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Abstrakt

Bakalárska  práca  popisuje  postoj  Švajčiarska  k Európskej  únii,  rozoberá  ich 

vzájomnú  spoluprácu  na  základe  bilaterálnych  zmlúv  a  pomocou  makroekonomických 

ukazovateľov  analyzuje  jeho  súčasnú  ekonomickú  situáciu.  Jej  cieľom  je  pomocou 

dejinného  vývoja,  politických  inštitúcií  a  ekonomickej  výkonnosti  krajiny  pochopiť 

švajčiarsky euroskepticizmus a odhaliť jeho príčiny.  Text jednotlivých kapitol sa taktiež 

snaží ukázať, že Švajčiarsko je v skutočnosti pomerne silno integrované a prijíma postupne 

veľkú časť európskej legislatívy. Ako pasívny člen Únie však nemá možnosť podieľať sa 

na príprave a schvaľovaní zákonov. Výhodou bilaterálnej  cesty je,  že  dáva Švajčiarsku 

priestor na zjednávanie výnimiek zohľadňujúcich jeho špecifiká a záujmy. Takýto prístup 

si ale vyžaduje náročné rokovania a jeho výsledok je neistý, pretože závisí na hlasovaní 

švajčiarskeho ľudu.  Záver  práce  tak  ponecháva  otvorený koniec  s konštatovaním,  že  v 

súčasnosti je pre Švajčiarsko prijateľnejšia spolupráca mimo Európskej únie. Nie je však 

vylúčené, že sa jeho postoj v budúcnosti nezmení. 

Abstract

The  thesis  describes  the  Switzerland’s  attitude  towards  the  European  Union, 

examines  their  mutual  cooperation based  on  bilateral  agreements,  and  by  means  of 

macroeconomic indicators analyses its current economic situation. The aim of the thesis is 

to understand Swiss euroscepticism and disclose its  reasons with the help of historical 

evolution, political institutions and economic performance of the country. The text of the 

individual  chapters  seeks  to  illustrate  that  the  Switzerland  is  in  reality  quite  strongly 

integrated and successively accepts the part of the European legislation. But as a passive 

member of the Union, the country doesn’t have the possibility to participate in shaping and 

approving the laws. The advantage of the bilateral way is that it offers to Switzerland the 

opportunity  to  negotiate  the  exception  considering  its  specifics  and  interests.  Such  an 

approach  involves  the  hard  discussions  and  its  result  is  often  unsure  because  of  the 

dependency on voting of the  Swiss people. The conclusion of the thesis thus stays open 

submitting the fact that nowadays Switzerland prefers cooperation outside the European 

Union. But there is no exclusion that in the future its attitude will be changed. 
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Úvod

„Švajčiarsko  je  sen  malomešťana.  A  veľkomešťana.  A  socialistov.  A  revolucionárov  a  

konzervatívcov i nihilistov. Skrátka Švajčiarsko je súhrn všetkých ľudských túžob.“ 1

Švajčiarsko  nie  je  len  malebnou  alpskou  krajinou,  ktorá  sa  preslávila  výrobou 

spoľahlivých hodiniek,  lahodnou čokoládou a bankovým tajomstvom. Je to aj  krajina s 

obdivuhodnou politickou a  sociálnou stabilitou  a  radí  sa  medzi  najbohatšie  štáty  sveta 

s vysokou životnou úrovňou. V srdci Európy tvorí malý ostrovček a všemožne sa bráni 

zapojiť sa do procesu európskeho zjednocovania, ktoré rozbehli po druhej svetovej vojne 

štáty v jeho blízkosti. 

Európsku úniu dnes tvorí 27 štátov a ďalšie krajiny čakajú v rade na ich začlenenie. 

Prečo práve Švajčiarsko nie je medzi  nimi,  a namiesto toho sa rozhodlo kráčať svojou 

vlastnou cestou? Je na tom ekonomicky naozaj tak dobre, že Európsku úniu (ako sa často 

tvrdí) nepotrebuje a so vstupom by si skôr pohoršilo? Aká je v súčasnosti jeho ekonomická 

situácia?

Cieľom tejto práce je nájsť odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa 

švajčiarskeho postoja k európskej integrácii. Pre pochopenie príčin jeho euroskepticizmu 

nestačia  len  ekonomické  ukazovatele,  a preto  je  súčasťou práce  aj  popis  švajčiarskych 

dejín, jeho politických inštitúcií a rozbor celého integračného procesu. 

Text  jednotlivých  kapitol  sa  snaží  ukázať,  že  Švajčiarsko  je  v skutočnosti  viac 

integrované do EÚ, než si mnohí Európania (vrátane Švajčiarov) uvedomujú. A taktiež sa 

pokúša zistiť, či cesta na základe bilaterálnej spolupráce s EÚ je pre neho výhodnejšia ako 

aktívne členstvo s možnosťou podieľať sa na rozhodovacom procese.

Prvá  kapitola  predstavuje  Švajčiarsko  z dejinného,  kultúrneho  a politického 

hľadiska. Druhá kapitola začína teóriou integrácie a popisuje zrod myšlienky európskeho 

zjednotenia  a následný  zložitý  integračný  proces.  Všíma  si  zároveň,  ako  sa  neutrálne 

Švajčiarsko stavalo od začiatku k celému procesu,  a akú úlohu v ňom zohrávalo.  Tretia 

kapitola pokračuje analýzou príčin zdržanlivého chovania Švajčiarska voči EÚ. V úvahu 

berie celú škálu ekonomických i neekonomických dôvodov, ktoré viedli k súčasnej pozícii 

Švajčiarska  v rámci  Európy.  A nakoniec  posledná  štvrtá  kapitola  rozoberá  pomocou 

viacerých  ukazovateľov  dnešnú  ekonomickú  situáciu  Švajčiarska  a porovnáva  ju 

s krajinami EÚ a EZVO (Európske združenie voľného obchodu). 

