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SVET OKOLO NÁS

Pri sledovaní správ môžeme mať pocit, že náš svet sa zo dňa na 

deň mení.

Zasadala Bezpečnostná rada OSN; opäť sa zvýšili ceny ropy; 

významne vzrástol profit najväčších podnikov sveta; burzy cen-

ných papierov sveta uzavreli úspešný deň - počujeme každý deň 

v správach.

Ale medzi správami sa čoraz častejšie objavuje aj to, že sa zvýšil 

počet chudobných, vzrástla priemerná teplota Zeme, prírodné 

hodnoty našej planéty sú čoraz viac ohrozené.

V akom svete žijeme? Na začiatku 21. storočia sa ľudstvo ocitlo na 

rázcestí? Kam smeruje globálny svet? Dokedy sa môžu stupňovať 

rozdiely medzi jednotlivými krajinami a spoločenským vrstvami?

Zväzok Človek a jeho planéta, ktorý vyšiel v edícii Svet okolo 

nás, približuje 16-ročnej vekovej kategórii najvýznamnejšie hos-

podárske, spoločenské, politické a ekologické otázky planéty 

Zem. Oboznamuje nás s hospodárskym životom súčasnosti, 

svetovou ekonomikou 21. storočia, najvýznamnejšími vedúcimi 

mocnosťami a ekonomickými silami sveta. Podrobne sa zao-

beráme spoločenskými a ekologickými problémami, ktoré čakajú 

na riešenie. V poslednej kapitole našej knihy skúmame úlohu našej 

vlasti vo svetovej ekonomike a hlavné rysy jej hospodárstva.

Milí študenti! Zapnime si bezpečnostné pásy, naša cesta okolo 

sveta 21. storočia sa začína!
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S tromi medailistami Medzinárodnej geografi ckej súťaže, 
ktorými sa stali Dorotka Hunyadiová, Mutava Musyimi 
a Hiroši Toyota, vás pozývame na cestu okolo Zeme! Cie-
ľom našej cesty je získať odpovede na základné otázky, kto-
ré sa týkajú spoločenského a hospodárskeho života nášho 
sveta. Ale k tomu, aby sme pochopili základné fakty a sú-
vislosti, musíme sa v prvom rade naučiť ovládať špeciálny 
kompas. O aký kompas ide? Odpoveď je jednoduchá. Tým 
kompasom bude pre vás v tomto školskom roku učebnica, 
ktorú práve čítate.
Ako ju máme používať? Ako sa máme učiť?

n	Najprv si pozorne prečítajme tému učiva, aby sme vedeli, 
čím sa budeme zaoberať na vyučovacej hodine.

n	Potom preskúmajme jednotlivé tematické okruhy! 
Najdôležitejšie pojmy a vzťahy sú v  texte vyzdvihnuté. 
Snažme sa ich pochopiť! Ak ich hneď nepochopíme, ne-
vadí. Spýtajme sa učiteľa, rodičov, spolužiakov! Najdôle-
žitejšie je, aby sme boli aktívni! Vždy sa zamyslime nad 
tým, ako a kde sa tieto nové poznatky objavujú v našom 
každodennom živote!

n	Ku každému učivu je viac úloh. Osobitné otázky sme 
pripravili k obrázkom a fotografi ám. Snažme sa ich vy-
riešiť kreatívne. Majme vždy vlastný názor!

n	Niektoré kapitoly obsahujú text na zelenom podklade, 
ten vysvetľuje také pojmy, procesy a súvislosti, ktoré vám 
pomôžu lepšie pochopiť učivo. Nemusíte sa ich však na-
učiť.

n	Pri štúdiu geografi e používajme mapy! Dané miesta si 
vždy vyhľadajme v atlase! Najlepší spôsob učenia sa je 
ten, keď máme pred sebou otvorenú príslušnú mapu. 
Takto sa neustále rozvíja aj naše priestorové videnie sve-
ta.

n	Na konci každého učiva sa pomocou zhrnutia opäť za-
myslime nad novými poznatkami!

n	Aktívne sa zúčastňujme na živote našej planéty! Svoje po-
znatky si neustále rozširujme! Ku každej téme vyučovacej 
hodiny je pripojená webová stránka s cieľom, aby sme si 
z  danej internetovej stránky vedeli stiahnuť čo najviac 
aktuálnych informácií.

n	Žijeme v dobe internetu a tak aj naša učebnica má svo-
ju vlastnú webovú stránku. V učebnici sa nachádza viac 
takých úloh, ktorých riešenie si vyžaduje vyhľadanie 
ďalších informácií, prostredníctvom ktorých pripravíme 
vlastné samostatné analýzy a prezentácie, ktoré, priro-
dzene, očakávame na našej webovej stránke!

  
Vytvorme spolu prvú virtuálnu študentskú spoločnosť, ktorá sa 
zaujíma o humánnu geografi u!
Pochopiť fungovanie dnešného sveta patrí medzi najväčšie 
zážitky. K tomu vám želá autorka veľa úspechov a zároveň 
vás srdečne zdraví v tomto vzrušujúcom svete 21. storočia! 

Milí cestujúci! Prosím, zapnite si bezpečnostné pásy, cesta okolo 
sveta sa práve začína!

Milí študenti!

PREDSLOV

Pozdravujem divákov maďarskej televízie. Okolo 
mňa sedia účastníci stredoškolskej súťaže, ktorú 
vypísala Medzinárodná geografi cká spoločnosť. 
Študenti si zmerali svoje sily tu v Budapešti 
a traja najlepší sa môžu vydať na cestu okolo 
sveta, aby hľadali odpoveď na otázku, aký 
vlastne je ten NÁŠ SVET.
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Milí študenti! Vážené dámy a vážení páni! Ako predsedovi Medzi-
národnej geografi ckej spoločnosti sa mi dostalo tej cti, aby som 
vyhlásil výsledky súťaže. Na I. medzinárodnej súťaži z geografi e 
obsadil tretie miesto Hiroši Toyota z Japonska, študent 3. ročníka 
cisárskeho gymnázia Mašuhito. Názov jeho súťažnej práce znie: 
„Úloha spoločenských tradícií v súčasnom rozvoji japonského 
hospodárstva“.

Druhé miesto obsadil Mutava Musyimi 
z Kene, žiak 2. ročníka Gymnázia 
Uhuru Kenyattu. Jeho súťažná práca 
mala názov „Úloha národných parkov 
v cudzineckom ruchu Kene: ekologické 
a hospodárske záujmy“.

Víťaz súťaže získa aj zvláštnu cenu. Môže predstaviť 
svoju krajinu ostatným študentom z celého sveta. 
Víťazom medzinárodnej súťaže z geografi e pre rok 
2007 je Dorotka Hunyadiová z Maďarska. Dorotka je 
žiačkou 10. ročníka Gymnázia Auréla Steina. Názov 
jej súťažnej práce je „Schopnosť Maďarska zapojiť sa 
do hospodárskej súťaže v európskom hospodárskom 
priestore“.

NÁŠ SVET
NA ZAČIATKU
21. STOROČIA
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Cieľom cesty okolo sveta pod názvom NÁŠ SVET je získať odpovede 
na otázku, čo charakterizuje náš svet na prahu 21. storočia v spoločen-
skej, hospodárskej, politickej a ekologickej oblasti. Cieľom je aj to, aby 
sme spoločne rozmýšľali o tom, aké kolektívne riešenia vieme vypraco-
vať na vyriešenie najdôležitejších, doslova „horúcich“ problémov našej 
Zeme.

Druhú zastávku budeme mať 
na západnom pobreží USA v 
„kremíkovom“ údolí (Silicon 
Valley). Potom letíme späť do 
New Yorku na burzu cenných 
papierov, odkiaľ si „od-
skočíme“ do Londýna, kde 
navštívime jednu z najväčších 
medzinárodných fi riem, ktorá 
je na devízovom trhu.

Z Londýna odletíme na 
pozvanie cisára do Ja-
ponska. Odtiaľ do Európy, 
do Bruselu, na zasadanie 
Európskej komisie.

Z Bruselu odcestuje-
me do Kene, kde sa 
prejdeme po vychý-
rených národných 
parkoch mojej vlasti.

Z Kene odletíme do Paríža na medzi-
národnú konferenciu, na ktorej vedci 
predstavia „maketu“ Zeme na konci 
21. storočia. Po Paríži navštívime Ma-
ďarsko, kde ukážem svojim priateľom 
moju rodnú vlasť.

Z putovania okolo sveta 
pripravíme webovú 
stránku, kde sa o našich 
cestách a dojmoch môže 
dočítať každý záujemca.

V mene maďarskej televízie 
vám želám, aby sa toto vaše 
úspešné pôsobenie stalo 
prvou zastávkou na ceste 
budúcich geografov! Zároveň 
vás chcem požiadať, aby ste 
v krátkosti predstavili tele-
víznym divákom cestu okolo 
sveta pod názvom NÁŠ SVET!

Cestu okolo sveta 
začneme v Severnej 
Amerike, v sídle 
OSN v New Yorku, 
kde nás prijme 
generálny tajomník 
OSN a zúčastníme 
sa aj na mimo-
riadnej konferencii 
OSN.

Srdečne zdravím najlepších študentov sveta z geo-
grafi e. Som generálny tajomník OSN Jonathan Kibaki. 
Teší ma, že vám môžem predstaviť sídlo OSN v New 
Yorku a v krátkosti načrtnúť, ako táto najdôležitejšia 
svetová organizácia funguje.
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OSN –
ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV 

Z medzinárodných organizácií, ktoré vznikli po II. sve-
tovej vojne, má najväčší význam OSN (Organizácia Spo-
jených národov – United Nations, UN). Sústreďuje takmer 
všetky štáty sveta a jej rozhodnutia a uznesenia majú vplyv 
na celý politický a hospodársky život našej planéty. Jej stále 
sídlo sa nachádza v New Yorku. 
Zakladajúca listina OSN z  r. 1945 obsahuje tieto najdô-
ležitejšie ciele: udržiavanie svetového mieru, ochrana 
základných ľudských práv, zabezpečenie rovno-
právnosti všetkých národov, vytváranie pod-
mienok pre úspešnú politickú a hospodár-
sku spoluprácu medzi jednotlivými štátmi.

Najdôležitejšie orgány OSN

Valné zhromaždenie OSN je najvyšším 
rokovacím orgánom. Na roko-
vaní Valného zhromaždenia sa 
môže zúčastniť každý štát maxi-
málne s  päťčlennou delegáciou 
a  každá krajina má pri hlaso-
vaní iba jeden hlas bez ohľadu 
na jej veľkosť. Prijaté uznesenia 
Valného zhromaždenia majú 
podobu odporúčaní, čiže pre 
jednotlivé štáty nie sú záväzné. 
Každoročné riadne zasadanie 
začína v  septembri a  trvá tri 
mesiace. V prípade výnimočných 

politických a hospodárskych udalostí sa môže zvolať mi-
moriadne zasadanie Valného zhromaždenia. Generálneho 
tajomníka OSN volí Valné zhromaždenie.
Generálny tajomník stojí na čele Sekretariátu OSN, kto-
rý má za úlohu administratívne zabezpečenie bezproblé-
mového chodu tejto organizácie. Medzinárodných úrad-
níkov Sekretariátu vymenúva generálny tajomník. Ten má 
mimoriadne právomoci, napr. v prípade ohrozenia svetové-
ho mieru požiada o zvolanie Bezpečnostnej rady.

Zisti, ako sa volá súčasný generálny tajomník OSN! Akú oso-
bitnú úlohu plní Bezpečnostná rada?

Bezpečnostná rada OSN má za úlohu udržiavanie 
mieru a bezpečnosti vo svete. Má päť stálych a desať 

volených nestálych členov. Stálymi členmi Bez-
pečnostnej rady sú tzv. „jadrové mocnosti“: USA, 
Rusko, Veľká Británia, Francúzsko a Čína. Čle-

novia majú právo veta, čo znamená, že bez 
súhlasu niektorého z nich sa nedá prijať 

žiadne dôležité rozhodnutie. V  čase 
sporov sa Bezpečnostná rada snaží 
o prijatie mierových riešení. Pokiaľ 

to nie je možné, môže BR v zá-
ujme zachovania medziná-
rodnej bezpečnosti prijať aj 
vojenské riešenia. Vojenské 
sily – na základe zvláštnych 
dohôd – poskytujú pre OSN 
jednotlivé členské štáty. Vo 
všetkých prípadoch, ktoré 
ohrozujú svetový mier, sú 

Kedy a s akým cieľom vznikla Organizácia spojených národov?

Ktoré sú najdôležitejšie orgány a špecializované organizácie OSN?

Prečo je Valné zhromaždenie najdôležitejším rokovacím orgánom OSN?

Aké zvláštne úlohy plní Bezpečnostná rada OSN?

OSN – vznik a hlavné ciele OSN

Adresa webovej stránky OSN  www.un.org

Sídlo OSN v New Yorku
Kedy a s akými cieľmi vznikla OSN?

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
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Rada sociálnej a  hospodárskej pomoci sa na rozdiel od 
prechádzajúcich orgánov nezaoberá politickými a bezpeč-
nostnými otázkami, jej úlohou je zabezpečenie pokroku 
v hospodárskej a sociálnej sfére, riešenie problémov zdra-
votníctva a vytváranie podmienok pre medzinárodnú spolu-
prácu v kultúrnej a školskej oblasti. Zasadá spravidla dvakrát 
do roka a jej uznesenia majú charakter odporúčaní. Pravi-
delne vypracúva a  dáva podnety pre 
medzinárodné zmluvy v  tejto oblasti.

Špecializované organizácie OSN a ich sídla 
Na webovej stránke OSN – www.un.org vyhľadajme uvedené organizácie, plné názvy najdôleži-
tejších organizácií zapíšmte do zošita po anglicky aj po maďarsky! Ktorá organizácia chráni práva 
detí a ktorá sa zaoberá otázkami školstva a kultúry?

New York
Sídlo OSN
UNDP
UNICEF

Paríž
UNESCO

Madrid
WTO (turizmus)

Haag
ICJ

Viedeň
IAEA

Washington
IMF, World Bank

Ženeva
ILO
UNCTAD
WHO
WTO (obchod)

Nairobi
UN-Habitat

Rím
FAO

rozhodnutia Bezpečnostnej rady záväzné pre všetky člen-
ské štáty.
Medzinárodný súdny dvor je najvyššia súdna inštan-
cia svetového spoločenstva. Úlohou súdu, ktorý má sídlo 
v Haagu, je riešiť výlučne spory medzi jednotlivými štátmi. 
Nezaoberá sa riešením sporov medzi súkromnými osoba-
mi. Súdny dvor tvorí 15 sudcov, ktorých musí nezávisle od 
seba odsúhlasiť Valné zhromaždenie aj Bezpečnostná rada 
OSN.

Adresa webovej stránky Detského fondu www.unicef.org

Zasadacia sála Bezpečnostnej rady. Na základe každodenných správ predstav činnosť OSN a v jej rámci určujúcu úlohu Bezpečnostnej rady!

Zasadacia sála Valného zhromaždenia 
OSN
Zisti, kedy sa konalo posledné zasadanie 
Valného zhromaždenia OSN!

9

Najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou našej 
planéty je OSN – Organizácia Spojených národov. 
Vznikla v  roku 1945 a  jej najdôležitejšie (skutočne 
činné) orgány sú: Valné zhromaždenie, Sekretariát 
OSN, Bezpečnostná rada, Medzinárodný súd a Rada 
sociálnej a  hospodárskej pomoci. Najvyšším rokova-
cím orgánom je Valné zhromaždenie. Administratívne 
úlohy plní Sekretariát OSN, na čele ktorého stojí ge-
nerálny tajomník OSN. Úlohou Bezpečnostnej rady je 
udržanie mieru a bezpečnosti vo svete. Medzinárodný 
súd je najvyššia súdna inštancia svetového spoločen-
stva. Cieľom Rady sociálnej a  hospodárskej pomoci 
je zabezpečenie pokroku v  hospodárskej a  sociálnej 
sfére.     

Zhrnutie
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NÁRODNÉ ŠTÁTY

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

 Az állam fogalma

Podmienkou pre vznik štátu je ohraničený územný ce-
lok, vlastná vláda a stále obyvateľstvo. Z právneho hľa-
diska to môžeme povedať aj tak, že štát je organizácia, kto-
rá uplatňuje svoju moc nad obyvateľstvom, ktoré žije na 

danom území. Základnou 
vlastnosťou štátu je poli-
tická nezávislosť, čiže su-
verenita. To v prvom rade 
znamená, že územie štátov 
a  ich politická nezávislosť 
sú nedotknuteľné. Kaž-
dý štát má právo slobod-
ne rozvíjať svoj politický, 
hospodársky, spoločen-

ský a  kultúrny systém. 
Predpokladom ce-
losvetového mieru je 

povinnosť každého 

štátu žiť v mieri s ostatnými štátmi. Všetky štáty sú povin-
né dodržiavať medzinárodné predpisy, napríklad aj pred-
pisy OSN.

Štátne územie a obyvateľstvo štátu

Štátne územie a obyvateľstvo štátuštátne hranice. Roz-
lišujeme prirodzené a  umelé hranice. Prirodzené štátne 
hranice vznikli na základe dlhodobého historického vývoja 
a často sa zhodujú s priebehom pohorí alebo vodných to-
kov, čiže s prírodnými, geografi ckými hranicami. V prípade 
pohoria prebieha hraničná čiara po jeho hrebeni, hranicu 
v  prípade vodného toku tvorí jeho prúdnica. V  dôsledku 
rôznorodého vývoja sa prirodzené hranice nezhodujú vždy 
s  etnickými hranicami. Naproti tomu umelé 
štátne hranice vznikajú vždy na základe urči-
tej predstavy (teórie). V mnohých prípadoch 
zodpovedajú takéto hraničné línie tzv. astro-
nomickým hraniciam, nakoľko prebiehajú 

Čo rozumieme pod pojmom štát?

Ktoré sú určujúce faktory štátnosti?

Akou štátnou formou je republika?

V ktorých štátoch je štátnou formou monarchia?

Opis štátov na 
stránke CIA: www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html10

Štát – pojem štátu

Štátne územie a obyvateľstvo štátu

V ktorom európskom štáte sa nachádza ná-
mestie na obrázku? Pomenujme dve stavby, 
ktoré sú na námestí!

Ktorú štátnu hranicu stráži 
gardista na obrázku?

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   10 9/25/14   5:33 PM
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Abc 15 najmenších štátov sveta Abc 15 najväčších štátov sveta

Bermudy
St. Kitts a Nevis
Virginské ostrovy
Kajmanské ostrovy
St. Vincent
Grenada
Aruba

Kanada

USA

Mexiko

Marshallove ostrovy

Maldivy
Brazília

Argentína

India

NauruIndonézia

Lichtenštajnsko
Monako

San Marino

Dom. rep.

Malta Čína

Americká Samoa

Alžírsko

Sudán

Saudská Arábia

Rusko

Kazachstan

Demokratické Kongo

Bangladéš
Vietnam

Nigéria

Indonézia

Filipíny

Bermudy
St. Kitts a Nevis
Kajmanské ostrovy

USA

Mexiko

Marshallove ostrovy

India
Pakistan

Japansko

Nauru

Lichtenštajnsko

Monako
San Marino

Dom. rep.

Nemecko

Čína

Americká Samoa

Rusko

Andorra

Severné Mariány Palau

Grónsko Faerské ostrovy

Abc 15 najmenej ľudnatých štátov sveta Abc 15 najľudnatejších štátov sveta

Egypt

Brazília

Štáty s najmenšou a najväčšou rozlohou
Ktoré štáty sveta majú najmenšiu a ktoré najväčšiu rozlohu? Preštudujme si mapu a zostavme tabuľku štátov podľa veľkosti! Vyberme si jeden 
mini štát, vyhľadajme údaje o ňom na internete a v krátkosti ho predstavme! Veľa úspechov!

Najľudnatejšie a najmenej ľudnaté štáty sveta
Ktoré sú najľudnatejšie štáty sveta? Zostavme tabuľku desiatich najľudnatejších štátov! Údaje k tejto úlohe  si vyhľadajme na internetovej 
stránke Svetovej banky (www.worldbank.org)!

pozdĺž niektorého poludníka alebo rovnobežky. Často sa 
s nimi stretávame hlavne v púštnych oblastiach.
Ďalšou podmienkou existencie štátu je stále obyvateľ-
stvo. Obyvateľstvo, ktoré žije na danom území, sa zvykne 
nazývať národ. Tento pojem má v  súčasnej politike dva 
odlišné, aj keď úzko súvisiace významy. Na jednej strane 
rozumieme pod týmto pojmom obyvateľstvo, ktoré patrí 
k danému štátu a tvorí základ pojmu národ. Podľa druhého 
významu tvorí základ tohto pojmu spoločný jazyk a kultú-
ra. Inak povedané, ide o tzv. kultúrny národ.

Státne formy a spôsob vládnutia

Štátna forma vyjadruje v podstate spôsob presadzovania 
štátnej moci. V štátnej forme sa premieta spôsob vládnu-
tia, pod ktorým rozumieme systém usporiadania najvyšších 
štátnych orgánov a ich vzťah k obyvateľstvu. 
Čo to znamená? Napríklad to, akú možnosť má obyva-
teľstvo zasahovať do tvorby štátnych orgánov. Čím je táto 
možnosť väčšia, silnejšia, tým je spôsob vládnutia demo-
kratickejší.

Webová stránka Svetovej banky: www.worldbank.org 11

Štátne formy a spôsob vládnutia
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Kanada
(zväzový štát)

Austrália
(zväzový štát)

Republika

Ľudová republika

Zväzová republika

Ústavná monarchia

Štáty sveta podľa štátnej formy

V ktorej krajine panuje kráľ, ktorý je na obrázku?

n	Pomocou mapy vyhľadajme čo naj-
viac republík (centrálne, federálne)!

n	 Vymenujme čo najviac monarchií! 
V ktorých štátoch je ešte absolútna 
monarchia? Vyhľadajme o nich infor-
mácie na internete!  Ako sa nazývajú 
panovníci absolútnych monarchií?

Podľa usporiadania štátnej formy delíme štáty spravidla 
do dvoch skupín. Jednu tvoria republiky, druhú monarchie. 
Republika je taká forma štátneho zriadenia, 
pri ktorej sa najvyšší orgán štát-
nej moci (spravidla parlament) 
a  prezident volia na určité 
zákonom ohraničené ob-
dobie. Republiky môžu 
byť riadené z  jedné-
ho centra alebo majú 
federatívne usporia-
danie. Centrálne ria-
dené republiky majú 
jeden parlament a  jed-
nu vládu, kým federa-
tívne republiky, ktoré tvorí 
dva alebo viac štátov, majú 
toľko parlamentov a vlád, koľko je 
členských (federálnych) štátov. V tomto 
prípade sú na najvyššie federálne orgány prenesené 
iba tie kompetencie, ktoré zabezpečujú celkový chod fe-
derácie (napr. ministerstvo zahraničných vecí, obrany, prí-

padne orgány zodpovedné za vnútornú štátnu bezpečnosť). 
Monarchia predstavuje takú štátnu formu, v  ktorej sa 

moc dedí, je doživotná a viaže sa na jednu 
osobu – panovníka. V  monarchii 

rozlišujeme dva základné ty-
py: absolútnu monarchiu 

a  parlamentnú (ústav-
nú) monarchiu. V ab-

solútnej monarchii je 
celá štátna moc (zá-
konodarná, výkonná 
aj súdna) v  rukách 
panovníka, ktorého 

oslovenie môže byť: 
kráľ, cisár, cár, sultán 

a pod. Na Zemi je už len 
málo takýchto absolútnych 

monarchií. V  parlamentnej ale-
bo ústavnej monarchii môže panov-

ník vykonávať iba tie výsostné práva, ktoré mu 
umožňuje ústava. V  zákonodarnej oblasti sa delí o  moc 
s príslušnými orgánmi (spravidla s parlamentom). 

Tri podmienky pre vznik štátu: stále obyvateľstvo, ohrani-
čené územie a vlastná vláda. Základom existencie štátu je 
politická nezávislosť, suverenita. Územie štátu ohraničujú 
štátne hranice, ktoré môžu byť prirodzené alebo umelé. 
Obyvateľstvo žijúce na danom území sa nazýva národ. 
Základom spolupatričnosti k  určitému národu býva aj 
spoločný jazyk a kultúra. Štátna forma je vyjadrením pre-
sadzovania štátnej moci, čo sa prejavuje v spôsobe vlád-
nutia. Základné štátne formy podľa spôsobu vládnutia sú 
republika a monarchia.    

Zhrnutie

Informácie o štátoch sveta: www.infoplease.com/countries.html
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NÁRODNÉ EKONOMIKY

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

GDP – čo znamená táto „čarovná“ skratka?

V čom je rozdiel medzi GDP a GNI?

Aké veľké sú rozdiely medzi jednotlivými štátmi v oblasti hospodárskeho rozvoja?

Na akej úrovni je hospodárstvo Maďarska?

Webová adresa Svetovej banky: www.worldbank.org

GDP a GNI

Hospodárstvo jednotlivých krajín sa nazýva národná eko-
nomika. Vo svetovom hospodárstve a v politike sa úroveň 
národných ekonomík vyjadruje prostredníctvom GDP 
a GNI.
Hrubý domáci produkt (HDP, angl. GDP = Gross Do-
mestic Produkt) je hodnota ročnej produkcie a  služieb 
v  danej krajine. Je dôležité vyzdvihnúť, že do kalkulácie 
GDP sa zahŕňa len hodnota konečných produktov. Čiže 
hodnota medziproduktov, z ktorých vzniká konečný (fi -

nálny) výrobok, sa neberie do úvahy. Napr. do GDP sa 
zaráta hodnota chleba, ale hodnota surovín (pšenica, 

múka) sa neberie do úvahy.

GDP a GNI Ďalšou „čarovnou“ skratkou je GNI (GNI = Gross Natio-
nal Income, po slovensky Hrubý národný produkt). GDP 
a GNI úzko súvisia. Hrubý národný produkt je totiž hod-
nota hrubého domáceho produktu doplnená o hodnotu 
medzinárodných transakcií. Hodnotu GNI dostaneme 
tak, ak rozdiel medzi kapitálom, ktorý prúdi do krajiny 
a von z krajiny, pridáme k GDP. Krajina, ktorá má v za-
hraničí vážne hospodárske záujmy, má hodnotu GNI oveľa 
vyššiu, ako je hodnota GDP.

Svetovou bankou publikované hodnoty GDP a GNI

Hodnoty GDP a GNI vyjadrujú jednotlivé štáty vo svojich 
národných menách. Takto je ťažké porovnávať stupeň ich 

hospodárskeho rozvoja. Preto sa hodnoty GDP 
a  GNI zvyknú publikovať v  hodnotách 

vedúcej svetovej meny, ktorou je ame-
rický dolár (USD). Najväčšia svetová 
fi nančná inštitúcia – Svetová banka 
– každoročne uverejňuje tieto uka-
zovatele. 
Stupeň hospodárskeho rozvoja 
vyjadrujeme podľa hodnoty GNI 
na jedného obyvateľa. Podľa toh-
to ukazovateľa zaraďuje Svetová 
banka jednotlivé štáty do troch 
skupín: štáty s  nízkou, strednou 
a vysokou hodnotou GNI.

Svetovou bankou publikované hodnoty GDP a GNI

Do ktorej skupiny krajín patrí Maďar-
sko na základe jeho hospodárskeho 
rozvoja?
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Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv.
Krajiny so strednou hodnotou u GNI/obyv., slabšia 
zaostalejšia podskupina
Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., silnejšia 
vyspelejšia podskupina

Krajiny s vysokou hodnotou GNI/obyv.

Skupiny štátov podľa hodnoty hrubé-
ho národného produktu 2004

n	Vyhľadajme na mape také štáty, kto-
ré podobne ako Etiópia patria medzi 
najchudobnejšie! 

n	Vyhľadajme na mape také štáty, ktoré 
sú na podobnej hospodárskej úrovni 
ako Maďarsko!

n	Na základe týchto údajov Svetovej 
banky zostavme podľa GNI/obyv. 
tabuľku štátov, ktoré sú na podobnej 
hospodárskej úrovni ako Maďarsko!

Aké sú celosvetové rozdiely? www.gapminder.org

Stupne hospodárskeho rozvoja – nerovnomernosti v ce-
losvetovom meradle

Na medzinárodných konferenciách často odznie otázka: 
Aká je vo všeobecnosti hospodárska vyspelosť sveta? Na 
základe ročenky, ktorú vydáva Svetová banka, je odpoveď 
veľmi jednoduchá. Podľa nej zodpovedal v r. 2004 celosve-
tový priemerný GNI/obyv. hodnote 6329 USD. Stupeň 
hospodárskeho rozvoja viditeľne charakterizuje očakávaná 
priemerná dĺžka života pri narodení. V r. 2004 bol očaká-
vaný priemerný vek 67 rokov.
Ale čo v skutočnosti znamenajú uvedené ukazovatele? Aký 
konkrétny obsah sa skrýva za týmito priemernými a vše-
obecnými hodnotami?

V roku 2004 bola v skupine štátov s nízkym GNI hodnota 
GNI/obyv. 507 USD. Táto hodnota tvorí z  celosvetové-
ho priemeru GNI/obyv. iba 8%. Napriek tomu aj v rámci 
tejto skupiny štátov existujú veľké rozdiely. Jeden z najza-
ostalejších štátov sveta je Etiópia vo východnej Afrike. 
V roku 2004 bola hodnota jej GNI/obyv. iba 110 USD. Tu 
narodené deti môžu očakávať, že sa v priemere dožijú iba
42 rokov.
Najväčšie rozdiely sú v skupine štátov so strednou hod-
notou GNI. Z toho dôvodu rozdelila Svetová banka túto 
skupinu na dve podskupiny: vyspelejšiu a zaostalejšiu. 

Stupne hospodárskeho rozvoja –
nerovnomernosti v celosvetovom meradle

Prečo je v Etiópii očakávaná priemerná dĺžka života nízka?

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   14 9/25/14   5:33 PM



15

Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., zaostalejšia podskupina., slabšia podskupina

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., vyspelejšia podskupinasilnejšia podskupina

Krajiny s vysokou  hodnotou GNI/obyv.

Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., zaostalejšia podskupina., slabšia podskupina

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., vyspelejšia podskupinasilnejšia podskupina

Krajiny s vysokou  hodnotou GNI/obyv.

Podiel na celkovom GNI Podiel na obyvateľstve sveta
n	Aký majú percentuál-

ny podiel jednotlivé 
krajiny  na celosveto-
vom GNI?

n	Aké percento z celko-
vého počtu obyvateľ-
stva sveta žije v kraji-
nách s  nízkou, 
strednou a  vysokou 
hodnotou GNI?

Štát
GNI/obyv. 

USD

1. Luxembursko 56 380

2. Nórsko 51 810

3. Švajčiarsko 49 600

4. USA 41 440

5. Dánsko 40 750

6. Island 37 920

7. Japonsko 37 050

8. Švédsko 35 840

9. Írsko 34 310

10. Spojené kráľov-
stvo

33 630

Štát
GNI/obyv. 

USD

1. Burundi 90

2. Demokratické 

Kongo

110

3. Etiópia 110

4. Libéria 120

5. Bissau-Guinea 160

6. Malawi 160

7. Eritrea 190

8. Niger 210

9. Ruanda 210

10. Sierra Leone 210

10 najchudobnejších krajín sveta
(2004)

10 najbohatších krajín sveta
(2004)

Zürich je jedno z vedúcich fi nančných centier sveta
Na akej hospodárskej úrovni je krajina, kde sa toto mesto nachádza?

Maďarská webová stránka o problémoch dnešného sveta: www.bocs.hu

Hospodárstvo jednotlivých krajín sa nazýva národná 
ekonomika. Hrubý domáci produkt (Gross Domestic 
Product, GDP) je hodnota celoročnej produkcie a slu-
žieb. Hrubý národný produkt (Gross National Inco-
me, GNI) je hodnota hrubého domáceho produktu 
doplnená hodnotou zahraničných transakcií. Stu-
peň hospodárskeho rozvoja štátov vyjadruje hodnota 
GNI/obyv. Podľa tohto ukazovateľa zaraďuje Svetová 
banka štáty do troch skupín: s nízkym, stredným a vy-
sokým GNI/obyv. Súčasný svet a  jeho hospodárstvo 
charakterizuje krajne nerovnomerný rozvoj.     

   

ZhrnutieMaďarsko patrí v  rámci štátov so strednou hodnotou 
GNI do vyspelejšej skupiny. V roku 2004 bola hodnota 
jeho GNI/obyv. 8370 USD a očakávaný priemerný vek pri 
narodení bol 73 rokov. 
V  roku 2004 bola hodnota GNI/obyv. v  skupine štátov 
s vysokým hrubým národným produktom 32  112 USD. 
Táto hodnota je päťnásobkom celosvetovej priemernej 
hodnoty GNI/obyv. Podľa Svetovej banky boli v  roku 
2004 najbohatšie krajiny sveta: Luxemburg (56 380 USD/
obyv.), Nórsko 51 810 USD/obyv.) a Švajčiarsko (49 600 
USD/obyv.). Dnešný svet charakterizuje nerovnomerný 
hospodársky rozvoj a veľké rozdiely  medzi jednotlivými 
štátmi.

Podiel krajín s rôznou hodnotou GNI na jeho celosvetovej hodnote 
a na celkovom počte obyvateľstva sveta (2004)
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n	Kedy a s akým cieľom vznikla OSN?
n	Vymenujme päť hlavných orgánov OSN.
n	Prečo je Valné zhromaždenie najdôležitejším rokovacím or-

gánom?
n	Ktorý orgán OSN volí generálneho tajomníka?
n	Predstavme činnosť Bezpečnostnej rady.
n	Akú úlohu plní Medzinárodný súdny dvor?
n	Na základe správ zo sveta predstavme úlohu OSN a Bez-

pečnostnej rady.

n	Vysvetlime pojem štát.
n	Kedy je štát suverénny?
n	Ako vznikne umelá štátna hranica?
n	Akými dvomi spôsobmi môžeme charakterizovať pojem ná-

rod?

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
ZHRNUTIE

n	Čo rozumieme pod pojmom „kultúrny národ“?
n	V čom je rozdiel medzi štátnou formou a spôsobom vládnu-

tia?
n	Čo rozumieme pod pojmom federatívna republika?
n	Aké práva má panovník v absolútnej monarchii?

n	Čo znamená pojem národná ekonomika?
n	Vysvetlime, čo je GDP.
n	Ako sa vypočíta hodnota GNI?
n	Aké ukazovatele charakterizujú hospodársku úroveň štátov?
n	V akej mene sa vyjadrujú hodnoty GDP a GNI? Prečo?
n	Do akých skupín podľa hodnoty GNI/obyv. zaraďuje štáty 

Svetová banka?
n	Ktorá krajina na svete je najchudobnejšia?
n	Ktorá krajina na svete je najbohatšia?

16
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Vítam vás v jednom z laboratórií v Silicon Valley. Som 
Jonny 5, jeden z najnovších prototypov, ktorý vznikol 
na základe medzinárodnej spolupráce v technologic-
kej oblasti robotizácie. Ja zvyknem vítať hostí vo 
fi rme, ktorá má vedúcu úlohu vo svete výroby 
procesorov. Podľa mojej aktualizovanej pamäte 
patríte medzi víťazov Medzinárodnej geografi ckej 
súťaže.

Milý Jonny č. 5! Doteraz 
som videla robotov len 
vo vedecko-fantastických 
fi lmoch. Veľmi ma teší, že 
som ťa spoznala.

Ahoj, Jonny č. 5! Ja som sa už doma 
stretol s podobnými robotmi ako si ty. Vieš, 
ja som z Japonska. Muti a Dorotka! Dávajte 
pozor! Viete, čo sa hovorí? Že na konci 21. 
storočia budú v závodoch iba dve živé 
bytosti: jeden človek a jeden pes. Pes bude 
strážiť človeka, aby sa ničoho nedotkol, 
lebo to môže len pokaziť. A načo bude 
človek? No aby kŕmil toho psa. Milý Jonny 
č. 5! Teraz mi prišlo na um: Nemáš 
náhodou psa robota?

Zdravím vás! Odkiaľ ste prišli? 
Tak zaujímavo oblečeného 
človeka som počas mojej ročnej 
existencie ešte nevidel!

Počkaj, prehľadám svoju pamäť! Už hľa-
dám, kmeň Kikuyu, žiadny zásah. Večer 
to oznámim svojmu programátorovi.

Ahoj, milý Jonny č. 5! Prišla 
som z Kene. Počul si už 
o kmeni Kikuyu?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE 
ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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HOSPODÁRSKA PRODUKCIA

A gazdasági termelés és a termelési tényezõk

Hospodárska produkcia (výroba) je taká činnosť človeka, 
pri ktorej pomocou výrobných faktorov a ich pretváraním 
vznikajú spotrebné statky a  služby. Výrobné faktory, čiže 
zdroje, delíme spravidla do štyroch skupín, ktoré tvoria: 
ľudské (humánne) zdroje, prírodné zdroje, kapitál a tech-
nologické zdroje.
Ľudské (humánne) zdroje predstavujú fyzickú a duševnú 
prácu človeka vo výrobnom procese. Význam a ekonomický 
výsledok závisí od zdravotného stavu a vzdelanostnej úrov-
ne ľudských zdrojov.
Prírodné zdroje – pôda, suroviny, energetické zdroje, voda, 
lesy a  pod. sú pre hospodársku produkciu nevyhnutné. 
Predstavujú hlavné vstupy, bez ktorých výroba v podstate 
nemôže existovať. Napr. v  púštnych oblastiach neexistuje 
poľnohospodárska výroba, lebo tu niet vhodnej pôdy, bez 
nerastných surovín by sa nemohli rozvinúť mnohé priemy-
selné odvetvia.
Kapitál ako výrobný faktor prináša jeho majiteľovi zisk 
alebo úroky aj bez vloženej práce. Hlavné formy kapitálu 
sú: výrobný (produktívny) kapitál – vložený do podnikov, 
budov, zariadení, strojov a pod., tovarový kapitál – steles-
nený v tovaroch a fi nančný (peňažný) kapitál, ktorý po-
chádza z predchádzajúcich kapitálových zdrojov.
Technologické zdroje (technický a  technologický po-
krok) predstavujú ústredný prvok hospodárskej výroby. 
Umožňujú vysokú produkciu bez toho, aby sme zvyšovali 
podiel ostatných (ľudských, prírodných a  kapitálových) 
zdrojov. Zmeny vo výrobných procesoch sú vždy spojené 
s nejakým novým vynálezom v technickej alebo technolo-
gickej oblasti.

Pod hospodárskym rastom rozumieme pravidelný ná-
rast produkcie a služieb v danom spoločenstve. Súhrnnú 
produkciu fi nálnych výrobkov a služieb nám dáva hodno-
tu GDP (hrubý domáci produkt) a GNI (hrubý národný 
produkt). Z toho dôvodu sa hospodársky rast dá defi novať 
aj ako ročný percentuálny rast GDP alebo GNI. Hospo-
dársky rozvoj zahrňuje okrem rastu národného produktu aj 
zmenu hospodárskej štruktúry. Napr. spriemyselňovanie 
predtým prevažne poľnohospodárskeho štátu alebo posil-
ňovanie nevýrobného sektoru (napr. služieb) v hospodár-
skom živote krajiny.
V  pozadí hospodárskeho rastu bývajú spravidla vyššie 
vstupy. Čiže na dosiahnutie väčšieho hospodárskeho rastu 
sa zapojí viac ľudských, prírodných a  kapitálových zdro-
jov. Naproti tomu hospodársky rozvoj je výsledkom rastu 
produktivity práce. Produktivita práce vyjadruje objem 
vyprodukovaných hodnôt pripadajúci na jednotku spot-
rebovanej práce za určité obdobie. Jednoduchšie: produk-
tivita je pomer výstupov k  vynaloženým zdrojom. Pro-
duktivita rastie, ak pri vynaložení rovnakého množstva 
vstupov dosiahneme vyššie výstupy.
     

Čo rozumieme pod pojmom hospodárska produkcia?

Do akých skupín môžeme rozdeliť výrobné faktory?

Čo rozumieme pod pojmom štruktúra hospodárstva?

Aká je súvislosť medzi hospodárskou štruktúrou a štruktúrou 
zamestnanosti?

Webová stránka Ústredného štatistického úradu:

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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Hospodárska produkcia a výrobné faktory Hospodársky rast a produktivita

www.ksh.hu
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Gazdasági szerkezet – foglalkozási szerkezet

Pod hospodárskou štruktúrou rozumieme podiel troch hospo-
dárskych sektorov na celkovej produkcii. Tri hlavné hospo-
dárske sektory sú poľnohospodárstvo, priemysel a služby.
n	Poľnohospodárstvo tvorí primárny sektor hospodár-

skej činnosti. Zaoberá sa produkciou potravín a surovín 
pre priemysel (drevo, bavlna, vlna, technické plodiny). 

n	Priemysel, nazývaný tiež ako sekundárny sektor hos-
podárskej činnosti, má za úlohu výrobu a  spracovanie 
surovín a  javov potrebných pre hospodársku činnosť. 
Spracúva aj produkty primárneho sektora.

n	Služby, terciálny sektor, zahŕňajú takú hospodársku 
činnosť, ktorá vyvoláva niekomu (napr. osobe) alebo 
niečomu (napr. závod, farma, škola, nemocnica) zmenu 
podmienok.

V informatívnej spoločnosti sa vytvoril aj štvrtý (kvartérny) 
sektor hospodárskej činnosti. Zahŕňa niektoré nevýrob-
né odvetvia národného hospodárstva. Patrí sem napríklad 
veda, výskum, školstvo, zdravotníctvo.
Hospodársku štruktúru štátov hodnotíme na základe 
percentuálneho podielu jednotlivých sektorov na tvor-
be hrubého národného produktu. Hlavnými odvetviami 
hospodárstva sa budeme pod-
robnejšie zaoberať na ďalších 
hodinách. Pod pojmom za-
mestnanec myslíme osobu za-
pojenú do pracovného procesu, 
čiže ekonomicky aktívnu. Po-
diel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva tvorí spravidla 
40-50% z  celkovej populácie 
danej krajiny. Ide o  vekovú 
skupinu 15-64-ročných, tzv. 
práceschopných obyvateľov. Je 
samozrejmé, že čím početnej-
šia je skupina mladého a staré-
ho obyvateľstva, tým menšia je 
skupina ekonomicky aktívne-
ho. Maloletí a  nezamestnaní 
dostávajú podporu. 
Štruktúra zamestnanosti vy-
jadruje zastúpenie ekonomic-
ky aktívneho obyvateľstva 
podľa jednotlivých sektorov 
hospodárskej činnosti. So 
zmenou hospodárskej štruktú-
ry sa mení aj štruktúra podľa 
zamestnanosti. 

PRIEMYSEL POĽNOHOSPODÁRSTVO SLUŽBY

1990 1995 2003

MAĎARSKO

JAPONSKO

KEŇA

PRIEMYSEL POĽNOHOSPODÁRSTVO SLUŽBY

1990 1995 2003

MAĎARSKO

JAPONSKO

KEŇA

Percentuálny podiel uvedených sektorov na tvorbe GDP

Percentuálny podiel uvedených sektorov na zamestnanosti

Zmeny hospodárskej štruktúry v hlav-
ných oblastiach sveta, 1990, 2003

ŠTÁTY S VYSOKOU HODNOTOU GNI

ŠTÁTY S NÍZKOU A STREDNOU
HODNOTOU GNI
VÝCHODNÁ ÁZIA

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA, RESP. SNŠ

LATINSKÁ AMERIKA

BLÍZKY VÝCHOD

JUŽNÁ ÁZIA

ČIERNA AFRIKA

PRIEMYSEL POĽNOHOSPODÁRSTVO

SLUŽBY

1990 2003
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Pomocou diagramov odpovedajme na otázky! 
n	Ako sa v posledných desaťročiach zmenila vo svete hospodárska 

štruktúra a štruktúra podľa zamestnania?
n	Ktoré sektory boli v oblasti hospodárstva a zamestnanosti v uve-

dených štátoch rozhodujúce?
n	Nastali nejaké zmeny v posledných desaťročiach v zamestnanec-

kej a hospodárskej štruktúre uvedených štátov?

Hospodárska produkcia (výroba) je taká činnosť člo-
veka, pri ktorej vznikajú využitím dostupných zdrojov 
spotrebné statky, služby a  javy vhodné na ďalšie in-
vestície. K uvedeným zdrojom patria: ľudské (humán-
ne) zdroje, prírodné zdroje, kapitál a  technologické 
zdroje. Hospodársky rast znamená pravidelný nárast 
produkcie a služieb. Produktivitu práce vyjadruje po-
mer výstupov k  vynaloženým zdrojom. Pod hospo-
dárskou štruktúrou rozumieme podiel troch hlavných 
hospodárskych sektorov – poľnohospodárstva, prie-
myslu, služieb – na celkovej produkcii. Štruktúra za-
mestnanosti vyjadruje zastúpenie ekonomicky aktív-
neho obyvateľstva v týchto troch hlavných sektoroch 
hospodárskej činnosti.       

 

Zhrnutie

www.ilo.org

Hospodárska štruktúra – štruktúra podľa
zamestnania

Webová stránka Medzinárodnej organizácie práce – špecializovanej organizácie OSN:
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20 Webová stránka budapeštianskeho veľkoobchodného trhu:

TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO

A piacgazdaság fogalma és „mûködése” 

Podstatou trhového hospodárstva – ako vyplýva 
z  jeho pomenovania – je trh. Čo rozumieme pod týmto 
pojmom? Pojem trh doslovne vyznačuje miesto, kde 
dochádza k predaju a kúpe rôznych predmetov a tovarov. 
Trhom však môže byť aj burza cenných papierov alebo 
počítačová sieť, prostredníctvom ktorej realizujeme 
nejakú fi nančnú operáciu. Čiže trh je také skutočné alebo 
virtuálne miesto, kde do vzájomného kontaktu vstupujú 
predávajúci a kupujúci.
V  trhovom hospodárstve cenu ktoréhokoľvek tovaru 
a  služieb určuje pomer ponuky a  dopytu. Ak dopyt po 
niektorom tovare neustále stúpa, čo znamená, že si ho 

chce kúpiť čoraz viac ľudí, tak jeho cena začne rásť. Ak sa 
z daného výrobku vyrobí väčšie množstvo a ponuka prevýši 
dopyt, tak jeho cena bude klesať.
Hnacou silou trhového hospodárstva je snaha o osobný 
zisk. Základnou podmienkou fungovania tohto procesu 
je súkromné vlastníctvo a jeho ochrana. Vo väčšine štátov 
existuje v  určitej miere popri súkromnom vlastníctve aj 
štátne vlastníctvo.

„Hlavné postavy“ trhového hospodárstva sú: domácnosti, 
podniky a štát.

Čo rozumieme pod pojmom trh?

Ako ovplyvňuje cenu tovaru pomer ponuky a dopytu?

Kto hrá v trhovom hospodárstve „hlavné postavy“?

Aká je úloha štátu v trhovom hospodárstve?

Webová stránka Úradu pre hospodársku súťaž: www.gvh.hu

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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Trhové hospodárstvo a jeho „fungovanie“

„Hlavné postavy“ trhového hospodárstva

Porovnajme fungovanie „skutočného“ a „virtuálneho“ trhu!

„Skutočný“ trh „Virtuálny“ trh. Prečo je burza cenných papierov virtuálnym trhom?
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Hlavnými kupujúcimi spotrebného tovaru a služieb sú do-
mácnosti. Odkiaľ majú peniaze, aby si tieto služby a tovar 
mohli zakúpiť? Buď z  predaja vlastného tovaru, zo za-
mestnania, alebo z ušetrených peňazí (napr. bankový vklad, 
vlastníctvo akcií alebo dlhopisov).
Podniky. Ich úlohou je výroba alebo poskytovanie služieb 
s cieľom získať čo najväčší zisk. Domácnosti a väčšina pod-
nikov vytvárajú súkromný sektor.
Úloha štátu sa prejavuje činnosťou jednotlivých štátnych 
inštitúcií. Činnosť vlády, organizácia štátnej správy a  jej 
fungovanie sú založené na práci jednotlivých štátnych usta-
novizní (napr. ministerstiev) a samospráv.

Fungovanie trhu je teoreticky najúčinnejšie iba v prípade, 
ak sa uskutočňuje v  dokonalej hospodárskej súťaži, čiže 
vtedy, keď cenu tovarov a  služieb určuje výhradne pomer 
ponuky a dopytu. Preto je prvoradou úlohou každej vlády 
zabezpečiť podmienky pre dokonalú hospodársku súťaž. 
Ak sa totiž akákoľvek fi rma dostane do monopolného po-
stavenia, ceny ňou vyrobeného tovaru sa nebudú na trhu 
riadiť pomerom ponuky a dopytu, ale bude ich určovať sa-
motná fi rma. Vlády proti tomu bojujú prijímaním rôznych 
protimonopolných zákonov a nariadení.
Popri zabezpečení dokonalých podmienok pre hospodár-

Webová stránka budapeštianskeho veľkoobchodného trhu: www.nagybani.hu

Zahrajme sa spoločne na trh!
Urobme nasledovné prípravy! 

1. Triedu rozdelíme na tri skupiny: predávajúcich, ku-
pujúcich a „dozorcov trhu“.

2. Predávajúci sa rozhodnú, čo budú predávať. Ľu-
bovoľných päť druhov tovaru (napr. ovocie, knihy, 
zošity...) zostáva počas hry stále tých istých.

3. Dozorcovia trhu „vyrobia“ tieto bankovky: 10- 
a 20-halierniky a 1-, 100- a 500-koruny. V hre platí, 
že 1 koruna má 100 halierov.

4. Dozorcovia určia množstvo ponúkaného tovaru 
a jeho počiatočnú cenu.

Pravidlá hry:
1. Predávajúci aj kupujúci sa rozdelia do trojčlenných 

skupín, ktoré budú medzi sebou súťažiť.
2. Hra má päť kôl, počas ktorých sa stretnú predávajú-

ci a kupujúci. Ako? Presne tak, ako na trhu, kde sa 
predávajúci snažia predať svoj tovar čo najdrahšie 

a kupujúci sa ho snažia kúpiť za čo najvýhodnejšiu 
cenu.

3. Každé kolo trvá 5 minút. Čas merajú dozorcovia 
trhu.

4. Po každom kole sa dozorcovia a predávajúci môžu 
dohodnúť na novej cene predávaného tovaru.

5. Každá skupina kupujúcich dostane 1000 korún.
6. Sporné veci riešia dozorcovia, ktorí dbajú o dodržia-

vanie pravidiel hry!

Kto je víťaz?
Samozrejme ten/tí, ktorý/ktorí by vyhral/vyhrali 
aj na skutočnom trhu.
V skupine predávajúcich tí, ktorí predajú najviac tovaru 
za čo najvyššiu cenu a majú najväčší príjem, čiže zisk.
V skupine kupujúcich tí, ktorí kúpili najviac tovaru za čo 
najnižšiu cenu a z 1000 korún im ešte aj zostalo.

Dobrú zábavu! Ako vidíte, pochopiť princíp trhu 
nie je ani také ťažké.

sku súťaž musí štát zastupovať aj určité celospoločenské 
záujmy. Potrebné fi nančné prostriedky (štátne výdavky) na 
realizáciu týchto úloh získava štát z  vybraných daní. Ce-
lospoločenské záujmy realizujú obrana a  vnútorná bez-
pečnosť, ale aj odvetvia, ktoré nie sú priamo súčasťou trhu 
– zdravotníctvo, školstvo, veda a kultúra. Do okruhu štát-
nych úloh patria aj starostlivosť o životné prostredie a jeho 
ochrana, bez ktorej je budúcnosť hospodárstva otázna. Do 
okruhu štátnych úloh patrí aj realizácia sociálnej starost-
livosti. Nakoľko trhové hospodárstvo môže vyvolávať veľ-
ké spoločenské rozdiely, musí štátna správa v určitej miere 
uskutočňovať politiku prerozdeľovania.

21

Úloha štátu v trhovom hospodárstve Trh je takým skutočným alebo virtuálnym miestom, 
kde do vzájomného kontaktu vstupujú kupujúci a pre-
dávajúci. Cenu ktoréhokoľvek tovaru určuje pomer po-
nuky a dopytu. Hnacou silou trhového hospodárstva je 
snaha o osobný zisk. Predpokladom toho je súkromné 
vlastníctvo a jeho ochrana. „Hlavné postavy“ trhového 
hospodárstva sú: domácnosti, podniky a štát. Úloha štá-
tu v trhovom hospodárstve spočíva vo vytvorení hospo-
dárskych a spoločenských podmienok, v rámci ktorých 
je zabezpečené nerušené fungovanie trhového hospo-
dárstva. Štát však musí zabezpečovať aj určité celospo-
ločenské záujmy!       

Zhrnutie
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22 Portál Svetového centra pre pôdohospodárske informácie 
(Word Agricultural Information Centre Portal):

POĽNOHOSPODÁRSKA PRODUKCIA

A világ mezõgazdaságának általános jellemzõi

Do začiatku priemyselnej revolúcie, čiže do konca 18. sto-
ročia, bolo poľnohospodárstvo vedúcim odvetvím hospo-
dárskej činnosti. Rozvoj priemyselnej výroby a od 80. rokov 
rozvoj sektoru služieb spôsobili, že podiel poľnohospo-
dárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu drasticky 
klesol. Dnes je podiel poľnohospodárskej výroby na ce-
losvetovej hodnote GDP iba 4 %. Tento pokles nezname-
ná zároveň pokles významu tohto odvetvia, ktoré aj dnes 
dodáva potrebné základné suroviny pre udržiavanie života 
ľudskej spoločnosti, pre výrobu potravín. 
Z  pohľadu zamestnanosti je význam poľnohospodárstva 
oveľa väčší. Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
v poľnohospodárstve tvorí ešte aj dnes 40 % z celkového 
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva sveta.

Vo všeobecnosti má poľnohospodárstvo tieto odvetvia:
n rastlinnú výrobu,
n živočíšnu výrobu,
n záhradkárstvo,
n chov diviny a rybolov,
n lesy a lesné hospodárstvo.

Nakoľko sa k  spotrebiteľovi dostávajú spravidla už spra-
cované potraviny, medzi poľnohospodárstvom a potravi-
nárskym priemyslom existuje veľmi úzky vzťah.

Súčasné poľnohospodárstvo sveta charakterizujú ex-
trémne rozdiely. Striedanie hojnosti a nedostatku sprevá-
dza v tom istom čase nedostatok a plytvanie potravinami. 
Pokiaľ v  rozvojových krajinách nemá dostatok potravín 
takmer miliarda ľudí, vo vyspelých štátoch je problémom 
ich nadvýroba. Intenzívne poľnohospodárstvo vo vy-
spelých krajinách už v  takej miere poškodzuje prírodné 
prostredie, že ďalší rozvoj poľnohospodárstva je úzko 

spojený s  dodržiavaním základných ekologických 
princípov. Pokiaľ sa rozvojové krajiny zaoberajú 

otázkou, ako zintenzívniť svoju poľnohospo-
dársku produkciu, tak vo vyspelých štátoch je 
hlavnou témou diskusia o  povolení pestova-
nia geneticky upravených plodín. Diskutuje 
sa o  tom, v akej miere môžu ohroziť zdravie 
človeka potraviny, ktoré sa vyrobili z geneticky 
modifi kovaných plodín.

V čom spočíva význam dnešného poľnohospodárstva?

Prečo hovoríme, že v súčasnosti existujú v poľnohospodárstve sveta extrémne 
rozdiely?

Aké je využitie zeme na poľnohospodársku výrobu v jednotlivých krajinách 
sveta?

Prečo nadobúda čoraz väčší význam prirodzené lesné hospodárstvo?

Webová stránka Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN:
(UN Food and Agriculture Organization – FAO) www.fao.org

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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Extrémne rozdiely poľnohospodárskej výroby 

Všeobecná charakteristika svetového 
poľnohospodárstva
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nazývajú potravinovými komorami sveta? Charakterizuj ich 
podnebie a pôdu!
Pre poľnohospodársku činnosť je vhodných 38% zem-
ského povrchu. Z toho tvoria lúky a pasienky 70%, oráčiny 
27% a 3% zaberajú tzv. stále kultúry (ovocné sady, vinice 
a tropické plantáže). 18% územia stálych kultúr a oráčin sa 
v súčasnosti musí zavlažovať. Na jedného obyvateľa sveta 
dnes pripadá 0,82 hektára poľnohospodárskeho územia.

A mezõgazdasági termelés két nélkülözhetetlen 

tényezõje: a földterület és a vízkészlet

Aké sú najdôležitejšie črty horúceho pásma? Aké podnebné 
pásma sa v ňom nachádzajú? Charakterizujme podnebie jed-
notlivých pásem! Aké pôdy sa v nich vyskytujú a aké sú v nich 
podmienky pre poľnohospodárstvo?
Aké pásma a oblasti patria do mierneho pásma? Ktoré oblasti sa 

Portál Svetového centra pre pôdohospodárske informácie 
(Word Agricultural Information Centre Portal): www.fao.org/waicent

Pod pojem poľnohospodárske územie zaraďuje Organizácia OSN pre výživu 
a  poľnohospodárstvo (FAO) ornú pôdu, stále kultúry (vinice, sady, plantáže), 
lúky a  pasienky. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými štátmi na základe veľkosti 
poľnohospodárskeho územia? Svetový priemer je 38%, ale ako vidíme na mape, 
rozdiely medzi jednotlivými štátmi sú veľké!

n	V  niektorých štátoch je vďaka obrov-
ským pasienkom podiel poľnohospo-
dárskych území vyše 75%. Vymenujme 
tieto štáty!

n	Vymenujme štáty, v ktorých je podiel 
poľnohospodárskeho územia nižší ako 
25%!

n	Aká je súvislosť medzi pomerom 
poľnohospodárskeho územia a značne 
vysokým importom potravín?

n	Koľko % z celkovej rozlohy Maďarska 
zaberajú poľnohospodárske oblasti?

Odlišný význam poľnohospodárstva 
v štátoch s nízkym, stredným 
a vysokým GDP

GDP

nízky stredný vysoký

Percentuálny podiel poľnohospodárstva 
na tvorbe GDP - 2004

23 10 2

Percentuálny podiel zamestnancov 
v poľnohospodárstve - 2004

55 36 4

Podiel vidieckeho obyvateľstva v % 
z celkového počtu obyvateľstva  – 
2004

69 47 22

Hodnota poľnohospodárskej produkcie 
na jedného obyvateľa v USD - 2004

378 719 21 695

Nárast poľnohospodárskej produkcie 
v rokoch 2000 – 2004 v %

2,7 3,4 –1,3

Podiel potravín na celkovom importe
 v %

11 7 7

Očakávané tempo rastu počtu 
obyvateľstva v rokoch
2004 – 2020 v %

1,7 0,8 0,4

n	Čím sa dá odôvodniť, že podiel poľnohospodár-
stva na tvorbe GDP je v  rozvojových krajinách 
23%, kým vo vyspelých krajinách iba 2%?

n	Akému množstvu ekonomicky aktívneho oby-
vateľstva v  krajinách s  nízkym GDP poskytuje 
zamestnanie poľnohospodárstvo? K akým hos-
podárskym aktivitám sa viaže zamestnanosť 
v krajinách s vysokým GDP?

n	Koľkokrát vyššia je hodnota poľnohospodárskej 
produkcie vyspelých krajín pripadajúca na jed-
ného obyvateľa oproti krajinám s nízkym GDP?
Čo spôsobuje tento obrovský rozdiel?

n	Ako môžeme vysvetliť pokles poľnohospodár-
skej produkcie vo vyspelých krajinách medzi rok-
mi 2000 – 2004?

n	V ktorej skupine štátov podľa tempa rastu oby-
vateľstva bude zohrávať poľnohospodárstvo vý-
znamnú úlohu aj v budúcnosti? Aké odporúča-
nia v spojitosti s prestavbou poľnohospodárskej 
štruktúry viete dať štátom, ktoré sú na odlišných 
stupňoch hospodárskeho rozvoja?

Preštudujme si nasledujúcu tabuľku a odpovedajme na otázky!

Podiel poľnohospodárskeho územia 
na celkovej rozlohe, 2004

0–5%

6–25%

26–50%

51–75%

76–100%

0–5%

6–25%

26–50%

51–75%

76–100%
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Dva nevyhnutné faktory poľnohospodárskej 
výroby: pôda a voda
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Tento ukazovateľ je medzi vyspelými a  rozvojovými kra-
jinami značne odlišný. Vo vyspelých krajinách pripadá na 
jedného obyvateľa 1,4 ha poľnohospodárskej pôdy, kým 
v  rozvojových krajinách iba 0,7 ha. Čiže v  rozvojových 
krajinách majú na výrobu potravín pre jedného obyvateľa 
o polovicu menej pôdy ako vo vyspelých štátoch.

Zásoby vody na Zemi sú obrovské, ide približne o 1400 
miliónov km3. Z toho je 94% slaná voda oceánov a morí, 
4% sú ukryté hlboko v  podzemí, 1,5% viaže ľad (Arktí-
da, Antarktída). Iba zlomok (0,5%) vodných zdrojov je 
pre ľudstvo dosiahnuteľný. Z  toho sa udržuje život na 
pevninách, táto voda slúži pre obyvateľstvo, ktorého po-
čet neustále rastie. V súčasnosti spotrebuje najviac vody 
poľnohospodárstvo. Z  celosvetovej spotreby vody 70% 
spotrebuje poľnohospodárstvo, 20% priemysel a 10% oby-
vateľstvo. Zavlažované územia tvoria 18% plochy oráčin 
a stálych kultúr. 

V súčasnosti zaberajú lesy z celkovej plochy Zeme 30%. 
Lesy majú z ekologického hľadiska významné postavenie, 
nakoľko les považujeme za najlepšie rozvinutú biocenó-
zu, čiže ekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov. Les 
zahrňuje v sebe pôdne mikroorganizmy, na povrchu žijúce 
machy, huby, byliny a dreviny a v nich žijúci hmyz, vtáctvo 
a lesnú zver.

Preštudujme si mapu a odpovedajme na otázky! n	Vymenujme desať štátov s  najväčšou 
rozlohou lesov! Aký typ lesa prevláda 
v jednotlivých štátoch?

n	Kde nastalo najväčšie zníženie rozlohy 
lesov medzi rokmi 1990 a 2005? Aké 
činitele boli v pozadí tohto rozsiahleho 
zníženia lesných plôch?

n	Kde sa významne zvýšila plocha lesov?
n	Ako sa zmenila veľkosť zalesnenej plo-

chy v Maďarsku?
n	Zo všetkých krajín sveta nastalo najväč-

šie zníženie lesných plôch medzi rokmi 
1990 a 2005 v Brazílii. Ročne ubúdalo 
28 000 km2 lesa! Preto bola Amazónia 
vyhlásená za ohrozenú prírodnú oblasť 
sveta. Vyhľadajme čo najviac informácií 
o  Amazónii a  pripravme krátku pred-
nášku o ničení tropických lesov v tejto 
oblasti!

Najväčší maďarský poľnohospodársky portál: www.agraroldal.hu

Zmeny zalesnených plôch medzi rokmi 1990 a 2005

V dnešných časoch sa pre udržateľnosť poľnohospodárstva 
stáva kľúčovým slovom ekologické lesné hospodárstvo. 
Pri tomto hospodárení sa v  optimálnej miere využívajú 
a uplatňujú prírodné procesy a zásady zachovania biodiver-
zity. Pri takomto postupe: 

n	nedochádza k poškodeniu lesa a jeho ekologickej rovno-
váhy;

n	sa vykonávajú také ohľaduplné zásahy, ktoré nenarušia 
lesnú pôdu, stav mladých alebo starších organických 
štruktúr alebo jedincov;

n	sa v rovnakej miere presadzujú ekologické aj hospodár-
ske záujmy.

Veľké znižovanie lesnej plochy

Menšie znižovanie lesnej plochy

Málo sa meniace lesné plochy

Zvyšovanie lesných plôch
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Lesné hospodárstvo – poľnohospodárske odvetvie 
budúcnosti

V súčasnosti má poľnohospodárstvo, ktoré je nevyhnut-
né pri zabezpečovaní potravy a iných surovín pre udr-
žanie života ľudskej spoločnosti, podiel na celosvetovej 
hodnote GDP iba 4%. Poľnohospodárstvo zamestnáva 
viac ako 40% ekonomicky aktívneho obyvateľstva sveta. 
Hlavné odvetvia poľnohospodárstva sú rastlinná výro-
ba, živočíšna výroba, záhradkárstvo, chov diviny a  ry-
bolov a lesné hospodárstvo. Poľnohospodársku výrobu 
sveta charakterizuje veľká nerovnomernosť. Z celkovej 
plochy Zeme sa na poľnohospodársku činnosť využíva 
38% . Lesné porasty zaberajú v súčasnosti 30% z cel-
kovej plochy súše. Pre udržateľnosť rozvoja poľnohos-
podárskej výroby je dnes kľúčovým slovom ekologické 
lesné hospodárstvo.      

Zhrnutie
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25Správa o stave svetového poľnohospodárstva a výživy – The State of Food an 
Agriculture sa dá stiahnuť z webovej stránky FAO: www.fao.org

TYPY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE

Intenzívny typ poľnohospodárstva
Poľnohospodárstvo vyspelých štátov charakterizuje in-
tenzívny typ poľnohospodárskej výroby. V  rámci tohto 
typu sa vysoká produkcia dosahuje prostredníctvom rozvi-
nutej mechanizácie a chemizácie výroby (stroje, umelé hno-
jivá) pri pomerne nízkom zapojení živej práce. Charakteri-
zujú ho dve hlavné odvetvia: rastlinná a živočíšna výroba, 
ale intenzívna výroba sa často rozvinie iba v jednom z nich.
Intenzívny typ poľnohospodárstva je výsledkom dlho-
dobého vývinu predovšetkým v  severnej a  západnej Eu-
rópe. Dovoz lacnej americkej pšenice prinútil európskych 
pestovateľov k  prechodu na intenzívnu živočíšnu výrobu 
a k čiastočnému nahradeniu pestovania pšenice pestovaním 
krmovín. Hlavným typom intenzívneho hospodárstva sú 
rodinné farmy a  stredne veľké poľnohospodárske závody. 

V južnejších oblastiach prevláda rastlinná výroba, v sever-
nejších živočíšna.
Tento typ poľnohospodárskej výroby je síce najproduk-
tívnejší, ale vysoká mechanizácia a  chemizácia vo veľkej 
miere mení a zároveň ohrozuje životné prostredie. 

Čo charakterizuje poľnohospodárstvo vyspelých krajín?

V ktorých oblastiach Zeme je rozšírené striedavé poľnohospodárstvo?

Prečo tvrdíme, že záplavové pestovanie ryže je základom pre husto 
osídlené oblasti ázijského kontinentu?

Ktoré faktory stoja v pozadí súčasnej krízy nomádskeho pastierstva?

Hodnota produkcie na jed-
ného pracovníka v poľno-
hospodárstve, 2000

n	Priraďme krajiny ku každému typu poľ-
nohospodárskej výroby!

n	Porozprávajme, v  akom rozmedzí sa 
pohybuje hodnota poľnohospodárskej 
produkcie na jedného obyvateľa pri jed-
notlivých typoch hospodárenia!

Kde mohla vzniknúť táto fotografia? Aké poľnohospodárske výrob-
ky a plodinyrodukty sa môžu predávať na tomto trhu?

Poľnohospodárstvo vyspelých krajín

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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Podľa názoru ekológov je potrebné vypracovať novú kon-
cepciu trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva.

Vo vyspelejších štátoch sa v čoraz väčšej miere ostro disku-
tuje o povolení alebo zákaze pestovania geneticky modi-
fi kovaných rastlín. 

Extenzívny typ poľnohospodárskej výroby
Druhým charakteristickým typom poľnohospodárstva 
vo vyspelých krajinách je extenzívny typ poľnohospodár-
skej výroby. V Severnej Amerike, Austrálii a na Novom 
Zélande nebol nedostatok pôdy. Riedke osídlenie nevyvo-
lalo drobenie pôdy a nedostatok pracovnej sily nahrádzali 
zvýšené investície (stroje, vyspelá agrotechnika). Oblas-
ti klasickej extenzívnej rastlinnej výroby sa nachádzajú 
v pšeničnom pásme severoamerických prérií v USA a v Ka-
nade. Na rovinatých alebo mierne zvlnených územiach 
majú farmy niekoľko tisíc hektárov pôdy, ktoré obrábajú 
(orú, sejú, žnú) pomocou celej armády strojov. Úrodu, ktorá 
je určená na export, skladujú v  obilných silách popri že-
lezničných tratiach.
Extenzívna živočíšna výroba je rozšírená v tých istých ob-
lastiach, na tých územiach, ktoré sú už pre rastlinnú výrobu 
príliš suché. V Amerike je významný chov hovädzieho do-
bytka, v Austrálii a na Novom Zélande má popri hovädzom 
dobytku veľký význam chov oviec.

