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Momentálna hospodárska situácia si nevyhnutne vyžaduje nové pohľady na 

príčiny vzniku hospodárskej krízy, ako aj nové národné a globálne pohľady na 
ekonomiku. Všetky súčasné procesy akými sú napríklad globalizácia, 
medzinárodné korporácie, outsourcing, offshorcint, stratifikácia príjmov, ako aj 
lídri globálnej ekonomiky, vytvárajú značne odlišnú kombinatoriku globálnych 
a lokálnych javov v spoločnosti. Keď sa analyzujú reálne príčiny vzniku 
globálnej krízy, pre spoločnosť bude podstatne ľahšie definovať alternatívne 
scenáre jej riešenia. Rôzne analýzy a rad prístupov, aj po stránke teoretickej, aj 
po stránke praktickej, sa pokúšajú nájsť nové odpovede na výzvy, ktoré 
vyplávali na povrch z danej situácie, súčasne je ale potrebné povedať aj to, že 
doterajšie teoretické prístupy budujú na pôde tradičných chápaní a definovaní 
javov súčasnosti. 

Pritom je očividné, že čo sa histórie týka, ide o podstatne odlišnú, špecifickú 
situáciu a nové fenomény, ktoré sa v doterajšom civilizačnom vývoji 
nevyskytovali. Ak k tomu prirátame aj podmienky globalizácie, jednoznačne 
z daného vyplýva, že doterajšie zaužívané prístupy už nepostačujú. Je potrebné 
nielen vyriešiť problematiku nových prístupov a javov, ale je potrebné tieto 
nové prístupy aj skúmať, porovnávať ich so starými a skúmať rôzne väzby 
a súvislosti medzi nimi navzájom.  

Nemenným faktom ostáva aj to, že za všetkým stoja ľudia, rovnako tak ako 
aj za ekonomikou, politikou a mnohými ďalšími zmenami, ktoré sa úzko 
dotýkajú konkrétnych jedincov a ovplyvňujú tak životy na národnej, či 
globálnej úrovni. Akékoľvek politické zásahy alebo záujmy malých skupín do 
ekonomiky, nikdy nevedú k trhom riadenému hospodáreniu, nakoľko politika 
sa už dlhodobo a veľmi efektívne zneužíva pre realizáciu osobných, nanajvýš 
skupinových cieľov, a práve to je jedným z rozhodujúcich faktorov vzniku 
súčasnej krízy. Súčasný priepastný úpadok morálky je úzko prepojený s rôznou 
mierou recesiou jednotlivých krajín.  
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Absencia morálneho systému ako jeden z aspektov súčasnej hospodárskej 
krízy 
 

„Neverím v žiadne prelomy samé od seba. To, 
čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné 
meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčinou, 
hospodársky úpadok je následkom. V našej krajine je 
mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky 
úpadok je možné sanovať peniazmi. Hrozím sa 
dôsledku tohto omylu. V postavení, v ktorom sa 
nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty 
a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská 
k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporo
vať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnot
y za nič a nevydierať pracujúcich.“ 

Tomáš Baťa, 1932 
 

Uznávaní autori akými sú Adam Smith alebo David Ricardo vo svojich 
dielach spájali politiku a ekonomiku. Nikdy o nich nehovorili a nepísali ako 
o samostatných pojmoch, ale používali na to termín „politická ekonómia“, 
pretože boli presvedčení, že nie je možné chápať politiku bez ekonómie 
a ekonómiu bez politiky. Aj keď sú tieto dve vedy navonok dosť odlišné, 
zároveň sa ale v mnohých detailoch podobajú a vzájomne sa prelínajú. Na 
príklade fungovania trhu, jasne vidieť, že v ňom síce rozhodujú jednotlivci, 
avšak ich rozhodnutia sú determinované platnou legislatívou, ktorá sa zas 
v súlade s požiadavkami trhu neustále mení a prispôsobuje sa jeho efektívnemu 
transparentnému fungovaniu. Z uvedeného vyplýva, že tieto systému sú spolu 
prepojené a navzájom od seba aj závislé.1 

Súčasná kríza je krízou politickej ekonómie, resp. globálnou krízou. Pod 
týmto pojmom sa schováva hypotekárna, finančná a ekonomická kríza. Ide 
o fázu ekonomického cyklu, ktorý sa periodicky opakuje a je sprevádzaná 
poklesom zamestnanosti, znižovaním miezd, obmedzovaním výroby 
a likvidáciou majetku. Kríza so sebou často prináša aj sociálne nepokoje, 
demonštrácie a vytvára priestor pre rôznych demagógov a populistov. 

