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V súčasnosti sa vo vystúpeniach predstaviteľov politického establishmentu 
ale aj v diskusiách a analýzach odborníkov z oblasti politického, sociálneho 
a ekonomického vývoja stále častejšie stretávame s hľadaním, resp. s výpočtom 
príčin prehlbujúceho sa krízového stavu, v ktorom sa dnes nachádzajú 
ekonomicky vyspelé západné demokracie. Zvláštna pozornosť sa venuje 
ekonomikám členských krajín EÚ, rastúca zadlženosť ktorých vyvoláva obavy 
politikov, ekonómov a širokej verejnosti z ďalšieho prehlbovania hospodárskej, 
finančnej a dlhovej krízy a následnej politickej a sociálnej destabilizácie celého 
priestoru integrovaného celku.  

Krízové stavy boli vždy súčasťou spoločenského vývoja. Sú teda objektívne 
podmienené a ako také aj neoddeliteľne späté s procesmi, ktoré formovali 
a ovplyvňovali smerovanie a tempá rozvoja našej civilizácie. Tak ako v dávnej 
minulosti aj v neskoršej dobe, vrátane tej dnešnej, sme zaznamenávali prejavy 
kríz dvojakého druhu. Jednak to boli krízy obmedzeného rozsahu, prejavujúce 
sa v jednotlivých oblastiach spoločenského života, akými boli napr. krízy 
hospodárske, politické, vládne, inštitucionálne, organizačné, náboženské a pod. 
a jednak krízy, zasahujúce všetky oblasti a sféry rozvoja spoločnosti, typické 
svojim komplexným a systémovým charakterom. Krízy druhého typu ako 
pravidlo viedli k zmene podstaty a charakteru existujúceho systému a pred-
stavovali revolučnú zmenu, navodzujúcu kvalitatívne nový typ sociálneho 
vzťahov. Z pohľadu rozsahu záberu, prejavov a dôsledkov dnešnej krízy je 
možné usudzovať o jej systémovom charaktere, zasahujúcom samotnú podstatu 
zastupiteľskej demokracie liberálneho (západného) typu. Podľa mienky 
českého politológa J. Pehe, „súčasná kríza tak nie je len krízou ekonomickou. Je 
tiež krízou liberálnej demokracie, resp. krízou demokratického štátu, ktorého 
v minulosti dôležité funkcie boli oslabené alebo celkom prešli do rúk 
súkromného sektora...“ (Pehe, 2012, s. 16). Táto kríza, vychádzajúc z názoru 
V. Dvořákovej „...svojimi rozmermi presahuje ekonomické aspekty, zásadným 
spôsobom mení medzinárodné vzťahy, presúva centrá moci svetovej 
ekonomickej (a čiastočne aj politickej moci). Je sprevádzaná búrlivým pohybom 
vnútri jednotlivých spoločenstiev, spochybňujúcim existujúce politické 
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štruktúry ako v nedemokratických, tak aj v demokratických krajinách“ 
(Dvořáková, 2012, s. 250 – 251).  

Za hlavnú príčinu existujúceho krízového stavu európskeho (ale nielen 
európskeho) integračného zoskupenia sa zvykne považovať nezodpovedný, 
často až špekulatívny, vypočítavý a utilitaristický prístup národných vlád 
k plneniu spoločne prijatých jednotných rozpočtových pravidiel a kritérií, 
sledujúcich stabilizáciu a posilňovanie spoločnej meny ako aj ekonomík 
členských krajín EÚ. Presnejšie povedané, hlavné, určujúce príčiny finančnej 
a dlhovej krízy sa hľadajú a nachádzajú v oblasti správania sa politických 
reprezentácii pôsobiacich ako na národnej, tak aj na centrálnej úrovni, 
konkrétne v ich nízkej miere, resp. absencii politickej zodpovednosti, v chara-
ktere činnosti a prevládajúcich skupinových a straníckych záujmov politických 
elít, t. j. v oblasti politickej kultúry tých politických garnitúr, ktorým občania 
dali dôveru a zverili moc a rozhodovacie právomoci.  

