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Chýbajúci lobing pre Slovensko
(projekt Globálneho Ekonomického Fóra)

Vážený pán predsedjúci,
ctené dámy a vážení páni,
vzácni hostia z blízka i z ďaleka!
Dovoľte mi v mene Nemecko-slovenskej hospodárskej únie i v mene mojom srdečne
pozdraviť predstaviteľov vládnych aj mimovládnych organizácií, všetkých hosťov a
účastníkov konferencie.
Na úvod by som sa chcel poďakovať organizátorom tejto vedeckej konferencie a vysloviť
pevné presvedčenie, že toto stretnutie významne prispeje k ďaľšiemu prehĺbeniu spolupráce
medzi Maticou slovenskou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Nie často sme svedkami historických udalostí. Novodobou historickou udalosťou z roku 2012
je prvá vláda jednej strany od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Dúfajme, že nám to
prinesie aj pozitívne zmeny do slovensko-slovenských vzťahov.
Dovoľte mi pripomenúť aj nezastupiteľný a významný podiel Slovákov žijúcich v zahraničí
práve pri obnovení slovenskej štátnosti. Po 1000 rokov zachovaná slovenská identita musí ale
zostať i naďalej zachovaná a to aj v rámci európskej integrácie a pripravovaných zmenách
v rámci EÚ a eurozóny.
Ako Slovák v Nemecku si dovolím skonštatovať, že nemecko - slovenské vzťahy boli už
historicky dobré. Počnúc 12. storočím, keď na Slovensko prišli nemeckí presídlenci z okolia
Magdeburgu, priniesli na Slovensko magdeburské mestské právo, ktoré potom platilo nielen
na Slovensku, ale aj na území celého Uhorska a vybudovali bohaté spišské mestá, cez rozkvet
baníctva v 13. a 14. storočí na strednom Slovensku v takzvaných fugerovských mestách.
Spolupráca a vzťahy medzi Slovenskom a nemeckou menšinou, ale i Karpato-nemeckým
Landsmanschaftom sa vyznačovali toleranciou a vzájomnou výhodnosťou.
V novej dobe je potešujúce, že nemeckí investori a podnikatelia opäť prichádzajú na
Slovensko, dobre sa tu cítia, úspešne tu podnikajú a vytvárajú pracovné miesta.
Nie nadarmo v Nemecku hlásam tézu, že najlepšie nemecké autá sa vyrábajú na Slovensku.
Začudovaným Nemcom poviem len niekoľko známych značiek ako Porsche Cayenne, Audi Q
7 (sedem), VW Touareg a VW up! a argumentácia je okamžite akceptovaná.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bola ekonomická i politická východisková
situácia podstatne horšia ako v Českej republike. Nie zriedka sa na Slovensku, ale aj
v zahraničí ozývali hlasy, ktoré predpovedali mladej Slovenskej republike ťaživú hospodársku
budúcnosť. Slovensko, ktoré bolo na začiatku svojej samostatnosti častokrát podceňované
a zaznávané, dosiahlo už 2 roky po vzniku samostatnosti (1993) najlepšie makroekonomické
výsledky zo všetkých tranzitívnych ekonomík.
Jeden z najlepších hospodárskych rastov medzi krajinami Európskej únie zabezpečila
Slovensku aj dobrá daňová reforma s povestnou 19%-nou rovnou daňou.
Slovensko sa v pozitívnom zmysle stalo zrazu známe. Tá prilákala množstvo investorov do
krajiny, čím stúpli aj daňové príjmy krajiny. Bol to základ slovenského ekonomického
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zázraku aj v rámci krajín Európskej únie. Slovenskú daňovú reformu dával za vzor
v prejavoch aj bavorský ministerský predseda Stoiber.
Atraktivita krajiny by sa preto mala pre investorov každopádne zachovať a navyše aj
zlepšovať. Nebolo dobré tento tromf slovenskej ekonomiky zrušiť. Práve naopak, bolo by
veľmi potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku, aby sa opäť zvýšila akraktivita
krajiny a Slovensko urobila znovu tým povestným podtatranským "tigrom" Európy.
Slovensko sa musí totiž porovnávať s okolitými transformujúcimi sa štátmi. Všetky tieto
krajiny stále súťažia o nové investície a teda aj o nové pracovné miesta. Zrušením rovnej dane
stratilo Slovensko jednu veľkú konkurenčnú výhodu. Toto opatrenie je protirastové a spôsobí
podľa mienky odborníkov úbytok pracovných miest. Žiaľ sa tak už deje.
Posledná správa o globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013, ktorú 5. septembra 2012
zverejnilo Svetové ekonomické fórum, kde Slovensko obsadilo 71. priečku zo 144
hodnotených krajín je zlou správou. Oproti minulému roku je to pokles o dve miesta a v rámci
Európskej únie dopadli horšie už len Rumunsko a Grécko. Česká republika, Poľsko.
Maďarsko a aj Bulharsko sú pred Slovenskom!
Historicky najhoršie 71. miesto v medzinárodnom rebríčku konkurencieschopnosti by malo
byť aj výstrahou pre Slovensko, aby sa prebudilo. Kde za zrazu stratil ten povestný
„Tatranský tiger“?
Je preto potrebné, ísť aj novými cestami hľadania investorov a zlepšovaním lobingu pre
Slovensko o čo sa snaží práve Nemecko-Slovenská hospodárska únia. A pomôcť lobingu by
mohli a mali aj Slováci žijúci v zahraničí.
Primárnym cieľom hospodárskej politiky Slovenskej republiky je celkom iste rozvoj
slovenskej ekonomiky, zameranej na export, schopnej konkurovať na medzinárodných trhoch.
Veľmi významnú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa zohráva aj slovenský automobilový
priemysel, ktorý v súčasnosti dosť rozhoduje o tom, do akej miery bude rásť ekonomická
úroveň a životná úroveň obyvateľov Slovenska.
Ministerstvo zahraničných vecí chce zefektívniť činnosť zastupiteľských úradov Slovenska v
zahraničí.
Pripravované opatrenia sa v prvej fáze budú týkať siete ekonomických diplomatov. Súvisia s
prioritou vlády, ktorá si stanovila za cieľ posilnenie ekonomickej politiky v zahraničí.
Význam ekonomickej dimenzie diplomacie znásobuje aj aktuálna, ďalej sa prehlbujúca
finančná kríza a s ňou spojené globálne makroekonomické spomalenie, ktorých negatívne
dopady sa prejavujú aj na Slovensku, ktoré je súčasťou jednotného európskeho
hospodárskeho priestoru.
Jedným z prioritných cieľov Slovákov žijúcich v zahraničí by malo preto byť, aktivovať
diplomatický a ekonomický potenciál našich krajanov vo svete. Treba si dať otázku, čo môže
každý z nás urobiť v zahraničí pre svoju domovinu.
V dnes už bývalom Zbore poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorého som bol členom, (novovymenovaný predseda zbor zrušil po nástupe do funkcie
v máji 2012) boli moje aktivity nasmerované predovšetkým na rozvoj hospodárskych
kontaktov medzi Slovenskom a zahraničím s akcentom na Nemecko, keďže práve tu môžem
zúročiť v prospech svojej vlasti stále čulé pracovné a hospodárske kontakty, ako aj osobný
diplomatický potenciál.
2