1 Kamen. Úryvok z knižky Švýcarsko: Malá země s velkými příběhy, s. 9 
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Informácie  použité  v tejto  práci  boli  čerpané  z viacerých  literárnych 

a internetových  zdrojov.  Európska  teória  a integračný  proces  bol  napísaný  s pomocou 

dvoch rozsiahlych diel: Evropské únie od Fialy a Pitrovej (2003) a Tajných dějin evropské  

integrace,  ktorých  autormi  sú  Booker  a North  (2006).  Pochopiť  švajčiarsky  odmietavý 

postoj k EÚ mi pomohla publikácia od René Schwoka (2004): Suisse – Union européenne:  

l’adhésion  impossible? A tiež  oficiálne  internetové  stránky  švajčiarskej  vlády 

(www.admin.ch).  Potrebné  dáta  pre  ekonomickú  analýzu  poskytla  databáza 

Medzinárodného  menového  fondu (IMF)  a Švajčiarsky  štatistický  úrad (OFS,  Office 

fédérale  de  la  statistique).  A taktiež  som  čerpala  z  vlastných  skúseností  získaných 

počas ročného študijného pobytu na Université de Fribourg, ktorý ma zároveň inšpiroval 

k napísaniu tejto témy.

2
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1. Všeobecné údaje o Švajčiarsku

1.1 Základné údaje o Švajčiarsku

Švajčiarsko,  oficiálnym  názvom  Švajčiarska  konfederácia,  je  vnútrozemský, 

najvyššie  položený  štát  Európy  (45,6  % z celkovej  rozlohy  sa  nachádza  v nadmorskej 

výške  nad  1200m  a  približne  62,5  %  územia  zaberajú  Alpy).  Hraničí  s Nemeckom, 

Francúzskom,  Talianskom,  Rakúskom a  Lichtenštajnskom.  Je  to  malý  štát,  s rozlohou 

41 285 km2 sa radí na 133. miesto na svete. Počet obyvateľov je 7,59 miliónov, z čoho 

pomerne  veľké percento  (21,1 %) predstavujú cudzinci.  Hustota  obyvateľstva  je  183,8 

obyv./km2 (2007).2 

Po Spojených štátoch  amerických  je  Švajčiarsko  druhým najstarším federálnym 

štátom na svete. Federáciu tvorí 26 kantónov (20 kantónov a 6 polo kantónov) a 2721 obcí 

(počet v roku 2007) a každý kantón má vlastnú ústavu, legislatívu a svoj oficiálny jazyk. 

Švajčiari sú známi svojou multijazyčnosťou. Ústava uznáva za národné jazyky nemčinu, 

francúzštinu,  taliančinu  a  rétorománčinu.  Nemecký  jazyk  prevažuje  a  je  oficiálnym 

jazykom  v sedemnástich  kantónoch,  ďalej  nasleduje  francúzština,  ktorá  je  oficiálnym 

jazykom v štyroch kantónoch a len jeden kantón je čisto taliansky (Ticino). Tri kantóny sú 

bilingválne  (Bern,  Fribourg  a  Valais)  a  kantón  Graubünden  je  trojjazyčný  (nemčina, 

taliančina a rétorománčina).3 

Hlavným mestom a  zároveň rezidenciou  federálnej  vlády a  parlamentu  je  Bern 

(127 799 obyv.).  Významným svetovým finančným centrom je Zürich (369 335 obyv.), 

ktorý je zároveň najväčším švajčiarskym mestom. Spoločnosť  Mercer  označila  šiestym 

rokom za  sebou  Zürich  mestom  s najvyššou  kvalitou  života.4 V  metropolitnom  meste 

Ženeva (183 981 obyv.) sídli približne dvesto medzinárodných organizácií (napríklad sídlo 

OSN, Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodný červený kríž5). Nachádza sa tu tiež 

2 Statistique de l’état annuel de la population et du mouvement naturel de la population 2007, Office fédéral 
de la statistique (OFS), 2007
3 Podľa OFS percentuálne zastúpenie národných jazykov bolo v r. 2002: nemčina – 63,7 %, francúzština – 
20,4 %, taliančina – 6,5 %, rétorománčina – 0,5 %. 9 % obyvateľstva uvádza ako materinský jazyk iný ako 
švajčiarsky národný jazyk. Najviac zastúpenými jazykmi spomedzi iných jazykov sú srbčina, albánčina, 
portugalčina, španielčina a angličtina. 
4 Mercer Human Resource Consulting Worldwide Quality of Living Survey 2007. Referenčným mestom je 
New York (100 bodov) a kvalita života je hodnotená na základe 39 aspektov, ako sú napr. hospodárske, 
ekonomické a sociálne prostredie, kvalita a dostupnosť tovarov a služieb, kriminalita, úroveň životného 
prostredia atď. Dostupné na : http://www.mercer.com/summary.jhtml?idContent=1128060.
5 Červený kríž založil v roku 1863 švajčiarsky spisovateľ Henri Dunant, ktorý za tento čin dostal ako prvý 
v roku 1901 Nobelovu cenu.
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najväčšie  kongresové  centrum na  svete  (Palác  národov).  Lausanne  (124 607  obyv.)  je 

sídlom Medzinárodného olympijského výboru a taktiež Federálneho súdu.6 

Tabuľka č. 1: Mestá s najlepšou kvalitou života

Referenčné mesto: New York, USA = 100
Poradie Mesto Krajina Index 2007

1 ZÜRICH Švajčiarsko 108,1
2 ŽENEVA Švajčiarsko 108,0
3 VANCOUVER Kanada 107,7
3 VIEDEŇ Rakúsko 107,7
5 AUCKLAND Nový Zéland 103,3
5 DUSSELDORF Nemecko 103,3
7 FRANKFURT Nemecko 107,1
8 MNÍCHOV Nemecko 106,9
9 BERN Švajčiarsko 106,5
9 SYDNEY Austrália 106,5

Zdroj: Mercer, 2007

1.2 Stručné dejiny Švajčiarska

 „Dejiny  sú svedkom času,  svetlom pravdy,  živou  pamäťou,  učiteľkou života  a poslom  

minulosti.“ (Marcus Tullius Cicero)

1.2.1 Dejiny Švajčiarska do prvej svetovej vojny
V období  staroveku  (5.-4.  stor.  pred  n.l.)  prvé  kmene,  ktoré  osídlili  územie 

Švajčiarska, boli etruské kmene Rétov a keltské kmene Helvétov7. Tí sa najprv dostali do 

nadvlády Rímskej ríše, potom územie napadli germánske kmene Alamanov a Burgundov a 

nakoniec si ich podmanila Franská ríša. V 10. storočí boli začlenení do Svätej rímskej ríše. 