Kríza môže mať akýkoľvek rozsah, od malej až po veľkú, zároveň sa môže 
dotýkať tých najrôznejších spoločenských oblastí a záležitostí kohokoľvek: štát, 
krajina, inštitúcie, podniky, kolektív, jednotlivci, rodina. Kríza môže mať aj 

                                                 
1  Porov. MARGETINY, P.: Kríza politickej ekonómie. Dostupné na internete:  
  http://www.quadrilio.com/2011/08/12/kriza-politickej-ekonomie/ [cit. 05/02/2012]. 

http://www.quadrilio.com/2011/08/12/kriza-politickej-ekonomie/
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podobu manželskú, medziľudskú, súrodeneckú, partnerskú, ekonomickú, 
finančnú, zdrojovú (plyn, ropa, palivo), potravinovú, ekologickú, vojnovú, 
politickú, pracovnú, fyzickú…2 

„Finančná kríza je taká situácia na finančnom trhu, kedy dochádza 
k zrúteniu cien aktív v dôsledku straty dôvery investorov k domácim aktívam, 
a preto sa snažia investovať do finančných aktív v zahraničí.“3 

Dejiny sveta už písali mnohokrát o hospodárskych alebo finančných krízach 
jednotlivých štátov. No napriek tomu, že každá finančná kríza má individuálny 
priebeh, možno vidieť niekoľko spoločných čŕt: 

- predchádza jej finančná deregulácia 
- nadmerný príliv kapitálu vedie k zhoršeniu vnútornej rovnováhy 

a k oslabeniu finančného sektora 
- menovej kríze predchádza obdobie prudko zvýšeného prítoku kapitálu 
- bankové krízy sú spojené s nadmernými pôžičkami na určité druhy aktív 

(napríklad nehnuteľností) so špekulačne nafúknutými cenami 
- finančnej kríze často predchádzajú podstatné zmeny makroekonomickej 

regulácie okolitých krajín 
- každú finančnú krízu sprevádza panika spojená s útekom investorov 
- odliv kapitálu a problémy so splácaním úverov bývajú často spojené 

s rastúcimi medzinárodnými úrokovými sadzbami.4 
Keď sa obdobných chýb už v budúcnosti nechceme dožiť a zopakovať rad 

chybných krokov, mali by sme sa s tejto situácie riadne poučiť a primárne 
zadefinovať jej fundamentálne príčiny vzniku.  

Zdrojom súčasnej finančnej krízy bol krach na trhu hypotekárnych úverov 
v USA. Príčinou bol nesprávny predpoklad cien nehnuteľností, kedy sa priam 
očakávalo, že ich ceny budú vždy len rásť. Ukázalo sa však, že tento 
predpoklad bol nesprávny. Ceny nehnuteľností klesli a hodnota papierových 
aktív sa nedala správne odhadnúť. Celý americký finančný systém sa dostal do 
mŕtveho bodu a kríza sa rozšírila aj do Európy, kde mnohé finančné inštitúcie 
nakupovali tieto „aktíva“.5 

Jednou z príčin krízy je skutočnosť, že americká vláda pomocou stimulov 
podporovala ľudí v tom, aby míňali viac, než je rozumné. A mnohé vlády túto 
chybu opakujú, keď v snahe čeliť kríze schvaľujú také „balíčky“, ktoré 

