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Dámy a páni, 
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je mi cťou, že sa vám dnes môžem prihovoriť a oceniť 

záujem Slovenska o stratégiu Európa 2020 a o 

hospodárske reformy vo všeobecnosti. Stratégia Európa 

2020 je pre členské štáty príležitosťou realizovať 

ambiciózny program reforiem a koordinovať túto činnosť 

so svojimi partnermi v EÚ.  

Pomaly sa zotavujeme z najhoršej krízy, akej Európa a 

svet od druhej svetovej vojny čelili. Naše ekonomiky boli 

zasiahnuté krízou, ktorá na nás napriek prvým náznakom 

ozdravenia zanechala hlboké stopy.   

EÚ, vlády jednotlivých štátov a všetky zúčastnené strany 

sa dnes musia usilovať predísť stagnácii v kontexte 

zvýšenej globálnej konkurencie a neudržateľnosti 

verejných financií. Potrebujeme štrukturálne reformy. 
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Odstránením prekážok rastu a napĺňaním piatich 

hlavných cieľov v oblasti zamestnanosti, výskumu a 

vývoja, vzdelávania, chudoby a energetiky prispejú tieto 

reformy k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, o ktorý sa stratégia Európa 2020 

usiluje a o ktorom budeme na dnešnej konferencii 

diskutovať.  Ciele tejto stratégie majú pre Slovensko 

zásadný význam.  

• Inteligentný rast dosiahneme vybudovaním 

ekonomiky založenej na vedomostiach a inovácii. 

Ekonomiky, ktorá je v globálnom meradle schopná 

konkurovať nielen cenami, ale aj technológiami a 

zručnosťami.  

• Udržateľný rast dosiahneme podporou budovania 

konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá efektívne 

využíva zdroje. Ekonomiky, ktorá s využitím malého 

objemu energie dosahuje maximálnu účinnosť.   
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• Inkluzívny rast dosiahneme posilnením ekonomiky s 

vysokou úrovňou zamestnanosti, ktorá prináša sociálnu 

a územnú súdržnosť. Ekonomiky, v ktorej systémy 

vzdelávania fungujú efektívne a v ktorej sa ľudia 

vzdelávajú počas celého života a kariéry. Ekonomiky, v 

ktorej žiadna skupina obyvateľstva nie je vylúčená.  

Toto je základ stratégie Európa 2020. 

EÚ a členské štáty sa teraz spoločne usilujú 

implementovať túto stratégiu.  

Z tejto krízy sme si odniesli jasné ponaučenie, že 

ekonomiky členských štátov sú neoddeliteľne spojené, a 

to tak v dobrých, ako aj v zlých časoch. Politická 

koordinácia sa preto stáva nevyhnutným predpokladom 

na to, aby sme mohli čeliť hospodárskym výzvam. 
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Z tohto dôvodu sa EÚ rozhodla zmeniť svoj spôsob 

správy ekonomických záležitostí, a to prostredníctvom 

zavedenia „európskeho semestra“ koordinácie politík ex 

ante. V praxi to znamená, že vlády jednotlivých členských 

štátov budú EÚ predkladať stratégie hospodárskeho rastu 

a rozpočtové plány v apríli – teda ešte pred ich samotným 

schválením. Tvorcovia politiky a hlavy štátov a vlád tak 

budú mať na stretnutiach v Bruseli venovaných diskusiám 

o riešení európskych hospodárskych výziev k dispozícii 

účinnejšie nástroje. 

Takýchto výziev je mnoho, avšak tie najnaliehavejšie sú 

jasne zadefinované v politickom dokumente, ktorý 

Európska komisia uverejnila v januári a v ktorom navrhla 

hlavné reformné priority. Úlohou hláv štátov a vlád bude 

tieto hlavné priority v marci schváliť. Následne by mali 

vyzvať členské štáty, aby ich bezodkladne zapracovali do 

dokumentov predkladaných v apríli (do národného 

programu reforiem a do programu stability a 

konvergencie) a počas roka ich realizovali. 
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Prvou a najdôležitejšou prioritou je uskutočnenie prísnej 

fiškálnej konsolidácie, ktorú Slovensko začalo s veľkým 

odhodlaním realizovať v roku 2011 a v ktorej bude 

pokračovať aj v roku 2012. Táto priorita má kľúčový 

význam pre zabezpečenie riadneho fungovania našich 

ekonomík bez nezdravých deficitov. Ide o absolútnu 

nutnosť, ktorá sa týka takmer všetkých členských štátov. 

Druhou prioritou, ktorá je pre Slovensko veľmi dôležitá, je 

zvýšenie zamestnanosti – a teda ekonomickej aktivity – 

a opätovné začlenenie nezamestnaných na trh práce. 

Kríza odhalila v našich ekonomikách štrukturálne 

nedostatky, ktoré sa teraz plne prejavili v dôsledku veľmi 

vysokého podielu dlhodobo nezamestnaných v niektorých 

členských štátoch vrátane Slovenska. Plnenie tohto cieľa 

si bude vyžadovať pomoc zameranú na nezamestnaných, 

opatrenia na podporu zamestnávania najviac 

zasiahnutých skupín obyvateľstva (t. j. mladých ľudí a 

starších pracovníkov), efektívnejšiu odbornú prípravu a 

vytvorenie príležitostí pre celoživotné vzdelávanie. 
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V tejto súvislosti je napokon potrebné riešiť otázku 

sociálneho začlenenia. Chudoba súvisí s nečinnosťou. 

Všetky skupiny obyvateľstva môžu prispievať k 

dosahovaniu rastu. Všetky zložky spoločnosti by mali byť 

hospodársky aktívne. Vyžaduje si to investície, 

prispôsobenie systémov vzdelávania a primeranú 

odbornú prípravu. Toto úsilie však prinesie v budúcnosti 

svoje ovocie.  

Dúfam, že tieto úvahy do určitej miery objasnili reakcie 

EÚ na hospodárske výzvy, ktorým spoločne čelíme, a ich 

význam pre Slovensko. Dúfam, že dnešná konferencia 

prispeje k vypracovaniu jasného a ambiciózneho 

programu reforiem pre túto krajinu. 

 


