medzinárodných zmlúv 

 
§ stupne zjednocovania národných ekonomík 

• pásmo voľného obchodu 
• colná únia 
• spoločný trh 
• hospodárska únia 
• menová únia 
• politická únia (úplná ekonomická integrácia) 
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- medzinárodná ekonomická interdependencia 
o situácia, keď  na to,  čo sa deje v iných  krajinách  pôsobí  ekonomické dianie   

v danej krajine 
o realizácia toho, o čo sa usiluje daná krajina do určitej miery závisí od postupu   

a politiky iných krajín 
 

- ekonomická interdependencia 
o vzájomná závislosť medzi jednotlivými národnými ekonomikami (trhmi, 

regiónmi) 
o poukazuje na citlivosť danej krajiny na vývoj v iných ekonomikách 

 
- globalizácia 

o proces rozvoja ekonomických vzťahov v celosvetovom meradle 
o úzko súvisí s interdependenciou a integráciou (vo veľkej miere sa tieto pojmy 

prekrývajú s tým, že každý z nich zdôrazňuje niečo iné 
 

- globalizácia & internacionalizácia 
o internacionalizácia ekonomiky 

§ zmedzinárodňovanie ekonomiky 
§ prerastanie hospodárskych aktivít cez hranice 

 
o globalizácia 

§ proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach 
(ekonomická, politická, sociálna, kultúrna) 

§ proces, v dôsledku ktorého sa trhy a výroba v rozličných krajinách 
stávajú   na  sebe   čoraz   závislejšie  a to   vďaka  dynamike  obchodu  
s tovarom a službami a mobilite kapitálu a technológií (OECD) 

 
 
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE 

- organizácie, ktoré pôsobia za hranicami štátu 
- konkrétna  manifestácia  regulovaných  medzinárodných  vzťahov  s ich  formálnou     

a materiálnou existenciou 
- medzinárodná organizácia je manifestácia regulovaných medzinárodných 

vzťahov, je to inštitucionálna podoba medzinárodných vzťahov 
- medzinárodný = na úrovni štátov, vlád štátov, podnikov, neziskových organizácií 
- majú nadnárodný charakter, čiže subjekty sa prepájajú na vyššej úrovni ako len v rámci 
štátu a nadväzujú spoluprácu 

- organizácie, ktoré v sebe nesú kontext štátneho (národného) členstva, čiže ktorých 
členom sú štáty 

- niečo čo spája minimálne 2 štáty & ich vládnych predstaviteľov 
- organizácia nie je to isté ako inštitúcia 

o medzinárodná organizácia 
§ vyšší stupeň, ktorého členmi sú jednotlivé štáty 
§ novovytvorený subjekt 

 
o inštitúcia 

§ výkonný orgán organizácie 
§ organizácie fungujú na základe práce inštitúcií 
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§ inštitúcie riadia organizácie 
- medzinárodné organizácie 

o OSN = Organizácia spojených národov (United Nations Organisation) 
o EBOR = Európska banka pre obnovu & rozvoj (European Bank for 

Reconstruction and Development) 
o NATO = Organizácia Severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty 

Organization) 
o Skupina svetovej banky (The World Bank Group) 
o EÚ = Európska únia (European Union) 
o OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu & rozvoj (Organization for 

Economic Co-operation and Development) 
o Svetová obchodná organizácia 
o EB = Európska banka (European Bank) 
o WHO = Svetová zdravotná organizácia (World Health Organisation) 
o GATT = Všeobecná dohoda o clách a obchode (General Agreement on Tarrifs 

and Trade 
o EFTA =    Európske    združenie voľného   obchodu(European Free   Trade 

Association) 
 

- Slovensko je členom 108 medzinárodných organizácií 
o ročne prispieva do medzinárodných organizácií 50 000 000 € 
o najvyššie príspevky odvádza s výnimkou EÚ do NATO 
o pred pádom komunizmu bolo (Česko)-Slovensko členom  RVHP  (Rada  

vzájomnj hospodárskej pomoci) – v súčasnosti už neexistuje 
 

o medzinárodné medzivládne organizácie, kde je Slovensko členom 
§ OSN, EÚ, OECD, WTO, MMF, NATO, UNESCO, CEFTA, EBOR, 

FAFT, SCHENGEN, MONEYVAL, INTERPOL, EUROSTAT, WHO 
 

o pozitíva členstva v medzinárodných organizáciách 
§ spolupráca s členskými krajinami 
§ otvorený medzinárodný trh 
§ voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu, osôb 
§ modernizácia 
§ úspory pri pohybe tovaru 

 
o negatíva členstva v medzinárodných organizáciách 

§ vysoké príspevky 
§ vyššia konkurencia zahraničných výrobkov 
§ dovoz nekvalitných výrobkov 
§ vyššie náklady na kontrolu 

 
- objavujú sa hospodárske problémy, ktorým jednotlivé štáty nevedia alebo nechcú čeliť 

individuálne (ekonomické krízy, chudoba, enviromentálne problémy, utečenci & 
migrácia, vojnové konflikty) 

- medzinárodné organizácie jednoduchšie riešia spoločenské problémy a ľahšie sú 
prijímané odporúčania z pozície medzinárodnej organizácie než od jednotlivých štátov 
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- na to, aby medzinárodné organizácie mohli vzniknúť, bolo potrebné splniť 
niekoľko podmienok: 

 
o štátna suverenita 

§ štáty museli byť schopné začať spolupracovať a prepájať sa 
 

o vzájomná hospodárska závislosť 
§ štáty si museli uvedomiť, že sú hospodársky prepojené, závislé od seba  

a že bude jednoduchšie, keď budú navzájom spolupracovať 
 

o existencia zhodných záujmov 
 

o nevyhnutnosť zachovania vzájomnej spolupráce 
 

- štáty vytvárajú medzinárodné organizácie na vykonanie vecí, ktoré nemôžu urobiť samé 
a aby predchádzali veciam, ktoré by neboli v štátnych záujmoch a ktoré by sa mohli 
udiať (iniciatíva na ich vznik prišla zo strany štátov) 

- štáty medzinárodné organizácie podporujú a riadia 
- medzinárodné organizácie možno nájsť takmer vo všetkých aspektoch našich životov 
- členstvo v medzinárodných organizáciách sa javí ako prostriedok na zníženie 

pravdepodobnosti násilných konfliktov medzi členskými štátmi 
 

- základné delenie medzinárodných organizácií 
 

o medzivládne 
§ pôvodne vznikali len medzivládne medzinárodné organizácie 
§ ukázalo sa, že niektoré nemajú zmysel na vládnej úrovni a užitočnejšie 

budú ako mimovládne 
 

o mimovládne 
§ niektoré organizácie vznikli na mimovládnej úrovni a ukázalo sa, že bolo 

potrebné, aby tam boli zakomponované vlády 
§ priemyselný rovoj, zdravie, náboženská, vedecká, vzdelávacia, 

humanitárna oblasť 
§ Medzinárodná meteorologická organizácia 
§ Poštová únia 
§ Organizácia pre výskum morského dna 
§ FIFA 
§ Medzinárodná frankofónna únia 

 
- 1. medzinárodná organizácia vznikla v 15. storočí 
- k spusteniu vzniku medzinárodných organizácií prispela priemyselná revolúcia, ktorá 

vytvorila priestor na vytváranie medzinárodných organizácií 
- prvé náznaky boli riečne a plavebné komisie, ktoré začali vznikať na riekach (Rýn, 

Labe) v našich geografických končinách a snažili sa regulovať dopravu po týchto 
riekach, museli zapojiť všetky krajiny, cez ktoré rieka išla, aby to malo zmysel 

- ďalšie boli organizácie, ktoré boli dôsledkom rôznych vynálezov v rámci priemyselnej 
revolúcie (Medzinárodná telegragická únia) 

- organizácie sa začali postupne objavovať vo viacerých oblastiach 
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- spočiatku vznikali mimovládne organizácie, ale postupom času sa ukázala potreba 
medzivládnych organizácií (katolícke organizície, Červený kríž) 

- Medzinárodná organizácia práce vznikla na mimovládnej úrovni, ale ukázalo sa, že je 
potrebné, aby sa zapojili vlády, a teda sa zmenila na medzivládnu organizáciu 

- najviac medzinárodných organizácií začalo vznikať v 19. storočí (pokrok, potreba 
spolupráce, hospodárska kríza) 

 
- po 2. svetovej vojne 

o OSN (Organizácia spojených národov) 
o MMF (Medzinárodný menový fond) 
o Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 
o Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu (predchodca OECD) 
o Organizácia severoatlantickej zmluvy (NATO) 
o európske spoločenstvá 

 