Pavol Podolay

V rámci zboru začala v roku 2011 vznikať platforma Globálneho Ekonomického Fóra
s cieľom aktivovať diplomatický a ekonomický potenciál našich krajanov, predovšetkým
tých, ktorí v oblasti svojho pôsobenia dosiahli uznanie, či dokonca úspech.
Malo tu ísť o spoluprácu s dôrazom na slovenské zahraničie.
Ministerstvo zahraničných vecí pod ktoré podľa nového kompetenčného zákona teraz Úrad
Slovákov žijúcich v zahraničí patrí by malo podporiť iniciatívu vzniku platformy Globálneho
Ekonomického Fóra v rámci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého cieľom bolo
využitie obrovského potenciálu v slovenskom zahraničí pre aktívny lobing v prospech
Slovenskej republiky.
Úrad by sa nemal prioritne zamerať len na rozdeľovanie finančných dotácií krajanom.
Okrem tej skutočnosti, že sa tým vytvorila určitá vrstva ktorú sme nazvali „krajania
s povolania“ to narobilo dosť zlej krvi medzi krajanmi.
Preto by bolo na čase, práve v týchto ekonomicky ťažkých časoch pre Slovensko, aby aj
krajania prispeli svojimi možnosťami k prosperite ich domoviny.
Najmä Slovákov žijúcich na tzv. „Západe" by bolo treba organizovať do tzv. lobistických
skupín. Výsledkom by mala byť permanentná, vzájomne prospešná spolupráca v oblastiach
spoločného záujmu s dôrazom na slovenské zahraničie a pre prospech našej domoviny.
V tejto súvislosti si dovoľujem obrátiť sa na krajanov z celého sveta a požiadať ich o pomoc
a spoluprácu pri identifikácii vhodných osôb, najmä z ekonomického a finančného prostredia,
ktoré sa hrdo hlásia k slovenskému pôvodu a slovenskej kultúrnej identite a zároveň sú
uznávanými osobnosťami v krajinách kde žijú.
Verím, že práve váš rozhľad v krajinách, kde žijete a pôsobíte by mohli pomôcť identifikovať
tir vhodné osoby, na ktoré by som sa mohol následne priamo, alebo prostredníctvom Vás
obrátiť s cieľom využiť ich potenciál v prospech Slovenska.
Sprievodným znakom by mala byť aj aktívna prezentácia Slovenska, jeho kultúry,
turistických a investičných možností.
Aktivovanie krajanov na platforme Globálneho Ekonomického Fóra by takto mohlo výraznou
mierou prispieť k ekonomickej prosperite Slovenska.
Možno sa to podarí, teraz žiaľ už bez gescie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ďakujem za Vašu pozornosť

Martin, 27. februára 2013

Autor príspevku je
prezident Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie
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