Striedavé poľnohospodárstvo
V rozvojových krajinách je jednou z najdôležitejších a tra-
dičných foriem hospodárenia striedavé poľnohospodár-
stvo. Táto forma hospodárenia bola rozšírená už v období 
pred kolonizáciou a v tropických oblastiach Afriky, Ázie 
a Ameriky pretrváva do dnešných dní. Striedavé hospodá-
renie môžeme považovať za príklad dokonalého prispô-
sobenia sa prírodnému prostrediu. Po niekoľkoročnom 
obrábaní sa pôda nechá dva až tri roky ležať úhorom (ne-
obrába sa). Vo vlhkých tropických oblastiach zabezpe-
čuje úhorovanie obnovu stratených živín v  pôde. Ob-
rábanie nevyžaduje vysokú mechanizáciu a prispôsobenie 
sa prírodným podmienkam zabezpečuje vyššiu úrodu na 
pracovnú jednotku ako iné tradičné poľnohospodárske 
systémy. Charakteristickými plodinami tejto oblasti sú 
rôzne hľuzovité plodiny, ako napr. maniok, bataty a jam. 
Majú vysoký obsah uhľohydrátov, ale nízky obsah bielko-
vín. Okrem hľuzovitých plodín sú pre africké poľnohospo-
dárstvo typickými plodinami hlavne v oblasti saván cirok, 
proso a kukurica.

Záplavové pestovanie ryže
Záplavové pestovanie ryže je najintenzívnejšia forma 
tradičného spôsobu obrábania pôdy. Vyžaduje si veľké 
množstvo vody, preto je najviac rozšírené v monzúnových 
oblastiach Ázie, na dolných tokoch a v deltách veľkých 
riek, kde sa dá maximálne využiť voda rozvodnených riek. 
Hlavným znakom záplavového pestovania ryže je inten-

Všetko o teórii a praxi poľnohospodárstva: www.agroinform.com

Najdôležitejšie princípy udržateľného rozvoja poľnohospodárstva:
1. Spätný návrat živín odčerpaných plodinami do pôdy.
2. Udržanie fyzického stavu pôd.
3. Zabezpečenie stálej alebo vyššej úrovne humusu v pôde.
4. Zabránenie rozširovaniu burín, škodcov alebo epidémií (napr. 

vtáčej chrípky alebo choroby šialených kráv).
5. Snaha nezvyšovať kyslosť a obsah škodlivých látok v pôde.
6. Zastavenie pôdnej erózie.
7. Minimalizácia znečisťovania životného prostredia aj mimo hos-

podárstva.
8. Zabezpečenie zodpovedajúceho životného priestoru pre divo 

žijúce organizmy.
9. Uchovanie genetických zdrojov.

Podľa prieskumov sa v roku 2006 zaoberalo vo svete pestovaním 
geneticky modifi kovaných rastlín alebo osív okolo 8,5 mil. gazdov. 
Je všeobecne známe, že v USA a v Brazílii sa geneticky modifi ko-
vaná kukurica a sója pestujú už vyše desať rokov. Zatiaľ nemáme 
hodnoverné výsledky, ako takto upravené plodiny a  ich spotreba 
poškodzuje zdravie ľudí. Veľa odborných organizácií je však toho 
názoru, že pestovanie geneticky modifi kovaných rastlín by mohlo 
mať nedozerné následky. Nevieme ani to, aké zmeny v  ľudskom 
organizme môže vyvolať konzumácia potravín z takto upravených 
plodín. V Maďarsku sa ešte geneticky modifi kované rastliny nepes-
tujú. Očakávame, že Európska únia v  blízkej budúcnosti zakáže 
nielen pestovanie geneticky modifi kovaných rastlín, ale aj ich dovoz 
z iných oblastí sveta.

26

Poľnohospodárstvo rozvojových krajín

Vysvetlime súvislosť medzi závlahovým pestovaním ryže a oblasťa-
mi s veľkou koncentráciou obyvateľstva v Ázii!
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27Webová stránka najčítanejšieho odborného 
poľnohospodárskeho časopisu v Maďarsku: www.magyarmezogazdasag.hu

zívny spôsob obrábania pôdy a  vysoký podiel ľudskej 
práce (800-1200 pracovných dní/ha).
Celý proces pestovania ryže: okopávanie malých 1–2-hek-
tárových polí, sadenie do 50-100 cm hlbokej vody, pletie, 
úprava terás, zavlažovanie a zber sa vykonávajú ručne. Pri 
úplnom podriadení sa prírodným danostiam a  dodržaní 
pestovateľských postupov prináša takéto pestovanie ryže 
pomerne vysoké hektárové výnosy. Vznik veľkých oblas-
tí s vysokou koncentráciou obyvateľstva v Ázii umožnil 
priamo alebo nepriamo tento spôsob hospodárenia.

Nomádske pastierstvo
Od atlantického pobrežia Sahary až po mongolské stepi 
sa tiahne suché pásmo Starého sveta – zóna nomádskeho 
pastierstva. Nomádski pastieri svoje stáda iba pasú, nesejú 
ani nekosia rastliny. Putujú so svojimi stádami a  ich pu-
tovanie je prispôsobené zmenám počasia. Podmienkou 
tohto poľnohospodárskeho systému je voľný prístup k pas-
tvinám. 
Súčasná hospodárska situácia spôsobuje, že nomádske 
pastierstvo je na ústupe. Putovaniu bránia štátne hrani-
ce, s rozvojom dopravy stratili nomádske kmene svoju ob-
chodnú funkciu, časť pastierov, aj keď iba dočasne, sa usa-
dila. Zaberaním poľnohospodárskej pôdy boli nomádski 
pastieri vytlačení do suchých oblastí, kde sa bez zavlažova-
nia pôda nedá obrábať.

Spomeňme si, čo sme sa vlani učili o obratníkovom pásme!

Plantáže
Plantáže vznikli počas procesu kolonizácie. Vo svete je 
veľa druhov takých pochutín a technických plodín, ktoré sa 
dajú pestovať iba v tropickom alebo subtropickom pásme. 
V tropickom pásme sa pestujú napr. banány, káva, kakao, 
kokosové orechy, juta, sisal, konope, kaučukovník a palma 
olejná. V  subtropickom pásme sa pestujú hlavne citrusy, 
cukrová trstina, bavlník, čajovník, tabak a podzemnica olej-
ná. Tieto plodiny sa v  týchto oblastiach pestovali aj pred 

príchodom Európanov, ale iba zavedením plantážneho 
spôsobu hospodárenia začalo ich pestovanie a export vo 
veľkom. Od začiatku 20. storočia prenechali plantáže 
postupne svoje miesto menším veľkostatkom. V  súčas-
nosti väčšinu uvedených exportných plodín vyprodukujú 
práve tieto malé veľkostatky. Súbežne s tým sa veľa plantá-
ží, ktoré sa zaoberajú pestovaním a spracovaním tropických 
plodín, dostalo pod hospodársku právomoc veľkých nad-
národných spoločností, ktoré pôsobia v oblasti potravinár-
skeho priemyslu.

Pásmo Sahelu – oblasť hladu a zničeného prírodného pro-
stredia
Oblasť Sahelu je príkladom tragických následkov nevhodného 
využitia pôdy a  zlého hospodárenia. Tradičné pestovanie bavlny 
a podzemnice olejnej v tejto oblasti je dedičstvom koloniálnych čias 
(pred rokom 1950), a tak sa dnes ich pestovanie rozšírilo na úkor 
pastvín. Potrebnú vodu na zavlažovanie mali zabezpečiť artézske 
studne, ale tie vyschli, nakoľko priemerné ročné zrážky od roku 
1970 nedosahujú 400 mm. Vyschli aj zasiate plodiny. Nárast počtu 
obyvateľstva si vynútil aj zvýšený chov domácich zvierat, čo viedlo 
k zničeniu pasienkov. Veľké suchá v 70. rokoch minulého storočia 
spôsobili, že 60 % zvierat vyhynulo. Rýchla erózia pôdy vyvolala 
rozširovanie púští, následkom čoho túto ohrozenú oblasť opustili 
milióny ľudí.
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Hlavný typ poľnohospodárstva vo vyspelých krajinách 
predstavujú intenzívne a extenzívne hospodárenie. In-
tenzívne hospodárenie charakterizujú vyspelá agro-
technika a zmiešaný typ poľnohospodárstva (rastlinná 
a živočíšna výroba). Pri extenzívnom hospodárení zo-
hrávajú najdôležitejšiu úlohu vysoký stupeň mechani-
zácie a veľké poľnohospodárske závody. V rozvojových 
krajinách je tradičným typom poľnohospodárstva strie-
davé hospodárenie, v  monzúnových oblastiach zápla-
vové pestovanie ryže a  vo veľkých suchých oblastiach 
Starého sveta nomádske pastierstvo. Zavedením plan-
tážneho spôsobu hospodárenia sa začalo v  tropických 
a subtropických oblastiach pestovanie technických plo-
dín a pochutín na export, predovšetkým do Európy.    
  

Zhrnutie

Prečo sa v počiatkoch plantážneického spôsobu hospodárenia 
produkovalo predovšetkým na európske trhy?
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VÝROBA ENERGIE

A világ energiatermelése és fogyasztása 

Rýchly rast počtu obyvateľstva sveta, zrýchlený roz-
voj urbanizácie a  vznik modernej priemyselnej výroby 
zmnohonásobil spotrebu energie vo svete. Preštudujme si 
rast svetovej výroby elektrickej energie medzi rokmi 1966 
až 2003!
Výroba a  spotreba energie v  jednotlivých štátoch sveta 
je značne nerovnomerná. Z  priložených diagramov jed-
noznačne vidíme, že výroba a spotreba energie úzko súvisí 
s  celkovou hodnotou GNI jednotlivých národných eko-
nomík. Neplatí to však v každom prípade, nakoľko výroba 
energie je podmienená veľkosťou energetických zdrojov, 
ktoré má krajina k dispozícii. Vývin spotreby energie závisí 
od tempa rastu národných ekonomík.

Ako sa vyvíjala výroba elektrickej energie od 60. rokov minulého storočia po 
dnešok?

Ktoré krajiny patria medzi najväčších producentov a najväčších 
spotrebiteľov elektrickej energie?

Aký je podiel fosílnych zdrojov na výrobe elektrickej energie?

Ktoré obnoviteľné zdroje energie patria medzi najdôležitejšie?

Webová stránka Medzinárodnej agentúry pre energiu (International Energy Agency): www.iea.org

Spotreba energie 2003
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n	Koľko mld. kWh elektrickej energie sa vyrobilo v roku 1966 a v roku 
2003?

n	Koľkonásobne sa zvýšila celosvetová výroba energie v tomto 
období?

n	Môžeme tento nárast spotreby považovať za stály?

n	Ktorých päť krajín vyrobilo v  roku 2003 takmer 50% celosvetovej 
energie?

n	Z ktorých faktorov vyplýva ich vedúce postavenie?
n	Ktoré dva štáty z týchto piatich sú na 1. a 2. mieste aj v exporte 

ropy?
n	Ktorých päť štátov sa podieľalo v roku 2003 na vyše 50% spotrebe 

svetovej energie?
n	Vyber päť najväčších svetových producentov a päť najväčších 

spotrebiteľov elektrickej energie!
n	Nájdeš medzi týmito dvomi skupinami nejakú podobnosť?
n	V akej miere sa na poli výroby a spotreby energie odchyľuje per-

centuálny podiel USA?
n	Koľko percent celosvetovej energie spotrebovalo deväť najväčších 

spotrebiteľských štátov?

Svetová výroba elektrickej energie, 1966 – 2003
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Svetová výroba a spotreba energie

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

28

Výroba energie 
2003
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A világ energia felhasználásának szerkezeti 

 átalakulása

Súčasne s  rýchlym rastom spotreby sa výrazne zmenila 
aj štruktúra energetického hospodárstva. Pod touto zme-
nou chápeme zmeny vo využívaní energetických zdrojov. 
V  súčasnosti sú hlavné energetické zdroje: uhlie, ropa, 
zemný plyn, vodná a atómová energia.
Energetické zdroje delíme spravidla do dvoch skupín: ob-
noviteľné a neobnoviteľné zdroje. Tradičné fosílne palivá 
sa časom vyčerpajú. To sú tie, ktoré sa nevedia obnoviť, ako 
napr. uhlie, ropa, zemný plyn a atómová energia. Medzi ob-
noviteľné zdroje patrí slnečná, vodná, veterná a geotermál-
na energia. Okrem vodných zdrojov sa ostatné tri využívajú 
ešte vždy iba v malej miere. Podľa predpokladov by mal byť 
podiel slnečnej, veternej a geotermálnej energie na celosve-
tovej výrobe v roku 2020 okolo 15%.

rok

Slnečná energia, veterná energia, biomasa a geotermálna energia
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zdroje energie

Podiel hlavných energetických zdrojov na výrobe elektrickej 
energie, 1960–2003

n	Ktoré energetické zdroje boli v roku 1960 najviac využívané? 
n	Aké bolo percentuálne zastúpenie jednotlivých energetických zdrojov na vý-

robe energie v roku 2003?
n	V ktorých rokoch vzrástol podiel ropy na výrobe energie?
n	Ktorý energetický zdroj sa v  roku 1960 ešte vôbec nepodieľal na výrobe 

energie, ale v roku 2003 bol jeho podiel takmer 20%?
n	Ako bude podľa teba vyzerať podiel jednotlivých zdrojov v roku 2020?

Vybrané ukazovatele energetického hospodárstva Japon-
ska, Kene a Maďarska

Dorotka, Hiroši a Muti dostali za úlohu pripraviť PPP (Power Point 
Presentation) - prezentáciu pozostávajúcu maximálne z  desiatich 
projekcií, v ktorej predstavia hospodárstvo svojej krajiny z viacerých 
hľadísk. Vyberme si jednu z uvedených krajín a na základe údajov 
v tabuľke pripravme svoju PPP!

Výroba energie z hlavných energetických zdrojov v %

Japonsko Keňa Maďarsko

Uhlie 28,2  — 27,1

Ropa 13,2 20,9 4,8

Zemný plyn 24,3 — 35,3

Vodná energia 11,2 79,1 0,5

Atómová energia 23,1 — 32,3

Okrem údajov v  tabuľke vyhľadajme ďalšie údaje na internetovej 
stránke Svetovej banky – www.worldbank.org – a na stránke národ-
ných štatistických údajov uvedených krajín. Pri príprave prezentácie 
prajeme všetkým veľa úspechov!

Webová stránka Maďarského úradu pre energiu: www.eh.gov.hu

Prečo protestujú organizácie ochrancov prírody proti uhoľným elek-
trárniam? Zisti, aké opatrenia v záujme ochrany životného prostredia 
realizovala elektráreň vo Visonte.
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Zmena štruktúry energetického
hospodárstva

Rýchly rast počtu obyvateľstva sveta, rozvoj urbanizá-
cie a vznik moderného priemyslu spôsobili, že spotre-
ba energie sa niekoľkonásobne zvýšila. Výroba energie 
a  jej spotreba je vo svete veľmi nerovnomerná. Polo-
vica celosvetovej produkcie a spotreby energie sa viaže 
k piatim štátom. S rýchlym rastom spotreby sa zmenila 
aj štruktúra energetických zdrojov. Energetické zdroje 
zaraďujeme do skupiny obnoviteľných a neobnoviteľ-
ných (vyčerpateľných) zdrojov. Obnoviteľné zdroje tvo-
rí vodná, slnečná, veterná a geotermálna energia. Me-
dzi neobnoviteľné zdroje patrí uhlie, ropa, zemný plyn 
a atómová energia.   

Zhrnutie
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30 Internetová adresa múzea Henryho Forda:

PRIEMYSELNÁ VÝROBA –
FORDOV VÝROBNÝ SYSTÉM

Čo je veľkovýroba a kedy vznikla?

Čo znamenal tento pojem vo Fordových závodoch?

Prečo bol T-model najúspešnejším lacným autom vo svojom období?

Ktoré lokalizačné faktory umiestnenia automobilky boli v tých časoch 
najdôležitejšie?

Ktoré sú najdôležitejšie znaky Fordovho výrobného systému?

tomobilom. Hlavným konštruktérom bol József Galamb, rodák 
z maďarského Makova. Ako vieme z dobových reklám, auto bolo 
ľahko ovládateľné, servis bol jednoduchý a stálo iba 850 dolárov. 
Ako sa to v tých časoch dalo dosiahnuť? Jednoducho tak, že Hen-
ry Ford zmenil výrobný proces. Položil základy pásovej výroby 
a výrobný proces rozčlenil na jednotlivé úseky. Auto sa od 
začiatku pohybovalo na montážnom páse. Na každej zastávke 
vykonal robotník jeden výrobný úkon. Vedľajšie pásy so súčiast-
kami boli s  montážnym pásom zladené tak, aby boli súčiastky 
vždy poruke. Na konci dielne zišlo z  montážneho pásu hotové 
auto. Citujúc Henryho Forda: „V závode bolo všetko v pohybe.“ 
Na úspech T-modelu poukazuje skutočnosť, že medzi rokmi 1910 
a 1920 sa každý rok predalo takmer milión kusov. So zavedením 
procesu hromadnej výroby sa splnil Fordov sen: „Postavme svet 
na kolesá!“ Nakoľko väčšina áut sa predala v USA, tu sa zrodilo 
slávne dobové heslo: „Čo je dobré pre Henryho Forda, to je dobré 
aj pre USA!“

Webová stránka Ford Motor Company: www.ford.com

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

na kolesá!“ Nakoľko väčšina áut sa predala v USA, tu sa zrodilo 
slávne dobové heslo: „Čo je dobré pre Henryho Forda, to je dobré 
aj pre USA!“

Henry Ford sa narodil v roku 1863 v Michigane 
v USA. Vyrastal na rodinnej farme a už odmalička 
ho zaujímala technika. Už ako 12-ročný mal svo-
ju strojársku dielňu. Po ukončení základnej školy 
začal v  Detroite pracovať ako strojársky učeň. 
V roku 1891 bol už v Edisonových závodoch inži-
nierom, neskôr hlavným inžinierom. V roku 1899 
opúšťa Edisonove závody a v roku 1903 zakladá 
fi rmu Ford Motor Company, ktorú zaregistruje 

v Dearborne na predmestí Detroitu. Henry Ford vlastnil vo fi r-
me 25,5% akcií, bol zástupcom vedúceho a zároveň aj hlavným 
inžinierom. 
Ako sa vtedy vyrábalo? Na každom aute pracovali 2–3 robotníci, 
ktorí ho zmontovali od A po Z. Auto stálo na jednom mieste a ro-
botníci si chodili po súčiastky. Denne sa vyrobilo iba niekoľko áut. 
Výroba T-modelu a jeho uvedenie na trh prinieslo zásadnú 
zmenu spôsobu výroby vo Fordových závodoch.

T-model a zavedenie veľkovýroby
V roku 1908 sa na automobilovom trhu objavil naj-
úspešnejší a  zároveň najpopulárnejší model 
známy ako T-model. T-model bol vo svete 
prvým lacným, hromadne vyrábaným au-
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Priemyselná oblasť Veľkých jazier 
– ťažba uhlia a hutníctvo

Fordove závody sú do dnešných dní 
v Dearborne, na predmestí Detroi-
tu. Ale prečo práve tu?
Odpoveď dostaneme, keď si pomo-
cou mapy preštudujeme lokalizač-
né faktory umiestnenia závodu.
Na zodpovedajúcej mape v  atla-
se zistíme, že Detroit leží v  prie-
myselnej oblasti Veľkých jazier, 
v ktorej sa nachádzajú ďalšie dôle-
žité mestá ako Buff alo, Cleveland 
a Chicago.
V  oblasti už boli rozvinuté rôz-
ne odvetvia priemyslu, ktoré sa 
vzájomne dopĺňali a  vytvárali tak 
jednu komplexnú priemyselnú zónu. V  tých časoch boli 
najdôležitejšími priemyselnými odvetviami ťažobný, 
energetický, hutnícky a spracovateľský priemysel a tiež 
ľahký a  potravinársky priemysel. Uvedomme si, z  koľ-
kých súčiastok sa skladá jedno auto! Vyrobiť súčiastky 
a zmontovať auto si vyžaduje nadväznosť viacerých prie-
myselných odvetví. Ťažobný priemysel zabezpečí nerastné 
a energetické suroviny, energetický vyrobí energiu potreb-
nú na výrobu, hutnícky surové železo a oceľ, z ktorých sa 
vyrobia jednotlivé súčiastky.
Dopravné náklady nesmú byť vysoké, lebo by predra-
žili hotový výrobok. Aké podmienky boli v  tých časoch 
v priemyselnej oblasti Veľkých jazier? Koksovateľné uhlie 
z Apalačských hôr, železná ruda z okolia Horného jazera 
a lacná vodná doprava umožnili, aby boli dopravné nákla-
dy nízke a výroba lacná. Z toho vyplýva, že Detroit bol pre 
umiestnenie Fordových závodov ideálnym miestom.
Aj ostatné priemyselné oblasti sveta boli v tom období – 
podobne ako oblasť Veľkých jazier – postavené na báze 
uhlia a železnej rudy. Najväčším, najvýznamnejším a naj-
rozsiahlejším priemyselným pásmom sveta je priemysel-
ný koridor Európskej únie v  smere sever – juh. Začína 
v severnom Škótsku a končí na severe Talianska, pričom 
spája najpriemyselnejšie oblasti západnej Európy. Zahr-
ňuje kolísku priemyselnej revolúcie stredné Anglicko, sú-
vislý priemyselný pás Holandska, Belgicka a severného 
Francúzska, pokračuje pozdĺž rieky Rýn cez najpriemy-
selnejšie územie Nemecka – Porýnie a Porúrie a v oblasti 
horného Rýna zahŕňa po oboch stranách rieky nemecké, 
francúzske a švajčiarske priemyselné oblasti, aby na juhu 
skončil v priemyselnom trojuholníku Miláno – Turín – 
Janov.

Internetová adresa múzea Henryho Forda: www.hfmgv.org

  1. Určujúca hospodárska 
činnosť

Priemysel (a v jeho rámci ťažký 
a strojársky priemysel)

  2. Najdôležitejší trh pre 
závod a priemysel

Národná ekonomika

  3. Najdôležitejšie lokalizačné 
faktory

Prírodné zdroje

  4. Najdôležitejší prvok 
územnej štruktúry

Priemyselná oblasť

  5. Vzťahy jednotlivých prie-
myselných odvetví

Vertikálna integrácia jednotlivých 
priemyselných odvetví

  6. Charakter hospodárskej 
produkcie

Veľkovýroba

  7. Charakter výrobných 
produktov

Homogénne produkty

  8. Kontrola a výroba pro-
duktov 

Kontrola hotových výrobkov

  9. Úroveň organizácie 
výrobného procesu

Výrobný proces nie je zladený

10. Charakter skladovania Veľký význam skladovania 
v procese veľkovýroby, zásoby 
neodzrkadľujú skutkový stav

Dôležitejšie charakteristiky Fordovho výrobného systému
Preštudujme si tabuľku a pri každej charakteristike Fordovho systé-
mu uveďme konkrétny príklad zo závodov Henryho Forda.

Fordov výrobný systém

Veľkovýroba ako výrobný proces položila svetové hos-
podárstvo na úplne nové základy, ktoré – poukazujúc
na Henryho Forda – od roku 1908 až po rok 1982 nazýva-
me Fordov výrobný systém.

Priemyselná oblasť Veľkých jazier
Vymenujme lokalizačné faktory priemyselnej oblasti!

Priemyselná oblasť 
Veľkých jazier – ťažba uhlia 
a hutníctvo

Fordov výrobný systém
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POSTFORDOVSKÝ VÝROBNÝ SYSTÉM – 
REVOLÚCIA V ELEKTRONIKE

Výskum a vývoj (V + V) ako hlavný faktor hospodárskej 
súťaže

Pod výrazom výskum a vývoj rozumieme takú tvorivú čin-
nosť, ktorej cieľom je zabezpečiť pre ľudstvo čoraz viac ve-
deckých a technických znalostí. Výskum a rozvoj obsahuje 
navyše popri rozširovaní znalostí aj vypracovanie postupov 
na ich hospodárske využitie a  ďalšie zdokonaľovanie už 
existujúcich výrobkov a výrobných procesov.

Vplyv elektroniky a V + V na zmenu výrobných procesov

Vplyv elektroniky na zmenu výrobných procesov sa sústre-
ďuje do troch hlavných oblastí:

Oblasť automatického riadenia výroby
Plánovanie a výroba pomocou počítačov sa uplatňujú už 
v každom priemyselnom odvetví. „Heslom“ hospodárstva 
sa stávajú pojmy CAD (Computer-Aided Design) a CAM 
(Computer-Aided Manufacturing). Prvé znamená pláno-
vanie a  druhé výrobu pomocou počítačov. Automatické 
alebo tzv. fl exibilné výrobné systémy pozostávajú z auto-
maticky riadených obrábacích strojov, pomocných robotov, 
riadiacich a kontrolných počítačov. Flexibilný výrobný sys-
tém umožňuje pružnú zmenu výroby, rýchle zaradenie vý-
roby nových produktov, výrobu viacerých produktov v tom 
istom čase na tom istom mieste. Na rozdiel od Fordovho 
systému tu nejde o veľkovýrobu. Vyrába sa len toľko pro-
duktov, koľko sa dá na trhu predať. Nakoľko najdôležitej-
ším hľadiskom je predajnosť výrobku na trhu, v súčasnosti 

je najdôležitejším lokalizačným faktorom samotný trh. 
Pritom pod pojmom trh máme na mysli v prvom rade sve-
tový trh. Vďaka fl exibilnému výrobnému procesu je možné 
vyrábať rôzne typy produktov (napr. mobilných telefónov, 
počítačov) v menších sériách.

Čoraz širšia aplikácia robotov
Z produktov elektronického priemyslu majú z pohľadu 21. 
storočia najväčší význam roboty. Vo vyspelých krajinách 
sa bežne využívajú priemyselné roboty v automobilovom, 
kovospracujúcom, chemickom a elektronickom priemysle. 
V budúcnosti sa plánuje ich využitie v oblasti kozmického 
priemyslu.
Dnes sú v strede záujmu tzv. inteligentné roboty. Vlastná 
pamäť a „myslenie“ im umožňuje samostatne rozhodnúť 
o ďalšom postupe napr. v kráteroch sopiek, pri oprave zlo-
žitejších nástrojov, ba dokážu samostatne riadiť aj výrobnú 
jednotku. V spojení s predpokladaným revolučným rozvo-

Kedy predstavila fi rma IBM prvý PC?

Ako chápeme výraz revolúcia v elektronike?

Ktoré sú hlavné znaky postfordovského výrobného systému?

Webová stránka International Business Machines (IBM): www.ibm.com

Prvý osobný počítač predstavila fi rma 
IBM 12. augusta 1981. Centrálnou 
jednotkou spracovania dát bol INTEL 
procesor 8088. Operačnú jednotku 
tvoril DOS (Disk Operating System) 
1.0 od Microsoftu. V  tých časoch 
ešte nikto neveštil PC veľký úspech. 
Dokonca aj zamestnanci fi rmy IBM sa 
prvému počítaču posmievali a nazvali 
ho „malý kripel“. Lenže ten „malý kripel“ všetko zmenil. Už v roku 
1982 sa predalo rekordné množstvo týchto počítačov a  revolú-
cia v elektronike trvá dodnes. Čoraz novšie a výkonnejšie hard-
véry a  softvéry spôsobili, že sme vstúpili do sveta informačnej 
spoločnosti. Navyše od 90. rokov minulého storočia vďaka rých-
lo sa rozširujúcej sieti internetu zisťujeme, že popri skutočnom 
svete je pre nás čoraz dôležitejší aj svet virtuálny.

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

Výskum a vývoj (V + V) ako hlavný faktor 
hospodárskej súťaže 

Vplyv elektroniky a V + V na zmenu výrobných 
procesov
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  1. Určujúca hospodárska činnosť      Služby a v rámci priemyslu elektronika, 

a intenzívne odvetvia V + V

  2. Najdôležitejší trh pre služby a intenzívne 

odvetvia V + V  

Svetové hospodárstvo

  3. Najdôležitejšie lokalizačné faktory Trh

  4. Najdôležitejší prvok územnej štruktúry Siete v skutočnom a virtuálnom svete

  5. Vzťahy služieb a jednotlivých priemysel-

ných odvetví V + V

Vzájomná prepojenosť terciálnej sféry 

a intenzívnych odvetví V + V tzv. vertikálna 

integrácia

  6.  Charakter hospodárskej produkcie Výroba v malých sériách

  7. Charakter vyrobených produktov Rôzne typy produktov

  8. Kontrola výrobného procesu a produktov Prísna kontrola výrobného procesu a kva-

lity výrobkov

  9. Úroveň organizácie výrobného procesu Vysoká miera zladenia výroby

10. Charakter skladovania Minimálne skladové zásoby vďaka čiaro-

vému kódu. Úloha logistiky pri nadviazaní 

okamžitého spojenia medzi výrobcami, 

dopravcami a predajcami

Dôležitejšie charakteristiky postfordovského systému výroby
Porovnajme Fordov a postfordovský systém výroby!

Kde a prečo 
sa používajú 
roboty?

robu. Vďaka PC a od konca 
90. rokov vďaka internetu 
sa vedúcim sektorom sve-
tového hospodárstva stalo 
odvetvie služieb. 
Obdobie od roku 1982 sa 
vo svetle celosvetovej hos-
podárskej činnosti nazýva 
postfordovským systémom výroby.

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

jom biotechnológií v 21. storočí sa očakáva „ľudský vzhľad“ 
inteligentných robotov.

Elektronické systémy v oblasti dopravy,
skladovania a predaja priemyselnej produkcie
Elektronika nezmenila iba výrobné postupy, ale zmeni-
la celú štruktúru dopravy, skladovania a  predaja tovaru. 
Vďaka presnej evidencii zásob nie je potrebné skladovať 
veľké množstvo tovarov. Aj najväčšie obchodné domy majú 
v skladoch iba minimálne skladové zásoby. Tovar sa dopĺ-
ňa včas, podľa potreby. V dnešnej dobe je jednou z vedúcich 
oblastí logistika, ktorej úlohou je udržiavanie spojenia me-
dzi producentmi, dopravcami a predajcami. Základom toh-
to systému je čiarový kód. Je zložený z rôznorodých rov-
nobežných, rôzne vzdialených čiar, ktoré vidíme na obale 
tovaru. Elektronické pokladne pri platení vďaka čiarovému 
kódu zaregistrujú nielen cenu tovaru, ale aj jeho názov, čím 
sa súčasne mení aj stav zásob. Takto sa obchodníci okamži-
te dostanú k presným informáciám o predaji a stave zásob 
jednotlivých druhov tovaru.

Postfordovský systém výroby

Elektronika, ako vedúce priemyselné odvetvie, úplne zme-
nila náš hospodársky a  spoločenský život. Automatické 
systémy riadenia od základov premenili priemyselnú vý-

Webová stránka fi rmy Microsoft: www.microsoft.com

Kde sa používajú integro-
vané obvody?

Základom obchodu je čiarový 
kód.
Zisti, aké informácie obsahuje 
čiarový kód!

33

Postfordovský systém výroby
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34 Webová stránka OECD:

SLUŽBY – VEDÚCE ODVETVIE SÚČASNÉHO 
HOSPODÁRSTVA 

Služby ako samostatné odvetvie terciálneho sektora

V súčasnosti sú vedúcim odvetvím svetového hospodár-
stva služby. Podiel služieb na celosvetovom GDP je takmer 
70 % a zamestnáva 1/3 ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
sveta. Vo vyspelých štátoch sveta je zamestnanosť v sektore 
služieb vyše 70 %. Rôzne formy služieb existovali aj v mi-
nulosti, ale sektor služieb ako samostatné odvetvie hos-
podárskej činnosti je pomerne mladý.

Z  ekonomického hľadiska môžeme službami nazvať 
také odvetvia ľudskej činnosti, po ktorých je dopyt a kto-

ré majú na trhu cenu. Vo všeobecnosti sa dopyt vyskytuje 
vo vyspelých alebo stredne vyspelých ekonomikách s pla-
tobnou schopnosťou obyvateľstva a s príslušným technic-
kým vybavením, aby sa jednotlivé odvetvia služieb mohli 
samostatne rozvíjať a odčleniť od ostatných priemyselných 
odvetví.

Akú úlohu plní sektor služieb v súčasnom svetovom hospodárstve?

Do akých hlavných skupín delíme služby?

Ktoré sú vedúce odvetvia služieb?

Prečo je dôležitý rozvoj infraštruktúry pre zlepšenie pozícií v hospodárskej 
súťaži?

www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500

Predstavme si  život priemernej vidieckej rodiny na začiatku 20. 
storočia. Väčšina rodín si v tých časoch svietila petrolejovou lam-
pou, vodu čerpala z vykopanej studne a kúrila drevom a uhlím. Pri 
príprave jedla používala produkty, ktoré si sama dopestovala (pše-
nicu, zemiaky) alebo dochovala (bravčové mäso, hydinu). Sama si 
piekla chlieb, šaty si dávala šiť na mieru u krajčírky a na prepravu 
používala konský povoz. Dnešná domácnosť plná prístrojov sa 
s tým ani nedá porovnať. Dnešné podmienky pre život – elektrina, 
voda, plyn, ústredné kúrenie, odvoz odpadu, polotovary, hotové 
obleky, konfekcia, elektronická vybavenosť domácnosti (telefón, 
televízor, počítač) – sú podstatne iné. Kým napr. na začiatku 20. 
storočia poskytoval služby ten, kto predával petrolej na svietenie, 
dnes je samozrejmosťou povinnosť energetických fi riem dodávať 
elektrickú energiu do každej domácnosti. Je pochopiteľné, že sa 
zmenili aj nároky obyvateľstva, ktoré vyvolali vznik nových služieb, 
ako je napr. oprava automatických práčok alebo mikrovlniek. Há-
dam najkrajším príkladom odlišnosti je, že kým na začiatku storočia 
poskytoval ľuďom dopravné služby fi aker, dnes si najviac ceníme 
služby fi rmy, ktorá nám poskytuje pripojenie na internet.
Povedzme jeden príklad služieb z vlastného života, ktorý je pre vás 
najdôležitejší. Pomôže vám nižšie uvedená internetová stránka naj-
väčších fi riem, ktoré poskytujú služby.

Kuchyňa
sedliackeho domu 

z 19. storočia
Porovnajme dnešnú 

domácnosť
s domácnosťou 

z 19. storočia! 
Ktoré služby

môžeme dnes 
využívať?

Ktorú dnešnú službu vykonával fiakrista?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

Služby ako samostatné odvetvie terciálneho sektora 

Pojem a charakteristika služieb 
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nie umožňuje poskytovanie služieb pre výrobu a domác-
nosti.
n	Verejnoprospešná infraštruktúra: rozvod elektriny, ply-

nu, vody, kanalizačná sieť, moderné skládky odpadu, tele-
fonické a telekomunikačné siete.

n	Verejná cestná a železničná sieť.
n	Ostatné sektory dopravy: mestská hromadná doprava, 

prístavy, splavné vodné cesty, letiská.
Sociálna infraštruktúra umožňuje činnosť služieb v ob-
lasti školstva a zdravotníctva. 
Investície do infraštruktúry charakterizujú vysoké nákla-
dy a oveľa dlhšia návratnosť ako do iných odvetví. Pritom 
tieto investície neslúžia iba jednému hospodárskemu od-
vetviu, ale napomáhajú rozvoj celého hospodárskeho života 
a zlepšujú životné podmienky každého obyvateľa. Oblasti, 
ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru, sa nedokážu 
rozvíjať. Je zrejmé, že také oblasti, v ktorých chýba zák-
ladná infraštruktúra, sa postupne vyľudňujú. Vybudova-
nie infraštruktúry je úlohou štátu a miestnych samospráv. 

Typy služieb

Služby vo všeobecnosti zaraďujeme do troch skupín:
1. Služby spojené s  výrobou a  predajom, tzv. základné 
služby, zabezpečujú chod hospodárskeho života (ener-
gia, plyn, voda, diaľkové spoje, komunikačné prostriedky, 
doprava). V posledných desaťročiach sa v rámci postfor-
dovského výrobného systému vytvorili v tomto type štyri 
nové, moderné formy služieb: hospodárska informati-
ka, fi nančné (obchodné) služby, cestovný ruch a dopra-
va.
2. Medzi verejnoprospešné a  spoločenské služby zara-
ďujeme školstvo, zdravotníctvo a  kultúrne ustanovizne 
(divadlá rovnako ako koncerty populárnej hudby), štátnu 
a samosprávnu administratívu. Zaraďujeme sem všetky or-
ganizácie, ktoré zabezpečujú nerušený chod štátu, ako napr. 
súdy, políciu, ale aj armádu.
3. Služby jednotlivcom zabezpečujú potreby domácností. 
Patrí sem, samozrejme, viacero tzv. základných služieb, veď 
bez elektriny, vody či kúrenia si svoj každodenný život ne-
vieme predstaviť. K uspokojeniu potrieb jednotlivcov patrí 
rovnako aj kaderník, optik, taxikár alebo rôzne servisné a 
opravárenské služby.

Infraštruktúra – úloha a druhy infraštruktúry
Služby a  infraštruktúra sú od seba neoddeliteľné. Služ-
by predstavujú vždy určitú činnosť, kým infraštruktúra 
zabezpečuje prostriedky pre jej vykonávanie (zariadenia, 
stavby, inštitúcie). V zásade rozlišujeme hospodársku a so-
ciálnu infraštruktúru.
Hospodárska infraštruktúra pozostáva z takých verejno-
prospešných zariadení, strojov, stavieb, ktorých využíva-

Webová stránka OECD: www.oecd.org

Typy služieb 

V  súčasnosti je vedúcim odvetvím 
svetového hospodárstva sektor slu-
žieb, ktorý zahŕňa rôznorodé činnosti. 
Rozvoj sektora služieb závisí od vy-
spelosti hospodárstva. Služby delíme 
v zásade do troch skupín: služby spo-
jené s  výrobou a  predajom, verejno-
prospešné a  sociálne služby a  služby 
jednotlivcom. Infraštruktúru tvoria 
také zariadenia dlhej životnosti, vy-
užívanie ktorých umožňuje výrobu 
a  poskytovanie služieb. Investície do 
infraštruktúry charakterizujú vysoké 
náklady a oveľa dlhšia návratnosť ako 
investície do iných odvetví hospodár-
skej činnosti.     

Zhrnutie

Ktoré služby patriaí medzi 
základné služby?

Vymenujme jednotlivé časti 
hospodárskej infraštruktúry!

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   35 9/25/14   5:34 PM



36

INFORMAČNÁ EKONOMIKA

Informačné technológie, informačná ekonomika

Pod informáciami rozumieme súhrn rôznorodých 
oznámení, správ a  údajov. Správa alebo oznámenie sa 
skutočnou informáciou stane len v  tom prípade, keď sa 
včas dostane k  používateľovi. Základnou podmienkou 
informačnej ekonomiky je rozvoj a  neustále zdokona-
ľovanie informačných technológií. Pri hospodárskom 
systéme výroby sme sa učili, že prvý počítač sa na trhu 
objavil v roku 1981, ako aj to, že rýchly rozvoj internetu 
nastal od roku 1990. Pračlovek posielal dymové signály 
svojim druhom vzdialeným na jeden kilometer, kým my 
môžeme poslať elektronickú správu, e-mail svojim priate-
ľom do Austrálie.

Informačnú ekonomiku tvoria všetky odvetvia, ktoré sa 
zaoberajú spracovaním a  sprostredkovaním informácií, 
ako aj rozvojom a výrobou k tomu potrebných technoló-
gií. K odvetviam informačnej ekonomiky patria: masovo-
komunikačné prostriedky (tlač, rádio, televízia, internet), 
diaľkové spoje (telefónna sieť), odvetvia spojené s výro-
bou počítačov (výroba počítačov, mikroprocesorov, počí-
tačových sietí – hardvér a  softvér) a domáca elektronika 
(napr. video, DVD).

Informačná ekonomika – rozhodujúci faktor hospodár-
skej súťaže

Informačné technológie sú v súčasnosti kľúčom k silnému 
hospodárstvu a úspešnej hospodárskej súťaži. Vo vyspelých 
krajinách je informačná ekonomika najdynamickejšie sa 
rozvíjajúce odvetvie.
Revolúcia v  oblasti informatiky zvýšila požiadavky na 
kvalifi káciu pracovnej sily. Základnou podmienkou za-
mestnania v  tejto oblasti je zodpovedajúca úroveň ovlá-
dania počítača a anglického jazyka, ktorý je celosvetovým 
jazykom vo sfére informačných odvetví. V oblasti infor-
matčnej ekonomiky sa úspešne uplatnia iba takí za-
mestnanci, ktorí majú najvyššie vzdelanie. V oblasti za-
mestnanosti sa objavila ďalšia podstatná zmena, tzv. práca 
na diaľku. „Pracovník na diaľku“ napojený na celosvetovú 
počítačovú a telefónnu sieť môže pracovať doma a výsled-
ky práce posielať do ústredia podniku. Je len prirodzené, 
že mamutie podniky v oblasti informatiky zamestnávajú 
čoraz viac „pracovníkov na diaľku“ po celom svete.

V čom spočíva význam informačnej ekonomiky?

Ktoré odvetvia zaraďujeme do informačnej ekonomiky?

Čo znamená pojem „virtuálny svet“?

Aké sú vo svete rozdiely v rozšírení informačných technológií?

Webová stránka International Telekommunikation Union: www.itu.int

Informačná ekonomika – rozhodujúci faktor 
hospodárskej súťaže

Informačné technológie, informačná ekonomika

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

„Komunikačná technológia“ 
v praveku
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Vplyv informačnej ekonomiky na priestorové rozloženie 
hospodárstva

Vplyvom informačných technológií sa zmenil význam 
geografi ckej polohy. Miesto nášho pracoviska alebo do-
mova, jeho vzdialenosť napríklad od najbližšieho väčšieho 
mesta už nezohráva takú úlohu ako v minulosti. 
Priestorové usporiadanie „virtuálneho sveta“ pritom spo-
mínané tendencie sleduje iba sčasti, nakoľko sa v tom is-
tom čase zosilňuje aj proces teritoriálnej koncentrácie.
V  oblasti informačnej ekonomiky rastie úloha veľko-
miest. Veľkomestá sa stávajú centrami získavania, spra-
covania a  odovzdávania údajov, ako aj ďalšieho rozvoja 
informačných technológií. Podľa názoru mnohých futu-
rológov sa 21. storočie nebude riadiť na základe národ-
ných ekonomík, ale organizácia hospodárskeho a  spo-
ločenského života bude prebiehať podľa systémového 
usporiadania veľkomiest.

Na hranici celosvetovej informačnej spoločnosti?

Napriek globálnemu charakteru informačnej ekonomiky sa 
jej pozitívny vplyv prejavuje zatiaľ iba vo vyspelých a stred-
ne vyspelých krajinách. Dnes je celosvetová informačná 
spoločnosť ešte stále značne vzdialená od reálnej sku-
točnosti. Podľa názoru odborníkov revolučný rozvoj infor-
matiky neznižuje, ale naopak zvyšuje obrovské hospodár-
ske a spoločenské rozdiely medzi vyspelými a rozvojovými 
krajinami.

Webová stránka Union of Information Technology Enterprises: www.uite.org

50 a menej

51–100 

101–300

301–600

601 a viac

100 a menej

101 – 300

301 – 600

601 – 800

801 a viac

Počet mobilných telefónov na 1000 obyvateľov, 2004
Vymenujme krajiny, kde na 1000 obyvateľov pripadá menej ako
100 mobilných telefónov a také, kde je tento ukazovateľ vyšší
ako 800!

Počet predplatiteľov internetu na 1000 obyvateľov, 2004
Vymenujme štáty s nízkym počtom užívateľov internetu! V ktorých 
štátoch má viac ako polovica obyvateľov pripojenie k internetu?

Vplyv informačnej ekonomiky na priestorové 
rozloženie hospodárstva

Pod informáciami rozumieme súhrn rôznorodých 
oznámení, správ a údajov. Informačná ekonomika za-
hrnuje všetky odvetvia, ktoré sa zaoberajú spracovaním 
a sprostredkovaním informácií, ako aj rozvojom a vý-
robou informačných technológií. Vo vyspelých kraji-
nách je informačná ekonomika najdynamickejšie sa 
rozvíjajúce hospodárske odvetvie. Teritoriálna štruktúra 
informačnej ekonomiky znamená zároveň rozšírenie 
hospodárskeho života, ale aj proces koncentrácie. Po-
zitívny vplyv informačnej ekonomiky sa v celosvetovom 
meradle prejavuje zatiaľ iba vo vyspelých štátoch. Ce-
losvetová informačná spoločnosť je podľa odborníkov 
od reality ešte veľmi vzdialená.  

Zhrnutie

Na hranici celosvetovej informačnej spoločnosti?
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SVET PEŇAZÍ – ZÁKLADNÉ POJMY

Peniaze – pojem, funkcia, formy

Aj keď peniaze zohrávajú v našom živote ústrednú úlohu, 
sformulovať jednoznačnú defi níciu peňazí je dosť ťažké. 
Najčastejšie povieme, že peniaze sú platobným prostried-
kom. V tomto zmysle sú peniaze prostriedkom výmeny za 
iné hodnoty, pričom pri platení menia majiteľa.
Pojem peniaze sa používa aj v zmysle zúčtovacej (platob-
nej) jednotky. V tomto prípade slúžia peniaze ako miera 
výmenných hodnôt, čiže nám umožňujú ich vzájomné po-
rovnávanie. Toto je v podstate základom dnešného trhové-
ho systému cien.
Tretia funkcia peňazí spočíva v  uchovávaní hodnôt. 
Umožňujú, aby ich majiteľ mal úspory. Takýmto spôsobom 
sú peniaze jednou z foriem hromadenia a uchovávania ma-
jetku.
Počas histórie plnilo funkciu peňazí veľa rôznych vecí. 
Funkciu peňazí plnil napríklad systém špeciálneho tova-
ru. Tovarovú formu peňazí v minulosti plnil tabak, hovä-
dzí dobytok, olivový olej či víno. Od začiatku 19. storočia 
tovarovú funkciu peňazí prevzali výlučne mince z drahých 
kovov, zo zlata a striebra.
V  modernom svetovom hospodárstve vymenili tovaro-
vú formu papierové peniaze. Papierové peniaze sa ľahko 
nosia, skladajú a  sú pohodlnejším platidlom ako mince. 
Zavedením desiatkovej sústavy sa dá hodnota papierových 
peňazí veľmi ľahko stanoviť. Okrem papierových peňazí, 
tzv. bankoviek, sú v obehu aj mince s menšou hodnotou. 
Bankovky a mince sa vo všeobecnosti nazývajú hotovosť.
V súčasnosti sa veľká časť pohybu peňazí nerealizuje v ho-
tovosti, ale tzv. bezhotovostnými platbami cez úverové 
a bankové účty. Peniaze umiestnené na bankovom účte vie 

banka na základe poverenia klienta previesť elektronickou 
cestou. Aj v  našej krajine dostáva väčšina zamestnancov 
výplaty priamo na svoj účet v banke. Ak niekto potrebuje 
hotovosť, tak si ju zo svojho účtu vyberie z bankomatu po-
mocou úverovej karty. Dokonca sa pri kúpe nemusí z domu 
ani pohnúť, cez telefón alebo internet si vieme čokoľvek 
objednať a cenu nám odpíšu z účtu v banke.

Infl ácia

Infl ácia je všeobecný a trvalý nárast cien. Nastáva vtedy, 
keď je v obehu väčšie množstvo peňazí, ako je potrebných 
na kúpu a predaj tovaru a služieb a na vyplatenie aktuál-
nych výplat.

Webová stránka Maďarskej národnej banky:

Prečo sa podľa vás tak rýchlo šíri používanie bankových kariet?

Peniaze – pojem, funkcia, formy

Inflácia

Akú funkciu plnia peniaze?

Ako vplýva infl ácia na výrobu a spotrebiteľov?

V čom spočíva význam aktuálneho kurzu forintu a eura?

Akými právami disponuje akcionár?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

www.mnb.hu
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byť bankovka, cestovný šek, poukážka, prevod, úverový 
list. Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi valutou a deví-
zou si uveďme nasledovný príklad: ak má niekto americké 
doláre, čiže valuty, môže si ich v banke uložiť na devízový 
účet. Ak potrebujeme eurá, tak z devízového účtu si ich 
môžeme vybrať, takže vyberáme valuty.
Pri ceste do zahraničia potrebujeme okrem pasu aj určité 
množstvo národnej meny, čiže valuty, daného štátu. Ak 
je naša národná mena konvertibilná (slobodne zameni-
teľná za inú valutu), tak nemáme problém kúpiť v ban-
ke alebo v  zmenárni ľubovoľné množstvo cudzej meny 
(valuty) v príslušnom kurze. Menový (valutový) kurz je 
vzájomný pomer hodnôt jednotlivých národných mien. 
Jeho pomocou vyjadrujeme, koľko domácej menovej jed-
notky potrebujeme na kúpu zahraničnej menovej jednotky.

V praxi môže infl áciu vyvolať mnoho iných, neekonomic-
kých faktorov (napr. vnútropolitická správa, ktorá vyvo-
lá zmenu nákupných zvyklostí spotrebiteľov). Spravidla 
pôsobia uvedené príčiny infl ácie súbežne. Otázku infl ácie 
komplikuje aj to, aká je spojitosť infl ačných tendencií 
jednotlivých národných ekonomík s  celosvetovým in-
fl ačným vývojom. V  čase globalizácie svetového trhu sa 
čoraz výraznejšie prejavuje vplyv celosvetového peňažného 
systému na fi nančné procesy jednotlivých štátov.
Miera infl ácie sa určuje hodnotou zmeny cenovej hla-
diny. To vyjadruje tzv. index cien. Cenový index je také 
indexové číslo, ktoré ukazuje, ako sa zmenili ceny najdô-
ležitejších spotrebných tovarov a služieb za určité časové 
obdobie.

Preskúmajme, ako sa v Maďarsku vyvíjala infl ácia v posled-
ných rokoch!
n	Pozrime si webovú stránku Maďarskej národnej banky 

(www.mnb.hu)! Nájdime medzi údajmi percentnú mieru 
infl ácie!

n	Akú mieru infl ácie si vytýčila za cieľ dosiahnuť MNB 
v strednodobom horizonte?

n	Zhrňte svoje názory o tom, prečo je nízka miera infl ácie vý-
hodná pre producentov a spotrebiteľov!

Devízový trh – základné pojmy

Jednotlivé štáty používajú rozdielne bankovky a mince. 
V  Maďarsku je platobným prostriedkom forint (HUF), 
v USA americký dolár (USD) a v 15 štátoch Európskej 
únie sa platí eurom (EUR). Ofi ciálny platobný prostrie-
dok cudzej krajiny sa nazýva valuta. V Maďarsku je ta-
kouto valutou každý konkrétny druh cudzích peňazí, ale 
forint sa stane valutou iba v cudzine. Inak povedané, valu-
tou sa peniaze stávajú iba v medzinárodnom obehu. De-
víza a valuta sú dva rozdielne pojmy. Devíza je platobný 
prostriedok v medzinárodnom zúčtovaní. Devíza môže 

Webová stránka centrálneho bankového systému USA 
(Federal Reserve System):  www.federalreserve.gov

rok
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Zmeny kurzu Ft/euro od januára 1999 do marca 2007

Zisti, kedy boli v obehu tieto bankovky!

Devízový trh – základné pojmy

n	V akom pásme sa pohyboval kurz Ft/euro od 
n	V akom pásme sa pohyboval forint od januára 

1999 do marca 2007?
n	Kedy bol v tomto období forint najsilnejší? Koľ-

ko forintov stálo 1 euro?
n	Kedy bol v tomto období forint najslabší? Koľko 

forintov stálo vtedy 1 euro?
n	Dá sa načrtnúť určitý trend vo vývine kurzu Ft/

euro?
n	Vyhľadajme na portáli MNB (www.mnb.hu) sú-

časný oficiálny kurz eura!
n	V  súčasnosti je slabý alebo silný forint voči 

euru?

Preštudujeme si pomocou grafu vývin kurzu Ft/euro!
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40 Navštívme svet peňazí! „Beni a Ani vo svete financií“ 
– interaktívne učivo Nadácie Postaraj sa o seba: www.sulinet.hu/beniani

Rôzne formy cenných papierov

Na dnešnom finančnom trhu majú pri finančných transak-
ciách popri peniazoch (hotovosť alebo bankový účet) čoraz 
dôležitejšiu úlohu cenné papiere. V podstate je cenný pa-
pier taká listina, ktorá oprávňuje jej majiteľa vystupovať 
s  ohraničenými finančnými požiadavkami voči organi-
záciám a  inštitúciám, ktoré cenný papier vydali. Formy 
cenných papierov môžu byť rôznorodé. Hlavné tri skupiny 
cenných papierov tvoria:
n	akcie,
n	dlhopisy,
n	štátne cenné papiere.
Akcie sú také cenné papiere, ktoré vydáva akciová spoloč-
nosť pri svojom vzniku alebo pri navýšení svojho imania 
(príliv potrebného kapitálu pre ďalšie fungovanie akciovej 
spoločnosti). Ale čo vlastne rozumieme pod pojmom akcio-
vá spoločnosť? Akciová spoločnosť je taká výrobná alebo 
obchodná forma podnikateľskej činnosti, ktorej základ-
ný kapitál je rozdelený medzi vlastníkov akcií. Z  toho 
vyplýva, že akcionári sú zároveň majiteľmi spoločnosti, 
ich práva však siahajú iba do výšky hodnoty akcií, ktoré 
vlastnia. V rámci akciovej spoločnosti má najväčšiu rozho-
dovaciu moc ten, kto vlastní percentuálne najvyšší podiel 
akcií. Akcionári volia raz do roka na valnom zhromaždení 
akcionárov správnu radu spoločnosti, ktorá zabezpečuje jej 
chod.
Dlhopisy sú cenné papiere, ktoré v podstate zodpovedajú 
dlžobnému úpisu. Vydávajú ich banky, akciové spoločnos-
ti, ale aj štát. Vydavateľ dlhopisov sa zaväzuje, že vyplatí 
majiteľovi jeho cenu aj s úrokmi v dohodnutom termíne. 
Akciové spoločnosti vydávajú dlhopisy za účelom získa-
nia kapitálu pre ďalší rozvoj spoločnosti. Majiteľ dlhopisu 
musí v  každom prípade dostať späť hodnotu dlhopisu aj 
s  úrokmi bez ohľadu na to, či je spoločnosť zisková ale-
bo stratová. Dlhopisy, ktoré vydáva štát, zaraďujeme medzi 
štátne cenné papiere. V tomto prípade zodpovednosť za 
ich splatenie aj s úrokmi preberá štát. Cieľom vydávania 
štátnych dlhopisov je získanie kapitálu pre nerušený chod 
hospodárstva. Doba splatnosti štátnych cenných papierov 
sa pohybuje od 2-3 rokov až po 20 rokov.

Rôzne formy cenných papierov

Trhom akcií je burza cenných papierov. Jedna z najväčších búrz 
na svete sa nachádza na Wall Street v New Yorku

Tri hlavné funkcie peňazí sú: platobný prostriedok, zúčtovacia jednotka a uchovávanie hodnôt. Hotovosť tvoria mince 
a bankovky. Väčšia časť pohybu financií sa dnes uskutočňuje bezhotovostnými platbami cez úverové a bankové účty. 
Inflácia je všeobecný a trvalý nárast cien. Jej výška sa vyjadruje pomocou indexu cien, ktorý je výsledkom zmien cenovej 
hladiny. Valuta je mena cudzieho štátu, konkrétny druh peňazí. Devízy slúžia ako platobný prostriedok v medzinárod-
nom zúčtovaní. Menový kurz udáva hodnotu vzájomného pomeru jednotlivých národných mien. Cenné papiere sú lis-
tiny, ktoré oprávňujú majiteľa vystupovať s ohraničenými finančnými požiadavkami voči spoločnosti a inštitúciám, kto-
ré cenný papier vydali. Tri hlavné skupiny cenných papierov tvoria: akcie, dlhopisy a štátne cenné papiere.            

Zhrnutie
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41Webová stránka Maďarského zväzu bankárov: www.bankarszovetseg.hu

FINANČNÉ SLUŽBY – BANKY A BURZY

Centrálna banka a obchodné banky

Keď sa prejdeme ulicami veľkých miest, stretneme sa 
s mnohými peňažnými ústavmi. Môžeme vidieť centrálnu 
banku, komerčné banky, sporiteľne, investičné banky, úve-
rové a  iné fi nančné inštitúcie. Hoci sa okruh ich činností 
odlišuje, predsa sú v podstate podobné. Banka je fi nanč-
ná sprostredkovateľská inštitúcia, ktorá sa špecializuje 
na „obchod peňazí“, čiže na zhromažďovanie voľných 
fi nančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), po-
skytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších 
bankových operácií.
Centrálna banka je hlavným depozitárom a formovateľom 
fi nančnej politiky každého štátu. Keďže vo väčšine krajín 
centrálna banka vydáva peniaze, nazýva sa aj menová 
banka. Medzi komerčné banky patria všetky banky, ktoré 
nevykonávajú špeciálnu fi nančnú činnosť. Tieto banky, 
zväčša sa špecializujúce na súkromný sektor, sú neoddeli-
teľnou súčasťou nášho každodenného života. 
Vo väčšine štátov existuje tzv. dvojstupňový bankový sys-
tém, čo znamená, že činnosť centrálnej a  komerčných 
bánk je oddelená. V dvojstupňovom bankovom systéme je 
centrálna – menová banka nadradená. Táto banka bánk pri-
chádza do kontaktu len s fi nančnými inštitúciami (komerč-
nými bankami, sporiteľňami, dôchodkovým fondom, atď.). 

Burza tovaru a burza cenných papierov 

V trhovom hospodárstve teoreticky ceny tovaru určuje po-
mer ponuky a dopytu. V skutočnosti sú však ceny určované 
aj ďalšími činiteľmi (monopol podniku, miestna hospodár-

Aké fi nančné služby máme k dispozícii?

Akú funkciu zohráva dvojstupňový bankový systém?

Aké sú úlohy obchodnej banky?

Prečo podlieha obchodovanie na burze prísnym predpisom?

Ktoré sú hlavné svetové burzy?

ŠTRUKTURÁLNE A TERITORIÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

Komerčné banky sú súčasťou nášho každodenného života. S pe-
niazmi zatiaľ narábajú vaši rodičia, ale zanedlho už budete robiť tran-
sakcie aj vy. Pozrime sa spoločne na bežné hlavné pojmy, ktoré sa 
spájajú s bankou.

n	ATM (Automated Teller Machine – automat vydávajúci pe-
niaze - bankomat): prístroj inštalovaný bankou na frekventova-
nom mieste vydávajúci peniaze použitím bankovej karty.

n	Banková karta: elektronický platobný prostriedok vydaný ban-
kou na základe bankového účtu, ktorý umožňuje disponovať pe-
niazmi na účte.

n	Bežný účet: bankový účet založený po dohode banky so zákaz-
níkom, ktorý umožňuje výdaj alebo príjem fi nancií zákazníka.

n	Stav účtu: rozdiel medzi prijatými a vydanými peniazmi na účte.
n	PIN kód (Personal Identifi cation Number- osobné iden-

tifi kačné číslo): spravidla štvorciferný číselný kód, ktorý slúži
na identifi káciu karty.

n	POS (Point of Sale – miesto nákupu) terminál: elektronické 
zariadenie v obchode, prostredníctvom ktorého sa deje spojenie 
medzi obchodníkom a bankou.

n	Výpis z účtu: bankový dokument, ktorý spravidla raz mesačne 
posiela klientovi banka, v ktorom je zaznamenaný pohyb fi nancií 
na jeho bežnom účte.

Hlavné úlohy komerčnej banky
n	Jednou z hlavných funkcií banky je poskytovať možnosť otvore-

nia bankového účtu. Z bankového účtu môžeme preúčtovať 
peniaze, čiže poslať ich na hociktorý bankový účet.

n	Ďalšou dôležitou úlohou banky je poskytovanie devíz. Po od-
čítaní určitého poplatku každá banka umožňuje nákup a predaj 
takmer všetkých svetových valút. 

n	Ďalšou základnou úlohou banky je poskytovanie úveru. 
Úver je peňažná pôžička. Ten, kto si berie pôžičku, spravidla 
platí úroky. Úroky sú cenou úveru. Úver môže byť krátkodobý, 
keď si klient berie pôžičku na niekoľko týždňov alebo mesiacov, 
a dlhodobý, keď banka požičia peniaze na viac rokov. Existuje 
niekoľko foriem bankových úverov. Banky poskytujú úvery nielen 
osobám, ale aj podnikom, dokonca štátom.

n	Banky poskytujú aj široké poradenské služby. Pomáhajú 
klientom zorientovať sa v  každodenných fi nančných transakci-
ách. Radia tiež, ako najlepšie investovať ušetrené fi nancie. 

n	Banky zohrávajú dôležitú úlohu aj v obehu cenných pa-
pierov. Klienti v banke môžu kúpiť i predať rôzne cenné papiere 
(dlhopisy, akcie).

Centrálna banka a obchodné banky

Burza tovaru a burza cenných papierov
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42 Webová stránka Burzového svetového 
združenia (World Federation of Exchanges): www.world-exchanges.org Webová stránka peňažnej burzy v New Yorku (New York Stock Exchanges):

Kapitál /banka
131 045 mil. USD

13 756mil. USD
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K O M E R Č N É  B A N K Y

Zoznámme sa s najväčšími komerčnými bankami na svete!
n	Navštívme webovú stránku časopisu Fortune (www.money.cnn.

com/magazines/fortune/)! Vymenujme desať najväčších svetových 
bánk!

n	Ktoré z najväčších svetových komerčných bánk sa nachádzajú aj 

v našom štáte? Zostavme tabuľku, v ktorej zaznamenáme veľké 
banky pôsobiace v Maďarsku!

n	Kde sú sídla najväčších komerčných bánk? Ktoré mestá sú tým 
pádom najdôležitejšími svetovými finančnými centrami? Na zákla-
de mapy vymenujme najdôležitejšie svetové finančné centrá!

Sídla najväčších komerčných bánk sveta, 2005

ska politika, štátne dotácie). Oproti tomu je burza jediným 
miestom, kde sa cena tovaru určuje výlučne na základe 
ponuky a dopytu. Preto sa burza nazýva aj trh trhov. Burza 
podlieha prísnym pravidlám: do obchodovania na nej sa 
môžu zapojiť výlučne obchodníci s tovarom alebo s cenný-
mi papiermi. Aj samotný priebeh uzatvárania obchodov sa 
riadi podľa prísne stanovenej formy. 
Rozlišujeme dva typy burzy: tovarovú burzu a  burzu 
cenných papierov. Tovarové burzy boli založené na to, aby 
sa zaviedol stabilizovaný systematický trh poľnohospodár-
skych produktov a komodít. Tieto špecializované inštitúcie 
umožňujú cenovú reguláciu poľnohospodárskych výrobkov 
a komodít. Svetová burza obilnín s najväčším obratom sa 
nachádza v Chicagu. Podľa odhadov tam denne zmenia 
majiteľa státisíce ton obilia. Vo vývoji cien jednotlivých 
druhov obilnín zohráva táto burza kľúčovú úlohu. 
V súčasnom svetovom hospodárstve sú tovarové burzy na 
základe obratu a ich významu na svetovom trhu zatlačené 
do úzadia burzou cenných papierov natoľko, že burzou sa 
spravidla rozumie len burza.cenných papierov Čo znamená 
pojem burza cenných papierov? Najjednoduchšia defi ní-
cia je, že je to trh cenných papierov. Na peňažnej burze 
sa obchoduje s cennými papiermi – akciami, dlhopismi, 
štátnymi obligáciami. 

Brokeri a brokerské fi rmy

Obchodník na burze cenných papierov – broker - je 
agent burzy. Zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi ku-

pujúcim a predávajúcim. Broker je buď agentom predávajú-
ceho, alebo kupujúceho. Za túto službu si účtuje poplatok. 
Môže ísť o vopred dohodnutú sumu, alebo určité percento 
z uzavretých obchodov. 
Keby sme si chceli kúpiť cenné papiere, nemôžeme tak 
urobiť bezprostredne, ale iba prostredníctvom broker-
skej fi rmy. Najprv si musíme otvoriť účet cenných papie-
rov. Na tomto účte môžeme sledovať, aké cenné papiere 
sme nakúpili a predali, čiže my sami môžeme riadiť obrat 
cenných papierov, ale len prostredníctvom fi rmy. 
Obchod na burze cenných papierov sa riadi prísnymi pra-
vidlami. Aj samotné členstvo na tejto burze má prísne pod-
mienky. Dokonca aj emitenti cenných papierov (napr. ak-
ciové spoločnosti) musia spĺňať určité požiadavky k tomu, 
aby mohli zaregistrovať svoje akcie na burze. 

Peňažná burza

Navštívme webovú stránku Svetového burzového zväzu - 
World Federation of Exchanges, http://www.world-exchanges.
org!
Na základe obratu a hodnoty akcií zaregistrovaných na burze 
vymenujme desať najväčších z nich!

Svetové politické a hospodárske správy, správy o dôleži-
tých vnútroštátnych a zahraničných podnikoch – to všet-
ko ovplyvňuje hospodársky život. Pod vplyvom týchto 
správ sa hodnota niektorých akcií zvyšuje alebo klesá. Ako 
sa dá zmerať obrat na burze a  predpokladať priemerný 

Brokeri a brokerské firmy

Peňažná burza
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Na ktorej ulici v New Yorku  sa nachádza finančná burza cenných 
papierov.? 

Webová stránka peňažnej burzy v New Yorku (New York Stock Exchanges): www.nyse.com

Sídla svetových búrz cenných papierov, 2005
Analyzujme spoločne mapu! Kde sa nachádzajú svetové burzy? Na každom svetadiele vymenujme štáty, v ktorých sa nachádzajú burzy! Aká 
je súvislosť medzi štátmi s vysokými príjmami  a štátmi, kde sídla burzy?

Sídla európskych búrz cenných papierov
Vymenujtme burzy, ktoré nemajú sídlo v hlavnom meste!
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vývoj cien akcií? Spravidla sa z vývinu cien akcií vypočí-
ta priemerný index. Na najväčšej peňažnej burze sveta, 
v New Yorku, sa používa index Dow Jones. Vypočítava sa 
z cien akcií 30 najdôveryhodnejších a najstabilnejších sve-
tových podnikov. V roku 1896 bol vo Wall Street Journal 
publikovaný index, ktorý vtedy vypočítali z iniciálnych 
a konečných cien 12 akcií. V roku 1925 sa rozšíril počet 
určujúcich akcií na 30. Keďže priemyselný Dow Jones má 
za sebou takmer 100-ročnú minulosť, môžeme na histórii 
jeho vývoja sledovať aj históriu USA, ba aj dejiny svetové-
ho hospodárstva.

Banka je fi nančná sprostredkovateľská inštitúcia, ktorá 
sa špecializuje na „obchod peňazí“, čiže na zhromaž-
ďovanie voľných fi nančných prostriedkov (prijíma-
nie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a prípadne 
sprostredkovanie ďalších bankových operácií. Určujú-
cim činiteľom peňažnej politiky každého štátu je cen-
trálna banka. Medzi komerčné banky patria všetky 
banky, ktoré nevykonávajú špeciálnu fi nančnú činnosť. 
Burza je jediným miestom, kde sa cena tovaru určuje 
výlučne na základe ponuky a dopytu. Rozlišujeme dva 
druhy burzy: tovarovú burzu a peňažnú burzu. Na pe-
ňažnej burze sa obchoduje s cennými papiermi. Obchod 
na burze cenných papierov prebieha podľa prísnych 
pravidiel. V súčasnosti je na základe počtu zaregistro-
vaných fi riem a na základe obratu najväčšou svetovou 
burzou burza cenných papierov v New Yorku. 