Po  páde  Karolínskej  dynastie  nastalo  obdobie  politických  bojov  a  k moci  sa  dostávali 

viaceré feudálne dynastie, z ktorých najvplyvnejší boli Habsburgovci. Ich moc a spôsob 

vlády sa ľudu nepáčil a na území centrálneho Švajčiarska začal vytvárať odboj. To viedlo 

k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa stala počiatkom Švajčiarskej konfederácie a každoročne sa 

oslavuje prvého augusta ako národný sviatok vzniku Švajčiarska. 

Zmluva o tzv. Večnom spolku bola podpísaná zástupcami kantónov Schwyz8, Uri a 

Unterwald v auguste 1291 na lúke Rütli. Táto dohoda ich zaväzovala vzájomne si pomáhať 

v boji proti Habsburgovcom. Spolok sa postupne rozrastal pripájaním ďalších kantónov. 

6 Bilan de la population résidante permanente, selon les cantons et les villes, OFS, 2006
7 Od kmeňa Helvétov je odvodený latinský názov Švajčiarska Confoederatio Helvetica, ktorý sa niekedy 
používa namiesto názvu štátu v štyroch oficiálnych jazykov a skratka CH sa používa pre švajčiarsky 
medzinárodný kód a CHF pre švajčiarsky frank.
8 Podľa kantónu Schwyz, ktorého vojaci sa preslávili v bitkách svojou statočnosťou, si obyvatelia začali 
hovoriť Švajčiari a krajinu nazývať Švajčiarsko. Aj štátna vlajka je odvodená z vlajky tohto kantóna.
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Oficiálne prestal byť súčasťou Svätej rímskej ríše nemeckej a bol uznaný ako samostatný 

štát až po skončení 30-ročnej vojny v roku 1648 (v tomto období ho tvorilo 16 kantónov). 

Za  Napoleona  I.  bola  Konfederácia  rozpustená  a  vyhlásená  za  tzv.  francúzsku 

sesterskú Helvétsku republiku. Po páde Napoleona sa na Viedenskom kongrese (1814 - 

1815) rokovalo o novom usporiadaní Európy. Švajčiarsko získalo znovu svoju nezávislosť, 

pripojili sa k nemu ďalšie tri kantóny (celkový počet dosiahol 25) a bola mu garantovaná 

trvalá neutralita9. 

Pôvodný štátny útvar mal podobu voľného združenia svojbytných kantónov, ktoré 

neboli  riadené  centrálnou  vládou.  Neexistoval  tu  jednotný  peňažný,  daňový  ani colný 

systém,  čo  sťažovalo  obchodu  medzi  kantónmi.  Nepriaznivú  ekonomickú  a sociálnu 

situáciu  navyše  zhoršovali  pretrvávajúce  náboženské  spory  z dôb  reformácie  medzi 

rímskokatolíckymi a protestantskými kantónmi, ktoré vyústili až do občianskej vojny. 

Aby sa zabránilo  rozpadu Švajčiarska a  zavládol  v krajine znovu poriadok,  bola 

spísaná  v roku  1848  nová  ústava,  ktorá  zmenila  dovtedajší  spolok  25  suverénnych 

kantónov z roku 1815 na nový federálny štát riadený centrálnou federálnou vládou. Bern sa 

stal jeho hlavným mestom, vytvoril  sa federálny dvojkomorový parlament,  vláda a súd, 

v ktorých mali  zastúpenie všetky kantóny.  Centrálna vláda mala na starosti  zahraničnú, 

menovú  a  colnú  politiku,  armádu  a poštu.  Ostatné  domény  boli  ponechané  kantónom. 

Ústavou sa tak položili základy pre formovanie liberálneho demokratického štátu. 

Napriek tomu, že sa Švajčiarsko rozprestieralo na pomerne malom území,  ktoré 

navyše z veľkej časti zaberali Alpy a nenachádzali sa tu takmer žiadne nerastné suroviny, 

dokázalo  sa  postupne  premeniť  z chudobného  poľnohospodárskeho  štátu  na  jeden 

z najvyspelejších  a  najbohatších  priemyselných  štátov  Európy.  V šestnástom  a 

sedemnástom storočí sa tu začal rozvíjať textilný a hodinársky priemysel, ktorých základy 

položili hugenotskí utečenci z Francúzska. Hospodárskemu rastu napomohlo aj to, že sa 

Švajčiarsko nezapojilo do 30-ročnej vojny, ale zároveň v nej zohralo dôležitú obchodnú 

úlohu. Na začiatku 19. storočia sa jeho hospodársky rast ešte urýchlil. Darilo sa naďalej 

textilnému priemyslu, do ktorého prenikla mechanizácia, vyvážali sa čoraz viac švajčiarske 

hodinky, ktoré sa preslávili svojou kvalitou a spoľahlivosťou a rozkvital aj potravinársky a 

chemický  priemysel.  Tento  pozitívny  hospodársky vývoj  trval  až  do  vypuknutia  prvej 

svetovej vojny. 

9 Švajčiarska neutralita má však oveľa staršie korene. Švajčiarsko sa začalo správať ako neutrálny štát po 
porážke s francúzskymi vojskami v bitke pri Marignane v roku 1515, ktorá narušila jeho dlhoročnú 
a povestnú nepremožiteľnosť. 
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1.2.2 Švajčiarsko počas a po dvoch svetových vojnách 
Po  vypuknutí  prvej  svetovej  vojny  bolo  hlavnou  snahou  Švajčiarska  udržanie 

neutrality  a jednoty,  čo  nebolo  jednoduché  kvôli  zhoršujúcim  sa  vzťahom  medzi 

francúzsky a nemecky hovoriacimi Švajčiarmi, ktorí boli názorovo naklonení k opačným 

znepriateleným stranám. Na obranu štátu bola mobilizovaná armáda a Švajčiarsko v tomto 

období  poskytlo  azyl  mnohým  utečencom  i politickým  predstaviteľom,  ako  napríklad 

Leninovi či Trockému, ktorí priniesli do krajiny myšlienky socializmu, čo nakoniec viedlo 

k nepokojom vyvolaným robotníckymi vrstvami. 