- Organizácia spojených národov OSN 
o nebola prvá organizácia, ktorá mala mierový zámer 
o je univerzálna (venuje sa viacerým oblastiam) 
o hlavným cieľom bolo zabezpečenie mieru vo svete a postupne sa začala  
štruktúra cieľov rozširovať (ekonomické, finančné inštitúcie) 

o viaceré medzinárodné organizácie s OSN spolupracujú 
o nevydareným predchodcom bola Spoločnosť národov, ktorá zanikla a OSN 

začala úplne od nuly 
§ vznikla po 1. svetovej vojne s cieľom zabezpečiť mier & bezpečnosť 
§ nebola úspešná, pretože v tom čase sa ukázalo, že individuálna sila 

veľmocí a individuálne presadzovanie cieľov je oveľa významnejšie ako 
snaha o spoluprácu a hľadanie spoločných riešeni a zlyhala na konflikte 
hlavných veľmocí 

§ nesplnila svoj cieľ 
§ zanikla v priebehu 2. svetovej vojny 

 
 

- Európska únia 
o základom bolo vytvorenie ESUO (Európske spoločenstvo uhlia a ocele) - ́ 51 

§ prvé spoločenstvo, ktoré vzniklo 
§ vzniklo tak, že pokrylo len oblasť uhlia a ocele po 2. svetovej vojne, 

ktoré bolo potrebné zastrešiť a začať riadiť, aby nedošlo k tomu, že 
nejaká krajina začne zbrojiť a vyvolá ďalší konflikt 

§ na začiatku bolo 6 členských štátov (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, 
krajiny BeNeLuxu) 

§ integrácia sa ďalej posilňovala a v 1957 bolo vytvorené EHS (Európske 
hospodárske spoločenstvo) a Európske spoločenstvo pre atómovú 
energiu 

§ cez zlučovacie zmluvy došlo k tomu, že sa začali nazývať ako európske 
spoločenstvá, neskôr vzniklo Európske spoločenstvo (ESUO & EHS   
mali 1 komisiu, parlament) 

§ v roku 1993 bola vytvorená Európska únia 
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- OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu & rozvoj) 
o vznikla v roku 1961 
o nástupca   Organizácie   pre   európsku   hospodársku   spoluprácu   (OEEC – 

Organization for European Economic Co-operation) 
§ vzniklo po 2. svetovej vojne 
§ vzniklo v rámci projektu rozvojovej pomoci poskytnutej zo strany 

Spojených štátov amerických v podobe Marshallowho plánu 
§ vzniklo pre európske štáty 
§ začiatkom 60. rokov sa ukázalo, že táto organizácia už nemá veľký  

zmysel v takej podobe 
§ organizácia tohto charakteru zmysel mala, a preto došlo k transformácii 

– išlo naozaj o predchodcu 
§ rozšírilo sa to aj na krajiny mimo Európy (predtým USA nebolo členom), 

rozšírilo sa aj zameranie 
 

o organizácia, ktorá sa snaží mapovať rozdiely vo svete, pomáhať tam, kde je to 
potrebné, je to rozvojová organizácia (nie pre krajiny 3. sveta – tie nie  sú  
členom) 

o sídli v Paríží (Francúzsko) 
o generálnym riaditeľom je Angel Gurria (na čele je už druhé 5 ročné obdobie) 
o má 34 členských štátov (zaraďuje sa medzi menšie medzinárodné organizácie) 
o často sa spájala s prívlastkom Klub bohatých, už sa veľmi nepoužíva – iné 

záujmy organizácie 
 

o Slovenská republika sa stala členom v roku 2000 (30. členský štát) 
§ posledná krajina v rámci V4, ktorá vstúpila do OECD 

• V4 = Vyšehradská štvorka (4 stredoeurópske štáty – Slovenská 
republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) 

o Rusko nie je členským štátom, ale prebiehajú prístupové rokovania 
o Čína tiež nie je členom OECD, ale je to jeden z jeho kľúčových partnerov 

(Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika – BRICS) 
§ spoločné hospodárske zoskupenie týchto krajín 
§ rýchly hospodársky rast 
§ nábeh na to, aby sa stali dominantnými krajinami vo svete v budúcnosti 

o cieľom je podpora hospodárskeho a ekonomického rastu, rast zamestnanosti, 
zvyšovanie životnej úrovne, udržiavanie finančnej stability, prispenie k rastu 
svetového obchodu 

o OECD je financovaná z členských príspevkov (USA, Japonsko, Nemecko, 
Francúzsko, ..., Slovensko, Luxembursko, Island) 

 
 

- Medzinárodné finančné organizácie 
o MMF (Medzinárodný menový fond) 
o World Bank Group (Skupina svetovej banky) 
o EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) 
o EIB (European Investment Bank) 
o ECB (European Central Bank) 
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- vznik Bretton – Woodskych organizácií 
o medzinárodná konferencia v júli 1944 v Bretton Woods (New Hampshire, USA) 
o prostredníctvom tejto konferencie sa snažili predstavitelia hlavných ekonomík 

toho obdobia zadefinovať nový svetový menový systém 
o vznikol Medzinárodný menový fond a Medzinárodná banka pre obnovu  &  

rozvoj 
 
 

- Medzinárodný menový fond 
o vznikol 27. decembra 1945 (29 krajín) 
o na čele je Christine Lagarde (jediná z hlavných inštitúcií, ktorá má na čele 
ženu) 

o sídli vo Washington, D.C. 
o 188 členských štátov (štáty fungujú v rámci skupín, pričom každá skupina si 

zvolí svojho predstaviteľa, ktorý chodí na hlavné rokovania a ktorý rokuje         
v zájme celej tej skupiny), na výročných zasadnutiach sa zúčastňujú všetci 

 
o cieľom je podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu, stabilitu výmenných 

kurzov, podporovať hospodársky rast, rast zamestnanosti, poskytovať pomoc   
pre krajiny s problémami s nevyrovnanou platobnou bilanciou 

o organizácia, ktorá nenúti svet k tomu, aby mal 1 menu a aby existovala centrálna 
banka celého sveta, ale snaží sa dohliadať na vyrovnanú platobnú bilanciu, aby 
neboli veľké výkyvy medzi menami, aby nenastali v štátoch príliš krízové 
scenáre v dôsledku vývoja v inej krajine 

o je financovaný z členských príspevkov 
 

o MMF je úzko prepojený so Skupinou svetovej banky 
§ na čele MMF je Európa 
§ na čele Skupiny svetovej banky je Amerika 

 
o vytvorilo si vlastnú zúčtovaciu jednotku - Zvláštne práva čerpania – SDR 

(Special Drawing Rights) 
§ SDR tvorí v súčasnosti kôš 4 mien (euro, USD, britska libra, japonský 

jen) 
§ každá mena má nejakú váhu a na základe toho je vypočítaná váha 

zúčtovacej jednotky 
§ slúži na zúčovanie platieb medzi členskými štátmi 

 
o hlavné úlohy MMF: 

§ úloha dohľadu nad menovým systémom 
§ finančná pomoc členským štátom (poskytujú pôžičky – musí sa vrátiť, 

nedáva dotácie, požičiava za určitých podmienok, výhodnejšie 
podmienky) 

§ technická asistencia (odporúčania) 
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- Svetová banka a Skupina svetovej banky 
o Skupina svetovej banky (The World Bank Group) 

§ cieľom je pomáhať rozvojovým krajinám 
§ tvorí ju 5 inštitúcií, pričom každá má na starosti niečo iné 
§ členom Skupiny svetovej banky sa môže stať štát, ktorý je členom MMF 

 
• IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (poskytujú 

dotácie vládam a pod. – oficiálna pomoc) 
Ø International Banka for Reconstruction and Development 
Ø vznikla spolu s MMF v rámci Bretton-Woodskej 

konferencie 
Ø vznikla 1. júla 1944 
Ø sídli vo Washington, D.C. 
Ø 188 členských štátov 
Ø na čele je Jim Yong Kim 
Ø každý štát, ktorý chce byť členom niektorej z inštitúcií 

Svetovej banky, musí byť členom IBRD 
Ø členská základňa IBRD & MMF je rovnaká (prepojenie – 

veľmi úzka spolupráca) 
Ø organizácia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú 

pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu 
a zvýšiť životné štandardy na celom svete 

Ø zameriava sa na stredne bohaté spomedzi rozvojových 
krajín a krajinám, ktoré sú úveruschopné 

Ø poskytuje pôžičky krajinám, u ktorých vie, že ich splatia 
 

• IDA – Medzinárodné združenie pre rozvoj (poskytujú dotácie 
vládam a pod. – oficiálna pomoc) 

Ø International Development Association 
Ø zabezpečuje dostupnosť finančných prostriedkov pre 

najchudobnejšie  krajiny  sveta,  podporuje  ekonomický 
a sociálny pokrok v týchto krajinách 

Ø nejedná sa o dotácie (musí sa splatiť) 
Ø pôžičky na dlhšie obdobie za výhodnejších podmienok 

(0% úrok), časový horizont je nadstavený na desiatky 
rokov a pod. 