Zhrnutie

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   43 9/25/14   5:34 PM



44

DOPRAVA

Zelezničná a cestná doprava

Suchozemská doprava sa delí na železničnú a cestnú do-
pravu. Ekonomické výhody diaľkovej železničnej dopra-
vy tovaru sú nesporné. Pri rozširovaní železničnej dopravy 
postupne nastal problém pri preprave tzv. kusového tovaru. 
Pri preprave určitých druhov tovaru narastali prepravné ná-
klady v dôsledku prekladania a skladovania tovaru na sta-
niciach. V porovnaní s tým automobil prevezie tovar bez 
prekladania na miesto určenia – z domu do domu. 
V  70. a  80. rokoch začala prevládať cestná doprava tak 
v  preprave osôb, ako aj tovaru. Cestná doprava je síce 
drahšia ako železničná, ale je rýchlejšia a pohodlnejšia. Po-
čet osobných a nákladných automobilov vo svetovom me-
radle nesmierne vzrástol. V  súčasnosti sa 80% osobnej a 
50% nákladnej prepravy deje na cestách. 
Začiatkom 21. storočia prežíva železničná doprava re-
nesanciu. Vďaka technickému rozvoju sú konštruované 

čoraz rýchlejšie železničné siete. Najväčším dopravným 
projektom Európskej únie je vybudovanie železničnej sie-
te, po ktorej budú premávať vlaky rýchlosťou vyššou ako 
200 km/h. Je to dôležité hlavne pre osobnú dopravu. 

Vodná doprava – minulosť či budúcnosť?

Hlavné odvetvia vodnej dopravy sú vnútrozemská a ná-
morná doprava. Vnútrozemská doprava po riekach, vod-

Aké dopravné odvetvia poznáme?

Ako sa zmenila suchozemská doprava?

Akú úlohu zohráva v súčasnosti vodná doprava? 

V ktorých štátoch zohráva dôležitú úlohu letecká doprava?

Prečo sa v súčasnosti stala logistika samostatným hospodárskym odvetvím?

1000 km a menej 

1001 – 5000 kmchýbajú údaje

5001 – 10 000 km

10 001 km a viac

Dĺžka železníc v jednotlivých krajinách, 2004

V súčasnosti vstúpila cestná doprava do obdobia významných 
štrukturálnych zmien. Zvýšením počtu motorových vozidiel na ces-
tách sa zvyšuje znečisťovanie prostredia, narastá hluk. Cesty sú, 
hlavne vo veľkých mestách, preplnené, niet kde parkovať, tvoria 
sa dopravné zápchy a tak rýchlosť, ktorá je hlavnou prednosťou 
cestnej dopravy, zostáva už len snom. Aké je riešenie? Výstavba 
modernej železničnej a cestnej siete a výroba moderných ekolo-
gických automobilov, ktoré budú čím menej znečisťovať životné 
prostredie.

Analyzujme mapu! Aké rozdiely sú v jednotli-
vých štátoch v dĺžke železníc?

Webová stránka Medzinárodnej železničnej únie
(International Union of Railways): www.uic.asso.fr

Železničná a cestná doprava

n	Uveďme štáty, v ktorých je viac ako 10-ti-
síc km železníc!

n	Vymenujme krajiny, v ktorých dĺžka želez-
níc nedosahuje ani 1000 km. 

n	Aké prírodné a spoločenské pomery sú 
určujúce vo vývoji železničnej siete?

n	Aká je dĺžka maďarských železníc? Aká 
je dĺžka železníc na jedného obyvateľa v 
Maďarsku?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

Vodná doprava – minulosť či budúcnosť?
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ných kanáloch a jazerách je lacná, bezpečná a ekologicky 
pomerne šetrná. Je vhodná hlavne na prepravu nekazia-
ceho sa tovaru, ktorý nepotrebuje rýchlu dopravu. Čoraz 
dôležitejšou sa stáva kontajnerová vnútrozemská doprava.
Námorná doprava je najväčším odvetvím vodnej dopra-

Nový trend v preprave tovarov – kombinovaná doprava

Pod pojmom kombinovaná doprava sa rozumie taká forma do-
pravy, keď sa väčšia časť prepravy tovaru deje ekologicky ne-
závadnou vodnou alebo železničnou dopravou, kým prvý a po-
sledný krátky úsek sa realizuje po cestách. Rozvoj kombinovanej 
dopravy je podmienený potrebou ochrany životného prostredia a 
predchádzania dopravným zápcham. Nezanedbateľná je aj sku-
točnosť, že neustále sa zväčšujúce rozmery dopravných auto-
mobilov majú za následok opotrebovanie cestných komunikácií. 
To podmieňuje lepšie využívanie železníc a tým odbremenenie 
cestnej premávky. Jednou z foriem kombinovanej dopravy je aj 
kontajnerová doprava.

vy, pretože preprava veľkých nákladov po mori je najeko-
nomickejšia. Technický rozvoj umožňuje budovanie do-
pravných parkov, určených pre špeciálne druhy tovaru. 
Napríklad na prepravu ropy medzi kontinentmi slúžia ob-
rovské tankery. Konštrukcia chladiarenských lodí umožnila 
námornú prepravu skaziteľných potravín. 
Historicky najdôležitejšia námorná cesta spája Európu so 
Severnou Amerikou. Zo Západnej Európy vedie námorná 
cesta cez Stredozemné more a Suezský prieplav na Blíz-
ky Východ až do krajín východnej Ázie. Keďže najväčšie 
tankery pre svoje obrovské rozmery nemôžu plávať v Suez-
skom prieplave, z východnej Ázie sa dostanú do Európy 
tak, že oboplávajú Afriku. Hustá je doprava aj v Panam-
skom prieplave, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán. 
Obrovský hospodársky rast Japonska a krajín východnej a 
juhovýchodnej Ázie má za dôsledok rast hustoty námornej 
dopravy aj v Tichom oceáne. 
Väčšina svetových námorných prístavov bola vybudovaná 
za desaťročia  a vyžiadala si obrovské investície, hlavne na 
infraštruktúru. V záujme nepretržitej dopravy sú pospája-
né so suchozemskými komunikáciami. O raste významu 
oblasti Tichého oceánu v námornej doprave svedčí aj to, 
že sa v nej nachádza čoraz viac obrovských svetových prí-
stavov. 

Letecká doprava – Zem – „scvrknutá” planéta

Letecká doprava je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim druhom 
dopravy. V roku 2005 cestovali letecky dve miliardy ľudí, 
čiže približne 30 % obyvateľstva zemegule. Dokonca bolo 
letecky dopravených 40 % drahého tovaru. V leteckej do-
prave je v súčasnosti zamestnaných asi 1 milión ľudí. Podľa 
predpovedí sa do roku 2010 zvýši počet ľudí cestujúcich 
leteckou dopravou na 2,3 miliardy osôb. 
Letecká doprava má jednoznačnú prevahu v medzinárod-
nej a medzikontinentálnej preprave. V krajinách s veľkou 
rozlohou (USA, Kanada, Veľká Británia, Čína, Rusko) zo-
hráva veľkú úlohu aj vnútroštátna osobná letecká doprava.

Superexpres v Nemecku
Zistime, kde všade vo svete premávajú takéto rýchlovlaky! Prečo 
narastá ich význam v osobnej doprave?

45Webová stránka Medzinárodnej leteckej spoločnosti 
(International Air Transport Association – IATA): www.iata.org

Letecká doprava – Zem – „scvrknutá” planéta
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Hlavné výhody leteckej dopravy sú rýchlosť, pravidelnosť a 
presnosť. Prísne strážený vzdušný priestor, moderné navi-
gačné systémy a neustále sa zlepšujúce technické podmien-
ky robia leteckú dopravu čoraz bezpečnejšou. Vypláca sa aj 
letecká preprava malých, ale cenných nákladov.

Nová oblasť služieb – logistika

Logistika znamená dopravu tovaru, služieb alebo in-
formácií na miesto určenia. Logistika je viac ako len 
preprava. Veď na to, aby sme hospodárne a efektívne do-

5001-10 000 

10 001 a 50 000

50 001 a viac

chýbajú údaje

1000 a menej 

1001-5000 

Na základe mapy vymenujme štáty, v kto-
rých v roku 2004 letecky cestovalo viac 
ako 50 miliónov osôb!

n	Približne 50% cestujúcich nastúpilo do 
lietadla v  troch krajinách: USA, Číne 
a Japonsku. Na webovej stránke Me-
dzinárodnej leteckej spoločnosti vy-
hľadajme najfrekventovanejšie letiská 
v týchto štátoch!

n	Koľko percent obyvateľstva Maďarska 
cestovalo letecky v roku 2004? Koľko 
je to v medzinárodnom pomere?

n	Vymenujme štáty, v ktorých počet 
cestujúcich leteckou dopravou v roku 
2004 nedosiahol ani milión osôb!

Počet cestujúcich leteckou dopravou, tisíc osôb, 2004

pravili tovar k adresátovi, ho 
treba najprv skladovať a 
celý proces naplánovať. 
Preto sa logistika defi nuje 

aj ako súhrn rôznych slu-
žieb potrebných na dopravu. 

Navštívme stránku Maďarského lo-
gistického zväzu (www.logsped.hu)! 

Pozrime si linky logistických centier! Náj-
deme tu pojem centrum služieb, mapu pláno-

vaných i fungujúcich logistických centier v Ma-
ďarsku, ako aj zjednodušený nákres fungovania logistického 
centra. Vyhľadajme a vymenujme niekoľko logistických centier! 
Vyberme centrum, ktoré je najbližšie k vašej škole! Pozbierajme 
o ňom čo najviac informácií a pripravme na ich základe pre-
zentáciu! 

Webová stránka Spolku maďarských
cestných prepravcov www.mkfe.hu

Nová oblasť služieb – logistika

Suchozemská doprava znamená dopravu po cestách a 
železnici. Ekonomické výhody diaľkovej železničnej 
dopravy tovaru sú nesporné. V 70. a 80. rokoch zača-
la prevládať cestná doprava tak v preprave osôb, ako aj 
tovaru. V súčasnosti opäť stúpa význam železničnej do-
pravy, hlavne v dôsledku vybudovania železničnej siete 
pre rýchlovlaky, tzv. kombinovanej dopravy a využíva-
niu špeciálnych prepravných kontajnerov. Námorná do-
prava je najekonomickejšia na prepravu veľkých nákla-
dov na veľké vzdialenosti. Najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
dopravným odvetvím je letecká doprava. V súčasnosti ju 
ročne využíva 30% obyvateľov Zeme. Novou oblasťou 
služieb je logistika, čo znamená dopravu tovaru, služieb 
alebo informácií na miesto určenia.      

Zhrnutie

Logistické centrá v Maďarsku
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Jedným z hlavných hospodárskych odvetví súčasnosti je 
cestovný ruch

K cestovnému ruchu ako hospodárskemu odvetviu sa ra-
dia turistické aktivity a služby, ktoré súvisia s rôznymi for-
mami cestovania (napr. diplomatické, obchodné cesty). Pod 
pojmom turizmus sa rozumie činnosť človeka, keď svoj 
voľný čas netrávi v prostredí svojho každodenného života. 
Jedným z hlavných motívov turizmu je zvedavosť, respektí-
ve potreba človeka spoznať alebo objavovať jemu neznáme 
miesta. 
Zhrňme príťažlivé faktory cestovného ruchu! Prečo ľudia ces-
tujú?
V súčasnosti existuje veľké množstvo turistických aktivít. 
Pozrime sa z  rôznych aspektov na niektoré možnosti ich 
rozdelenia!

1. Podľa zemepisnej polohy: domáci a  zahraničný cestovný 
ruch.

2. Podľa dĺžky: dlhodobý (aspoň 4 noci) a krátkodobý 
(iným slovom tranzitný) cestovný ruch.

3. Podľa počtu účastníkov: individuálny, skupinový a masový 
turizmus.

4. Podľa veku: turizmus mládeže, turizmus dôchodcov.
5. Podľa dopravného prostriedku: letecký, autobusový, lodný 

turizmus, cykloturistika.
6. Podľa cieľa: ekoturistika – návšteva prírody, agroturistika, 

kultúrna, kúpeľná, náboženská turistika (púte), športová, 
turizmus za účelom obchodu (konferencie, trhy, odborné 
výstavy), dobrodružná turistika (extrémne podmienky, 
tábory prežitia). 

Cestovný ruch nie je abstraktný pojem. Sme jeho účastníkmi 
takmer každý deň, či už ako turisti, alebo na druhej strane 
ako miestni obyvatelia. Cestovný ruch je spojený so všetkými 
odvetviami hospodárstva a  je veľmi dôležitým prostriedkom 
rozvoja. 
Liečebná – kúpeľná turistika je jednou z vedúcich oblastí ces-
tovného ruchu. Navštívme vymyslenú obec Sumach! Presvedč-
me sa na vlastné oči, čo znamená kúpeľná turistika!

CESTOVNÝ RUCH

Čo rozumieme pod pojmom turizmus?

Aké služby patria pod pojem cestovný ruch?

Ako zmení turizmus každodenný život obce?

Akú úlohu zohráva turizmus v rozvoji obce?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

Jedným z vedúcich hospodárskych odvetví súčasnosti je 
cestovný ruch. K cestovnému ruchu ako hospodárske-
mu odvetviu sa radia turistické aktivity a služby, ktoré 
súvisia s rôznymi formami cestovania. Pod pojmom tu-
rizmus sa rozumie činnosť človeka, keď svoj voľný čas 
netrávi v prostredí svojho každodenného života. Exis-
tuje mnoho druhov turistiky, ktoré sa môžu deliť podľa 
viacerých hľadísk.           

Zhrnutie

Webová stránka Medzinárodného zväzu cestovného ruchu OSN 
(UN WTO – United Nations World Tourism Organization): www.unwto.org 47

Jedným z hlavných hospodárskych odvetví 
súčasnosti je cestovný ruch
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48 Webová stránka Akciovej spoločnosti Maďarský turizmus
(Magyar Turizmus Rt.):

Webová stránka Maďarského turistického úradu 
(Magyar Turisztikai Hivatal): www.mth.gov.hu

Starosta Sumachu: 
Milí hostia! Volám sa Ján 
Nagy a som starostom obce 
Sumach. Dovoľte mi, aby 
som vám predstvil našu obec. 
Sumach bol obývaný už v 18. 
storočí. V roku 1990 mala 
osada menej ako 800 oyvate-
ľov. V roku 1991 tu objavili lie-
čivý prameň a do roku 1995 
vybudovali krytý termálny ba-
zén a pri ňom štvorhviezdič-
kový Thermal Spa Hotel. Od 
roku 1996 je naša obec vy-
hľadávaným cieľom kúpeľnej 
turistiky v Maďarsku. Odkedy 
sme členmi Európskej únie, 
prichádza k nám čoraz viac 
hostí zo zahraničia, hlavne
z Rakúska a Nemecka. Vybu-
dovali sme rekreačnú oblasť. 
Počet obyvateľov sa zvýšil na 
2000 a v lete k nám prichádza 
takmer 500 turistov. Sumach 
zaznamenal v poslednom 
období obrovský rozmach, 
ale napätie medzi pôvodnou 
časťou dediny a rekreačnou 
oblasťou je už na kritickom 
bode. Naším cieľom je vypra-
covať taký plán rozvoja obce, 
ktorý by uspokojil tak starou-
sadlíkov, ako aj obyvateľov a 
návštevníkov rekreačnej ob-
lasti.

Thermal Hotel Spa ****
v Sumachu víta svojich návštevníkov!

Nemecký návštevník: 
Termálne kúpele a hotel sú vyni-
kajúce, ešte doma vo Freiburgu 
som videl ich fotografi e. Keď 
som už tu, rád by som spoznal 
Maďarsko, ale v dedine niet ani 
turistickej informačnej kancelá-
rie. Za minulý týždeň sa mi tu po-
darilo stretnúť len jediného člove-
ka, ktorý vedel po nemecky.

Maďarský návštevník: 
Som tu aj s rodinu a cítime sa 
veľmi dobre. Termálne kúpele aj 
hotel sú veľmi dobré. Chceli by 
sme ísť na výlet do okolia, ale 
niet kam. Keby tu bolo aspoň 
múzeum pod holým nebom. 
Jedinou pozoruhodnosťou je 
cukráreň, ale v horúčave pred 
ňou stojí kilometrový rad.

Masér hotela: 
Pracujem tu dva 
roky a už mám 
vybudovanú širo-
kú klientelu. Veľ-
mi si cenia moje 
služby, ale, žiaľ, 
pracovať ešte 
viac nedokážem.

VITAJTE V SUMACHU!

Riaditeľ hotela: 
Vlani bol náš hotel zaradený 
medzi 500 najlepších v Eu-
rópskej únii. Prichádza k nám 
čoraz viac hostí z EÚ. Náš ho-
tel poskytuje špeciálne zdra-
votnícke služby. V budúcnosti 
ho plánujeme rozšíriť. Žiaľ, 
starosta obce nechce dať na 
to povolenie, pretože obyva-
telia starej časti dediny sa na 
náš hotel neustále sťažujú. 
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49Webová stránka Akciovej spoločnosti Maďarský turizmus
(Magyar Turizmus Rt.): www.itthon.hu

Zhrňme výhody a nevýhody cestovného ruchu podľa 
nasledujúcich kritérií:

n	Vývoj počtu stálych a prechodných obyvateľov obce.
n	Infraštruktúra obce.
n	Pracovné možnosti obyvateľov obce.
n	Životné podmienky miestneho obyvateľstva.
n	Zmena štruktúry obce.
n	Obchodné možnosti miestnych podnikateľov.
n	Perspektívy hotela do budúcnosti.

Vypracujme spoločne perspektívny plán rozvoja Sumachu!

Vedúci miestneho klubu dô-
chodcov: 
Kam sa podel náš tichý Sumach! 
Už sa tu vôbec nedá oddychovať, 
je tu neustály hluk, po hlavnej uli-
ci sa nedá chodiť. Keďže v lete je 
každý deň v hoteli diskotéka, v noci 
sa nedá spať. Diskotéky končieva-
jú nadránom, je to neznesiteľné!

Starousadlík, bývajúci pri 
hlavnej ceste:
Ten hluk sa nedá vydržať. 
V lete sa po hlavnej ceste 
nedá prejsť. Deti už nepúš-
ťam na ulicu samé. Je tu toľ-
ko áut, že často trvá niekoľko 
minút, kým sa dá prejsť na 
druhú stranu.

Vedúci miestnej cukrárne: 
Cukráreň som otvoril v roku 1995 a odvtedy ju musím stále 
rozširovať, pretože neprestajne rastie počet zákazníkov. Na 
budúci rok otvorím jeden obchod aj v rekreačnej oblasti. 
Vlani bola moja cukráreň v Maďarsku vyhlásená za Cukrá-
reň roka.

Riaditeľka základnej školy: 
Vďaka liečivému prameňu sa Sumach zmenil na nepoznanie. 
V roku 1990 hrozilo našej škole zrušenie, pretože počet obyvateľov 
obce a s tým aj počet detí postupne klesal. V tomto školskom 
roku však, keďže sa zdvojnásobil počet obyvateľov, sme otvorili 
dve prvé triedy. 
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n	Definujme pojem hospodárska produkcia!
n	Vymenujme 4 hlavné skupiny výrobných zdrojov!
n	Uveďme príklady prírodných zdrojov!
n	Aké ukazovatele určujú rozvoj hospodárstva?
n	Definujme pojmy hospodárska štruktúra a  štruktúra za-

mestnanosti!

n	Definujme pojem trh!
n	Ako funguje zákon dopytu a ponuky v trhovom hospodár-

stve? 
n	Prečo je dôležitá bezpečnosť súkromného majetku?
n	Akú úlohu zohrávajú spoločnosti v trhovom hospodár-

stve?
n	Prečo je dôležitá konkurencia na trhu?
n	Aké spoločenské záujmy by mal zastupovať štát?

n	Vymenujme hlavné odvetvia poľnohospodárstva!
n	Čo rozumieme pod pojmom agrárne hospodárstvo?
n	Prečo je súčasné poľnohospodárstvo charakterizované 

extrémnou nerovnosťou?
n	Odôvodnime tvrdenie, že poľnohospodárstvo je určujú-

cim odvetvím v krajinách s nízkymi príjmami!
n	Uveďme príklady rôznorodosti pôdneho fondu jednotli-

vých krajín!
n	Na základe získaných informácií vysvetlime, prečo sú 

ohrozené amazónske pralesy? 

n	Prečo je dôležitá koncepcia trvalého rozvoja poľnohospo-
dárstva?

n	Aký máte názor na geneticky modifikované potraviny? 
n	Vymenujme hlavné plodiny striedavého hospodárstva!
n	Aké klimatické podmienky sú potrebné na pestovanie 

ryže? 
n	Prečo je na ústupe kočovné pastierstvo?
n	Definujme vzťah plantáží a medzinárodného obchodu!
n	Uveďme príklady rastlín, ktoré sa pestujú na plantážach!

n	Aký je vzťah medzi hospodárskym rastom a spotrebou 
energie?

n	Vymenujme štáty s vysokou produkciou enrgie!
n	Vymenujme štáty s vysokou spotrebou energie!
n	Ako sa zmenila dôležitosť prenosu energie na pozadí sve-

tovej produkcie energie?
n	Aké sú prognózy hlavných foriem prenosu energie v bu-

dúcnosti?

n	Aký je vzťah T modelu a hromadnej produkcie?
n	Vymenujme hlavné činitele zavedenia Fordovho výrobné-

ho systému!
n	Charakterizujme Fordov systém výroby!

n	Kedy sa začala elektrotechnická revolúcia?
n	Ktoré činnosti patria do výskumu a vývoja?
n	Aké dôsledky má flexibilný systém produkcie na priemy-

selnú výrobu?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY 
HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA – ZHRNUTIE

n	Čo je najdôležitejším prvkom súčasného hospodárskeho 
systému?

n	Prečo sú dôležité roboty v priemyselnej výrobe?
n	Ako sa zmenil proces skladovania zavedením čiarových 

kódov?
n	Aké sú znaky postfordovho systému produkcie?

n	Charakterizujme pojem sféra služieb!
n	Aké sú hlavné znaky služieb?
n	Vymenujme 3 hlavné typy sféry služieb!
n	Aké činnosti patria medzi výrobné služby?
n	Čo patrí do infraštruktúry?
n	Uveďme príklady hospodárskej infraštruktúry? 

n	Definujme pojem informácie a informačná ekonomika!
n	Vymenujme odvetvia informačnej technológie!
n	Kto je pracovník na diaľku?
n	Ako sa priestorovo organizuje informačná ekonomika?
n	Prečo sú dôležité veľkomestá v informačnej ekonomike?
n	Definujme pojem informačná spoločnosť!

n	Vymenujme najdôležitejšie funkcie peňazí!
n	Akú úlohu majú peniaze na bankovom účte v obrate finan-

cií?
n	Definujme pojem inflácia!
n	Aký je rozdiel medzi pojmami devíza a valuta?
n	Prečo sú dôležité cenné papiere v trhovom hospodár-

stve?
n	Prečo je dobré investovať do nákupu štátnych cenných 

papierov? Sformulujme svoj názor!
n	Definujme pojem banka!
n	Kedy sa centrálna banka nazýva zároveň emisnou ban-

kou?
n	Vymenujme hlavné oblasti činnosti centrálnej banky!
n	Vymenujme hlavné oblasti činnosti komerčnej banky!
n	Definujme pojem burza!
n	Zdôvodnime tvrdenie: Burza je jediným miestom ekono-

miky, kde sa skutočne uplatňuje zásada ponuky a dopytu.
n	Ako môžeme nakupovať akcie?

n	Porovnajme výhody a nevýhody železničnej a cestnej do-
pravy!

n	V ktorých štátoch premávajú superrýchle vlaky? Vyhľa-
dajme na internete!

n	Uveďme príklady druhov tovaru, ktoré je vhodné prepra-
vovať kombinovanou dopravou!

n	Nájdime na internete najväčšie svetové prístavy!
n	Nájdime na internete najväčšie svetové letiská!
n	Definujme pojem logistika!

n	Vymenujme príklady hospodárskych činností, ktoré mož-
no zaradiť do cestovného ruchu!

n	Vymenujme najdôležitejšie činitele určujúce turizmus!
n	Aký je vzťah medzi turizmom a hospodárskou vyspelosťou?
n	Uveďme konkrétne príklady rôznych turistických aktivít!
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Už som vybavil vstupné karty! Všetko je v poriadku! Predstav-
te si, vy traja dnes zapnutím zvončeka symbolicky spustíte 
obchodovanie na burze! Cítim, že dnešný deň bude 
fantastický! Predpovede sú veľmi priaznivé! Zdvihne sa Dow 
Jones index, alebo ako tu medzi sebou hovorievame, býk 
bude opäť zúriť!

Nechce sa mi veriť, že stojíme na Wall Street, 
pred budovou newyorskej burzy, v centre 
svetovej ekonomiky. Je štvrť na desať, o pol 
desiatej sa začne obchodovanie.

Kedy príde náš 
broker? Volá sa 
Jimmy, však?

Hello! Ja som 
Jimmy. Poďte, 
musíme ísť! Už na 
nás čakajú!

Cítim sa tu úplne 
stratený, sme tak 
ďaleko od prírody. 
Čo myslíte, že...?

Slečna! Vedeli ste, však, že jeden z hlavných 
burzových magnátov André Kostolany bol 
maďarského pôvodu? My všetci sa pokladáme 
za jeho žiakov! Ako hovorieval Kostolany: „Vo 
svete je isté iba to, že je neistý.“ Ale hor sa do 
boja, začína sa nový deň!

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO 
NA PRAHU 21. STOROČIA
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GLOBALIZÁCIA SVETOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Pojem svetové hospodárstvo

V 60. a 70. rokoch minulého storočia svetové hospodár-
stvo charakterizovali ako súhrn národných ekonomík 
a vzťahov medzi nimi. Táto defi nícia bola správna z toho 
hľadiska, že jednou z podmienok vzniku svetového hos-
podárstva bol rozvoj jednotlivých národných ekonomík. 
Štáty v  záujme zvyšovania efektivity svojich ekonomík 
nadväzujú hospodárske styky. V 90. rokoch sa však naj-
dôležitejšie procesy svetovej ekonomiky nediali na úrovni 
jednotlivých štátov. Styky medzi jednotlivými štátnymi 
hospodárstvami sa dostali do úzadia v porovnaní s hospo-
dárskymi procesmi na globálnej úrovni. Súčasné svetové 
hospodárstvo je prechodom na globálne trhové hospo-
dárstvo svetových rozmerov. 

Vývoj svetového hospodárstva od r. 1970 do 90. rokov 
20. storočia

Premena štruktúry svetového hospodárstva sa začala 
v  roku 1973 vypuknutím ropnej krízy. Prvá a  potom 
druhá (r. 1979) explózia cien ropy spôsobili, že stúpli ceny 
energetických surovín a tak krajiny exportujúce ropu zís-
kali obrovské príjmy. Rast cien ropy zvýšil i ceny ostat-
ných druhov energie. Následkom toho sa začalo na celom 
svete všeobecné zvyšovanie cien. 
Štáty exportujúce ropu uložili väčšinu svojich príjmov 
v  zahraničných bankách. V  bankách sa v  mimoriadnej 
miere nahromadila hotovosť. V  dôsledku toho v  celom 
svete významne vzrástol pohyb kapitálu. Štátom, ktoré 
požiadali o pôžičku, banky poskytovali obrovské sumy na 

nízke úroky. Všeobecné zvyšovanie cien a následné infl ač-
né tlaky spôsobili začiatkom 80. rokov mimoriadne zvý-
šenie úrokov. Zadlžené štáty sa dostali do platobnej krízy 
a kríza zadlženosti sa stala jedným z hlavných problé-
mov svetového hospodárstva.
V  roku 1982 nastal obrat vo vývoji svetového hospo-
dárstva. Hrubý domáci produkt – GDP (Gross domes-
tic product) rozvinutých ekonomík sa prepadol, čo viedlo 
k  celosvetovej hospodárskej kríze. Po roku 1982 nastalo 
obdobie, keď sa určujúcimi stali kapitálové investície 
a investície na výskum a vývoj. Od začiatku 80. rokov sa 
rozvíjali ekonomiky len tých krajín, ktoré mali k dispozícií 
fi nančné a  technologické zdroje. Rozhodujúcim prvkom 
hospodárskeho rastu sa stalo zavádzanie vyspelých prie-
myselných technológií. V  90. rokoch sa heslom svetovej 

Aká bola defi nícia svetového hospodárstva v minulom storočí?

Ako dnes defi nujeme pojem svetové hospodárstvo?

Čo znamená v každodennom živote plávajúci menový kurz?

Aké dôsledky malo zvýšenie cien ropy v roku 1970?

Najdôležitejšie tendencie globálneho svetového hospodárstva.

Analýza svetového hospodárstva: www.vki.hu

Základ súčasnej svetovej ekonomiky je zakotvený v brettonwo-
odskej sústave. V roku 1944 sa v malej dedinke v štáte Ham-
pshire v USA zišli zástupcovia USA, Veľkej Británie a dôležití spo-
jenci. Dedinka Bretton Woods vtedy vstúpila do svetových dejín. 
Na Menovej a fi nančnej konferencii tam prijali menovú sústavu. 
Brettonwoodská menová sústava je založená na troch 
základných princípoch: vypracovanie pevného menového 
kurzu, založenie Medzinárodného menového fondu a Sve-
tovej banky. Pevný menový kurz sa zakladal na princípe, že 
hodnota valuty sa vo vzťahu k inej nemenila, zostala stála. Kurz 
bol vyjadrený v zlate, čo zaručovalo stabilitu valút navzájom. Preto 
sa nazýva aj zlatý menový systém. Hodnota niektorých valút bola 
vyjadrená nielen v zlate, ale aj v amerických dolároch – svetovej 
rezervnej mene (USD). V roku 1971 bol pevný menový kurz 
nahradený tzv. plávajúcim menovým kurzom. Zjednodušene 
môžeme povedať, že kurz valuty určujú zákony trhu, čiže menový 
kurz sa mení podľa dopytu a ponuky danej meny. Mnohí odborní-
ci uvádzajú ako začiatok globálneho svetového hospodárstva rok 
1971, odvolávajúc sa na to, že plávajúci menový kurz položil 
základy dnešného monetárneho svetového hospodárstva.

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA

Pojem svetové hospodárstvo   

Vývoj svetového hospodárstva od r. 1970 do 90. 
rokov 20. storočia
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53Stretnutie ôsmich svetových veľmocí, tzv. G8,
v roku 2008 v Petrohrade: www.en.g8russia.ru

ekonomiky stala globalizácia. V dôsledku globalizačných 
procesov sa kľúčovou otázkou rozvoja štátnych ekonomík 
stalo prispôsobenie sa celosvetovým hospodárskym tren-
dom. 

Globalizácia svetového hospodárstva od roku 1990 pod-
nes 

Čo sú najdôležitejšie procesy globalizácie hospodárstva? 
Najdôležitejším prvkom globalizácie svetového hospo-
dárstva je nesmierne rýchly technologický rozvoj, hlavne 
technológií komunikácie. Celosvetové rozšírenie osob-
ných počítačov a ich prepojenie na celosvetovú počítačovú 
sieť umožňujú hromadenie obrovského množstva informá-
cií, ich spracovanie a ďalšie odovzdávanie. Vďaka techno-
logickému rozvoju môžu podniky plánovať svoju produk-
ciu na svetovej úrovni, najväčšie svetové banky a burzy sú 
v okamžitom a neustálom spojení.
Ďalším prvkom globalizácie svetového hospodárstva 
je rastúci význam nadnárodných spoločností. Obrovské 
podniky, ktoré svoju produkciu realizujú vo viacerých štá-
toch, na viacerých kontinentoch, v celosvetovom meradle 
nazývame multinacionálne podniky. Produkcia v mnohých 
krajinách vedie k  rovnakým spotrebným návykom v  ce-

losvetovom meradle. Nezávisle od kultúry a národa obyva-
telia jednotlivých štátov spotrebúvajú tie isté výrobky, čím 
sa vytvára podobná spotrebná kultúra. 
V smere globalizačného procesu sa rozvíja aj úloha peňazí, 
ktorá vzrástla do nevídaných rozmerov. V súčasnosti ho-
voríme o celosvetovom prúdení financií. Z technologické-
ho hľadiska je možná akákoľvek peňažná transakcia 24 ho-
dín denne, čiže nepretržite.

New York, Wall Street – finančné centrum globálneho svetového 
hospodárstva

Šanghaj, Čína – rast čínskej ekonomiky je 
najrýchlejší na svete

Globalizácia svetového hospodárstva od roku 
1990 podnes
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Davos je jedným z najznámejších rekreačných stredísk nielen vo Švaj-
čiarsku, ale na celom svete. Vyhľadávajú ho nielen milovníci lyžiar-
skeho športu, ale z roka na rok aj poprední predstavitelia politického 
a  hospodárskeho života a všetci tí, ktorým leží na srdci súčasnosť 

Vítame účastníkov Svetového hospodárskeho fóra v Davose!

a najmä budúcnosť svetového hospodárstva. Vyberme sa spoločne 
na Svetové hospodárske fórum do Davosu! Traja naši priatelia budú 
mať prednášku o minulosti a budúcnosti svetového hospodárstva.
Pripravte si prednášku na základe obrázkov a otázok!

Zmeny svetového GDP 
Zmeny svetového exportu
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5,1% – 7,5%

7,6% a viac

nie je údaj

Vývoj svetového GDP v rokoch 1965–2005

Vývoj ročného GDP v percentách, rok 2004

n	Charakterizujme na základe vývoja svetové-
ho GDP a exportu tovaru hlavné štádia vývo-
ja svetového hospodárstva!

n	Povedzme a podložme údajmi, ktoré roky 
boli najdôležitejšie vo vývoji svetového 
hospodárstva!

n	Načrtnime prognózy blízkej budúcnosti!
n	Charakterizujme jednotlivé štáty na základe 

vývoja ich hospodárstva! V ktorých kra-
jinách je vysoké a v ktorých nízke tempo 
rastu hospodárstva?

n	Vychádzajúc z ukazovateľov hospodárske-
ho rastu, kde sa podľa vašej mienky budú 
nachádzať centrá svetového hospodárstva 
v druhej polovici 21. storočia?

V 60. a 70. rokoch minulého storočia svetové hospodár-
stvo charakterizovali ako súhrn národných ekonomík 
a  stykov medzi nimi. Svetové hospodárstvo sa vyvíjalo 
smerom k svetovému trhovému hospodárstvu. Premena 
štruktúry svetového hospodárstva sa začala v roku 1973 
vypuknutím ropnej krízy. Po roku 1982 nastalo obdobie, 
keď sa určujúcimi stali kapitálové investície a  investície 

na výskum a vývoj. V 90. rokoch sa do popredia dostali 
globalizačné hospodárske procesy. Tri najdôležitejšie prv-
ky globalizácie svetového hospodárstva sú: rýchly tech-
nologický rozvoj, rast vplyvu nadnárodných spoločností 
a stupňovanie dôležitosti peňažných transakcií. Vo vývoji 
jednotlivých štátov sa stala kľúčovou otázkou schopnosť 
prispôsobenia sa svetovým hospodárskym trendom. 

Webová stránka Svetového hospodárskeho fóra v Davose
(World Economic Forum): www.weforum.org

Zhrnutie
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55Údaje o medzinárodnom obchode nájdete
na stránke Svetovej obchodnej organizácie www.wto.org

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Prečo je súčasný medzinárodný obchod protekcionistický?

Kedy sa môže vyhlásiť embargo?

S akým tovarom obchodujú jednotlivé štáty?

Ktoré krajiny sú najväčšími vývozcami tovaru a služieb?

Protekcionizmus (protekcia = ochrana) znamená takú hospodár-
sku politiku, v ktorej štát obmedzuje import v záujme ochrany do-
máceho hospodárstva. Teda protekcionistická politika chráni 
domácich výrobcov a pestovateľov pred konkurenciou zo 
zahraničia privezeného (importovaného) tovaru. Bez uplat-
nenia protekcionistickej politiky môže nastať situácia, že cena 
niektorého domáceho produktu je vyššia ako takého istého im-
portovaného výrobku. V takom prípade je pravdepodobné, že si 
ľudia kúpia lacnejší zahraničný výrobok, v dôsledku čoho domáci 
výrobcovia tohto produktu skrachujú. 

Voľný obchod a protekcionizmus

História obchodu medzi krajinami je stará niekoľko ti-
sícročí. Prečo obchodovali štáty medzi sebou v minulosti 
a  prečo obchodujú teraz? Hlavne preto, lebo zahraničný 
obchod rozširuje spotrebiteľské možnosti krajiny. 
Poznáme dve hlavné formy zahraničného obchodu: voľný 
obchod a protekcionizmus. O voľnom obchode hovoríme 
vtedy, ak je postavený na báze rozdielnosti prírodných 
zdrojov a  z toho tesne vyplývajúceho  uplatnenia zásad 
komparatívnych výhod. Podľa zásady komparatívnych 
(porovnateľných, relatívnych) výhod sa štáty špecializujú 
na výrobu tých tovarov, ktorých efektivita výroby je v da-
nom štáte najvyššia. Vo svetovom hospodárstve sa zásada 
voľného obchodu v  teoreticky čistej forme nikdy nereali-
zovala. Voľný obchod a protekcionizmus vždy existovali, 
respektíve existujú vedľa seba. 
Najčastejším prostriedkom protekcionizmu sú clá 
a kvóty. Clo je daň uvalená na dovážaný tovar. Pod poj-

mom kvóta rozumieme obmedzenie množstva dovážané-
ho tovaru. Niektoré krajiny sa občas navzájom obviňujú 
z dumpingu. Dumping znamená takú hospodársku politi-
ku, keď sa určitý druh tovaru predáva lacnejšie v zahraničí 
ako na domácom trhu. 
Vlády často pristupujú k používaniu protekcionistických 
opatrení aj z politických dôvodov. Vo svetovej politike sa 
stretávame so správami, že niektorá krajina alebo skupina 
štátov uvalila na inú krajinu alebo skupinu štátov embargo. 
Embargo je úplné alebo čiastočné zastavenie obchod-
ných zásielok (dovozu aj vývozu). V  pozadí tohto počí-
nania je skutočnosť, že daný štát vystupuje voči druhému 
vojensky, resp. agresívne. V takom prípade ho čaká odsú-

denie medzinárodnou verejnou mienkou a  prerušenie 
politických a hospodárskych stykov.

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA

Voľný obchod a protekcionizmus

Akými prostriedkami môže štát chrániť 
domácu výrobu automobilov?
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56 O trendoch medzinárodného obchodu sa môžeme viac dozvedieť z knihy Direction of Trade Statistics 
(Trendy medzinárodného obchodu), ktorú si môžete stiahnuť na stránke Medzinárodného menového fondu: www.imf.org

Preštudujte si mapy! Ktoré štáty zohrávajú 
významnú úlohu vo svetovom obchode to-
varov, a ktoré v obchode so službami? Po 
analýze mapy odpovedzte na nasledujúce 
otázky!

20 najväčších svetových exportérov tovarov

Kórejská republika

Japonsko

Taiwan

Malajzia
Singapur

20 najväčších svetových importérov tovarov

Kórejská republika

Japonsko

Taiwan

Singapur

20 najväčších svetových exportérov služieb

Kórejská republika

Japonsko

Singapur

Nemecko (3.)

20 najväčších svetových importérov služieb

Kórejská republika

Japonsko

Singapur

Nemecko (2.)

V roku 2005 sa viac ako 70% medziná-
rodného obchodu so službami realizovalo 
medzi 20 štátmi!

n	Prečo práve týchto 20? Odôvodnite!
n	Najväčší dovozcovia i vývozcovia tovaru 

sú v podstate tie isté štáty. Čo môže byť 
dôvodom  prípadných odchýlok?

n	Aké faktory stoja za skutočnosťou, že 
najväčšia svetová hospodárska veľmoc 
USA, sa podieľa 9 % na svetovom 
exporte a 16 % na importe?

V roku 2005 sa viac ako 70 % medzinárod-
ného obchodu so službami realizovalo me-
dzi 20 štátmi! 

n	Nájdite spomínaných 20 vedúcich ná-
rodných ekonomík!

n	Prečo práve týchto 20? Odôvodnimte!
n	Najväčší dovozcovia i vývozcovia služieb 

sú tie isté štáty? Čo je dôvodom prípad-
ných odchýlok?

n	Ktorá krajina je najdôležitejšia z hľadiska 
svetového obchodu služieb? Odôvodni-
me! Uveďme príklady, o aké formy me-
dzinárodného obchodu so službami ide 
v prípade tejto krajiny!
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dok investícií vložených do výskumu a rozvoja jednotlivých 
odvetví. V roku 2004 tvoril vývoz priemyselných produktov 
takmer 80% svetového exportu. Vedúcu úlohu vo vývoze 
priemyselných tovarov zohrávajú tovary strojárskej pro-
dukcie. Medzi strojárskymi výrobkami sú zase na čele tie, 
ktoré reprezentujú najvyššiu technologickú úroveň. 

Celosvetový obchod so službami má tri hlavné časti: služ-
by spojené s  dopravou tovaru, služby spojené s  prepra-
vou osôb a  komunikačné služby. Z  tabuľky vyplýva, že 
v celosvetovom exporte služieb iba 7% tvoria poisťovacie a 
peňažné služby. V pozadí tohto prekvapivého štatistického 
údaja stojí aj to, že je veľmi komplikované štatisticky sledo-
vať celosvetovú peňažnú činnosť a niektoré medzinárodné 
služby sa dajú len veľmi ťažko rozlíšiť. 

Uloha medzinárodného obchodu v súčasnom svetovom 
hospodárstve

Tempo rastu medzinárodného obchodu je spravidla väč-
šie ako tempo rastu všetkých hrubých domácich produktov 
(GDP). Kým v rokoch 2000 – 2004 rástol GDP každoroč-
ne priemerne o 2,5%, svetový export tovarov a služieb rástol 
v tom čase približne o 5%. 
V roku 1970 sa pod pojmom medzinárodný obchod ro-
zumela výlučne hodnota získaná z celosvetového obratu 
jednotlivých tovarov. Na prahu 21. storočia už rozlišuje-
me v rámci medzinárodného obchodu obchod s tovarom 
a obchod so službami. V roku 2004 tvoril medzinárodný 
obchod so službami 20% celkového svetového exportu. 
Obchod so službami zahŕňa služby spojené s pohybom 
tovaru, investícií, osôb a informácií za hranice krajiny. 
Konkrétne to môžu byť: dopravné a poistné náklady na to-
var kúpený v zahraničí, náklady na jeho údržbu, v prípade 
špeciálnych tovarov a prostriedkov tzv. právo na zisk z pre-
nájmu, platenie zahraničných odborníkov, administratívne 
poplatky spojené s prúdením zahraničných investícií alebo 
platby za informácie z medzinárodných databáz. 

Najdôležitejšie tendencie medzinárodného obchodu s 
tovarom

Analyzujme štruktúru medzinárodného obchodu s tovarom a 
službami na základe nasledujúcej tabuľky!

Na svetovom trhu vďaka vysokej úrovni svetového hospo-
dárstva dominuje tovar priemyselnej výroby, čo je zas dôsle-

Percentuálny podiel najdôležitejších druhov tovaru v celosvetovom 

exporte tovaru 

(100%: celosvetový export v bežných cenách v USD)

1990 2004

Potraviny 11 8

Poľnohospodárske plodiny 3 2

Energetické suroviny 9 8

Produkty ťažobného priemyslu, 

okrem energetických surovín
3 3

Priemyselné výrobky 74 79

Percentuálny podiel najdôležitejších druhov služieb v celosvetovom 
exporte služieb 

(100%: celosvetový export v bežných cenách v USD)

1990 2004

Služby spojené s dopravou 

tovaru
27 23

Služby spojené s prepravou osôb 33 28

Poisťovacie a peňažné služby 5 7

Komunikačné a obchodné služby 35 42

Analýzy a štúdie o medzinárodnom obchode v maďarsom jazyku nájdeme na 
stránke Výskumného ústavu svetového hospodárstva Maďarskej akadémie vied: www.vki.hu

Najdôležitejšie tendencie medzinárodného 
obchodu s tovarom

Úloha medzinárodného obchodu v súčasnom 
svetovom hospodárstve

Zahraničný obchod rozširuje spotrebný trh jednotli-
vých krajín. Rozlišujeme dve hlavné formy zahraničné-
ho obchodu: voľný obchod a protekcionizmus. Protek-
cionizmus (napr. clo, kvóty) znamená takú hospodársku 
politiku, v ktorej štát v záujme ochrany domáceho hos-
podárstva obmedzuje import. V rámci medzinárodné-
ho obchodu rozlišujeme obchod tovaru a  obchod so 
službami. V súčasnosti tvorí medzinárodný obchod so 
službami 20% celkového svetového exportu. Obchod 
so službami zahŕňa služby spojené s pohybom tovaru, 
investícií, osôb a informácií za hranice krajiny. V  sú-
časnosti sa realizuje 70% svetového obchodu s tovarom 
a so službami v 20 štátoch.        

Zhrnutie
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REGIONÁLNE HOSPODÁRSKE INTEGRÁCIE

Pojem integrácia, jej stupne a výhody

Pojem integrácia znamená zjednocovanie, spájanie. In-
tegračné procesy sprevádzajú ľudstvo celou jeho históriou. 
Európske štáty vznikli na základe spájania - integrácie 
miest, provincií, kráľovstiev. 
Ďalej sa budeme zaoberať dôvodmi a prednosťami regio-
nálnej hospodárskej integrácie jednotlivých štátov. Prečo 
sa štáty rozhodnú pre regionálnu hospodársku integráciu? 

Hospodárna výroba čoraz dokonalejších prie-
myselných výrobkov sa dá dosiahnuť len 

zvyšovaním sériovej 
výroby. Väčšina prie-

myselných výrobkov 
vzniká za spolu-

práce viacerých priemyselných odvetví. Ďalšie zdokonale-
nie výrobku si vyžaduje výskum a rozvoj na vysokej úrov-
ni. Aj predaj sériovo vyrábaného tovaru potrebuje čoraz 
širší trh. Hospodárska spolupráca štátov umožňuje, aby 
sa podelili o výrobné náklady a zároveň sa vyrobený tovar 
dostáva na širší trh s vyššou kúpnou silou spotrebiteľov. 
Môžeme teda vyvodiť záver, že integračné procesy sú pre 
zainteresované štáty výhodné. Štáty sa zapojením do me-
dzinárodnej hospodárskej integrácie dostávajú k  oveľa 
väčším výhodám, ako keby výrobné postupy a predaj vý-
robkov realizovali iba v rámci vlastných hraníc. 
V štátoch zapojených do integrácie sa zlepšujú aj pracovné 
možnosti. Výroba tovaru vo veľkých sériách umožňuje sta-
noviť nízke ceny. 
Integračné procesy medzi štátmi prebiehajú tak z hospo-
dárskych, ako aj z politických dôvodov. Pre štáty s malou 
rozlohou a nízkym počtom obyvateľstva je výhodné vystu-
povať spoločne proti záujmom veľmocí. Zjednotené vo-
jenské sily poskytujú občanom väčšiu bezpečnosť. 

Formy regionálnej hospodárskej spolupráce

Základ integračných procesov na medzinárodnej úrovni 
sa úzko viaže k protekcionictickej hospodárskej politike. 
Je to pochopiteľné, veď vznik skutočnej hospodársko–po-
litickej integrácie trvá roky, ba desaťročia. Najjednoduchšia 
a zároveň najhospodárnejšia forma, ktorá jej predchádza, je 
rozširovanie vzájomného medzištátneho obchodu. 

Prečo štáty medzi sebou uzatvárajú integračné dohody?

Aké výhody má členstvo krajiny v integračnej organizácii?

Aké sú na seba nadväzujúce stupne regionálnej hospodárskej integrácie? 

Koľko integračných dohôd je už uzavretých?

Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization) vznikla 
v roku 1995.
Kde má svoje sídlo?

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA

Pojem integrácia, jej stupne a výhody

Formy regionálnej hospodárskej spolupráce

58 www.europa.euWebová stránka Európskej únie (European Union):
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nou výnimkou je Európska únia, ktorá sa už nachádza na 
úrovni monetárnej únie. Inými slovami môžeme povedať, 
že zo všetkých regionálnych hospodárskych integračných 
celkov iba Európska únia prešla všetkými na seba nadväzu-
júcimi stupňami integrácie. 
Medzi dohodami o voľnom obchode je z hľadiska svetovej 
ekonomiky dôležitá Severoamerická zóna voľného ob-
chodu. Názov organizácie je North American Free Tra-
de Agreement, skratka NAFTA. NAFTA bola uzavretá 
v roku 1994 ako dohoda o voľnom obchode medzi USA, 
Kanadou a Mexikom. 

Teória a skutočnosť – integračné zoskupenia v súčasnos-
ti

V  súčasnosti Svetová obchodná organizácia (World 
Trade Organization) eviduje viac ako 250 regionálnych 
dohôd o integrácii. Z týchto dohôd sa však v skutočnosti 
realizuje len necelá tretina. 
Dohody, ktoré eviduje Svetová obchodná organizácia, sa 
okrem jednej výnimky všetky považujú za dvojstranné ob-
chodné zmluvy, zóny voľného obchodu a colné únie. Jedi-

Webová stránka sekretariátu Severoamerickej zóny voľného obchodu 
(North American Free Trade Agreement): www.nafta-sec-alena.org

Dvojstranná hospodárska dohoda: dva alebo viac štátov 
uzavrú krátkodobú dohodu, týkajúcu sa jedného alebo via-
cerých produktov. Napr.: v  nasledujúcom roku budú vzá-
jomne obchodovať s obilím bez colných poplatkov.

1.

Stupne regionálnej hospodárskej integrácie: 

Zóna voľného obchodu: v  rámci zóny je obchodovanie 
oslobodené od akýchkoľvek prekážok, je to voľný obchod. 
So štátmi mimo tejto zóny obchoduje každá krajina podľa 
svojich vlastných colných predpisov. 

2.

Colná únia: v rámci únie prebieha voľný obchod, ale voči 
štátom, ktoré do únie nepatria, uplatňujú členské štáty 
spoločnú obchodnú a colnú politiku.

3.

Spoločný trh: je prechodný krok ku skutočnej hospodár-
skej integrácii. Nastáva zladenie trhových mechanizmov 
cez voľné prúdenie tovaru a služieb až po voľné prúdenie 
pracovnej sily.

4.

Hospodárska únia: v nej sú štáty skutočne spojené. Ne-
vystupujú už samostatne ako národné hospodárstva, ale 
sú organizované v  jednotnom hospodárskom systéme. 
V rámci spoločnej hospodárskej politiky spoločne investu-
jú, vytvoria spoločnú peňazotvornú jednotku. Realizuje sa 
úplne voľné prúdenie výrobných faktorov. V rámci únie sa 
spoločne plánuje produkcia i predaj.

5.

Monetárna únia: je najvyšším stupňom hospodárskej 
únie. O monetárnej únii hovoríme vtedy, ak členské štáty 
už nedisponujú svoju vlastnou národnou menou, ale všade 
platí valuta únie a  vládne spoločná monetárna (peňažná) 
politika.

6.

Politická únia: je podľa teoretických výskumov najvyšším 
stupňom integrácie. V  politickej únii platí nielen jednotný 
hospodársky systém, ale spojené sú aj politické inštitúcie. 
Existujú názory, podľa ktorých v politickej únii zaniknú jed-
notlivé štáty a na miesto jednotlivých národných štátov na-
stúpi jednotná politická organizácia únie. 

7.

Čo si myslíte, prečo ľudia na obrázku demonštrujú proti NAFTE?

Teória a skutočnosť – integračné zoskupenia 
v súčasnosti

Pojem integrácia znamená zjednocovanie, spájanie. Na 
princípoch protekcionizmu postavený proces integrá-
cie má nasledujúce stupne: hospodárska dohoda, zóna 
voľného obchodu, colná únia, spoločný trh, hospodár-
ska únia, monetárna únia a politická únia. V súčasnosti 
Svetová obchodná organizácia eviduje viac ako 250 re-
gionálnych dohôd o integrácií. Dohody, ktoré eviduje 
Svetová obchodná organizácia sa okrem jednej výnim-
ky všetky považujú za dvojstranné obchodné zmluvy, 
zóny voľného obchodu a colné únie. Jedinou výnimkou 
je Európska únia, ktorá prešla všetkými na seba nadvä-
zujúcimi stupňami integrácie.      

Zhrnutie
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NADNÁRODNÉ SPOLOČNOSTI

Pojem nadnárodná spoločnosť

Nadnárodná (multinacionálna) spoločnosť je taká, ktorá 
má v jednom štáte sídlo a aspoň jeden jej (alebo čiastočne 
jej) dcérsky podnik sa nachádza v inom štáte. 
Charakteristické znaky nadnárodných spoločností: 
n	právo kontroly hospodárskej produkcie nad viacerými 

národnými ekonomikami 
n	schopnosť využiť rozdielne výrobné podmienky alebo 

miestne zdroje v rámci jednotlivých štátov alebo regió-
nov, 

n	snaha o minimalizáciu výrobných nákladov a  maxima-
lizáciu zisku. To znamená, že produkty sú vyrábané na 
mieste, kde je výroba vo svetovom meradle najlacnejšia 
a tým sa dosahuje najväčší profi t.

Kedy hovoríme o podniku, že je nadnárodný?

Akú úlohu zohrávajú vo svetovom hospodárstve nadnárodné spoločnosti?

Ktoré sú najväčšie nadnárodné spoločnosti na svete?

Ako sa organizujú nadnárodné spoločnosti?

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA

Pojem nadnárodná spoločnosť  

Reklamy ktorých nadnárodných spoločností sa nachádzajú
na obrázku?

Dva najdôležitejšie činitele nadnárodných spoločností sú 
minimalizácia výrobných nákladov a maximalizácia zis-
ku. Hlavným heslom nadnárodných spoločností je „globál-
ny zisk“. 

Význam nadnárodných spoločností vo svetovom hospo-
dárstve

V roku 2005 bolo v OSN zaregistrovaných 76 nadnárod-
ných spoločností, ktoré mali takmer 700 zahraničných 
dcérskych podnikov. Hrubá výrobná hodnota dcérskych 
spoločností od roku 1982 do roku 2005 vzrástla na sedem-
násobok. Na základe údajov z  roku 2005 vidíme, že spo-
ločnosti so sídlom v  zahraničí produkujú 10% svetového 
GDP. Export nadnárodných spoločností tvorí tretinu ce-
losvetového exportu!
Teritoriálne rozloženie materských a dcérskych podnikov 
je nerovnomerné. Súčasná medzinárodná obchodná poli-
tika je taká, že 70% materských podnikov nadnárodných 
spoločností sa nachádza v  rozvinutých krajinách, kým 
60% dcérskych podnikov v štátoch s nízkym alebo stred-
ným príjmom. Táto medzinárodná obchodná politika berie 
do úvahy v prvom rade určité zemepisné danosti rozvojo-
vej krajiny. Medzi takto napredujúce trhy môžeme zaradiť 
napr. Čínu, kde sa nachádza 280 tisíc dcérskych podnikov, 
čo vo svetovom meradle predstavuje tretinu všetkých dcér-
skych podnikov. Vo východnej a juhovýchodnej Ázii sa na-
chádza 70 tisíc dcérskych podnikov. Význam tohto regiónu 
pre svetové hospodárstvo je nesporný. 

www.unctad.org/wirWebová stránka medzinárodných spoločností:60

Význam nadnárodných spoločností vo svetovom 
hospodárstve
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Organizačná štruktúra nadnárodných spoločností

Národný charakter spoločnosti určuje to, v ktorej kraji-
ne sa nachádza materský podnik, resp. sídlo predstaven-
stva. V obchodnom jazyku sa používa výraz „headquarter” 
(skratka HQ), čo znamená základňa alebo sídlo. 

Fortune –
Global 500: www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500

Desať najväčších svetových spoločností na základe celkových príjmov v roku 2005

Pora-
die Názov Štát Príjmy

(mld. USD)
Zisk

(mld. USD) Oblasť činnosti

1. Exxon Mobil USA 339,9 36,1
spracovanie 

ropy

2. Wal-Mart Stores USA 315,7 11,2 obchod

3. Royal Dutch Shell Holandsko 306,7 25,3
spracovanie 

ropy

4. British Petrol (BP)
Spojené kráľov-

stvo
267,6 22,3

spracovanie 

ropy

5. General Motors USA 192,6 –10,6*
výroba automo-

bilov

6. Chevron USA 189,5 14,1
spracovanie 

ropy

7. DaimlerChrysler Nemecko 186,1 3,5
výroba automo-

bilov

8. Toyota Motor Japonsko 185,8 12,1
výroba automo-

bilov

9. Ford Motor USA 177,2 2,0
výroba automo-

bilov

10. ConocoPhillips USA 166,7 13,5
spracovanie 

ropy

*Negatívne označenie zisku znamená stratu.

Spoznajme desať najväčších nadnárodných spoločností sveta!

n	Na základe zemepisnej 
polohy sídla spoločností 
za aké národné spoloč-
nosti sa môže považovať 
väčšina najväčších firiem 
sveta?

n	Aké dva hlavné okruhy čin-
ností vyvíjajú?

n	Hodnota GNI našej krajiny 
je takmer 100 miliárd USD. 
Koľkonásobok vyproduku-
je 10 najväčších spoloč-
ností?

n	Na základe zisku vidíme, 
že rok 2005 bol pre podni-
ky spracúvajúce ropu veľ-
mi ziskový. Čo je príčinou?

n	Navštívme webové strán-
ky týchto spoločností! 
Ktoré z  nich majú u  nás 
dcérske podniky?

Jeden z najvýznamnejších obchodných časopisov Fortune vydáva ročne zoznam tzv. Global 500 (money.cnn.com/magazines/fortune/
global/500). V tomto zozname je zoradených 500 najväčších spoločností, v prvom rade na základe ich príjmov. 500 najväčších spoločností 
globálne organizuje svoju činnosť, čiže sú to nadnárodné spoločnosti. 

Ktoré spoločnosti boli na čele zoznamu v roku 2005? Preštudujme si tabuľku a odpovedzme na otázky!

Preštudujme si pozorne mapu!

n	Vymenujme 15 svetových centier, 
v ktorých sa nachádza najviac spo-
ločností Global 500!

n	Medzi týmito 15 sú 4 mestá, kto-
ré vynikajú v počte tam sídliacich 
spoločností a ich príjmov. Vyme-
nujte tieto štyri svetové „global 
city”!

Tieto mestá majú v súčasnom svetovom hospodárstve veľ-
ký význam. V sídlach najväčších nadnárodných spoločností 
prijímajú rozhodnutia, ktoré na dlhé roky ovplyvňujú bu-
dúcnosť štátov, ba dokonca väčších územných celkov. Na 
otázku, ktoré mestá sú najdôležitejšie v globálnom svete, 
nájdeme odpoveď, ak sa pozrieme, kde sa nachádzajú sídla 
500 najväčších podnikov (tzv. 500 Global). 

15 miest, v ktorých sa nachádza 
najviac nadnárodných spoločností, 
2005

Organizačná štruktúra nadnárodných
spoločností
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podnikoch v záujme minimalizovania výrobných nákladov. 
Polovýrobky (prípadne i  poskytované služby) sa potom 
prostredníctvom informačných technológií alebo dopravy 
dostávajú na konečnú montáž do ďalšieho dcérskeho pod-
niku.

V sídle nadnárodnej spoločnosti sa rozhoduje o organizo-
vaní jej medzinárodnej štruktúry. Zahraničné investície 
nadnárodných spoločností sa v  súčasnosti riadia podľa 
nasledujúcich priorít: 

 1. Perspektívy rozširovania trhu.
 2. Veľkosť trhu.
 3. Vyhliadky zisku.
 4. Politická a spoločenská stabilita.
 5. Zákony a právne predpisy.
 6. Kvalita pracovnej sily.
 7. Obchodná infraštruktúra a obchodné prostredie.
 8. Prístup k zdrojom fi nancií.
 9. Mzdové náklady.
10. Zdroje a infraštruktúra potrebné pre výskum a vývoj. 

Najčastejšou formou organizácie výroby materského 
a dcérskych podnikov nadnárodných spoločností je, že sa 
jeden produkt nevyrába celý v jednom dcérskom podniku. 
Jednotlivé fázy výrobného procesu prebiehajú v  rôznych 

100 a menej

101–1000

1001–10 000

10 001–100 000

100 001 a viac

280 000280 000280 000280 000

Na základe príjmov bola v roku 2005 najväčšou svetovou
spoločnosťou fi rma Exxon Mobil: www.exxonmobil.com

Preštudujme si mapu!

n	V ktorých štátoch sa nachádza najviac 
dcérskych podnikov zahraničných 
spoločností? 

n	Na základe investičných priorít odô-
vodnime, prečo sa nachádzajú práve 
v týchto štátoch!

Počet podnikov v zahraničnom
vlastníctve, 2003 – 2005

Koľko ropných spoločností sa 
nachádza medzi 10 najväčšími 
nadnárodnými spoločnosťami?

Zistite, ktoré nadnárodné
spoločnosti pôsobia v Číne!

Nadnárodná (multinacionálna) spoločnosť je veľko-
podnik, ktorý má sídlo v  jednom štáte a aspoň jeden 
jeho (alebo čiastočne jeho) dcérsky podnik sa nachádza 
v inom štáte. Dva najdôležitejšie činitele nadnárodných 
spoločností sú minimalizácia nákladov a maximalizá-
cia zisku. Národný charakter spoločnosti určuje to, v 
ktorej krajine sa nachádza materský podnik, resp. sídlo 
predstavenstva. V sídle spoločnosti investori rozhod-
nú o zemepisnom rozmiestnení budúcich dcérskych 
spoločností. V súčasnosti sa jednotlivé fázy výrobného 
procesu dejú v rôznych dcérskych podnikoch v záujme 
minimalizovania výrobných nákladov.     

Zhrnutie
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63Údaje o pohybe kapitálových investícií získame z ročenky World Investment Report, 
ktorú si môžeme stiahnuť z webovej stránky Konferencie OSN o obchode a rozvoji: www.unctad.org/wir

MEDZINÁRODNÝ POHYB KAPITÁLU

Pojem kapitál a medzinárodný pohyb kapitálu

Kapitál sú také akumulované hodnoty (napr.: peniaze, 
schopnosti, zdroje, majetok), ktoré zabezpečujú majite-
ľovi stály príjem. Typickou formou kapitálu v  trhovom 
hospodárstve je peňažný kapitál. Ak peniaze vo forme ka-
pitálu prekročia hranice štátu, hovoríme o medzinárodnom 
pohybe kapitálu. Medzinárodný kapitál sú hodnoty (zväčša 
vyjadrené v peniazoch), od ktorých po prekročení hraníc 
očakávajú ich majitelia určité úroky, zisky. V oblasti pohybu 
kapitálu existujú dve základné formy: kapitálové investície 
a fi nančné prevody. 

Medzinárodné kapitálové investície sú investície do 
produkcie, pričom investori získavajú vlastnícke práva 
a kapitálové výnosy. V súčasnosti sa 80 % investícií me-
dzinárodného kapitálu realizuje v  rámci nadnárodných 
spoločností. Inými slovami, o medzinárodných investíci-
ách sa väčšinou rozhoduje v sídlach nadnárodných spoloč-
ností. 

Aké kritériá berie do úvahy nadnárodná spoločnosť pri medzi-
národnom organizovaní svojich podnikov? 

Pozrime sa na kapitálové investície z  hľadiska geografi c-
kých podmienok: 
n	štáty, ktoré kapitál dovážajú (importujú) - alebo za-

hraniční príjemcovia kapitálu
n	štáty, ktoré kapitál vyvážajú (exportujú) - alebo zahra-

niční vývozcovia kapitálu

Čo znamená pojem medzinárodný pohyb kapitálu?

Ako sú priestorovo usporiadané medzinárodné kapitálové investície?

Aké hlavné medzinárodné fi nančné prevody poznáme?

Prečo hovoríme, že žijeme v monetárnom svete?

n	Medzinárodný kapitálový 
import

n	Medzinárodný kapitálový 
export

Medzinárodné kapitálové 

investície

Medzinárodné fi nanč-

né prevody

n	Medzinárodné bankové 
pôžičky

n	Medzinárodný obchod 
cenných papierov

n	Medzinárodný obchod 
s devízami

Medzinárodný pohyb kapitálu

Pojem kapitál a medzinárodný pohyb kapitálu Medzinárodné kapitálové investície

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA
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Svet peňazí
Vysvetlite karikatúru!
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Dôkazom veľkej koncentrácie kapitálových investícií je aj 
fakt, že až 80% obratu je koncentrovaných v troch geo-
grafi ckých regiónoch. Kapitálové investície medzi USA 
a rozvinutými európskymi krajinami tvoria dve tretiny 
svetových kapitálových investícií. 

Medzinárodné fi nančné prevody

Ako sme videli na str. 63, s pojmom medzinárodné fi nanč-
né prevody sa spájajú tri hlavné okruhy činnosti: medzi-
národné úverovanie, investície do cenných papierov a 
obchod s devízami. Údaje o medzinárodných fi nančných 
prevodoch sa denne aktualizujú. Keďže bankové tajomstvo 
je neporušiteľné, údaje o medzinárodných fi nančných pre-
vodoch sa iba odhadujú. 

Pod pojmom medzinárodné bankové úverovanie rozu-
mieme medzinárodný bankový obrat, tzv. bankové peňaž-
né prevody, ktoré prekročia hranice štátu. 
Medzinárodný trh s cennými papiermi znamená investí-
cie do akcií a dlhopisov. Najväčší podiel na medzinárod-
nom obchode s dlhopismi má obchodovanie so štátnymi 
obligáciami, v menšej miere obchod s akciami rôznych 
podnikov. Medzinárodný obchod s akciami je často spoje-
ný s podnikovými fúziami, s kúpou medzinárodného pod-
niku. Toto posilňuje význam celosvetovo rozšírených nad-
národných spoločností. Medzinárodný obchod s cennými 
papiermi sa deje na burze cenných papierov. Na zmene 
indexu jednotlivých búrz môžme vidieť vývoj medzinárod-
ného obchodu s cennými papiermi v daný deň. 
Medzinárodný obchod s devízami nazývajú aj krátkodo-
bou alebo špekulatívnou fi nančnou operáciou. Investori 
získavajú profi t na základe krátkodobých investícií využíva-
júc medzinárodný rozdiel úrokov, kurzov, úverov. Vďaka ce-
losvetovému rozšíreniu počítačových sietí vznikol najväčší 
trh, medzinárodný devízový trh Forex (skratka z anglické-
ho: Foreign Exchange). Denný obrat na Forexe je približ-
ne 2 bilióny USD. Ročný GNI Maďarska je viac ako 100 
miliárd USD, čo znamená, že medzinárodný devízový trh 
má denný obrat 20-krát väčší ako je ročný hrubý národný 
produkt Maďarska. 
Obrovský rast medzinárodných peňažných prevodov sved-
čí jednoznačne o tom, že v dnešnej svetovej ekonomike 
zohrávajú kľúčovú úlohu peniaze a ich obrat, ktorý nado-
budol nevídané rozmery. Vývoj svetového hospodárstva 
neurčujú skutočné výrobné procesy, ale medzinárodný po-
hyb kapitálu.

Webová stránka Banky medzinárodných platieb (Bank for International Settlements): www.bis.org

EÚ – 25
Japonsko
USA
Afrika
Latinská Amerika
a Karibské ostrovy
Západná Ázia
Južná, východná
a juhovýchodná Ázia
Južná a východná
Európa, resp. SNŠ

Celkový investičný kapitál – import
Celkový investičný kapitál – export

50%
10%

1%

Zahraničné kapitálové investície v jednotlivých oblastiach sveta, 2005

Preštudujme si mapu! Ako sú geograficky 
rozmiestnené medzinárodné kapitálové 
investície?

n	Aké percento z  celkového medziná-
rodného importu kapitálu sa nachádza 
v rozvinutých priemyselných krajinách?

n	Aké percento z  celkového medzinárod-
ného exportu kapitálu sa nachádza v roz-
vinutých priemyselných krajinách?

n	Aké percento z  celkového medzinárod-
ného importu a exportu kapitálu je v Eu-
rópskej únii?

n	Aké percento z  celkových kapitálových 
investícií sa nachádza výlučne v USA?

n	Do ktorej oblasti rozvojových krajín prú-
di najviac zahraničných kapitálových 
investícií? Aké percento to činí v rozme-
roch svetového importu kapitálových in-
vestícií?