                                                 
2  Porov. BURÁK, E.: Kríza ako výzva, šanca a príležitosť. Bratislava: EUGENIKA 2009, s. 16. 
3  LISÝ, J.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition 2005, s. 587. 
4  Porov. CIHELKOVÁ, E.: Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck 2001, 

s. 40 – 41. 
5  Porov. MARGETINY, P.: Kríza politickej ekonómie. Dostupné na internete:  
  http://www.quadrilio.com/2011/08/12/kriza-politickej-ekonomie/ [cit. 05/02/2012]. 

http://www.quadrilio.com/2011/08/12/kriza-politickej-ekonomie/
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podporujú ľudí v tom, aby opäť míňali viac, než si môžu dovoliť. Nielenže sme 
chybu neodstránili, ale my v nej pokračujeme a to môže mať len jeden účinok: 
kríza bude hlbšia, než by mohla byť a bude trvať dlhšie... A druhou hlavnou 
príčinou bola expanzívna monetárna politika FEDu, ktorá spolu s vládnymi 
stimulmi podporovala morálny hazard (nezodpovedné spoliehanie sa na to, že 
riziko bude kryť niekto iný).6 

Vznik krízy však iba zdanlivo súvisí s hypotekárnou krízou, ktorá sa 
rozvinula v Spojených štátoch amerických a postupne prenikla do celej svetovej 
ekonomiky. V skutočnosti súčasná finančná kríza vyplýva z niekoľkých 
základných vývojových tendencií posledných tridsiatich rokov: 

1. Monetárna ekonomika – banky emitovali peniaze, ktoré neboli kryté 
reálnou ekonomikou. 

2. Mocenské pozície štátov – svetová ekonomika je výrazne ovplyvňovaná 
vojenskými a geopolitickými procesmi a zmenami. 

3. Energetika – obrovský nárast významu energetiky v globálnom svetovom 
vývoji.7 

Už Keynes upozorňoval na to, že štrukturálny charakter moderných financií 
vedie k periodickému narušovaniu väzieb medzi trhom a výrobou a zvyšuje 
riziko destabilizácie celého systému vznikom špekulatívnych bublín a ich 
nevyhnutným kolapsom.8 

Stojíme pred výzvou toho, aby sa spoločnosť vrátila k peniazom krytým 
drahými kovmi, aby sa banky vrátili k politike, kedy budú požičiavať len taký 
obnos peňazí, ktorý je krytý skutočnými peniazmi a kedy si ľudia budú šetriť 
a rozumne zachádzať so svojimi peniazmi. Tieto princípy sú znakom 
rovnováhy a prejavom zdravej ekonomiky. Pritom obrovský apel sa kladie na 
rovnováhu a slobodu trhu, morálne normy a etiku reciprocity. Sloboda je pre 
trh nesmierne dôležitá, každému dáva rovnaký priestor, vytvára sa zdravá 
konkurencia a kvalita a práve to je základom rovnováhy. Ak sa podarí 
dosiahnuť rovnováhu (nastaviť systém tak, aby garantoval rovnaké podmienky 
a slobodu), potom ekonomika bude stáť na zdravých pilieroch.9 

Kríza samotná viedla k tomu, že sa vytvoril pomerne veľký blok dlhov vo 
verejnom sektore. Nielen v rámci verejného sektora a sanačných opatrení, ale 

                                                 
6  Porov. HUPKA, T.: Kríza dáva nádej... Dostupné na internete:  
  http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3041 [10/02/2012]. 
7  STANĚK, P.: Globálna kríza – hrozba alebo výzva? Bratislava: Edícia Economics 2010, s. 9 – 60. 
8  Porov. FOSTER, J. B., MAGDOFF, F.: Velká finanční krize – příčiny a následky. Všeň: Grimmus 

2009, s. 130. 
9  Porov. HUPKA, T.: Kríza dáva nádej... Dostupné na internete:  
 http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3041 [11/02/2012]. 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3041
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3041
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predovšetkým preto, že vlády sa pokúsili postupne zachraňovať kľúčové 
sektory ekonomiky. Stimulačné opatrenia na podporu spotreby predstavovali 
výraznú záťaž pre verejné rozpočty. Sanácia týchto kľúčových odvetví 
znamenala z krátkodobého hľadiska zastavenie možných dopadov krízy, ktorá 
by sa premietla do nárastu nezamestnanosti, na druhej strane stále zostávala 
otvorená otázka, akým spôsobom tieto opatrenia udržia budúci vývoj a úplne 
otvorenou zostala otázka, z akých zdrojov budú vrátené tieto rozsiahle 
výdavky.10 