 
• IFC - Medzinárodná finančná korporácia (podpora investorov) 

Ø International Finance Corporation 
Ø snaží     sa      podporovať      súkromných      investorov 

z rozvinutých krajín, aby investovali do rozvojových 
krajín 

Ø veľmi veľa rizík v rozvojových krajinách pre investorov 
(pôžičky slúžia na úhradu nákladov) 

Ø poskytuje pôžičky a priame investície súkromných 
obchodným spoločnostiam v rozvojových krajinách, 
stimuluje        a mobilizuje        súkromné        investície  
v rozvojových krajinách 
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• MIGA -   Mnohostranná   agentúra   pre   investičné  záruky 
(podpora investorov) 

Ø The Multilateral Investment Guarantee Agency 
Ø podporuje prílev zahraničných investícií do rozvojových 

krajín prostredníctvom poskytovania záruk zahraničným 
investrorom proti stratám súvisiacim s politickými 
rizikami 

Ø poskytuje investorom záruky voči rizikám 
 

• ICSID -Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov 
(podpora investorov) 

Ø International Centre for Settlement of Investment 
Disputes 

Ø rieši    investičné    spory    medzi     členskými     štátmi 
a zahraničnými investormi, je prostredníkom pre 
urovnávanie sporov 

Ø plní úlohu mediátora a v prípade potreby môže spor 
rozhodnúť (nie je primárna úloha) 

 
o Svetová banka 

§ myslí sa tým IBRD, niekedy aj spolu s IDA 
§ je to preto, lebo tieto inštitúcie majú veľmi podobné zameranie, a to 

pomoc rozvojovým krajinám, pričom Medzinárodná banka pre obnovu  
a rozvoj pomáha bohatším spomedzi rozvojových krajín 
(úveruschopným krajinám) a IDA pomáha najchudobnejším krajinám, 
ktoré  potrebujú  dostávať  pôžičky za  čo  najvýhodnejších  podmienok 
s 0% úrokom na dlhšie obdobie, atď. 

§ inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim   
sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť štandardy na celom svete 

§ špecializovaná inštitúcia OSN 
• má inú náplň než OSN 
• vedenie nespadá priamo pod OSN 

 

RADA EURÓPY 
 

- nie je orgánom EÚ 
- medzinárodná organizácia na európskom kontinente (združuje európske štáty) 
- nemá nič spoločné s Európskou úniou (nie je jednou u inštitúcií EÚ) 
- je to regionálna organizácia (zameraná na európsky kontinent) 
- vznikla po 2. svetovej vojne (1949) 
- 47 členských štátov (Rusko, Azerbajdžán, Gruzínsko,...) 
- venuje sa  ochrane  ľudských  práv,  dohovoru  o ľudských  právach,  dohovoru 

o právach detí, zachovaniu mieru, Európska sociálna charta 
- totožná vlajka ako vlajka EÚ 

o 12 hviezdičiek – číslo plnosti (jednota a plnosť v rámci európskeho kontinentu) 
o EÚ požiadala Radu Európy o používanie ich vlajky (1986) 

- Európsky súd pre ľudské práva 
o spadá pod Radu Európy 
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EURÓPSKA ÚNIA 
- Robert Schuman: francźsky minister zahraničných vecí v 1950 navrhol deklaráciu, 

vďaka čomu vzniklo prvé zoskupenie štátov (dnes známe ako Európska únia) 
- Veľká Británia a Francúzsko nedokázali spolupracovať, a preto Veľká Británia nebola 

hneď členom 
- pomerne dlho bolo iba 6 členských štátov (21 rokov nebolo pôvodné spoločenstvo 

rozšírené) 
- pri rozširovaní vstúpila Veľká Británia, Dánsko, Írsko a postupom krajiny ďalšie štáty 
- v súčastnosti má EÚ 28 členských štátov 
- Slovensko sa stalo členom EÚ v roku 2004 
- Lisabonská zmluva (2009): zmluva, ktorá zrušila a nahradila dovtedajšie zmluvy 

o 1993-2009 fungovali EÚ aj Európske hospodárske spoločenstvo 
o pred tým fungovali len európske spoločenstvá,  potom zjednotenie inštitúcii      

a neskôr aj zjednotenie názvu – Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) 
 

SYMBOLY EÚ 
- motto EÚ: „Zjednotení v rozmanitosti“ (2000) 

o symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite 
a využívať výhody rozločnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu 

 
- vlajka EÚ: 12 hviezdičiek 

o symbol jednoty, solidarity a harmónie národov Európy 
- hymna EÚ: „Óda na radosť“ 

o 9. symfónia - Ludwig van Beethoven (1823) 
- deň Európy: 9. máj 

o Robert Schuman navrhol deklaráciu (1950) 
- spoločná mena: € 

o Slovensko – 1.1.2009 
- 24 úradných jazykov 

 
 

EURÓPSKY PARLAMENT (Martin Schulz, Štrasburg/Brusel/Luxemburg) 
 

- zákonodarný orgán EÚ 
- priamo volený orgán EÚ s legislatívou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou 
- 751 poslancov  (jediná inštitúcia, do ktorej si volíme zástupcov priamo) 
- spoločne s Radou EÚ prijíma zákony, ktoré navrhuje Európska komisia 
- rozhoduje o rozpočte EÚ spolu s Radou EÚ 
- má poradné slovo v mnohých rozpočtových položkách  (okrem poľnohospodárstva) 
- môže rozpočet zamietnuť 

 
- dohliada na všetky aktivity EÚ 
- má kľúčovú rolu pri menovaní Komisie ako celku v hlasovaní o dôvere, taktiež môže 

vyjadriť komisii nedôveru a prinútiť ju rezignovať 
- odsúhlasujú prijatie nových členov do EÚ a medzinárodné zmluvy 
- podporuje dôležitosť ochrany ľudských práv 
- najväčšie zastúpenie majú kresťanskí demokrati, skupina aliancie liberálov 

a demokratov 
- 2,5 ročné volebné obdobie 
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EURÓPSKA RADA (Donald Tusk, Brusel) 
 

- nemá budovu!!! 
- štvrťročné samity 
- všetky medzinárodn otázky sa posudzujú na úrovni Európskej rady 
- je zložená z hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ, predsedu Európskej rady 

a predsedu Európskej komisie 
- nie je totožná s Radou Európy, ani s Radou EÚ 

 
- predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ 
- rozhoduje o celkovom smerovaní a politických prioritách EÚ, avšak neprijíma právne 

predpisy 
- zaoberá sa zložitými a citlivými otázkami, ktoré nie je možné riešiť na nižších úrovniach 

medzivládnej spolupráce 
 

- stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, pričom zohľadňuje 
strategické záujmy EÚ a obranné dôsledky 

- navrhuje a vymenúva volebných kandidátov do určitých vysokých funkcií na úrovni    
EÚ, ako sú ECB a Komisia 

 
 

EURÓPSKA KOMISIA (Jean-Claude Juncker, Brusel) 
 

- komisárov nominuje vláda jednotlivých štátov 
- podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a presadzovania 

právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ 
- je tvorená tímom alebo kolégiom komisárov, pričom 1 je z každej krajiny (28  

komisárov) 
- Slovensko: Maroš Šefčovič – energetická únia 

 
- je to politicky nezávislá výkonná zložka EÚ 
- má výlučnú zodpovednosť za prípravu návrhov nových európskych právnych predpisov 
- vykonáva rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
- je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá predkladá právne predpisy na schválenie Európskemu 

parlamentu a Rade a ktorá ochraňuje záujmy EÚ a jej občanov v otázkach, ktoré nie je 
možné účinne riešiť na vnútroštátnej úrovni 

- prostredníctvom konzultácií s odborníkmi a verejnosťou zabezpečuje správnosť 
technických údajov 

 
- stanovuje priority EÚ v oblasti výdavkov spolu s Radou a Parlamentom 
- vypracúva ročné rozpočty na schválenie v Európskom parlamente a Rade 
- kontroluje použitie finančných prostriedkov pod dohľadom Dvora auditórov 
- spolu so Súdnym dvorom zabezpečuje riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ vo 

všetkých členských štátoch 
 

- vystupuje v mene všetkých  krajín  EÚ v rámci  medzinárodných  organizácií, najmä    
v oblastiach obchodnej politiky a humanitárnej pomoci 

- rokuje o medzinárodných dohodách v mene EÚ 
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RADA MINISTROV = RADA EÚ (Brusel) 
 

- nemá budovu!!! 
- dáva dokopy ministrov členských štátov EÚ podľa toho, ktorá oblasť musí byť 

prerokovaná 
- každá krajina vykonáva 6-mesačné predsedníctvo 
- zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie 
- vznikla v 1958 ako Rada EHS 

 
- Slovensko bude predsedať v najbližšom období!!! 