Medzinárodné finančné prevody

Ktoré technické prostriedky napomáhajú prudkému  rastu prúdenia 
medzinárodného kapitálu?
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Podľa údajov Medzinárodného menového fondu sa polovica medzi-
národných fi nančných transakcií deje v tzv. offshore centrách. Off-
shore je pojem, ktorý sa pôvodne používal v námorníctve. Znamená 
„mimo pobrežia“. V prenesenom význame sa používa na označenie 
teritória, kde sa vláda sčasti alebo celkom zriekne kontroly nad tam 
prebiehajúcimi zahraničnými hospodárskymi alebo fi nančnými pod-
nikaniami. Preto pre podniky pôsobiace v geografi ckých oblastiach 
offshore platia iné právne a hospodárske predpisy. V súčasnosti sa 
tieto centrá nazývajú (nesprávne) daňovým rajom aj napriek tomu, 
že zďaleka nie všetky offshore krajiny poskytujú tam pôsobiacim fi r-
mám bezdaňové podmienky. Centrá offshore sa od seba veľmi od-
lišujú, preto nemáme ich jednotnú defi níciu. Spravidla sa zaužívalo, 
že offshore oblasť je tá, ktorú za takú vyhlási Medzinárodný menový 
fond. V súčasnosti sa ich počet pohybuje medzi 60-70. 

Offshore centrá

Základné znaky offshore centier:
 
n	úplné alebo čiastočné utajenie
n	v niektorých centrách nie sú daňové obmedzenia
n	neexistujú medzinárodné dohody o poskytovaní informácií o da-

niach
n	jednoduchý proces založenia a nákupu podnikových štruktúr
n	vynikajúce komunikačné možnosti
n	možnosť používania vedúcich svetových valút, hlavne USD
n	neexistuje kontrola výmeny valút 
n	možnosti utajenia totožnosti majiteľa prostriedkov podnikania
n	neexistujú základné predpisy podnikania 
n	neexistuje kontrola podnikania

Medzinárodná fi nančná štatistika (International Financial Statistics) je uverejnená na stránke 
Medzinárodného menového fondu (International Monetary Fund): www.imf.org

Luxusné 
rekreačné 
stredisko na 
Bahamách
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 Svetové offshore oblasti, 2005

n	Vymenujme a vyhľadajme v atlase jednotlivé offshore centrá!
n	Uveďme, ktoré z nich sa stali známe!
n	V ktorých z nich počujeme často vo svetových hospodárskych 

správach?
n	Videli ste film, ktorý sa odohráva na offshore území?
n	Vyberme si jedno offshore centrum a pripravme o ňom prezen-

táciu!
n	Vaše úspešné prezentácie očakávame na našej webovej strán-

ke!

Najdôležitejším prvkom súčasného svetové-
ho hospodárstva sú peniaze a  ich neustály 
obrat, ktorý nadobudol v minulosti nevídané 
rozmery. Kapitál sú také akumulované hod-
noty (hlavne peniaze), ktoré zabezpečujú ma-
jiteľovi stály príjem. Poznáme dve základné 
formy prúdenia kapitálu: kapitálové investí-
cie a  fi nančné prevody. Produktívny kapitál 
sa investuje do výroby a tým investori nado-
búdajú vlastnícke práva a kapitálové výnosy. 
Medzinárodné fi nančné prevody môžeme 
rozdeliť na tri skupiny: medzinárodné ban-
kové úvery, medzinárodný obchod s cennými 
papiermi a obchod s devízami. Denný obrat 
medzinárodného obchodu s  devízami v  sú-
časnosti dosahuje takmer 2 bilióny USD.     

Zhrnutie
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NAJVÄČŠÍ 24-HODINOVÝ SVETOVÝ TRH – 
MEDZINÁRODNÁ DEVÍZOVÁ BURZA
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Navštívme virtuálny podnik zaoberajúci sa obchodom s devízami! Pro-
stredníctvom jedného z najväčších svetových podnikov Global Money 
Trading Corporation v Londýne sa zoznámime s fungovaním trhu Forex. 
Forex (medzinárodný devízový trh - Foreign Exchange, skratka Forex, 
FX) je najväčší peňažný trh na svete, jeho denný obrat dosa-
huje takmer 2 bilióny USD. Je jedinečný v tom, že je otvorený 24 
hodín denne, čiže sa na ňom dá obchodovať neprestajne od 
pondelka do piatku. V podstate môžeme tvrdiť, že Forex je globálny 
elektronický trh, ktorý spája všetky banky na svete. Čiže hocikde sa 

Zemepis 24-hodinovej devízovej burzy sa 
dá načrtnúť na základe rôznych svetových 
časových pásiem. Centrom svetovej devízovej 
burzy je Londýn, pretože z predmestia Londýna 
Greenwichu sa začínajú časové pásma. Okrem 
Londýna sa ešte v  dvoch tzv. „global city“ na-
chádzajú centrá svetového peňažníctva – v New 
Yorku a Tokiu. Ako na hodinách na obrázku vid-
no, okrem týchto centier sú na Forexe dôležitými 
mestami Frankfurt a Sydney. Frankfurt preto, lebo 
je sídlom Európskej centrálnej banky. V Sydney 
sa zase začína - podľa európskeho času - ob-
chodovanie v nedeľu večer o 10. hodine.

Obchodujme aj my! Odpovedzme na nasledujú-
ce otázky!

n	Zistime, aký je aktuálny kurz EUR/USD!
n	Zistime, aký je aktuálny kurz USD/JPY!
n	Aký je v blízkej budúcnosti predpokladaný vý-

voj? Odôvodnime na základe hospodárskeho 
rozvoja a valutového kurzu USA, eurozóny a 
Japonska!

n	Ktoré dve valuty a v akom pomere by sme pre-
dali a kúpili?

Všetko, čo treba vedieť o teórii
a praxi burzy Forex:

www.forex.com
Global Forex –
po maďarsky (Global FX/FXdirectBank):

www.globalfx.hu
Porovnajme si čas! Koľko hodín
je v New Yorku, Londýne a Tokiu,
keď je v Budapešti 12 hodín?

www.clocklink.com

nachádzame, 24 hodín denne môžeme obchodovať s rôznymi sveto-
vými valutami. 
Na trhu môžeme nakupovať alebo predávať devízy. Cieľom je získať 
čo najvyšší profi t využitím zmeny kurzov. Devízy sú zaznamenané 
v pároch, napr. EUR/USD. Prvá uvedená mena je základná (bázická), 
druhá je variabilná (odvodená). Základná tvorí základ nákupu alebo 
predaja. Ak napríklad nakupujeme EUR/USD pár, znamená to, že na-
kupujeme euro (a zároveň predávame dolár), predpokladajúc, že kurz 
eura voči doláru stúpne.
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KRÍZA ZADLŽENOSTI

Pôžičky štátov

Porozmýšľajme, prečo štát potrebuje pôžičku!

Keď štát plánuje obrovský program hospodárskeho roz-
voja krajiny, na jeho spustenie si požičia peniaze zo zahra-
ničia. V rámci programu sa uskutoční prestavba štruktúry 
priemyselnej výroby, aby štát mohol exportovať na svetový 
trh tovar vyrobený na vysokej technologickej úrovni. Cena 
fi nančne a technologicky náročných priemyselných výrob-
kov je vysoká, takže štát z peňazí získaných z exportu bude 
môcť ľahko splácať pôžičku aj s úrokami. 
Podobná situácia nastane aj vtedy, keď si štát bohatý na ne-
rastné suroviny vezme úver na ich ťažbu. Aj táto krajina 
bude môcť splácať pôžičku zo zisku exportovaných vyťaže-
ných surovín. 
Z uvedených príkladov vyplýva, že zahraničná pôžička je 
odôvodnená v prípadoch, ak

n	sa s  jej pomocou výrazne zvýši hospodárska produk-
cia,

n	sa zmení štruktúra hospodárstva, 
n	sa zvýšia príjmy z exportu.

V  takých prípadoch krajina nemá so splácaním pôžičky 
(teda splátok úveru a úrokov) žiadny problém. Čo však 
môže narušiť tento prirodzený proces a viesť k zadĺlženos-
ti, prípadne ku kríze zadlženosti?

Zadlženosť štátov

Dlžoba a zadlženosť sú dva rozdielne pojmy. O zadlženos-
ti hovoríme vtedy, ak výška dlžoby rastie rýchlejšie ako 
zdroj, z ktorého sa úver a úroky splácajú. Ako to môžeme 
defi novať v prípade štátov, ktoré si vzali zahraničný úver? 
Štát sa považuje za zadlžený vtedy, keď si  na medziná-
rodnom fi nančnom trhu berie úvery a  svoje záväzky so 
splácaním nevie plniť, resp. plní za cenu veľkých spolo-
čensko-hospodárskych obetí. Môže nastať situácia, že štát 
je nútený vziať si ďalší úver na splácanie už existujúcej pô-
žičky. 

Vznik krízy zadlženosti 

Predstavitelia zadlžených krajín tvrdia: názor, že dôvodom 
vzniku zadlženosti je nesprávna hospodárska politika štátu, 
je mylný. Podstatnými zložkami „nesprávnej“ hospodárskej 
politiky sú využitie úveru na:

n	udržiavanie neproduktívnych odvetví,
n	rast úrovne spotreby obyvateľstva,
n	vyrovnanie schodku defi citného hospodárenia štátu.

Podľa medzinárodných fi nančných organizácií štátne úvery 
sa nesmú použiť na udržiavanie neproduktívnych odvetví, 
rast úrovne spotreby obyvateľstva a vyrovnanie defi citu 
štátneho rozpočtu. 

Kedy potrebuje štát zahraničnú pôžičku?

Ako vznikla svetová kríza zadlženosti?

V ktorých štátoch je v súčasnosti najvyššia miera zadlženosti?

Čo ukazuje stupeň zadlženosti?

Údaje o celkovej vonkajšej zadlženosti štátov s nízkym a stredným 
hrubým národným produktom (GNI) na stránke Svetovej banky: www.worldbank.org/debt

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU 21. STOROČIA
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Podľa nezávislých odborníkov majú na vznik zadlženos-
ti v celosvetovom meradle podstatne väčší vplyv faktory 
svetového hospodárstva ako vnútorná, spravidla rozvoj 
nenaštartujúca hospodárska politika štátov. 

Kríza zadlženosti v zrkadle štatistiky

Miera zadlženosti sa vyjadruje hodnotou tzv. celkovej von-
kajšej zadlženosti. Celková vonkajšia zadlženosť pred-
stavuje súhrnnú hodnotu všetkých zahraničných úverov, 
pôžičiek a splatných fi nančných podpôr. V r. 2004 bola 
miera zadlženosti štátov s  nízkym a  stredným GNI 2,8 
bilióna USD. Samozrejme, aj štáty s vysokým hrubým ná-
rodným produktom majú celkovú vonkajšiu zadlženosť, ale 
údaje Svetovej banky sa týkajú len krajín s nízkym a stred-
ným GNI. 
Zadlženosť štátov sa nemôže posudzovať len na základe 

Analýzy a štúdie o kríze zadlženosti si môžete po maďarsky prečítať na stránke 
Výskumného ústavu svetového hospodárstva Maďarskej akadémie vied: www.vki.hu

výšky ich dlhov. Nemožno porovnávať štáty s rôzne veľkou 
rozlohou a počtom obyvateľstva a najmä s rôznym stup-
ňom hospodárskeho rozvoja. Preto Svetová banka používa 
na vyjadrenie stupňa zadlženosti ukazovateľ, ktorým je 
pomer celkovej hodnoty dlhu k celkovému hrubému ná-
rodnému produktu (GNI) štátu.
To konkrétne znamená, že celková vonkajšia zadlženosť 
Maďarska v roku 2004 tvorila 76% GNI, na základe čoho 
je Maďarsko zaradené medzi stredne zadlžené krajiny. 
Akú skutočnú záťaž znamená úver pre národné hospo-
dárstvo krajiny? Na túto otázku dáva odpoveď podiel 
úverového zaťaženia. Je to ukazovateľ aktuálnej splát-
ky úveru aj s  úrokami. Keďže štáty získavajú cudziu 
menu na splácanie dlhu prostredníctvom exportu, veľkosť 
úverového zaťaženia sa vyjadruje ročným percentuálnym 
podielom z  exportných príjmov. V  roku 2004 použilo 
Maďarsko 25% exportných príjmov na splácanie pôži-
čiek. V tom istom čase bol podiel úverového zaťaženia 
Brazílie 50%. 

Na hornej mape sú vyznačené štáty, v ktorých je cel-
ková vonkajšia zadlženosť viac ako 100 miliárd USD.
 
n	Zoraďme za sebou osem štátov, v ktorých bola cel-

ková vonkajšia zadlženosť viac ako 100 miliárd USD! 
Ktorý štát bol v r. 2004 na prvom mieste?

n	Koľko percent z celkovej vonkajšej zadlženosti všet-
kých krajín s nízkym a stredným GNI tvorí vonkajšia 
zadlženosť týchto ôsmich štátov?

n	Aká bola vtedy celková vonkajšia zadlženosť Maďar-
ska?

n	Na základe dolnej mapy vymenujme štáty, v ktorých 
je celková vonkajšia zadlženosť viac ako 75%!

Celková vonkajšia zadĺlženosť, 2004

Celková vonkajšia zadlĺženosť v percentách GNI, 2004

5 mld. USD a menej

5,1 mld.–20 mld. USD

20,1–100 mld. USD

100,1 mld. USD a viac

chýbajú údaje, resp. Svetová banka neuverejňuje
vonkajšiu zadlženosť vyspelých štátov

0–24% 

25%–49%

50%–74%

75%–100%

101% a viac

chýbajú údaje, resp. Svetová banka neuverejňuje vonkajšiu zadlženosť vyspelých štátov

Kríza zadlženosti v zrkadle
štatistiky

Štát si opodstatnene berie úver v prípade, 
ak jeho prostredníctvom v značnej miere 
vzrastie hospodárska produkcia. O zadl-
ženosti hovoríme vtedy, ak celková výška 
dlžoby rastie rýchlejšie ako zdroj, z  kto-
rého sa úver a úroky splácajú. Na vzniku 
zadlženosti v celosvetovom meradle mali 
rozhodujúci vplyv faktory svetového hos-
podárstva. Na vyjadrenie stupňa zadlže-
nosti slúži ukazovateľ, ktorým je pomer 
celkovej hodnoty dlhu k hrubému národ-
nému produktu (GNI) a podiel úverového 
zaťaženia. Maďarsko je zaradené medzi 
stredne zadlžené krajiny.        

Zhrnutie

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   69 9/25/14   5:35 PM



70

MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND
A SVETOVÁ BANKA

Čo bolo pôvodnou úlohou Medzinárodného menového fondu?

Čo znamená pojem podmienená politika?

Prečo je podmienená politika MMF podrobovaná čoraz viac kritike?

Čo je hlavnou úlohou Svetovej banky v súčasnosti?

Zopakujme si! Nalistujme si kapitolu Globálne svetové hospodár-
stvo! Čo znamená Brettonwoodský systém svetového hospodárstva? 
Vymenujme tri hlavné prvky svetového hospodárskeho systému! 

Medzinárodný menový fond

Dve hlavné fi nančné svetové inštitúcie Medzinárodný meno-
vý fond a Svetová banka boli založené v roku 1944, v rámci tzv. 
Brettonwoodského systému svetového hospodárstva.
Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund – 
IMF) pôsobí od roku 1947 ako odborná organizácia OSN. Sídlo 
má vo Washingtone. Medzinárodný menový fond býva označo-
vaný aj za hlavnú svetovú banku. Jeho najdôležitejšou úlohou je 
dozor nad celosvetovým fi nančným systémom a zabezpečenie 
podmienok pre jeho nerušené fungovanie. Ďalšou významnou 
úlohou je poskytovanie krátkodobých a strednodobých úverov 
členským štátom, ktoré bojujú s fi nančnými ťažkosťami. Od 
začiatku 80. rokov 20. storočia sa pre zadlženosť štátov s nízkym 
a stredným stupňom rozvoja dostala táto funkcia do popredia.
Úvery poskytované MMF sa nazývajú aj podmienené úvery. Or-
ganizácia poskytuje úvery len tým zadlženým štátom, ktoré sa ria-
dia pokynmi MMF ohľadne transformácie štruktúry národného 
hospodárstva, resp. dodržujú podmienky stanovené MMF. Úve-
rová politika MMF má viacero foriem podľa toho, či je v danej 
krajine v popredí oživenie hospodárskeho rastu, zmena štruktúry 
hospodárstva, alebo reforma monetárneho systému.

Pozrime sa na konkrétnom príklade, čo znamená po-
skytnutie úveru MMF v praxi! Predstavme si štát 
s nízkym alebo stredným hrubým národným produktom, 
ktorý si vezme od Svetovej banky značný úver. Ak krajina 
pomocou tohto úveru nie je schopná realizovať zmenu 
štruktúry a rozvoj hospodárstva, stáva sa zadlženou. Ak 
nedostane ďalšiu pôžičku, jej hospodárstvo sa zrúti, čo 
bude mať pre obyvateľstvo katastrofálne následky. Je ale 
pochopiteľné, že banky, ktorým je táto krajina už dlžná, jej 
neposkytnú ďalšie fi nancie. 
V takom prípade je jedinou peňažnou organizáciou, kto-
rá je ochotná poskytnúť ďalšie úvery, MMF, ale iba pod 
podmienkou, že vláda danej krajiny bude jednať s MMF 
a príjme jeho podmienky. Hovoríme, že krajina bude ro-
kovať s MMF, ale ako? Keďže stojí na pokraji hospo-
dárskeho krachu, nezostáva jej nič iné, ako vyjednávať 
s MMF. 
Ak sú rokovania úspešné, MMF vyšle do danej krajiny 
svojich odborníkov, ktorí monitorujú peňažný systém 
a  hlavné odvetvia hospodárstva. Po návrate do sídla 
vo Washingtone odborníci MMF vypracujú program 
hospodárskej obnovy reformy danej krajiny a časo-
vé rozmedzie splácania podmieneného úveru, ktorý 
fond krajine poskytne. 
V posledných rokoch je úverová politika MMF čoraz 
častejšie podrobovaná kritike. Hospodárska politika 
tejto organizácie, nazývanej aj „svetovým žandárom”, sa 
v zadlžených štátoch neteší obľube. Dokonca väčšina 
krajín v  najťažkej hospodársej situácii, nie je schopná 
plniť podmienky MMF. Alebo, ak sa o to pokúsi, spolo-
čenská cena plnenia týchto podmienok je veľmi veľká. 
Pod pojmom spoločenská cena sa rozumie narastanie 
rozdielov medzi jednotlivými vrtsvami spoločnosti danej 
krajiny a rastom počtu obyvateľov žijúcich pod hranicou 
chudoby.

Webová stránka Skupiny Svetovej banky (World Bank Group):Webová stránka Medzinárodného menového fondu (International Monetary Fund): www.imf.org
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Svetová banka (World Bank) bola založená súčasne 
s Medzinárodným menovým fondom, preto sa považuje 
za  jeho sesterskú inštitúciu. Celý názov inštitúcie, ktorá 
sa v správach uvádza ako Svetová banka je Medzinárodná 
banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Recon-
struction and Development). Tak ako MMF aj Svetová 
banka je odbornou inštitúciou OSN. Členstvo v nej je pod-
mienené členstvom v MMF. Sídli vo Washingtone. 
Pôvodnou úlohou Svetovej banky bolo poskytnúť pomoc 
pri obnove vojnou zničenej Európy. Dnes je jej hlavnou 
úlohou napomáhať rozvoj krajín s nízkym a stredným 
hrubým národným produktom. V záujme toho poskytu-
je dlhodobé úvery, prostredníctvom ktorých tieto krajiny 
dokážu realizovať konkrétne rozvojové investície (napr. 
odovzdať do prevádzky priemyselné zariadenia, vybudo-
vať dopravnú sieť). Popri týchto dlhodobých, tzv. cieľových 

Od roku 1957 je ofi ciálny názov Svetovej banky Skupina Svetovej 
banky (World Bank Group). Totiž k Svetovej banke založenej na 
Brettonwoodskej konferencii boli pripojené tri inštitúcie: Medzi-
národná fi nančná korporácia (International Finance Corporation 
– IFC), Medzinárodné združenie pre rozvoj (International Develo-
pment Association – IDA) a Agentúra pre investičné záruky (Mul-
tilateral Investmen Guarantee Agency). 

0–99 mil. USD

100–490 mil. USD

v roku 2004 krajina nemala úver z MMF

500–999 mil. USD
1000 mil. USD a viac

Preštudujme si mapu! Na mape vidíme, aké 
úvery poskytol MMF v roku 2004. Zvlášť sú 
vyznačené štáty, ktoré použili v roku 2004 
úver v hodnote viac ako 1 miliarda USD.
V roku 2004 poskytol MMF krajinám s níz-
kym a  stredným hrubým národným pro-
duktom pôžičky v hodnote 96 miliárd USD. 
Viac ako 70% tejto sumy previedol do šty-
roch štátov v nasledujúcom poradí: Brazí-
lia, Turecko, Argentína, Indonézia.

úveroch od r. 1980 poskytuje Svetová banka aj iné pôžičky. 
Keďže sa kríza zadlženosti stala globálnym problémom, aj 
Svetová banka zreformovala svoj úverový systém. Výsled-
kom je úverová podpora celkovej prestavby hospodárskeho 
systému zaostalých rozvojových krajín. V odôvodnených 
prípadoch poskytuje úvery s veľmi nízkymi úrokmi (jedná 
sa skôr o fi nančnú pomoc). 

Webová stránka Skupiny Svetovej banky (World Bank Group): www.worldbank.org

n	Nalistujme si mapy na strane 69! Aké miesto zaujímajú tieto krajiny 
v štatistike celkovej vonkajšej zadlženosti? 

n	Premýšľajme spoločne, prečo potrebovali tieto štyri krajiny taký veľ-
ký úver od MMF?

n	Pozbierajme vnútropolitické správy o týchto štátoch! Aká je ich po-
litická situácia? 

Úvery poskytnuté MMF,
2004

n	Vyberme si jednu z týchto krajín a ukážme proces vzniku jej zadl-
ženosti! Povedzme, aké zmeny politického a hospodárskeho živo-
ta tam nastali pod vplyvom zadlženosti! Na našej webovej stránke 
očakávame prezentáciu vybranej krajiny!

Prajeme vám veľa úspechov! Mimochodom, vedeli ste, že MMF hľadá 
poradcov?

Svetová banka

Dve hlavné fi nančné svetové inštitúcie Medzinárodný 
menový fond (International Monetary Fund) a Sveto-
vá banka (World Bank) sa založili v roku 1944, v rám-
ci tzv. Brettonwoodského systému svetového hospo-
dárstva. Medzinárodný menový fond pôsobí od roku 
1947 ako odborná organizácia OSN. Najdôležitejšou 
úlohou Medzinárodného menového fondu je dozor 
nad celosvetovým fi nančným systémom a poskyto-
vanie úverov členským štátom, ktoré bojujú s fi nanč-
nými ťažkosťami. Od začiatku 80. rokov 20. storočia 
sa dostala táto funkcia do popredia kvôli zadlženosti 
štátov s nízkym a stredným stupňom rozvoja. Hlavnou 
úlohou Svetovej banky je napomáhať rozvoj krajín s 
nízkym a stredným hrubým národným produktom po-
skytovaním dlhodobých úverov.      

Zhrnutie
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n	Ako defi novali svetové hospodárstvo v 70. rokoch 20. storo-
čia?

n	Ako môžeme defi novať svetové hospodárstvo v súčasnosti?
n	Aké následky mali prvý a druhý výbuch cien ropy v 70. ro-

koch?
n	Prečo sa stala kríza zadlženosti jedným z hlavných problé-

mov svetového hospodárstva?
n	Čo sú určujúce činitele dnešného svetového hospodárstva?
n	Vymenujme 3 hlavné procesy súčasného globálneho sveto-

vého hospodárstva!
n	Podľa vášho názoru prečo sa vraví, že žijeme v monetárnom, 

resp. peňažnom svetovom hospodárstve?

n	Prečo obchodujú štáty medzi sebou?
n	Defi nujme pojem voľný obchod!
n	Aké sú hlavné prostriedky protekcionistickej hospodárskej 

politiky?
n	Aké politické dôvody vedú k vyhláseniu embarga?
n	Čo znamená pojem medzinárodný obchod so službami?
n	Vymenujme určujúce produkty medzinárodného obchodu 

s tovarom!
n	Uveďme príklady štátov s najväčším exportom tovaru!
n	Uveďme príklady štátov s najväčším exportom služieb!

n	Defi nujme pojem integrácia!
n	Uveďme príklady integračných procesov!
n	Aké sú hospodársko–politické dôvody vzniku regionálnej 

hospodárskej integrácie?
n	Vymenujme za sebou nasledujúce stupne regionálnej hospo-

dárskej integrácie!
n	Aký je rozdiel medzi zónou voľného obchodu a colnou úniou?
n	Čo znamená pojem monetárna únia?
n	Prečo je EÚ výnimkou čo sa týka teórie integrácie?

n	Defi nujme pojem nadnárodná spoločnosť!
n	Vymenujme charakteristické znaky nadnárodnej spoločnosti!
n	Dokážme význam nadnárodných hospodárskych spoločnos-

tí!
n	V akom hospodárskom odvetví podnikajú v súčasnosti naj-

väčšie spoločnosti?

n	Čo určuje národný charakter nadnárodnej spoločnosti?
n	V  ktorom veľkomeste sa nachádza najviac centier spoloč-

ností?
n	Aké sú najdôležitejšie hľadiská rozširovania nadnárodných 

spoločností?
n	Ako je v súčasnoti organizovaný proces výroby v nadnárod-

ných spoločnostiach?

n	Defi nujme pojem medzinárodný pohyb kapitálu!
n	Aké dve hlavné formy pohybu kapitálu poznáme?
n	Ako sú geografi cky organizované kapitálové investície?
n	V akej miere sú koncentrované zahraničné kapitálové investí-

cie na vyspelé priemyselné štáty?
n	Aké formy zahraničných peňažných prevodov poznáme?
n	Prečo sa len ťažko dajú štatisticky sledovať zahraničné mo-

netárne prevody?
n	Čo znamená výraz Forex?
n	Koľko biliárd dolárov je denný obrat na medzinárodnej deví-

zovej burze?

n	Kedy je hospodársky odôvodnené, aby si štát vzal úver?
n	Kedy označujeme štát za zadlžený?
n	Čo znamená pojem celková vonkajšia zadlženosť?
n	Ktoré krajiny sú vo svetovom meradle najviac zadlžené?
n	Čo môžeme zistiť z ukazovateľa stupňa zadlženosti?
n	Do akej miery je zadlžené Maďarsko?

n	Kedy a za akých okolností boli založené Medzinárodný me-
nový fond a Svetová banka?

n	Kde je ich sídlo?
n	Čo bolo prvotnou funkciou Medzinárodného menového fon-

du?
n	Predstavme podmienenú úverovú politiku MMF!
n	Prečo je podmienená úverová politika čoraz viac kritizovaná?
n	Môže byť štát členom Svetovej banky, ak nie je členom 

MMF?
n	Za akých úrokových podmienok poskytuje úver Svetová ban-

ka?
n	Uveďme príklady, na aké konkrétne ciele poskytuje úver Sve-

tová banka!

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO NA PRAHU
21. STOROČIA – ZHRNUTIE
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Možno na sklonku života 
budeme vidieť spojitosti, ktoré 
stoja v pozadí fungovania sveta. 
Ale na to musíme chod sveta 
začať sledovať už teraz!

Stojíme pred ťažkou úlohou. 
Štáty sveta sú na rôznej 
úrovni. Ako ich dokážeme 
spoznať? Pochopíme vôbec 
niekedy, ako funguje svet?

Áno, poďme! 
Pôjdeme najprv 
do Washingtonu?

Pozdravujem mimoriadne zasadnutie 
Valného zhromaždenia OSN! Moja 
vlasť, Spojené štáty americké, cíti veľkú 
zodpovednosť za súčasnosť a 
budúcnosť našej Zeme. Obyvateľom 
všetkých štátov musíme zabezpečiť 
možnosť pripojiť sa k hospodárskym 
globalizačným procesom!

V mene miliónov chorých, hladujúcich a v 
chudobe žijúcich ľudí ďakujem Japonsku, 
že rozbehlo nový program rozvoja. Myslím 
si, že budúcnosť Čiernej Afriky už dávno 
nie je hospodárskou otázkou, ale vecou 
svedomia celého sveta!

V mene japonského ľudu sa obraciam 
na všetky štáty sveta s novou iniciatívou. 
Japonsko založí novú banku pod 
názvom Globálna centrálna banka. 
Banka bude poskytovať úvery s nízkymi 
úrokami krajinám s nízkym hrubým 
národným produktom. 

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV
VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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Globálne a lokálne spoločensko-hospodárske procesy

Spoločensko–hospodárske procesy prebiehajú v  čase 
a  priestore. V  období globalizácie svetového hospodár-
stva sa významne mení dôležitosť zemepisných oblastí. 
Do popredia sa dostávajú miestne špecifi ká, inými slovami 
lokalizácia. Hovorí sa aj: „Rozmýšľaj globálne, no konaj lo-
kálne!“ 
Čo rozumieme pod pojmom lokalizácia? Lokalizácia zna-
mená väzbu na určité miesto, obmedzenie diania udalostí 
na určité miesto. Vo všeobecnos-
ti sa lokalizácia (napr. miestna 
špecialita) dáva do protikladu 
s  globalizáciou (napr. všeobecne 
pôsobiacim svetovým trhom). Je 
však samozrejmé, že lokalizácia 
a globalizácia prebiehajú súbežne 
a sú navzájom tesne spojené pro-
cesy. Dokonca jedným z najdôle-
žitejších protikladov globálneho 
svetového hospodárstva je, že 
svet je globálnym dovtedy, kým 
existujú lokálne rozdiely. Úloha 
zemepisnej polohy a dôležitosť 
niektorých geografi ckých miest 
sa v priebehu dejín značne zmenili. V  súčasnosti sa ako 
protiklad globálneho sveta dostávajú do popredia miestne 
špecifi ká, inými slovami lokalizácia. 
V 70. rokoch 20. storočia bolo svetové hospodárstvo defi -
nované ako súhrn jednotlivých národných ekonomík a ich 
medzinárodných vzťahov. Za hlavný ukazovateľ stupňova-

nia zmedzinárodňovania sa pokladalo, že v desaťročiach po 
II. svetovej vojne tempo rastu medzinárodného obchodu 
predbehlo rozvoj celkovej produkcie jednotlivých národ-
ných ekonomík. Vo svetovom hospodárstve vybudova-
nom na báze  národných ekonomík pod pojmom „lo-
kálny“ zvyčajne rozumeli národné hospodárstva (štáty), 
resp. tzv. makroregióny (napr. Európa, Východná Ázia, 
Severná Amerika).
Po rokoch 1980 – 1982 sa začalo vo svetovom hospodár-
stve obdobie, v ktorom sa určujúcimi stali kapitálové in-
vestície a investície do výskumu a rozvoja. Hlavné procesy 

svetového hospodárstva sa už nedejú iba na úrovni národ-
ných ekonomík. Hospodárske styky medzi jednotlivými 
štátmi zatláčajú čoraz viac do úzadia hospodárske procesy 
na globálnej úrovni. Súčasná svetová ekonomika smeruje 
k  vytvoreniu jednotného svetového trhového hospodár-
stva.

TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA SVETOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA

Čo znamená pojem lokalizácia?

Na akých regionálnych stupňoch sa organizuje svetové hospodárstvo?

Ako sa prehodnocuje dôležitosť zemepisnej polohy?

Aké funkcie plnia svetové metropoly?

GLOBÁLNE HOSPODÁRSTVO

Medzinárodná produkcia
a jej nové centrá

„Moc“
monetárneho sveta

Nadnárodné spoločnosti

Technologický rozvoj

Národné štáty

Medzinárodné integrácie
Národné ekonomiky

Regionálne ekonomiky
Lokálne ekonomiky

Najdôležitejšie procesy a teritoriálna štruktúra svetového hospodárstva
Na akých priestorových úrovniach sa organizuje globálne procesy?

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE 

Webová stránka Oddelenia obchodu a rozvoja OSN: www.unctad.org

Globálne a lokálne spoločensko-hospodárske 
procesy
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rom, dosiahnuteľnosť znamená schopnosť nadviazať 
spojenie v tejto virtuálnej oblasti.

2. V čase globálneho svetového trhu popri tradičných his-
toricky vyvinutých sieťach geografi ckých miest sa čoraz 
dôležitejšia úloha dostáva teritoriálnemu smerovaniu 
medzinárodných kapitálových investícií a peňažných 
prevodov. 

3. Hlavnými jednotkami analýzy súčasného svetového 
hospodárstva už nie sú jednotlivé štáty, ale svetové met-
ropoly alebo systém veľkomestských aglomerácií. 

Globálne zmeny medzinárodného hospodárstva sú však 
nerovnomerné, zemepisné rozdiely sú oveľa rozhodujú-
cejšie ako kedysi. Všetko podlieha neustálym zmenám 
a spoločensko-hospodárske procesy sa súčasne organizujú 
na rôznych úrovniach – globálnej, medzinárodnej a lokál-
nej. 

V súčasnosti najvyššiu územnú jednotku tvorí globálne 
hospodárstvo. Na tejto úrovni sa uskutočňujú a uplatňu-
jú najdôležitejšie prvky a tendencie globalizácie svetového 
hospodárstva: 

n	rýchly technologický rozvoj hlavne v oblasti informač-
ných technológií, 

n	nadnárodné spoločnosti a nimi organizovaná medziná-
rodná produkcia,

n	doposiaľ nepoznaná úloha a význam peňazí.

Jednotlivé štáty postupne strácajú niekdajšiu dominantnú 
politicko-hospodársku úlohu. Podstatou globalizačnej 
teritoriálnej štruktúry svetového hospodárstva je, že sa 
zvyšuje dôležitosť medzinárodných integrácií a  regio-
nálnych a  lokálnych ekonomík. Tak sa pojem lokalizá-
cia v  súčasnosti podstatne zmenil. Popri geografi cky 
veľkých hospodárskych celkoch (napr. Európska únia) 
a jednotlivých štátoch sa do popredia dostávajú regióny, 
menšie územné celky a obce. 

Teritoriálna štruktúra svetového hospodárstva 

Najdôležitejšími prvkami svetového hospodárstva sú: 
1. Relatívnosť zemepisnej polohy. Relatívnosť sa už ne-

týka iba vzdialenosti od niektorého centra, situovania 
v danom odvetví svetového hospodárstva, ale oveľa viac 
dosiahnuteľnosti daného zemepisného miesta. Tým, že 
sa skutočný priestor prostredníctvom telefónneho a in-
ternetového spojenia stáva postupne virtuálnym priesto-

Zoznam miest, s počtom obyvateľov 
nájdete na webovej stránke OSN: www.un.org/esa/population/unpop.htm

Petrohrad
Isztambul

Londýn
Paríž

Madrid
Chicago

New York
Los Angeles
Philadelphia

Severné Porúrie-Porýnie

5 – 7,5 mil. obyv.

7,6 – 10 mil. obyv.

10,1 mil. obyv. a viac

Mexiko
Miami
Bogota

Lima
Belo Horizonte

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Kinšasa Káhira
BombayBagdad

Lagos
Buenos Aires
Santiago

Rijád
Karáči

Bangalúr
Hajdarabád

Madras
Kalkata

Džakarta
Bangkok

Dháka

Manila
Hong Kong
Vuhan
Šanghaj

Osaka
Tokio

Soul
Peking

Tientin

Teherán

Dillí
Lahore

Moskva

Mestá, aglomerácie s viac ako 5 miliónmi obyvateľov, 2002
Z  ktorého globálneho mesta by sme riadili svetové hospodárstvo? 
Vyberme si z mapy niektorý štát a predstavme jeho najväčšie mesto 
(mestá)! Pri prezentácii miest vyzdvihnime, akými prednosťami dispo-

nuje čo sa týka globálneho svetového hospodárstva! Zoznam miest 
s počtom obyvateľov nájdeme na webovej stránke OSN: www.un.org/
esa/population/unpop.htm

Teritoriálna štruktúra svetového
 hospodárstva

V  období globalizácie svetového hospodárstva sa vý-
znamne mení úloha priestoru. Jedným z najdôležitej-
ších protikladov globálneho svetového hospodárstva je, 
že svet je globálnym dovtedy, kým existujú lokálne roz-
diely. Dôležitým prvkom organizácie globalizácie sve-
tového hospodárstva je, že sa stávajú čoraz dôležitej-
šími nielen nadnárodné (medzinárodné) hospodárske 
integrácie, ale hlavne menšie územné jednotky (regió-
ny). Najdôležitejšími prvkami geografi ckej organizácie 
svetového hospodárstva sú: relatívne ponímanie ze-
mepisnej polohy, neustály rast významu teritoriálnych 
prevodov, ako i veľkomiest a svetových metropol. Po-
pritom neustále narastajú zemepisné rozdiely.   

Zhrnutie
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Majiteľmi hospodárskej moci sú vyspelé štáty

Svetová banka zaraďuje jednotlivé štáty na základe pomeru 
hrubého národného produktu (GNI) na jedného obyvate-
ľa do troch skupín: krajiny s nízkym, stredným a vysokým 
GNI. Spravidla sú krajiny s vysokým národným produk-
tom vyspelé, štáty s nízkym a stredným GNI sa nazývajú 
rozvojové. V súčasnosti sa vedú čoraz častejšie spory o tom, 
nakoľko sú oprávnené tieto zovšeobecnenia (vyspelý alebo 
rozvojový štát) na označovanie úrovne rozvoja jednotlivých 
krajín. 
Čo charakterizuje spoločensko–hospodársky život vyspe-
lých krajín, resp. štátov s vysokým GNI? Spojené štáty 
americké, Japonsko, členské štáty Európskej únie, ale aj 
Kanada, Austrália alebo Nový Zéland sa od seba odlišujú 
spoločenským zriadením (štátnou formou). Aj na rôznych 
svetových hospodárskych fórach zastávajú iné stanoviská, 
predsa sú na základe charakteristických znakov v spolo-
čensko-hospodárskej oblasti na podobne vysokej úrovni 
hopodárskeho rozvoja. 
Príslušnosť vyspelých krajín k svetovému hospodárskemu 
centru znamená, že im patrí prvenstvo v moderných a 
dynamicky sa rozvíjajúcich odvetviach. Zohrávajú rozho-
dujúcu úlohu v systéme globálneho svetového hospodár-
stva a v regionálnych integračných zoskupeniach. Vyspelé 
štáty ovplyvňujú aj procesy v  oblasti medzinárodného 
obchodu s tovarom a so službami a pohyb kapitálu a fi -
nančných prostriedkov. Centrá vedy a výskumu, slávne 
unierzity, najväčšie a najvplyvnejšie banky, burzy, centrá 
svetovej politiky – to všetko sa nachádza vo vyspelých 
štátoch. 

Medzi jednotlivými odvetviami národného hospodárstva 
a medzi výrobnými procesmi existuje systém mnohostran-
ných vzájomných vzťahov. Vďaka kvalitnej infraštruktúre 
sú výroba a spotreba v úzkom vzťahu. Ale aj vo vyspelých 
štátoch existujú rozdiely v úrovni niektorých hospodár-
skych oblastí. 
S hospodárskymi procesmi súvisí aj politický systém, ktorý 
je založený na pluralitnej demokracii strán. Popri ochra-
ne ľudských práv má dôležitú úlohu aj ochrana súkrom-
ného vlastníctva, ktoré je základom hospodárskeho života 
vyspelých krajín s trhovou ekonomikou. Nepriaznivé spo-
ločenské následky trhového hospodársva sú vo vyspelých 
štátoch vyrovnávané rôznymi sociálnymi programami. Naj-
pálčivejšou otázkou dneška je, aké hospodárske, sociálne a 
politické problémy nastanú postupne v spotrebnej spoloč-
nosti a ako ich táto vyrieši. 

Periféria svetového hospodárstva – rozvojové krajiny

Štáty s nízkym a stredným hrubým národným pro-
duktom medzinárodná odborná literatúra radí medzi 
rozvojové krajiny. Popri niektorých totožných znakoch 
ich hospodárstiev sú medzi nimi veľké rozdiely. Väčšina 
z nich sa nachádza na periférii svetového hospodárstva. 
Rozvojové krajiny sú vo veľkej miere závislé na proce-
soch svetového hospodárstva, ktoré sú riadené vyspelý-
mi štátmi. 
Závislosť rozvojových krajín v rámci globálneho hos-
podárskeho systému vznikla preto, lebo v  rámci ekono-
mík sa nevytvorili vzťahy medzi jednotlivými odvetviami, 

Webová stránka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(Organization for Economic Cooperation and Development): www.oecd.org

ÚLOHA VYSPELÝCH A ROZVOJOVÝCH ŠTÁTOV 
VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Aké sú hlavné znaky vyspelých krajín?

Prečo hovoríme, že svetové hospodárstvo je v rukách vyspelých štátov?

Čo rozumieme pod pojmom duálne hospodárstvo rozvojových krajín?

Aké odvetvia v rozvojových krajinách radíme k modernému sektoru?

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Majiteľmi hospodárskej moci sú
vyspelé štáty

Periféria svetového hospodárstva – rozvojové 
krajiny
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prípadne sú tieto vzťahy veľmi slabé. Táto skutočnosť 
sa prejavuje v  tzv. hospodárskom dualizme. Čiže vedľa 
seba existujú moderné, na export produkujúce odvetvia, 
a  tradičný sektor, produkujúci iba pre vlastné potreby. 
Tradičný sektor predstavuje úroveň hospodárstva danej 
krajiny, respektíve výsledky jej vnútorného hospodár-
skeho rozvoja. Sú to hlavne tradičné poľnohospodárske 
metódy a remeslá. Moderný sektor sa vyvinul ako dô-
sledok kolonizácie. Pôvodným zámerom kolonistov bolo 
získať z kolónií čo najväčšie zisky. V záujme toho budovali 
bane a plantáže a na ne nadväzujúce priemyselné odvetvia. 
Tak sa produkty moderného sektoru dostávali na export 
do kolonizačnej krajiny, prípadne neskôr na svetový trh. 
Tieto odvetvia nemali pozitívny vplyv na tradičné miestne 
hospodárstvo a na jeho rozvoj. Systém duálneho hospo-
dárstva je viditeľný aj v štruktúre obydlí: na jednej strane 
mestá založené kolonistami, s obchodmi a bankami, vy-
volávajú dojem rozvinutej krajiny, kým v osadách, vzdia-
lených len niekoľko kilometrov, ľudia obrábajú pôdu ako 
pred stáročiami. 
Jednotné zaradenie spoločenského systému rozvojových 
krajín je nemožné, práve pre obrovské rozdiely medzi 

Najzaostalejšie krajiny podľa hodnotenia OSN
(Least Developed Countries): www.unctad.org

Vítame vás v kráľovstve Tonga!

Dnešný deň je veľmi významný, pretože dnes prevezme 
svoj úrad hlavný radca kráľa Georgea Tupoua V., ktorý 

bol vymenovaný 11. septembra 2006!

Kto bude novým radcom? Samozrejme ty! Čo bude 
tvojou úlohou? Vypracovať spoločenské hospodárske 

a politické reformy kráľovstva! 

TONGA

TONGA - Tonžské kráľovstvo
Anglický názov: KINGDOM OF TONGA
V tonžskom jazyku:  PULE´ANGA

FAKATU´I´O TONGA

Štátny útvar:  dedičná konštitučná
monarchia

Hlavné mesto:  Nuku´alofa
(37 000 obyvateľov)

Verejná správa: 3 súostrovia

Rozloha: 748 km²
Počet obyvateľov: 102 000
Hustota zaľudnenia: 142 obyvateľov/km²

Populačný rast: 1,85%
Očakávaný priemerný vek: 72 rokov
Dojčenská úmrtnosť: 13,72%
Úradný jazyk: tonžský, anglický
Národy: Polynézania (99%), Európania
Hlavné náboženstvo: kresťanské (82%)

História: Ostrovy Tonga (alebo Priateľské ostrovy) sa spojili začiatkom 
19. storočia do Polynézskeho kráľovstva. Hoci sa súostrovie dostalo 
v roku 1900 pod britskú nadvládu, kráľovstvo sa zachovalo. Od Brit-
ského kráľovstva sa osamostatnilo v roku 1970. Tonga je do dnešného 
dňa jediná monarchia v oblasti Tichého oceánu. 

Hospodárstvo: Hlavným odvetvím hospodárstva je pestovanie poľ-
nohospodárskych plodín, hlavne kokosu, vanilky, kávy a banánov. 
Veľká časť príjmov krajiny pramení z turistického ruchu, pre ktorý má 
vybudovanú optimálnu infraštruktúru. Finančné prevody offshore sa 
stali koncom 90. rokov 20. storočia hlavným zdrojom príjmov krajiny. 
Tonga je ozajstným daňovým rajom, miestne dane i dane z príjmu sú 
tam veľmi nízke. Tonžský pas sa dá kúpiť za 50 USD. 

Národná mena: pa´anga (TOP)
GNI: 190 miliónov USD
GNI/osoba: 1860 USD
Pomer sektorov: poľnohospodárstvo 30%, priemysel 10%, služby 
60%
Hospodársky význam: Oproti obrovskému exportu služieb je export 
tovaru minimálny, v hodnote 10 miliónov USD ročne. Import tovaru 
(hlavne stroje, zariadenia) tvorí asi sedemnásobok. Najdôležitejšími za-
hraničnými partnermi sú Japonsko, Austrália a Nový Zéland.

Tonžgský kráľ
George Tupon V.

Vyspelé krajiny a krajiny s vysokým hrubým národným 
produktom patria k centru svetového hospodárstva, vo 
svete zastávajú riadiacu pozíciu. V  pozadí toho stoja 
vysoká vnútorná integrácia ich národných hospodár-
stiev, rôzne odvetvia hospodárstva, resp. širokosiahly 
systém stykov medzi rôznymi výrobnými sektormi. 
Politický život sa organizuje na princípe demokracie 
prostredníctvom viacerých politických strán. Štáty na 
nízkom a niektoré na strednom stupni hospodárskeho 
rozvoja pokladáme za rozvojové. Väčšina z nich sa na-
chádza na periférii svetového hospodárstva a sú značne 
závislé. Medzi ich hospodárskymi odvetviami neexis-
tuje, alebo je len minimálne prepojenie. To sú charak-
teristické znaky duálneho hospodárskeho systému, keď 
vedľa seba existuje tradičný a  moderný hospodársky 
sektor.             

Zhrnutie

nimi. Popri tradičnom kmeňovom spôsobe života nájdeme 
v nich aj prvky štruktúry mocenskej politiky.
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Vedúca národná ekonomika sveta

Národná ekonomika USA je najväčšou ekonomikou 
sveta. Predstavuje 30% celosvetového hrubého národného 
produktu (GNI). Spomedzi krajín s vysokými príjmami je 
v  Spojených štátoch amerických v  súčasnosti najvyššie 
tempo hospodárskeho rastu.

Od roku 1990 (s výnimkou rokov 2000-2001) až po sú-
časnosť bolo a je tempo hospodárskeho rastu USA vyššie 
ako  tempo hospodárskeho rastu Japonska či štátov Eu-
rópskej únie.
Ďalej hľadajme odpoveď na otázku, aké postavenie majú 
USA v globálnom svetovom hospodárstve!

Vďaka akým faktorom sú USA v súčasnosti vedúcou veľmocou svetového 
hospodárstva?

Ako sa v súčasnosti vyvíja tempo rastu hospodárstva USA?

Ktoré sú najväčšie podniky USA a zároveň aj sveta?

Prečo je dôležitý vývin priemerného Dow-Jonesovho priemyselného indexu na 
newyorskej burze cenných papierov?

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - VEDÚCA SVETOVÁ 
HOSPODÁRSKA VEĽMOC

SFÉRA AMERICKÉHO VPLYVU

20 najväčších národných 
ekonomík sveta

Celkový GNI 
(v mld. USD) 

2004

Podiel na 
celosvetovom 

GNI (%)

GNI/osobu 
(USD) 2004

Nárast GDP 
2003-2004

1. USA 12 168,5 30,2 41 440 4,2

2. Japonsko 4 734,3 11,8 37 050 2,7

3. Nemecko 2 532,3 6,3 30 690 1,6

4. Veľká Británia 2 013,4 5,0 33 630 3,1

5. Čína 1 938,0 4,8 1 500 10,1

6. Francúzsko 1 888,4 4,7 30 370 2,3

7. Taliansko 1 513,1 3,8 26 280 1,2

8. Španielsko 919,1 2,3 21 530 3,1

9. Kanada 905,0 2,2 28 310 2,9

10. Mexiko 704,9 1,7 6 790 4,4

11. India 673,2 1,7 620 6,9

12. Kórejská republika 673,1 1,7 14 000 4,6

13. Brazília 551,6 1,4 3 000 4,9

14. Austrália 544,3 1,4 27 070 3,0

15. Holandsko 523,1 1,3 32 130 1,4

16. Rusko 488,5 1,2 3 400 7,1

17. Švajčiarsko 366,5 0,9 49 600 2,1

18. Belgicko 326,0 0,8 31 280 2,9

19. Švédsko 322,3 0,8 35 840 3,6

20. Turecko 269,0 0,7 3 750 8,9

20 vedúcich národných 
ekonomík sveta celkovo

84,5

Svet 40 282,0 100 6 329 4,1

Preštudujme spoločne tabuľku a od-
povedzme na otázky!

www.exxonmobil.comWebová stránka najväčšieho podniku USA Exxon Mobil:

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Vedúca národná ekonomika sveta

n	Na koľko miliárd USD možno od-
hadnúť celkovú hodnotu GNI ná-
rodnej ekonomiky USA? Koľko 
percent predstavuje z celkovej sve-
tovej hodnoty GNI?

n	Aká je časť podielu hodnoty GNI 
2. najväčšej národnej ekonomiky 
v porovnaní s obdobnou hodnotou 
USA?

n	Podľa tabuľky v ktorom štáte pre-
vyšuje hodnota GNI/osobu túto 
hodnotu v USA?

n	Tempo rastu ktorých krajín prekro-
čilo hodnotu rastu v  USA? Aký li-
mit je charakteristický pre hodnotu 
GNI/na osobu v týchto krajinách?

Ofi ciálna webová stránka Bieleho domu (White House):
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nákladov na V + V (spolu so štátnymi a podnikovými  ná-
kladmi V + V) viac ako polovica pripadá výlučne na USA.
USA sú na čele aj v oblasti podnikovej inovácie, navyše 20 
až 30% zamestnancov tvoria vedeckí a rozvojoví pracovníci.
V roku 2005 malo svoje sídlo v USA 170 spomedzi  500 
(z  tzv. Global 500) najväčších podnikov sveta. Viac ako 
jedna tretina celkovej výšky príjmov týchto 500 najväč-
ších podnikov sveta, takmer 40% (!) ich celkového profi -
tu sa spätne vracia do USA. Aj preto môžeme povedať, že 
národná ekonomika USA môže byť monitorovaná už len 
v spojitosti so svetovým hospodárstvom.
Väčšina podnikov, ktoré vlastnia USA, organizuje svoju 
výrobu na svetovej úrovni a tak takmer 80 % prevádzko-
vého kapitálu zostáva v rukách amerických podnikov. USA 
sú najväčším vývozcom zahraničného prevádzkového 
kapitálu na svete. Prevádzkový kapitál nachádzajúci sa 
v zahraničí, na ktorom sú USA zainteresované, predstavuje 
viac ako dva bilióny USD, čo činí takmer 20 % celosvetové-
ho prevádzkového kapitálu nachádzajúceho sa v zahraničí. 

Keďže USA sú najväčším trhom na svete, sú zároveň 
aj najväčším dovozcom zahraničného prevádzkového 
kapitálu na svete. Do roku 2005 štáty sveta investovali 

na americkom trhu dohromady viac ako

Súčasnú ekonomiku charakterizujú tri hlavné globálne sve-
tové hospodárske procesy:
n	špičkové technológie – v  prvom rade komunikačný 

technologický rozvoj;
n	nadnárodné spoločnosti determinujúce svetové hospo-

dárstvo;
n	peňažné činnosti, ktoré sa dostali do popredia.
Pozrime sa spoločne, v  akej situácii sa nachádzajú USA 
v oblasti týchto troch globálnych svetových hospodárskych 
procesov!

Vedúca úloha USA v  oblasti technologického rozvoja 
a nadnárodných podnikov

Vedúca svetová hospodárska úloha USA 
v  oblasti technologického rozvoja je ne-

sporná. V súčasnosti USA vynakladajú 
na V + V takmer 3% ročnej hodnoty 

GNI. Na vedúcu úlohu ešte 
lepšie poukazuje fakt, že 
z  celkových svetových 

Názov podniku
Pora-

die*

Príjmy

 (v mld. USD)

Sídlo podniku – 

„headquarter“

1. Exxon Mobil 1. 339,9 Irving

2. Wal-Mart Stores 2. 315,7 Bentonville

3. General Motors 5. 192,6 Detroit

4. Chevron 6. 189,5 San Ramon

5. Ford Motor 9. 177,2 Dearborn

6. ConocoPhillips 10. 166,7 Houston

7. General Electric 11. 157,2 Fairfi eld

8. Citigroup 14. 131,0 New York

9. American Intl. Group 20. 108,9 New York

10. Intl. Business Machines 29. 91,1 Armonk

 *Miesto v rebríčku Global 500 na základe ročnej výšky príjmov

10 najväčších podnikov USA v roku 2005 na základe výšky príjmovKtorý podnik je v USA najväčší?

n	Vyhľadajme v atlase mestá, v ktorých sídli desať 
najväčších podnikov!

n	Pozrime si webovú stránku týchto desiatich naj-
väčších podnikov! Odpovedzme, v ktorých ob-
lastiach hospodárskeho života pôsobia! Vyber-
me si jeden podnik a predstavme ho! Ak máš 
pocit, že si vypracoval vynikajúcu prezentáciu, 
pošli ju na našu webovú stránku, aby sa s ňou 
mohli oboznámiť aj ostatní študenti! Prajeme ti 
veľa úspechov!

Vedúca úloha USA v oblasti technologického 
rozvoja a nadnárodných podnikov

79www.whitehouse.govOfi ciálna webová stránka Bieleho domu (White House):
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1,6 bilióna USD prevádzkového kapitálu. Viac ako polo-
vica  investícií vložená do prevádzkového kapitálu v USA 
pochádza z Európskej únie a takmer polovica amerických 
kapitálových investícií smeruje do Európskej únie.
Čoraz častejšie sa USA označujú za „globálnu dielňu“, veď 
krajina v čoraz väčšej miere importuje zo zahraničia nie-
len kapitál, ale aj pracovné sily. V súčasnosti sa 23 % ve-
deckých a rozvojových pracovníkov zamestnaných v USA 
nenarodilo v Spojených štátoch amerických a 18 % získalo 
vzdelanie mimo územia USA!

USA ako vedúca veľmoc monetárneho sveta

USA sú vedúcou svetovou veľmocou nielen v oblasti nad-
národných podnikov, ale aj vo fi nančnom sektore. Úloha 
USD, národnej valuty USA, na fi nančnom trhu výrazne 
prevyšuje váhu USA vo svetovom hospodárstve. V súčas-
nosti je 60% svetových valutových rezerv viazaných výlučne 
na USD. 80% špekulačnej činnosti svetových rozmerov vy-
chádza výlučne zo zmeny kurzu valuty USA. Zmena kurzu 
USD má okamžitý vplyv na celé svetové hospodárstvo.
V minulosti sme sa učili, že newyorská burza na Wall Stre-
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Vývin Dow-Jonesovho priemyselného indexu 1900 – 2003

Vývin Dow-Jonesovho priemyselného 
indexu od roku 1970 do 9. apríla 2007

n	Ako sa vyvíjal Dow-Jonesov priemyselný 
index od roku 1900 do roku 2003?

n	Aké obdobia možno vyčleniť v oblasti vý-
voja indexu?

n	Kedy došlo k najväčšej miere poklesu in-
dexu?

n	K čomu vtedy došlo vo svetovom hospo-
dárstve?

n	Kedy začal index narastať?

et je na prvom mieste na svete čo sa týka počtu zaregistro-
vaných fi riem aj obratu. Vývoj na svetových burzách závisí 
v prvom rade od vývoja burzového indexu newyorskej bur-
zy, tzv. Dow-Jonesovho priemyselného indexu. Index kal-
kulujú na základe akcií tridsiatich vedúcich podnikov USA, 
stanovením priemernej ceny akcií tridsiatich spoločností.

Preštudujme si nasledujúce grafy!

n	Ako sa vyvíjal Dow-Jonesov priemyselný index od roku 1970 
do 9. apríla 2007?

n	Kedy nastal v tomto období obrovský rast indexu?
n	Koľko bodov dosahuje index momentálne?
n	Pozrime si webovú stránku peňažnej burzy v New Yorku!

USA ako vedúca veľmoc monetárneho sveta

Národná ekonomika USA je najväčšou ekonomikou 
sveta. Jej podiel na celosvetovom GNI je tridsať per-
cent. Od druhej polovice 90. rokov je rast ekonomiky 
USA v  rámci vyspelých krajín najvyšší. Viac ako po-
lovica svetových výdavkov na V + V (štátnych aj pod-
nikových) pripadá na USA. Spomedzi 500 najväčších 
podnikov sveta malo v  roku 2005 170 sídlo v  USA. 
Spojené štáty sú zároveň najväčším vývozcom aj do-
vozcom zahraničného kapitálu. 80% špekulatívnej fi -
nančnej činnosti vo svete vychádza výlučne zo zmeny 
kurzu USD. Newyorská burza cenných papierov je 
najväčšou peňažnou burzou sveta a priemerný priemy-
selný Down Jonesov index patrí medzi najdôležitejšie 
ukazovatele svetového hospodárstva.      

Zhrnutie

80 Ofi ciálna webová stránka newyorskej fi nančnej burzy (New York Stock Exchange): www.nyse.com
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81Webová stránka Štatistického úradu USA
(U. S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis): www.bea.com

EKONOMIKA SPOJENÝCH
ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Technologický rozvoj a informačná spoločnosť

Vedúcim hospodárskym odvetvím USA je sféra služieb. 
Takmer 80% z  celkového GDP produkuje oblasť služieb 
a  aj 80% celkového počtu zamestnancov pôsobí v  tomto 
sektore. Toto tzv. „postindustriálne“ hospodárske obdobie 
zvyknú viacerí odborníci nazývať aj „novou ekonomikou“. 
Jej podstata spočíva v tom, že prostredníctvom technolo-
gického rozvoja a hospodárskej informatiky sa produkti-
vita zvyšuje do takej miery, že vyvoláva trvalý hospodársky 
rast.
Revolúcia v oblasti informatiky od základov pretvára nielen 
hospodársky život, ale aj každodenný život ľudí. Chceme 

to ilustrovať dvoma údajmi: v roku 2006 v USA pripadalo 
na 1000 osôb viac ako 700 osobných počítačov (v Maďar-
sku to bolo iba 150 kusov!) a 630 používalo internet, kým 
v Maďarsku to bolo iba 267 osôb.
Vplyv hospodárskej informatiky sa prejavuje aj v tom, že sa 
zvyšuje zamestnanosť a rastú mzdy. Na americkom trhu 
práce ročne „vytvoria“ tri milióny nových pracovných miest. 
Nezamestnanosť je len 5% v  porovnaní s  8-10% ukazo-
vateľom nezamestnanosti v  Európskej únii. Zvyšujúca sa 
zamestnanosť a  rast miezd tvoria základ plynulého rastu 
osobnej spotreby. Mnohí sú toho názoru, že americký hos-
podársky rast „udržuje neuhasiteľná nákupná sila americ-
kých spotrebiteľov“.

Čo znamená výraz „nová ekonomika“?

Ktorý štát USA sa v najväčšej miere podieľa na produkcii národnej ekonomiky?

Ako sa v priestore organizuje „nová ekonomika“?

Prečo vravíme, že „vlajkovou loďou“ činnosti V + V je Silicon Valley?
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Územné rozdiely v Spojených štátoch amerických

Všetky hodnoty GDP USA v roku 2006

n	Oboznámme sa s 50 štátmi USA a jedným federálnym 
obvodom! Pomocou atlasu nazvime administratívne 
celky USA!

n	Nazvime 10 štátov USA, ktoré v najväčšej miere pri-
spievajú k rastu celkového GDP!

n	Nazvime 11 štátov USA, ktoré v najmenšej miere pri-
spievajú k rastu celkového GDP!

Technologický rozvoj a informačná
spoločnosť

SFÉRA AMERICKÉHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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82 Webová stránka mesta New York: www.nyc.gov

Priestorová štruktúra „novej ekonomiky“

Aká môže byť priestorová štruktúra národnej ekonomiky, 
ktorej vedúcim odvetvím je sféra služieb, ktorá má k dis-
pozícii viac ako polovicu  celkových svetových nákladov 
na  výskum a  vývoj (V +V), ktorá prostredníctvom nad-
národných spoločností organizuje výrobu na celom svete? 
Najprv si preštudujeme špičkové odvetvia zemepisu „novej 
ekonomiky“ a potom jej najdôležitejšie centrá.

Ako máme možnosť vidieť aj na mape, v súčasnosti a v bu-
dúcnosti sú vedúcimi odvetviami hospodárstva výroba 
hardvéru a  softvéru, telekomunikácie, biotechnológia, 
fi lmový priemysel, peňažné služby, respektíve cestovný 
ruch.
V polovici 20. storočia boli centrami hospodárskej pro-
dukcie USA tri regióny: Nové Anglicko, oblasť strednej 
časti pobrežia Atlantiku a východné štáty stredného zá-
padu. Z  týchto regiónov pochádzali v tom čase 2/3 cel-
kovej priemyselnej produkcie krajiny. Aglomeračné pásmo 
pozdĺž osi miest Boston - New York - Washington bolo 
jednoznačne hospodárskym, vedeckým, administratívnym 
a dopravným centrom. V priemyselnej oblasti Veľkých ja-
zier vznikli vďaka bohatým prírodným zdrojom a priazni-
vým dopravným podmienkam navzájom prepojené odvet-
via v oblasti baníctva, ťažkého priemyslu a strojárstva.

Spomeňme si na učivo o  Fordovom systéme produkcie! Aké 
hlavné lokalizačné faktory mal Fordov systém produkcie? Kde 
založil Henry Ford svoj neskôr svetoznámy závod?

V  súčasnosti tieto centrá produkujú už len 1/3 celkovej 
priemyselnej produkcie USA, zároveň sa podstatne zme-
nila ich hospodárska štruktúra. Dnes je v  tomto regióne 
sústredená činnosť spojená s  vedúcou úlohou USA na 
globálnom svetovom trhu. Mimoriadne dôležité sú služby 

Cestovný ruch
Výroba hardvéru
Výroba softvéru
Filmový priemysel
Finančné služby
Biotechnológie
Telekomunikácie

Najdôležitejšie centrá „novej ekonomiky“

v oblasti fi nančníctva, najväčšie banky sveta tu majú svoje 
centrá. Aj sídla nadnárodných podnikov USA sa nachá-
dzajú väčšinou v  niektorom z  týchto štátov. Tu pôsobia 
svetoznáme univerzity (Harvard, Yale, Columbia, Massa-
chusetts Institute of Technology), najvýznamnejšie svetové 
centrá výskumu biotechnológie – vedúceho odvetvia budú-
ceho storočia.
Južné štáty na základe ich geografi ckej polohy zvykli spájať 
s pestovaním (a spracovaním) bavlny a tabaku, respektíve 
ťažbou ropy a  s  ňou spojeným chemickým priemyslom. 
Na obrázku máme možnosť vidieť Austin, Houston alebo 
Orlando už ako dôležité centrá elektroniky a biotechnolo-
gických odvetví. Rýchlo sa vyvíjajúca Atlanta a Charlotte 
sú známe ako centrá fi nančných operácií. Rozvoj národnej 
ekonomiky a rast kúpnej sily poukazuje na to, že vedúcim 
odvetvím je aj domáci a zahraničný cestovný ruch. Význam 
južných štátov vzrástol od roku 1994 aj vďaka vytvoreniu 
Severoamerickej zóny voľného obchodu (NAFTA – North 
American Free Trade Agreement). Okrem Mexika, ktoré 
je členom NAFTY, sa pre USA stávajú čoraz dôležitejšími 
obchodnými partnermi aj ďalšie štáty Latinskej Ameriky. 
V regióne má svoje sídlo viac takých nadnárodných podni-
kov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť v prvom rade v Latinskej 
Amerike.
Západné štáty vďačia za svoj hospodársky rast do určitej 
miery hospodárskemu oživeniu v tichooceánskom regió-
ne. V roku 1989 vznikla Rada pre ekonomickú spoluprácu 
Ázie a Tichomoria APEC (Asia-Pacifi c Economic Coo-
peration), ktorá združuje najvýznamnejšie štáty pobrežia 
Tichého oceánu. Spomedzi 21 členov sú najvýznamnejšie 
USA, Japonsko, Austrália, Rusko a Čína.
Provo a Denver nachádzajúce sa v horskej oblasti sú cen-
trami výroby elektroniky a telekomunikač-
ných zariadení, respektíve softvérov.

Vyhľadajme, v ktorom meste sa nachádza Harvardská univerzita!

Priestorová štruktúra „novej ekonomiky“
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Výroba softvérov je v  USA sústredená 
v  okolí Tichého oceánu: San Jose, Port-
land, Redmond (Seattle) sú lídrami „sof-
tvérovej ríše“. Silicon Valley nachádza-
júca sa južne od San Francisca, dodnes 
združuje najdôležitejšie výskumné stre-
diská priemyselných odvetví špičkovej 
technológie. Kalifornia sa zároveň preslá-
vila aj „špeciálnymi“ sektormi služieb, sú 
nimi filmový priemysel, respektíve domáci 
a zahraničný cestovný ruch.

Silicon Valley – „vlajková loď“ činnosti
V + V (výskumu a vývoja) na svete

V Silicon Valley na území Kalifornie me-
dzi mestami San Francisco a San José žije 
2,5 mil. obyvateľov. V  tomto regióne vy-
produkovaná hodnota GDP sa odhaduje 
na takmer 80 miliárd dolárov. Priemerná ročná mzda tu 
dosahuje hodnotu 46 tisíc dolárov, pričom celoštátny prie-
mer v USA predstavuje 29 tisíc dolárov.
Vedúce priemyselné odvetvia v Silicon Valley sú elektro-
nika a výroba polovodičov. [Priemysel výroby polovodičov 
a názov Silicon Valley sa stali synonymným pojmom – (In-
tel, AMD, National Semiconductor).] Neskôr sa k  nim 
pripojili výrobcovia počítačov (Apple, Sun Microsystems, 
Hewlett-Packard atď.) a  počítačových sietí – hardvéru 
a softvéru (Cisco, Netscape, Yahoo, Broadvision). Nakoniec 

pribudli výskumné strediská biotechnológie, výroby a roz-
voja lekárskych nástrojov a liekov, atď.
Dvomi najdôležitejšími firmami v  Silicon Valley sú 
Hewlett-Packard a  Intel. Na základe údajov o  celkových 
príjmoch v roku 2005 bola Hewlett-Packard 33. najväčšou 
spoločnosťou na svete. Sídli v Palo Alto. Hewlett-Packard 
je po IBM v súčasnosti druhá najväčšia firma na svete vy-
rábajúca hardvér. Sídlo firmy Intel, ktorá zastáva vedúcu 
pozíciu vo výrobe procesorov na svete, je v  Santa Clara. 
V  roku 2005 bola 15. najziskovejšou firmou spomedzi 

500 najväčších spoločností sveta. 
(Miera profitu predstavovala 22% 
z celkových príjmov.)

Webová stránka technológie a finančníctva firiem, ktoré sa 
intenzívne zaoberajú V + V v Silicon Valley: www.SiliconValley.com

Sídlo najväčšieho svetového výrobcu procesorov v Santa Clare.
Prečo je dôležitá výroba a rozvoj procesorov?

Silicon Valley – „vlajková loď“ 
činnosti V + V (výskumu a vývoja) 
na svete

Silicon Valley v Kalifornii
Vyhľadajme, ktoré firmy majú sídlo v Silicon Valley!