Súčasné dianie je dielom ziskuchtivosti a hrabania, v snahe o maximálny 
zisk, aj za cenu podvodu. Jednoznačne nejde len o krízu finančnú, hypotekárnu, 
atď., ale hlavne o krízu etickú, ktorá ma ekonomické príznaky, čo sú už len 
dopady predchádzajúceho jednania a konania. Jednoducho povedané, 
v súčasnej dobe a v súčasnej politickej a svetovej situácii ide len o „bohatnutie 
bohatých.“ V koľkých krajinách sveta sa už takmer nevyskytuje stredná vrstva 
obyvateľstva? Čoraz viac sa rozširuje priestor medzi chudobnými skupinami 
a zbohatlíkmi, ktorí veľmi často prišli k svojmu bohatstvu podvodmi. Aj naše 
politická reprezentácia nám bohužiaľ predvádza, čo všetko je možné, keď 
človek dostane moc a bohatstvo, o ktoré sa osobne nepričinil. Morálne hodnoty 
sú tými najvyššími hodnotami. 

Ekonomická a finančná kríza, ktorá postihla svet, apeluje na všetkých, 
jednotlivcov i národy, aby pozorne posudzovali kultúrne a morálne princípy 
a hodnoty, ktoré sú základom spoločenského spolužitia. No nielen to. Kríza 
zaväzuje súkromné osoby i zodpovedné verejné autority na národnej, 
regionálnej i medzinárodnej úrovni, aby sa vážne zamysleli nad jej príčinami 
a riešeniami, či už politickej, ekonomickej alebo technickej povahy. Kríza 
zaväzuje prehodnotiť našu cestu, stanoviť nové pravidlá, nájsť nové formy 
angažovanosti, zamerať sa na pozitívne skúsenosti a odmietnuť negatívne. 
Kríza sa tak stáva príležitosťou na rozlišovanie a nové plánovanie. Podľa tohto 
kľúča, plného dôvery a nie rezignácie, sa treba postaviť k ťažkostiam 
súčasnosti.11 

Ako sa dostať z krízy? Je to proces dlhodobého a stabilného rozvoja, ktorý je 
možné dosiahnuť len budovaním nových hodnôt a nových druhov spotreby, 
ktoré budú založené na už získaných poznatkoch. Celosvetovo sa síce uznáva 
hodnota poznatkov v spoločnosť, len sa akosi zabúda, že tvorcom a nositeľom 
poznatkov je človek a že v prvom rade je potreba kultivovať predovšetkým 
človeka a následne preto vytvárať optimálne spoločenské aj osobné podmienky. 

                                                 
10 Porov.   STANĚK, P.: Globálna kríza – hrozba alebo výzva?, s. 175. 
11  Porov. BENEDIKT XVI.: Encyklika Caritas in vertae. Kostelní Vydří: Karmelitánske 

nakladatelství 2009, s. 21. 
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Dnes sa často hovorí o tom, že ten, kto vedie druhých, je potrebné, aby 
disponoval istou morálnou inteligenciou. Ide o pomerne nový výraz, aj keď 
fundamentálna myšlienka až taká nová nie je. Už nemecký filozof, Immanuel 
Kant, v 18. storočí hovoril o istej etickej inteligencii, keď rozlišoval tri spôsoby 
konania: 

- Technické konanie – zaobchádzanie s vecami, vyžaduje zručnosť. 
- Pragmatické konanie – zaobchádzanie s ľuďmi, vyžaduje rozumnosť. 
- Morálne konanie – týka sa morálnych noriem a vyžaduje múdrosť.12 
Úvahy typu: „ak sa uskromníme, prežijeme a potom nastane hospodársky 

rast“, sú omylom, pretože ak sa nebudú riešiť skutočné príčiny krízy všetkých 
krajín, ktorých dôsledkom je recesia, budú to len krátkodobé neefektívne 
riešenia. Toto poznanie možno zhrnúť do týchto zásadných konzekvencií: 

1. Kríza sa nekončí tým, že umelo vykážeme rast HDP, ktorého chybovosť je 
koniec koncov väčšia ako miera vykázaného rastu. 