 
- teraz predsedá Holandsko 

 
- ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na 

svojich stretnutiach 
- spolu s Európskym parlamentom je hlavným rozhodovacím orgánom EÚ – prejednáva 

a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov Európskej komisie 
 

- vypracúva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení  Európskej   
rady 

- uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami 
- schvaľuje ročný rozpočet EÚ spolu s Európskym parlamentom 

 
 
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD 

 

- zdôrazňovaný tlak na liberalizmus (upevňovanie obchodu) 
 

- merkantilizmus bol prvou súhrnnou teoretickou koncepciou zahraničného obchodu 
- začiatok 16. stročia – polovica 18. storočia 
- Veľká Británia, Francúzsko, Západná Európa 
- bohatstvo národa závisí od množstva drahých kovov, ktoré štát vlastní 
- drahé kovy možno získať cez kolónie, čiže cez ťažbu na území štátu alebo v rámci     

kolónií 
- ďalšou možnosťou bolo vyvážanie tovaru (export) 
- jednostranne výhodná transakcia (víťaz je ten, kto vie exportovať viac finálnych 

produktov) 
 

- ďalšie teórie boli akousi reakciou na merkantilizmus, keď sa mnohí predstavitelia 
klasickej ekonomickej školy opierali o to, že merkantilizmus nie je dlhodobo udržateľný 
a nevie zapojiť všetky krajiny rovnomerne (nikto by nedovážal) 

 
- argumentoval cez menové vzťahy v ekonomike, keď poukázal, že hromadením  

bohatstva ide  štát  sám  proti  sebe,  čím  sa  znižovala  hodnota  peňazí  a dochádzalo 
k rastúcej inflácii a ekonomika sa stáva menej konkurencieschopnou z pohľadu rastu  
cien voči zahraničnej konkurencie 

 
- Adam Smith zasa tvrdil, že bohatstvo národov by nemalo byť postavené na množstve 

drahých kovov,  ale to čo dáva hodnotu v ekonomike je ľudská práca, ktorá ďalšie   
hodnoty vytvára 
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- Adam Smith navrhol svoju Teóriu absolútnych výhod, ktorá bola postavená na 
jednoduchých, dosť  nerealistických  predpokladoch,  keďže  absolútnu  výhodu  videl 
v tom, že najdôležitejšie je produkovať s menšími nákladmi než ktorákoľvek iná krajina 
(dovážať to, čo iní produkujú s nižšími nákladmi a naopak) 

o nechcel, aby sa do medzinárodného obchodu zapojila krajina, ktorá nižšie 
náklady v ničom nedosahuje 

o videl možnosť benefitu len pre krajiny, ktoré majú absolútnu výhodu 
 

- David Ricardo poukázal na to, že aj krajiny, ktoré nemajú absolútnu výhodu, môžu   
z medzinárodného obchodu profitovať 

 
- navrhol Teóriu komparatívnych výhod, pričom komparatívnu výhodu videl v tom, že 

krajiny by sa mali špecializovať na výrobu tých tovarov, pri ktorých výrobe dosahujú 
vyššie komparatívne výhody ako partnerská krajina 

o každá krajina sa bude špecializovať na produkciu takého tovaru, ktorý dokáže 
vyrábať za porovnateľne nižšie náklady 

o nižšie náklady obetovaných príležitostí 
 

o banánové krajiny, juhoamerické krajiny, africké krajiny, producenti kávy (teória 
absolútnych a komparatívnych výhod) 

 
 

- na nich nadväzovali Marxisti a do istej miery sa prelínali, Karl Marx – Teória 
medzinárodnej hodnoty, keď tvrdil, že svetový trh preverí potrebu daného produktu a je 
dôležité pustiť tovar na svetový trh, kde sa ukáže, či je reálne konkurencieschopný, 
potrebný a či má zmysel ho vyrábať 

 
 

- následne prišli teórie, ktoré vysvetľovali medzinárodný obchod na základe vybavenosti 
krajiny výrobnými faktormi, kde išlo o to, že ak krajina má veľké množstvo výrobného 
faktora (rôzne odvetvia si do veľkej miery vyžadujú nejaký výrobný faktor), tak sa má 
krajina špecializovať na to odvetvie, na ktorý má dostatok výrobného faktora – Sayova 
teória hodnoty (teória 3 výrobných faktorov) 

o ako prví začali poukazovať na rozdielnosť krajín na základe disponovania 
výrobnými faktormi a na rozdielnosť potrieb v odvetviach 

o začali sa zameriavať na to, že niektoré výrobné faktory sú zameniteľné, ale iba 
do istej miery 

o medzinárodné obchodovanie nie je založené na voľnom obchode, a preto sa táto 
teória reálne neosvedčila 

o pestovatelia bavlny – dlhodobo bývala India 
 

- tieto teórie vysvetľujú, prečo medzi sebou obchodujú krajiny, ktoré sú rozdielne 
 

- k teóriám medzinárodného obchodu prispel aj Keynes – Teória efektívneho dopytu, keď 
porovnával vplyv zahraničného obchodu s výškou investícií v záujme rozvoja 
ekonomiky – štátne zásahy do ekonomiky 

o narážal na to, že prilákaním zahraničných investorov sa krajina bude rozvíjať 
o prepájal rozvoj ekonomiky na medzinárodný obchod 
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- asi štvrtina medzinárodného obchodu sa deje medzi krajinami, ktoré sú si podobné 
o dosahovanie úspor z rozsahu 
o rozširovanie trhov 

 

MEDZINÁRODNÝ POHYB KAPITÁLU 
 

- kapitál je jedným z výrobných faktorov = najhodnotnejší VF 
o 3 základné výrobné faktory = práca, pôda, kapitál 
o začína sa hovoriť o štvrtom VF = podnikanie 
o pohyb pôdy – iba v rámci 1 krajiny maximálne 
o pohyb práce – migrácia (medzinárodný pohyb) 

 

- cezhraničný pohyb kapitálu sa začal rozvíjať až v 19. storočí 
- hlavným dôvodom medzinárodného pohybu kapitálu je dosiahnutie zisku (dosiahnuť 

vyšší zisk pri rovnakom riziku alebo rovnaký zisk pri nižšom riziku) 
o zdá sa výhodnejšie uplatniť kapitál niekde inde ako vo vlastnej krajine – očakáva 

sa vyššie zhodnotenie kapitálu 
o úrok, dividenda, podiel na zisku spoločnej spoločnosti, renty 

 

- hmotný kapitál – stroje, fyzické statky 
- finančný/peňažný kapitál – peniaze, ktoré sú investované 

 
 

- pôvod kapitálu 
 

o verejný kapitál 

§ prostriedky na úrovni štátu, prípadne na úrovni medzinárodných 
organizácií 

§ zväčša sa presúvajú nie preto, aby zvýšili zisk, ale preto, aby pomohli 
§ oficiálna rozvojová pomoc, jednostranné transfery s cieľom pomôcť 

inde, transfery peňažných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci 
§ prioritne ide o rozvojovú humanitárnu pomoc 

 
o súkromný kapitál 

§ banky, dôchodkové fondy, investičné fondy, nadnárodné korporácie, ale 
aj fyzické osoby 

§ cieľom je dosiahnuť zisk 
§ investovať  kapitál  s rovnakým  výnosom  pri  nižšom  riziku  alebo      

s vyšším výnosom pri rovnakom riziku 
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- motívy vývozu kapitálu 
 

o diverzifikácia rizika 
 

o dosahovanie vyšších ziskov 
 

o nižšie mzdové náklady v zahraničí 
§ lacnejšia pracovná sila 

 
o preferenčné postavenie rozvojových štátov 

§ rozvojové krajiny sú zvýhodňované oproti rozvinutým krajinám – oveľa 
výhodnejšie podmienky 

 
o hľadanie odbytových trhov 

§ zväčšovanie trhu nielen tej krajiny, ale aj širšieho okolia (Slovensko – 
súčasť trhu Európskej únie) 

 
o prekonávanie prekážok medzinárodného obchodu 

§ niekedy je pre investora výhodnejšie presunúť výrobu do inej krajiny ako 
do nej vyvážať - substitúcia exportu tovaru 

 
o výhodnejšie ekonomické podmienky 

§ nižšie dane, odvodové úľavy, výhodnejší daňový systém 
 

o ekologický neokolonializmus 
§ niektoré rozvinuté krajiny presúvajú výrobu do rozvojových krajín, kde 

ekologické normy zďaleka nie sú tak prísne ako v rozvinutých krajinách 
§ jedná sa o menej ekologickú výrobu 
§ presúvajú sa staré stroje, ktoré nie sú tak efektívne a viac znečisťujú 
životné prostredie 
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- faktory vychádzajúce z analýzy ekonomického stavu SAV, kde sa v rámci tejto analýzy 
venovali regiónu V4 a sledovali rozdiely krajín z pohľadu rozdielnych faktorov, ktoré 
sa ukazujú ako veľmi dôležité pre investorov 

 
o prístup k trhom a zákazníkom 
o kvalita miestnej interakcie (korupcia, odbory, kriminalita) 
o dane a zvýhodnenia 
o efektívnosť produkcie (náklady práce, primárne suroviny, ceny energií) 
o dostupnosť pracovnej sily 
o regulácia (stabilita podnikateľského prostredia) 
o prístup k strategickým aktivitám (dodávatelia, kapitálový trh) 
o efektívnosť transportu 
o inovačné kapacity 
o znižovanie rizika 