Podstatné a objektívne podmienené príčiny (aj keď si uvedomujeme, že 
mimo a pomimo nich pôsobí celý rad ďalších faktorov) je však, podľa našej 
mienky potrebné hľadať niekde inde, konkrétne v samotnom charaktere 
rozvoja a dnešnom stave demokratických systémov s pre ne typickou vysokou 
mierou korupcie a politického klientelizmu, rozšíreného a prevládajúceho 
politického populizmu a rozsiahlym systémom štátnej sociálnej pomoci. Snaha 
politikov za každú cenu a čo najintenzívnejšie oslovovať voličov, získavať ich 
podporu a hlasy a následne aj podiel na štátnej a politickej moci vedie 
k politicky a mocensky motivovanému nehospodárnemu plytvaniu s verejnými 
zdrojmi, nepozerajúc sa na existujúce možnosti štátov, na ich zdroje a možný 
negatívny dopad na budúci vývoj štátnych financií. Výsledkom je rozširovanie 
ponúk sociálnych služieb a poskytovanie v mnohých prípadoch racionálne 
nezdôvodniteľných a z pohľadu zodpovedného správania aj neospravedl-
niteľných, t. j. nesystémových výdavkov, prehlbujúcich zadlžovanie štátov 
a prenášanie finančnej nestability do iných oblastí spoločenského života. Inak 
povedané, moderný sociálny štát, v minulosti považovaný za najväčší 
výdobytok demokracie a ukážka pokroku a civilizovanosti spoločnosti sa 
v súčasnosti, v dôsledku nedostatku zdrojov ocitá v kríze, stáva sa z neho, 
povedané slovami T. Judta „iba byrokratická technológia distribúcie hmotných 
statkov“ (cit. podľa: Jablonská, 2012, s. 14). Z tejto zbyrokratizovanej 
distribučnej štátnej mašinérie sa už vytratil pôvodný sociálny rozmer, solidárny 
charakter pomoci založený na princípoch opodstatnenej pomoci, zásluhovosti 
a racionalite. Výsledkom je štátna sociálna pomoc a starostlivosť ako zákonná 
požiadavka a nespochybniteľné, t. j. nárokovateľné právo každého občana.  
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Zaujímajúc konkrétne pozície a navrhujúc riešenia krízového stavu, štátom, 
resp. ich politickým reprezentáciám ostávajú v podstate len dve možnosti. 
Alebo si, v záujme ozdravenia verejných financií zvolia cestu šetrenia 
a hospodárneho nakladania so štátnymi financiami, resp. cestu postupného 
obmedzovania, či redukcie existujúcich druhov štátnej sociálnej pomoci 
a plytvania zdrojmi, čo nevyhnutne vyvolá nespokojnosť a protesty zo strany 
tej časti obyvateľstva, ktorá je vo väčšej miere odkázaná na štátnu pomoc. 
Výsledkom môžu byť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj budú časté prejavy 
sociálnej nespokojnosti, občianskeho vzdoru a sociálnych protestov, ktoré môžu 
vážnym spôsobom narušiť politickú a sociálnu stabilitu celého sociálneho 
systému.  

Druhou možnosťou je predpoklad, že si štáty a ich politickí reprezentanti, 
v záujme zachovania svojho mocenského postavenia a predchádzania prejavom 
nespokojnosti a občianskej revolty zvolia cestu ďalšieho zadlžovania štátu, teda 
cestu, ktorá sa dnes zvykne označovať ako grécka cesta. Ak vychádzame zo 
skúsenosti, podľa ktorej politici v demokracii sú náchylní šetriť a racionálne 
hospodáriť až vtedy, ak sa definitívne vyčerpali všetky možnosti ako zabrániť 
ďalšiemu zadlžovaniu, bankrotom a politicky (stranícky) motivovanému 
plytvaniu verejnými zdrojmi, je veľmi pravdepodobné, že prvá alternatíva je 
pre politické reprezentácie jednotlivých krajín (vrátane Slovenska) ešte stále 
neprijateľnou a z pohľadu ich straníckych a mocenských záujmov aj pomerne 
riskantnou cestou. Aj preto je možné predpokladať, že národné a celoeurópske 
politické centrá budú ešte pomerne dlhú dobu prijímať, resp. uprednostňovať 
polovičaté, neefektívne a nesystémové opatrenia, ktoré problémy zadlženosti 
a ozdravenia štátnych rozpočtov a hospodárskeho rastu členských krajín EÚ len 
odsúvajú na neskoršiu dobu. Kupovanie si času problémy nerieši, práve 
naopak, vedie k tomu, že v budúcnosti sa prejavia v oveľa vyhrotenejšej 
a nebezpečnejšej podobe.  