Vedúcim odvetvím hospodárstva USA je sféra služieb. 
Takmer 80% z  celkovej hodnoty GDP pochádza zo 
služieb a aj 80% spomedzi všetkých zamestnaných pô-
sobí v tomto sektore. Najdôležitejšími vedúcimi odvet-
viami novej ekonomiky sú: výroba hardvéru a softvéru, 
telekomunikácie, biotechnológia, filmový priemysel, 
služby v oblasti finančníctva, respektíve cestovný ruch. 
V polovici 20. storočia boli centrom hospodárskej pro-
dukcie USA tri regióny, a to: Nové Anglicko, oblasť 
strednej časti pobrežia Atlantiku a východné štáty 
stredného západu. V súčasnosti sa hospodárska úloha 
týchto štátov podstatne zmenila. Dnes je v tomto re-
gióne sústredená činnosť spojená s vedúcou rolou USA 
na globálnom svetovom trhu. Svetovou „vlajkovou lo-
ďou“ V + V činnosti je Silicon Valley.      

Zhrnutie
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Smery hospodárskeho rozvoja do roku 1980

Po stáročia trvajúcom španielskom, respektíve portugal-
skom kolonializme sa krajiny Latinskej Ameriky koncom 
19. storočia stali hospodársko-politicky nezávislými. Od 
tohto obdobia sa dostali do sféry záujmu USA. Vznik 
nezávislých národných ekonomík bol však spočiatku veľ-
mi problematický. Plantáže, bane ako „pozostatky“ kolo-
niálneho systému produkovali predovšetkým na export, na 
domáci trh, na národnú ekonomiku mali len slabú väzbu. 
Absencia domáceho priemyslu spôsobovala nepretržité 
hospodárske problémy, ku ktorým sa začiatkom 20. storo-
čia pridružili aj vnútropolitické krízy. Upevnil sa naciona-
lizmus. Do popredia sa dostali pravicové politické smery, 
čo viedlo k striedaniu sa vojenských pučov a diktatúr. Mi-
mochodom, demokracia je dodnes najdiskutabilnejšou 
otázkou latinskoamerických štátov. Podľa názoru medzi-
národných organizácií vnútropolitický systém krajín konti-
nentu nezodpovedá požiadavkám právneho demokratické-
ho štátu. Napríklad v mnohých krajinách kontinentu majú 
rozhodujúce slovo armáda a ministerstvo vnútra.
Spotrebný priemysel sa začal rozvíjať v 50. rokoch. Smer 
rozvoja priemyslu bol do 70. rokov určovaný snahou zní-
žiť vysokú závislosť štátov na importe. Do popredia sa 
dostali odvetvia ťažkého priemyslu (oceliarsky, chemický 
a strojársky) a odvetvia spotrebného priemyslu. Takýto hos-
podársky rozvoj bol charakteristický predovšetkým pre dve 
najväčšie krajiny Latinskej Ameriky, pre Brazíliu a Mexiko.
Od začiatku 70. rokov sa v Brazílii a v Mexiku začal roz-
voj odvetví, ktorých produkcia bola zameraná predo-
všetkým na export. Proexportná politika však do začiatku 
90. rokov nepriniesla oživenie hospodárstva.

V dôsledku tejto skutočnosti sa do 80. rokov väčšina kra-
jín Latinskej Ameriky značne zadlžila.

Spoločensko-hospodárske procesy v  Latinskej Amerike 
v rokoch 1980 až 1990

Zadlženosť spôsobila trvalú hospodársku recesiu (úpa-
dok) a celý rad vnútropolitických problémov, ako aj po-
litický chaos. V rokoch 1980 až 1990 predstavoval ročný 
rast GDP v  latinskoamerických krajinách len 1,5%, čím 
výrazne zaostával za tempom hospodárskeho rastu vo svete.
V dôsledku úverovej politiky MMF sa do popredia dostala 
monetárna politika. Každodenný život v  štátoch regiónu 

Kedy sa USA začali zaujímať o krajiny Latinskej Ameriky?

Aká je spojitosť medzi rozvojom spracovateľského priemyslu a výrobou určenou 
na export?

Ktoré odvetvia sektoru služieb sú najdôležitejšie v Latinskej Amerike?

Prečo hovoríme, že demokracia v štátoch Latinskej Ameriky nie je stabilná?

Štatistický úrad Brazílie (Brazilian Institute of Statistics and Geography): www.ibge.gov.br

LATINSKÁ AMERIKA

Smery hospodárskeho rozvoja do roku 1980

Spoločensko-hospodárske procesy v Latinskej 
Amerike v rokoch 1980 až 1990

SFÉRA AMERICKÉHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE 

Akými úradnými jazykmi sa hovorí v krajinách Latinskej Amerikye?
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V  80. rokoch sa väčšina štátov Latinskej Ameriky 
značne zadlžila. Opätovný hospodársky rast Latinskej 
Ameriky, dosiahnutie súčasnej pozície na svetovom 
trhu sú späté s 90. rokmi. Hlavne vďaka priamej za-
interesovanosti amerického kapitálu došlo k  značnej 
zmene hospodárskej štruktúry štátov. Sektor služieb sa 
podieľa na tvorbe celkového GDP Latinskej Ameriky 
vo výške takmer 60% a podiel spotrebného priemyslu 
tvorí dnes takmer ¼.            

spotrebného priemyslu tvorí dnes takmer ¼.  Relatívne 
značne upadol význam poľnohospodárstva a  ťažobného 
priemyslu, ktoré boli vedúcimi odvetviami v  70. rokoch. 
V  rámci sféry služieb sú v  popredí peňažné a  obchodné 
aktivity, respektíve služby súvisiace s  oblasťou hospodár-
skej informatiky. S  tým súvisí aj skutočnosť, že v  štátoch 
Karibskej oblasti vznikli tzv. „daňové raje“ (off shore cen-
trá), v ktorých sú tam sídliace fi rmy oslobodené od platenia 
daní.
Prognózy do budúcnosti vyznievajú pre Latinskú Ameriku 
pomerne optimisticky, ale väčšina analytikov upozorňuje 
na dva nebezpečné faktory, ktoré môžu vážne ohroziť tento 
pozitívny obraz budúcnosti. Jedným je neustále nebezpe-
čenstvo fi nančnej krízy. Do dnešného dňa patrí Latinská 
Amerika medzi regióny s najväčšou zadlženosťou na svete, 
ktorá predstavuje 30% celkovej zadlženosti všetkých štátov. 
Druhý krízový faktor je spoločensko-politického rázu. 
Úspech na globálnom svetovom trhu sa totiž týka len nie-
ktorých prioritných území krajín tohto kontinentu, čo ešte 
viac prehlbuje už aj tak veľké spoločenské a územné rozdiely.

determinoval (vymedzoval) klesajúci kurz národných mien, 
rast infl ácie, neustály fi nančný bankrot.
Opätovný hospodársky rozmach krajín Latinskej Ame-
riky, dosiahnutie súčasnej pozície vo svetovom hospo-
dárstve, sa viaže na 90. roky. V rokoch 1990 až 2000 do-
siahol GDP kontinentu 3,3%, čo bola aj z  celosvetového 
hľadiska vysoká úroveň rastu. Rekordnú úroveň dosiahol 
v  tomto období aj export. V súčasnosti viac ako polovicu 
celkového exportu latinskoamerických štátov predstavujú 
spracované výrobky. Podľa väčšiny medzinárodných analy-
tikov vďačí Latinská Amerika za svoj súčasný hospodársky 
rast práve proexportnej ceste rozvoja.
V  súčasnosti prichádza do týchto krajín takmer 10% ce-
losvetových (priamych zahraničných) kapitálových investí-
cií. Koncom 90. rokov sa Latinská Amerika stala pre USA 
jednou z  najdôležitejších periférnych oblastí. Smeruje 
sem takmer ¼ celkových priamych investícií USA. Vďaka 
tomu sa výrazne zmenila vnútorná hospodárska štruktú-
ra štátov. Sektor služieb sa podieľa na tvorbe celkového 
GDP Latinskej Ameriky vo výške takmer 60% a podiel 

Navštívme Machu Picchu!
Machu Picchu – kedysi jedno z miest ríše Inkov– je dnes jednou 
z hlavných turistických atrakcií Peru. Ruiny mesta vyhlásilo UNES-
CO za súčasť svetového kultúrneho dedičstva a ročne ich navštívi 
takmer pol milióna turistov.
Prostredníctvom nasledujúcich dvoch webových stránok zhro-
maždime čo najviac informácií a  virtuálne navštívme „stratené 
mesto Inkov“!
www.machupicchu.org , www.rediscovermachupicchu.com 
Vypracujme referát s dôrazom na nasledujúce údaje:
n	 Čo znamená názov Machu Picchu a kde presne sa nachádzajú 

ruiny mesta?
n	Na kedy je datovaná doba rozkvetu Machu Picchu? Ako mohlo 

v  tej dobe vyzerať mesto? Ktoré sú hlavné časti pozostatkov 
mesta? Vyhľadajme fotografi e jednotlivých častí pozostatkov 
mesta!

n	Kto a kedy objavil pozostatky mesta?
n	Aké zmeny infraštruktúry sú nutné na to, aby mesto v  blízkej 

budúcnosti navštívilo čo najviac turistov?
Očakávame vašu úspešnú prezentáciu na našej webovej stránke! 
Prajeme vám veľa úspechov!

Štatistický úrad Mexika 
(National Institute of Statistics, Geography and Informatics): www.inegi.gob.mx 85

Zhrnutie
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86 Možnosti cestovania na Kajmánskych ostrovoch:Webová stránka vlády Kajmanských ostrovov: www.gov.ky

OSTROVY V KARIBIKU – KAJMANSKÉ OSTROVY

Welcome to  C ay man Islands!
Vítame návštevníkov

Kajmanských ostrovov!

Naši traja priatelia Dóri, Muti a  Hiroši sú na ceste na Kajmanské ostrovy. Ich 
lietadlo čoskoro pristane na letisku v  meste Georgetown. Majú pred sebou veľkú 
úlohu. Kajmanský parlament ich požiadal, aby vypracovali dlhodobý plán rozvoja 
Kajmanských ostrovov. Vypracujme spoločne plán rozvoja! Cestujme spolu s našimi 
priateľmi!

86

SFÉRA AMERICKÉHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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87Možnosti cestovania na Kajmánskych ostrovoch: www.cayman-islands.com

KAJMANSKÉ OSTROVY
(CAYMAN ISLANDS)

Hlavné mesto: Georgetown (20 tisíc 
obyvateľov)

Administratívne členenie:
8 obvodov (district)

Rozloha: 262 km2

Obyvateľstvo: 45 436 obyvateľov

Hustota obyvateľstva: 173,4 osôb/km2

Tempo rastu obyvateľstva: 2,6%

Očakávaná priemerná dĺžka života:
80 rokov

Dojčenská úmrtnosť: 8%

Ofi ciálny jazyk: anglický

Národy: miešanci (60%), belosi (20%),
černosi (20%)

Náboženstvo: prívrženci „zjednotenej cirkvi“,
anglikánske, baptistické

Národná mena: kajmanský dolár (KYD)

GNI: ofi ciálny údaj neexistuje
(odhad GDP: 1,9 miliardy USD)

GNI/osobu: ofi ciálny údaj neexistuje
(odhad: 43 800 USD/osobu)

Odvetvové rozdelenie GDP:
poľnohospodárstvo: 1%, priemysel: 3%, služby: 96%

História, hospodárstvo, situácia na svetovom trhu:
Ostrovy objavil Kolumbus v roku 1503, keď sa plavil okolo nich. 
Názov dostali vraj omylom, pretože Španieli, ktorí tu ako prví 
vkročili na suchú zem, považovali iguány za kajmány. V roku 1670 
sa Angličania zmocnili Jamajky, ktorú predtým vlastnili Španieli, 
a  keďže vtedy Kajmanske ostrovy patrili k  Jamajke, dostali sa 
pod anglickú nadvládu. Od roku 1863 im ofi ciálne vládli z Jamajky 
a v roku 1962, keď Kajmanske ostrovy získali nezávislosť, stali sa 
zámorskou krajinou Veľkej Británie. V súčasnosti sú Kajmanske 
ostrovy jedným z  najúspešnejších offshore fi nančných centier. 
Momentálne je tu zaregistrovaných takmer 40  000 fi riem, 600 
bánk a správcovských spoločností. Celkový majetok bánk sa od-
haduje na 500 miliárd USD. Hlavné mesto Georgetown je pova-
žované za 5. najväčšie bankové centrum na svete! Hlavné mesto 
má aj svoju vlastnú burzu cenných papierov, ktorú otvorili v roku 
1997. Je to skutočný daňový raj, tu zaregistrované spoločnosti 
nemajú žiadnu daňovú povinnosť. Druhým vedúcim odvetvím je 
luxusný turizmus. Ročne sem zavíta 1,2 milióna návštevníkov zo 
zahraničia, v prvom rade z USA. Až 70% GDP pochádza z ces-
tovného ruchu.

S e d e m m í ľ o v á  p l á ž

K a r i b s k é  m o r e

J u c a t a n s k e  m o r eKajmanské ostrovy

Vyhľadajme v atlase Kajmanské 
ostrovy, charakterizujme 
zemepisnú polohu ostrovov!

Pri vypracovaní dlhodobého plánu rozvoja Kajmanských 
ostrovov majme na zreteli nasledujúce aspekty:

n	zemepisnú polohu;
n	históriu a súčasnú vnútropolitickú situáciu;
n	súčasný a očakávaný stupeň hospodárskej úrovne;
n	rolu vo fi nančnej off shore činnosti vo  svetovom hospo-

dárstve v súčasnosti a  predpokladanú úlohu v budúcnosti;
n	súčasnú situáciu a očakávaný vývin luxusného turizmu;
n	prípadnú zmenu profi lu hospodárskeho života.

PPP verzie plánov očakávame na našej webovej stránke: www.
ntk.hu. Najúspešnejšie projekty odmeníme! Veľa úspechov!
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88 Virtuálny turistický sprievodca po Japonsku – Japan Guide:

Rozvoj japonského hospodárstva v 20. storočí

Japonsko sa od vyspelých štátov líši tým, že tu neexistuje 
voľné trhové hospodárstvo. Perspektívny rozvoj hospo-
dárstva určuje v Japonsku štát. Od 50. rokov sa začal ob-
rovský hospodársky rast známy ako japonský „hospodársky 
zázrak“. V 80. rokoch je úspech japonského hospodárstva 
už nepochybne relevantný. Vedúcim odvetvím sa stali 
strojárstvo a v rámci neho automobilová výroba a elektro-
nika. V  tomto období sa Japonsko zaradilo medzi naj-
väčších svetových vývozcov kapitálu a  determinujúcich 
poskytovateľov úverov. Japonský „hospodársky zázrak“ 
trval do roku 1992.
V  roku 1992 došlo k  zlomu v rekordnom rozmachu ja-

Aká je štátna forma Japonska?

Akú úlohu zohráva štát v japonskom hospodárstve?

Akú úlohu zohráva v súčasnosti Japonsko vo svetovom hospodárstve?

Kde sa koncentrujú dve tretiny priemyselnej výroby Japonska?

Adresy najdôležitejších webových stránok v Japonsku – Japan links: 
A Comprehensive Directory of Useful Websites: www.web-japan.org

JAPONSKO – DRUHÁ NAJVYSPELEJŠIA 
EKONOMIKA SVETA

VEDÚCE NÁRODNÉ EKONOMIKY ÁZIJSKÉHO KONTINENTU

Hospodársky rozvoj, ktorý položil základy dnešného vedúceho 
postavenia Japonska vo svetovom hospodárstve, sa začal kon-
com 19. storočia tzv. „Meidžiho reformami“. Cisár Mucuhito (kto-
rý neskôr dostal prívlastok Meidži – osvietený cisár) sa opätovne 
zmocnil vlády na cisárskom dvore, ktorý dovtedy ovládali vojenskí 
velitelia a šogúni, a založil silný japonský štát. V rámci transfor-
mácie na občiansku spoločnosť vznikol japonský veľkopriemysel, 
upevnil sa kapitalizmus, založili Centrálnu národnú banku, zaviedli 
povinnú školskú dochádzku a vybudovali novú štátnu správu.
V dôsledku rýchlo sa vzmáhajúceho priemyslu značne vzrástla 
vojenská sila krajiny a  Japonsko si začalo podmaňovať oblasti 
východnej Ázie. Porážkou v  II. svetovej vojne sa rozpadla 
japonská ríša. Japonsko prišlo o všetky svoje kolónie a zničený 
bol aj hospodársky potenciál krajiny.
Do roku 1951 USA ako okupujúca veľmoc určovali obnovu ja-
ponského ťažkého priemyslu i hospodárskeho života. Až neskôr 
sa mohol začať samostatný hospodársky rozvoj krajiny. V záujme 
ochrany nezávislosti začalo Japonsko s rozvojom strategického 
hospodárstva.

Japonský cisársky dvor –
najstaršia panovnícka dynastia na svete
Zoznámme sa s  japonskou cisárskou rodinou! História najstaršej 
panovníckej dynastie na svete sa datuje od 6. storočia. Preštuduj-

me si spoločne ofi ciálnu fotografi u cisárskej rodiny. Pomocou inter-
netových adries vyhľadajme mená členov cisárskej rodiny!

Dóri, Muti a Hiroši dostali pozvanie navštíviť cisársku rodinu. Aké 
základné pravidlá protokolu musia dodržať?

Základné pravidlá protokolu

1. Oslovenie cisára a cisárovnej: Veličenstvo.
2. Žltá je farba cisárstva, preto keď sa stretneme s cisárskym pá-

rom, nemôžeme mať na sebe odev žltej farby!
3. Počas stolovania nesmie oproti Jeho Veličenstvu nikto sedieť.
4. Podľa predpisov dvora treba zjesť všetko, čo bolo naservírované 

na tanieri.
5. Nikto sa na cisára nesmie pozerať zhora, pretože by to bola uráž-

ka Jeho Veličenstva. Preto musí cisár stáť vždy vyššie ako ostatní.
6. Japonci sa zdravia poklonou, čo neznamená poníženie, je to pre-

jav úcty. Výlučne Jeho Veličenstvo môže podať ruku Európanovi.
7. Nepatrí sa hľadieť Jeho Veličenstvu do očí, prijateľné sú len mier-

ne prikývnutie hlavou alebo ponížená poklona.

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Rozvoj japonského hospodárstva v 20. storočí

„Ofi ciálna“ fotografi a japonskej cisárskej rodiny
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lom svete sú v rukách Japonska. Polovica celkových zahra-
ničných kapitálových investícií prúdi do USA a  25% do 
ázijskej oblasti. Po skončení recesie, od roku 2004, sa opäť 
výrazne zvýšili priame zahraničné kapitálové investície. 
Ročne investuje Japonsko v zahraničí takmer 50 miliárd 
USD.

Priestorová štruktúra japonského hospodárstva

Ostrovný svet Japonska tvorí takmer 3 900 ostrovov. Štyri 
najväčšie z nich sú: Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú. Na 
juhovýchodnom brehu Honšú sa rozprestiera priemyselné 
pásmo, z ktorého pochádzajú 2/3 priemyselnej výroby kra-
jiny.

ponského hospodárstva, začala sa hospodárska recesia. 
Táto – ako je to možné vidieť na vyššie uvedených grafoch –
trvala do roku 2003. V  súčasnosti opäť zaznamenávame 
hospodársky rast. Tempo rastu GDP predstavuje 2,7 - 3%, 
zaostáva však od rastu v predchádzajúcich rokoch, ako aj od 
súčasného hospodárskeho rozvoja USA.

Súčasný podiel Japonska na svetovom hospodárstve 
a jeho vedúce spoločnosti

Vráťme sa na 78. stranu k tabuľke, ktorá uvádza údaje 20 naj-
väčších národných ekonomík sveta! Porovnajme podiel USA 
a Japonska na súčasnom svetovom hospodárstve!

V  súčasnosti má Japonsko druhú najsilnejšiu ekonomiku 
sveta. Produkuje 12% celosvetového GNI. Takmer 10% vý-
robkov prináša v medzinárodnom obchode na svetový trh 
Japonsko.
V  dôsledku nedostatku nerastných surovín a  nepriazni-
vých prírodných podmienok pre poľnohospodárstvo tvoria 
viac ako polovicu importu energetické suroviny, suroviny 
pre spracovateľský priemysel a  potraviny. Do dnešného 
dňa 60% potravín skonzumovaných v Japonsku pochádza 
z importu. Zároveň však 95% z celkového exportu krajiny 
tvoria hotové výrobky. 40% z nich je na vysokej technolo-
gickej úrovni ako výsledok intenzívnej V + R činnosti. Mi-
mochodom, v celosvetovom meradle je v Japonsku najvyš-
šia zamestnanosť vo sfére V + V. Momentálne sú v oblasti 
zahraničného obchodu dvomi najdôležitejšími partnermi 
Japonska: USA a Čína.
Japonsko je zároveň najväčším vývozcom kapitálu na 
svete. Takmer 4% priamych kapitálových investícií na ce-

Virtuálny turistický sprievodca po Japonsku – Japan Guide: www.japan-guide.com
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Spoločne analyzujme grafy!
n	Porovnajme ukazovatele GNI/osobu v roku 1971 a v roku 2004.
n	Zistime, v ktorom zo skúmaných období bola hodnota GNI/oso-

bu v Japonsku najvyššia!

n	V ktorom období/obdobiach boli GDP a export najvyššie?
n	Nájdime štáty s podobnou hospodárskou úrovňou ako má Ja-

ponsko!

Hodnoty GNI/osobu v Japonsku v rokoch 1971 až 2004 Tempo rastu GDP a exportu v rokoch 1971 až 2004

Súčasný podiel Japonska na svetovom 
hospodárstve a jeho vedúce spoločnosti

Priestorová štruktúra japonského hospodárstva

Vymenujme najľudnatejšie mestá Japonska!

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   89 9/25/14   5:35 PM



90

Tokio (hlavné mesto Japonska), ku ktorému patria aj 
mestá Kawasaki a Yokohama, produkuje 1/3 priemysel-
nej výroby Japonska. Popri odvetviach ťažkého priemyslu 
sú vedúcimi odvetviami automobilový priemysel a elektro-
nika. K dnešnému dňu sa stal najdôležitejším sektor slu-
žieb. Tokio je druhým najvýznamnejším centrom fi nanč-
níctva na svete a má tu svoje sídlo burza cenných papierov 
s druhým najväčším obratom na svete. Priemyselná aglo-
merácia mesta Nagoja je známa automobilovou výrobou 
v  meste Toyota, vyspelým spracovateľským priemyslom 
a rozvinutým sektorom služieb. Trojuholník Osaka – Kobe 
- Kyoto je centrom chemického priemyslu. Konglomerát 

Názov spoločnosti Poradie*
Príjem

(v mld. USD)

Sídlo spoločnosti – 

„headquarter“

1. Toyota Motor 8. 186 Toyota

2. Nippon Telegraph & Telephone 24. 95 Tokió

3. Honda Motor 31. 88 Tokió

4. Hitachi 38. 84 Tokió

5. Nissan Motor 41. 83 Tokió

6. Matsushita Electric Industrial 47. 79 Kadoma**

7. Sony 65. 66 Tokió 

8. Nippon Life Insurance 69. 61 Osaka

9. Toshiba 87. 56 Tokió

10. Tokyo Electric Power 113. 46 Tokió

Desať najväčších japonských spoločností v roku 2005 na základe ich príjmov

n	Pozrime si webové stránky desiatich najväč-
ších japonských spoločností! Akú rolu zohrá-
va Tokio v národnom hospodárstve Japonska 
a akými faktami ju možno podložiť na základe 
tabuľky?

n	V akej oblasti/oblastiach hospodárstva pôso-
bia najväčšie spoločnosti?

n	Navštívme virtuálne podnik Toyota! Vypracuj-
me prezentáciu na základe troch nasledujú-
cich stanovísk:

 1. História podniku. 2. Hlavné oblasti jeho pô-
sobenia. 3. Medzinárodná štruktúra podniku.

 Očakávame vaše prezentácie na našej webo-
vej stránke! Prajeme vám veľa úspechov!

Ako sme sa už v súvislosti s nadnárodnými spoločnosťami učili, tieto veľkopodniky vlastnia 80% všetkých priamych kapitálových zahranič-
ných investícií na svete. Znamená to, že zahraničné kapitálové investície Japonska sú vlastne investíciami najväčších japonských spoloč-
ností, ich expanziou na medzinárodnom trhu. Zoznámme sa s desiatimi najväčšími japonskými spoločnosťami!

miest sa v druhej polovici 80. rokov stal dominantným síd-
lom spoločností zaoberajúcich sa elektronikou a komuni-
kačnými technológiami.
Začiatkom 90. rokov sa začal realizovať program „tech-
nopolis“, ktorý mal za úlohu odľahčiť veľkú koncentráciu 
miest na východnom pobreží. Nové odvetvia spojené s ve-
decko-výskumnou činnosťou (V + V), s  rozvojom špičko-
vých technológií, mestá združujúce univerzity, disponujúce 
najmodernejšou infraštruktúrou a komunikačnými sieťami 
vytvárali v takých oblastiach, v ktorých dovtedy nezazna-
menali hospodársky rozvoj. Budúcnosť programu „techno-
polis“ závisí od rozvoja japonského hospodárstva.

 *  Poradie – umiestnenie medzi Global 500 na zák-
lade ročných príjmov

**  Kadoma bola v minulosti predmestím Osaky, ale 
od roku 2005 je samostatným mestom

Webová stránka Združenia maďarsko-japonského priateľstva: www.mjbt.mjgk.com90

Vyhľadajme štáty s najväčšou výrobou robotov!

Základy súčasnej vedúcej úlohy Japonska vo svetovej 
ekonomike položili koncom 19. storočia, keď sa začala 
modernizácia hospodárstva krajiny. Pre druhú najsil-
nejšiu ekonomiku sveta nie je charakteristické voľné 
trhové hospodárstvo, smer perspektívneho vývinu hos-
podárstva určuje štát. V 50. rokoch sa v Japonsku začal 
obrovský hospodársky rozmach, označovaný za „hos-
podársky zázrak“. V 80. rokoch je svetový hospodár-
sky úspech Japonska nesporný. Vedúcim priemyselným 
odvetvím je strojárstvo,  v  rámci neho automobilový 
priemysel a  elektronika. V  roku 1992 došlo k  zlomu 
v  rekordnom rozmachu japonského hospodárstva, 
začalo sa obdobie recesie, ktoré trvalo do roku 2003. 
Japonsko je vedúcim svetovým poskytovateľom úverov 
ako aj najdôležitejším exportérom priamych kapitálo-
vých investícií. Tokio (hlavné mesto Japonska), ku kto-
rému patria aj mestá Kawasaki a Yokohama, produkuje 
1/3 priemyselnej výroby Japonska.      

Zhrnutie
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91Ofi ciálna webová stránka Ústredia vlády Číny
(The Chinese Central Government‘s Offi cial Web Portal): www.gov.cn

HOSPODÁRSKA VEĽMOC BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI,
NAJĽUDNATEJŠIA KRAJINA SVETA ČÍNA

Súčasnému postaveniu Čínskej ľudovej republiky vo svetovom hospodárstve po-
ložila základy tzv. „politika otvorených dverí“, odštartovaná v roku 1979, ktorá 
umožnila vstup zahraničného kapitálu do čínskej ekonomiky. Z politického hľa-
diska je Čína do dnešného dňa socialistickou krajinou a oproti hospodárskym 
reformám v  oblasti transformácie spoločensko-politického systému podniká 
ešte len prvé kroky.

Najľudnatejšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárstvo sveta

Čína je štvrtým štátom na svete čo sa týka rozlohy a  zároveň najľudnatejšou 
krajinou sveta (počet obyvateľov 1,3 miliardy osôb predstavuje 20% celkovej 
svetovej populácie, to jest každý 5. človek na svete žije v Číne). V roku 1970 
bola odštartovaná populačná politika, ktorá dovoľovala jednej rodine narode-
nie jedného dieťaťa. V dôsledku tejto politiky výrazne klesla miera pôrodnosti. 
V súčasnosti narastá populácia krajiny len o 0,6% ročne.
Dnes je Čína piatou najväčšou národnou ekonomikou na svete. Produkuje 
takmer 5% celosvetového GNI. Kedysi krajina s nízkymi príjmami patrí od roku 
1999 do spodnej skupiny štátov so strednými príjmami. Hodnota GNI na osobu 
sa blíži k 2000 USD.

Aké je štátne zriadenie Číny?

Kedy sa začala tzv. „politika otvorených dverí“ a aký bol jej význam?

Aké je v súčasnosti hospodárske tempo rastu Číny?

Aké priame kapitálové investície prúdia do Číny v súčasnosti?

Ako sa vyvíjajú rozdiely v rozvoji jednotlivých území?

Po celé stáročia bola Čína vedúcou civilizáciou sveta. Prvý cisár ešte v roku 221 pred 
naším letopočtom zjednotil kmeňové štáty žijúce na území dnešnej Číny. Potom nasledo-
vali obdobia striedania dynastií, dobývania ríše, neustále pokusy o jej zjednotenie. V ro-
koch 1839 až 1842 výsledkom tzv. prvej ópiovej vojny Veľká Británia prinútila Čínu, aby 
otvorila päť prístavov pre anglické obchodné lode. Vtedy sa aj Hongkong dostal pod brit-
skú nadvládu. Potom nasledovalo vytvorenie japonskej, ruskej, francúzskej a nemeckej 
sféry záujmov. Občianska revolúcia v roku 1921 zrušila cisárstvo a vyhlásila republiku. V 
roku 1921 vznikla Komunistická strana Číny. V roku 1946 vypukla ďalšia občianska vojna, 
ktorá trvala do roku 1949. Po víťazstve v roku 1949 vyhlásila Komunistická strana 
Číny Čínsku ľudovú republiku. Zrušila súkromné vlastníctvo a zaviedla svojský „čínsky 
typ“ socialistického režimu. Po roku 1976, keď zomrel generálny tajomník strany Mao Ce-
tung, sa začalo s reformou socialistického systému hospodárstva na trhové hospodárstvo.

Počet obyvateľstva (v miliónoch osôb)

Svet 6525

1. Čína 1314

2. India 1095

3. USA 298

4. Indonézia 245

5. Brazília 188

6. Pakistan 166

7. Bangladéš 147

8. Rusko 143

9. Nigéria 132

10. Japonsko 127

11. Mexiko 107

11 krajín spolu 3962

11 štátov sveta, v ktorých počet obyvateľ-
stva prekračuje 100 miliónov osôb (2006)

61% obyvateľstva celého sveta žije v  týchto 
krajinách

Spomedzi 11 najľudnatejších štátov sveta 
vyberme ázijské a  povedzme, koľko per-
cent celosvetovej populácie žije v  týchto 
krajinách!

Najľudnatejšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárstvo sveta

VEDÚCE NÁRODNÉ EKONOMIKY ÁZIJSKÉHO KONTINENTU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE 

Od niekdajšieho svetového vrcholu civilizácie
po Čínsku ľudovú republiku
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V roku 2005 činil príliv zahraničných investícií do krajiny 
72 miliárd USD, čo predstavuje 8% z celkových priamych 
kapitálových investícií na svete. Znamená to, že do Číny 
prúdi po Veľkej Británii a USA najviac zahraničných in-
vestícií na svete. 1/3 dcérskych podnikov svetových spo-
ločností sa nachádza v  Číne. Nadnárodné spoločnosti sa 
tu usadzujú z dvoch hlavných dôvodov, ktorými sú veľkosť 
trhu (ide o najväčší trh na svete) a nízka úroveň miezd.
Tempo rastu čínskeho hospodárstva vyniká prostredníc-
tvom zahraničných investícií aj na svetovej úrovni. Od 80. 
rokov narastal GDP v Číne ročne o 10%, t. j. spomedzi 
všetkých krajín sveta dosiahla Čína najvyššie tempo hos-
podárskeho rastu. V pozadí tejto skutočnosti je obrovský 
nárast exportu, z ktorého  takmer 90 % tvoria hotové vý-
robky. V  súčasnosti sa na tvorbe GDP najvyššou mierou 
podieľajú priemysel (takmer 50%) a sektor služieb (40%).

Obrovské a čoraz väčšie územné rozdiely

Spoznajme administratívnu štruktúru Číny! Pomocou atlasu 
a  tabuliek vyhľadajme jednotlivé administratívne jednotky 
a  najľudnatejšie mestské aglomerácie! Kam, 
na ktoré územia prúdi najväčšia časť pria-
mych zahraničných investícií? 

Aj vo svetovom meradle výnimočný hos-
podársky rast Číny sa koncentruje na úzke 
územie krajiny. Poukazuje na to aj sku-
točnosť, že prevažná časť zahraničného 
kapitálu je investovaná do špeciálnych 
hospodárskych zón, ktoré sa nachádzajú 

na južnom a juhovýchodnom pobreží krajiny. Viac 
ako 80% exportu pochádza zo šiestich špeciálnych 

hospodárskych zón, ktoré ponúkajú investorom 

značné daňové úľavy, pretože ležia v bez-
colnom pásme a majú dobre vybudovanú 
infraštruktúru.
Popri týchto šiestich špeciálnych zónach 
rozhodne ovplyvňujú hospodársky rozvoj 
prioritné rozvojové územia a 14 prístav-
ných miest otvorených v roku 1984. Od 
roku 1985 do dnešných dní sa postupne 
rozširovali územia otvorené pre zahra-
ničných investorov. Dnes už celé morské 

pobrežie, prítoky rieky Jang-c’-ťiang , významnejšie hra-
ničné mestá a provinčné sídla núkajú možnosti pre zahra-
ničných investorov.

Webová stránka Súhrn o Číne – „China in Brief“: www.china.org.cn

Najľudnatejšie mestské aglome-
rácie Číny (2003)

Počet obyvateľstva (v miliónoch)

Sanghaj (Shanghai) 12,8

Peking (Beijing) 10,8

Tiencsin (Tianjin) 9,3

Hongkong  7,0

Vuhan 5,7

Vypracujme projekt z poverenia čínskej vlá-
dy! Predstavme potenciálnym zahraničným 
investorom šesť špeciálnych hospodárskych 
zón Číny! Vyberme si jednu zónu, vyhľa-
dajme jej webovú stránku a zozbierajme čo 
najviac informácií! Zostavme tzv. marke-
tingový materiál, cieľom ktorého je vyvolať 
záujem zahraničných investorov o  danú 
špeciálnu zónu! Čakáme vaše marketingové 
prezentácie! Prajeme vám úspešnú prácu!

Obrovské a čoraz väčšie územné rozdiely

Šesť špeciálnych hospodárskych 
zón Číny:

1. Oblasť Pudong
(mesto Šanghaj)

2. Xiaman
(provincia Guangdong)

3. Shantaou
(provincia Guangdong)

4. Shenzhen
(provincia Guangdong)

5. Zhuhai
(provincia Guangdong)

6. Provincia Hainan

Zistime, aké prenosy 
z tohto štadióna sa vysielali  
v roku 2008!

Na základe akých faktorov dochá-
dza k zmene tváre Pekingu?Vply-
vom akých faktorov sa mení 
vzhľad dnešného Pekingu?
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Dve špeciálne administratívne oblasti Číny: Hongkong a Ma-
cao

Hongkong sa v čase Prvej ópiovej vojny v roku 1841 dostal pod 
nadvládu Veľkej Británie. Hlavnou hospodárskou činnosťou britskej 
kolónie bolo sprostredkovanie obchodovania. Tovar zo svetového 
trhu sa do Číny dostával cez Hongkong. Okrem toho bol aj námor-
nou vojenskou základňou. V zmysle dohody podpísanej v roku 1984 
sa Hongkong v roku 1997 opäť stal súčasťou Číny. Odvtedy patrí 
medzi špeciálne administratívne oblasti. Podľa ofi ciálneho stanovis-
ka Číny táto „jedna krajina, dva systémy“ má úplnú autonómiu vo 
všetkých oblastiach okrem zahraničných a vojenských záležitostí. Aj 
v súčasnom období zostáva hlavným obchodným, fi nančným a ob-
chodníckym centrom tichooceánskej oblasti a zastáva rozhodujúcu 
pozíciu ako svetové offshore centrum. Viac ako 1/3 exportu je reex-
port, teda sprostredkovanie obchodnej činnosti. Hodnota GNI jeho 
špičkového hospodárstva dosahuje 27 000 USD na osobu.
Na malom polostrove na južnom pobreží Číny sa nachádza Ma-
cao, ktoré bolo od roku 1557 kolóniou Portugalska. V roku 1999 
sa vrátilo k Číne. Okrem vojenských záležitostí a zahraničných vecí 
je úplne samostatné. Jeho dve hlavné hospodárske odvetvia pred-
stavujú kasína lákajúce turistov a offshore centrá priťahujúce kapitál. 
Dane pochádzajúce z činnosti kasín predstavujú 60% GDP Macaa. 
Hodnota GNI/na osobu dosahuje v Macau 15 000 USD.

Taiwan, samostatný národný štát?

Ostrov Taiwan patril od roku 1895 do konca II. svetovej vojny k Japonsku. Po 
víťazstve komunistov v občianskej vojne v roku 1949 sa naň uchýlila porazená, 
tzv. čínska národná vláda. S politickou, vojenskou a hospodárskou pomocou 
USA si tunajší obyvatelia vytýčili za cieľ vytvorenie samostatného štátu. Začiat-
kom 70. rokov, keď USA začali normalizovať politické styky s Čínou, Taiwan 
prestal byť „nárazníkovým štátom“, USA prerušili diplomatické styky s Taiwa-
nom, ba dokonca ostrov bol v  roku 1971 nútený vystúpiť z  OSN. (Predtým 
zastupoval Čínu v Bezpečnostnej rade OSN.) Do dnešného dňa je diskutabilná 
jeho existencia ako národného štátu, ba dokonca v zmysle medzinárodného 
práva je súčasťou Číny ako jej 23. provincia. Napriek týmto skutočnostiam po-
važujeme Taiwan za samostatnú hospodársku jednotku.
Taiwanská ekonomika patrí medzi najúspešnejšie na svete. Hodnota GNI/oso-
bu predstavuje takmer 20 000 USD. Medzi najvýznamnejšie sféry hospodárskej 
činnosti patria kapitálovo a technologicky náročné odvetvia, respektíve služby 
v oblasti obchodovania a fi nančníctva. Podľa odhadov odborníkov Taiwan dis-
ponuje najväčšími valutovými rezervami na svete, zastáva vedúcu pozíciu v za-
hraničnom exporte kapitálu, je bankovým centrom offshore spoločností. Taiwan 
je po USA druhým najväčším investorom kapitálu v Číne a pravdepodobne táto 
skutočnosť napomôže stabilizovať politické vzťahy medzi Čínou a Taiwanom.

Vyhľadajme čo najviac informácií o tomto tchajwanskom 
mrakodrape!

Prečo sa Hongkong mohol stať jedným z hlavných ob-
chodných, finančných a obchodníckych centier Číny?

Čína bola po stáročia vedúcou civilizáciou sveta. Dodnes je 
Čína socialistickým štátom. V súčasnosti je na štvrtom mieste 
na svete čo sa týka rozlohy, je najľudnatejšou krajinou na svete 
a  jej ekonomika je piatou najväčšou na svete. Súčasný podiel 
Čínskej ľudovej republiky na svetovom hospodárstve má svo-
je základy v „politike otvorených dverí“, ktorá sa začala v roku 
1979 a ktorá umožnila zahraničným investorov vstup do svojej 
národnej ekonomiky. Po Veľkej Británii a USA prúdi do Číny 
najviac zahraničného kapitálu. Od začiatku 80. rokov narastá 
GDP Číny ročne o takmer 10%, t. j. spomedzi všetkých krajín 
sveta je miera hospodárskeho rastu Číny najvyššia. Prevažná 
časť zahraničných investícií prúdi do špeciálnej hospodárskej 
zóny južného a juhovýchodného pobrežia krajiny.        

Zhrnutie
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Transformácia hospodárstva od 90. rokov

India je druhou najľudnatejšou krajinou sve-
ta. V roku 2006 mala 1,1 miliardy obyvateľov, čo 
znamená, že 17% obyvateľstva Zeme žije v  Indii. 
Na  základe hodnoty GNI/osobu sa zaraďuje do 
skupiny krajín s nízkymi príjmami. 
Do 90. rokov medzinárodná verejnosť pokladala 
Indiu za štát s  rýchlym rastom obyvateľstva, hin-
duistickým náboženstvom, kastovým systémom a 
zaostalým poľnohospodárstvom, ktorý má predo-
všetkým potravinársky a textilný priemysel.
Začiatkom 90. rokov sa aj v  Indii začala  trans-
formácia štruktúry hospodárstva. Jedným z naj-
dôležitejších ukazovateľov tejto skutočnosti je fakt, 
že od 90. rokov dodnes dosahuje rast indického 
hospodárstva v priemere 6% ročne. V súčasnosti 
je ekonomika Indie 11. najväčšou na svete a produ-
kuje takmer 2% celosvetového GNI. 

Za rekordný hospodársky rast vďačí India dvom faktorom:

n	Značnému a  čoraz väčšiemu prílivu zahraničného kapitálu. 
V  roku 2005 činil zahraničný prevádzkový kapitál investova-
ný v  Indii viac ako 6,6 miliardy USD (suma podobná našej). 
V rokoch 1990 až 2005 sa zvýšil na 30-násobok. Najdôležitejšie 
aspekty nadnárodných spoločností pri investovaní sú: obrovský 
spotrebný trh a  lacná, ale pritom kvalifi kovaná kreatívna pra-
covná sila, ktorá vďaka niekdajšej britskej kolonizácii vynikajúco 
ovláda anglický jazyk.

n	Obrovskému nárastu exportu. 12-percentný priemerný ročný 
nárast je aj vo  svetovom meradle výnimočný. Špecialitou in-
dického exportu je, že viac ako 1/3 predstavuje vývoz služieb. 
V rámci toho je determinujúca „nová indická špecialita“ – export 
služieb v oblasti informatiky a obchodu.

Prečo Indiu nazývali „perlou britskej koruny“?

Aký vplyv má koloniálna minulosť na súčasné indické hospodárstvo?

Prečo má v súčasnosti v Indii vedúce postavenie sféra služieb?

Aké sú najdôležitejšie aspekty nadnárodných spoločností pri výbere svojho sídla 
v Indii?

INDIA – NOVÁ VEĽMOC V SEKTORE SLUŽIEB

„Perla britskej koruny“

V údolí rieky Indus existovala vysoko vyvinutá civilizá-
cia už pred takmer päťtisíc rokmi. Európski obchodníci 
poznali toto územie už v 15. storočí. Od polovice 18. 
storočia až do roku 1858 tu bola „vládnucou veľmocou“ 
Britská východoindická spoločnosť. Po rozpade 
spoločnosti prevzala moc Veľká Británia a  koloni-
álna vláda „britskej koruny“ trvala do roku 1947, 
keď sa India stala nezávislou. Vtedy bolo územie 
subkontinentu rozdelené medzi Indiou a  Pakistanom, 
kde prevládalo mohamedánske náboženstvo. Vzťah 
medzi dvoma krajinami komplikuje otázka, komu pri-
náleží Kašmír: územie od roku 1972 delí na dve časti 
demarkačná hranica.

Ofi ciálna webová stránka vlády Indie
(Directory of Offi cial Websites of Government of India): www.goidirectory.nic.in

Transformácia hospodárstva 
od 90. rokov

VEDÚCE NÁRODNÉ EKONOMIKY ÁZIE
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Ulica v Dillí. Prečo patrí India do skupiny
krajín s nízkymi príjmami?
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Software Technology Parks of India: www.blr.stpi.in/index.htm

Dvomi „vlajkovými loďami“ hospodár-
skeho rastu sú kvalitný spracovateľský 
priemysel a sféra služieb. V  rámci spra-
covateľského priemyslu dominuje výro-
ba strojárskych a  elektronických tovarov. 
Sektor služieb, ktorý sa na tvorbe celko-
vého GDP Indie podieľa viac ako 60% 
(!), zahŕňa služby v  oblasti fi nančníctva 
a  obchodu, respektíve najnovší „globálny 
národný rys“, ktorým je výroba softvéru. 
40% indického GDP sa priamo alebo ne-
priamo viaže na výrobu softvéru.
Mimoriadne rýchly hospodársky rast sa 
koncentruje v prvom rade v šiestich naj-
hustejšie obývaných mestských aglome-
ráciách. 

India, a szolgáltatási tevékenységek világméretû szervezésének legfõbb „nyertese”

Vítame účastníkov konferencie Medzinárodného zväzu Outsourcing!
apríl 2007 – India – Bangalore

Dóri, Muti a Hiroši pozvali na obchodnú konferenciu. Túto konferenciu organizuje Medzinárodný zväz Outsourcing 
v  indickej Silicon Valley, v Bangalore. Najprv si preštudujme význam nového slova vo svete obchodu: outsourcing 
a potom sa oboznámime s Bangalore. Vypočujeme si (presnejšie prečítame si) spoločne jednu prednášku s nasledujúcim 
názvom: „Práca na diaľku, alebo prečo práve India?“

Outsourcing

Slovo outsourcing znamená vysunutú čin-
nosť, alebo využitie vonkajších zdrojov. Jed-
notlivé pracovné procesy, čiastkové úlohy 
dá fi rma vykonať vonkajším partnerom. Tie-
to čiastkové úlohy nie sú súčasťou hlavnej 
činnosti fi rmy, skôr slúžia hlavnej činnosti, 
zaručujú jej plynulé vykonávanie. Jednými 
z hlavných oblastí outsourcingu sú informa-
tika a fi nančné služby. Činnosť zabezpeču-
júcu pozadie informatiky, respektíve fi nančné 
operácie fi rmy ochotne odovzdávajú iným 
podnikom v záujme toho, aby sa mohli lepšie 
sústrediť na hlavný profi l svojej fi rmy, aby zní-
žením prevádzkových nákladov získali lepšiu 
pozíciu, dobrú povesť. Základom toho je, 
prirodzene, informačný technologický rozvoj. 
Vďaka internetu nie je nutné každú úlohu 
fi rmy vykonávať na tom istom mieste. Na-
príklad výrobcovia softvéru, spracovávatelia 
údajov, účtovníci môžu pracovať hoci aj na 
inom kontinente. Predstavme si! Zatelefonu-
jeme na kontaktné miesto a ani nevieme, že 
osoba, ktorá nám odpovedala na naše otáz-
ky, sa nachádza v Indii. Vyžaduje si to, samo-
zrejme, znalosť anglického jazyka na vysokej 
úrovni.

„Práca na diaľku, alebo prečo práve India?“

Jeden európsky odborník na prácu na diaľku zhrnul do šiestich bodov najdôležitejšie as-
pekty, ktoré viedli v oblasti rozvoja softvérov v Indii k úspešnému uplatneniu medzinárodnej 
práce na diaľku.

n	Vynikajúci vzdelávací systém, ktorý včas odhalil dôležitosť informačnej technológie 
a venoval mimoriadnu pozornosť výučbe výpočtovej techniky na univerzitách.

n	Vysoký pomer obyvateľstva s dedičnou schopnosťou obchodovania a podnikania – dô-
kazom tejto skutočnosti je vplyv indických podnikateľov v Afrike, Veľkej Británii a iných 
krajinách juhovýchodnej Ázie.

n	Fakt, že mandátne zmluvy týkajúce sa rozvoja softvéru sú podpisované medzi spo-
ločnosťami a nie medzi súkromnými osobami. Je oveľa jednoduchšie ponúkať ľudské 
zdroje prostredníctvom spoločností než jednotlivcov.

n	Pri predaji kládli dôraz v prvom rade vždy na kvalitu a až v druhom rade na nižšie ná-
klady (na lacnú pracovnú silu). V  softvérovom priemysle majú indickí subdodávatelia 
a dcérske fi rmy vynikajúcu povesť pre presné dodržiavanie termínov.

n	Znalosť anglického jazyka na vysokej úrovni, ktorý hoci nie je materinským jazykom, 
predsa je jedným z ofi ciálnych jazykov krajiny. Na univerzitách a vysokých školách via-
ceré odborné predmety prednášajú v angličtine. Tým je jednoduchšie a lacnejšie rea-
lizovanie produkcie na americkom trhu, veď dodatočné náklady na preklad z indickej 
do americkej angličtiny sú nízke.

n	Pomerne vysoký je počet tých biznismenov, ktorí študovali v USA alebo vo Veľkej Britá-
nii a vrátili sa do vlasti. Prostredníctvom týchto odborníkov majú fi rmy možnosť hlboko 
preniknúť do kultúry cieľových trhov. Dôležitú úlohu zohrávajú aj tí Indovia, ktorí sa usa-
dili v USA, ale hlavne vo Veľkej Británii, ale naďalej sa silne viažu na materinskú krajinu 
– tieto menšinové skupiny predstavujú mimoriadne efektívnu sieť vzťahov na cieľových 
trhoch.

India, „víťaz“ organizovania činnosti vo sfére služieb vo svetových rozmeroch

Zistime, ktoré zahraničné podniky sú 
zastúpené v Bangalore!
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Bangalore – „indická Silicon Valley“ 

Bangalore je najznámejším softvérovým parkom v Indii. Pozrime si ob-
rázok! Koľko softvérových parkov existuje v súčasnosti v Indii? Zistime 
podobnosti medzi softvérovými parkmi a  najväčšími mestskými aglo-
meráciami!

Bangalore sa stalo významným centrom vedy a  technológie v  roku 
1909, keď tu postavili najväčšiu indickú technickú univerzitu, Indický 
technologický inštitút (Indian Institute of Science). Založenie univerzity je 
úzko späté s menom priemyselného magnáta Jamsetji Nasarwanji Tata, 
zakladateľa spoločnosti Tata Iron and Steel Company, predchodkyne 
Tata Group, ktorá aj v  súčasnosti patrí medzi najväčšie indické spo-
ločnosti. Oddelenie Tata Consultancy Services (TCS) patrí medzi naj-
väčších poskytovateľov služieb v oblasti informačnej technológie v Ázii 
a je najdôležitejším predstaviteľom odvetvia outsourcing v Indii. Keď po 
15-ročnej hospodárskej izolácii v roku 1991 krajina opäť umožnila za-
hraničnému kapitálu vstup do jej národného hospodárstva, spoločnosť 
IBM si za svojho strategického partnera zvolila fi rmu Tata a výsledkom 
ich spolupráce bol zrod Tata Information Systems Ltd. (TISL). Príklad 
IBM nasledovali ďalšie známe mená, v  súčasnosti majú v  Bangalore 
svoje zastúpenie takmer všetky nadnárodné veľkopodniky sektora in-
formačných technológií.
Mesto sa stalo centrom špičkovej technológie nielen vďaka Indické-
mu technologickému inštitútu. V 50. rokoch sa indická vláda rozhodla 
zriadiť v  Bangalore výskumné centrá vojenského priemyslu a  leteckej 
dopravy a nasledujúc príklad amerického Los Alamos udeliť mestu roz-
merov metropoly právo stať sa centrom vedy a vedeckého výskumu. 
Veľkopodniky, ktoré sa tu usídlia, majú možnosť využiť služby troch re-
nomovaných technologických parkov, najvýznamnejším z nich je kan-
celársky park Electronic City. V  jeho areáli sa nachádza Bangalorský 
medzinárodný inštitút informačnej technológie, založený štátom v roku 
1999 podľa vzoru Stanfordskej univerzity, predstavujúcej jednu z hlav-
ných zložiek americkej Silicon Valley.

Softvérové parky v Indii

Ofi ciálna webová stránka Technologického a biotechnologic-
kého informačného oddelenia vedenia mesta Karnataka:

Preštudujme si nasledujúcu tabuľku! Koľko obyvateľov má spolu aglo-
merácia 6 miest? Koľko je to percent z celkového počtu obyvateľstva 
Indie? Vyhľadajme tieto mestá na mape!

Prehlbujúce sa rozdiely medzi 
jednotlivými regiónmi sprevádza 
stupňovanie rozdielov medzi 
jednotlivými spoločenskými vrs-
tvami. Takmer polovica obyva-
teľstva Indie žije v  celosvetovom 
meradle pod hranicou chudoby, jej 
denný príjem na osobu nedosahu-
je 1 USD.

Najľudnatejšie mestské 
aglomerácie Indie (2003)

Počet obyvateľov (v miliónoch)

Bombaj (Mumbai) 17,4

Dillí 14,1

Kalkata 13,8

Madrás (Chennal) 6,7

Bangalore 6,1

Hyderabad 5,9

Zistite, čím sa zaoberajú, aký druh práce vykonávajú v informač-
no-technologickom výskumnom ústave! Aké vzdelanie je potrebné 
k tomuto druhu práce?

Koľko ľudí v Indii žije z denného príjmu nižšieho ako 1 USD?

Koloniálna nadvláda „britskej koruny“ trvala do 
roku 1947, keď India získala samostatnosť. India je 
druhou najľudnatejšou krajinou na svete. Začiat-
kom 90. rokov sa aj v  Indii začala transformácia 
štruktúry hospodárstva, ktorá vyvolala čoraz väčší 
príliv zahraničného kapitálu a obrovský nárast ex-
portu. Nadnárodné spoločnosti si Indiu zvolili za 
svoje sídla vďaka obrovskému spotrebiteľskému 
trhu a lacnej, ale kvalifi kovanej a kreatívnej pracov-
nej sile, ktorá v  dôsledku niekdajšieho britského 
kolonializmu vynikajúco ovládala anglický jazyk. 
„Vlajkovými loďami“ hospodárskeho rastu sú dve 
odvetvia: kvalitný spracovateľský priemysel a  sfé-
ra služieb. Mimoriadne rýchly hospodársky rast 
sa koncentruje do mestskej aglomerácie šiestich 
najľudnatejších miest krajiny.           

Zhrnutie

www.bangaloreit.in/index.asp
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ZNOVU SPRIEMYSELŇOVANÉ ROZVOJOVÉ 
KRAJINY

Čo znamená výraz proexportná hospodárska politika?

Prečo sa o Singapure tvrdí, že je školským príkladom strategickej zemepisnej 
polohy?

Vďaka čomu sa Malajzia vypracovala na úspešnú krajinu súčasnosti?

Aké spoločné rysy má hospodársky rast krajín juhovýchodnej Ázie?

Proexportná hospodárska politika

Tajomstvo významného hospodárskeho úspechu, mimoriadne-
ho hospodárskeho rastu štátov východnej a juhovýchodnej Ázie 
tkvie v proexportnej priemyselnej politike. Jej podstata spočí-
va v rozvoji a priorite takých priemyselných odvetví, o ktorých 
výrobky je záujem na svetovom trhu. Dnes patria medzi najdô-
ležitejšie kapitálovo a technologicky náročné priemyselné vý-
robky v prvom rade z oblasti elektroniky a informatiky. Tempo 
rastu služieb v oblasti fi nančníctva a obchodu tu v 90. rokoch 
vynikalo aj v celosvetovom meradle.
Dva základné faktory proexportnej priemyselnej politiky sú: 
aj vo svetovom meradle mimoriadne vysoké investície zahra-
ničného kapitálu a široké využitie pracovnej sily. 2/3 zahranič-
ného kapitálu investovaného v  súčasnosti v  rozvojových kraji-
nách prúdi do krajín východnej a juhovýchodnej Ázie. Zloženie 

krajín exportujúcich kapitál sa však významne zmeni-
lo. V minulosti sa na tejto činnosti podieľalo výlučne 
Japonsko, dnes túto úlohu prevzali USA. V druhej 
polovici 80. rokov nadobudli na význame investície 
prevádzkového kapitálu v rámci regiónu.
Tento už po desiatky rokov neochvejne pretrvávajúci 
hospodársky rast prerušila v roku 1997 na krátku dobu 
ázijská fi nančná kríza, ale od roku 2000 vzrástla hod-
nota GDP znovu spriemyselňovaných krajín o 3-4%.
Rozlišujeme dve vlny rozvoja znovu spriemyselňova-
ných krajín, a to podľa toho, či bol ich významný hos-
podársky rast zaznamenaný v 70., alebo v 80. rokoch. 

Prvá vlna hospodárskeho rozvoja znovu 
spriemyselňovaných krajín sa začala 
v  70. rokoch. Do tejto skupiny pat-
ria štyri krajiny: Hongkong, Taiwan, 
Južná Kórea a Singapur.

Ofi ciálna webová stránka vlády Singapuru: www.gov.sg

Singapur je najlepšie obchodné 
centrum na svete. Vyhľadajme 
mapu mesta!
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Proexportná hospodárska politika

VEDÚCE NÁRODNÉ EKONOMIKY ÁZIJSKÉHO KONTINENTU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE 
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Druhá vlna hospodárskeho rozvoja znovu spriemysel-
ňovaných krajín spojená s rýchlym tempom rastu sa za-
čala v 80. rokoch. Medzi krajiny druhej vlny rozvoja patria: 
Malajzia, Thajsko, Filipíny a Indonézia.

Zalistujme späť k hodine o Číne. Čo už vieme o Hongkongu 
a Taiwane?

Singapur: najlepšie miesto obchodovania na svete, ob-
chodné centrum regiónu juhovýchodnej Ázie

Singapur je malá republika na Malajskom polostrove s roz-
lohou iba 646 km2 a so 4 miliónmi obyvateľov. 

Dnes patrí Singapur medzi najbohatšie krajiny sveta 
(hodnota GNI na osobu v roku 2004 bola 25 000 USD). 
Je najlepším obchodným centrom ázijského kontinentu 

a  zároveň najpriaznivejším inves-
tičným regiónom nadnárodných 
spoločností. „Najglobalizovanej-
ší“ štát na svete s najvyťaženej-

ším prístavom na svete. 
Vďaka mimoriadne vý-

hodnej strategickej zeme-
pisnej polohe, premyslenej 
štátom riadenej hospodár-
skej politike, modernej in-
fraštruktúre, priaznivým 
daňovým a  finančným 
podmienkam, respektí-
ve vysoko kvalifikovanej 
pracovnej sile sa stal naj-
významnejším impor-
térom prevádzkového 
kapitálu na Zemi. Cel-
ková hodnota zahranič-
ných kapitálových fondov 
v Singapure činí 187 mili-
árd USD. Všetky dôležité 
nadnárodné spoločnosti tu 

majú svoje zastupiteľstvo alebo dcérsku spoločnosť. Od 90. 
rokov sa stal vývozcom kapitálu aj samotný mestský štát. 
Roku 2005 dosahovala investičná zainteresovanosť Singa-
puru v zahraničí hodnotu takmer 120 miliárd USD.
Mestský štát je významným centrom finančníctva, prak-
ticky odtiaľto je usmerňovaný finančný obrat regiónu Ju-
hovýchodnej Ázie. Singapurská burza cenných papierov 
je 4. na svete čo sa týka obratu. V oblasti tzv. valutových 
špekulácií dosahuje Singapur na medzinárodnej úrovni re-
kordný obrat.
Vedúcu pozíciu v kapitálovo a  technologicky náročnom 
spracovateľskom priemysle zastáva elektronika. Perspektív-
nym plánom vlády je rozvoj špičkových technológií (napr. 
výroby robotov a biotechnológia). Spomedzi rôznorodých 
odvetví sektora služieb sú na svetovej úrovni predovšetkým 
finančníctvo a obchodné služby. Podiel týchto dvoch čin-
ností na tvorbe GDP Singapuru predstavuje v  súčasnosti 
takmer jednu tretinu.

Druhá vlna znovu spriemyselňovania rozvojových krajín

Spomedzi krajín druhej vlny dosiahla v súčasnosti najväčší 
hospodársky rast Malajzia. Je nielen krajinou importujú-
cou zahraničný kapitál, ale hodnota jej investícií v zahraničí 
dosahuje takmer 45 miliárd USD. Vedúcim odvetvím hos-
podárstva je spracovateľský priemysel, najmä elektronika. 
Malajzia je po USA a  Japonsku tretím najväčším expor-
térom integrovaných obvodov. Thajsko vďačí za svoj hos-
podársky rast rozvoju spracovateľského priemyslu, ku kto-
rému prispel zahraničný kapitál. 70%   celkového exportu 
tvorí toto odvetvie a v  rámci neho elektronika. Možnosti 
cestovného ruchu v krajine sú výnimočné v celosvetovom 
meradle. Bangkok patrí v súčasnosti medzi najnavštevova-
nejšie mestá v juhovýchodnej Ázii. Hospodársky rozmach 
Filipín sa začal až v  90. rokoch po upokojení vnútropo-
litickej situácie. Proexportné hospodárstvo je orientované 
na potravinársky, textilný a  odevný priemysel, respektí-
ve na  elektroniku. Takmer všetok kapitál prúdiaci hlavne 
z USA sa sústreďuje do hlavného mesta a jeho okolia. Mi-
moriadnej koncentrácii hospodárskej činnosti nasvedčuje 
aj to, že viac ako polovica celkovej priemyselnej výroby kra-
jiny pochádza z hlavného mesta.
Indonézia je najväčšia ostrovná krajina sveta. Základy hos-
podárstva vytvoril export ropy začiatkom 70. rokov. V 90. 
rokoch sa začal rozvoj priemyselnej výroby. Zahraničné 
investície prichádzajú hlavne do odvetvia elektroniky, tex-
tilného a drevospracujúceho (v rámci neho papierenského) 
priemyslu.

Otvorme virtuálnu obchodnú kanceláriu v Singapure!
„Need a virtual office in Singapore“: www.virtualoffice.com.sg

Zistime, kde sa nachádza 
tento dvojvežový mrakodrap!

Z poverenia Britskej východoindickej spoločnosti založil Stamford 
Raffles v  roku 1819 Singapur ako obchodné zastupiteľstvo. Pro-
stredníctvom prístavu v  prirodzene chránenom zálive s  hlbokou 
vodou sa Singapur stal najvýznamnejším obchodným strediskom 
britského impéria na Ďalekom Východe a  základňou jeho floti-
ly. V  roku 1945 získal postavenie kolónie britskej koruny. Po 
odchode Britov v  roku 1963 sa stal členom Malajzijského zväzu 
štátov, ale v roku 1965 zo zväzu vystúpil a stal sa nezávislou re-
publikou.
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Singapur: najlepšie miesto obchodovania na svete, 
obchodné centrum regiónu juhovýchodnej Ázie

Druhá vlna znovu spriemyselňovania rozvojových 
krajín
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99999999Ofi ciálna webová stránka vlády Malajzie: www.gov.my

Z  Bangalore odletíme do Singapuru a  v  rámci desaťdňovej 
cesty sa zoznámime so Singapurom a  Malajziou. Zostavme 
program našej cesty! Pomocou fotografi í a internetových adries 
zozbierajme, aké pozoruhodnosti nás čakajú počas našej cesty!

Prvý deň: Cesta z Bangalore do Singapuru.
Druhý a tretí deň: Prehliadka mesta Singapur.
Štvrtý a  piaty deň: Výlet na západnú stranu Malajského 
polostrova, na ostrov Pinang.
Šiesty a siedmy deň: Výlet na východnú stranu Malajského 
polostrova, do mesta Kuala Terengganu.

Ôsmy a  deviaty deň: Výlet do hlavného mesta Malajzie, 
do Kuala Lumpuru.
Desiaty deň: Z Kuala Lumpuru odlet do Bruselu, pretože 
sme spolu s našimi tromi priateľmi dostali ofi ciálne pozva-
nie od Európskej komisie.

Zbierajme fotografi e miest, ktoré sme navštívili! Referáty 
zo zážitkov z cesty očakávame na našej webovej stránke, aby 
ich spoznalo čo najviac študentov! Možno v budúcnosti otvorí-
me cestovnú kanceláriu?

Odcestujme do Singapuru a Malajzie!
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Určime zemepisnú polohu Singapuru! Koľko je v Sin-
gapure hodín, keď je v Budapešti poludnie?

V ktorom ročnom období sa 
oplatí navštíviť Kuala Lumpur?

Tajomstvo hospodárskeho úspechu znovu spriemysel-
ňovaných krajín východnej a juhovýchodnej Ázie tkvie 
v  proexportnej politike. Jej podstata spočíva v  rozvo-
ji a  priorite takých priemyselných odvetví, o ktorých 
výrobky je záujem na svetovom trhu. V  súčasnosti sú 
rozhodujúcimi kapitálovo a  technologicky náročné 
priemyselné odvetvia. Prvá vlna hospodárskeho rozvo-
ja znovu spriemyselňovaných krajín sa začala v 70. ro-
koch. Do tejto skupiny patria štyri krajiny: Hongkong, 
Taiwan, Južná Kórea a Singapur. Druhá vlna hospodár-
skeho rozvoja znovu spriemyselňovaných krajín spojená 
s rýchlym tempom rastu sa začala v 80. rokoch. Medzi 
krajiny druhej vlny rozvoja patria: Malajzia, Th ajsko, Fi-
lipíny a Indonézia. Singapur je najlepším obchodným 
mestom sveta, obchodným centrom juhovýchodného 
regiónu Ázie. Dominantné postavenie tu majú fi nančné 
a obchodné služby. Singapurský prístav je najvyťaženej-
ším prístavom na svete a Singapurská burza cenných 
papierov je 4. najväčšia na svete čo sa týka obratu.  

Zhrnutie
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EURÓPSKA INTEGRÁCIA
– OD VZNIKU PO SÚČASNOSŤ

1957-2007: Európska únia má päťdesiat rokov 

Zopakujme si, čo sme sa v  minulosti učili o  regionálnej hos-
podárskej integrácii! Vymenujme stupne vývinu regionálnej 
hospodárskej integrácie! Na ktorom stupni regionálnej hospo-
dárskej integrácie sa v súčasnosti nachádza EÚ?

Myšlienka zjednotenej Európy je starého dáta. Európska 
spolupráca sa stala reálnou po II. svetovej vojne. Najdôle-
žitejšou podmienkou a hybnou silou jej uskutočnenia boli 
rýchla povojnová obnova hospodárstva,  nemecko-fran-
cúzske zmierenie a požiadavka nastolenia trvalého mieru. 
Prvoradý význam európskej integrácie spočíva v posilnení 
stability hospodárskeho a politického života sveta. Spolu-
práca európskych krajín odštartovala rekordný hospodár-
sky rozvoj na kontinente.
Prvým krokom hospodárskej integrácie bolo v  roku 
1951 založenie Európskeho spoločenstva uhlia a  ocele 
(ESUO). Spolupráca bola zameraná na vytvorenie spoloč-
ného trhu pre nemecké uhlie a francúzsku železnú rudu. 
K dvom veľkým zakladajúcim štátom, Nemeckej spolkovej 
republike a Francúzsku, sa neskôr pripojili Taliansko, Bel-
gicko, Holandsko a Luxemburg.
Týchto šesť krajín (teda: Nemecká spolková republi-
ka, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxem-
burg) podpísalo v roku 1957 tzv. Rímsku dohodu, v rámci 
ktorej zriadili Európske spoločenstvo pre atómovú ener-
giu (Euratom), respektíve Európske hospodárske spolo-
čenstvo (EHS, známe ako „spoločný trh“) predstavujúce 
obsiahlejšiu integráciu. Hlavným cieľom západoeurópskej 
integrácie bolo vytvorenie spoločného trhu medzi člen-
skými krajinami. Jednotnosť trhu vytvorí voľný pohyb to-

varov, služieb, kapitálu a pracovnej sily medzi členskými 
krajinami. V  roku 1967 došlo k  zjednoteniu inštitúcií 
týchto troch integračných organizácií (Európskeho spo-
ločenstva uhlia a ocele, Európskeho spoločenstva pre ató-
movú energiu a Európskeho hospodárskeho spoločenstva) 
pod názvom Európske spoločenstvá.
Podpísaním Maastrichtskej dohody v roku 1992 vznik-
la dnešná Európska únia. Dohoda podpísaná v holand-
skom meste Maastricht nadobudla platnosť 1. novembra 
1993. Podľa dohody je cieľom EÚ užšia spolupráca, vy-
budovanie základov únie medzi členskými krajinami. 
Zachovanie mieru, snaha dosiahnuť politickú jednotu, 
spoločným úsilím zaručiť hospodársky a sociálny rozvoj, 
vytvoriť vnútorný trh. Odvtedy má európska integrácia 
názov Európska únia. Európska únia ako nový organi-
začný rámec európskej integrácie je založená na troch 
pilieroch:
Prvý pilier tvoria Európske spoločenstvá. V záujme pre-
hĺbenia hospodárskej integrácie sa členské štáty rozhodnú 
vytvoriť hospodársku a fi nančnú úniu. Táto skutočnosť 
umožňuje inštitúciám spoločenstiev viesť vo viacerých 
oblastiach (jednotný vnútorný trh, trhová hospodárska 
súťaž, jednotná mena, doprava, poľnohospodárstvo, práca, 
školstvo, kultúra, zdravotníctvo, spotreba, výskum, ochra-
na životného prostredia, atď.) spoločnú politiku. V  tejto 
dohode si za svoj defi nitívny cieľ vytýčia zavedenie spo-
ločnej meny.
Ako druhý pilier bola sformovaná spoločná zahraničná 
a  bezpečnostná politika vychádzajúca zo spolupráce 
medzi vládami. V rámci spolupráce prebieha vypracova-
nie možností spoločnej bezpečnostnej a  obrannej poli-
tiky.