 
 

 

- Faktory je možné rozdeliť do 2 hlavných skupín faktorov atraktívnosti 
 

o výhody príslušnej krajiny ako lokality pre investície všeobecne 
§ výhody dostupné pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia na 

danom trhu 
 

o špecifická politika konkrétneho štátu 
§ zameraná na prilákavanie priamych zahraničných investícií 
§ budovanie infraštruktúry, poskytovanie daňových prázdnin, vyplácanie 

pozemkov na mieste, kde sa dá vybudovať nová továreň 
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- formy medzinárodného pohybu kapitálu (SÚKROMNÝ KAPITÁL) - ZISK 
 

o priame zahraničné investície (PZI) – Foreign Direct Investment (FDI) 
§ najvýznamnejšia forma medzinárodného pohybu kapitálu 
§ dlhodobejší časový horizont 
§ ide o nákup zahraničných aktív za účelom kontroly (minimálne 10% 

podielu spoločnosti) 
§ sú to investície založené na dlhodobom vzťahu k podniku a odrážajú 

trvalý záujem o kontrolu rezidentským subjektom 1 krajiny (zahraničný 
investor alebo materská spoločnosť) v podniku rezidenta inej krajiny 
(podnik s priamymi zahraničnými investíciami, filiálkami alebo afiliácie 
podniku) 

 
delenie podľa toho ako prichádzajú na trh 

 
§ investície na zelenej lúke (greenfield investment) 

 
• nevstupovali do žiadneho podniku ani neprebrali budovu po inej 

podnikateľskej činnosti 
• Kia Motors, Tesco 

 

§ investície na hnedej lúke (brownfield investment) 
 

• už zastavaná plocha, ale ešte sa nevyužívala 
• skupovanie nehnuteľného majetku, ktorý je opustený (priestory, 

ktoré kedysi slúžili na podnikateľskú činnosť) 
• nemusí budovať úplne od začiatku 
• Samsung (Galanta) 

 

§ vstúpenie do už existujúceho, fungujúceho podniku 
 

• fúzia, akvizícia, rozšírenie kapacít 
• fúzia = spojenie jedného alebo viacerých podnikov tak, že všetky 

zaniknú a vytvoria jeden nový, ktorý preberie jeho celé imanie 
• akvizícia = spojenie podnikov tak, že jeden (resp. viacero) z nich 

zanikne a jeden preberie jeho (resp. ich) celé imanie 
• rozšírenie kapacít = vstúpenie do podniku, ktorý už funguje, 

nemení sa jeho meno 
• Volkswagen, Alianz slovenská poisťovňa 

 

§ vytvorenie spoločného podniku (Joint Venture) 
 

• spoločnosti si vytvoria spoločný produkt, ktorý pod spoločnou 
značkou uvedú na trh (len dočasne) 

• samotné spoločnosti nezanikajú 
• Volkswagen a Škoda 
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§ delenie PZI z pohľadu činnosti, ktorú zahraničný investor vykonáva 
 

• horizontálne PZI 

Ø dcérska spoločnosť investora vykonáva rovnakú činnosť 
ako materská spoločnosť (plní rovnaké funkcie) 

Ø Coca Cola, Kia 
 

• vertikálne PZI 

Ø investor skupuje určitý stupeň výrobného procesu 
Ø spätné a následné 
Ø nábytok – investovanie do spoločnosti na vývoz dreva 
Ø Volkswagen (len súčiastky) 

 
• konglomerátne PZI 

Ø investície do odvetví, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou 
materskej spoločnosti 

Ø Siemens – IT, zdravotníctvo 
 
 

§ PZI ako tothová veličina (pohyb) 
• prílev investícií do krajiny v určitom časovom období (rok) 

 
§ PZI ako stavová veličina (stav) 

• kumulácia investícií pre daný stav všetkých investícií na území 
danej krajiny 

 
§ štát investora – domáci štát 
§ štát, kam investícia prichádza – hostiteľský štát 

 
 

§ výhody PZI pre hostiteľský štát 
 

• prínos dlhodobého kapitálu 
Ø dôležité z pohľadu platobnej bilancie – všetky finančné 

transfery daného štátu s okolitými štátmi 
Ø akonáhle prichádza investícia, tak nastáva prílev 

finančného kapitálu – plusová položka 
Ø nevýhoda pre domáci štát – odlev kapitálu 

 
• zvyšovanie zamestnanosti 
• nové technológie, know-how, manažérske zručnosti 
• otvorený priestor pre spoluprácu 
• diverzita produktov 
• zvýšenie HDP 
• výhodnejšie získanie dodatočných zdrojov 
• priemyselná reštrukturalizácia 
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• prístup na zahraničné trhy 
 

• crowding in effect 
Ø vytváranie subdodávateľskej siete 
Ø investor nabaluje na seba domácich výrobcov a dáva im 

priestor na rozvoj 
Ø vytváranie nových pracovných miest 

 
• zlepšenie podnikateľského prostredia a etiky 

Ø investori    prichádzajú     z rozvinutejšieho     prostredia 
a prinášajú si so sebou praktiky, ktoré sú mnohokrát 
etickejšie než tie v hostiteľskom štáte 

 
• zlepšenie ochrany životného prostredia 

Ø ekologický neokolonializmus 
Ø presúvanie výroby s oveľa modernejšou technológiou, 

ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu 
 
 

§ nevýhody PZI pre hostiteľský štát 
 

• vyššia konkurencia 
Ø spoločnosti v hostiteľskej krajine nemusia byť dostatočne 

konkurencieschopné, čo môže viesť k ich zániku 
Ø domáce odvetvie by sa nerozvíjalo v takej miere, ako by 

sa mohlo 
 

• crowding out effect 
Ø investor si subdodávateľov dovezie so sebou (stále bude 

odoberať od dodávateľov iných  krajín)  –  zvýšenie  
dovozu (importu) – nevýhoda z pohľadu platobnej 
bilancie,      žiaden      rozvoj      u výrobcov      odvetvia 
v hostiteľskej krajine 

 
• zníženie dopytu po pracovných pozíciách v spoločnostiach 

hostiteľskej krajiny 
Ø pracovná sila bude preferovať prácu v medzinárodnej 

spoločnosti v 1 regióne (klesá atraktívnosť domácich) 
Ø zahraniční investori prispievajú k rastu miezd v danej 

ekonomike – ekonomike to skôr škodí ako pomáha 
(spoločnosti v hostiteľskej krajine tiež začínajú zvyšovať 
mzdy, ale  častokrát  to  nemajú  ako  vykryť,  dochádza 
k stratám v spoločnosti) 

 
• ovplyvnenie lokálneho prostredia 

Ø investície na zelenej lúke – mení sa prostredie 
Ø dlhodobejšie hľadisko 
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• zmena štruktúry 
Ø investor prichádza do odvetvia, ktoré mení štruktúru 

ekonomiky v rámci ktorého začína zavádzať iné postupy 
(nové technológie nahrádzajú ľudí) 

 
• repatriácia ziskov 

Ø investor môže vygenerovať zisk v hostiteľskej krajine 
Ø investor presúva zisk do materskej spoločnosti 

(repatriácia) – zisk nie je využitý na rozvoj  ekonomiky   
v hostiteľskej krajine 

Ø ekonomika v hostiteľskej krajine môže strácať na 
ziskoch, keďže nie sú ďalej zúročované 

 
• výpadok daňových príjmov 

Ø poskytovanie investičných stimulov 
Ø do istej miery sú investičné stimuly akceptovateľné 

(rozvoj hospodárskej súťaže) 
Ø spojené so stratou v ekonomike 
Ø daňové prázdniny (na 2 roky je investor oslobodený od 

platenia daní) – lákadlo pre investora, štát to berie ako  
nové príležitosti na vytváranie pracovných miest 

 
• duálna ekonomika 

Ø proces, kde ekonomike začína fungovať v tom odvetví, 
kde pôsobí investor – hlavné nosné odvetvie 