Vypracovať a poskytnúť účinné a efektívne riešenia (máme na mysli 
skutočné, nie predstierané a polovičaté riešenia) existujúcich problémov, 
v ktorých sa dnešné zastupiteľské demokracie a rozvinuté sociálne štátu 
nachádzajú, znamená vymedziť a skúmať podstatné, teda hlavné a určujúce 
príčiny vedúce k tomu, čo dnes nazývame kríza politiky, presnejšie povedané, 
kríza demokratických inštitúcií. Máme na mysli krízu demokracie, z ktorej sa 
už, povedané slovami T. Judta vytratila „pôvodná spolupatričnosť, spoločný 
záujem, sociálna spravodlivosť, nádej, rovnosť šancí... Cnosťou dnes nazývame 
sledovanie vlastných záujmov a étos demokracie sa zredukoval na ideológiu 
individuálneho sebectva“ (cit. podľa: Jablonská, 2012, s. 14). Poznanie príčin 
„nedemokratického“ fungovania moderných demokracií vystupuje ako 
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nevyhnutný predpoklad vypracovania efektívnych mechanizmov a prijatia 
účinných opatrení na zmierenie krízového stavu a komplexnú reformu 
demokratických systémov západného typu. Určite, existuje množstvo príčin, 
ktoré sa podpísali na kríze západných spoločností a ktoré ohrozujú samotné 
základy demokratického systému. Z nášho pohľadu k tým najrozšírenejším 
a určite aj najdôležitejším príčinám je potrebné zaradiť politický populizmus, 
korupciu a klientelizmus a v neposlednom rade aj neefektívny a nákladný 
systém štátnej sociálnej pomoci.  

Politický populizmus sa v podmienkach zastupiteľskej demokracie stáva 
charakteristickým znakom tvorby a realizácie verejnej politiky a zároveň 
dôležitým nástrojom politickej taktiky a politickej manipulácie zo strany 
aktérov politického diania. Politický populizmus je v podstate produktom 
modernej doby, je fenoménom, podoba a praktiky ktorého sa utvárali 
v súvislosti s politickou mobilizáciou más, s procesom demokratizácie politickej 
organizácie verejných záležitostí a rozvojom manipulačných techník s cieľom 
získať čo najširšiu podporu občanov danej krajiny. Vzhľadom na skutočnosť, že 
v podmienkach zastupiteľského systému sú distribúcia a redistribúcia politickej 
moci ako aj postavenie a vplyv politických zoskupení priamo závislé od 
správania sa voličskej základne, je snaha politických aktérov, zameraná 
v prvom rade na získavanie hlasov, ovplyvňovanie verejnej mienky, 
popularizáciu svojich krokov a rozhodnutí, vnucovanie a podkladanie sa 
širokým masám, ich záujmom a predstavám, prezentácia nesplniteľných sľubov 
a nezrealizovateľných riešení ako aj poskytovanie materiálnych a finančných 
benefitov bežným a všeobecne využívaným spôsobom získavania obľuby, 
podpory a popularity. Náklady s tým spojené sú pre politických populistov 
druhoradé a nepodstatné. Jediné čo sa počíta je zvýšenie miery popularity 
a volebný úspech. Politický populizmus je preto potrebné chápať ako veľmi 
účinný ale aj nákladný spôsob ovplyvňovania verejnej mienky a získavania si 
priazne konkrétnych skupín obyvateľstva. Výsledkom je potom neúmerné 
rozširovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci, nepozerajúc sa na 
obmedzené štátne zdroje a následné zadlžovanie štátov. Ako príklad, 
potvrdzujúci túto tendenciu je možné uviesť predvolebnú populistickú 
rétoriku, sľuby a rozsiahly program štátnej sociálnej pomoci, ktoré prezentovali 
grécke politické strany v ostatných parlamentných voľbách, aj keď si veľmi 
dobre uvedomovali vysokú mieru zadlženosti a katastrofálny stav štátnych 
financií svojej krajiny. Politický populizmus je v súčasnosti najtypickejším 
prejavom a zároveň aj príčinou nezodpovedného správania sa demokraticky 
volených politických reprezentácií.  
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Ďalšou významnou príčinou dlhovej krízy a následne aj krízového stavu 
liberálnych demokracií v súčasnosti je vysoká miera korupcie a politického 
(straníckeho) klientelizmu, ktoré, ako súčasť moderných zastupiteľských 
systémov negatívnym spôsobom ovplyvňujú fungovanie daných systémov. 
O korupcii sa zvykne hovoriť hlavne v súvislosti so získavaním nelegálneho 
profitu, resp. s poskytovaním neodôvodnených a nezaslúžených výhod, 
privilégií a výsad, t. j. ako o svojráznom „výmennom obchode“ medzi ľuďmi, 
prípadne medzi jednotlivcom či skupinou a konkrétnym predstaviteľom danej 
inštitúcie. Teda na úrovni individuálnej.  