Po  skončení  vojny  sa  Švajčiarsko  po  počiatočných  váhaniach  rozhodlo  vstúpiť 

v roku 1920 do Spoločnosti národov, ktorá bola založená v roku 1919 za účelom udržania 

mieru vo svete. Sídlom sa stala Ženeva. A rovnako ako ani zvyšku sveta, ani Švajčiarsku 

sa nepodarilo vyhnúť veľkej hospodárskej kríze. 

Trvalo  len  dve  desaťročia  a svet  sa  znova  ocitol  vo  vojne.  Tentoraz  situácia 

Švajčiarska bola oveľa komplikovanejšia. Aj v druhej svetovej vojne sa rozhodlo ponechať 

si svoju neutralitu, tá však bola z viacerých dôvodov narušená. V roku 1940 bolo z každej 

strany ohrozené  okupujúcimi  vojskami  Francúzska,  Nemecka,  Talianska  a  neskôr  bolo 

podozrievané  zo  spolupráce  s hitlerovským  Nemeckom,  z  dodávania  priemyselných 

produktov výmenou za uhlie. Okrem toho mu švajčiarske banky poskytovali hotovosť na 

nákup  zbraní  výmenou  za  odcudzené  zlato.  Na  anonymných  účtoch  sa  tak  hromadili 

Nemcami skonfiškované peniaze Židov. Je otázkou, či to bolo hlavne zo zištných záujmov, 

alebo  kvôli  zachovaniu  ohrozenej  krajiny;  na  povesť,  národnú  identitu  i  psychiku 

Švajčiarov to malo silný negatívny dopad. 

V roku  1945 po  skončení  vojny  Švajčiarsko  nebolo  pozvané  k vstupu  do 

Organizácie  spojených  národov (OSN),  ktorá  nahradila  predchádzajúcu  Spoločnosť 

národov, s podobným cieľom zachovania mieru vo svete a zabezpečenia medzinárodnej 

spolupráce. Ženeva však zostala naďalej jedným zo sídiel OSN i ďalších medzinárodných 

organizácií. 

Potom nastalo desaťročie švajčiarskej politickej izolácie od Európy. V Európe sa 

medzitým  spustil  veľkolepý  proces  európskej  integrácie,  ktorá  podľa  vízie  Altiera 

Spinelliho  mala  byť  zavŕšená  podpísaním  ústavy  „Spojených  štátov  európskych.“10 

Švajčiarsko sa však rozhodlo ísť svojou vlastnou cestou a do Európskeho spoločenstva ani 

do  následnej  Európskej  únie  nevstúpiť.  Ďalšie  kapitoly  sa  venujú  podrobne  európskej 

10 Booker, North (2006), s. 2
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integrácii,  popisujú  švajčiarsku  cestu  bilaterizmu  a  skúmajú  príčiny  a  dôsledky  tohto 

rozhodnutia pre Švajčiarsko a najmä pre jeho ekonomiku. 

1.3 Švajčiarsky politický systém a jeho demokracia

 „Priama  demokracia  a  federalizmus  sú  dve  neoddeliteľné  strany  tej  istej,  plne 

demokratickej mince.“ (Verhulst, Nijeboer)11

Koncom  19.  storočia  sa  v ekonomických  teóriách  začal  objavovať  nový 

ekonomický smer  inštitucionalizmus,  ktorý kladie veľký dôraz na inštitúcie (formálne i 

neformálne  pravidlá)  a  skúma  ich  dopady  na  chovanie  ekonomických  subjektov  a 

efektívnosť celej ekonomiky. Štát ako tvorca a „strážca“ zákonov tak zohráva v ekonómii 

dôležitú úlohu a má vplyv na rozvoj či úpadok spoločnosti. 

V Švajčiarsku  sa  dlhoročnou  evolúciou  vytvorilo  veľmi  originálne  inštitučné 

prostredie,  ktoré sa stalo predmetom rozsiahlych výskumov. Vedci v nich skúmajú, ako 

federalizmus  a  priama  demokracia  vplývajú  na  rozličné  ekonomické  faktory  –  výšku 

verejného deficitu,  daňovú morálku,  mieru šedej  ekonomiky,  výšku platov,  efektívnosť 

poskytovania verejných služieb či dokonca šťastie ľudí a blahobyt krajiny. Podkladom ich 

výskumu sú častokrát švajčiarske kantóny, ktoré sa vyznačujú odlišnou mierou nezávislosti 

a stupňom priamej demokracie. 

Nasledujúce dve podkapitoly popisujú stručne švajčiarske štátne zriadenie a formu 

vládnutia.

1.3.1 Federalizmus a švajčiarsky politický systém 
Švajčiarsko je od roku 1848 federálnym štátom, ktorého politická moc je rozdelená 

na  tri  úrovne  -  konfederáciu,  kantóny  a  obce.  Podľa  federálnej  ústavy:  „Kantóny  sú 

suverénne, pokiaľ ich suverenita nie je limitovaná federálnou ústavou a vykonávajú všetky  

práva, ktoré nie sú prenesené na Konfederáciu.“12 V praxi to znamená, že štát sa stará o 

zahraničnú a menovú politiku, o bezpečnosť, colnice a tvorí legislatívu. Ostatné domény 

ako napríklad školstvo, kultúra, zdravotníctvo, polícia, infraštruktúra, dane, sú ponechané 

kantónom a obciam. Okrem toho každý kantón má svoju vlastnú ústavu, parlament, vládu a 

sám rozhoduje o stupni autonómie svojich obcí. 

11 Verhulst, Nijeboer (2007), s.22
12 Federálna ústava švajčiarskej konfederácie (1999), článok č.4 – Kantóny, s. 2, vlastný preklad
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Rozdelenie  moci  na  legislatívnu,  výkonnú  a  súdnu,  ktoré  je  typické  pre 

demokratické politické systémy,  je prítomné aj  v Švajčiarsku, odlišuje sa však určitými 

špecifikami.

 Legislatívnu moc predstavuje dvojkomorový parlament (Federálne zhromaždenie – 

Assemblée fédérale), ktorý tvorí Národná rada (Conseil national) a Rada štátov (Conseil 

des  Etats).  Národná  rada  (dolná  komora)  sa  skladá  z 200  členov  a  zastupuje  priamo 

švajčiarsky ľud a Rada štátov (horná komora) z 46 členov, ktorí predstavujú jednotlivé 

kantóny. Obe komory sú si rovné a ich poslanci sú volení priamo občanmi na štyri roky. 