Ø zvyšné odvetvia, ktoré nezískavajú takú podporu zo  
strany štátu, začínajú stagnovať 

Ø ekonomika je na 2 úrovniach 
 
 

§ výhody PZI pre domáci štát 
 

• rozšírenie trhu 
Ø prístup na nové trhy 
Ø dlhodobejšie hľadisko 
Ø nižšie náklady na výrobu, vysoký dopyt po produktoch 

 
• repatriácia ziskov 

Ø zisky pre materskú spoločnosť 
 

• budovanie značky 
Ø dlhodobejšie hľadisko 

 
• skúsenosti z podnikania 
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§ nevýhody PZI pre domáci štát 
 

• odlev kapitálu 
Ø investícia ide do hostiteľského štátu 

 
• presun výroby 

Ø zatvorenie továrne v domácom štáte 
Ø zanikajú provné miesta – krátkodobý nárast miery 

nezamestnanosti 
 

• možné riziká 
Ø neistota v neznámom prostredí 
Ø ak to nedopadne dobre, tak ekonomika domáceho štátu 

stratí kapitál, ktorý bol vložený do investície 
 
 

deinvestícia 
§ investícia, ktorá je stiahnutá – prestáva sa spoločnosti dariť, investor 

nedôveruje trhu krajiny, kde založil pobočku, prípadne sú tam iné riziká, 
kvôli ktorým sa rozhodne stiahnuť investíciu späť (výroba sa zastaví) 

 
 

relokácia investícií 
§ presun investície do inej krajiny, kde vidí lepšie podmienky 

 
 

multinational (transnational) company 
§ otvorenie pobočky v inej krajine – nadnárodná spoločnosť 
§ podniky, ktoré vlastnia PZI vo viac ako 1 krajine 

 
 

konkurenti  Slovenska  (Bulharsko, Rumunsko) 
§ stredná Európa – členské krajiny V4 (Česko, Poľsko, Maďarsko) 

Ø podobná geografická poloha 
 

Ø investičné stimuly – širokospektrálne (sú stanovené na úrovni 
ekonomiky) 

 
ü z hľadiska rozvoja hospodárskej súťaže by mali byť  

ladené tak, aby boli rovnako dostupné pre domácich aj 
zahraničných investorov 

 
ü proaktívne - propagácia (SARIO – Slovenská agentúra 

pre rozvoj investícií a obchodu) 
• rozpočtová organizácia pod havičkou 

Ministerstva hospodárstva SR 
• zameriava sa na prilákavanie zahraničných 

investorov  na Slovensko 
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• robí promo Slovensku – chodí na rôzne semináre  
a podujatia organizované obchodnými komorami 
iných krajín a snaží sa dávať Slovensko do 
pozornosti investorov 

• robí aj podporný servis pre investorov (nie každý 
investor prichádza cez SARIO) 

 
• snaží sa prispievať k rozvoju podnikateľského 

prostrednia ako takého (sekcia zameraná na rozvoj 
podnikateľského prostredia) 

 
• proexportne ladená sekcia – snaží sa podporovať 

domácich výrobcov k tomu, aby boli schopní 
exportovať (okrajová činnosť – slúži na to hlavne 
EXIM banka) 

 
 

Ø investičné stimuly – špecificky ladené 
 

ü regionálne ladené – dostať investora do konkrétneho 
regiónu (vysoká nezamestnanosť) 

 
ü sektorovo ladené – podpora investorov v určitých 

odvetviach 
 

ü individuálne ladené – udržať investora, ktorý zvažuje 
odchod a presun výroby 

 
 

Slovensko ako investor 
§ Srbsko, Turecko, Rumunsko 

 
 

CEFTA 
§ Central European Free Trade Agreement 
§ Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode 
§ než sa Slovensko stalo členom EÚ, tak bolo súčasťou CEFTA 
§ štáty, ktoré sa stali členom EÚ, už nie sú súčasťou CEFTA, lebo sú  
členom väčšieho spoločenstva 

§ členstvo v EÚ a CEFTA sa nemôže prelínať 
§ vývoj PZI v rámci týchto krajín (proces privatizácie) 

Ø od začiatku sú PZI na Slovensko veľmi nízke – nový štát (ťažké 
odhadnúť ekonomickú a politickú stabilitu), slabá infraštruktúra, 
geografická poloha, politika v 90 rokoch nebola medzinárodne 
riadená a smerovaná 
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o portfóliové investície 

§ krátkodobý a strednodobý časový horizont na základe ktorého 
prebiehajú, nižší faktor kontroly 

§ nákup cenných papierov na zahraničných trhoch (podiel do 10% 
spoločnosti – nevzniká právo zasahovať) 

§ pre investorov možnosť dosiahnuť zisk a pre dlžníkov možnosť prísť     
k finančným prostriedkom 

§ očakáva sa vyšší výnos pri rovnakom riziku, prípadne rovnaký výnos pri 
nižšom riziku 

 
§ investor príde na zahraničnú burzu, kde si nakúpi zahraničné cenné   

papiere, prípadne kúpi CP na domácej burze 
§ rozhodujúcimi sú portfóliové investície vo vlastníctve firiem (môžu ich 

vlastniť aj FO), ktoré majú väčší podiel 
§ začali sa rozvíjať začiatkom 90tych rokov 20. storočia (privatizačné 

procesy – predaj veľkých štátnych podnikov v kľúčových oblastiach do 
súkromných rúk) 

 
§ hlavne počas menovej a finančnej krízy 
§ stále prevažujú investície v domácej krajine než v zahraničí 

(ovplyvňujú to daňové systémy, ale aj transakčné náklady) 
§ sú pomerné volatilné – nestále z pohľadu ekonomiky, do ktorej 

prichádzajú - nie je to finančný tok, s ktorým by mohla ekonomika 
dlhodobo rátať (rýchly rozvoj IT, celosvetová liberalizácia finančných 
trhov) 

 
 

§ špecifické riziká spojené s portfóliovými investíciami 
 

• kurzové riziká 
 

Ø diverzifikácia 
ü rozdelenie rizika (investovanie do rôznych 

produktov, kde sa očakáva, že sa to nevyvíja 
rovnakým smerom) 

 
Ø hedging 

ü zaistenie voči riziku (dohoda kurzu, podľa  
ktorého sa bude prepočítavať mena – kurzový 
lístok) 

 
• štátno – politické riziká 

 

Ø transferové riziká 
Ø operačné riziká 
Ø vlastnícke riziká 
Ø riziko zmeny menového režimu 
Ø riziko vyvlastnenia 
Ø neočakávané zmeny daňového systému 
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o ostatné formy medzinárodného pohybu kapitálu 
 

§ nákup dlhových cenných papierov (dlhopisov) v zahraničí 
 

• jedná sa predovšetkým o vládne dlhopisy (Grécko) 
• spôsob refinancovania akútneho deficitu, ktorému môže čeliť 

vláda 
 

• vláda emituje dlhopisy (dlhové cenné papiere), ktoré si kúpia 
subjekty (domáce subjekty, zahraničný trh) a očakáva, že sa im 
prostriedky, ktoré do toho vložili vrátia so ziskom – iná forma 
pôžičky 

 
• v platobnej bilancii je to položka – ostatné zahraničné investície 
• dlhopisy, u ktorých garancia splatnosti je veľmi vysoká – stabilné 

cenné papiere, ktoré sa pomerne ľahko obchodujú, a preto vlády 
často využívajú túto možnosť 

 
• zahraničný investor nemá právo rozhodovať o otázkach, 

ktoré sa týkajú ďalšieho vývoja v krajine emitenta 
 
 

§ priame pôžičky 
 

• subjekt poskytne pôžičku inému subjektu v zahraničí, ktorý to 
potrebuje 

• väčšinou sa jedná o transfery tokov  z rozvinutých  do 
rozvojových krajín 

• súkromné banky, ktoré poskytujú pôžičky súkromným alebo 
verejným subjektom v zahraničí 

• nie je právo zasahovať do činností dlžníka 
 

§ oficiálne pôžičky 
 

• z úrovne medzinárodných organizácií, prípadne vlád 
• vzniká právo, že ak má dlžník problém splácať, tak môžu dať 

odporúčania ako s tým narábať, prípadne nadstaviť podmienky 
ďalšieho chodu ekonomiky, ktoré by mal dodržiavať, aby 
dostával ďalšie toky peňazí 

 
• Medzinárodný menový fond a niektoré inštitúcie Skupiny 

svetovej banky (IBRD & IDA) 
• pokiaľ podnik nemá problémy so splácaním, tak veriteľ 

nezasahuje 
• ak problémy má, tak väčšinou MMF individuálne nadstavuje 

podmienky, ktorými sa má dlžník riadiť 



27  

§ avoáry 
 

• ide o vklady bánk, prípadne podnikov a fyzických osôb na 
bežných účtoch v zahraničných bankách 