Podstatne menej sa píše a diskutuje o korupcii a jej prejavoch na úrovni 
inštitucionálnej, resp. politickej alebo inak povedané, systémovej, iniciátorom 
ktorej je kolektívny orgán – štát, presnejšie povedané orgány štátnej správy 
a ich predstavitelia. V súvislosti s týmto typom korupcie Ľ. Kráľová hovorí 
o „etatizácii korupcie, ako vyššej forme inštitucionalizovanej korupcie“, ktorá, 
ako taká „nie je len tolerovaná, ale i priamo organizovaná štátom a politickými 
elitami“, čím sa uvedený druh korupčnej činnosti stáva „neoddeliteľnou 
súčasťou ekonomického a politického systému, ktorý bez nej už nedokáže 
fungovať“ (Kráľová, 2001, s. 106). „Systémová korupcia fakticky označuje stav, 
v ktorom sa korupčné správanie stalo základným rysom fungovania systému, 
postihovanie ktorého je možné len systémovými opatreniami“ (Dvořáková, 
2012, s. 257). K predpokladom fungovania systémovej korupcie je podľa 
mienky českej teoretičky potrebné zaradiť: po prvé, úplnú nekoncepčnosť 
verejných politík, ktorá vytvára priestor pre účelové presadzovanie parciálnych 
záujmov na úkor tých verejných, po druhé, deprofesionalizácia štátnej správy 
a po tretie, imunizácia korupčného správania, prejavujúca sa v snahách 
znemožňovať vyšetrovaniu jednotlivých káuz a následnému potrestaniu ich 
aktérov. (Dvořáková, 2012, s. 258). Mnohí teoretici tento typ korupcie spájajú 
s nedemokratickými systémami, ignorujúc tú skutočnosť, že aj v podmienkach 
liberálnych demokracií (nevynímajúc Slovensko) uvedený druh korupcie 
predstavuje rozšírenú a všadeprítomnú aktivitu, resp. sociálny jav. Najčastejším 
jej prejavom je klientelizmus rôzneho druhu a zamerania, neraz prepojený zo 
svetom organizovaného zločinu, ktorý, rozširujúc svoje možnosti 
a minimalizujúc riziká odhalenia a postihov umožňuje rozvíjať svoje aktivity vo 
väčšom rozsahu, než je to v prípade korupčného správania na úrovni 
individuálnej. Zdrojom zisku takýmto spôsobom organizovanej korupčno-
klientelistickej činnosti je odčerpávanie veľkých finančných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu, stranícky a klientelisticky motivovaná privatizácia, tunelovanie 
štátnych podnikov, tendre a zneužívanie európskych fondov a príspevkov. 
Teda tie aktivity, ktoré podrývajú a destabilizujú nielen hospodárske ale aj 
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politické, sociálne, bezpečnostné, občianske a morálne základy demokratických 
systémov. Takýto typ korupčných aktivít, vychádzajúc z vyjadrenia I. Radičovej 
„deformuje pohľad na podnikanie a verejnú politiku. Pre korupciu 
a klientelizmus ekonomickí gangstri ničia všetko pozitívne, čo je spájané so 
slovom podnikateľ. Korupcia trestá slušných ľudí, berie im energiu 
a príležitosti a odmeňuje gaunerov. Vypudzuje slušných ľudí z verejného 
života“ (cit. podľa inter. zdroja). Podľa mienky I. Radičovej korupcia narástla 
do takých rozmerov preto, že je tolerovaná. Ako taká, „ukrýva sa za dvermi 
úradov a honosných firemných sídel a je akceptovaná ako „normálna 
nenormalita“, ako súčasť biznisu a politiky. V skutočnosti vieme, že na nej nie je 
nič normálne“ (cit. podľa inter. zdroja).  