Parlament nehlasuje o dôvere k vláde.

 Výkonnú moc má v rukách sedemčlenná Federálna rada (Conseil fédéral), ktorá je 

volená  Federálnym  zhromaždením  na  štyri  roky.  „Primus  inter  pares“  (prvý  medzi 

rovnými)  je  švajčiarsky  prezident,  ktorého  volia  obe  komory  parlamentu  spomedzi 

siedmych členov vlády vždy len na jeden rok. Prezident ma reprezentačnú funkciu a vedie 

zasadania vlády. Pre rok 2008 je prezidentom Pascal Couchepin. 

Od  roku  1959  je  nepísaným  a  dodržiavaným  pravidlom  vlády,  aby  z princípu 

kolegiality  boli  vo  vláde  zastúpené  viac-menej  rovnomerne  všetky  štyri  najsilnejšie 

politické strany. Do roku 2003 mali po dve kreslá vo vláde Švajčiarska socialistická strana 

(PSS),  Radikálne-demokratická  strana (PRD) a  Kresťansko-demokratická  strana (PDC). 

Jedno kreslo mala Švajčiarska ľudová strana (UDC). V roku 2003 vo voľbách vyhrala 

konzervatívna,  extrémne pravicová UDC a získala  dve kreslá  na úkor  PDC. Hlavnými 

témami  UDC  sú  imigrácia,  hájenie  dlhodobých  tradícií,  ako  sú  neutralita,  priama 

demokracia,  nezávislosť  Švajčiarska  a  práve  táto  strana  (paradoxne  pravicová)  silne 

bojovala proti vstupu Švajčiarska do EÚ, EHP (Európsky hospodársky priestor) i OSN. 

1.3.2 Priama demokracia 
Švajčiarskou partikularitou je jeho precízne prepracovaný demokratický systém na 

všetkých  troch  úrovňach.  Jedná  sa  o  tzv.  polopriamu  demokraciu,  čiže  spojenie 

zastupiteľskej a priamej demokracie.13 Švajčiarsky ľud je považovaný za najvyššiu autoritu 

a má nasledujúce občianske práva:

• povinné  referendum –  uskutočňuje  sa  pri  každej  zmene  ústavy,  pred  vstupom 

Švajčiarska  do medzinárodných  organizácií  alebo pri  schválení  medzinárodných 

zmlúv (napríklad bilaterálnych zmlúv medzi Švajčiarskom a Európskou úniou), 

13 Korene švajčiarskej priamej demokracie siahajú do 13. storočia, kedy začali ľudia každoročne hlasovať 
o dôležitých otázkach na verejných zhromaždeniach. Táto tradícia sa uchovala dodnes v dvoch kantónoch 
(Appenzell a Glarus), kde sa doteraz hlasuje zdvihnutím ruky. 
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• fakultatívne referendum  – koná sa len v prípade, že sa do sto dní po uverejnení 

zákona parlamentom zozbiera 50 000 podpisov,

• ľudová iniciatíva  – dáva občanom možnosť  navrhnúť nový zákon alebo zmenu 

ústavy, v prípade že sa zozbiera 100 000 v priebehu 18 mesiacov,14

• petícia – formou petície sa môžu ľudia vyjadrovať k ľubovoľnej aktivite štátu.

To, že v Švajčiarsku sa politický život krúti okolo referenda dokazuje aj fakt, že od 

roku 1848 do roku 2008 sa tu uskutočnilo 546 referend.15 Švajčiari tak len na národnej 

úrovni hlasujú tri až štyri krát do roka a vyjadrujú sa naraz k viacerým rozličným otázkam. 

Priemerná účasť vo voľbách je okolo 40 %, no pri kontroverznejších otázkach býva oveľa 

vyššia. 

Častokrát  sa  vo  svete  diskutuje  o  prednostiach  a  slabinách  systému  priamej 

demokracie. Podľa základnej definície demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a 

pre ľud (Abraham Lincoln) a rozhodne švajčiarsky systém dáva svojim občanom väčšiu 

možnosť podieľať sa a ovplyvňovať politické rozhodnutia, než majú občania iných krajín. 

Viaceré  výskumy potvrdili,  že  vďaka tomu sa  ľudia  viac  zaujímajú  o dianie  vo svojej 

krajine  a  majú  aj  lepší  prehľad.  Politici  zase musia  byť  obozretnejší  a  dôkladnejší  pri 

vypracovávaní zákonov a prijímaní rozhodnutí. 

Nič nie je len čierne alebo biele a aj tento, na prvý pohľad demokratickejší a lepší 

systém,  má  svoje  negatíva.  Legislatívny proces  je  pomalší  (prijatie  zákona na  základe 

iniciatívy niekedy trvá až päť rokov) a ťažšie sa prijímajú politické rozhodnutia. Okrem 

toho  sú  ľudia  v niektorých  prípadoch  postavení  pred  veľmi  zložité  otázky,  ktorým 

nerozumejú a je bežným javom, že v takomto prípade sa, buď volieb nezúčastňujú, alebo 

zvyknú hlasovať proti zákonu. Kritizovaným bodom systému býva aj  princíp  zdvojenej  

väčšiny (väčšina občanov a zároveň väčšina kantónov), ktorý je požadovaný pri povinnom 

referende. 

Nasledujúca tabuľka ilustruje dva príklady ľudových hlasovaní.

