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Cieľom konferencie ETER 2013 bola konfrontácia 
teoretických prístupov a poznatkov v kontexte 
aktuálnych problémov hospodárskej reality sú-
časného ekonomického vývoja. 

Konferenciu slávnostné otvoril dekan Náro-
dohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave prof. Ing. Ján Lisý, PhD. Vo svojom 
úvodnom slove sa zameral na príčiny vzniku sú-
časnej globálnej krízy, na problematiku riešenia 
krízy a na výhľady stratégie Európa 2020.

Guvernér Národnej banky Slovenska hosť. prof. 
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., prezentoval prí-
spevok s názvom Nové aspekty v dohľade nad fi-
nančným trhom. Pre finančnú stabilitu a zdravie 
finančných inštitúcií je dôležitý vývoj politík oboz-
retného podnikania bánk. Pripravovaná banková 
únia má preto slúžiť na „pretrhnutie začarovaného 
kruhu medzi zadlžením bánk a štátov“ a mala by 
byť postavená na troch pilieroch: na jednotnom 
mechanizme dohľadu (schválený), jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií, tzv. jed-
notnom rezolučnom mechanizme (pomerne 
vysoko rozpracovaný) a na jednotnom fonde 
ochrany vkladov (najproblematickejší pilier, zatiaľ 
je jeho riešenie odložené).

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., sa vo svojom 
vystúpení zameral na Medzinárodné ratingové 
agentúry a efekt nákazy v eurozóne v období dlho-
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vej krízy. Hlavnou témou príspevku bol tzv. efekt 
nákazy, čo predstavuje situáciu, keď je nestabili-
ta z určitého trhu prenesená na iný trh. Činnosť 
medzinárodných ratingových agentúr zohrala 
významnú úlohu pri vzniku globálnej finančnej 
a dlhovej krízy. Medzinárodné ratingové agen-
túry totiž nepodliehajú žiadnej regulácii, dispo-
nujú obrovskou mocou a svojimi rozhodnutiami 
ovplyvňujú rôzne (finančné) inštitúcie a následne 
mnoho miliónov ľudí.

Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu 
Miltona Friedmana žijú bohatší ľudia dlhšie. Na 
túto hypotézu nadviazal svojím vystúpením 
Mgr. Martin Šuster, PhD. (Národná banka Sloven-
ska). Vplyvu dôchodkov na (očakávanú) dĺžku ži-
vota (dožitia) obyvateľstva sa venoval v príspevku 
Lifetime earnings and life expectancy.

Ing. František Hajnovič, PhD., (Národná banka 
Slovenska) sa vo svojom príspevku s názvom Vy-
brané pohľady na optimálnu infláciu a inflačný cieľ 
pre eurozónu zameral na negatívny vplyv inflácie 
na blahobyt spoločnosti, a to z troch aspektov – 
z hľadiska dopadu na ekonomickú aktivitu, z hľa-
diska užitočnosti a nákladov pre spotrebiteľov 
a z hľadiska účinnosti menovej politiky.

Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Ing. Mi-
lan Šikula, DrSc., rozvinul myšlienku G. Stiglitza 
o „globálnom vládnutí bez globálnej vlády“. Prí-
spevok Mnohorozmernosť globálnej krízy – výzva 
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k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej 
vedy zaujal pohľadom na inštitucionalizáciu mo-
rálneho hazardu, na dopad neoliberálnych politík 
vlád, medzinárodných inštitúcií a vplyvu transna-
cionálnych korporácií na svetové hospodárske 
a spoločenské dianie.

Dr. h. c. prof. Dr. hab. Stanisław Lis (Ekonomic-
ká univerzita v Krakowe) sa v príspevku Pozycja 
i zdolność konkurencyjna Polski we Wspólnocie Eu-
ropejskiej-aspekt makroekonomiczny sústredil na 
porovnanie Poľska a iných krajín Európskej únie 
na základe vybraných makroekonomických uka-
zovateľov.

Plenárne rokovanie ukončil prof. Ing. Peter 
Staněk, CSc., (Ekonomický ústav SAV) príspevkom 
Dopady dlhovej krízy na štáty EÚ, v ktorom sa za-
meral najmä na krízu globálnej spotreby, globál-
nu krízu (ne)zamestnanosti a na problematické 
otázky energetického celosvetového vývoja.

Po plenárnom rokovaní pokračovala konferen-
cia rokovaním v sekcii.

Príspevky a vystúpenia na konferencii sa týkali 
najmä doterajších výsledkov grantových projek-
tov:
• VEGA č. 1/0174/11 Determinanty formovania 

znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospo-
dárskej stratégie „Európa 2020“.

• VEGA č. 1/0570/11 Spotreba a kvalita života 
domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské 
rozhodovania v európskom kontexte.

• VEGA č. 1/0761/12 Alternatívne prístupy k me-
raniu sociálno-ekonomického rozvoja.

• VEGA č. 1/0379/12 Protirečenia tvorby ľudské-
ho kapitálu v novej ekonomike.

• VEGA č. 1/0477/13 Hospodársko-politické as-
pekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre 
ekonomickú teóriu a hospodársku prax.

• VEGA č. 1/0043/13 Možnosti obnovenia globál-
neho rastu a dlhová kríza v Európskej únii.

• VEGA č. 1/0210/13 Teória regulovania a mož-
nosti aplikácie jej prístupov na skúmanie me-
dzinárodnej migrácie pracovných síl. 
Na konferencii sa okrem slovenských účastníkov 

zúčastnili ekonómovia, akademici a výskumníci 
z Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Konferencia 
ETER 2013 splnila očakávania, návštevníci mohli 
získať nové poznatky od domácich i zahraničných 
vedeckých pracovníkov, prípadne si mohli pre-
hĺbiť svoje poznatky o doterajšom vývoji v mikro-
ekonomickej, makroekonomicko-integračnej i ce-
losvetovej globalizovanej spoločnosti. 
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