• pomerne často využívané (účet v zahraničí počas letnej brigády  
v cudzine) 

• peňažné toky, ktoré sú pomerne nevyspytateľné, keďže vie 
rýchlo vstúpiť do ekonomiky, ale aj odísť – nestabilné 

 
 

§ blúdne avoáry (horúce peniaze) 
 

• špinavé peniaze, ktoré sú takto ukladané na účet bánk v iných 
štátoch a ktoré pochádzajú z nelegálnej činnosti 

• špekulačný charakter, a preto sú banky opatrné pri  týchto  
avoároch a znevýhodňujú ich nevýhodnými poplatkami 

• existujú inštitúcie, ktoré sa nimi zaoberajú – EUROPOL(venuje 
sa oblasti prania špinavých peňazí) 

 
 

§ finančné deriváty 
 

• opcie, futures 
• začali sa využívať pri obchodovaní s bavlnou (Veľká Británia 

dovážala z USA) a týmto sa poistila 
• finančné nástroje založené na podkladovom aktíve (obligácie, 

akcie) 
 

• futures = forwardový kontrakt o povinnej kúpe alebo predaji 
aktíva v stanovenom čase (zmluva uzavretá dnes a týka sa 
niečoho v budúcnosti – nadstaví sa predmet zmluvy a cena) - 
povinnosť 

• opcia = právo kúpiť alebo predať finančný nástroj v stanovenom 
okamihu za vopred stanovenú cenu - právo 

• swapy = dohody o realizácií finančných tokov v budúcnosti 
 

§ zahraničné investície vložené do majetkových cenných papierov 
nezvyšujú zadlženosť krajiny, pretože investor získava podiel  na  
majetku s možnosťou poberania pravidelného výnosu 

 
§ predaj dlžných cenných papierov zvyšuje zadlženosť krajiny, pretože 

investor  získava  vynaložené  prostriedky  na  nákup  dlhopisov  späť    
a očakáva ich určité navýšenie 
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- formy medzinárodného pohybu kapitálu (VEREJNÝ KAPITÁL) – POMOC 
 

o na svete je 7.5 mld ľudí 
§ málo zdrojov 
§ nerovnomernosť rozloženia zdrojov 

 
 

o PROGNÓZA 
§ nárast potravín aritmetickým radom 
§ nárast populácie geometrickým radom – oveľa rýchlejšie 
§ nekonalo sa 

 
o PROGNÓZA 

§ hladomor v 70. rokoch 20. storočia 
§ nekonalo sa 

 
 

o vývoj – zvyšovanie populácie (od 2. polovice 20. storočia začala populácia      
rýchlo rásť),  očakáva sa ďalší rast v priebehu ďalších 20-30 rokov  (2050 –  
pokles populácie) 

 
o nerovnomerný nárast obyvateľstva v rozvojových a rozvinutých krajinách 

§ oveľa rýchlejšie rastie populácia rozvojových krajín (najchudobnejšie 
krajiny sveta – najmenej rozvinuté krajiny sveta – Ázia, Afrika, Latinská 
Amerika) 

 
§ rozvinuté krajiny čelia starnutiu populácie – demografický problém 

(klesá pôrodnosť, narastá úmrtnosť) 
 

§ začína sa meniť v neprospech pomer ľudí ekonomicky aktívnych a ľudí 
ekonomicky neaktívnych 

 
 

o UNICEF 
 

§ 2 tváre jedného sveta (rozdiely vo svete) 
 

• rozdielna rozvinutosť ekonomík 
• geopolitické rozdelenie (politické zázemie ekonomík) 
• zdroje 
• rozvoj vzdelávania 
• rozvoj zdravotníctva 
• prírodné danosti 
• spoločenské podmienky 
• rozdielny historický vývoj (kolónie) 
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- meranie (vykazovanie) rozdielov medzi krajinami 
 

o HDP (hrubý domáci produkt) 

§ lepší je HDP na hlavu (presnejší než celkový, ktorý sa týka celkovo 
ekonomiky) 

§ Luxembursko, Nórsko, Macao (Čína), Katar, Švajčiarsko – najvyššie 
HDP na hlavu 

§ africké krajiny – najnižšie HDP na hlavu 
 

§ Skupina svetovej banky zoradila krajiny podľa výšky príjmu 
• nízky príjem = 31 krajín sveta 
• nižší stredný príjem = 51 krajín sveta 
• vyšší stredný príjem = 53 krajín sveta 

Ø Rumunsko, Bulharsko 
• vysoký príjem = 80 krajín sveta 

Ø najširšia skupina (12 000 USD -100 000 USD) 
Ø Slovensko 

 
§ regionálne rozloženie sveta 

• rozloženie ekonomicky znevýhodnených krajín vo svete nie je 
úplne rovnomerné 

• najväčší problém je v regióne Subsaharskej Afriky, ale zároveň 
Blízky Východ, Severná Afrika, Latinská Amerika, Karibik, 
niektoré krajiny Európy, strednej a východnej Ázie 

 
§ globalizácia prispieva k tomu, že celosvetovo narastá objem svetového 

obchodu 
• za posledných 10 rokov došlo k takmer zdvojnásobneniu objemu 

svetového obchodu 
• stále sú veľké rozdiely medzi krajinami 
• za posledných 20 rokov - veľký nárast technológií 

 

o index HDI – Index ľudského rozvoja 

§ Human Development Index – HDI 
§ index, ktorý sa nevykazuje na hlavu 
§ index vytvorený OSN, ktorá má na starosti tento index, jeho prerátavanie 

a sledovanie rozdelenia sveta z pohľadu tohto indexu 
§ rozvojový program OSN 
§ pozerá sa na príjem obyvateľstva z pohľadu HNP – ekonomická oblasť 
§ vyjadrený v pari kúpnej sily – prerátanie vzhľadom na kúpnu silu peňazí 

 
§ pozerá sa aj na rozvoj zdravotníctva 

§ veľa čiastkových ukazovateľov, ktoré sa sledujú – očakávaná 
dĺžka života pri narodení,  úmrtnosť žien pri pôrode, úmrtnosť  
detí do 4 rokov života, úmrtnosť ľudí na základné ochorenia, 
dostupnosť lekárov na 1000 obyvateľov 
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§ vzdelanostný systém 
§ miera gramotnosti, miera zápisov na jednotlivé stupne 

vzdelávania, priemerná dĺžka štúdia 
 

§ metodika tohto indexu je tak dobre vymyslená, aby každá z týchto oblastí 
dosahovala hodnotu z intervalu /0,1/ 

§ žiadna krajina sveta nemá index rovný 1, ale ani 0 
 

§ vysoká hodnota indexu HDI = veľká časť Európy, USA, Austrália (0.8) 
§ nízka hodnota indexu HDI = africký kontinent a časť Ázie (0.55) 

 
§ z pohľadu najvyššej hodnoty – za rok 2014 Nórsko (0.944) 
§ z pohľadu najnižšej hodnoty – Nigéria (0.348) 
§ Slovensko – krajina s vysokým HDI -37. miesto 

 
§ najmenej rozvinuté krajiny sveta – chudobné krajiny (48) 

§ hranica extrémnej chudoby – 1.25 USD 
 
 

o index HDI upravený o nerovnosť 

§ hodnoty, ktoré sú vykazované v rámci HDI indexu sa znížia o nerovnosť 
(znižovanie v priemere o 23 %) 

 
§ iný pohľad na ľudský rozvoj 
§ vo veľkej miere skúma postavenie žien a dievčat v spoločnosti (odlišné 

spoločenské postavenie ako muži – výrazne znevýhodňované) 
 

§ index, ktorý skúma podie chudoby v spoločnosti 
 

§ ani 1 z nich sa nesnaží nahradiť index HDI (dopĺňajú oblasti, ktoré v HDI 
indexe nie sú zahrnuté 

 
 

- rozvojové krajiny 
o krajiny, ktoré sú málo rozvinuté z ekonomického a sociálneho pohľadu 
o krajiny s nízkym indexom HDI, nízkym HDP a HNP 
o niekedy boli označované ako krajiny 3. sveta 
o zahraničný obchod v rámci EÚ = Intra - EU trade 
o zahraničný obchod s inými krajinami = Extra – EU trade (obchod s tretími 

krajinami) 
 

o spoločné znaky rozvojových krajín 
§ mnohé z nich boli kolóniami (polokoloniálna závislosť) 
§ nízka ekonomická úroveň 
§ monokultúrne nadstavené hospodárstvo (1 nosné odvetvie hospodárstva) 
§ jednostranný charakter zapojenia do medzinárodnej deľby práce 
§ technická zaostalosť týchto krajín 
§ akútny nedostatok vnútorných zdrojov ekonomického rastu (ľudský 

kapitál, finančný kapitál) 
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o začarovaný kruh chudoby 
§ nízka životná úroveň - nízke príjmy - nízka spotreba - nízke úspory –  

nízke tempo akumulácie kapitálu – nízke investície – nízka produktivita 
- nízka produkcia – nízka životná úroveň 