2. Transnacionálne korporácie a nadnárodné finančné skupiny volia vlastnú 
stratégiu rozvoja, ale čo je pozitívne, na druhej strane aj oni sami sa pokúšajú 
nájsť nový rozumný bod zvratu a riešenia tejto situácie. 

3. Vlády nebudú schopné úspornými opatreniami prefinancovať vysokú 
mieru zadlženosti a budú musieť hľadať nové netradičné nástroje. 

4. Bude nutné pristúpiť k dôslednému zvýšeniu efektívnosti verejného 
sektora odstránením korupcie, podvodov atď. 

5. Nemáme veľa času na zásadné rozhodnutia, musí teda dôjsť ku 
koncentrácii politickej vôle tak, aby tieto strategické zmeny boli výsledkom 
celospoločenského konsenzu a pravdepodobne tripartita v doterajšej podobe sa 
bude musieť zmeniť z hľadiska jej smerovania a chápania na orgán, ktorého 
cieľom je minimalizovať spoločenské straty zo zmien, ku ktorým bude musieť 
dôjsť, nie hľadaním spoločenského konsenzu pre ďalšie zabezpečenie 
hospodárskeho rastu.13 

Finančná kríza je „krízou zvnútra“, a preto nestačí len čo to zmeniť alebo 
učiniť rôzne makro či mikro ekonomické zásahy. Riešenie krízy je jednoznačne 
zložitejšie, vyžaduje si komplexnejšie obzory, no hlavne musí ísť viac do hĺbky 
a vydať sa po ceste, ktorá povedie k zrelosti človeka. Nie hospodárstvo je choré, 
ale ľudia, ktorí ho utvárajú. Momentálna ekonomická kríza má veľa spoločného 
s krátkodobým myslením, chamtivosťou a stratou miery. Chcieť mať v stále 
kratšom čase, stále lepšie výsledky. To vedie k vyčerpanosti nielen jedincov, ale 
aj celého finančného systému.  

                                                 
12  Porov. KANT, I.: Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda 1990, s. 24 – 25.  
13  Porov. STANĚK, P.: Globálna kríza – hrozba alebo výzva?, s. 198 – 199. 
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Problém krízy nie je možné vyriešiť len sanačnými opatreniami na 
stimuláciu finančného sektora, pretože problém nesplácaných úverov bude 
pokračovať ďalej a súvisí nie s problémom virtualizácie finančného sektora, ale 
s príjmovou polarizáciou. Už to vidieť aj na celkovom vývoji nesplácaných 
úverov, na problémoch spojených so sústavou nesplácaných a prečerpávaných 
kreditných kariet, problémoch, ktoré sa týkajú prevažnej väčšiny malých 
a stredných firiem, ktoré robia pre miestny lokálny dopyt a ktoré sú priamo 
ohrozené obmedzením reálnych príjmov prevažnej väčšiny populácie.14 

Väčšina globálnych zoskupení je umelo vytvorených. Sú charakteristické 
veľkým počtom členov a rôznych skupín, čo spôsobuje nielen narastanie 
komplexných problémov, ale rastie aj ich moc, čo korumpuje jej predstaviteľov. 
Dôvod, prečo sa toto deje je zrejmý. Je to kvôli získaniu moci, profitu, privilégií 
a sebarealizácii rôznych s prepáčením elít na úkor väčšiny ľudí. Riešenie je 
jednoduché. Rozpad a rozklad všetkých neprirodzených ľudských zoskupení 
až po tie prirodzené. Prirodzenými ľudskými zoskupeniami sú tie, ktoré pri 
sebe držia putá priateľstva a lásky. Sú to teda najmä rodina a okruh priateľov. 
Všetky ostatné korporatívne, národné, národnostné, medzinárodné, 
náboženské a ideologické, či iné väzby sú umelo vytvorené a slúžia iba na 
vytvorenie závislosti, za účelom ich následného mocenského zneužívania.15 