Treťou významnou príčinou zadlžovania sa štátov je neefektívny a nákladný 
systém štátnej sociálnej pomoci, t. j. rozvetvený sociálny štát, ponúkajúci stále 
väčšiemu počtu obyvateľov nákladné služby v podobe materiálnej a finančnej 
pomoci, mnohopočetných sociálnych dávok, podpôr, úľav, doplatkov 
a príspevkov, ktoré sa pre veľké skupiny obyvateľstva stávajú jediným zdrojom 
príjmov. V mnohých prípadoch je tento systém sociálnej pomoci cieľavedome 
využívaný a zneužívaný, čo na jednej strane vedie k nárastu tzv. sociálneho 
parazitizmu, pod ktorým chápeme spôsob existencie a praktizovaný životný 
štýl (vrátane spôsobu získavania prostriedkov obživy) nezanedbateľnej časti 
obyvateľstva, cieľavedome a plánovite využívajúcich a zneužívajúcich štedrý 
a málo adresný štátny sociálny systém, ktorý im, na úkor ďalších aktívnych 
a produktívnych zložiek spoločnosti (predstavujúcich tzv. občiansky kapitál) 
umožňuje parazitovať na sociálnom organizme. Jedná sa v prvom rade o tzv. 
dobrovoľne nezamestnaných, kriminálne a asociálne živly a v prípade 
Slovenska o pomerne veľkú časť rómskeho etnika, spôsob života a aktivity 
ktorých podstatným spôsobom ohrozujú a podkopávajú ekonomické, politické, 
zahraničnopolitické, sociálne, bezpečnostné a občianske predpoklady 
stabilizácie a ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti. Na strane druhej to vedie 
k predražovaniu poskytovaných sociálnych služieb a neefektívnemu plytvaniu 
štátnymi zdrojmi. Obávajúc sa negatívnych reakcií tých skupín, ktoré by 
v prípade oklieštenia rozsahu štátnej sociálnej pomoci prišli o svoje, z ich 
pohľadu právne „nárokovateľné“ benefity, súčasní politickí lídri nie sú ochotní 
podstatným spôsobom zredukovať veľké množstvo druhov sociálnej pomoci 
a zracionalizovať fungovanie a rozsah sociálneho štátu s cieľom šetriť 
v politicky tak citlivej oblasti akou je oblasť štátnej sociálnej politiky. V tomto 
zmysle je potrebné inštitucionalizovanú formu korupcie, prejavujúcu sa 
v neefektívnej štátnej podpore a štedrom a nezmyselnom financovaní 
a uplácaní, resp. kupovaní si priazne a podpory parazitujúcich skupín 
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považovať (okrem množstva ďalších negatívnych dopadov) za cestu ďalšieho 
zadlžovania štátu, plytvania prostriedkami a prehlbovania krízových javov 
v spoločnosti.  

Všetky tri hlavné príčiny, resp. faktory podieľajúce sa na neúmernom 
zadlžovaní štátov a následnom prehlbovaní ich krízového stavu sú súčasťou 
fungovania demokratického systému. Ako také sú späté s touto formou 
organizácie a riadenia verejných záležitostí. Určite je možné súhlasiť s názorom, 
podľa ktorého sa realizáciou čiastkových reforiem a nepodstatných zmien dajú 
do určitej miery korigovať a zmierňovať negatívne dôsledky pôsobenia vyššie 
menovaných príčin. Je však otázne, nakoľko je cesta umiernených, skôr 
formálnych a okrajových, než podstatných zmien efektívna, zmysluplná 
a vedúca k zamýšľaným cieľom a riešeniam. Vzhľadom k tomu, že tieto príčiny 
korenia v samotnej podstate demokratických systémov je na ich elimináciu 
potrebná radikálna zmena samotného systému, zmena tradičných princípov 
a pravidiel demokratickej organizácie verejného života. Preto odpoveď na 
otázku, či je dnešná kríza vyspelých liberálnych demokracií krízou politiky, 
resp. krízou v nej účinkujúcich politických aktérov je zrejmá. Ak totiž 
vychádzame z predpokladu a stáročiami overeného a dlhoročnou skúsenosťou 
potvrdeného poznatku, podľa ktorého jednotlivci ale aj celé sociálne skupiny, 
vrátane politických subjektov sa správajú a konajú v intenciách pravidiel, 
noriem a princípov existujúceho sociálneho systému, potom kríza, o ktorej sa 
dnes toľko hovorí nie je krízou politiky ale krízou demokracie, krízou 
zastupiteľského systému, krízou demokratických inštitúcií a pravidiel 
demokratickej organizácie spoločnosti, inak povedané, krízou straty svojej 
pôvodnej racionálnej podstaty, racionálneho zamerania a racionálneho 
fungovania demokracie. Je to kríza systémového charakteru, účinný boj proti 
ktorej je možný len cestou komplexnej zmeny, t. j. prijatím a realizáciou 
zásadných systémových opatrení, zameraných na zmenu samotnej podstaty 
zastupiteľskej demokracie liberálneho typu. Zmyslom a cieľom takýchto zmien 
je znovu obnovenie funkčnosti demokracie a návrat k jej pôvodným 
racionálnym koreňom. 
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