 
§ ZMENA 

• investície zvonka na zvýšenie produkcie 
• lepšie využívanie zdrojov 
• pretransformovanie ekonomiky z monokultúrnej na sebestačnú 
• vzdelávacie aktivity 
• také nadstavenie trhu práce, ktorý je udržateľný v podmienkach 

daných krajín 
• zapojenie týchto krajín do medzinárodného obchodu 
• priame zahraničné investície 
• rozvojová spolupráca – rozvojová pomoc 

 

- 20% svetovej populácie spotrebúva viac ako 80% svetových zdrojov 
- rozvinuté krajiny deklarujú snahu pomôcť rozvojovým krajinám (klesá zapojenie 

rozvojových krajín do medzinárodného obchodu – čiastková výroba) 
 

- novoindustrializované krajiny 
o krajiny, ktorým sa podarilo vymaniť sa z chudoby 
o 4 ázijské tigre – Singapur, Hong Kong, Thaivan, Južná Kórea 

 

- Oficiálna rozvojová pomoc - ODA (Official Development Assistance) 
 

o rozvojová pomoc a humanitárna pomoc nie je to isté 
o rozvojová pomoc sa sústredí na ekonomiku 
o humanitárna pomoc sa sústreďuje na ľudí 
o humanitárna pomoc môže byť poskytnutá aj krajinám, ktoré sú rozvinuté 
o humanitárna pomoc je pomoc v čase núdze – zameraná na akútne potreby ľudí  

v dôsledku niečoho 
o rozvoj neoklasickej spoločnosti – rozvojové projekty 

 
o rozvojová pomoc má dlhodobejší aspekt – zámerom je prispieť k rozvoju 

spoločnosti, čo prispieva aj k ekonomickému rozvoju 
o systematické hľadanie riešení problémov ľudí v krajinách, kde kvalita nie je 

dostatočná 
 

o Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc 
a podporu rozvojových (chudobnejších) krajín smerom k trvalo udržateľnému 
rozvoju 

o ODA vychádza z vnímania spoluzodpovednosti vnímania za globálny rozvoj, 
ktorý chcú vlády štátov takýmto spôsobom naplniť 

o ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády 
vyčleňujú zo štátnych rozpočtov 

o finančné prostriedky transferujú do medzinárodných inštitúcií, ktoré sú 
zamerané na pomoc v rámci mnohostrannej rozvojovej pomoci 
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- dôvody poskytovania rozvojovej pomoci 
o spoluzodpovednosť za globálny vývoj 
o renomé 
o morálne záväzky 
o zlepšovanie medzinárodnej bezpečnosti 
o obchodná spolupráca 
o získavanie hospodárskeho vplyvu v rozvojových krajinách 

 

Nadácia PONTIS (Ivana Raslavská) 
 

- Európska únia je najväčším donorom na svete !!! 
 

- dôvody prečo by sa Slovensko malo podieľať na rozvojovej spolupráci 
 

o záväzky na medzinárodnej úrovni 
o veľké rozdiely v spoločenskom, ekonomickom a technickom systéme 

 
o politické a strategické dôvody 

§ prejav solidarity voči menej rozvinutým krajinám 
 

o ekonomické motívy 
§ dlhodobé vymedzovanie finančných prostriedkov, obchodné a politické 

vzťahy, ktoré sú vstupom k ďalším možnostiam pre Slovensko 
 

o morálne dôvody v súvislosti s globálnou solidaritou 
 

o prestíž 
 

- ako sa slovensko dostalo k oficiálnej rozvojovej spolupráci 
 

o už aj v rámci Česko-Slovenska (Angola, Kuba) 
o na báze pôžičiek – v súčasnosti odpisovanie dlhov, ktoré sa v minulosti 

nazbierali 
 

o od roku 2000 Slovensko funguje ako perspektívna donorská krajiny 
o integrácia slovenskej rozvojovej politiky do celkových stratégií zahraničnej 

politiky Slovenska 
 

o zostavenie bilaterálneho rozvojového systému – rozvojová agentúra(nie všetky 
štáty majú – Cyprus a Lotyšsko poskytujú prostriedky iba prostredníctvom 
medzinárodných organizácií) 

 
o globálne vzdelávanie na školách (prednášky, školské aktivity – ľudské práva, 

enviromentálne aspekty života, chudoba, medzinárodný obchod) – otváranie 
obzorov a podporenie kritického myslenie (kontroverzná problematika) 

§ Slovenská agentúra  pre  oficiálnu  rozvojovú  spoluprácu  v spolupráci 
s Ministerstvom školstva implementujú od roku 2012 stratégiu 
globálneho vzdelávania na školách 
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- inštitucionalizácia slovenského rozvojového systému 
 

o 2011 prvý zákon (2015 novela) – rozdiel je v tom, že sa zjednodušil a otvára 
priestor na koherenciu – rozvojová politika sa stáva celovládnym problémom 
(netýka sa len Ministerstva zahraničných vecí) a sú tam praktické veci, ktoré 
pomáhajú organizáciám a bilaterálnej rozvojovej pomoci – väčší finančný obnos 
(vláda začína strategickejšie rozmýšľať o rozvojovej spolupráci) 

 
o tým, že rozvojová spolupráca otvára možnosti pre slovenských aktérov 

(podnikatelia, školy), tak sa stenšuje rozdiel, ktorý je na Slovensku markantný – 
určitá schopnosť konkurencie voči iným európskym entitám 

 
o z pohľadu HDP na hlavu Slovensko stále nespĺňa záväzky, ku ktorým sa 

zaviazalo 
 

o 2013 – Slovensko sa stalo členom DAT (Development Assistance Committee) 
OECD (0.33 HDP = záväzok, ktorý sme mali v roku 2015 dosiahnuť – 
bilaterálna aj multilaterálna rozvojová pomoc) 

§ členovia DAT by mali automaticky prispievať 0.7 HDP 
 
 

- existuje zoznam kritérií podľa ktorých sa určujú preferencie kam dať finančné 
prostriedky a ktoré sa týkajú: 

 
o politicko-ekonomických dôvodov 

§ v akej koherencii je tá krajina s našimi zahranično politickými prioritami 
– v súčasnosti Keňa, Bielorusko 

 
o logistické a taktické otázky 

§ či tam je ambasáda, história spolupráce (Srbsko) 
 

o bežné kritériá 
§ akú spoluprácu poskytovať, demokratizačné projekty, podpora médií, 

podpora medzi biznisom a neziskovkami, podpora ku vstupu do EÚ 
 
 

- zmena teritoriálneho zamerania (teritoriálne priority) 
 

o 2003-2008 
§ programové krajiny I (Srbsko a Čierna Hora) 
§ projektové krajiny I (Afganistan, Bosna a Hercegovina, Keňa, Ukrajina) 

 
o 2009-2013 

§ programové krajiny II (Afganistan, Keňa, Srbsko) 
§ projektové krajiny II (Albánsko, Kirgizsko, Macedónsko) 

 
 

- Slovensko neposkytovalo veľa finančných prostriedkov najchudobnejším krajinám, ale 
skôr tým, kde malo korene (Balkán – Srbsko) 

- partneri – Európska komisia, Holandsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, USA 
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- sektorové priority 
 

o budovanie vzdelávacích inštitúcií, infraštruktúry, životné prostredie, 
poľnohospodárstvo, demokratické inštitúcie, sociálna infraštruktúra, 
zdravotníctvo, trhová ekonomika 

o najvýznamnejšou prioritou je vzdelávanie, potom zdravotníctvo (rozvinutá 
dobra spolupráca – vyplýva z kapacít, ktoré v krajine sú) 

 
 

- inštitucionálna štruktúra 
 

o kedysi to fungovalo tak, že Ministerstvo zahraničných vecí dávalo finančné 
prostriedky plynuli do fondu UNDP (United Nations Development Programme) 
a UNDP prerozdeľovalo  finančné prostriedky organizáciám  aleho  subjektom 
a Ministerstvo zahraničných vecí iba dohliadalo na využitie, nemalo reálnu moc 
selektovať projekty a ovplyvňovať kam peniaze pôjdu 

 
o aktuálne   je   to   tak,   že   Ministerstvo   zahraničných    vecí   v spolupráci      

s Ministerstvom financií sa dohodnú čo ide na rozvojovú spoluprácu 
 

o 2007 – založená Agentúra pre rozvojovú spoluprácu, ktorá administruje všetky 
tieto grantové mechanizmy 