Čo znamená výraz integrácia?

Kde bola podpísaná zakladajúca zmluva európskej integrácie?

V dôsledku ktorej zmluvy sa európska integrácia zmenila na Európsku úniu?

Kedy došlo k najväčšiemu rozšíreniu EÚ?

Ako sa v súčasnosti vyvíja na svetovom trhu hospodárska súťaž medzi EÚ a USA?

Ofi ciálna webová stránka Európskej únie „Európa server“: www.europa.eu

1957-2007: Európska únia má päťdesiat rokov

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Spoznajme Európsku úniu! – Linka EÚ:
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1981

Grécko1957

NSR 
Francúzsko 
Taliansko 
Holandsko 
Belgicko 
Luxemburg

Keď budeme mať mapu hotovú, zhotovme tablo EÚ! Ku každej krajine vyhľadajme taký obrázok, 
ktorý ju najlepšie vystihuje! V škole potom môžeme usporiadať výstavu máp zdobených fotografiami! 
Očakávame od vás správy o výstave tabla EÚ! Najoriginálnejšie uverejníme na našom portáli! Veľa 
úspechov!

1973

Veľká Británia 
Dánsko 
Írsko

1986 

Portugalsko 
Španielsko

1995

Rakúsko 
Fínsko 
Švédsko

2004

Maďarsko 
Česko 
Slovensko
Slovinsko 
Cyprus 
Estónsko 
Poľsko
Lotyšsko
Litva 
Malta

2007

Bulharsko
Rumunsko 

Ako sa vyvíjalo rozšírenie EÚ? Vypracujme takú mapu Európy, na ktorej rôznymi farbami označíme štáty, ktoré sa v danom roku pripojili k EÚ! 
Ako pomôcku pripájame tabuľku: 

Európska únia je jediné integrované zoskupenie na svete, 
ktoré tvorí najvyšší stupeň hospodárskej integrácie, mo-
netárnu úniu. Európska únia pozostávajúca v  súčasnosti 
z  27 členských štátov je jednoznačne vedúcim centrom 

svetovej eko-
n o m i -

ky. Žije v nej 8% obyvateľstva sveta a vytvára takmer 30% 
celosvetovej hodnoty GNI. 1/3 celosvetového exportu po-
chádza z krajín EÚ. Sem prúdi 1/3 celosvetových zahranič-
ných investícií a rovnaké množstvo kapitálu prúdi odtiaľto 
do krajín sveta.
Od druhej polovice 90. rokov do súčasných dní sa prie-
merný ukazovateľ hospodárskeho rastu EÚ pohyboval 
medzi 2 až 4%. Bol síce vyšší ako tempo rastu celosveto-
vého GDP – odhliadnuc od hospodárskej recesie v rokoch 
2001 a 2002 – výrazne však zaostával za hospodárskym 

rastom USA. Badateľná je aj strata pozícií EÚ 
vo  svetovom hospodárstve. Tieto fakty sú 

dostatočným dôvodom na to, aby 
Európska únia riešila najdôle-
žitejšiu úlohu súčasnosti, ktorou 
je jej transformácia v  záujme 
dosiahnutia úspechov na glo-
bálnom svetovom trhu.

Rada Európskej únie
Zistime, aké právomoci má Rada 
Európskej únie!

Súčasné postavenie Európskej únie vo svetovom 
hospodárstve, jej konkurencieschopnosť
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2008 hranice Maďarska so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, 
predstavujú tzv. schengenské hranice.

Rozšírenie Európskej únie

Zakladajúcu listinu súčasnej Európskej únie, tzv. Rímsku 
zmluvu, podpísali v  roku 1957 premiéri šiestich krajín. 
V  roku 2007 mala európska integrujúca organizácia 27 
členských krajín.
Maďarsko je členom Európskej únie od 1. mája 2004. 
K európskej integrujúcej organizácii sa pripojilo spolu s de-
viatimi inými krajinami. Rozšírenie únie v roku 2004 bolo 
doteraz jedným z najväčších v histórii EÚ.

Tretí pilier integrácie ustanovil medzivládnu spoluprácu 
v oblasti spravodlivosti a vnútra. V rámci tohto tretieho 
piliera začal v roku 1998 svoju ofi ciálnu činnosť Europol, 
inštitúcia určená riadiť spoluprácu policajných zborov 
európskych štátov.
Úzka vnútropolitická spolupráca je nutná preto, lebo v roku 
1985 vo francúzskom Schengene podpísali NSR, Belgic-
ko, Holandsko a  Luxemburg tzv. Schengenskú dohodu 
vytvárajúcu Európu „bez hraníc“. V zmysle dohody bola 
zrušená hraničná kontrola osôb, čiže po prekročení vonkaj-
šej hranice únie je cestovanie na území EÚ možné bez ces-
tovného pasu. S výnimkou Veľkej Británie a Írska podpísali 
k dnešnému dňu Schengenskú dohodu všetky členské štáty 
EÚ a  tiež Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ. Od roku 

Rozšírenie Európskej únie

Spoznajme Európsku úniu! – Linka EÚ: www.euvonal.eu

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   101 9/25/14   5:35 PM



102

V súčasnosti – ako sme sa o tom už učili – je jednou z roz-
hodujúcich zložiek hospodárskej konkurencieschop-
nosti výskum a  vývoj, teda odvetvie V + V. Kým USA 
a Japonsko venujú ročne priemerne 3% GDP na výskum, 
EÚ – 25 venovala na tento cieľ v roku 2005 len 2% GDP.

Zastupiteľstvo Európskej komisie v Maďarsku: www.eu.hu
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n	Aké odchýlky GDP sú 
medzi členskými kraji-
nami EÚ – 25 v oblasti 
nákladov vynaložených 
na V + V? V  ktorých 
členských krajinách EÚ 
sú tieto hodnoty najvyš-
šie a  v  ktorých najniž-
šie? Na ktorom mieste 
sa nachádza ukazovateľ 
Maďarska v  súťaži me-
dzi 25 krajinami?

n	Aká spolupráca by bola 
potrebná na to, aby sa 
EÚ stala vedúcim re-
giónom sveta v  oblasti 
vedeckého výskumu? 
Zistime, aké programy 
spolupráce v  oblasti 
výskumu jestvujú me-
dzi členskými krajinami 
únie!

n	Ako sa zmenilo hospodárstvo členských krajín v  tomto období? 
Kedy dosahovalo tempo rastu GDP najvyššiu a kedy najnižšiu hod-
notu?

n	Spomeňme si na učivo o  hospodárstve USA! Aké faktory stoja 
v pozadí nadmerného rastu amerického hospodárstva? Kedy došlo 
v danom období k najväčšej hospodárskej recesii USA? Aké faktory 
boli v pozadí tejto skutočnosti?

n	Čo sme sa v  minulosti učili o  vývine japonského hospodárstva? 
Kedy došlo k najväčšej recesii japonskej ekonomiky? Čo je v súčas-
nosti charakteristické pre japonské hospodárstvo?

n	Vypracujme prognózu očakávaného hospodárskeho rastu v  troch 
centrálnych regiónoch pre nasledujúce tri roky!

Percentuálny pomer nákladov 
GDP vynaložených na V + V, 2004Percentuálne tempo rastu centrálnych regiónov sveta v rokoch 1996 až 2005

Odpovedzme pomocou obrázka na dve nasledujúce otázky!

Pomocou grafu charakterizujme tempo rastu GDP EÚ-25 v  rokoch 
1996 až 2005!
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Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte 
Aký symbol je viditeľný pred budovou? Aká je súvislosť 
medzi budovou a plastikou znázorňujúcou tento symbol? Základy európskej integrácie položili zmluvy o Eu-

rópskom spoločenstva uhlia a  ocele (ESUO), Európ-
skom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom) 
a Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS). Eu-
rópske hospodárske spoločenstvo (známe onoho času 
ako spoločný trh) založilo v  roku 1957 v  Ríme šesť 
krajín – NSR, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Ho-
landsko a Luxemburg. V  roku 1973 sa k  spoločnému 
trhu pripojili Dánsko, Írsko a Veľká Británia. V  roku 
1981 Grécko, v  roku 1986 Španielsko a  Portugalsko. 
V  roku 1993 bolo spoločenstvo premenované na Eu-
rópsku úniu. V roku 1995 sa stali členmi EÚ Rakúsko, 
Fínsko a Švédsko a počet členov sa tak rozšíril na 15. 
V roku 1993 nadobudla platnosť Maastrichtská dohoda 
zakotvujúca úlohy medzi členskými štátmi a organizá-
ciami únie, ktoré boli sformulované v tzv. pilieroch. 1. 
mája 2004 sa k EÚ pripojilo ďalších 10 krajín, medzi 
nimi aj Maďarsko a 1. januára 2007 Bulharsko a Ru-
munsko, čím sa počet členov únie rozšíril na 27.  

Zhrnutie
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INŠTITÚCIE EURÓPSKEJ ÚNIE
A ICH PÔSOBENIE

Vymenujme hlavné riadiace orgány EÚ!

Akú dôležitú úlohu zohráva Rada Európskej únie?

Aká je organizovanosť Európskej komisie?

Aké svojské úlohy má Európsky parlament?

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU

Európska rada

Európska rada je zasadajúcim orgánom hláv štátov a  premiérov člen-
ských krajín EÚ schádzajúcim sa dva až tri razy do roka. Rozhoduje 
o hlavných politických, hospodárskych a sociálnych smeroch, respektíve aj 
o najdôležitejších strategických otázkach. Vo funkcii predsedníctva Rady sa 
členské krajiny každého pol roka (od januára do júna a od júla do decem-
bra) striedajú. Sídlom je vždy krajina úradujúceho predsedu.

Rada Európskej únie (Rada ministrov)

Rada Európskej únie (nie je totožná s Európskou radou) je najvyšším roz-
hodovacím orgánom Európskej únie. Radu EÚ tvoria ministri národných 
vlád krajín EÚ. Na zasadaniach sa zúčastňujú kompetentní ministri zod-
povední za tému, o ktorej sa práve rokuje. Spoločne s Európskym parla-
mentom prijíma zákony a spoločne s Európskou komisiou pôsobí ako 
výkonná moc. V Rade EÚ disponuje každá krajina daným hlasom. 
Najviac rozhodnutí sa rodí väčšinovým hlasovaním, ale v istých 
otázkach (napr. zdaňovanie, azyl a prisťahovalectvo, zahra-
ničná politika) je potrebné jednohlasné uznesenie. 
Sídlo Rady EÚ sa na-
chádza v  Bruseli, ale 
zasadania sa usku-
točňujú aj v  Luxem-
burgu.

Január – jún 2007 Nemecko

Júl – december 2007 Portugalsko

Január – jún 2008 Slovinsko

Júl – december 2008 Francúzsko

Január – jún 2009 Česko

Júl – december 2009 Švédsko

Január – jún 2010 Španielsko

Júl – december 2010 Belgicko

Január – jún 2011 Maďarsko

Júl – december 2011 Poľsko

Predsedovia EÚ od roku 2007
Prečo sa oslavy 50. výročia založenia EÚ konali 
v marci 2007 v Berlíne? Kedy bolo predsedom 
EÚ Maďarsko?

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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Európska rada

Rada Európskej únie (Rada ministrov)

Prečo má Rada
Európskej únie aj názov 
Rada ministrov?

Rada Európskej únie: www.consilium.europa.eu
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Európska komisia

Komisia stelesňujúca záujmy spoločenstva je orgán vy-
konávajúci každodennú prácu Európskej únie, teda vý-
konný orgán EÚ. Jej hlavnou úlohou je príprava uznesení, 
podávanie návrhov, ale vykonáva aj kontroly, prezentácie, 
v  mimoriadnych prípadoch rozhoduje a  realizuje úlohy. 
Sídlo má v Bruseli.
Európska komisia má 27 členov (medzi nimi jedného pred-
sedu a dvoch podpredsedov), ktorí sú známi ako európski 
komisári. Každá členská krajina môže delegovať do komisie 
jedného komisára. Každý z komisárov zodpovedá za jemu 
určenú oblasť pôsobenia EÚ. Členské krajiny vzájomnou do-
hodou nominujú predsedu komisie, ktorého musí schválením 
návrhu zvoliť Európsky parlament. Ostatní členovia komisie 
nadobudnú mandát so súhlasom predsedu. Nakoniec Európ-
sky parlament hlasovaním prejaví dôveru členom komisie.

Pozrime si webovú stránku Európskej komisie! Kto je v súčas-
nosti predsedom Európskej komisie? Ktorý členský štát EÚ repre-
zentuje predseda? Kto zastupuje v Európskej komisii Maďar-
sko Za ktorú oblasť pôsobenia zodpovedá maďarský komisár?

Európsky parlament

Štátni príslušníci členských krajín EÚ každých päť rokov 
volia poslancov Európskeho parlamentu, ktorého prvoradou 
úlohou je zastupovanie záujmov obyvateľstva. Pôsobenie 
parlamentu je sústredené v troch mestách: plenárne zasa-
dania prebiehajú v  Štrasburgu, rokovania výborov, posla-
neckých klubov a mimoriadne zasadania sa konajú v Bruseli 
a sekretariát a administratívne úrady pôsobia v Luxemburgu.
Parlament pri svojej činnosti zohľadňuje dva faktory: po-
pri zastupovaní záujmov jednotlivých štátov spolupracujú 
delegáti aj v rámci politických strán, ktoré zastupujú. Po-
litické skupiny alebo poslanecké kluby vytvárajú poslanci 
podľa stanoveného minimálneho počtu členov.
Úlohy, právomoci, kompetencie Európskeho parlamentu sa 
za posledné roky značne rozšírili. Medzi prioritné úlohy 
v súčasnosti patria:
n	schválenie členov komisie, kontrola jej činnosti (parla-

ment má právo vysloviť nedôveru komisii),
n	schválenie rozpočtu Európskej únie a kontrola jeho rea-

lizovania,
n	rozhodnutia súvisiace s monetárnou politikou, s Európ-

skou centrálnou bankou,
n	prijatie nových členov, uzavretie prístupových dohôd.

Pozrime si webovú stránku Európskeho parlamentu! Kto v sú-
časnosti zastupuje Maďarsko v Európskom parlamente?

Výnimočne môžu zástupcovia študentov vystúpiť v  Európskom 
parlamente! Uskutočnite vo vašej škole „prieskum verejnej mien-
ky“ o tom, ktoré problémy považujú študenti stredných škôl v sú-
časnosti za najzávažnejšie na európskom kontinente! Na našej 
webovej stránke o tom otvoríme fórum. Očakávame vaše návrhy!

Európska komisia

Európsky parlament
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Az Európai Unió jelképei

n	Európska vlajka: kruh 12 zlatých hviezd na modrom 
pozadí symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmónie 
medzi ľuďmi v Európe.

n	Európska hymna: tvorí ju záverečná časť IX. symfónie 
Ludwiga van Beethovena. Ak zaznie ako európska hym-
na, nesprevádza ju text.

n	9. máj Deň Európy: ideu súčasnej Európskej únie 
po  prvý raz sformuloval vo svojom vystúpení 9. mája 
1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert 
Schuman. Preto sa 9. máj stal dňom oslavujúcim zrod 
Európskej únie.

n	„Jednota v rozmanitosti“ je motto Európskej únie.

Súdny dvor Európskej únie
Jeho poslaním je poskytovať výklad a  zabezpečovať 
uplatňovanie základných zmlúv, poskytovať  právnu 
ochranu. Súdny dvor Európskej únie zaručuje rovnaké chá-
panie a uplatňovanie právnych noriem únie vo všetkých člen-
ských štátoch. Dohliada na dodržiavanie právnych noriem 
únie a kontroluje, či jednotlivé inštitúcie EÚ konajú v zmysle 
právnych ustanovení.

Dvor audítorov
Dvor audítorov je nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje fi -
nančné záležitosti inštitúcií, respektíve orgánov Európskej 
únie. Dôležitá je aj jeho úloha v oblasti poradenstva, podie-
ľa sa totiž na príprave rozpočtu. Dvor audítorov je teda záro-
veň poradný orgán. V prípade zmeny fi nančných nariadení 
je povinné vyžiadať si názor Dvora audítorov.

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Európsky hospodársky a  sociálny výbor je pomocným a 
poradným orgánom hospodárskych a  sociálnych zá-
ujmových skupín EÚ, orgánom predkladajúcim svoje 
stanoviská. Zastupuje napríklad záujmy zamestnávateľov, 
odborov, alebo aj spotrebiteľov.

Európska centrálna banka
Európska centrálna banka so sídlom vo Frankfurte je naj-
mladšou inštitúciou EÚ. Jej úlohou je vyznačiť smer spoloč-
nej monetárnej politiky, udržanie stability cien, dohlia-
danie nad stabilitou eura na fi nančnom trhu.

Európsky ombudsman
Medzi právomoci ombudsmana patrí vyšetrenie sťažností 
občanov členských krajín na pôsobenie inštitúcií alebo or-
gánov únie – s výnimkou súdu –, formulovanie odporúčaní, 
zastupovanie záujmov občanov EÚ. Európsky ombudsman 
sa nezaoberá súdnymi rozhodnutiami, ktoré nadobudli prá-
voplatnosť, ani uzavretými záležitosťami.

Európsky parlament: www.europarl.europa.eu

Európska centrálna banka

Čo symbolizuje kruh 12 hviezd?

Symboly Európsky úne

Výbor regiónov
Zastupuje regionálne a miestne samosprávy. Jeho čle-
novia sú volení na štyri roky. Úlohou výboru je informovať 
rozhodujúce orgány Európskej únie – pred vynesením uzne-
sení – o názore regionálnych a miestnych orgánov na danú 
vec.

Európska rada je zasadací orgán hláv štátov a premié-
rov členských štátov EÚ schádzajúci sa 2 až 3 razy do 
roka. Vo funkcii predsedníctva Rady sa členské kraji-
ny striedajú každého pol roka. Maďarsko zastupovalo 
túto funkciu od januára do júla roku 2011. Rada Eu-
rópskej únie je najvyšším rozhodovacím orgánom EÚ. 
Radu Európskej únie tvoria ministri národných vlád 
členských štátov EÚ. Komisia stelesňujúca záujmy spo-
ločenstva je výkonným orgánom vykonávajúcim kaž-
dodennú prácu EÚ. Európska komisia má 27 členov, 
ktorí sú známi ako európski komisári. Štátni občania 
členských štátov EÚ každých päť rokov volia poslan-
cov do Európskeho parlamentu, ktorého prvoradou 
úlohou je zastupovanie záujmov občanov. Parlament 
pri svojej činnosti zohľadňuje dva faktory: popri za-
stupovaní záujmov jednotlivých štátov spolupracujú 
delegáti aj v  rámci politických strán, ktoré zastupujú. 
Štyri symboly EÚ: európska vlajka, európska hymna, 
Deň Európy a motto EÚ.        

Zhrnutie
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HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

Prvá etapa Hospodárskej a  menovej únie: od júla 1990 
do roku 1993

V roku 1992 bola v rámci Maastrichtskej zmluvy vytvo-
rená Európska únia, respektíve štruktúry jej troch pilierov. 
Prvým pilierom únie je Hospodárska a menová únia.
Už Maastrichtská zmluva stanovovala inštitucionálne pod-
mienky Hospodárskej a menovej únie, konkrétne sa zaobe-
rala  Európskym systémom centrálnych bánk (European 
System of Central Banks - ESCB) a Európskou centrál-
nou bankou (European Central Bank – ECB). Európsky 
systém centrálnych bánk tvoria Európska centrálna banka 
a emisné banky členských krajín EÚ.
Maastrichtská zmluva zároveň určila fi nančné požiadavky, 
ktoré musia členské štáty EÚ spĺňať, aby sa mohli stať člen-
mi Hospodárskej a menovej únie. Sú to tzv. maastrichtské 
konvergenčné kritériá. Tieto požiadavky podmieňujúce 
zaradenie sa do eurozóny musia členské štáty EÚ nepre-
tržite spĺňať v priebehu dvoch rokov pred pristúpením.
Prvá etapa Hospodárskej a menovej únie bola ukončená 
ku koncu roka 1993, v rámci integrácie umožnili voľný po-
hyb kapitálu, vybudovali vnútorný trh a tak sa v konečnom 
dôsledku vytvorila hospodárska únia.

Druhá etapa Hospodárskej a menovej únie: od roku 1994 
do roku 1998

Druhá etapa sa začala v januári 1994 zriadením Európ-
skeho menového inštitútu. Úlohou Európskeho me-
nového inštitútu bola príprava uskutočnenia spoločnej 
menovej politiky, ďalej príprava na zriadenie Európskeho 

systému centrálnych bánk, respektíve Európskej centrál-
nej banky. Na čele Európskeho monetárneho inštitútu 
stál odborník v oblasti fi nančníctva maďarského pôvodu 
Sándor Lámfalussy, ktorého do dnešného dňa označujú 
za „otca eura“.
V roku 1995 stanovili konkrétny plán zavedenia spoločnej 
valuty a výmeny peňazí. Zrodilo sa rozhodnutie, že spoloč-
ná mena, k zavedeniu ktorej dôjde v budúcnosti, sa bude 
nazývať euro. V roku 1998 stanovili zoznam 11 členských 
krajín (Rakúsko, Belgické, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Ho-
landsko, Luxemburg, Nemecko, Taliansko, Portugalsko 
a Španielsko), ktoré 1. januára 1999 odštartovali Hospo-
dársku a menovú úniu.
V roku 1998 stanovili – neodvolateľne zakotvili – výmenné 
kurzy medzi jednotlivými národnými valutami a eurom, 
ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 1999.
V roku 1998 zriadili Európsky systém centrálnych bánk 
a  Európsku centrálnu banku. Európska centrálna banka 

Ako upravila Maastrichtská zmluva Hospodársku a menovú úniu?

Aké úlohy má Európska centrálna banka?

Kedy sa môže členský štát Európskej únie stať členom Hospodárskej a menovej 
únie?

Aké nominálne hodnoty majú eurové mince a bankovky?

Webová stránka Európskej centrálnej banky (European Central Bank): www.ecb.int

Takzvané maastrichtské konvergenčné kritériá:

1. Stabilita kurzu: valutové kurzy krajín eurozóny musia zostať 
vo vopred stanovenom fl uktuačnom pásme.

2. Udržateľná rozpočtová pozícia: defi cit štátneho rozpočtu 
v danej členskej krajine nesmie prekročiť 3% GDP.

3. Nízka zadlženosť štátu: veľkosť verejného dlhu nesmie 
prekročiť 60% GDP.

4. Cenová stabilita: miera infl ácie daného štátu môže prevyšo-
vať úroveň troch krajín EÚ s najnižšou infl áciou najviac o 1,5 
percentuálnych bodov. 

5. Úroková konvergencia: dlhodobá úroková miera môže byť 
maximálne o 2 percentuálne body vyššia než je táto miera 
v troch štátoch EÚ s najnižšou mierou infl ácie.

Prvá etapa Hospodárskej a menovej únie: od júla 
1990 do roku 1993

Druhá etapa Hospodárskej a menovej únie: od 
roku 1994 do roku 1998

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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(European Central Bank – ECB) so sídlom vo Frankfurte 
je najmladšou inštitúciou EÚ. Úlohou Európskej centrál-
nej banky je vyznačiť smer spoločnej monetárnej politi-
ky. Medzi jej dôležité úlohy patrí aj zabezpečenie finančnej 
rovnováhy a udržanie stability cien.

Tretia etapa Hospodárskej a menovej únie: od 1. januára 
1999 do dnešných dní

1. január 1999 predstavuje skutočné odštartovanie Hos-
podárskej a menovej únie, zmenu monetárnej politiky na-
sledovným spôsobom:

n	Vtedy vstúpila do platnosti Hospodárska a menová únia 
a od toho času euromena funguje ako spoločná zúčto-
vacia jednotka.

n	Ustálený bol výmenný (konverzný) kurz medzi eurom 
a národnými menami.

n	Európska centrálna banka (ECB) stanovila a  zaviedla 
jednotnú menovú politiku, ktorej uskutočňovanie za-
bezpečujú národné emisné banky.

n	Monetárna politika sa dostala nad národnú úroveň 
a  preto za ňu nesú zodpovednosť rozhodujúce orgány 
Európskej centrálnej banky.

1. januára 2001 sa k eurozóne pridružilo aj Grécko a po-
čet členských krajín používajúcich spoločnú menu tak 
vzrástol na 12.
Zrod nového platobného prostriedku, novej meny (eura 
= €), sa datuje od 1. januára 2002. Vtedy vydali prvé euro-
vé bankovky a mince a v 12 krajinách zaviedli používanie 
výlučne spoločnej meny, teda eura. Banky prevádzali ban-
kové kontá klientov z národnej meny na eurá bez manipu-
lačných poplatkov.

Výmenu peňazí uskutočnili do 28. februára 2002. Národ-
né valuty (napr. západonemeckú marku, taliansku líru, 
rakúsky šiling) stiahli z obehu, ale v národných emisných 
bankách ich ešte istý čas bolo možné zameniť.

The Euro, our currency (euro, naša spoločná mena).
 Portál Európskej komisie zaoberajúci sa eurom: www.ec.europa.eu/euro

O  niekoľko rokov už budeme aj v  Maďarsku platiť eurami 
a  nie forintmi! Spoznajme už teraz eurové mince a  eurové 
bankovky! Navštívme portál Európskej centrálnej banky a od-
povedzme na nasledujúce otázky:
1. V akých hodnotách existujú eurové bankovky?
2. Ako sa nazývajú drobné mince eura?
3. V akých hodnotách exitujú euro mince?
4. Porovnajme eurové bankovky a mince vydávané rôznymi 
krajinami! Je medzi nimi rozdiel?

Na webovej stránke Európskej centrálnej banky si pozrime, aké 
ochranné prvky majú eurové bankovky!

Tretia etapa Hospodárskej a menovej únie:
od 1. januára 1999 do dnešných dní

Cieľom Hospodárskej a menovej únie je cenová stabilita, zaručenie udržania hodnoty spoločnej valuty, vytvorenie mo-
netárnej politiky eurozóny, respektíve zavedenie jednotnej spoločnej meny. V súčasnosti je euro platobným prostriedkom 
v 18 členských krajinách z 28. Maastrichtská zmluva určila finančné požiadavky, ktoré musia členské krajiny Európskej 
únie spĺňať, aby sa mohli stať členmi Hospodárskej a menovej únie. Tieto podmienky musia nepretržite plniť po dobu 
dvoch rokov pred pridružením sa k eurozóne. V roku 1998 zriadili Európsku centrálnu banku. 1. januára 2002 uviedli 
do obehu eurové bankovky a eurové mince.                  

Zhrnutie

1. januára 2007 sa k eurozóne pripojilo Slovinsko, roku 
2008 Malta a  Cyprus, roku 2009 Slovensko, roku 2014 
Lotyšsko a tak sa už v 18 z 28 členských krajín Európskej 
únie platí eurami.
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POĽNOHOSPODÁRSKA A REGIONÁLNA POLITIKA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) Európskej 
únie

Spomedzi sektorových politík EÚ je nesporne naj-
významnejšia Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). 
Z  takmer 130 miliárd eur súčasného (obdobie od roku 
2007 do roku 2013) rozpočtu únie približne 40% smeru-
je do sektora poľnohospodárstva. Čím sa však dá tento 
vysoký pomer odôvodniť, keď v súčasnosti poľnohospo-
dárstvo prispieva k produkcii GDP EÚ 27 len 2% a na-
vyše v poľnohospodárstve je zamestnaných len 5% aktívne 
pracujúcich?

Ako funguje spoločná poľnohospodárska politika únie?

Pozrime si desať najdôležitejších regulačných prostriedkov 
SPP!

1. Inštitucionálne ceny: Poľnohospodárskym výrobkom, 
respektíve väčšine produktov stanovuje EÚ tzv. inštitu-
cionálne ceny, ceny platné pre vnútorný trh. Znamená to, 
že daný poľnohospodársky tovar má v rámci EÚ rovnakú 
cenu, nezávisle od toho, z ktorej členskej krajiny pochádza.

2. Podpora exportu (vývozná refundácia): Podpora výrob-
cov vyrovnávajúca rozdiely pochádzajúce z vyšších cien na 
vnútornom trhu a nižších cien na svetovom trhu.

3. Intervencia: Intervencia znamená zásah do trhových 
pomerov. Napríklad v  prípade nadprodukcie EÚ skúpi 

Aké boli pôvodné ciele zavedenia spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Prečo mnohí spochybňujú spoločnú poľnohospodársku politiku?

Ako funguje v praxi regionálna politika EÚ?

Prečo je dôležité, na akom stupni vývoja je daný región?

K tomu, aby sme pochopili SPP, sa musíme trochu vrátiť v čase 
a pozrieť si pôvodné ciele a transformáciu SPP!

Po II. svetovej vojne zápasilo poľnohospodárstvo Západnej 
Európy s  vážnymi problémami. Rodinné farmy neboli schopné 
konkurovať zámorským veľkofarmám. Nedokázali zabezpečiť 
obyvateľstvu patričné množstvo potravín a  aj príjmy zaostávali 
za príjmami dosahovanými vo veľkovýrobe. Hrozilo nebezpečen-
stvo, že rodinné farmy zaniknú.
Európske hospodárske spoločenstvo založené Rímskou zmluvou 
v roku 1957 zakotvilo princípy spoločnej poľnohospodárskej po-
litiky vytýčením nasledujúcich cieľov:

n zvýšenie poľnohospodárskej výroby a produktivity;
n zabezpečenie patričnej životnej úrovne pre osoby žijúce z poľ-

nohospodárskej výroby;
n stabilizovanie trhov poľnohospodárskych výrobkov;
n zabezpečenie riadneho zásobovania.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ vstúpila do platnosti 
v  roku 1962. Vtedy založili aj Európsky poľnohospodársky ga-
rančný fond, fi nančný fond poľnohospodárskej politiky, ktorý 
dodnes plní svoju funkciu. Na rozhodnutiach súvisiacich s poľ-
nohospodárskou politikou sa uznáša Rada Európskej únie, pri-
čom  rozhodujúcu úlohu zohráva aj Európska komisia, pretože 
je nielen iniciátorom rozhodnutí, ale aj samotným rozhodovacím 
orgánom. Do začiatku 70. rokov sa spoločenstvo stalo sebestač-
ným, samozásobovateľským v oblasti poľnohospodárskej výroby 
a začalo sa vo svetovom obchode presadzovať ako čoraz závaž-
nejší exportér. Značne vzrástla technická úroveň výroby a jej efek-
tivita. Začiatkom 80. rokov sa začali hlásiť prvé problémy SPP. 
Úpravy stimulujúce rozšírenie výroby viedli k nadbytku výrobkov. 
Reforma SPP v roku 1984 si vytýčila za cieľ zrušiť nadbytok poľ-
nohospodárskej produkcie, zaviedla kritérium tzv. garantovaného 
maximálneho množstva, ktoré zakotvilo v prípade každého poľ-
nohospodárskeho výrobku v každej členskej krajine maximálnu 
mieru výroby. V  rámci reformy SPP odštartovanej v  roku 2000 
sa popri pôvodných cieľoch poľnohospodárskej politiky objavili 
aj nové:

n zachovanie štruktúry európskej rodinnej farmy,
n udržanie obyvateľstva na vidieku,
n zachovanie pôvodného rázu krajiny,
n rozvoj vidieka.

Informácie o poľnohospodárstve: www.europa.eu.int/comm/agriculture

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) 
Európskej únie

Ako funguje spoločná poľnohospodárska politika 
únie?
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nadbytok, uskladňuje ho a neskôr speňaží. Skupujúca cena 
môže byť nižšia ako cena na vnútornom trhu a len čiastoč-
ne pokrýva výrobné náklady.

4. Podpora výroby: Určité výrobky dostávajú podporu vý-
roby. Vyplácanie závisí od rozmerov pestovateľskej plochy 
(napr. pšenica hrubozrnná) alebo od výrobnej kvóty (napr. 
tabak).

5. Priame fi nancovanie výroby: Zaviedlo sa v 90. rokoch 
v  oblasti pestovania obilia a  chovu hovädzieho dobytka. 
Jeho cieľom je priame doplňovanie príjmov výrobcov. Vy-
platená suma závisí od rozmerov obrábanej plochy, respek-
tíve od počtu hospodárskych zvierat.

6. Zdravie zvierat, bezpečnosť potravín: Regulácia zdra-
via zvierat a bezpečnosti potravín spoločenstva sa stali roz-
hodujúcimi od 90. rokov. EÚ vytvorila jednotné veterinárne 
právne predpisy, ktoré majú zabrániť prepuknutiu a šíreniu 
sa epidémií v prípade ochorenia zvierat. Pre potraviny, res-
pektíve pre spracovateľské závody stanovila veterinárne, 
hygienické požiadavky. Jednotné sú aj predpisy týkajúce sa 
ochrany chovu úžitkových zvierat. V  súlade so záujmami 

spotrebiteľov uplatňujú v praxi úradnú kontrolu nad proce-
som výroby „od farmy na stôl“. V dôsledku škandálov uply-
nulých rokov (napr. choroba šialených kráv, vtáčia chrípka) 
sa regulácia stala nesmierne dôležitou.

7. Agroenviromentálne opatrenia: Zaviedli v 90. rokoch. 
Z hľadiska ochrany životného prostredia je ich cieľom po-
máhať farmárom hospodáriacim v znevýhodnených oblas-
tiach. Členské krajiny v rámci národných programov určia, 
aké opatrenia je potrebné a nutné uplatniť v  jednotlivých 
oblastiach, regiónoch.

8. Výrobky špeciálnej kvality: Tým, že sa nároky spotre-
biteľov dostali do popredia, narastá dopyt po čo najkva-
litnejších potravinách. Výrobcom v EÚ sa otvára možnosť 
predaja takých poľnohospodárskych výrobkov a  potravín, 
ktorým potvrdzujú geografi cký pôvod a navyše aj špeciálne 
metódy ich výroby. V súčasnosti právne predpisy spoločen-
stva umožňujú uznanie troch druhov špeciálnej kvality:
n	špeciálny výrobok pochádzajúci z  chráneného miesta 

produkcie;
n	výrobok s chráneným geografi ckým názvom;
n	výrobok zaručene špeciálnej tradície.

Výrobné hodnoty
10 000 miliónov

Počet poľnohospodárskych
podnikov (v tis.)

5 000 miliónov

0
Rastlinná výroba

Živočíšna výroba

2000

1000

0
n	V  rokoch 2003 až 2005 exis-

tovalo v  27 členských kraji-
nách EÚ takmer 15 miliónov 
poľnohospodárskych výrob-
ných jednotiek (fariem). Avšak 
2/3 z  nich možno priradiť iba 
k  štyrom členským štátom EÚ! 
O  ktoré štyri krajiny ide? Čím 
možno odôvodniť, že v  týchto 
členských štátoch je tak veľa 
fariem?

n	Preskúmajme aj výrobné hod-
noty odvetví rastlinnej výroby 
a chovu hospodárskych zvierat! 
Ktoré štyri krajiny EÚ patria me-
dzi najväčších výrobcov v  ob-
lasti rastlinnej výroby a  chovu 
hospodárskych zvierat?

n	Aké fakty spôsobujú, že šty-
ri krajiny s  najväčším počtom 
fariem a  štyri krajiny dosahu-
júce najvyššiu produkciu sa 
nezhodujú? V  ktorých dvoch 
členských štátoch EÚ je poľno-
hospodárska výroba najproduk-
tívnejšia?

Jednotný regulačný systém SPP bol a je neustále veľmi kritizovaný! Nie je to náhoda, veď poľnohospodárstvo Európskej únie je veľmi rôzno-
rodé. V dôsledku odlišných prírodných a spoločenských podmienok sa poľnohospodárstvo jednotlivých členských krajín EÚ značne odlišuje! 
Pomocou obrázka charakterizujme obrovské rozdiely medzi poľnohospodárstvami členských krajín EÚ!

Ministerstvo pôdohospodárstva: www.fvm.hu
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9. Biovýroba: V záujme uspokojenia sústavne rastúcich ná-
rokov spotrebiteľov a zaručenia kvality vyrobených biopro-
duktov EÚ zjednotila predpisy týkajúce sa výroby biopro-
duktov.

10. Rozvoj vidieka: Od 90. rokov rastie prepojenie medzi 
rozvojom regiónov a SPP. V rámci neho poskytuje spolo-
čenstvo pomoc farmárom hospodáriacim v znevýhodne-
ných oblastiach. Členské krajiny stanovujú perspektívne 
programy, aké opatrenia sú potrebné v jednotlivých regió-
noch.

Regióny a regionálna politika Európskej únie

Hlavnou úlohou regionálnej politiky je znižovanie roz-
dielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a 
zmierňovanie zaostávania menej rozvinutých regiónov. 
Jedným z prvých krokov Európskej únie pri vytváraní regi-
onálnej politiky bolo vybudovanie jednotného územného 
štatistického systému. Vo všeobecnosti môžeme povedať, 
že hlavnú územnú jednotu regionálnej politiky EÚ tvoria 
regióny. Región je správny celok, ktorý možno zemepis-
ne ohraničiť, je na nižšej úrovni ako štát, ale na vyššej ako 
obec a charakterizujú ho spoločné znaky.
V  súčasnosti (v rokoch 2007 až 2013) vynakladá EÚ na 
regionálnu politiku najväčšiu časť svojho rozpočtu – 47%. 
Túto sumu poskytuje jednotlivým členským štátom EÚ 
Európsky fond regionálneho rozvoja.
Regionálna politika EÚ si vytýčila tri významné ciele:
Cieľ č.1: napomáhať rozvoj a prispôsobovanie štruktúry za-
ostalých regiónov. Sem patria tie regióny, v ktorých GDP/

osobu nedosahuje 75% priemeru spoločenstva. Vo  vše-
obecnosti môžeme povedať, že takmer 2/3 (!) podpory re-
gionálnej politiky EÚ smerujú do regiónov, na ktoré sa 
vzťahuje prvý vytýčený cieľ.
Cieľ č. 2: upevniť regionálnu konkurencieschopnosť a zlep-
šiť úroveň zamestnanosti. Na tejto podpore sa môžu podie-
ľať regióny, ktoré nepatria do prvej cieľovej skupiny.
Cieľ č. 3: upevniť európsku územnú spoluprácu. Prostred-
níctvom spoločných miestnych a  regionálnych iniciatív 
upevňovať cezhraničnú spoluprácu.

Regionálne rozdiely

Najvyspelejšie územia Európskej únie sa rozprestiera-
jú pozdĺž osi, ktorá sa tiahne od Londýna na severozá-
pad, pokračuje cez Nemecko až po severné Taliansko. 
Forma tejto priemyselnej osi pripomína banán a preto ju 

Webová stránka Výboru regiónov: www.cor.eu.int

Ktoré sú najdôležitejšie ciele Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky?Ako súvisia s regionálnou politikou?

Regióny Európskej únie a regionálna politika EÚ

Zoznam oblastí územného členenia EÚ sa nazýva NUTS (vyslov: 
nats, Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) zoznam, 
t. j. nomenklatúra štatistických územných jednotiek. NUTS zo-
znam znamená jednotné územné rozdelenie na nižšej úrovni ako 
je štát. NUTS je hierarchické usporiadanie na piatich stupňoch: 
troch regionálnych (1, 2, 3) a dvoch lokálnych (4, 5). Keďže v jed-
notlivých členských štátoch EÚ existovalo iné administratívne 
členenie založené na historickej tradícii, NUTS sa v  končenom 
dôsledku stal heterogénnym územným systémom. Poukazuje na 
to aj skutočnosť, že kým Luxemburg, Dánsko alebo Írsko zaradili 
do NUTS 1, v Nemecku alebo Rakúsku tejto územnej úrovni zod-
povedajú spolkové krajiny.

V Maďarsku je členenie NUTS:

NUTS 1: krajina
NUTS 2: sedem regiónov
NUTS 3: 19 žúp a hlavné mesto
NUTS 4: 166 mikroregiónov
NUTS 5: 3152 miest a obcí

Regionálne rozdiely
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Na mape sme vyznačili 15 najvyspelejších a  15 najzaostalejších 
regiónov EÚ. Na akú mieru zaostalosti poukazuje skutočnosť, že 
v roku 2004 303% regionálneho priemeru GDP/osobu EÚ 27 pred-
stavuje úroveň vyspelosti centrálneho londýnskeho regiónu a  len 
24% úroveň vyspelosti severovýchodného regiónu Rumunska?

stotožňujúc s  modrou farbou únie čoraz viacerí nazývajú 
„modrým banánom“. Tento „modrý banán“ zahŕňa kolísku 
priemyselnej revolúcie, stredné Anglicko, súvislé priemy-
selné pásmo Holandska, Belgicka a severného Francúzska. 
Pokračuje pozdĺž Rýna, zaberá aj priemyselnú oblasť Porú-
ria. Končí sa na juhu priemyselným trojuholníkom Miláno 
– Turín - Janov. V súčasnosti sa k tomuto priemyselnému 
pásmu pripájajú čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce hospodár-
ske regióny, napríklad v blízkej budúcnosti vytvoria jednu 
z významných hospodárskych oblastí mestá Stredozemia. 
Druhá budúca hospodárska os sa spája so štátmi strednej 
a východnej Európy, ktoré pristúpili k spoločenstvu v roku 
2004 a predstavuje pásmo od Hamburgu, cez Berlín, Lip-
sko, Prahu po Viedeň a Budapešť.

n	Vymenujme niekoľko z 15 najvyspelejších regiónov EÚ!
n	Vymenujme niekoľko z 15 najzaostalejších regiónov EÚ!
n	Vymenujme najvyspelejší a najzaostalejší región EÚ!
n	Do akej miery sa odlišuje úroveň vyspelosti siedmich regiónov Ma-

ďarska od priemernej hodnoty regionálneho GDP/osobu v EÚ?
n	Pozrime si webovú stránku najvyspelejšieho a najzaostalejšieho re-

giónu EÚ!
London Development Agency – Londýnska agentúra pre rozvoj:
www.lda.gov.uk
North-East Regional Development Agency – Agentúra severovýchod-
ného rozvojového regiónu: www.ardnordest.ro 

Predstavme najvyspelejší a/alebo najmenej vyspelý región! Premýš-
ľajme nad tým, aké špeciálne úlohy regionálneho rozvoja môžu byť 
v najvyspelejších a najzaostalejších regiónoch!

Fotografi u zhotovili v najvyspelejšom regióne EÚ.
Zistime, v ktorom meste sa nachádza táto budova!

Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z  naj-
významnejších sektorových politík Európskej únie. 
Jej podiel na spoločnom rozpočte predstavuje takmer 
40%. Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky sa 
k  dnešnému dňu významne zmenili. Najdôležitejšie 
regulačné prostriedky SPP v súčasnosti sú: inštitucio-
nálne ceny, podpora exportu (vývozná refundácia), in-
tervencia, podpora výroby, priame fi nancovanie výroby. 
Hlavná úloha regionálnej politiky spočíva v znižovaní 
rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých re-
giónov a zmierňovaní zaostávania menej rozvinutých 
regiónov. Regióny sú vo všeobecnosti hlavnými územ-
nými jednotkami regionálnej politiky EÚ. V súčasnosti 
takmer polovica rozpočtu EÚ ide na regionálny rozvoj. 
Takmer 2/3 podpory regionálnej politiky EÚ smerujú 
do regiónov prvého vytýčeného cieľa, v ktorých GDP/
osobu nedosahuje 75% priemeru spoločenstva.   

Zhrnutie
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ŠTÁTY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Región strednej a východnej Európy

V dôsledku svojského historického vývinu štáty strednej 
a východnej Európy bežne zaraďujú do jedného regiónu.

Svojský historický vývin sa začal už v 15.–16. storočí, keď sa 
tieto krajiny – vzhľadom na ich zemepisnú polohu – nepo-
dieľali na veľkých geografi ckých objavoch. Svetový obchod 
sa sústreďoval v krajinách rozprestierajúcich sa na brehoch 
Atlantického oceánu a štáty nachádzajúce sa vo vnútro-
zemí kontinentu sa postupne dostali na jeho perifériu. 
V týchto krajinách, oproti západnej časti európskeho kon-
tinentu, sa priemyselná revolúcia naštartovala len neskôr, 
v 19. storočí. Základy nahromadenia kapitálu potrebného 
k spriemyselňovaniu položila poľnohospodárska výroba, 
využívajúca priaznivé zemepisné danosti, a export potra-
vín do západných oblastí kontinentu. V dôsledku I. sve-
tovej vojny sa hranice štátov regiónu podstatne zmenili. 
Zanikla rakúsko-uhorská monarchia a na jej bývalom úze-
mí vzniklo viac samostatných národných štátov. II. svetová 
vojna nesmierne spustošila krajiny tohto regiónu.
Po II. svetovej vojne sa región začal svojsky historicky 
vyvíjať. Víťazstvo Sovietskeho zväzu znamenalo zároveň 
rozšírenie jeho politickej záujmovej sféry na niekoľko štá-

Akým svojským historickým rozvojom prešli štáty strednej a východnej Európy?

Čo chápeme pod pojmom zmena režimu?

Aké podobné hospodárske črty majú tieto krajiny?

Pokiaľ možno územne rozširovať Európsku úniu?

Už aj pomenúvanie regiónu je problematické. V správach zo sve-
ta neraz hovoria o „východostrednej“ Európe (totiž o východnej 
časti strednej Európy), o zemepisne nesprávne označenej stre-
dovýchodnej Európe (strednej časti východnej Európy), často 
však región označujú len ako východnú Európu alebo ako bývalé 
socialistické štáty. Keďže dodnes neexistuje jednotný názov, bu-
deme používať z geografi ckého hľadiska najbližší názov, krajiny 
strednej a východnej Európy.

tov sveta. V dôsledku politického rozdelenia Európy po 
II. svetovej vojne boli Albánsko, Bulharsko, Českosloven-
sko, Juhoslávia, NDR, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko nú-
tené prevziať socialistický model vytvorený v Sovietskom 
zväze. Základné prvky socialistického hospodárstva sú: 
štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov, plánované hos-
podárstvo, prerozdeľovanie hodnôt.
Najzávažnejšie súčasné hospodárske a  spoločenské prob-
lémy v  krajinách strednej a  východnej Európy súvisia 
so zmenou režimu, ktorá sa začala v rokoch 1989 až 1990. 
Zmena režimu je proces, v rámci ktorého niekdajšie socia-
listické štáty prechádzajú zo socialistického typu hospodár-
sko-spoločenského režimu na trhové hospodárstvo. Naj-
dôležitejšie prvky trhového hospodárstva sú súkromné 
vlastníctvo, snaha o dosiahnutie osobného zisku pôsobiaca 
ako hnacia sila trhového hospodárstva a vznik veľkých spo-
ločenských a majetkových rozdielov.   

Webová stránka Vyšehradskej štvorky – Visegrad Group: www.visegradgroup.eu112

Región strednej a východnej Európy

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

V ktorom stredoeurópskom meste sa nachádza tento most?
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Obyvateľ-

stvo

(v milió-

noch)

GNI/

osobu

(USD)

GNI

(v mld. 

USD)

Celkový zahra-

ničný prevádz-

kový kapitál 

(v mld. USD)

Dátum pristúpenia k EÚ

Vyšehradská štvorka¹

Česko 10,2 11 220 115 59 1. mája 2004

Poľsko 38,2 7 160 273 93 1. mája 2004

Maďarsko 10,1 10 070 102 61 1. mája 2004

Slovensko² 5,4 7 950 43 15 1. mája 2004

Pobaltské štáty

Estónsko 1,3 9 060 12 12 1. mája 2004

Lotyšsko 2,3 6 770 16 5 1. mája 2004

Litva 3,4 7 210 25 6 1. mája 2004

Štáty juhovýchodnej Európy

Albánsko 3,1 2 570 8 2 Možný nasledujúci člen EÚ

Bulharsko 7,7 3 450 27 9 1. januára 2007

Rumunsko 21,6  3 910 85 24 1. januára 2007

Republiky bývalej Juhoslávie3

Bosna a Hercegovina 3,9 2 700 11 2 Možný nasledujúci člen EÚ

Chorvátsko 4,4 8 290 37 13 1. júla 2013

Macedónsko 2,0 2 830 6 2 Možný nasledujúci člen EÚ

Čierna Hora4 0,7  ….  ….  …. Možný nasledujúci člen EÚ

Srbsko5 7,4 3 220 26 5 Možný nasledujúci člen EÚ

Slovinsko6 2,0 17 440 35 8 1. mája 2004

Európske štáty SNŠ7

Bielorusko 9,8 2 760 27 2 Politika susedských vzťahov s EÚ

Moldavsko 4,2 930 3 1 Politika susedských vzťahov s EÚ

Ukrajina 47,1 1 520 72 17 Politika susedských vzťahov s EÚ

¹  Vo Vyšehrade v roku 1991 podpísali dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je podporovať stabilitu v regióne.
²  Od 1. januára 2009 je členom Hospodárskej a menovej únie.
³  V roku 1945 bola vyhlásená Juhoslovanská federatívna ľudová republika, zväz šiestich juhoslovanských národ-

ných členských republík. Juhoslávia bola krajina so socialistickým zriadením, ktorá sa rozpadla v krvavej občian-
skej vojne v rokoch 1991-1995.

4  Od 3. júna 2006 samostatný štát.
5  GNI, GNI/osobu a údaje o stave zahraničného prevádzkového kapitálu – v Srbsku a Čiernej Hore spolu.
6  Od 1. januára 2007 člen Hospodárskej a menovej únie.
7  SNŠ – Spoločenstvo nezávislých štátov – 12 zväzových republík bývalého ZSSR (Sovietskeho zväzu) v roku 1991 

založilo pásmo voľného obchodu

n	V ktorých troch štá-
toch žije viac ako treti-
na obyvateľstva regió-
nu?

n	Vymenujme päť krajín, 
v ktorých počet obyva-
teľstva nedosahuje ani 
2,5 milióna!

n	Nazvime tie tri kraji-
ny, v  ktorých hodnota 
GNI/osobu prevyšuje 
10 000 USD!

n	V ktorých dvoch štá-
toch nedosiahla hod-
nota GNI/osobu ani 
2 000 USD?

n	Ktoré tri krajiny produ-
kujú viac ako polovicu 
celkovej hodnoty GNI 
regiónu?

n	V  ktorých troch štá-
toch sa nachádza viac 
ako polovica zahranič-
ného prevádzkového 
kapitálu celého regió-
nu?

Obchodná webová stránka štátov strednej a východnej Európy –
Business Portal for Central and Eastern Europe www.ceemarket.com

Štáty regiónu strednej a východnej Európy

Na základe tabuľky preštudujme štáty regiónu! Pomocou atlasu vymenujme hlavné mestá týchto krajín!

Krajiny strednej a vý-
chodnej Európy (2005)

Akú úlohu zohrávalo hlavné mesto Slovenska v histórii Uhorska? Porovnajme počet obyvateľov Varšavy a Budapešti!
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114 O Čiernej Hore po maďarsky:

Maďarsko
(61,2 mld. USD)

2 mld. USD a menej

2,1–5  mld. USD

5,1–25 mld. USD

25,1 mld. USD a viac

Všetok zahraničný prevádzkový kapitál v krajinách strednej 
a východnej Európy, 2005

V  období zmeny režimu sa sektorová štruktúra hospodárske-
ho života výrazne zmenila. Skrachovala väčšina priemyselných 
podnikov so zastaranou výrobnou technológiou, produkujúca 
na niekdajší socialistický trh. Zmenou vlastníckych pomerov v poľ-
nohospodárstve značne klesol počet družstiev, niekdajších výrob-
ných jednotiek, a do popredia sa dostali malé poľnohospodárske 
podniky. Paralelne s poklesom relatívnej úlohy priemyslu a poľno-
hospodárstva výrazne vzrástol hospodársky význam sféry služieb. 
Podmienkou moderného trhového hospodárstva je vyspelý ban-
kový a fi nančný systém, komplexné obchodné a komerčné služby 
pokrývajúce celé hospodárstvo. Základom prechodu na trhové 
hospodárstvo a zároveň jeho najkritickejším bodom je privatizácia. 
Pod pojmom privatizácia chápeme proces, v rámci ktorého pre-
chádzajú výrobné prostriedky vlastnené v minulosti štátom do sú-
kromného vlastníctva.
Obdobie zmeny režimu je veľmi ťažké a  niekedy nastoľuje také 
spoločenské otázky, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné. Rozdiely medzi 
blahobytom a  biedou sú čoraz očividnejšie. Podiel zaregistrova-
ných nezamestnaných dosiahol 12 - 14% obyvateľstva aktívneho 
veku. Zároveň, žiaľ, v  národných hospodárstvach výrazne rastie 
podiel tzv. „tieňového hospodárstva“ (hospodárskych činností uta-
jených pred štátnymi orgánmi, daňovými úradmi, pôsobenie hos-
podárskej mafi e, čierny obchod, ilegálne zamestnávanie).

Krajiny strednej a východnej Európy sa značne líšia v tom, 
kedy a akým spôsobom v nich prebehla zmena režimu.

Rozšírenie Európskej únie na východ – Kde sa nachádza 
východná hranica EÚ?

Koľko spomedzi 19 štátov uvedených v tabuľke na 113. strane 
je členom EÚ?

Najdôležitejšou politickou a hospodárskou otázkou krajín 
strednej a východnej Európy je ich pripojenie sa k EÚ. Jed-
nou zo základných podmienok pridruženia sa k EÚ je prí-
slušnosť k európskemu kontinentu. O prijatie do EÚ môže 
požiadať taká európska krajina, v ktorej pôsobí trhové hos-
podárstvo a je demokratickým právnym štátom. Na to, aby 
EÚ prijala žiadosť o členstvo niektorého európskeho štátu 
a začala prístupové rokovania, je potrebný jednohlasný sú-
hlas členských štátov EÚ.
Pridružením 12 štátov strednej a východnej Európy v ro-
koch 2004 až 2007 (v predchádzajúcej tabuľke nefi guruje 
Cyprus a Malta – tieto krajiny sa stali členmi EÚ 1. mája 
2004) uskutočnila európska integrácia vo svojej dovtedajšej 
histórii rozšírenie najväčších rozmerov. V  tabuľke možno 

Webová stránka Európskej komisie, týkajúca sa rozšírenia: www.ec.europa.eu/enlargement

V ktorom meste strednej Európy sa nachádza táto budova? Vyme-
nujme, ktoré budovy možno odtiaľto vidieť!

Pomocou mapy charakterizujme rozdiely medzi krajinami regiónu 
na základe výšky zahraničného prevádzkového kapitálu!

Rozšírenie Európskej únie na východ – Kde sa 
nachádza východná hranica EÚ?
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115115115115115O Čiernej Hore po maďarsky: www.montenegro.info.hu

Vítame vás v Čiernej Hore,
v jednom z najmladších samostatných národných štátov Európy!

vidieť, ktoré spomedzi krajín regiónu považuje EÚ v budúcnosti za mož-
ných členov. Nedávno vstúpilo do EÚ Chorvátsko. Otáznym zostáva, 
kedy sa môžu stať členmi európskej integrácie ostatné štáty bývalej Juho-
slávie a Albánsko.
Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina sú bezprostrednými východnými su-
sedmi EÚ. Vzťah medzi týmito štátmi a EÚ určuje tzv. politika sused-
ských vzťahov EÚ. Jej cieľom je dosiahnuť, aby v okolí EÚ nevznikli nové 
deliace bariéry, aby sa znižovali rozdiely a vytvárali také spoločensko-hos-
podárske pomery, v dôsledku ktorých by sa tieto východoeurópske krajiny 
v dohľadnom čase mohli stať členmi EÚ!

V minulosti sme sa už učili, že od polovice 90. rokov klesla konkurencieschop-
nosť EÚ v porovnaní s USA.
Ako súvisí zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ s jej rozšírením na východ?
Prediskutujme, kde by bolo treba stanoviť východnú hranicu EÚ!
Na našej webovej stránke očakávame vaše názory podložené odôvodneniami!

Spoznajme Čiernu Horu! Preskúmajme spoločne najdôležitejšie zeme-
pisné a spoločenské charakteristiky krajiny! 

Najdôležitejšie údaje o Čiernohorskej republike:

Rozloha: 13 812 km².
Počet obyvateľov v roku 2006: 684 736.
Hlavné mesto: Podgorica (počet obyvateľov 173 000).
Administratívne členenie: je rozčlenená na 21 obcí, tzv. opštiny.
Úradný jazyk: srbský. 
Viac ako 40% obyvateľstva patrí k Čiernohorcom a 30% k Srbom.
70% obyvateľstva sa hlási k pravoslávnej cirkvi a takmer 20% k islamu.

História Čiernohorskej republiky

Srbský názov Crna Gora (neskôr v latinčine Montenegro) sa po prvý 
raz objavil v listinách z roku 1296 a jeho význam je čierna hora. Od 18. 
storočia bola prevažná časť územia Montenegra (dnešnej Čiernohor-
skej republiky) súčasťou stredovekého srbského štátu. Neskôr sa 
ho zmocnila Osmanská ríša. V roku 1878 bola Čierna Hora na Ber-
línskom kongrese uznaná za nezávislý štát. V  roku 1910 tu vyhlásili 
kráľovstvo, ale v  roku 1916 kráľa zbavili moci. V  roku 1918 vzniklo 
Srbsko-chorvátsko-slovinské kráľovstvo, ktorého súčasťou sa stala aj 
Čierna Hora. Po II. svetovej vojne vznikla Juhoslovanská socialistická 
zväzová republika, ktorej členským štátom sa stala aj Čierna Hora. 
V  roku 1991 vystúpili z Juhoslávie Slovinsko a Chorvátsko, v nasle-
dujúcom roku Bosna a Hercegovina a po nej aj Macedónsko. Vznikla 
Juhoslovanská zväzová republika, ktorú tvorili Srbská republika a Re-
publika Čierna Hora. 4. februára 2003 vzniklo štátne spoločenstvo 
Srbska a Čiernej Hory, založené na voľnom spojení dvoch štátov. 21. 
mája 2006 55,5% čiernohorského obyvateľstva hlasovalo za nezávis-
losť, ktorú Srbsko uznalo. Ofi ciálne vstúpilo rozdelenie do platnosti 3. 
júna 2006. Čiernohorská republika je tak v súčasnosti jedným z naj-

mladších štátov sveta. Hlavným cieľom krajiny je čo najrýchlejšie vstú-
piť do Európskej únie.

Geografi a Čiernohorskej republiky

Na juhovýchode Jadranského mora, paralelne s morským pobrežím 
sa tiahne Dinárske pohorie s navrstvenými vysokými horami. Centrom 
horského masívu je Durmitor s najvyšším vrcholom krajiny, ktorým je 
Bobotov Kuv (2522 m). Hlavné rieky sú Lim, Tara a Piva. Čiernohorské 
Skadarské jazero je najväčším jazerom na Balkánskom polostrove.

Ekonomika Čiernohorskej republiky

V roku 2006 predstavovala celoročná hodnota GNI 3,4 miliardy USD 
a  hodnota GNI/osobu sa odhadovala na 3800 USD. Hospodárstvo 
Čiernej Hory je od roku 2003, od vzniku štátneho spoločenstva, samo-
statné. Poukazuje na to skutočnosť, že už vtedy mala krajina svoju ná-
rodnú banku a namiesto juhoslovanského dinára bolo a je jej národnou 
menou euro. V súčasnosti je „vlajkovou loďou“ hospodárstva cestovný 
ruch a jeho úloha bude v budúcnosti narastať. Kým v roku 2003 zaví-
talo do krajiny 150 tisíc zahraničných turistov, v roku 2005 ich už bolo 
300 tisíc. Popri morskom pobreží je preferovaným turistickým cieľom 
najväčší národný park krajiny, Durmitorský národný park. Takmer 30% 
zahraničného kapitálu, ktorý plynulo prúdi do krajiny a ktorého hodno-
ta od roku 2002 postupne rastie, pochádza z Maďarska.  Investovaný 
je hlavne do komunikácií a fi nančného sektora.

Zhotovme spoločne marketingový plán Čiernohorskej republiky, s mimo-
riadnym dôrazom na ojedinelé turistické možnosti! Zavítajme aj na čierno-
horský informačný portál v maďarskom jazyku: www.montenegro-info.hu.

Očakávame najúspešnejšie projekty a predstavy o rozvoji cestovného 
ruchu na našom portáli! Želáme vám veľa úspechov! Kedy vyrazíme 
do Čiernej Hory? 

115

V  Albánsku, Bulharsku, Českosloven-
sku, Juhoslávii, NDR, Poľsku, Maďar-
sku a Rumunsku vzniklo v rokoch 1945 
až 1949 socialistické spoločensko-hos-
podárske zriadenie. Zmena režimu je 
proces, v  rámci ktorého niekdajšie so-
cialistické krajiny prechádzajú zo socia-
listického typu hospodársko-spoločen-
ského zriadenia na trhové hospodárstvo. 
Pridružením 12 štátov strednej a  vý-
chodnej Európy v  rokoch 2004 až 
2007 uskutočnila európska integrácia 
vo  svojej dovtedajšej histórii rozšíre-
nie najväčších rozmerov.      

Zhrnutie
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RUSKO

Kedy a ako vznikla Ruská federácia?

Aké faktory stoja v pozadí výrazného ruského hospodárskeho rastu?

Čo charakterizuje ruské hospodárstvo?

Akú rolu zohráva Rusko na európskom kontinente v zásobovaní zemným plynom?

Ktoré sú najväčšie ruské podniky?

Od cárskeho Ruska po Sovietsky zväz – niekdajšia his-
torická veľmoc

Na hodinách dejepisu sme sa oboznámili s  históriou Ruska 
a  Sovietskeho zväzu. Pripomeňme si najdôležitejšie udalosti 
a ich hospodárske následky!

Sovietsky zväz patrí medzi víťazné mocnosti II. svetovej 
vojny. Na základe Jaltskej dohody o povojnovom uspo-
riadaní, ktorú podpísal vo februári 1945 so Spojenými 
štátmi a Veľkou Britániou, nadobudol politický a hos-
podársky vplyv predovšetkým v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy, neskôr ho rozšíril do susediacej 
východnej Ázie. Tým vytvoril základ socialis-
tického svetového hospodársko-politického 
systému. Náklady na obrovské spriemyselňo-
vanie a  rozsiahle zbrojenie fi nancoval z príj-
mov pochádzajúcich z ťažby a  exportu ropy. 
Od roku 1985 sa sovietske vedenie snažilo 
zreformovať socialistický režim. V dôsledku 
zavedenia reforiem sa systém rozpadol a v de-
cembri 1991 Sovietsky zväz zanikol aj ofi ci-
álne. Ruská federácia v roku 1991 vyhlásila 

vznik nezávislého štátu ako federatívnej republiky. Rus-
ko ako právny nástupca Sovietskeho zväzu zostalo stálym 
členom Bezpečnostnej rady OSN.
Po vyhlásení nezávislého Ruska, ešte koncom roka 

1991, vzniklo Spoločenstvo nezávislých štátov 
(SNŠ), pozostávajúce z  12 členských štátov 
bývalého Sovietskeho zväzu.

Ruský štát vznikol v roku 1480 z moskovského kniežatstva. V 16. 
storočí sa ďalej rozširoval a v 17. storočí, po podmanení si Si-
bíri, siahala jeho moc už po Ďaleký Východ. Počas vlády Petra 
Veľkého sa v  18. storočí Rusko zaradilo medzi veľmoci. V  19. 
storočí sa začal rozvíjať priemysel, čím sa začali prehlbovať aj do-
vtedy jestvujúce obrovské spoločenské rozdiely, čo v roku 1917 
vyústilo do Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V roku 1922 
vznikol Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR), Soviet-
sky zväz. II. svetová vojna si vyžiadala obrovské obete, zahynulo 
takmer 20 miliónov ľudí, hospodárstvo ležalo v troskách.

Ofi ciálna webová stránka vlády Ruskej federácie: www.gov.ru

Od cárskeho Ruska po Sovietsky zväz – niekdajšia 
historická veľmoc

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Členské štáty SNŠ: Azerbajdžan, 
Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, 
Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Ar-
ménsko, Tadžikistan, Turkménsko, 
Ukrajina, Uzbekistan. Tri pobaltské 
štáty zamietli svoje členstvo v  SNŠ. 
(Tieto pobaltské republiky sú členmi 
EÚ aj NATO.) Zakladajúca listina SNŠ 
(po anglicky Commonwealth of In-
dependent States – CIS) bola prijatá 
v  roku 1993, v  zmysle čoho možno 
Spoločenstvo nezávislých štátov po-
važovať za zónu voľného obchodu. 
Sídlo má v Minsku. Pozrime si webo-
vú stránku SNŠ! www.cis.minsk.by

Podniknime virtuálnu návštevu moskovského Kremľa! www.kremlin.museum.ru
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Ako sa od roku 1992 do dnešných dní vyvíjali procesy ovplyv-
ňujúce ruské hospodárstvo?

Ruský GNI, vývin hodnôt exportu a importu od roku 1992 
do roku 2004

Oživenie ruského hospodárstva sa začalo roku 2000 
a  spôsobilo diferenciáciu spoločnosti, do krajnosti za-
chádzajúcu sociálnu nerovnosť. 6% ruského obyvateľ-
stva žije v súčasnosti pod svetovou hranicou chudoby, jeho 
denný príjem nedosahuje ani 1 USD. Zároveň 20% vyš-
šie postavenej populácie disponuje príjmami v  hodnote 
51% z celkových príjmov krajiny. Kým je na jednej strane 
značná časť obyvateľstva odkázaná na potravinovú pomoc, 
na druhej strane sa medzi najbohatšími ľuďmi sveta zvyšuje 
počet ruských miliardárov. V roku 2006 predstavoval maje-
tok najbohatších ľudí Ruska takmer 20 miliárd USD (čo je 
takmer 1/5 hodnoty ročného GNI Maďarska).

Základ hospodárskeho úspechu – ropa a zemný plyn

Rusko je najväčším producentom a exportérom zemného 
plynu na svete a (po Saudskej Arábii) druhým najväčším 
producentom a  exportérom ropy na svete. Export ropy 
a  zemného plynu predstavuje v  súčasnosti takmer 80% 
(!) celkového ruského vývozu tovarov.
Aj na mape na 118. strane možno vidieť, že Rusko den-
ne vyťaží takmer 9,5 milióna barelov ropy. (Barel je dutá 
miera používaná na ropnom trhu a znamená sud. 1 barel je
159 litrov.) Miera dennej ťažby ropy v Rusku len mini-
málne zaostáva za svetovým lídrom, Saudskou Arábiou. 
(V Saudskej Arábii sa denne vyťaží 11 miliónov barelov 
ropy.)

Ruská federácia na ceste k veľmoci

Rusko patrí v súčasnosti svojou rozlohou medzi najväč-
šie krajiny na svete a počtom obyvateľstva je na 8. mieste.

Ktoré miesto zastáva Rusko na zozname najväčších národných 
hospodárstiev sveta? Zalistujme si späť na 78. stranu a znovu 
si preštudujme tabuľku!

Roku 2003 patrilo Rusko medzi krajiny s najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcim národným hospodárstvom. V  rokoch 2003 
až 2004 tempo rastu ruského GDP predstavovalo rekord-
ných 7,1%. V súčasnosti sa tempo rastu ruského hospodár-
stva pohybuje v rozpätí 6-7%.

V 90. rokoch klesla celková hodnota hospodárskej produk-
cie Ruska takmer o polovicu. Do roku 1999 neustále klesala 
hodnota GNI krajiny, ako aj jej export a import. Minimum 
dosiahnuté v  roku 1999 bolo výsledkom ruskej fi nančnej 
krízy roku 1998.
Súčasný ruský hospodársky rozmach sa začal v roku 2000 
a súvisí so zmenou politickej orientácie. V roku 2000 bol 
zvolený nový prezident, ktorý vyhlásil a  odvtedy dôsled-
ne uplatňuje novú ruskú hospodársku politiku. Jej motto 
znie: „Rusko má všetky predpoklady k tomu, aby sa opätov-
ne stalo veľmocou!“ Rast priemyselnej výroby, štátne vlast-
níctvo a rastúci vplyv štátu, nepretržite sa zvyšujúci export, 
mimoriadne vysoké ceny ropy na svetovom trhu, ruské spo-
ločnosti prerážajúce medzi svetovú hospodársku špičku, to 
všetko svedčí o „novom“ Rusku. O  takom Rusku, ktoré 
jednoznačne patrí medzi rozhodujúce štáty svetového hos-
podárstva a svetovej politiky.