14 Ľudové iniciatívy sú v Švajčiarsku pomerne bežnou záležitosťou a týkajú sa napríklad daní, výdajov štátu 
či dokonca formy vlády.
15 Administration fédérale (http://www.admin.ch)
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Tabuľka č. 2: Výsledky dvoch švajčiarskych hlasovaní

6.12.1992 Hlasovanie o vstupe Švajčiarska do Európskeho 
hospodárskeho priestoru

Áno Nie Účasť Zdvojená väčšina Výsledok
Ľud 49,7 % 50,3 % 78,73 % Požadovaná Zamietnutie
Kantóny 6 2/2 14 4/2

5.6.2005 Hlasovanie o vstupe Švajčiarska do Schengenského a 
Dublinského priestoru

Áno Nie Účasť Zdvojená väčšina Výsledok
Ľud 54,6 % 45,4 % 56,63 % Nepožadovaná Prijatie
Kantóny 10 2/2 10 4/2

Zdroj: Administration fédérale (http://www.admin.ch)

Prvé  referendum  sa  týkalo  vstupu  Švajčiarska  do  Európskeho  hospodárskeho 

priestoru  (EHP)  a  konalo  sa  6.  decembra  1992.  Zatiaľ  čo  výsledok  u  populácie  bol 

rozdelený pomerne rovnomerne (pre bolo 49,7 % a proti 50,3 %), u kantónov bol rozdiel 

podstatne významnejší. Vstup podporilo len šesť kantónov a dva polo kantóny (každý polo 

kantón má len polovičný hlas) a zamietlo štrnásť kantónov a štyri polo kantóny. V druhom 

hlasovaní sa občania 5. júna 2005 vyjadrovali k vstupe do Schengenského a Dublinského 

priestoru. „Pre“ hlasovalo 54,6 % ľudí, „proti“ 45,5 % a 10 kantónov a 2 polo kantóny boli 

za vstup a 10 kantónov a 4 polo kantóny boli  proti  vstupu. Z výsledku vyplýva,  že by 

zmluva  mala  byť  zamietnutá  kvôli  prevahe  opozičných  kantónov  napriek  faktu,  že 

nadpolovičná  väčšina  ľudí  sa  vyjadrila  v prospech  vstupu.  Zmluva  však  prijatá  bola, 

pretože sa jednalo o fakultatívne referendum, kde je požadovaná len väčšina ľudu. Druhý 

príklad skôr slúžil ako ukážka toho, že menšie kantóny môžu značne ovplyvniť výsledok 

hlasovania. Politológovia zaoberajúci sa touto problematikou zistili, že je nevyhnutná 55% 

väčšina, aby bolo povinné referendum úspešné. 

Obyvatelia menších kantónov sú často veľmi konzervatívni a preferujú dlhoročné 

status quo pred dynamickými  a  potrebnými  zmenami  a sú jednou z príčin  odmietnutia 

Švajčiarska vstúpiť do EÚ aj do EHP. Ďalším príčinám ako aj integračnému procesu sa 

podrobnejšie venujú druhá a tretia kapitola. 
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2. Švajčiarsko v rámci integrujúcej sa Európy

Obrázok č. 1: Mapa členských a kandidujúcich štátov EÚ

Zdroj: Wikipedia (http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:EU27_Candidates.png)

2.1 Teoretické koncepty európskej integrácie 

 „Európu  nie  je  možné  vybudovať  naraz  či  podľa  jediného  plánu.  Bude  sa  rodiť  

prostredníctvom  konkrétnych  úspechov,  ktoré  ako  prvé  vytvoria  skutočnú  solidaritu.  

Zjednotenie európskych národov vyžaduje odstránenie starodávneho nepriateľstva medzi  

Francúzskom a Nemeckom. Za týmto účelom francúzska vláda navrhuje, aby francúzsko-

nemecká  výroba  uhlia  a ocele  spadala  pod  jeden  spoločný  Vysoký  úrad,  pričom  táto  

organizácia  by  bola  otvorená aj  ostatným európskym krajinám.  Zlúčenie  výroby  uhlia 

a ocele by malo urýchlene zaistiť vytvorenie spoločných základov pre ekonomický rozvoj  

a stať sa prvým krokom na ceste k európskej federácii.“ (Robert Schuman, 1950)16

Európska  únia  predstavuje  úplne  nový  fenomén,  ktorý  je  výsledkom  spojenia 

viacerých  ideí.  Jej  vznik  a vývoj  preto  nie  je  možné  vysvetliť  len  na  základe  jednej 

ucelenej  teórie,  ale  pomocou  viacerých,  niekedy  i protichodných  a vzájomne  sa 

prelínajúcich,  teoretických  konceptov.  Pre  komplexnosť  celého  integračného  procesu 
16 Booker, North (2006), s. 77. Úryvok z „Monetovho plánu“ o vytvorení novej Európy predniesol verejne 
Robert Schuman 9. mája 1950.
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a množstva  teórií  sú  v práci  uvedené  len  tie  najhlavnejšie,  najviac  sa  podieľajúce  na 

objasnení tohto procesu.

Pri  rozhodovaní  o spôsobu zjednotenia  Európy stáli  na  začiatku  proti  sebe  dve 

základné  teoretické  východiska:  supranacionálne (nadnárodné)  a intergovernmentálne 

(medzivládne) paradigmy. 

2.1.1 Supranacionalizmus
Predpokladom supranacionalizmu je, že len nadnárodná organizácia, ktorej členské 

štáty  dobrovoľne  odovzdajú  časť  svojej  suverenity,  je  schopná  zaistiť  dlhodobý  mier, 

politickú  stabilitu  a ekonomickú  prosperitu.  Zástancom  tohto  smeru  bol  Francúz  Jean 

Monnet,17 ktorý je považovaný za „otca Európy“, a ktorý ešte počas druhej svetovej vojny 

povedal:  „Mier  v Európe  nebude  možný,  ak  sa  štáty  obnovia  na  základe  národnej  

zvrchovanosti  so  všetkými  jej  dôsledkami,  akými  sú  politika  prestíže  a ekonomický  

protekcionizmus... Prosperita a potrebný sociálny pokrok nemôže byť dosiahnutý, pokiaľ  

európske  štáty  nevytvoria  federáciu,  ktorá  ich  spojí  do  jednotného  hospodárskeho 

celku...“18 

Supranacionalisti neveria,  že  medzivládne  organizácie,  ako  bola  Spoločnosť 

národov, dokážu efektívne zabezpečiť spoluprácu a riešiť konflikty. To dokáže podľa nich 

len silné nadnárodné centrum, ktoré bude mať potrebnú moc rozhodovať nad dôležitými 

otázkami. V spôsoboch a metódach, ktorými by sa malo toto centrum vytvoriť, nie sú však 

jednotní a delia sa podľa toho na dva hlavné smery: 

