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How to find a balance between tolerance and the danger of eroding 

European values? 
 Never ending task 

 Rovnováha medzi toleranciou nových hodnôt a rešpektom k 

starým hodnotám sa zatiaľ nenašla, nenájde sa, ale musíme 

ju hľadať, inak hrozí, že a) zmrzneme v neriešených 

problémoch (vysoký dlh, terorizmus, migračná kríza, 

brexit...) b) stratíme sa v džungli populistických nápadov 

 

 Recognizing the values and Adapting (Tim Harford) 

 Uvedomenie si kľúčových hodnôt (v kontexte populizmu a 

postfaktualizmu) a zodpovedná adaptácia založená na 

faktoch a ich analýzach. Toto by malo pomôcť rovnováhu 

hľadať rýchlejšie a spoľahlivejšie.  
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How to find a balance between tolerance and the danger of eroding European 

values?  

Recognizing the values and Adapting 

 

 Four freedoms 

 Štyri základné slobody vnútorného trhu 
 Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu, osôb (postupne) 

 

 Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú 

ekonomiky otvorenejšie, tým rýchlejšie rastú (existuje 

aj vplyv na mier (McDonald’s), ale: 

 Svet sa ale stáva menej otvoreným, v roku 1960 bol podiel 

obchodu na HDP približne 24 %. V roku 2008 to už bolo 61 

%, dnes je na úrovni 58 %. Teda pokles. 

 Externé riziká (sú rozhodujúce aj pre Slovensko), Trump 

(999/1000), brexit („musí bolieť“ (ako útek z väzenia)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recognizing the values and Adapting 

 Spomínané štyri slobody sú najviac ohrozené mimo 

trhového prostredia. V úplnej totalite by neexistovali. 

Ideologická centralizácia (na úkor trhu a nižších 

stupňov samosprávy) je riziko. 

 Centralization vs. decentralization, Slovakia, EU 

 Centralizácia vs. Decentralizácia, analýzy dopadov a 

adaptácia, prečo je to možné v SR a v EÚ nie? 

 

 Example of ideological centralization: EFSI 

  Príklad ideologickej centralizácie cez deformácie 

trhového prostredia s neznámou efektívnosťou: 

European Fund for Strategic Investments  
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 EUROPEAN COURT OF AUDITORS (Európsky dvor 

audítorov) 

 Opinion No 4/2015 ... on the European Fund for 

Strategic Investments and amending Regulations (EU) 

No 12912013 and (EU) No 1316/2013 

 The creation of EFSI is deemed to respond to an urgent 

need. It has not been validated by an ex-ante 

evaluation that would have been expected to identify, 

among other things: the policy options available to meet 

the same objectives through existing instruments;... 



How to find a balance between tolerance and the danger of eroding 

European values? 

 Európsky dvor audítorov koncom roka 2016 schválil stanovisko 

(2/2016), podľa ktorého je ešte príliš skoro hodnotiť úspešnosť 

projektu, a teda odporučiť jeho rozšírenie a predĺženie 

 Hodnota za peniaze (value for money) ale analyzovaná nebola, 

nevieme teda, či európsky daňovník na projekte za jedno euro 

získa viac než euro 

 Preukázaný je zatiaľ iba multiplikačný efekt na úrovni 14,1 

(plánovaný je 15). Nevieme, či verejné peniaze iba nevytláčajú 

súkromné investície a nevieme, či to robia efektívne. Nevieme 

dokonca ani to, či by podporené projekty neboli financované 

Európskou investičnou bankou aj bez projektu EFSI – Bruegel 

porovnal 55 podporených projektov a našiel iba jediný, ktorý sa 

nepodobal na projekty doteraz financované EIB.  
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European values? 

„However, the information provided regarding each 

project is not detailed at all and generally consists of 

the name of the project, a short description, the 

amount of money invested by the EIB, the total cost of the 

project and some social and environmental assessment of 

the projects. Given the current details made available by 

the EIB on each project, it is not possible to directly 

judge their risk profile.“ Source: Bruegel 

No rate of return analysis has been done. 

Analýzu hodnoty za peniaze (návratnosti investícií nerobia 

oficiálne miesta a nemôže si ju urobiť ani občan. To 

nevyzerá ako „centralization friendly environment“. 
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„Some 92 percent of fund’s portfolio concerns 

operations in the 15 richest EU countries, with only 8 

percent located in the less-developed ones.“ (EU Observer 

(EY)). Sociálne rozmer. 

„According to a Bankwatch Network report, the EFSI 

leveraged €1.5 billion for fossil fuel infrastructure, and 

68 percent of its transport investment is destined for 

carbon-intensive projects - despite the EU commitment to 

the Paris agreement.“ (EU Observer). Environment. 

 Vyzerá to tak, ako keby fond vznikol s víziou, že investovať dve eurá 

je vždy lepšie, než investovať jedno euro. Aj preto je legitímne 

diskutovať. 

http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans
http://stories.bankwatch.org/best-laid-plans


Manifest slovenského eurorealizmu  

 Manifest je vstupom do diskusie o hľadaní 

rovnováhy medzi toleranciou nových hodnôt a 

rešpektom k starým hodnotám  

 Ak chce EÚ prežiť, musí sa výrazne reformovať 

 Členstvo v EÚ je kľúčový záujem SR 

 Dohody o voľnom obchode so všetkými 

demokratickými krajinami 

 V súvislosti s brexitovými rokovaniami by mala EÚ 

vyjednať obojstranne výhodnú obchodnú dohodu s 

Veľkou Britániou s prioritou zachovania bezcolného 

priestoru. 

 



Manifest slovenského eurorealizmu  

 Princíp one in - two out 

 Saldovanie platieb do rozpočtu s nárokmi na 

eurofondy 

 Postupné rušenie poľnohospodárskych dotácií 

 Zrušenie Junckerovho investičného balíčka 

 ECB nesmie financovať verejný dlh 

 Spoločná ochrana schengenských hraníc 



Ďakujem za pozornosť 

 EÚ potrebuje reformy. Reformy založené na 

rešpekte k overeným hodnotám, na vplyve občana 

na politikov a na pravdivých informáciách. Nie na 

ideológií, že centralizácia je vždy riešením. 