Navštívme ruského prezidenta!
Ofi ciálna webová stránka Úradu prezidenta Ruska: www.kremlin.ru 117

Základ hospodárskeho úspechu –
ropa a zemný plyn

Ruská federácia na ceste k veľmoci

Vyhľadajme na mape najväčšie ložiská ropy v Rusku!
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118 Webová stránka Gazpromu: www.gazprom.ru
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Krajiny produkujúce najviac ropy na svete, 2005

n	Vymenujme podľa kontinentov krajiny, 
ktoré patria medzi najväčších exportérov 
ropy na svete!

n	Ktoré krajiny patria medzi najväčších 
producentov ropy na svete a  zároveň 
nefigurujú medzi najväčšími exportérmi 
ropy na svete? Prečo nie? Naše tvrdenia 
aj odôvodnime!

n	Ktoré krajiny patria v  oblasti Perzského 
zálivu medzi najväčších exportérov ropy?

n	Pozrime si portál piatich najväčších podnikov!
n	Na aké hlavné okruhy pôsobnosti sa viažu najväčšie ruské podniky?
n	Akú pomernú časť celkovej hodnoty GNI Maďarska predstavuje príjem dvoch najväčších ruských 

podnikov? Čo možno vyvodiť z týchto údajov?
n	Navštívme virtuálne Gazprom, najväčší podnik Ruska! Pripravme prezentáciu na základe nasledujú-

cich aspektov:
 n	Úloha Gazpromu v ruskom národnom hospodárstve.
 n	Gazprom ako najväčší dodávateľ zemného plynu v Európe.
 n	Päť súčasných významných projektov Gazpromu.
 n	Vzťahy medzi Gazpromom a Maďarskom.

Očakávame prezentácie na našu webovú stránku! Prajeme úspešnú prácu!

Najväčšie podniky v Rusku
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n	Vymenujme podľa kontinentov krajiny, 
ktoré patria medzi najväčších producen-
tov ropy na svete!

n	Ktoré krajiny patria v  oblasti Perzské-
ho zálivu medzi vedúcich producentov 
ropy?

Krajiny exportujúce najviac ropy na svete, 2005

Keď skúmame mapu zobrazujúcu 
krajiny patriace medzi najväčších 
exportérov ropy na svete, máme 
možnosť vidieť, že Saudská Ará-
bia – najväčší exportér ropy na sve-
te – dodáva denne na svetový trh 9 
miliónov barelov ropy. Na druhom 
mieste sa nachádzajúce Rusko 
denne predá takmer 7 miliónov 
barelov ropy.

Sídlo spoločnosti Gazprom 
v Moskve

Zoznámme sa s  piatimi najväčšími podnikmi Ruska – patriacimi medzi 500 najväčších 
podnikov na svete!

Názov podniku
Pora-
die*

Príjem
(v mld. USD)

Profi t
(v mld. USD)

Okruh činnosti
Sídlo 

podniku

1. Gazprom 102 50,8 14,9 ťažba a preprava 
zemného plynu

Moskva

2. Lukoil 115 46,3 6,4 rafi nácia ropy Moskva

3. UES of Russia 213 27,8 1,9 zásobovanie 
elektrickou energiou 
– služby

Moskva

4. Rosneft Oil 367 17,7 4,2 rafi nácia ropy Moskva

5. Surgutneftegas 443 15,2 4,0 ťažba ropy Surgut

*Poradie – miesto medzi podnikmi Global 500 na základe ročných príjmov

Päť najväčších podnikov Ruska v roku 2005 na základe hodnoty celkových príjmov
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119Cestujme do Ruska! – Hello-Rusko.hu: www.hello-oroszorszag.hu

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5 rok

USD/barel

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Vývin svetovej ceny ropy od roku 1991 do roku 2006

Preštudujme si pomocou grafu vývoj ceny ropy!

n	Koľko USD stál 1 barel ropy na svetovom trhu v roku 1991?
n	Ako sa vyvíjala cena ropy v  90. rokoch? Kedy bola najvyššia a  kedy 

najnižšia? Uveďme aj cenovú úroveň!
n	Aké významnejšie udalosti sa udiali v ruskom hospodárstve v tom obdo-

bí 90. rokov, keď bola cena ropy najnižšia?
n	V ktorom roku v období 1991-2006 prekročila cena ropy po prvý raz 

úroveň z roku 1991? Ako sa vtedy vyvíjalo tempo rastu ruského hospo-
dárstva?

n	Koľkonásobne prevyšovala cena ropy na svetovom trhu v  roku 2006 
svetovú cenu ropy z roku 1991 a z roku 1999?

n	Aká je v súčasnosti cena ropy? 

Zemný plyn
Ropa
Uhlie

Smery importu hlavnejších nosičov 
energie do EÚ (percentuálne rozdelenie 
daných nosičov energie podľa hlavných 
smerov importu, 2005)

n	Pomocou mapy sa spoločne zamyslime 
nad tým, ako by EÚ mohla znížiť závislosť 
na energetických nosičoch pochádzajú-
cich z ruského trhu!

n	Z  ktorých iných krajín by podľa vášho 
názoru mohla EÚ kupovať energetické 
nosiče?

n	Aké iné nosiče energie by v budúcnos-
ti mohli zameniť fosílne nosiče energie? 
Spomeňme si, čo sme sa učili o obnovi-
teľných nosičoch energie! 

V predchádzajúcom texte sme konštatovali, že počnúc ro-
kom 2003 sa ruské hospodárstvo začalo vyvíjať rekord-
ným tempom aj vo svetových meradlách.

V akom spojení je táto skutočnosť s vývinom cien ropy? Koľ-
ko USD stál jeden barel ropy na svetovom trhu v roku 1991 
a koľko v roku 2006?

Pre najväčšieho producenta a  exportéra zemného ply-
nu na svete je Európska únia, respektíve v širšom zmysle 
európsky kontinent, nepochybne najdôležitejším od-
bytovým trhom. Rusko zohráva významnú úlohu v EÚ, 
a tým aj v Maďarsku, v zásobovaní energiou. Nie náhodou 
je v súčasnosti jedným z najdôležitejších cieľov Európskej 
únie vytvorenie spoločnej energetickej politiky. Viac ako 
polovicu fosílnych nosičov energie, ktoré spotrebuje Eu-
rópska únia, pochádza z importu. (Do EÚ je dovážaných 
takmer 60% zemného plynu a 80% ropy, ktoré sa využívajú 
na výrobu energie.)

Aké nebezpečenstvo môže spôsobiť skutočnosť, že prevažná 
väčšina nosičov energie importovaná do EÚ pochádza z jednej 
či z dvoch krajín? Môže hospodárska závislosť spôsobiť politic-
ké problémy?

Ako o tom svedčí mapa, 17% uhlia, 32,1% ropy a  40% 
zemného plynu importovaného do Európskej únie pri-
chádza z Ruska. V prípade Maďarska je závislosť na rus-
kom zemnom plyne ešte väčšia, veď dodávky zemného 
plynu z Ruska do našej krajiny predstavujú 85% (!).

V  roku 1991 vyhlásila Ruská federácia ako zväz re-
publík svoju nezávislosť. Rozlohou patrí Rusko medzi 
najväčšie krajiny na svete, počtom obyvateľstva je na
8. mieste. Súčasný rozmach ruského hospodárstva súvisí 
so zmenou politickej orientácie, ku ktorej došlo v roku 
2000. Výsledkom novej ruskej hospodárskej politiky je 
aj v  súčasnosti rekordné tempo ročného rastu ruské-
ho hospodárstva dosahujúce 6 - 7 %. Táto skutočnosť 
však spôsobila hlbokú sociálnu diferenciáciu, extrémne 
sociálne nerovnosti. V  súčasnosti je Rusko najväčším 
producentom a  exportérom zemného plynu na svete, 
respektíve (po Saudskej Arábii) druhým najväčším pro-
ducentom a exportérom ropy na svete. Ropa a zemný 
plyn tvoria v súčasnosti takmer 80% (!) ruského expor-
tu. Pre ruský zemný plyn je Európska únia nepochybne 
najdôležitejším odbytovým trhom.      

Zhrnutie

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   119 9/25/14   5:36 PM



120120

BLÍZKY VÝCHOD – PRÍŤAŽLIVÁ SILA ROPY

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu – Organization of the 
Petroleum Exporting Countries, OPEC: www.opec.org

Španielsko
Portugalsko

Maroko

ČadNiger

Mali

Západná
Sahara

Mauritánia

Turecko

Sudán

Eritrea

Etiópia

Irán

Pakistan

Afganistan

Turkménsko

Uzbekistan

A
r a b s k é  m

o r e

Kaspické
more

Perzský záliv

A
t l

a n t i
c k ý  o

c e á n
S t r e d o z e m n é  m

o
r

e

Č
e

r
v

e
n

é
 

m
o

r
eProdukcia ropy

            1000 tis. barelov/deň

                   100 tis. barelov/deň

Celková hodnota GNI
100 mld. USD

5 mld. USD

Počet obyvateľov

20 mil. obyv.

5 mil. obyv.

1 mil. obyv.

Výdavky na zbrojenie
v % GDP

10%

5%

n	Vytvorme skupiny krajín na základe ich štátnych foriem! V ktorých 
dvoch krajinách je štátnou formou absolútna monarchia?

n	Vytvorme skupiny krajín na základe celkovej hodnoty GNI! Ktorá kra-
jina Blízkeho Východu má najvyspelejšie národné hospodárstvo?

n	Vytvorme skupiny krajín na základe celkového počtu obyvateľov! 
Ktorá krajina regiónu je najľudnatejšia?

n	Vytvorme skupiny krajín na základe pomeru obyvateľstva hlásiaceho 
sa k islamu! Ktoré krajiny možno na základe náboženstva považovať 
za 100 % islamské?

n	Vytvorme skupiny krajín na základe ich podielu na produkcii a expor-

Ismerjük meg a Közel-Kelet egyes országait!Spoznajme štáty Blízkeho Východu

Alžírsko: Štátna forma: re-
publika. 99% obyvateľstva sa 
hlási k  islamu. 97% exportu 
tvorí výlučne ropa a  zemný 
plyn, respektíve ich produkty. 
Takmer ¼ importu tvoria po-
traviny.

Maroko: Štátna forma: ústav-
ná monarchia. 99% obyvateľ-
stva sa hlási k  islamu. Ťažba 
ropy je minimálna, krajina však 
patrí medzi vedúcich výrobcov 
fosfátu na Zemi. „Vlajkovou 
loďou“ hospodárstva sa v po-
sledných rokoch stal cestovný 
ruch.

Tunis: Štátna forma: republi-
ka. 98% obyvateľstva sa hlási 
k  islamu. Krajina má zásoby 
ropy, ale ťažba ropy je zatiaľ 
zanedbateľná. Patrí medzi 
vedúcich výrobcov fosfátu na 
svete. Významný rozmach bol 
zaznamenaný v oblasti cestov-
ného ruchu. Tunis sa stal ob-
ľúbenou destináciou turistov 
z EÚ.

Líbya: Štátna forma: republi-
ka. 97% obyvateľstva sa hlási 
k  islamu. V  roku 1969 bolo 
vojenským pučom zrušené 
kráľovstvo a  zriadený arab-
ský socialistický štát založený 
na islame. Medzinárodná poli-
tická mienka o štáte je kritická. 
90% exportu tvorí ropa a zem-
ný plyn. Je 11. najväčším ex-
portérom ropy na svete.

Egypt: Štátna forma: republika. 94% 
obyvateľstva sa hlási k  islamu. Najľud-
natejšia arabská krajina. Viac ako polo-
vica GDP pochádza zo sektoru služieb, 
v rámci ktorého je najúspešnejšie odvet-
vie cestovného ruchu. Významný zdroj 
príjmov znamenajú návštevy domova 
v zahraničí zamestnaných občanov.

Saudská Arábia: Štátna forma: absolútna monarchia. 100% 
obyvateľstva sa hlási k  islamu. Na jej území sa nachádzajú 
dve posvätné miesta islamského sveta: Mekka a  Medina. 
Najväčšie národné hospodárstvo Blízkeho Východu, najväčší 
producent a exportér ropy na svete. V Saudskej Arábii sa na-
chádzajú najväčšie zásoby ropy na svete. 90% exportu kraji-
ny tvorí výlučne ropa a ropné produkty. Štát s jasne najvyšším 
vplyvom v OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu).

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

te ropy! V ktorých krajinách prevyšuje denná ťažba ropy 1 milión 
barelov?

n	Ktorá krajina sa úplne líši od ostatných krajín Blízkeho Východu? 
Prečo?

n	Krajiny sveta vynakladajú na zbrojenie priemerne 2,5 % GDP. Hod-
nota prevyšujúca toto percento sa považuje za značne vysoké ná-
klady na zbrojenie. Vymenujme tie krajiny regiónu, ktoré vynaklada-
jú na zbrojenie viac ako 5 % GDP! Aké politické faktory podľa vášho 
názoru odôvodňujú takéto vysoké náklady na zbrojenie?

n	Zvoľme si jednu krajinu a pripravme jej prezentáciu!
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121Charta Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive
The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC: www.gcc-sg.org
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v % GDP

10%
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Kuvajt: Štátna forma: ústavná monar-
chia. 85% obyvateľstva sa hlási k islamu. 
Je jednou z  najbohatších krajín sveta. 
90% exportu tvorí ropa. Je 7. najväčším 
exportérom ropy na svete. V Kuvajte sa 
nachádza 10%  celosvetových zásob 
ropy. Zohráva významnú úlohu na sveto-
vom peňažnom trhu.

Bahrajn: Štátna forma: konštitučná dedičná mo-
narchia. 100% obyvateľstva sa hlási k islamu. Zá-
soby ropy sú už minimálne, ťažba ropy z roka na 
rok klesá. V regióne Perzského zálivu je centrom 
fi nančníctva a významnú svetovú úroveň dosahuje 
v sektore služieb. V obchodných kruhoch je zná-
ma ako „Singapur“ Perzského zálivu.

Katar: Štátna forma: konštitučná monar-
chia. 95 % obyvateľstva sa hlási k islamu. 
80% exportu predstavuje ropa a  dispo-
nuje aj význačnými zásobami zemného 
plynu.

Jemen: Štátna forma: republika. 99% obyvateľ-
stva sa hlási k islamu. Je jednou z najchudobnej-
ších krajín sveta. Hlavný zdroj príjmov pochádza 
z  pomerne minimálneho predaja ropy na sveto-
vom trhu. Prevažná časť mužského obyvateľstva 
pracuje v bohatých arabských krajinách.

Libanon: Štátna forma: repub-
lika. 62% obyvateľstva sa hlási 
k  islamu. Nestabilná vnútro-
politická situácia – v dôsledku 
prílivu palestínskych utečencov 
a  základne gerilového hnutia 
na juhu Libanonu – je dodnes 
nevyriešená. Krajina nemá zá-
soby ropy. Hlavné mesto Bejrút 
bolo ešte v 70. rokoch fi nanč-
ným a  obchodným centrom 
Blízkeho Východu. V  súčas-
nosti je však mesto v troskách.

Izrael: Štátna forma: parlamentná republika. 80% 
obyvateľstva sa hlási k judaizmu, 15% k islamu. 
V roku 1947 Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolú-
ciu, podľa ktorej malo byť územie historickej Palestíny 
rozdelené medzi jedným arabským a  jedným židov-
ským štátom. Izrael (židovský štát) vyhlásil v roku 1948 
svoju nezávislosť, arabské štáty však zamietli rezolú-
ciu svetovej organizácie a  samostatný arabský štát 
nebol dodnes vytvorený. Krajina s vysokými príjmami. 
Na hospodárstvo krajiny majú rozhodujúci vplyv od-
vetvia V + V, peňažníctvo a – v dôsledku neobyčajnej 
historickej minulosti – cestovný ruch. Arabsko-izrael-
ský konfl ikt je aj v súčasnosti do krajnosti vyhrotený.

Spojené arabské emiráty: Štátna 
forma: federácia 7 autonómnych 
emirátov. 96% obyvateľstva sa hlási 
k  islamu. Takmer 50% exportu tvorí 
ropa. Sú 5. najväčším exportérom 
ropy na svete. Dve najväčšie mestá 
Abú Dabí/Abú Zabí a Dubaj sú cen-
trom obchodu a fi nančníctva.

Omán: Štátna forma: absolútna 
monarchia. Výkonná a  zákonodar-
ná moc je výlučne v rukách sultána. 
95% obyvateľstva sa hlási k islamu. 
Je jednou z najbohatších krajín sve-
ta. Export v plnej miere predstavuje 
vývoz ropy a ropných produktov.

Jordánsko: Štátna forma: ústavná monar-
chia. 92% obyvateľstva sa hlási k  islamu. 
Možno ho zaradiť medzi chudobné arabské 
krajiny. Nemá zásoby ropy a značne sú ob-
medzené aj jeho zásoby pitnej vody. Hlavný 
zdroj hospodárstva tvorí ropovod prechá-
dzajúci cez krajinu zo Saudskej Arábie a na 
ňom vybudovaný chemický priemysel.

Sýria: Štátna forma: re-
publika. 74% obyvateľstva 
sa hlási k  islamu. 2/3 ex-
portu tvorí ropa a  na dru-
hom mieste je fosfát.

Irán: Štátna forma: islam-
ská republika. 100% oby-
vateľstva sa hlási k islamu. 
Druhá najľudnatejšia kra-
jina regiónu. 90% exportu 
predstavuje ropa. Je štvr-
tým najväčším producen-
tom a exportérom ropy na 
svete.

Irak: Štátna forma: re-
publika, prechodná štátna 
forma od roku 2003. 97% 
obyvateľstva sa hlási k isla-
mu. 95% príjmov z exportu 
pochádza výlučne z  ropy. 
Ozbrojené sily USA zaú-
točili v marci 2003 na Irak 
s odôvodnením, že Irak vy-
rábal zbrane hromadného 
ničenia. V  súčasnosti sú 
v  krajine umiestnené ko-
aličné sily NATO. Od mie-
rového riešenia je Irak ešte 
veľmi vzdialený.
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Pojem Blízky Východ a hlavné charakteristiky regiónu

Blízky Východ je predovšetkým politicko-zemepisný po-
jem. Územie spájajúce Európu, Áziu a Afriku bolo kedysi 
kolískou civilizácie ľudstva. Dnes je svetovým centrom 
islamu. Názov Blízky Východ ako aj jeho zemepisné ohra-
ničenie sú diskutabilné. Všeobecne sú sem zaradené neeu-
rópske štáty nachádzajúce sa na juhu a východe povodia 
Stredozemného mora. V  dnešnej maďarskej termino-
lógii sem zaraďujeme aj región Perzského zálivu a Irán. 
(Turecko obyčajne nezaraďujeme k  Blízkemu Východu 
a  Afganistan považujeme za súčasť Strednej Ázie.) Pod 
pojmom Blízky Východ používaným v správach zo svetovej 
politiky obyčajne chápeme krajiny s arabským obyvateľ-
stvom a moslimským vierovyznaním. Nezávisle od tejto 
defi nície je súčasťou tohto regiónu aj Izrael s obyvateľmi 
hlásiacimi sa k židovskému náboženstvu (judaizmu).
Druhou význačnou charakteristikou Blízkeho Východu sú 
obrovské zásoby ropy a v súlade s tým jeho úloha na sve-
tovom trhu.

Na základe mapy uvedenej na stranách 120 a 121 vymenuj-
me štáty regiónu Blízkeho Východu! V atlase vyhľadajme aj ich 
hlavné mestá!

Osem spomedzi 11 členských štátov Organizácie krajín 
vyvážajúcich ropu (OPEC – Organization of the Petrole-
um Exporting Countries) sa nachádza v regióne Blízkeho 
Východu. 11 členských krajín OPEC ťaží takmer polovicu 
svetovej produkcie ropy a disponuje takmer 80% celkových 
zásob ropy na svete.

Pozrime si portál OPEC a vymenujme jeho členské krajiny na 
Blízkom Východe! 

OPEC bola založená v  roku 1960 a  od roku 1965 má 
Sekretariát OPEC svoje sídlo vo Viedni.  Cieľom kartelu, 

Islam je náboženstvo hlásané prorokom Mohamedom, 
jeho stúpencami sú moslimovia . Hlavným zdrojom viery a či-
nov moslima je posvätná kniha Korán. Podľa názoru, ktorý vznikol 
ešte v stredoveku, je zo všetkého najdôležitejšia spolupatričnosť 
komunity. Podľa islamského práva má pravý veriaci päť najdôleži-
tejších povinností voči Bohu:
1. Niekoľkokrát denne vyjadriť svoje (náboženské) presvedčenie.
2. Päťkrát denne sa pomodliť, pričom každej modlitbe predchá-

dza očista. Miestom spoločnej modlitby je mešita. Modliaci má 
byť obrátený smerom k Mekke.

3. Platiť cirkevné dane.
4. Dodržiavať pôst v mesiaci pôstu (tzv. ramadán).
5. Uskutočniť púť do Mekky (platí pre tých veriacich, ktorí si to 

môžu fi nančne dovoliť).
6. Mekka je najposvätnejším miestom islamského náboženstva. 

3. najväčšie mesto v dnešnej Saudskej Arábii. V Mekke začal 
prorok Mohamed hlásať islamské učenie. V svätyni Kába, ku 
ktorej moslimovia putujú, je uložený Čierny kameň.

ktorý OPEC založila, je regulácia objemu ťažby a spotreby 
ropy na svete. V roku 1973 a 1979 došlo v dôsledku spo-
ločnej jednotnej akcie členských krajín OPEC k ropnému 
šoku, cena ropy niekoľkonásobne vzrástla. Rusko, druhý 
najväčší producent a exportér ropy na svete, nie je členom 
OPEC, ale v roku 2003 OPEC a Rusko podpísali zmluvu 
o vzájomnej spolupráci.

Blízky Východ je predovšetkým politicko-zemepisný 
pojem. V súčasnosti je tento región centrom islam-
ského sveta. Všeobecne sa sem radia neeurópske štáty 
nachádzajúce sa na juhu a východe povodia Stredozem-
ného mora. Zaraďujeme sem aj región Perzského zálivu 
a Irán. Pre väčšinu krajín tohto regiónu sú charakteris-
tické: moslimské vierovyznanie a obrovské zásoby ropy. 
Osem spomedzi 11 členov Organizácie krajín vyvá-
žajúcich ropu OPEC sa nachádza v regióne Blízkeho 
Východu. Najvyspelejšie hospodárstvo spomedzi krajín 
Blízkeho Východu má Saudská Arábia, najväčší produ-
cent a exportér ropy na svete. Najľudnatejšou krajinou 
moslimského vierovyznania je Egypt. Netradičnou kra-
jinou regiónu je Izrael, židovský štát, v ktorom dodnes 
pretrváva do krajnosti vyhrotený arabsko-izraelský 
konfl ikt.            

Zhrnutie

Pojem Blízky Východ a hlavné charakteristiky 
regiónu

Dubaj, rýchlo sa modernizujúce mesto, 
je centrom obchodu a finančníctva

V ktorej krajine sa nachádza posvätné miesto 
moslimského náboženstva (na obr.)?
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123„Afrika“, webová stránka Svetovej banky: www.worldbank.org/africa

PERIFÉRIA SVETA: ČIERNA AFRIKA

Aká je sociálna situácia obyvateľstva subsaharskej (Čiernej) Afriky?

Aké sú hlavné charakteristiky najvyspelejšieho hospodárstva subsaharskej 
Afriky?

Ako sa kontinent podieľa na ťažbe drahokamov vo svete?

Aké možnosti má Keňa v oblasti cestovného ruchu?

Subsaharská (Čierna) Afrika v dnešnom svete

Africký kontinent možno rozdeliť na dve od seba úplne odlišné 
zemepisné jednotky: na severnú Afriku a na subsaharskú Afri-
ku (Čiernu Afriku rozprestierajúcu sa južne od Sahary). Štáty 
severnej Afriky zaraďujeme na základe arabského obyvateľstva 
a moslimského náboženstva k regiónu Blízkeho Východu.

Dnes hľadáme odpoveď na otázku, prečo označujú sub-
saharskú Afriku za perifériu sveta. Odprevaďme našich 
troch priateľov na svetovú konferenciu, ktorú orga-
nizuje Svetová banka v  Nairobi! Náš kenský priateľ 
Muti zostavil tabuľku , v ktorej uviedol desať zaráža-
júcich štatistických údajov o regióne! Analyzujme spolu 
túto tabuľku!

Subsaharská Afrika vo svete, 2004 - 2005 V % celosvetovej hodnoty

1. Obyvateľstvo v miliónoch osôb 726 11,4

2. Ročné % rastu obyvateľstva 2,5 179% priemernej svetovej hodnoty

3.
Očakávaný priemerný vek pri 

narodení
46 69% priemernej svetovej hodnoty

4.
% pomer osôb vo veku 15 - 49 

rokov nakazených HIV vírusom 
7,2

71% zo všetkých osôb nakazených 

vírusom HIV

5.

% pomer osôb žijúcich z príjmov 

pod 1 USD/deň z celkového počtu 

obyvateľov

44
30 % obyvateľstva celého sveta 

žijúcich pod hranicou chudoby

6.
% pomer podvyživených osôb 

z celkového počtu obyvateľstva
32

23% podvyživeného obyvateľstva 

celého sveta

7. GNI, v miliardách USD 437 1,1

8. GNI/osobu v USD 601
9,5% svetového priemeru hodnoty 

GNI/osobu

9.
Celková vonkajšia zadlženosť v mi-

liardách USD
235 8,5

10.
Zahraničný investičný kapitál v roku 

2004, v miliardách USD
11 1,8

n	Koľko percent obyvateľstva celého sveta žije 
v  subsaharskej Afrike? Aký podiel z  celkovej 
celosvetovej hodnoty GNI pripadá na tieto kra-
jiny?

n	Akého priemerného veku sa dožíva obyvateľ-
stvo subsaharskej Afriky? Aký je predpoklad pri 
narodení? Ktoré údaje v  tabuľke odôvodňujú 
túto mimoriadne nízku hranicu?

n	Prečo tvrdíme, že sociálna situácia tu žijúcich 
ľudí je najhoršia na svete? Z tabuľky je zreteľne 
vidieť, ako na seba nadväzujú ukazovatele so-
ciálnej situácie. Uveďme konkrétne príklady, čo 
môžu tieto náväznosti znamenať v každoden-
nom živote!

n	Aké závery môžeme vyvodiť z toho, že celková 
vonkajšia zadlženosť krajín dosahuje takmer 
9% celosvetovej hodnoty a súčasne do týchto 
štátov neplynú ani 2% zahraničného investič-
ného kapitálu?

n	Aké sociálne a  hospodárske programy by 
podľa vášho názoru mal vypracovať celý svet, 
aby aj obyvatelia subsaharskej Afriky žili v pod-
mienkach dôstojných 21. storočiu?

Vítame účastníkov konferencie Svetovej banky Afrika v roku 2007!

World Bank – Svetová banka – Keňa, Nairobi, jún 2007

SUBSAHARSKÁ AFRIKA – MORÁLNA ZODPOVEDNOSŤ NÁS VŠETKÝCH

Subsaharská (Čierna) Afrika v dnešnom svete

EURÓPSKA ÚNIA A MENIACI SA PRIESTOR EURÓPSKEHO VPLYVU
REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
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124Najväčšia holdingová spoločnosť ťažiaca diamanty na svete 
De Beers Group: www.debeersgroup.com

Dve najvyspelejšie hospodárstva subsaharskej Afriky: 
Juhoafrická republika a Nigéria

Polovicu celkovej hodnoty GNI krajín subsaharskej Afriky 
produkujú dva štáty: Juhoafrická republika a Nigéria.
Územie dnešnej Juhoafrickej republiky sa stalo vo svete 
známe koncom 19. a začiatkom 20. storočia objavením 
ložísk zlata a  diamantov. Do dnešného dňa predstavuje 
zlato 25% exportu krajiny. Diamanty, platina, železná ruda 
a čierne uhlie tvoria spoločne 30% exportu. Juhoafrická 
republika je v  súčasnosti 6. štátom sveta v ťažbe draho-
kamov a  priemyselných diamantov. Vedúcim odvetvím 
najvýznamnejšej a  najvyspelejšej národnej ekonomiky 
subsaharskej Afriky je sféra služieb a v rámci nej fi nanč-
níctvo a obchodné služby.
Nigéria je najľudnatejšia krajina subsaharskej Afriky 
a jej národná ekonomika je druhá najvyspelejšia v regióne. 
Takmer všetok export a okolo 80% príjmov krajiny po-
chádza výlučne z odvetvia ropného priemyslu. Nigéria je 
členskou krajinou OPEC. V súčasnosti je 6. najväčším ex-
portérom ropy na svete, denne predá na svetovom trhu viac 
ako dva milióny barelov ropy. Viac ako polovica exportu 
smeruje do USA. Už niekoľkokrát došlo k pokusu o uspo-

riadanie politických pomerov v  krajine, ale do dnešného 
dňa je politická instabilita a obrovská korupcia najväčšou 
prekážkou hospodárskeho rozvoja.

Výnimočná nerastná surovina subsaharskej Afriky: dia-
mant

Obyvateľstvo subsaharskej Afriky žije v porovnaní so sve-
tovou úrovňou v najhorších sociálnych pomeroch, pritom 
kontinent disponuje viac ako 60% najhodnotnejšej ne-
rastnej suroviny na celom svete, ktorou je diamant.
V  oblasti ťažby diamantov rozlišujeme dva druhy: ťažbu 
priemyselných a ťažbu klenotníckych diamantov. Priemy-
selné diamanty sú surové, neopracované diamanty, ktoré 
farbou a kvalitou nevyhovujú výrobe šperkov. Vďaka svojej 
mimoriadnej tvrdosti sú priemyselné diamanty základom 
pre vrtné, rezné a brúsiace zariadenia. V poslednom období 
sa v elektronike čoraz viac uplatňujú diamantové polovo-
diče. Časť priemyselných diamantov sa už vyrába umelo 
(syntetické diamanty). 
V súčasnosti takmer 30% celosvetovej ťažby klenotníc-
kych diamantov produkuje jediná krajina na svete, Bot-

Preštudujme si spoločne mapu krajín 
s najväčšou ťažbou klenotníckych 
a priemyselných diamantov na svete!

Klenotnícky diamant je najhodnotnejší diamant na svete. Ťažba klenotníckych dia-
mantov sa zvykne označovať aj ako ťažba drahokamov. Hádam najznámejším a naj-
starším náleziskom diamantov na svete je baňa Kimberly nachádzajúca sa v Juhoaf-
rickej republike. Najväčšou spoločnosťou na svete ťažiacou drahokamy je De Beers. 
Firma De Beers vznikla roku 1888 v Južnej Afrike. Dodnes má svoje sídlo v najväčšom 
meste Juhoafrickej republiky, v Johannesburgu. V súčasnosti je v rukách spoločnos-
ti 40-50% ťažby a predaja diamantov na svete. Má svoje zastúpenie v 25 krajinách. 
V afrických krajinách pôsobí obyčajne formou spoločných podnikov. 50% fi rmy vlastní 
vláda danej krajiny a 50% De Beers. Sídlo spoločnosti zaoberajúce sa predajom a mar-
ketingom sa od svojho založenia, ku ktorému došlo koncom 19. storočia, nachádza 
v Londýne.
Prevažná časť diamantov – v surovej alebo spracovanej forme – sa predáva na sve-
tovej burze drahokamov. Vedúca burza drahokamov sa nachádza v Belgicku v meste 
Antverpy, kde sa podľa odhadov uzatvára takmer polovica  celosvetového obchodu 
s diamantmi. Burzy drahokamov sú v súčasnosti v nasledujúcich mestách: Londýn, 
New York, Bangkok, Tel Aviv a od roku 2006 aj v Dubaji.

Dve najvyspelejšie hospodárstva subsaharskej 
Afriky: Juhoafrická republika a Nigéria

Výnimočná nerastná surovina subsaharskej 
Afriky: diamant

n	Ktorých päť krajín subsaharskej Af-
riky produkuje takmer 60% celosve-
tovej ťažby klenotníckych diaman-
tov?

n	Ktoré krajiny sú po Botswane na 
2., respektíve na 3. mieste na svete 
v ťažbe klenotníckych diamantov?

n	Ktorých päť krajín na svete produ-
kuje takmer 90% celosvetovej ťažby 
priemyselných diamantov?

Ťažba diamantov
= 1350 tis. karátov

= 21300 tis. karátov

Výroba priemyselných
diamantov

= 6530 tis. karátov
= 18 500tis. karátov

„A Diamond is forever“, „Diamant je večný“
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R o v n í k

Národné parky

Viktóriino
jazero
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Rudolfovo
jazero

Chew Bahir jazero

n	Predstavme možnosti, ktoré ponúka cestovnému ruchu kenské 
morské pobrežie!

n	Na mape sú znázornené prírodné rezervácie. Vyberme si jednu 
a pomocou informácií získaných z  internetu predstavme v krát-
kosti flóru a faunu tejto chránenej oblasti!

n	Zorganizujme safari do Kene! Najlepšie safari projekty očakávame 
na našej webovej stránke! 

NAVŠTÍVME KEŇU! – „MAGICKÁ“ KEŇA

Pripravme spoločne strategický plán pre cudzinecký ruch! Radili by 
sme nasledovné:
n	Spomeňme si na naše minuloročné štúdium zemepisu! V akom 

podnebnom pásme sa nachádza krajina? Čo je charakteristické 
pre toto podnebné pásmo?

n	Vyhľadajme čo najviac informácií o histórii krajiny! Aké maďarské 
súvislosti by sme vedeli vyzdvihnúť?

Náš kenský priateľ Mutava dostane od vlády mimoriadnu úlohu. Má vypracovať strategický plán pre cudzinecký ruch v Keni. 
Jeho cieľom je oboznámiť svetovú verejnosť s mimoriadne zaujímavými danosťami Kene z hľadiska cestovného ruchu, aby si 
čo najviac ľudí osvojilo hlavné ciele ekologického turizmu (ekoturistiky).

Ofi ciálna webová stránka Turistického úradu Kene: www.magicalkenya.com

swana. V Botswane – a tým aj na svete – sa neďaleko hlav-
ného mesta Gaborone nachádza najväčšia baňa na ťažbu 
diamantov, Jwaneng baňa. Táto baňa je znázornená aj na 
rube botswanskej bankovky najvyššej hodnoty, na 100-pu-
lovke.
¾ celkového exportu Botswany tvoria diamanty. Vďaka 
exportu drahokamov značne rastie hospodárstvo krajiny. 
V  súčasnosti patrí Botswana medzi krajiny so strednými 
príjmami. To však ešte neprinieslo zlepšenie priemernej 
sociálnej situácie obyvateľstva. Navyše je Botswana druhou 
krajinou na svete s najvyšším počtom obyvateľstva naka-
zeným HIV vírusom! V roku 2004 bolo HIV vírusom na-
kazených 24% obyvateľstva. V dôsledku toho v Botswane 
(krajine s najväčšou produkciou drahokamov na svete!) je 
pri narodení odhadovaný priemerný vek obyvateľstva 
najnižší na svete, iba 35 rokov!

Africký kontinent možno rozdeliť na dve od seba úpl-
ne odlišné zemepisné jednotky: na severnú Afriku a na 
subsaharskú (Čiernu) Afriku rozprestierajúcu sa južne 
od Sahary. Obyvateľstvo subsaharskej Afriky žije v ce-
losvetovom meradle v  najhorších, až tragických soci-
álnych podmienkach. Polovicu celkovej hodnoty GNI 
krajín subsaharskej Afriky produkujú iba dva štáty: Ju-
hoafrická republika a Nigéria. Hlavný exportný artikel 
Juhoafrickej republiky tvoria: zlato, diamanty, platina, 
železná ruda a čierne uhlie. Nigéria je 6. najväčším ex-
portérom ropy na svete. Viac ako polovica vyvezenej 
ropy smeruje do USA. Subsaharská Afrika disponuje 
viac ako 60% najhodnotnejšej nerastnej suroviny na ce-
lom svete, ktorou je diamant. V súčasnosti takmer 30% 
celosvetovej ťažby klenotníckych diamantov produkuje 
jediná krajina na svete, Botswana. Zároveň je v Botswa-
ne pri narodení odhadovaný priemerný vek obyvateľ-
stva najnižší na svete, iba 35 rokov!      

Zhrnutie

Najväčšia baňa na ťažbu diamantov 
na svete sa nachádza v Botswane
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n	Prečo sú v globálnom hospodárstve dôležité metropoly?
n	Vymenujme „global city“!
n	Prečo vravíme, že vlastníkmi svetovej hospodárskej moci sú vyspelé 

krajiny?
n	Ktoré krajiny označuje Svetová banka podľa úrovne príjmov za roz-

vojové a ktoré za vyspelé?

Sféra amerického vplyvu

n	Na základe akých troch hlavných globálnych tendencií svetového 
hospodárstva možno charakterizovať vedúcu úlohu USA vo sveto-
vom hospodárstve?

n	Prečo hovoríme, že USA sú absolútnou technologickou veľmocou 
sveta?

n	V akom pomere sú americké spoločnosti zastúpené medzi najväč-
šími podnikmi sveta?

n	Prečo do USA prúdi najviac zahraničného investičného kapitálu 
na svete?

n	Aký význam má index Dow Jones vo svetovom hospodárstve?
n	Vymenujme niekoľko najvyspelejších štátov USA!
n	Čo znamená výraz „nová ekonomika“? Ktoré odvetvia patria medzi 

„vlajkové lode“ novej ekonomiky?
n	Kde sa nachádza Silicon Valley?
n	Kedy došlo k vysokej zadlženosti štátov Latinskej Ameriky?
n	Aké hospodárske a politické následky mala kríza zadlženosti?
n	Aké miesto zastávajú v súčasnosti krajiny Latinskej Ameriky čo sa 

týka prílivu zahraničného kapitálu?

Vedúce národné ekonomiky ázijského kontinentu

n	Porovnajme hospodársky vývin Japonska a  USA od 90. rokov 
po súčasnosť!

n	Charakterizujme rolu Japonska v  súčasnom svetovom hospodár-
stve!

n	Ktoré sú najdôležitejšie artikle exportu a importu Japonska?
n	Vymenuj tri najdôležitejšie mestá Japonska!
n	Aký význam má pre Čínu tzv. „politika otvorených dverí“?
n	Aká je v súčasnosti štátna forma v Číne?
n	Koľko percent svetovej populácie žije v Číne?
n	Ktoré exportné artikle sú v Číne dominujúce?
n	Ktoré sú osobitné hospodárske zóny?
n	Koľko percent svetovej populácie žije v Indii?
n	Na aké hlavné faktory sa viaže transformácia hospodárskej štruktú-

ry v Indii?
n	Ktoré odvetvia sektoru služieb v Indii sú dominujúce?
n	Ktorá je najľudnatejšia mestská aglomerácia Indie?
n	V čom spočíva podstata proexportnej priemyselnej politiky?
n	Ktoré krajiny možno zaradiť k prvej, respektíve druhej vlne znovu 

spriemyselňovania?
n	Charakterizujme hlavné črty hospodárstva Singapuru!
n	Prečo označujeme Singapur za hospodárske centrum regiónu juho-

východnej Ázie?
n	Ktorému priemyselnému odvetviu vďačí Indonézia za svoj hospo-

dársky rozvoj?

REGIÓNY, ŠTÁTY A SKUPINY ŠTÁTOV
VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE – ZHRNUTIE

Európska únia a meniaci sa priestor európskeho vplyvu

n	Na ktorom stupni regionálnej hospodárskej integrácie sa v súčas-
nosti nachádza EÚ?

n	Ktoré zmluvy osnovali európsku integráciu?
n	V dôsledku ktorej zmluvy sa zmenil názov Spoločný trh na Európska 

únia?
n	Ktoré štáty boli zakladajúcimi členmi európskej integrácie?
n	Prečo vravíme, že Európska komisia je vládou EÚ?
n	Aké úlohy má Európsky parlament?
n	Kto volí členov Európskeho parlamentu?
n	Vymenujme symboly EÚ!
n	Aké podmienky musia plniť členské štáty únie, aby sa mohli stať 

členmi eurozóny?
n	Uveďme niekoľko príkladov týchto finančných podmienok!
n	Vymenujme krajiny eurozóny!
n	Aký podiel z rozpočtu spoločenstva má SPP?
n	Charakterizujme vzťah medzi agrárnou a regionálnou politikou EÚ!
n	Umiestnime v priestore os vyspelosti, tzv. „modrý banán“!
n	Ktoré krajiny sú potenciálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ?

Rusko

n	Na základe štatistických faktov charakterizujme súčasnú rolu Ruska 
vo svetovom hospodárstve!

n	Ako sa v dôsledku ruského hospodárskeho rozmachu vytvárali roz-
diely medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami?

n	Na ktorom mieste sa nachádza Rusko v hierarchii štátov produku-
júcich a exportujúcich ropu?

n	Načrtnime príčiny, v dôsledku ktorých je čoraz aktuálnejšie vypraco-
vanie spoločnej energetickej politiky EÚ!

n	Do  akej miery je Maďarsko závislé na importe zemného plynu 
z Ruska?

Blízky Východ

n	Ktoré štáty možno zaradiť do regiónu Blízkeho Východu?
n	K akému náboženstvu sa hlási prevažná väčšina obyvateľstva tohto 

regiónu?
n	Akú úlohu zohráva náboženstvo v živote týchto krajín a aký svetový 

politický význam má táto skutočnosť?
n	Akú úlohu zohráva ropa v hospodárstve štátov tohto regiónu?
n	Aký význam má OPEC vo svetovom hospodárstve?
n	Ktoré štáty Blízkeho Východu patria medzi najväčších producentov 

ropy?
n	Ako možno odôvodniť vysoké náklady krajín Blízkeho Východu vy-

nakladané na zbrojenie?

Afrika

n	Prezentujme tragickú sociálnu situáciu obyvateľstva subsaharskej 
(Čiernej) Afriky

n	Aké sociálne programy by mohli zlepšiť život obyvateľov subsahar-
skej Afriky?

n	Ktoré sú dve najvyspelejšie ekonomiky subsaharskej Afriky?
n	Vymenujme vedúce artikle exportu Juhoafrickej republiky!
n	Prečo je Nigéria dôležitá pre USA?
n	Ktorá krajina subsaharskej Afriky je najväčším producentom dia-

mantov?
n	Čím okrem diamantov sa „preslávila“ Botswana?

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   126 9/25/14   5:36 PM



127

Musíme zachrániť Zem! 
Musíme spoločne niečo 
urobiť, je to naša povinnosť!

Aká je to krajina? Ani stopy 
po živote? Takto vyzerá 
príroda koncom 21. storočia? 
Prečo je celé „mini mesto“ 
pod príklopom?

Toto sú hroby vymretých 
druhov zvierat. Ľudia žijúci 
koncom storočia budú 
poznať levy či žirafy už len 
z fi lmov. To je katastrofálne! 
Aká je to budúcnosť?

Globálne znečisťovanie životného 
prostredia je čoraz znepokojujúcejšie. 
Ak sa emisie oxidu uhličitého (CO2) 
budú zvyšovať takýmto tempom, ľudia 
budú môcť kvôli otepľovaniu sa Zeme 
bývať len v takýchto umelých, plne 
klimatizovaných mestách.

Ako možno žiť za úplne 
umelých podmienok vo svete 
riadenom výlučne počítačmi? 
Musíme zastaviť proces 
vedúci k zániku našej planéty!

GLOBÁLNE PROBLÉMY 
A GLOBÁLNE MOŽNOSTI 
RIEŠENIA
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128 Webová stránka Populačného fondu OSN
(United Nations Population Fund – UNFPA):

Koľko nás žije na Zemi?

V roku 2007 žilo na našej planéte 6,6 miliardy ľudí. V sú-
časnosti sa v priemere každú 8. sekundu narodí jedno die-
ťa a  každú 12. sekundu jeden človek zomrie. Očakávaný 
priemerný vek novorodenca sa odhaduje na 67 rokov. 28% 
svetovej populácie patrí do vekovej skupiny pod 14 rokov, 
64% do vekovej skupiny od 15 do 64 rokov, 7% prekraču-

je vek 65 rokov. Len 16% obyvateľstva Zeme žije v kraji-
nách s vysokými príjmami. Najľudnatejšie spomedzi štátov 
s nízkymi a strednými príjmami sa nachádzajú na ázijskom 
kontinente. Viac ako polovica obyvateľstva celej Zeme 
žije v ázijských krajinách.
Na grafe je vidieť, že v roku 1960 mala Zem len 3 miliar-
dy obyvateľov, v  súčasnosti sa tento počet zdvojnásobil. 
Rast obyvateľstva je v rôznych oblastiach zemegule odliš-
ný. V  regióne južnej a  východnej Ázie bol zaznamenaný 
najvyšší rast populácie. Kým v  roku 1960 žilo v  Ázii len 
1,5 miliardy ľudí, v roku 2004 ich počet dosahoval už 3,3 
miliardy.
Podľa prognózy OSN počet obyvateľov sveta prekročí 
do roku 2015 sedemmiliardovú hranicu. Do roku 2020 sa 
počet obyvateľov Zeme odhaduje na 7,6 miliardy. Väčši-
na prognóz ráta so zmiernením tempa rastu obyvateľstva. 
V  rokoch 2004 až 2020 sa tempo priemerného ročného 
rastu obyvateľstva planéty odhaduje na 1,1%.

Očakávaná priemerná dĺžka života pri narodení a počet 
detí žijúcich v jednej rodine

Preštudujme si mapy sveta na 129. strane!

Očakávaná priemerná dĺžka života pri narodení sa od-
haduje na 67 rokov. Na mape sveta je vidieť, že medzi 
jednotlivými štátmi sú veľké rozdiely aj čo sa týka tohto 
ukazovateľa. V súčasnosti žijú v jednej rodine – majúc na 
zreteli všetky štáty sveta – v  priemere tri deti. Na mape 
sveta možno vidieť podstatné rozdiely medzi jednotlivými 
krajinami.

Webová stránka Populačnej 
divízie OSN: www.un.org/esa/population/unpop.htm

DEMOGRAFICKÁ A URBANIZAČNÁ KRÍZA

Ako sa vyvíjala populácia na Zemi v uplynulých desaťročiach?

Aká je prognóza počtu obyvateľstva na našej planéte do roku 2020?

Do akej miery sa od seba líšia jednotlivé štáty podľa očakávanej priemernej 
dĺžky života pri narodení a podľa počtu detí žijúcich v jednej rodine?

Aké problémy bude musieť riešiť ľudstvo v dôsledku rýchlej urbanizácie?

Keď autorka písala tieto riadky (16. marca 2007 o  17. hodine 
a 13. minúte), žilo na Zemi presne 6 miliárd 582 miliónov 629 tisíc 
348 ľudí. Koľko ľudí žije na Zemi teraz, keď čítate tieto riadky? 
Pozrime si spoločne tzv. „demografi cké/populačné hodinky“ na 
portáli Štatistického úradu USA! Na internetovej adrese: www.
census.gov/ipc/www.popclockworld.htm

Svetový demografi cký vývoj od roku 1960 do roku 2004

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE MOŽNOSTI RIEŠENIA

Očakávaná priemerná dĺžka života pri narodení 
a počet detí žijúcich v jednej rodine

Koľko nás žije na Zemi?

Južná Ázia

Blízky východ

Stredná a východná Európa, resp. SNŠ

mil. obyv.

rok
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129Webová stránka Populačného fondu OSN
(United Nations Population Fund – UNFPA): www.unfpa.org

60,1 – 80 rokov

80,1  a viac rokov

40 a menej rokov

40,1 – 60  rokov

1 dieťa

2 deti

3 deti

4 deti

5 detí a viac

chýbajú údaje

Očakávaná priemerná dĺžka života pri narodení, 2004

Počet detí žijúcich v jednej rodine, 2004

n	Porovnajme krajiny na základe očaká-
vanej priemernej dĺžky života pri naro-
dení!

n	Zhotovme tabuľku, v  ktorej uvedie-
me tie štáty, v ktorých ľudia dosahujú 
priemerný vek vyšší ako 80 rokov! Vy-
menujme štáty, v  ktorých očakávaná 
priemerná dĺžka života pri narodení 
nedosiahne 40 rokov. (!)

n	Zamyslime sa nad tým aké hospo-
dárske a sociálne faktory rozhodujú 
o tom, akého veku sa dožijeme!

n	Aké aspekty rozhodujú o  tom, koľko 
detí sa narodí v jednej rodine?

n	Zhotovme tabuľku , v ktorej uvedieme 
štáty, v ktorých na jednu rodinu pripa-
dá v priemere jedno dieťa!

n	Vymenujme aj tie štáty, v  ktorých je 
v jednej rodine viac ako päť detí!

n	Aké súvislosti môžeme zistiť medzi 
dvomi štúdiami?

n	Zrekapitulujme, aké faktory rozho-
dujú o  súvislosti medzi očakávanou 
priemernou dĺžkou života pri narodení 
a počtom detí v jednej rodine!

Ako sa zmenila populácia Latinskej 
Ameriky v rokoch 1960 až 2004?

Prečo je priemerný vek v subsaharskej 
(Čiernej) Afrike nízky?

Aké aspekty rozhodujú o tom, koľko 
detí sa narodí v jednej rodine?

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   129 9/25/14   5:36 PM



130

1960 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004

3000

2500

2000

1500

1000

500

Štáty s vysokým GNI

Štáty s nízkym a stredným GNI

Čierna Afrika   

Latinská Amerika

Východná Ázia

mil. obyv.
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Južná Ázia

Blízky východ

Stredná a východná Európa, resp. SNŠ

V súčasnosti je každý druhý človek na Zemi obyvateľom 
mesta

Zo 6,6 miliardy ľudí žijúcich na Zemi viac ako 3 miliardy 
žijú v mestách. Teda každý druhý človek na našej planéte 
je obyvateľom mesta. Tempo ročného rastu obyvateľstva 
miest podstatne prevyšuje tempo priemerného ročného 
rastu obyvateľstva. Kým sa v rokoch 1960 až 2004 dvojná-
sobne zvýšil počet obyvateľstva Zeme, počet ľudí žijúcich 
v mestách sa strojnásobil.
V ktorých regiónoch sa v najväčšej miere zvýšil počet oby-
vateľov miest? Na pripojenom grafe je možné vidieť, že rast 
mestského obyvateľstva sa v krajinách s vysokými príjmami 
v súčasnosti spomalil. V roku 1960 v najvyspelejších štátoch 
žilo v mestách 420 miliónov ľudí, dnes ich počet predsta-
vuje 770 miliónov. V tom istom období však štvornásobne 
vzrástol počet obyvateľov  miest v južnej Ázii a v Latinskej 
Amerike, päťnásobne na Blízkom Východe a  vo východ-
nej Ázii a  osemnásobne v  subsaharskej (Čiernej) Afrike. 
V  rozvojových krajinách možno prudké osídľovanie 
miest vysvetliť túžbou dedinského obyvateľstva po lepšom 

živote, lepšej existencii, pracovnej prí-
ležitosti.

Webová stránka Detského fondu OSN
(United Nations Children`s – UNICEF): www.unicef.org

Nasledujúci úryvok približuje „všedné dni“ brazílskych 
chudobných štvrtí (slumov)!
Favella – brazílsky slum
V posledných desaťročiach sa v Brazílii, v nádeji lepšieho života, čo-
raz viac ľudí sťahovalo a sťahuje do veľkých miest. Nemajú však kde 
bývať a  tak si na okraji mesta, na neobývaných územiach, stavajú 
z plechu provizórne chatrče. Čím viac ľudí prichádza, tým viac sa roz-
rastá počet chatrčí, až vznikajú celé komunity, mestské štvrte, ktoré 
majú názov favella (slum). Nie je tu zavedený vodovod ani kanalizácia, 
splašky stekajú po uliciach. Odpadky neodvážajú. Ak niekde prepukne 
požiar, hasiči sa cez úzke uličky nevedia dostať na miesto požiaru. 
Sotva tu nájdeme školu alebo lekársku ordináciu. Je tu ale veľa drogo-
vých bánd a vojna medzi nimi je na dennom poriadku. Hoci sa úrady 
neustále snažia vysťahovať tu žijúcich ľudí, títo si na iných miestach 
začnú stavať nové favelly (slumy) a do opustených chatrčí prichádzajú 
vždy ďalší obyvatelia.

V prevažnej väčšine prípadov však nádej v  lepší život zo-
stane len nádejou, realitou je čoraz väčší rast slumov – chu-
dobných štvrtí v okolí miest.

Vývin mestského obyvateľstva od roku 1960 do roku 2004
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V súčasnosti je každý druhý človek na Zemi 
obyvateľom mesta

V roku 2007 žilo na našej planéte 6,6 miliardy 
osôb. Len 16% populácie Zeme žije v  štátoch 
s  vysokými príjmami. Najľudnatejšie spomedzi 
krajín s nízkymi a strednými príjmami sa nachá-
dzajú na ázijskom kontinente. Počet obyvateľov 
Zeme sa od roku 1960 po súčasnosť zdvojná-
sobil. Podľa prognózy OSN roku 2015 prekročí 
svetová populácia 7-miliardovú hranicu. V  sú-
časnosti je každý druhý človek na Zemi obyvate-
ľom mesta. V krajinách s vysokými príjmami sa 
už spomalil rast mestského obyvateľstva. V roz-
vojových krajinách možno prudké osídľovanie 
miest vysvetliť túžbou dedinského obyvateľstva 
po lepšom živote. Naznačuje tomu čoraz väčší 
rast slumov – chudobných štvrtí v okolí miest.  

Zhrnutie
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131„Zoznam najbohatších ľudí sveta“ na webovej stránke magazínu Forbes 
(World`s Richest People – The World`s Billionaires): www.forbes.com

GLOBÁLNE STUPŇOVANIE CHUDOBY 
A PROBLÉM VÝŽIVY OBYVATEĽSTVA

Čo znamená výraz spoločnosť „20 k 80“?

Koľko chudobných ľudí je podľa odhadu na svete?

Koľko percent obyvateľstva sveta je podvyživených?

Čo spôsobilo potravinovú krízu?

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE MOŽNOSTI RIEŠENIA

Globálny svet – spoločnosť „20 k 80“

V súčasnosti je jedným z najzávažnejších problémov hos-
podárskej globalizácie sveta jav, že v  nesmiernej miere 
zvyšuje rozdiely tak medzi jednotlivými krajinami, ako aj 
medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami.
Ako sme sa už v minulosti v súvislosti s národnými hos-
podárstvami učili, jednotlivé štáty sveta sa extrémne líšia 
vzhľadom na dosahovanú GNI/osobu. Zatiaľ čo v  jednej 
z najchudobnejších krajín na svete, v Etiópii, predstavuje 
hodnota GNI/osobu iba 110 USD, v jednom z najbohat-
ších štátov sveta, vo Švajčiarsku, dosahuje 49  600 USD. 
Predstavme si. čo to znamená! Hodnota GNI/osobu vo 
Švajčiarsku 450-krát prevyšuje hodnotu GNI/osobu 
v Etiópii!
Náš svet zvyknú označovať aj ako spoločnosť „20 k  80“, 
poukazujúc na to, že 20% najbohatšej populácie sveta dis-
ponuje viac ako 80% celkových svetových príjmov. Zároveň 
60% obyvateľstva sveta vlastní len 6% celosvetových príj-
mov.
Kým v  jednotlivých krajinách Zeme žijú ľudia v  „luxus-
ných“ podmienkach, v mnohých rozvojových krajinách ne-
dosahuje denný príjem prevažnej väčšiny obyvateľstva ani 
1 USD. V medzinárodnom meradle máme pod pojmom 
prah globálnej chudoby na mysli úroveň denného príj-
mu nižšiu ako 1 USD. Spomedzi 6,6 miliardy obyvateľov 
Zeme možno 1 miliardu označiť za chudobnú, teda denný 
príjem 1 miliardy ľudí nedosiahne 1 USD.
Na jednej strane bieda, na druhej strane takmer „nepred-
staviteľný“ blahobyt! V  roku 2006 predstavoval majetok 
šiestich najbohatších ľudí na svete takmer 250 miliárd 
USD. Akú hodnotu má 250 miliárd USD? Je to viac ako 

dvojnásobok produkcie maďarského národného hospodár-
stva (110 miliárd USD). Zarážajúcou je však skutočnosť, 
keď porovnáme hodnotu 250 miliárd USD s  celkovým 
ukazovateľom GNI 50 najchudobnejších krajín sveta, kto-
rý činí 258 miliárd USD. Teda majetok šiestich najbohat-
ších ľudí na svete sa zhoduje s celkovou hodnotou GNI 
50 najchudobnejších krajín sveta!

Kríza v oblasti výživy obyvateľstva sveta – paralelný vý-
skyt prebytku a nedostatku potravín

Zatiaľ čo televízia uvádza na jednej strane zarážajúce sprá-
vy o hladujúcich ľuďoch v Afrike, na druhej strane jej re-
klamy ponúkajú pre „príliš dobre živených“ ľudí prostried-
ky na chudnutie. V  rozvojových krajinách hladujú každý 
deň stovky miliónov ľudí, pričom v priemyselne vyspelých 
krajinách prevažná väčšina obyvateľov zápasí so zdravotný-
mi problémami vyplývajúcimi z nadváhy.
Podľa nedávneho hlásenia Organizácie OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) 16% zo 6,6 miliardy obyva-
teľstva Zeme konzumuje denne menej potravín ako je 
nevyhnutné na zachovanie života. Ešte viac ako v prípade 
hladujúcich umocňuje morálnu zodpovednosť sveta sku-
točnosť, že denne zomiera od hladu viac ako 30 tisíc detí! 
Hlavným cieľom FAO a jej potravinovej pomoci je znížiť 
počet hladujúcich do roku 2015 aspoň o polovicu.
V súčasnosti je vedecky dokázaným a prijatým faktom, že 
naša Zem je schopná uživiť ľudstvo. Zdroje výživy boha-
to postačujú pre všetkých. Z toho vyplýva, že príčiny kri-
tického stavu v oblasti výživy obyvateľstva nespočívajú 
v nepriaznivých prírodných alebo technických podmien-

Kríza v oblasti výživy obyvateľstva sveta – 
paralelný výskyt prebytku a nedostatku potravín

Globálny svet – spoločnosť „20 k 80“
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2,5% a menej

2,6–25% 

26–50%

51% a viac

chýbajú údaje, resp. štáty s vysokým GNI

Rozmýšľajme spoločne!

Hlásenia a štatistické údaje najchudobnejších krajín sveta uvedené
na webovej stránke OSN UNCTAD (The Least Developed Countries): www.unctad.org

Percentuálny pomer obyvateľstva žijúceho pod hranicou chudoby, 2004

kJ/osoba/deň bielkoviny/osoba/deň/gram

Nízka úroveň výživy pod 10 000 kJ (pod 2400 kcal) pod 50 g bielkovín 

Dostatočná úroveň výživy medzi 10 000 - 12 000 kJ (2400 - 2800 kcal) 50–80 g bielkovín

Dobrá úroveň výživy nad 12 000 kJ (nad 2800 kcal) nad 80 g bielkovín 

Kategórie zostavené na základe ukazovateľov množstva a kvality spotrebovanej potravy pripadajúcej na osobu a deň

n	Vymenujme štáty, v ktorých je chudo-
ba najväčším sociálnym problémom!

n	V ktorých štátoch žije viac ako polovi-
ca obyvateľstva pod svetovou hrani-
cou chudoby?

n	V  čom spočívajú hospodárske príči-
ny?

kach našej planéty. Potravinová kríza je výsledkom ne-
rovnomerného rozmiestnenia produkčných oblastí a ná-
sledného prerozdeľovania medzi jednotlivými krajinami.
V povedomí verejnosti prevláda zjednodušená mienka, že 
potravinová kríza v rozvojových krajinách vyplýva z toho, 
že tempo rastu potravinovej výroby zaostáva za tempom 
rastu obyvateľstva. V skutočnosti je základom potravino-
vej krízy odtrhnutie produkcie potravín od dopytu po 
potravinových výrobkoch. Rast dopytu po potravinových 
výrobkoch tvoria dve zložky: rast počtu obyvateľov a rast 
jeho kúpnej sily. Veľmi dôležitý je práve rast kúpnej sily, 
nakoľko ponuka na svetovom potravinovom trhu je bohatá, 
ale najchudobnejšie rozvojové krajiny jednoducho nemajú 
peniaze ani na nákup základných potravín. To znamená, že 
nie je rozhodujúci absolútny počet obyvateľov či jeho rast, 
oveľa dôležitejšia je jeho kúpna sila. V čase globálneho roz-
voja svetového hospodárstva nie je dostatok potravín práve 
pre tých ľudí, ktorí sa nachádzajú v najhoršom sociálnom 
postavení.

Celosvetové rozdiely v spotrebe potravín na osobu 

Úroveň v  oblasti výživy obyvateľstva sa zvykne vyjadro-
vať ukazovateľom množstva dennej energetickej hodnoty 
spotrebovaných potravín kilojoule/osoba/deň. Na zákla-
de lekárskych výskumov rozdelila FAO jednotlivé krajiny 
podľa úrovne výživy do troch skupín:
n	s nízkou,
n	s dostatočnou,
n	s dobrou úrovňou výživy.
Pritom „úroveň výživy“ neznamená iba množstvo spotre-
bovaných potravín. Veľmi dôležitá je aj ich kvalita. Ďalej 
skutočnosť v akom pomere sú zastúpené bielkoviny a uh-
ľohydráty (sacharidy), respektíve či je dostatočný prísun 
vitamínov potrebný pre činnosť ľudského organizmu. Biel-
koviny – a zvlášť bielkoviny živočíšneho pôvodu – sú veľmi 
dôležité, preto sa pri takýchto výskumoch spolu s energe-
tickou hodnotou potravín zvyknú uverejňovať aj ukazova-
tele obsahu bielkovín. Za optimálny stav sa považuje, ak 
z celkového množstva spotrebovanej stravy tvoria bielkovi-
ny 12-15%, pričom polovicu tvoria bielkoviny živočíšneho 
pôvodu.

Celosvetové rozdiely v spotrebe potravín na 
osobu
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133Webová stránka Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
(United Nations Food and Agriculture Organization): www.fao.org

2,5% a menej

2,6–25% 

26–50%

51% a viac

chýbajú údaje, resp. štáty s vysokým GNI

n	Pomocou mapky vymenujme štáty, 
v ktorých viac ako polovica obyvateľ-
stva hladuje! Zhodujú sa s krajinami, 
v ktorých viac ako polovica obyvateľ-
stva žije pod svetovou hranicou chu-
doby? Aká súvislosť je medzi chudo-
bou a hladovaním?

n	Vyberme si jednu z  vymenovaných 
krajín a  vypracujme plán jej hospo-
dárskeho rozvoja a sociálnej politiky!

Percentuálny pomer obyvateľstva sveta s nedostatočnou úrovňou výživy, 2002–2004

Rozmýšľajme spoločne!

Hospodárska globalizácia sveta v nesmiernej miere zvyšuje rozdiely 
medzi jednotlivými štátmi, aj medzi sociálnymi vrstvami. Výraz spo-
ločnosť „20 k 80“ poukazuje na to, že 20% najbohatšej populácie sve-
ta disponuje viac ako 80% celkových svetových príjmov. Spomedzi 
6,6 miliardy obyvateľov Zeme možno 1 miliardu označiť za chudob-
nú, teda denný príjem 1 miliardy ľudí nedosiahne 1 USD. 16% zo 
6,6 miliardy obyvateľstva Zeme konzumuje denne menej potravín 
ako je nevyhnutné na zachovanie života. Základom potravinovej krí-
zy je odtrhnutie produkcie potravín od dopytu po potravinových vý-
robkoch.                                 

Zhrnutie
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Plytvanie prírodnými zdrojmi našej Zeme

Priemyselná revolúcia v 19. storočí odštartovala urýchlenie vy-
užívania prírodných zdrojov Zeme. Od roku 1800 sa svetová 
populácia štvornásobne zvýšila. V dôsledku rastu počtu oby-
vateľstva a technického rozvoja sa menili spotrebiteľské zvyky 
a nadmerne rástli aj požiadavky. Znásobilo sa využívanie stá-
ročia dobývaných tradičných surovín. Napríklad začiatkom 19. 
storočia sa vyťažilo 450 tisíc ton železnej rudy a v polovici 90. 
rokov 20. storočia predstavovala ťažba 900 tisíc ton. Za ten istý 
čas vzrástla ťažba uhlia tridsaťnásobne, ťažba olova stonásob-
ne. Objavenie a využívanie nových nerastných surovín, zdrojov 
energie (bauxitu, ropy, zemného plynu, legovacích kovov) spô-
sobilo ďalšie zvyšovanie ťažby.
Dlhý čas nič nehatilo nadmernú celosvetovú ťažbu surovín. 
Dostupné zásoby nerastných surovín sú však obmedzené. 
Geologické procesy potrebné k  vzniku a nakopeniu rôznych 
nerastných surovín predstavujú z pohľadu človeka neuveriteľ-
ne dlhé časové obdobie. Aj rašelina, na vznik ktorej je potrebný 
najkratší čas, sa vytvára – pri vhodných podmienkach – najme-
nej tisíc rokov.
Veľkosť zásob nerastných surovín odhadujeme na zákla-
de geologických, geofyzikálnych prieskumov a  prieskumov 
prostredníctvom  umelých družíc. Vďaka tomu a pomocou 
neustále sa zdokonaľujúcich technológií sa môžu odhaľo-
vať nové zásoby surovín. Prejavujúci sa defi cit môže viesť 
k ťažbe takých ložísk, ktorá je v  súčasnosti hodnotená ako 
nerentabilná. Rozvoj technológie môže sprístupniť doteraz 
neprístupné zdroje. Napríklad zásoby ropy boli v roku 1950 
odhadované na 28 rokov. Roku 1980 sa však podarilo odhaliť 
viac ako 100 miliárd ton nových zásob, ktoré vystačia na ďal-
ších 50 rokov.

Magazín a trh Zelená technológia (Zöldtech Magazín  és Piactér) – 
O obnoviteľných zdrojoch energie pre každého: www.zoldtech.hu

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE –
NA CESTE K BIOHOSPODÁRSTVU

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE MOŽNOSTI RIEŠENIA

Ako sa zmenilo využívanie prírodných zdrojov od 19. storočia?

Akým spôsobom možno zistiť mieru zásob nerastných surovín, ktoré 
máme k dispozícii?

Aké zdroje energie patria medzi
obnoviteľné?

V ktorých oblastiach života možno
využiť obnoviteľné zdroje energie?

b

i o
 t r

h

E l e k t r á r e ň
n a  b i o m a s u

Plytvanie prírodnými zdrojmi našej Zeme
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solárne panely

Webová stránka magazínu Zelená technológia: www.zoldmagazin.hu

Vítame Vás v obci Barkóca,
najnovšej bio obci v Maďarsku!

Milý študent, milá študentka! Gratulujeme Ti! Zastupiteľský orgán virtuálnej maďarskej bio obce schválil Tvoj projekt a tak budeš v budúc-
nosti starostom/starostkou dediny Barkóca! Na prvé zasadnutie zastupiteľského zboru máš pripraviť prednášku v PPP verzii, v ktorej treba 
prezentovať momentálnu situáciu bio obce a možnosti jej ďalšieho rozvoja. Vypracuj vlastný päťročný program pre ďalší rozvoj obce Barkó-
ca! Zvlášť preskúmaj súčasnú a nastávajúcu situáciu v oblasti biohospodárstva dediny, poukáž na možné zdroje podpory zo strany EÚ! Veľa 
úspechov! Prednášku očakávame na internetovej adrese: www.ntk.hu

bio  hospodárstvo

obecný spoločenský dom
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136 Máriahalom – bio obec: www.biofalu.hu

Obnoviteľné zdroje energie

Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná energia, 
veterná energia, rôzne formy biomasy (tuhá, kvapalná 
a plynná), geotermálna energia a vodná energia. Techno-
lógie potrebné k  ich využitiu sú už k dispozícii, ale efek-
tívnosť ešte nedosahuje želateľnú úroveň. Práve preto sa 
v súčasnosti podiel obnoviteľných zdrojov na celkovom vy-
užití zdrojov energie odhaduje asi na 4%. Maďarská ener-

Možnosti uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľný zdroj energie Možnosti využitia Oblasti použitia

Slnečná energia Kúrenie, vyhrievanie teplej vody, sušenie, 

výroba elektrickej energie.

Obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, iná tepelná 

výroba.

Geotermálna energia Kúrenie, vyhrievanie teplej vody, výroba 

elektrickej energie.

Obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, 

iná tepelná výroba.

Tuhá biomasa Kúrenie, vyhrievanie teplej vody, výroba elek-

trickej energie, výroba pary, sušenie

Obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, priemysel, iná 

tepelná výroba.

Kvapalná a plynná biomasa Motorový pohon, tepelná výroba, výroba 

elektrickej energie.

Doprava, poľnohospodárstvo, priemysel, služby. 

getická politika plánuje v budúcnosti zvýšiť podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov v rámci celkovej energie na 5-6%. 
K tomu je potrebné vypracovať systém podpory, ktorý by 
urýchľoval rozšírenie používania obnoviteľných zdrojov 
energie.

Obnoviteľné zdroje energie

Priemyselná revolúcia odštartovala urýchlenie 
využívania prírodných zdrojov Zeme. Nad-
merná spotreba prírodných zdrojov privied-
la v  súčasnosti k  rapídnemu zníženiu ložísk 
nerastných surovín, zdrojov energie. Aby sa 
predišlo energetickej kríze a  nedostatku su-
rovín nutné sú radikálne úsporné opatrenia, 
vypracovanie recyklačných technológií. Me-
dzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná 
energia, veterná energia, rôzne formy biomasy 
(tuhá, kvapalná a plynná), geotermálna energia 
a vodná energia. V súčasnosti sa podiel obno-
viteľných zdrojov na celkovom využití zdro-
jov energie odhaduje asi na 4%.     

Zhrnutie

Máriahalom, bio obec. Ako by sa dalo vyriešiť 
energeticky úsporné vyhrievanie rodinného domu?

Elektráreň na biomasu. Prečo sa ťažko šíri 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie?

Biotrh v Budapešti. Aké potraviny sa predávajú na biotrhoch? Vďaka 
čomu môže byť potravinový výrobok uznaný za biovýrobok?
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137Webová stránka medzinárodnej výskumnej skupiny 
zaoberajúcej sa globálnym otepľovaním: www.globalwarming.org

BUDÚCNOSŤ NAŠEJ PLANÉTY – HROZBA 
GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Ako sa vyvíjali emisie uhlíka za posledné desaťročia?

Ktorá krajina vypúšťa najviac oxidu uhličitého?

Prečo je dôležitý Kjótsky protokol?

Aká medzinárodná spolupráca je v budúcnosti potrebná na zastavenie zmeny 
klímy?

Globálne otepľovanie – Zem v ohrození?

S našimi tromi priateľmi sme prišli na konferenciu medzivlád-
neho výboru OSN zaoberajúcou sa zmenou klímy v roku 2007 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Inter-
pretujme najdôležitejšie výsledky konferencie pomocou grafov!

Vedci, ktorí sa zúčastnili na konferencii, načrtli pesimis-
tickú budúcnosť. Podľa ich výskumov sa v  nasledujúcich 
dvoch desaťročiach priemerná teplota zvýši o  0,2 °C. 
Do  roku 2100 sa očakáva ďalšie zvýšenie o  4 °C. Pod-
ľa názoru vedcov stúpne hladina mora do  roku 2100 
o takmer 60 cm. Hádam ešte šokujúcejšia je prognóza, že 
v druhej polovici 21. storočia sa každé leto pravdepodob-
ne roztopí ľad okolo Severného pólu!

Skontrolujme si výsledky! Správne riešenie je nasledovné:

Priemerná teplota Zeme sa od roku 1850 do roku 2000 zvý-
šila o  viac než 1°C. Priemerná úroveň hladiny mora v  porov-
naní s  rokom 1960 stúpla o  5cm. Snehom pokrytá plocha 
na severnej pologuli v  roku 1920 predstavovala 37 miliónov 
km², kým v  roku 2000 predstavovala už iba 34 miliónov km².

n	Ako sa vyvíjala priemerná teplota Zeme od roku 1850 do sú-
časnosti? Akú hodnotu mala priemerná globálna teplota v roku 
1850? A v roku 1940? V ktorom roku sa začala priemerná tep-
lota na Zemi v značnej miere zvyšovať? Aká je v súčasnosti prie-
merná teplota na Zemi?

n	O koľko milimetrov stúpla hladina mora od roku 1960 do súčas-
nosti?

n	Koľko miliónov km² pokrýval sneh na severnej pologuli v  roku 
1920? Koľko v súčasnosti? O koľko miliónov km² sa zmenšila 
snehom pokrytá plocha na severnej pologuli?

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE MOŽNOSTI RIEŠENIA

Globálne otepľovanie – Zem v ohrození?
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Skleníkový efekt a emisie uhlíka

Spomeňme si, čo sme sa učili o skleníkovom efekte!

Atmosféra – a v nej jestvujúce plyny – zabezpečuje pod-
mienky života na našej planéte. Plynný obal vytvára nad 
zemským povrchom „sklenenú strechu“ – ozónovú vrstvu, 
ktorá na jednej strane bráni úniku tepla a na druhej strane 
nedovolí, aby sa zemský povrch príliš zohrial. Od priemy-
selnej revolúcie sa výsledkom ľudskej činnosti (výrubom 
lesného porastu, spaľovaním dreva, používaním organic-
kých palív) dostáva do atmosféry čoraz viac plynov za-
držiavajúcich teplotu (oxid uhličitý, metán). Tieto plyny, 
predovšetkým oxid uhličitý. pohlcujú teplo vyžarujúce 
zo zemského povrchu a  jeho spätným vyžarovaním sme-
rom k Zemi čoraz viac narastá teplota v „skleníku“.
Medzinárodné výskumy potvrdzujú, že klimatické zmeny 
zaznamenané v  uplynulých rokoch sa jednoznačne via-
žu na činnosť človeka. Rozhodujúci podiel na nich majú 
značne sa zvyšujúce emisie oxidu uhličitého!

Pomocou mapy a  grafu preskúmajme, ako sa za posledné de-
saťročia vyvíjali emisie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia? 
Ktoré krajiny vypúšťajú do ovzdušia najviac CO2?

50,1 – 100 mil. ton

100,1 – 500 mil. ton

500,1 mil. ton a viac

chýbajú údaje

1 mil. ton a menej

1,1 – 10 mil. ton

10,1 – 50 mil. ton

Vývin vypúšťania CO2 vo svete od roku 1960 do roku 2004

Vypúšťanie CO2 do ovzdušia
krajinami sveta v roku 2002

Skleníkový efekt a emisie uhlíka

Skontrolujme si výsledky!

Správne riešenie je nasledovné:
Od roku 1960 do súčasnosti dvojnásob-
ne vzrástlo vypúšťanie CO2 do ovzdušia. 
Na viac ako polovici tohto množstva sa 
podieľajú štáty s vysokými príjmami. Naj-
viac škodlivých plynov vypúšťajú do 
ovzdušia USA, takmer ¼ celkového 
množstva emisií na svete. Po USA nasle-
duje Čína, Rusko, India a Japonsko. Po-
diel týchto piatich štátov na vypúšťaní 
emisií do ovzdušia predstavuje 54%.

n	Koľko miliárd ton CO2 vypustili do ovzdušia v  roku 1960 a  koľko 
v roku 2002? Koľkonásobný rast zaznamenali?

n	Ako sa podieľajú na vypúšťaní celkového množstva emisií do ovzdu-
šia štáty s vysokými príjmami?

n	Ktorý štát najviac znečisťuje ovzdušie emisiami CO2?
n	Vymenujme päť štátov, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie! Aký je ich 

celosvetový percentuálny podiel na znečisťovaní ovzdušia?

Štáty s vysokým GNI

Štáty s nízkym a stredným GNI

Čierna Afrika   

Latinská Amerika

Východná Ázia

mld. ton.

rok

1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002

25

20

15

10

5

Južná Ázia

Blízky východ

Stredná a východná Európa, resp. SNŠ

Akými metódami sa pokúšame znížiť množstvo 
škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia?
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a vodohospodárstva: www.ktm.hu

Medzinárodné dohody a  medzinárodná spolupráca – 
pribúdajúce otázniky

Z iniciatívy OSN sa v roku 1997 zrodil Kjótsky protokol, 
v rámci ktorého sa 160 krajín zaviazalo do roku 2012 zní-
žiť v  porovnaní s  rokom 1990 vypúšťanie troch najne-
bezpečnejších plynov – oxidu uhličitého, metánu a oxi-
du dusíkatého – spôsobujúcich skleníkový efekt o 5,2%. 
USA – krajina, ktorá vypúšťa do ovzdušia najviac oxidu 
uhličitého na svete – odvolávajúc sa na hospodárske príčiny 
do dnešného dňa neratifi kovali Kjótsky 
protokol (t. j. dodnes ho nepovažujú za 
záväzný).
V  roku 2012 sa skončila platnosť Kjót-
skeho protokolu a  signatárske kraji-
ny nevedeli znížiť vypúšťanie CO₂ do 

ovzdušia, preto medzinárodné organizácie naliehajú na 
podpísanie novej dohody. Aj zo strany Európskej únie čo-
raz viacerí pripomínajú potrebu vytvorenia takej dohody, 
ktorá by zaväzovala krajiny k väčšiemu využívaniu obnovi-
teľných zdrojov energie a k výraznému zníženiu vypúšťania 
škodlivých plynov do ovzdušia. Spoločný odkaz každej no-
vej medzinárodnej deklarácie znie: „Klimatické zmeny sú 
globálnym problémom, preto je našou povinnosťou, aby 
sme v rámci svojich schopností a historickej zodpoved-
nosti podnikali nutné kroky!“

Prečo vyrubujú stromy v afrických dažďových 
pralesoch?

Medzinárodné dohody a medzinárodná 
spolupráca – pribúdajúce otázniky

Medzinárodné výskumy už jednoznačne potvrdzu-
jú globálnu zmenu klímy. Podľa výsledkov týchto vý-
skumov vzrástla priemerná teplota na Zemi od konca 
19. storočia o viac ako 1 °C a morská hladina sa v porov-
naní s rokom 1960 zvýšila o 5 cm. Do roku 2100 sa oča-
káva ďalšie zvýšenie teploty o 4 °C. Od roku 1960 dvoj-
násobne vzrástlo vypúšťanie CO₂ do ovzdušia. Najviac 
škodlivých plynov na svete vypúšťajú do ovzdušia USA, 
takmer ¼ celkového množstva emisií. Z iniciatívy OSN 
sa v roku 1997 zrodil Kjótsky protokol, v ktorého rámci 
sa 160 krajín zaviazalo do roku 2012 znížiť v porovna-
ní s rokom 1990 vypúšťanie troch najnebezpečnejších 
plynov – oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusíkatého 
– spôsobujúcich skleníkový efekt o 5,2%.    

Zhrnutie

Prečo je globálnym problémom ničenie 
dažďového pralesa v povodí Amazonky?
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Pojem „trvalo udržateľný rozvoj“

Pojem „trvalo udržateľný rozvoj“ bol prijatý na svetovej 
konferencii OSN usporiadanej v roku 1992 v Rio de Ja-
neiro pod názvom Životné prostredie a rozvoj. Táto kon-
ferencia je do dnešného dňa známa ako „summit Zeme“. 
Konferencia v  Riu prijala defi níciu trvalo udržateľného 
rozvoja, podľa ktorej ide o systém podmienok uspoko-
jujúcich potreby dneška takým spôsobom, že to nezne-
možní ani nasledujúcim generáciám uspokojovanie ich 
potrieb.

Trvalo udržateľný rozvoj sa stal jedným z najdôležitejších 
pojmov 21. storočia. Jeho význam spočíva predovšetkým 
v tom, že výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa spo-
ločenskými otázkami, odborníkov v  oblasti hospodárstva, 
vedcov skúmajúcich ekologické otázky Zeme nasmeroval 
k  tomu, aby sa spoločným úsilím, integráciou jednotli-
vých vedeckých oblastí zaoberali otázkou trvalo udrža-
teľného rozvoja, pretože len tak ho bude možné v budúc-
nosti uplatniť aj v  praxi. Dúfame, že v  21. storočí budú 
ľudia žiť vo svete, v ktorom sa koncepcia trvalo udržateľné-
ho rozvoja bude opierať o tri základné, vzájomne prepojené 
piliere – spoločnosť, hospodárstvo a ekológiu, ktoré budú 
mať v procese rastu rovnocennú úlohu.

OTÁZKA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Čo máme na mysli pod pojmom trvalo udržateľný rozvoj?

Čo znamená žiť „v duchu“ trvalo udržateľného rozvoja?

Prečo môže byť Tuvalu prvou obeťou globálneho otepľovania?

Aké špeciálne zdroje príjmov má Tuvalu?

Webová stránka Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj: www.ff3.hu

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE MOŽNOSTI RIEŠENIA

Pojem „trvalo udržateľný rozvoj“

Pojem trvalo udržateľný rozvoj bol prijatý na svetovej 
konferencii OSN usporiadanej v  roku 1992 v  Rio de 
Janeiro pod názvom Životné prostredie a rozvoj. Trvalo 
udržateľný rozvoj je systém podmienok uspokojujúcich 
potreby dneška takým spôsobom, že to neznemožní ani 
nasledujúcim generáciám uspokojovanie ich potrieb. Je 
veľmi dôležitý, pretože upozorňuje ľudstvo na otázky 
budúcnosti spoločensko-hospodárskeho systému . Prí-
padné stúpanie hladiny mora v  budúcnosti ohrozuje 
viacero krajín, medzi nimi aj Tuvalu, maličký štát v ti-
chomorskom regióne, ktorý tvorí deväť koralových ato-
lov.            

Zhrnutie

Prečo niekoľkokrát ročne pustošia povodne v Bangladéši?
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Prvá obeť globálneho otepľovania –
„stratený raj“ Tuvalu

Prvou obeťou globálneho oteplenia sa môže stať Tuvalu, štát 
rozprestierajúci sa na deviatich ostrovoch, ktoré môže stúpa-
júca hladina Tichého oceánu v blízkej budúcnosti úplne vyma-
zať z mapy sveta. Tuvalu je po Nauru, nachádzajúcom sa tak-
tiež v  tichomorskom regióne, druhou najmenšou a  najnižšie 
položenou krajinou na svete (najvyšší bod ostrova má 4,5 m) 
a môže byť prvým národom, ktorý sa stane obeťou globálne-
ho otepľovania – prehlásila hlava štátu tejto malej krajiny už 
v čase kjótskej konferencie o klíme.
Vo februári 2004 zaliala tichomorský mini štát obrovská po-
vodňová vlna. Jednoznačne globálnym otepľovaním vysvetľu-
je vláda Tuvalu nezvyčajne vysokú prílivovú vlnu, ktorá spôso-
bila zatečenie mnohých pivníc a zaliatie polí. Vplyv globálneho 
otepľovania však obyvatelia ostrova nemerajú len úrovňou 
vodnej hladiny. Zmene klimatických podmienok pripisujú čas-

tejší výskyt cyklónov, vlny sú čoraz pustošivejšie, zrýchlila sa erózia po-
brežia. „Nepotrebujeme nové dôkazy, naša krajina už dostatočne trpí, čo 
viac by sme mohli povedať? Nie je nutné novými vedeckými výskumami 
dokazovať stúpanie hladiny mora, už dnes je to jasné,“ prehlásil predse-
da vlády Tuvalu a dodal: „Doteraz nepoznané obrovské prílivové vlny už 
nie sú mimoriadnym, ale každodenným javom na Tuvalu. Sami si s nimi 
nevieme poradiť. Dúfame, že priemyselné krajiny nám pomôžu, svojimi 
príspevkami sa stanú partnermi Tuvalu.“ Predseda vlády ubezpečil oby-
vateľstvo, že kabinet podporuje tých obyvateľov, ktorí chcú emigrovať na 
Nový Zéland, alebo na iné bezpečné ostrovy Tichého oceánu. Úrady sa 
však nevzdávajú. „Kým Tuvalu vyčnieva z mora, my zostaneme, neodí-
deme,“ prehlásil premiér. 

(National Geografi c Online, 24. februára 2004)

Webová stránka ostrovov Tuvalu: www.tuvaluislands.com

Na základe správy z novín, krátkej prezentácie krajiny a zdrojov z internetu pripravme prognózu budúcnosti Tuvalu! Pokúsme 
sa pre premiéra a jeho vládu navrhnúť možné riešenie situácie Tuvalu!
Projekty očakávame na webovej stránke www.ntk.hu!
Najlepšie práce odmeníme! 
Prajeme vám veľa úspechov! 

Spoznajme Tuvalu!

Tuvalu pozostáva z deviatich koralových atolov. Nachádza sa 
3400 kilometrov na severovýchod od Austrálie. Má rozlohu iba 
26 km². Počet obyvateľov je 11 810 osôb. Hlavné mesto 
Funafuti. Štátna forma konštitučná monarchia. Ročná hodno-
ta GNI tuvalského národného hospodárstva je len 15 miliónov 
USD. Hodnota GNI/osobu sa odhaduje na 1600 USD.
Ostrovy s veľkou hustotou zaľudnenia (454 obyv./km²) posky-
tujú málo zdrojov obživy. Takmer 1000 ľudí pracuje vo fosfáto-
vých baniach blízkeho ostrovného štátu Nauru. Na ostrovoch 
sa rýchlo rozvíja cestovný ruch. Ročne navštívi Tuvalu v prie-
mere 1000 turistov. V roku 1983 podpísal Tuvalu s USA a Ja-
ponskom výhodnú zmluvu o rybolove. Svoje príjmy zvyšoval 
od konca 80. rokov vydávaním poštových známok. V súčas-
nosti je najväčším zdrojom príjmov krajiny lízing názvu interne-
tovej domény súkromným osobám a podnikom. Príjem z tejto 
„činnosti“ predstavuje ročne 1,5 milióna USD. Malý podiel na 
exporte má „tradičný“ exportný výrobok kokos (kopra) a ryby. 
Najdôležitejším zahraničnoobchodným partnerom sú ostrovy 
Fidži.

Vo februári 2004 sme sa mohli dočítať nasledujúcu správu o Tuvalu:
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n	Koľko ľudí žije momentálne na Zemi?
n	Koľkonásobne vzrástol počet obyvateľov Zeme v rokoch 1960 až 

2004?
n	Na ktorom kontinente žije polovica  celkového počtu obyvateľ-

stva zemegule?
n	V  ktorom roku sa podľa prognóz očakáva, že populácia našej 

planéty prekročí sedemmiliardovú hranicu?
n	Vymenujme niekoľko krajín, v  ktorých priemerný vek obyvateľ-

stva nedosahuje 40 rokov!
n	Vymenujme niekoľko krajín, v ktorých v jednej rodine žije viac ako 

šesť detí!
n	Koľko ľudí na našej planéte žije v mestách?
n	Prečo vzniká čoraz viac slumov (favell) na okrajoch veľkomiest 

v rozvojových krajinách?

n	Na čo poukazuje výraz spoločnosť „20 k 80“?
n	Čo znamená výraz globálna hranica chudoby?
n	Koľko ľudí na Zemi žije pod globálnou hranicou chudoby?
n	Koľko percent obyvateľstva Zeme je podvyživených?
n	Vymenujme faktory, ktoré stoja v pozadí potravinovej krízy!
n	Ako ovplyvňuje globálne trhové hospodárstvo vývin potravinovej 

krízy?
n	Aké kategórie vytvorila FAO na základe ukazovateľa množstva 

a kvality spotreby potravín pripadajúceho na jednu osobu?
n	Charakterizujme súvislosti medzi globálnou chudobou a potravi-

novou krízou!

n	Kedy a prečo sa začalo s nadmerným využívaním zdrojov energie 
na Zemi?

n	Uveďme príklady hospodárskych činností, ktoré využívajú veľa 
prírodných zdrojov energie!

n	V ktorej oblasti každodenného života využívame v značnej miere 
prírodné zdroje energie?

n	Vymenujme a zaraďme do skupín prírodné zdroje energie!
n	Akými metódami sa dajú merať zásoby nerastných surovín?
n	Vymenujme obnoviteľné zdroje energie!
n	Uveďme príklady na využitie slnečnej energie!
n	V ktorých oblastiach sa podľa vášho názoru dostane do popredia 

využívanie biomasy?

n	Analyzujme zmeny priemernej teploty na našej planéte od 19. sto-
ročia po súčasnosť!

n	Ako sa zmenila priemerná výška hladiny mora od roku 1960 
po súčasnosť?

n	Aká je prognóza medzinárodných výskumov na koniec storočia?
n	Čo sa podľa prognózy stane so snehovou pokrývkou Severného 

pólu?
n	Ako sa zmenili emisie oxidu uhličitého v ovzduší od roku 1960 do 

roku 2002?
n	Ktorý štát sveta vypúšťa najviac skleníkových plynov do ovzdušia 

a aký pomer to predstavuje?
n	Vymenujme päť krajín sveta, ktoré vypúšťajú do ovzdušia najviac 

oxidu uhličitého!
n	Sformulujme dôležitosť Kjótskeho protokolu!

n	Vysvetlime pojem trvalo udržateľný rozvoj!
n	S ktorou konferenciou súvisí tento pojem?
n	Prečo je podľa vášho názoru dôležité napomáhať trvalo udržateľ-

ný rozvoj?
n	Prečo môže zmiznúť Tuvalu z mapy sveta?
n	Ktorý je hlavný zdroj príjmov Tuvalu?

GLOBÁLNE PROBLÉMY A GLOBÁLNE
MOŽNOSTI RIEŠENIA – ZHRNUTIE
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Mám veľkú trému pred 
prednáškou.

Milá Dorota, nemáš sa čoho 
obávať, vzrušenejší ako ty sú 
už iba účastníci. Netrpezlivo ťa 
očakávajú. Poďme!

V mene Maďarska a maďarského 
parlamentu srdečne a s úctou vítam 
účastníkov II. Medzinárodnej 
geografckej súťaže.

S potešením vítam Dorotu 
Hunyadi. Vďaka jej mimoriad-
nemu úspechu má Maďarsko 
možnosť usporiadať II. 
Medzinárodnú geografi ckú 
súťaž.

Moja prednáška má názov: 
Postavenie Maďarska vo svetovom 
hospodárstve a jeho národná 
ekonomika. Tematické časti mojej 
prednášky sú nasledovné...

POSTAVENIE MAĎARSKA VO 
SVETOVOM HOSPODÁRSTVE 
A JEHO NÁRODNÁ EKONOMIKA

Postavenie Maďarska vo 
svetovom hospodárstve 

a jeho národná ekonomika
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Postavenie Maďarska vo svetovom hospodárstve

Hodnota GNI/osobu v  Maďarsku v  roku 2005 činila 
10  030 USD a tak podľa kritérií Svetovej banky možno 
našu vlasť zaradiť do hornej skupiny štátov so stredný-
mi príjmami. Celková hodnota GNI dosahovala vtedy
101,2 miliardy USD, vďaka čomu zastávalo národné hos-
podárstvo Maďarska 46. miesto vo svetovom rebríčku.
Vývoj hospodárskej situácie v krajine závisí: 
n	od vývoja globálneho svetového hospodárstva;
n	od hospodárskeho rastu USA ako vedúcej veľmoci glo-

bálneho svetového hospodárstva;

n	od postavenia Európskej únie vo svetovom hospodár-
stve, keďže sme členmi únie; 

n	od hospodárskeho rastu rozvíjajúcich sa krajín – ob-
zvlášť Ruska, Číny a Indie;

n	od hospodárskeho rastu a politickej stability štátov re-
giónu strednej a východnej Európy.

Po hospodárskej recesii svetového hospodárstva v rokoch 
2001–2003 sa v  roku 2004 opäť začalo obdobie rastu. 
V súčasnosti sú prognózy svetového hospodárstva optimis-
tické a pre maďarské hospodárstvo to znamená mimoriad-
ne priaznivú medzinárodnú situáciu.

MAĎARSKO VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE

Na ktorom mieste v rebríčku svetových hospodárstiev sa nachádza maďarské 
národné hospodárstvo?

Ako sa za posledné roky vyvíjala konkurencieschopnosť našej vlasti?

Do ktorých odvetví a do ktorých oblastí prúdi v prvom rade zahraničný investičný 
kapitál?

Odkedy sa Maďarsko môže považovať za exportéra investičného kapitálu 
do zahraničia?

POSTAVENIE MAĎARSKA VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
A JEHO NÁRODNÁ EKONOMIKA
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Vypracujme prognózu svetového hospodárstva! Analyzujme dva grafy na základe nasledujúcich aspektov!

n	Aké bolo v  rokoch 2004 až 2007 tempo hospodárskeho rastu 
troch vplyvných vedúcich svetových ekonomík?

n	Akú pozíciu zastáva tempo rastu hodnôt GDP eurozóny v porov-
naní s tempom rastu USA a Japonska?

n	Ako rástla priemerná ročná hodnota GDP Číny, Indie a Ruska od 
roku 2004 do roku 2007?

n	Ktorá spomedzi troch rozvíjajúcich sa veľmocí môže mať najväčší 
vplyv na maďarské národné hospodárstvo? 

n	Akým tempom rástlo hospodárstvo V4 v tomto období?
n	Aký je vzťah medzi krajinami V4 na základe tempa rastu GDP?
n	Akú prognózu by ste vedeli vypracovať v súvislosti s hospodár-

skym rozvojom našej vlasti do roku 2010?

Percentuálne tempo rastu GDP v dominantných regiónoch 
sveta od roku 2004 do roku 2007

Tempo rastu GDP krajín V4 od roku 2004 do roku 2007

Postavenie Maďarska vo svetovom hospodárstve

Webová stránka maďarskej vlády: www.magyarorszag.hu

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   144 9/25/14   5:37 PM



145

Medzinárodná konkurencieschopnosť Maďarska

Inštitút pre hospodársky výskum a manažérstvo so síd-
lom v Lausanne každoročne publikuje Almanach sveto-
vej konkurencieschopnosti. V  tejto publikácii zoraďuje 
na základe 314 kritérií 54 krajín a 7 regiónov podľa ich 
konkurencieschopnosti. Poradie v rebríčku je z dvoch tre-
tín založené na ofi ciálnych medzinárodných štatistikách 
a  z  jednej tretiny na výskumoch pracovníkov inštitútu. 
Výsledné poradie stanoví priemer štyroch významných 
faktorov konkurencieschopnosti, ktorými sú: výkon hos-
podárstva, efektivita vládnej politiky, výkonnosť súkrom-
ného sektora, infraštruktúra.

Zahraničné kapitálové investície – nadnárodné spoloč-
nosti

Najdôležitejšou hnacou silou a  organizačnou formou 
globalizácie svetového hospodárstva sú nadnárodné spo-
ločnosti. Ako sme sa o  tom pri tendenciách svetového 
hospodárstva už učili, až 80% svetových zahraničných 
investícií sa realizuje v rámci nadnárodných spoločností. 
V roku 2005 dosahovala výška zahraničných investícií 
v Maďarsku hodnotu 61 miliárd USD, čo bolo 0,6% ce-
losvetových investícií. Celkovo predstavuje hodnota za-
hraničného investičného kapitálu 60% celkovej hodnoty 
GNI Maďarska.
Podľa Ústredného štatistického úradu je takmer 45%  ka-
pitálu maďarských podnikov v rukách zahraničných in-
vestorov. V roku 2005 takmer polovicu GDP vyprodu-
kovalo 25 tisíc zahraničných spoločností pôsobiacich 
v Maďarsku. Ešte väčší podiel majú zahraničné spoloč-
nosti v oblasti zahraničného obchodu. Podiel zahranič-
ných spoločností na exporte a importe Maďarska dosa-
huje takmer 80%.

Hlásenie IMD o konkurencieschopnosti (IMD 
World Competitiveness Yearbook, 2006): www.imd.ch/research/publications
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Vyhodnoťme konkurencieschopnosť Maďarska v  roku 2006! Pomo-
cou grafu odpovedzme na nasledujúce otázky!

n	Ktoré miesto obsadilo v roku 2006 Maďarsko na zozname konku-
rencieschopnosti?

n	Konkurencieschopnosť ktorého národného hospodárstva je najyšš-
šia? Prečo? Odôvodnime na základe predchádzajúceho učiva!

n	Aké spoločné vlastnosti majú mestské štáty, ktoré obsadili 2. a 3. 
miesto?

n	Vymenujme tie štáty strednej a  východnej Európy, ktoré predstihli 
Maďarsko na zozname konkurencieschopnosti!

n	Vymenujme tie európske štáty, ktoré zaostali za Maďarskom v ob-
lasti konkurencieschopnosti!

n	Aké silné a aké slabé stránky má podľa vášho názoru naša vlasť v 
raste konkurencieschopnosti? Aké návrhy by ste mali vo veci vládnej 
politiky?

Analyzujme uvedený graf! Ako sa vyvíjal ročný import zahraničného 
investičného kapitálu do krajín V4 a Slovinska v rokoch 2000-2005?

Vývin importu zahraničného investičného kapitálu v rokoch 2000–2005

n	Koľko miliárd USD zahraničného kapitálu prúdilo každoročne 
do Maďarska?

n	Koľko miliárd USD činil rekordný príliv zahraničného kapitálu 
do Maďarska v roku 2005?

n	Do ktorých spomedzi piatich skúmaných krajín bol príliv zahranič-
ného kapitálu najvyšší v jednotlivých rokoch?

n	Ktorý rok bol celkovo pre päť skúmaných krajín najpriaznivejší 
a ktorý najnepriaznivejší na základe uvedených údajov?

% %
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Prvých 50 najkonkurencieschopnejších krajín, respektíve regiónov 
na svete, 2006

Medzinárodná konkurencieschopnosť 
Maďarska

Zahraničné kapitálové investície – 
nadnárodné spoločnosti
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146 Webová stránka Výskumného ústavu svetového 
hospodárstva MAV: www.vki.hu

V  roku 2005 v  Maďarsku smerovalo 17% zahraničného 
investičného kapitálu do hospodárskych služieb (vrátane 
realitných, teda oblasti nehnuteľností), 11% do fi nančnej 
sféry a 10% do obchodu. Teda 40% zahraničných investí-
cií smerovalo do sektoru služieb a takmer 50% do spraco-
vateľského priemyslu. V rámci spracovateľského priemys-
lu najviac zahraničného kapitálu vložili do výroby vozidiel 
(11% celkovej hodnoty), do výroby elektrických zariadení 
(9% celkových investícií) a do chemického priemyslu.
Polovica zahraničných investícií smeruje výlučne do Bu-
dapešti.
Novou tendenciou v  oblasti zahraničných investícií je 
skutočnosť, že zatiaľ čo v minulosti bolo Maďarsko vý-
lučne importérom zahraničného kapitálu, počnúc rokom 
1997 sa stalo krajinou exportujúcou investičný kapitál.
Na grafe znázorňujúcom import a export investičného ka-
pitálu v Maďarsku je vidieť, že export bol najvyšší v roku 
2003. V  tom čase sa dve najväčšie maďarské spoločnosti 
MOL a OTP začali rozširovať v zahraničí. V  roku 2005 
hodnota maďarského exportu kapitálu dosiahla 20% hod-
noty importu. 60% exportu maďarského kapitálu smero-

valo len do štyroch krajín: na Slovensko, do Chorvátska, 
Holandska a Macedónska. Rozhodujúcim faktorom kon-
kurencieschopnosti Maďarska by mohla byť rastúca regio-
nálna aktivita podnikov s prevahou maďarských vlastníkov. 
Rozhodujúcimi faktormi obchodnej politiky formujúcej sa 
strednej a východnej Európy sú:
n	zemepisná poloha, zemepisná blízkosť,
n	historická minulosť, historické styky v minulosti,
n	znalosť jazyka,
n	hospodárske a  osobné vzťahy pochádzajúce z  obdobia 

socializmu,
n	spoločné črty prechodného obdobia a  ich prítomnosť 

v obchodnej kultúre.
Kľúčovým aspektom je aj napomáhanie regionálnej čin-
nosti malých a stredných maďarských podnikov využívajúc 
výhody regionálnej politiky EÚ.
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Preskúmajme geografické rozloženie zahraničného inves-
tičného kapitálu prúdiaceho do našej krajiny!

Import investičného kapitálu Export investičného kapitálu
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Geografi cké rozloženie importu zahraničného investičného kapitálu 
a zahraničné podniky, 2004

Export a import investičného kapitálu v Maďarsku v rokoch 2000 
– 2005

n	Zostavme poradie 19 maďarských žúp podľa hodnoty 
zahraničného investičného kapitálu!

n	Do ktorých štyroch žúp popri hlavnom meste prichádza 
viac než 30 % zahraničného investičného kapitálu?

n	Zostavme poradie 19 maďarských žúp podľa počtu prí-
tomných zahraničných podnikov!

n	Vymenujme župy, v ktorých sa nachádza najviac zahra-
ničných podnikov!

n	Vymenujme najdôležitejšie zahraničné podniky v  našej 
župe!

Hodnota GNI/osobu v Maďarsku v  roku 2005 činila 
10 030 USD a tak možno našu vlasť zaradiť do hornej 
skupiny krajín so strednými príjmami. Vývoj hospodár-
skej situácie v  Maďarsku závisí od vývoja globálneho 
svetového hospodárstva. Celková miera zahraničného 
investičného kapitálu v Maďarsku predstavuje 60% cel-
kovej hodnoty GNI Maďarska. Takmer polovicu GDP 
vyprodukovalo 25 tisíc zahraničných spoločností pôso-
biacich v Maďarsku. 40% zahraničných investícií prú-
diacich do krajiny smeruje do sektora služieb a takmer 
50% do spracovateľského priemyslu. Polovica zahranič-
ného kapitálu smeruje výlučne do Budapešti. V súčas-
nosti je naša vlasť nielen importérom, ale aj exportérom 
kapitálových investícií.        

Zhrnutie
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147Webová stránka Ministerstva hospodárstva a dopravy: www.gkm.gov.hu

NÁRODNÁ EKONOMIKA MAĎARSKA

Spomeňme si, čo sme sa učili o národnom hospodárstve, poľno-
hospodárstve, priemysle a o sektore služieb! Teoretické poznatky 
z minulosti uplatnime v praxi! Analyzujme nasledujúce diag-
ramy a mapy!

Vedúce odvetvie nášho hospodárstva – služby

V  roku 2004 65% GDP pochádzalo zo sektora služieb, 
30% z priemyslu a 5% z poľnohospodárstva.

Pomocou diagramu vymenujme a zoraďme jednotlivé činnosti 
sektora služieb podľa ich podielu na GDP! V akom pomere sa 
podieľajú prvé štyri sektory služieb na GDP? 

V  súlade so všeobecnou medzinárodnou tendenciou sú 
aj u  nás najdôležitejšie služby v  oblasti nehnuteľností 

a ekonomické služby. Tieto dve odvetvia produkujú 17% 
GDP Maďarska.
Rozvoj cestovného ruchu môže byť v súčasnosti i v bu-
dúcnosti faktorom konkurencieschopnosti Maďarska. 
Na obrázku vidíme, že služby v  oblasti ubytovania a  po-
hostinstva prispievajú 1,7% k rastu GDP. Cestovný ruch je 
však oveľa širší pojem, veď k tomu, aby sa domáci i zahra-
niční hostia cítili čo najpríjemnejšie počas využívania svoj-
ho voľného času, je potrebná spolupráca viacerých odvetví 
služieb. Podľa odhadov cestovný ruch v súčasnosti prispie-
va 7-8% k  rastu GDP v Maďarsku. Rok 2005 bol veľmi 
dobrým rokom z hľadiska príjmov  v tomto odvetví. Našu 
vlasť navštívilo viac ako 36 miliónov zahraničných hostí, 
ktorí u nás minuli viac ako 850 miliárd forintov.

Poľnohospodárstvo,
lesníctvo, rybárstvo

Priemysel

Ťažobný

Spracovateľský

Energetický, plynárenský,
vodohospodársky

Stavebný

S l u ž b y
Obchod, servis

Ubytovanie a stravovanie

Doprava, skladovanie, pošta,
diaľkové spoje

Finančné prevody

Nehnuteľnosti, hospodárske služby
Verejná správa, sociálne poistenie,
ochrana
Vzdelávanie

Zdravotníctvo, sociálna sieť

Iné spoločenské a osobné služby

Podiel hlavných hospodárskych odvetví na tvorbe
GHDP, 2004

Ktoré služby sú determinujúce v maďarskom hospodárstve?

Akú stratégiu rozvoja cestovného ruchu by bolo potrebné vypracovať 
do budúcnosti?

Ktoré sú determinujúce odvetvia spracovateľského priemyslu?

Do akej miery sa dajú určiť charakteristické črty maďarského 
poľnohospodárstva podľa rozloženia pestovateľských odvetví?

POSTAVENIE MAĎARSKA VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
A JEHO NÁRODNÁ EKONOMIKA

Vedúce odvetvie nášho hospodárstva – služby

Budova Bankového centra v Budapešti. Ku ktorému 
odvetviu hospodárstva patrí bankovníctvo?

30447 Földrajz 10 szlovák 1–160-korr2.indd   147 9/25/14   5:37 PM



148

Priemyselná výroba na báze spracovateľského priemyslu

Štyri hlavné odvetvia priemyselnej výroby v Maďarsku:
n	baníctvo,
n	spracovateľský priemysel,
n	zásobovanie elektrickou energiou, plynom, parou, vo-

dou,
n	stavebný priemysel.

Na základe priloženého grafi konu určime, v akom pomere sa 
podieľajú štyri hlavné odvetvia na celkovej priemyselnej výro-
be! Preskúmajme dôležitosť štyroch hlavných odvetví v spoji-
tosti  s prírodnými a spoločenskými zdrojmi Maďarska!

Viac ako 80% priemyselnej výroby v Maďarsku zabezpeču-
je spracovateľský priemysel.

V rámci spracovateľského priemyslu sú rozhodujúcimi tri od-
vetvia. Zostavme poradie jednotlivých odvetví spracovateľské-
ho priemyslu na základe ich percentuálneho podielu na celkovej 
výrobnej hodnote! Ktoré tri odvetvia vyrábajú takmer polovicu 
hodnoty priemyselnej výroby? V akom pomere sú v týchto troch 
odvetviach zastúpené zahraničné podniky?   

Výdavky návštevníkov
mld. Ft

Počet návštevníkov
mil. osôb

Vyhodnoťme priloženú mapu na 
základe nasledujúcich kritérií!

n	Z ktorých piatich štátov prichádza do 
Maďarska 70%  celkového počtu za-
hraničných návštevníkov?

n	Aký je váš názor na to, prečo prichá-
dzajú práve z týchto piatich krajín?

n	40% celkových výdavkov zahraničných 
návštevníkov Maďarska pochádza od 
občanov dvoch štátov! Vymenujme 
tieto dve krajiny!

n	Prečítajme si na portáli Úradu pre 
cestovný ruch v  Maďarsku stratégiu 
rozvoja cestovného ruchu a predisku-
tujme ju!

n	Vyberme si štát, z ktorého k nám pri-
chádza pomerne málo návštevníkov. 
Ako by sme v tomto štáte mohli popu-
larizovať Maďarsko? Vypracujme plán 
rozvoja cestovného ruchu!

Počet zahraničných návštevníkov 
prichádzajúcich do Maďarska a ich 
výdavky, 2005

Rozdelenie priemyselnej výroby podľa hlavných priemyselných 
odvetví, 2005

Výroba potravín, nápojov,
tabakových výrobkov

Textilný

Kožiarensky, obuvnícky

Drevársky

Papierenský, tlačiarenský

Výroba koksu, rafinérie, 

Chemický

Gumárenský, výroba plastov

Spracovanie nerudných nerastov

Výroba a spracovanie železa

Strojársky

Elektrotechnický, nástrojársky

Výroba dopravných prostriedkov

Nezaradené  odvetvia

Ťažobný priemysel

Energetický,  plynárenský,
vodohospodársky pr.

Stavebný priemysel

Spracovateľský priemysel

Webová stránka Úradu pre cestovný ruch v Maďarsku: www.mth.gov.hu

Priemyselná výroba na báze spracovateľského 
priemyslu
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149Webová stránka Ústredného štatistického úradu: www.ksh.hu

Priemyselná výroba v Maďarsku je koncentrovaná nielen 
na úrovni odvetví, ale aj územne. Ako možno vidieť aj na 
mape, 2/3 maďarskej priemyselnej výroby sú koncentro-
vané v hlavnom meste a v piatich župách.
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2001–2500 mld. Ft

0–500 mld. Ft

501–1000 mld. Ft

n	Zoraďme župy podľa hodnoty priemyselnej výroby!
n	Vytvorme skupiny na základe jednotlivých kategórií!
n	Vymenujme päť žúp, v ktorých hodnota priemyselnej výroby pre-

vyšuje jeden bilión forintov!
n	Ktoré odvetvia spracovateľského priemyslu sú rozhodujúcimi 

v  týchto piatich župách? Uveďme konkrétne príklady priemysel-
ných výrobkov!

n	Spomeňme si, čo sme sa učili na predchádzajúcej hodine! Aká je 
súvislosť medzi priemyselnou výrobou v jednotlivých župách a prí-
livom zahraničného investičného kapitálu do týchto žúp?

n	Predstavme priemyselnú výrobu vo svojej župe na základe troch 
kritérií: celková hodnota priemyselnej výroby v župe, rozhodujúce 
priemyselné odvetvie v župe, najväčšie podniky v župe!

n	Zistime, aké dôležité priemyselné odvetvia sú v  blízkosti nášho 
bydliska (napr. v našej obci, v našej mestskej časti, v našom mes-

te)! Navštívme jedného miestneho podnikateľa! Pripravme s ním 
rozhovor o súčasnej politike rozvoja malých a stredných podni-
kaní v Maďarsku! Najlepšie interview a fotografie očakávame na 
našej webovej stránke www.ntk.hu Prajeme vám veľa úspechov!

Mezõgazdaság – az Európai Unió mezõgazdasági

politikájának függvényében

Spomeňme si, aké rozhodujúce faktory obsahuje poľnohospodár-
ska politika EÚ!
Z  portálu Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka 
(poľnohospodárske údaje – www.fvm.gov.hu) si stiahnime 
a vyplňme posledné vydanie publikácie „Maďarské poľnohos-
podárstvo v číslach“!

Maďarsko má vynikajúce podmienky na poľnohos-
podársku výrobu. Vďaka morfologickým a pôdno-pod-
nebným vlastnostiam bolo maďarské poľnohospodár-
stvo vždy vysoko vyspelé a  vyrábalo vždy aj na export.
V  súčasnosti sa poľnohospodárstvo podieľa na GDP 

5% a zamestnáva 17% celkového počtu aktívne činných
osôb.
43% poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku obhospodarujú 
samostatne hospodáriaci roľníci a takmer 40% poľnohos-
podárske zoskupenia. Zostávajúcich 17% nie je poľnohos-
podársky využité územie.

Viac ako polovica výrobnej hodnoty maďarského poľno-
hospodárstva pochádza z rastlinnej výroby a 1/3 zo živo-
číšnej výroby. V rastlinnej výrobe je dominantné pestova-
nie obilnín, najmä pšenice, a kukurice. V živočíšnej výrobe 
evidujú chov takmer 4 miliónov ošípaných a 700 tisíc kusov 
hovädzieho dobytka.

Pozrime sa, ako sa momentálne vyvíja výkup pšenice a kuku-
rice v EÚ! 

n	Akú veľkú plochu pôdneho fondu zaberá hospodárska pôda? 
n	Koľko percent hospodárskej pôdy tvorí poľnohospodárska pôda?
n	Akú časť poľnohospodárskej pôdy tvorí orná pôda?
n	Do akej miery sa dajú určiť charakteristické znaky maďarského 

poľnohospodárstva podľa spôsobu využívania pôdneho fondu?

Hodnota priemyselnej výroby podľa územných jednotiek, 2005

Pôdny fond podľa spôsobu jeho využívania, 2006

Analyzujme a  vyhodnoťme štruktúru pôdneho fondu v  Maďarsku 
podľa jeho využívania! Spomeňme si, čo sme sa o poľnohospodár-
stve učili v minulosti!

Poľnohospodárstvo –
v závislosti na poľnohospodárskej politike EÚ

Navštívme jedného miestneho farmára a pripravme s ním rozhovor! 
Počas rozhovoru sa v každom prípade pokúsme nájsť odpoveď na 
to, ako naše členstvo v EÚ zmenilo „všedné dni“ maďarských poľ-
nohospodárov! Najlepšie interview a fotografi e očakávame na našej 
webovej stránke www.ntk.hu Prajeme vám veľa úspechov!

Lesy

Trstina

Rybníky

HOSPODÁRSKA PÔDA
Poľnohospodárska pôda

Orná pôda

Záhrady

Ovocné sady

Vinice

Lúky

Neobrábaná pôda
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150 Webová stránka Ministerstva vnútra: www.bm.hu

REGIONÁLNE USPORIADANIE MAĎARSKÉHO 
NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Do akej miery sa podľa stupňa vyspelosti odlišujú jednotlivé župy?

Koľko regiónov má Maďarsko?

Na ktorom mieste je Budapešť v rebríčku konkurencieschopnosti európskych 
miest?

Ako sa v uplynulých rokoch vyvíjala prevádzka na budapeštianskom letisku 
Ferenca Liszta (kedysi Ferihegy)?

Rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Maďarska

Úroveň hospodárskeho a spoločenského života bola v 
jednotlivých oblastiach Maďarska po stáročia veľmi roz-
dielna. Vývoj maďarského hospodárstva vždy ovplyvňovali 
odlišný rozvoj západných a východných častí krajiny, prie-
pastné rozdiely medzi mestami a vidiekom a vedúce posta-
venie župných sídiel a hlavného mesta.
V dôsledku transformácie spoločnosti v 90. rokoch roz-
voj jednotlivých maďarských oblastí v zásade určujú na-
sledujúce procesy a faktory: 
n	vývoj trhového hospodárstva, v rámci neho rozsiahla pri-

vatizácia a vznik obrovského počtu podnikaní;

n	globalizačné vplyvy, najmä územné zoskupenie zahra-
ničného kapitálu;

n	zmena štruktúry a technológie hospodárstva, v dôsledku 
ktorej sa kedysi vyspelé odvetvia dostali do úzadia (napr. 
ťažký priemysel) a na ich miesto nastúpili iné (intenzív-
ne priemyselné odvetvia V + V, obchodné služby).

Pre novú, v súčasnosti sa formujúcu regionálnu hospo-
dársku štruktúru sú charakteristické:
n	mimoriadne veľký rozvoj hlavného mesta v  porovnaní 

s ostatnými časťami krajiny, silná dominancia aglome-
rácie hlavného mesta;

n	rastúce výhody západných regiónov v  porovnaní s  vý-
chodnými regiónmi;

POSTAVENIE MAĎARSKA VO SVETOVOM HOSPODÁRSTVE
A JEHO NÁRODNÁ EKONOMIKA

150

Rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Maďarska

Čo vyrábajú v automobilových 
závodoch Audi v Győri? Zistime, 
ako je tam organizovaná výroba!
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151Štúdie o územnom usporiadaní Maďarska: www.rkk.hu

1–1,5 mil. Ft

1,6 –2 mil. Ft

2,1–2,5 mil. FtBudapešť: 4,2 mil. Ft

n	Zoraďme sedem maďarských regiónov na základe hodnoty 
GDP/osobu!

n	Zoraďme hlavné mesto a 19 žúp na základe hodnoty GDP/
osobu!

n	Vypočítajme, koľkonásobný rozdiel je medzi stupňami vy-
spelosti jednotlivých regiónov!

n	Vypočítajme, koľkonásobný rozdiel je medzi stupňami vy-
spelosti hlavného mesta a jednotlivými župami!

Preskúmajme a vyhodnoťme úroveň vyspelosti regiónov 
a jednotlivých žúp!

Regionálne hodnoty GDP/osobu, 2004

n	rastúce rozdiely v rozvoji mikroregiónov;
n	silnejúce hospodárske členenie medzi 

jednotlivými územiami, rast rozdielov 
medzi mestami a vidiekom;

n	v dôsledku možnosti získavania zdrojov 
EÚ pre regionálny rozvoj sa nerovnosti 
medzi jednotlivými regiónmi budú prav-
depodobne zvyšovať.

Hlavné mesto sa vyníma z hľadiska úrov-
ne vyspelosti. V  roku 2004 produkovali 
v Budapešti viac ako 1/3 GDP a hodnota 
GDP/osobu tu predstavovala 205% ce-
loštátneho priemeru. V  hlavnom meste 
pôsobí viac ako 50% zahraničných podni-
kov a zahraničných kapitálových investícií. 
Budapešť je v súčasnosti najdynamickejším 
a  najpríťažlivejším obchodným a  fi nanč-
ným centrom strednej Európy, ktoré je zá-
roveň determinujúcim mocensko-politic-
kým centrom.
V  regionálnom meradle došlo k  veľkým 
rozdielom medzi západom a  východom. 
Západné Zadunajsko a región stredného 
Zadunajska sú popri hlavnom meste naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcimi regiónmi, 
ktoré najmenej postihla kríza. Na konci 
stupnice sa nachádza severné Maďarsko a   
severná časť Dolnej zeme. Rozdiely me-
dzi západom a východom však nie sú rov-
nomerné, pretože napríklad hospodársky 
rozvoj v  Šomoďskej župe sa v  roku 2004 
spomalil, v  poradí žúp na základe GDP/
osobu stojí na 14. mieste. Doposiaľ bol na 
9. mieste, na ktoré sa – vďaka dynamické-
mu rozvoju Segedína – dostala Čongrádska 
župa vo východnej časti krajiny.

Regióny, regionálne rozdiely 

Spomeňme si na učivo o regionálnej politike EÚ! Nalistujme si 111. stranu 
a pozrime si na mape, na akej úrovni sa nachádza sedem maďarských regiónov 
v porovnaní s priemernou regionálnou úrovňou vyspelosti EÚ 27!

Ako sme sa v súvislosti s regionálnou politikou EÚ už učili, systém územ-
ného rozvrhnutia regiónov EÚ je tzv. NUTS. V Maďarsku je NUTS roz-
delenie nasledovné:

NUTS 1: krajina
NUTS 2: sedem regiónov
NUTS 3: 19 žúp a hlavné mesto
NUTS 4: 166 mikroregiónov
NUTS 5: 3152 miest a obcí

Navštívme virtuálne a aj v skutočnosti Radu regionálneho rozvoja!

n	Adresa domovskej stránky regiónu severného Maďarska: www.norda.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu západného Zadunajska: www.we-

stpa.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu južného Zadunajska: www.ddrft.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu severnej časti Dolnej zeme: www.

eszakalfold.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu južnej časti Dolnej zeme: www.

del-alfold.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu stredného Zadunajska: www.kdr-

fu.hu 
n	Adresa domovskej stránky regiónu stredného Maďarska: www.prore-

gio.hu 

Pripravme rozhovor s niektorým z predstaviteľov Rady regionálneho rozvo-
ja! Vypracujme stratégiu rozvoja svojho regiónu s dôrazom na jedno hospodár-
ske odvetvie (napr. obchod, cestovný ruch, spracovateľský priemysel)! Stratégie 
regionálneho rozvoja očakávame na našej webovej stránke www.ntk.hu Pra-
jeme vám veľa úspechov!

Régiók, regionális különbségek
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Na základe výsledkov prieskumu 
European Cities Monitor a  pomocou 
mapy sa oboznámme s 30 najlepšími 
obchodnými centrami Európy! 

Budapešť si upevnila pozíciu v poradí najlepších obchodných lokalít 
– poukazujú na to výsledky prieskumu European Cities Monitor 2006 
pripravené poprednou svetovou realitnou poradenskou a maklérskou 
spoločnosťou Cushman & Wakefi eld. Monitoring European Cities Mo-
nitor spracoval  odpovede 507 najvyššieho vedenia veľkých európ-
skych spoločností. Prieskum skúma kritériá, ktoré sú pre vedúcich 
biznismenov dôležité pri výbere miesta obchodu. Analýza porovnáva 
30 európskych veľkomiest na základe rôznych kritérií. Pri výbere sídla 
obchodnej činnosti najdôležitejšie faktory sú komunikácia, po ktorej 
nasledujú náklady a kvalita života.
Najpríťažlivejším cieľom obchodu v strednej Európe je Praha, po nej 
nasleduje Varšava a Budapešť. Hlavné mesto Maďarska je známejšie 
ako Praha, ale menej známe ako Varšava.

Vítame vás na tlačovej konferencii publikácie
European Cities Monitor 2006

Budapešť je príťažlivým cieľom obchodu a robí veľa v záujme svojho 
rozvoja. Skutočnou silnou stránkou Budapešti sú priaznivá daňová 
politika a zavedenie fi nančných stimulov, doplnené výhodnými mzdo-
vými nákladmi a neustále sa rozširujúcimi a kvalitnými kancelársky-
mi plochami. Doprava a telekomunikácia však naďalej patria medzi 
slabiny Budapešti. Londýn zvýšil svoj náskok pred Parížom v poradí 
najpríťažlivejších cieľov obchodnej činnosti v Európe. Britské hlavné 
mesto dosiahlo v 7 z 12 skúmaných kritérií najvyššie ohodnotenie. 
Podľa názoru vedúceho prieskumu: „V období výziev globalizácie 
Londýn upevnil svoje pozície v skupine elitných miest sveta, do ktorej 
patria New York, Tokio a čoskoro pravdepodobne aj Šanghaj. Táto 
skupina robí Londýn špeciálnejším v porovnaní s  inými európskymi 
mestami.“

Webová stránka Magistrátu hlavného mesta: www.budapest.hu

Budapešť ako medzinárodné obchodné a finančné centrum

30 najlepších obchodných centier Európy, 2006

152

n	Na ktorom mieste bola Budapešť v roku 
2006 v  rebríčku 30 najlepších obchod-
ných centier Európy?

n	Vymenujeme tie európske mestá, ktoré 
predbehli Budapešť v  rebríčku najlep-
ších obchodných centier! Zvlášť vy-
zdvihnime mestá regiónu strednej a vý-
chodnej Európy!

n	Vymenujme tie európske mestá, kto-
rých konkurencieschopnosť zaostáva za 
Budapešťou! V ktorej časti európskeho 
kontinentu sa nachádzajú?

n	Čo by ste navrhovali v záujme zlepšenia 
pozície Budapešti, aby sa v budúcnosti 
opäť mohla stať najlepším obchodným 
centrom strednej a východnej Európy?

Na základe prieskumu magazínu Fortune o európskych 
obchodných centrách v  roku 2000 skončila Budapešť na 
treťom mieste, pričom predstihla Mníchov a Što-
kholm. Podľa iných prieskumov uskutočnených 
v  roku 2000, týkajúcich sa konkurencieschop-
nosti miest, bola ešte Budapešť najlepším ob-
chodným centrom strednej a východnej Euró-
py. Ako sa však vyvinula konkurencieschopnosť 
Budapešti roku 2006?

Podrobne si preštudujme článok a mapu!
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153153153153153Webová stránka Budapeštianskej burzy cenných papierov: www.bet.hu

História Budapeštianskej burzy cenných papierov (BÉT) od roku 1990 
do roku 2005 

jún 1990
Konalo sa ustanovujúce zhromaždenie BÉT. Prvý burzový deň bol usporiadaný 
v dočasnej burzovej sieni (na Váci ulici v Budapešti), prvé kótované akcie na re-
gulovanom trhu boli emitované akciovou spoločnosťou IBUSZ.

november 1991
Zavedenie počítačového obchodovania na BÉT. Začala sa výstavba obchod-
nej siene burzy na Deákovom námestí. 

december 1991
Zavedenie prvého štátneho dlhopisu na burzu.

január 1995
Začiatok publikovania indexu budapeštianskej burzy cenných papierov – BUX.

apríl 1995
Zavedenie plynulého vypočítavania burzového indexu BUX v päťsekundových 
intervaloch.

november 1998
BÉT zavádza nový sys tém slúžiaci uzatváraniu promptných obchodov. Záro-
veň bolo zrušené obchodovanie formou verejného prekrikovania a promptné 
obchodovanie funguje ďalej len ako diaľkový obchod. Systém umožňuje, aby 
250 burzových maklérov uzatváralo denne až 30 000 obchodov. 

september 1999
Končí aj termínovaný trh na parkete a prechádza sa na elektronické obcho-
dovanie. 

apríl 2001
Zmena systému kategórií BÉT: akcie sú zaradené na základe modifi kovaného 
systému kritérií do „A“ a „B“ kategórií. 

júl 2002
Vznikla Budapeštianska burza, akciová spoločnosť. 

november 2002

Cyklus zúčtovania a vyrovnanie burzových obchodov sa skrátil z 5 na 3 dni. 

február 2003 
Budapeštianska burza, a. s. podpísala dohodu s Deutsche Börse, v zmysle 
ktorej vybudovala maďarská burza technické spojenie s Xetrou, elektronickou 
platformou Deutsche Börse, čím bolo umožnené priame obchodovanie. 

marec 2003
Z iniciatívy Budapeštianskej burzy, a. s. vznikol 12. marca 2003 Klub Good De-
livery fi riem (Klub spoľahlivých fi riem). Zakladateľmi klubu boli okrem burzy také 
podniky, ktorých vedenie a  majitelia považovali zavedenie svojich podnikov 
na burzu za serióznu alternatívu. Klub Good Delivery fi riem poskytuje svojim 
členom informácie a pomoc pri vstupe na burzu. 

november 2005
Rokovania medzi Budapeštianskou burzou cenných papierov a Budapeštian-
skou komoditnou burzou (BÁT) boli v októbri 2005 úspešne ukončené zlúče-
ním dvoch inštitúcií. Prakticky to znamenalo, že BÉT prevzala trh s komoditami 
a Budapeštianska komoditná burza paralelne ukončila svoje pôsobenie. 

K tomu, aby sa Budapešť v budúcnosti mohla stať medzinárodným 
fi nančným strediskom je nevyhnutné výrazne zvýšiť jej medziná-
rodnú rolu ako aj obrat na Budapeštianskej burze cenných papierov!

Spomeňme si, čo sme sa učili o burzách! Prečo majú 
burzy cenných papierov významnú úlohu v súčas-
nom svetovom hospodárstve? 

Oboznámme sa s najdôležitejšími míľnikmi histórie Budapeštianskej burzy cenných papierov (BÉT)! 

n	Aké akcie sú v  súčasnosti v  tzv. akciovom BUX koši? 
Vymenujme tieto akcie! Sledujme v  priebehu jedného 
mesiaca vývin cien akcií! Keby ste boli maklérmi , ktoré 
z akcií v BUX koši by ste odporúčali klientom kúpiť? 

n	Ako sa vyvíjal BUX index v  období od roku 1992 po 
súčasnosť? Charakterizujme vývin BUX indexu pomo-
cou grafu! Koľkonásobne narástol index od roku 1990 
k dnešnému dňu? V ktorých rokoch bol nárast najvyšší? 
Na základe údajov uvedených na portáli BÉT stanovme 
súčasnú hodnotu BUX indexu! 

153

Vývoj BUX indexu od roku 1992 do 4. mája 2007
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154 Webová stránka prevádzkovateľa budapeštianskeho letiska: www.bud.hu

Vypracujme nový plán rozvoja 
letiska Ferenca Liszta! Spomeňme 
si, čo sme sa v  minulosti učili 
o leteckej doprave!

v tis.
počet letov batožinapočet cestujúcich

tis. tonmil. osôb

2001 2003 2005 2001 2003 2005 2001 2003 2005
rok rok rok

Kyjev
Moskva
Istanbul
Kolín
Londýn/S
Madrid
Atény
Hamburg
Ženeva
Londýn/G
Dublin
Miláno
Brusel
Rím
Kodaň
Praha
Helsinki
Zürich
Tel Aviv
Mníchov
Paríž
Londýn/L
Amsterdam
Londýn/H
Frankfurt

0 50 100 150 200

Navrhnime budapeštianske letisko budúcnosti! Pomocou mapy vyhodnoťme vý-
voj obratu budapeštianskeho letiska od roku 2000 do roku 2005!

Vývoj obratu budapeštianskeho letiska Ferenca Liszta, 2006

n	Koľkonásobne vzrástol počet letov a cestujúcich v skúmanom 
období?

n	Nakoľko vzrástla preprava tovarov?
n	Takmer 60 % cestujúcich odlieta, respektíve prilieta na letisko 

z 25 smerov. Vymenujme týchto 25 smerov na základe počtu 
obchodných letov!

n	 Akého rázu je spojenie medzi letiskom a  ostatnými letiskami 
európskeho kontinentu?

n	Ako by bolo možné zmeniť centralizovanie letiska na Európu aj 
na mimoeurópske smery?

n	Načrtnime plán rozvoja letiska do budúcnosti!

Počnúc rokom 2000 obrat letiska 
Ferenca Liszta (predtým Feri-
hegy) výrazne vzrástol. Prevlá-
dal jednoznačný názor, že letisko 
a  úroveň jeho doterajších služieb 
je nutné rozšíriť! Ale ako? V tejto 
oblasti sa názory majiteľa prevádz-
kujúceho letisko, vlády, cestujú-
cich,  zamestnancov a  obyvateľov 
žijúcich v okolí letiska značne líšia!

V procese prípravy prístupu k Európskej únii 
aj Maďarsko vypracovalo systém územného 
členenia, ktorý zodpovedá systému regiónov 
EÚ, tzv. NUTS. V Maďarsku je NUTS roz-
delenie nasledovné: NUTS 1: krajina, NUTS 
2: sedem regiónov, NUTS 3: 19 žúp a hlavné 
mesto, NUTS 4: 166 mikroregiónov, NUTS 
5: 3152 miest a obcí. Kým v roku 2000 bola 
Budapešť najlepším obchodným centrom 
regiónu strednej a východnej Európy, v roku 
2006 Praha a  Varšava predstihli maďarské 
hlavné mesto v  rebríčku najvýznamnej-
ších európskych obchodných centier. Aby 
sa Budapešť v  budúcnosti mohla opäť stať 
najlepším obchodným centrom regiónu je 
nevyhnutné zvýšiť obrat na Budapeštianskej 
burze a  rozšíriť budapeštianske letisko.  

Zhrnutie
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n	Do ktorej skupiny krajín možno zaradiť Maďarsko na základe 
stupňa vyspelosti jeho hospodárstva?

n	Ktoré miesto zastáva Maďarsko v  rebríčku veľkosti národných 
hospodárstiev?

n	Vymenujme krajiny, ktorých hospodárska konkurencieschopnosť 
prevyšuje konkurencieschopnosť Maďarska!

n	Ako by sme vedeli predpovedať rozvoj maďarského hospodár-
stva v budúcnosti?

n	Uveďme, ako sa v rokoch 2000 až 2005 vyvíjali investície zahra-
ničného kapitálu v Maďarsku!

n	Odôvodnime tvrdenie, podľa ktorého je zahraničný investičný ka-
pitál prúdiaci do Maďarska koncentrovaný tak odvetvovo, ako aj 
územne!

n	Uveďme príklady veľkých maďarských spoločností, ktoré vyko-
návajú svoju činnosť v regiónoch strednej a východnej Európy!

n	Poukážme na dôležitosť troch hlavných sektorov maďarského 
národného hospodárstva!

n	Vymenujme vedúce činnosti Maďarska v oblasti služieb!
n	Prečo čoraz viacerí odborníci tvrdia, že cestovný ruch bude mať 

v budúcnosti vedúcu úlohu v oblasti konkurencieschopnosti Ma-
ďarska?

POSTAVENIE MAĎARSKA VO SVETOVOM 
HOSPODÁRSTVE A JEHO NÁRODNÁ EKONOMIKA 
– ZHRNUTIE

n	Uveďme príklady vedúcich odvetví maďarského priemyslu!
n	V akej miere majú rozhodujúci podiel v maďarskom spracovateľ-

skom priemysle zahraničné podniky?
n	Predstavme v krátkosti prírodné danosti maďarského poľnohos-

podárstva!
n	Ktoré sú vedúce odvetvia maďarského poľnohospodárstva?

n	Predstavme, ako sa v Maďarsku prejavuje NUTS systém!
n	Ktoré sú najvyspelejšie a  ktoré najzaostalejšie regióny Maďar-

ska?
n	Zhrňme zmeny centrálneho postavenia Budapešti v oblasti ob-

chodu v rokoch 2000 až 2006!
n	Ktoré mesto je v súčasnosti obchodným centrom regiónu stred-

nej a východnej Európy?
n	Čo by bolo potrebné podniknúť v záujme toho, aby sa Budapešť 

opäť stala obchodným centrom regiónu strednej a východnej Eu-
rópy? 

n	Prečo je dôležité, aby vzrástol obrat na Budapeštianskej burze?
n	Ako sa zmenil obrat budapeštianskeho letiska v  rokoch 2000-

2005?

155
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Vítam divákov Maďarskej televízie pri 
sledovaní programu „Náš svet“. Naši traja 
mladí hostia sa minulý týždeň vrátili do 
Budapešti z takmer jednoročnej cesty okolo 
sveta.

Naša redakcia si vybrala štyri 
otázky, ktoré sa vari najviac 
týkajú budúcnosti našej Zeme, 
na ktoré očakávame vaše 
odpovede. Prvá otázka znie: Ako 
v budúcnosti zmení rozvoj V + V 
hospodársky život našej planéty?

Budúcnosť 21. storočia budú 
jednoznačne určovať činnosti V + V. 
Skutočným dôkazom tohto tvrdenia 
bola naša návšteva v Silicium Valley, 
ktorá nás presvedčila o tom, že 
nasledujúce desaťročia budú patriť 
biotechnológii.

Druhá otázka súvisí 
s monetárnym 
svetom: Do akej miery 
ovplyvňujú fi nančné 
služby súčasné 
svetové hospodár-
stvo?

Návšteva newyorskej a londýn-
skej burzy, centier svetového 
menového obchodu, nás 
jednoznačne presvedčila o tom, 
že žijeme v monetárnom, 
fi nančne orientovanom svete. 
Vývoj svetového hospodárstva 
v priebehu jedného dňa demon-
štruje vývoj Dow Jonesovho 
indexu na newyorskej burze.

MAĎARSKÁ TELEVÍZIA
„NÁŠ SVET“
256. čASť

19. júN 2007

„ N Á Š  S V E T “

MAĎARSKÁ TELEVÍZIA
„NÁŠ SVET“
256. čASť

19. júN 2007

„ N Á Š  S V E T “
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Áno, milí diváci, odpoveďami na otázky sú ďalšie otázky. 
Všetci však hádam súhlasíme s tým, že je potrebná jednota, 
medzinárodné vzťahy na nových základoch, aby sme 
o niekoľko desiatok rokov mohli žiť vo svete, ktorý zabezpe-
čuje všetkým obyvateľom Zeme dôstojný život.

Naša tretia otázka sa týka krízy životného 
prostredia našej planéty: Je naša Zem 
v ohrození? Globálne otepľovanie, miznúce 
lesné porasty, dezertifi kácia, vyhýnajúce 
druhy zvierat, stupňujúce sa znečisťovanie 
životného prostredia na Zemi sú neodvráti-
teľné javy?

Žiaľ, vo väčšine štátov s nízkymi 
príjmami je hospodársky rozvoj 
sprevádzaný takmer úplným pustoše-
ním životného prostredia. Na našej 
Zemi je veľa prírodných oblastí 
v kritickom stave.

Naša posledná otázka: Dokedy 
môžu narastať na našej Zemi 
rozdiely medzi jednotlivými 
sociálnymi vrstvami a jednotlivý-
mi krajinami?

Počas našej cesty sme zistili, že aj v tejto oblasti sme sa 
dostali na hranicu. Ako je v 21. storočí možné, že na jednej 
strane sveta je nahromadený obrovský majetok a na druhej 
strane sveta ľudia hladujú? Ako je možné, že v mnohých 
afrických krajinách sa ľudia sotva dožívajú 35 rokov? Aj to je 
naša spoločná morálna zodpovednosť, rovnako ako stav 
ekológie našej planéty.

Dúfajme, že onedlho čoraz viac 
ľudí začne rozmýšľať spôsobom, 
ktorý uprednostní spoločnú 
morálnu zodpovednosť za našu 
Zem pred osobnými záujmami.

Videli ste 256. časť relácie Maďarskej televízie
 19. júna 2007.

D o v i d e n i a !

Nádej spočíva len v tom, ak všetci začneme 
presadzovať úplne novú politiku ochrany životného 
prostredia. Spoločne, pretože budúcnosť našej 
planéty je morálnou zodpovednosťou nielen jednot-
livých národných štátov, ale všetkých krajín sveta.
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