• Federalizmus 

Požaduje,  aby  integrácia  prebiehala  na  základe  dohody  medzi  národmi 

a nadnárodným centrom a na základe princípu  subsidiarity. To znamená, že hlavným 

aktérom je štát a on určuje, ktoré problémy nie sú efektívne riešené na národnej úrovni, 

a preto by mali byť ponechané na nadnárodnú organizáciu. Pre zabezpečenie mieru by 

to určite museli byť zahraničná a obranná politika. Federalizmus v sebe zahrňuje dva 

prístupy -  realistický a idealistický. Realistický prístup chápe výhody vyplývajúce zo 

zapojenia štátu do federácie ako kompenzáciu za stratu svojej suverenity. Motiváciou 

je teda vyrovnaný pomer medzi výhodami (napríklad ekonomickými, bezpečnostnými) 

17 Podľa autorov knižky Skryté dějiny evropské integrace to bol práve Francúz Jean Monnet, pôvodne 
obchodník s koňakom a neskôr šéf Vysokého plánovacieho úradu, ktorý naplánoval a dal do pohybu 
„najveľkolepejší štátny prevrat v dejinách“ a bol tvorcom „Schumanovho plánu“. Brooker, North (2006), s. 
20-22 a s. 76
18 Booker, North (2006), s. 47
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a stratami zúčastnených krajín.19 Idealistický prístup naproti tomu hľadá motívy vzniku 

federácie  v snahách  vo  vytváraní  vzájomných  vzťahov  na  základe  uznávania 

podobných hodnôt a v snahách o vzájomnú spoluprácu, ktorá by napomohla rozvoju. 

Federalizmus  patrí  medzi  najstarší  koncept  európskej  integrácie  a pri  budovaní 

novej Európy sa ho snažili presadiť viaceré hnutia, ako napríklad Paneurópske hnutie 

či  Únia  európskych  federalistov  (súčasťou  bola  aj  švajčiarska  Europa-Union).  Za 

najviac blízky federalizmu je možno považovať prvý pilier EÚ.  

• Neofunkcionalizmus 

Je  syntézou  funkcionalizmu  a federalizmu  a dominoval  u teoretikov  najmä 

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.20 Hlavnou myšlienkou tohto 

smeru je, že vzdanie sa časti suverenity musí byť pre štáty prijateľné a hlavne funkčné. 

To  znamená,  že  nie  na  základe  ideových  záujmov  či  záujmov  vyššieho  celku.  Na 

rozdiel  od  federalizmu  integrácia  prebieha  na  regionálnej  úrovni  a začína  nie  od 

kľúčových  sfér  (zahraničná  a obranná  politika),  ale  od  menej  kontroverzných  sfér 

(napríklad  spoločný trh  uhlia  a ocele).  Ďalším významným znakom je,  že  hlavným 

aktérom nie je štát, ale tzv.  nová elita tvorená záujmovými a ekonomicko-sociálnymi 

skupinami,  ktoré  sa  snažia  využiť  dynamiky  nového  medzinárodného  sveta 

a k dosiahnutiu  svojho  cieľa  využívajú  politických  predstaviteľov.  Integrácia  potom 

prebieha tak, že ak sa ukáže, že už integrovaná sféra funguje efektívnejšie, záujmová 

skupina  inej  sféry  vyvinie  tlak  na  politických  predstaviteľov  a následne  dôjde 

k integrácii  aj v tejto oblasti.  Celý tento proces sa vďaka princípu  spillover  opakuje 

a vytvára  sa  stále  viac  transnacionálnych  väzieb.  Princíp  spillover  (prelievanie)  sa 

uplatňuje vo veľkej miere v ekonomickej sfére, pretože jednotlivé priemyslové sektory 

sú navzájom poprepájané. Okrem toho prebieha prelievanie aj na politickej úrovni tým, 

že sa do nadnárodného celku zapája stále viac štátov. 

V druhej  polovici  šesťdesiatych  rokov  došlo  k stagnácii  integračného  procesu 

a následným  kritikám  neofunkcionalizmu.  Podľa  teoretika  Andrewa  Moravcsika 

nedostatkom neofunkcionalizmu bolo, že skôr ako o kontinuálny proces integrácie šlo 

o opakované štarty a zastavenia. Okrem toho sa začal presadzovať protichodný princíp 

spillback (odlievanie), kedy sa štáty znova snažili získať určité sféry späť na národnú 

úroveň a nadnárodné centrum nevlastnilo potrebnú moc, aby dokázalo vzniknuté spory 

19 Fiala, Pitrová (2003), s. 14
20 Michelmann, Soldatos (1994), s. 9, vlastný preklad
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členských štátov riešiť. A tak sa celý proces integrácie výrazne spomalil a upustilo sa 

od teórie neofunkcionalizmu.21 

2.1.2 Intergovernmentalizmus
Tento princíp integrácie sa dostal do popredia v sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch, kedy neofunkcionalizmus nedokázal  vysvetliť  stagnáciu v integračnom procese. 

Hlavnou myšlienkou intergovernmentalizmu je nedotknuteľnosť suverenity a ponechanie 

zahraničnej politiky národným štátom. Cieľom je vytvoriť inštitucionalizovanú spoluprácu 

suverénnych  štátov  prostredníctvom  medzinárodných  zmlúv  a nie  vznik  silného 

nadnárodného celku. 

Na  jednej  strane  intergovernmentalizmus  berie  integráciu  ako  hru  s nulovým 

súčtom  (v rámci teórie hier). To znamená, že zisk jednej zo zmluvných strán nevyhnutne 

znamená stratu druhej strany.  Na strane druhej tvrdí, že by sa mali v integrácii presadiť 

snahy o hru s nenulovým súčtom, kde by zo spolupráce ťažili všetky zúčastnené strany. 

Hlavnou kritikou tejto teórie je,  že neustále  silnejúce väzby medzi  jednotlivými 

štátmi a postupná strata ich kontroly nad kľúčovými odvetviami hospodárstva a domácej 

ekonomiky  vedie  štáty  k znovu  zavedeniu protekcionistických  opatrení,  čím  idú  proti 

pôvodnému cieľu integrácie a brzdia celý proces. 