„Globálne problémy by prirodzeným spôsobom zanikli, spolu s inštitúciami, 
ktoré ich generujú, alebo by sa zminimalizovali spolu s minimalizáciou týchto 
inštitúcií. So zánikom globálnej ekonomiky a inštitúcií ako WTO, Svetovej 
banky, FED, EBOR by zanikli aj globálne ekonomické krízy. Problémy by boli 
iba lokálne a lokálne by sa aj riešili. Boli by teda malé a ľahko riešiteľné. Každý 
člen rodiny, alebo komunity by sa mohol zapojiť do ich riešenia. Ľudia by mali 
menej povinností voči štátu a korporáciám a viac času pre seba, svoju rodinu 
a priateľov. Väčšina ľudí by teda mala kľudnejší, šťastnejší a plnohodnotnejší 
život.“16 

 
Záver 

 
Na začiatku hospodárskej krízy v rok 2008 spoločnosť disponovala 

predstavou, že táto situácia je tradičná a cyklická, čo sa však veľmi rýchlo 
ukázalo ako chybné myslenie. Rovnako tak mylnou bola aj predstava, že túto 

                                                 
14  Porov. STANĚK, P.: Globálna kríza – hrozba alebo výzva?, s. 184. 
15  Porov. ORÁVIK, M.: Univerzálne riešenie kríz. Dostupné na internete:  
 http://zvedavec.org/komentare/2011/01/4148-univerzalne-riesenie-kriz.htm [11/02/2012]. 
16  ORÁVIK, M.: Univerzálne riešenie kríz. Dostupné na internete:  
 http://zvedavec.org/komentare/2011/01/4148-univerzalne-riesenie-kriz.htm [11/02/2012]. 

http://zvedavec.org/komentare/2011/01/4148-univerzalne-riesenie-kriz.htm
http://zvedavec.org/komentare/2011/01/4148-univerzalne-riesenie-kriz.htm
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krízu vyriešime nejakými krátkodobými opatreniami na udržanie spotreby. 
Kríza sa toho času javí ako obrovský globálny problém a rozpor dvoch 
fenoménov: bohatstva a chudoby, ako aj spotreby na národnej a globálnej 
úrovni. Zároveň však kríza poukázala aj na dlhodobo neriešené spoločenské 
problémy a na to, že spoločnosť sa zvnútra nezmenila.  

A ako sa k tomu postavili jednotlivé ekonomiky? Nespojili sily na nájdenie 
spoločného východiska, ale snažili sa udržať si vlastný status a to vybudovaním 
ochranných múrov okolo vlastnej ekonomiky a spoločnosti. A keďže takýto 
národný egoizmus prepukal, kríza sa mohla naďalej nerušene rozvíjať. 
Vzhľadom k tomu, že ale globalizácia už dávno prekonala problematiku hraníc 
jednotlivých štátov, výsledkom tohto diania bol len obrovský nárast 
vnútorných rozporných procesov. Jednoducho elity jednotlivých krajín nechceli 
alebo nevedeli riešiť skutočné príčiny krízy, čo len viedlo a vedie 
k predlžovaniu krízového obdobia. 

Evolučný pokrok štruktúr spoločnosti nie je možné zvrátiť ani zastaviť. 
Aktuálne sa nachádzame vo víre problémov, ktoré sa úzko prepájajú s otázkou 
spravodlivosti a morálky a politického diania. Ak od našich vládnych 
predstaviteľov očakávame mravnosť v rozhodovaní, mali by sme si uvedomiť 
aj vlastnú zodpovednosť za to, komu sme vo volebnom období zverili opraty 
do rúk, a to aj napriek tomu, že politické aspekty už dávno spôsobili nedôveru 
verejnosti. Pretože, ako sa už aj ukazuje, hospodársku krízu nie je možné riešiť 
technologickými zvratmi, ale len zmenou samotnej spoločnosti ako takej. 
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