Za  obdobie  európskej  integrácie,  v ktorom  sa  najviac  presadil  princíp 

medzinárodnej  spolupráce,  možno  považovať  obdobie  od  podpísania  Luxemburského 

kompromisu22 (1966),  kedy  boli  posilnené  právomoci  Rady  ministrov  ako  hlavného 

nositeľa  medzinárodnej  spolupráce  a naopak  oslabená  moc  Komisie.  Toto  obdobie  sa 

ukončilo  prijatím  Jednotného  európskeho  aktu  (1986),  ktorý  smeroval  k vytvoreniu 

jednotného vnútorného trhu, a kedy sa zmenil spôsob hlasovania na kvalifikovanú väčšinu. 

Pod intergovernmentalizmus spadajú tieto smery:

• Funkcionalizmus

Idea  funkcionalizmu  vychádza  z predpokladu,  že  národné  štáty  samy  nedokážu 

zabezpečiť mier, sociálnu stabilitu, vedecký pokrok a prosperitu, a preto je nevyhnutná 

ich  vzájomná  spolupráca.  Tá  by  mala  byť  flexibilná,  funkčná  a vyznačovať  sa 

otvorenosťou  voči  novým  členom.  Globálne  problémy  by  mali  byť  riešené 

21 Politický systém Evropské unie: teorie evropské integrace - working paper, Mezinárodní politologický 
ústav Masarykovy univerzity, 2005, s. 1-5
22 Podľa Rímskych zmlúv malo v roku 1966 dôjsť k zmene jednomyseľného hlasovania na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou, čím by prevážil nadnárodný princíp nad medzinárodným. Proti tomu mal však 
výhrady vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle a celý spor sa ukončil podpísaním Luxemburského 
kompromisu. 
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prostredníctvom medzinárodnej  vlády,  národné štáty by však naďalej  mali  zohrávať 

dôležitú úlohu. 

• Teória vzájomnej závislosti 

Začala  sa  formovať  v sedemdesiatych  rokoch  v rámci  snáh  o medzivládnu 

spoluprácu. Predpokladom integrácie podľa tejto teórie je vzájomná závislosť štátov, 

ktoré  síce  zostávajú hlavnými  riadiacimi  jednotkami  zjednotenia,  avšak  neustále  sa 

dostávajú do užších vzťahov a stále väčší význam sa kladie ekonomickej kooperácii. 

Táto  teória  taktiež  predpokladá,  že  v dôsledku  prelínania  medzinárodne-politickej 

roviny a roviny domácej politiky dochádza k permanentnej medzištátnej spolupráci.23

2.1.3 Multilevel governance (MLG)
Niektorí  teoretici  považujú  túto  novšiu  teóriu  tzv.  viacúrovňového  vládnutia za 

vyvrcholenie  medzivládnych konceptov,  iní  ju zaraďujú skôr k nadnárodnému princípu. 

Autormi  teórie  sú  Liesbet  Hooghe  a Gary  Marks  a vypracovali  ju  začiatkom 

deväťdesiatych rokov v snahe vysvetliť novú politickú a hospodársku štruktúru Európskej 

únie  po  podpísaní  Maastrichtskej  zmluvy  (1992).  Podľa  nich  vládnutie  prebieha  na 

viacerých  teritoriálnych  stupňoch  –  nadnárodnom,  národnom,  regionálnom  i lokálnom. 

MLG tak nepopiera úlohu národného štátu v procese integrácie, aj keď zdôrazňuje, že štát 

je síce zodpovedný za dosiahnutie svojich cieľov, nemá však úplnú kontrolu nad svojimi 

výstupmi. A tým vlastne prichádza o časť svojej suverenity. 

2.2 Európska integrácia

2.2.1 Počiatky európskej integrácie

 „Existuje  opatrenie,  ktoré keby  bolo všeobecne  a spontánne prijaté,  by ako zázrakom 

premenilo celú scénu a v priebehu niekoľkých rokov by celú Európu alebo jej väčšiu časť  

učinilo  tak  slobodnú  a šťastnú,  ako  je  dnešné  Švajčiarsko.  Čo  je  týmto  dokonalým 

opatrením? Je ním znovu vytvorenie európskej rodiny v takej miere, ako je to len možné,  

a vybudovanie  inštitucionálnej  štruktúry,  ktorá  jej  umožní  žiť  v mieri,  bezpečnosti  

a slobode. Musíme vybudovať niečo ako Spojené štáty európske.“ 

(Winston Churchill, prejav na Univerzite v Zürichu 1946)24

23 Fiala, Pitrová (2003), s. 18
24 Fiala, Pitrová (2003), s. 41
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Myšlienka  vytvorenia  Európskej  únie  sa  zrodila  v hlavách  viacerých  politikov, 

filozofov i umelcov. Medzi veľké osobnosti,  ktoré sa pokúsili  túto myšlienku premeniť 

v realitu, patrili Francúz Jean Monnet, Brit Winston Churchill či Talian Altiero Spinelli. 

Každý z nich mal však svoju vlastnú víziu zjednotenia Európy. 

Skončila  sa  druhá  svetová  vojna  a všetkým bolo  jasné,  že  je  nutné  vybudovať 

Európu na úplne nových základoch. Tými základmi sa mala stať nová, zjednotená Európa, 

ktorá by bola schopná predísť ďalšej vojenskej katastrofe, a zároveň umožniť ekonomický 

rast a prosperitu pre svojich obyvateľov. Nevyriešenou otázkou zostávalo, ktorý princíp pri 

jej tvorení by sa mal využiť. Európa sa rozdelila na dva tábory.  Zatiaľ čo medzivládny 

tábor na čele s Churchillom sníval o vytvorení „Spojených štátoch európskych“ na základe 

spojenectva  zvrchovaných  štátov,  nadnárodný  na  čele  s Jeanom  Monnetom  nevidel 

efektívnosť  v  spolupráci  suverénnych  štátov  a žiadal  vytvorenie  silného  nadnárodného 

orgánu.

Prvým pokusom o zahájenie integrácie na európskom kontinente bolo v apríli 1948 

vytvorenie  Organizácie pre európsku hospodársku pomoc (OEEC).25 Úlohou OEEC bolo 

rozdeliť prostriedky poskytnuté Spojenými štátmi americkými na pomoc vojnou zničenej 

Európe v rámci Marshallovho plánu. Spor oboch táborov sa ukázal aj pri vzniku OEEC. 

Francúzska  vláda  požadovala,  aby  nový  orgán  získal  výkonnú  radu  s nadnárodnými 

právomocami a stály sekretariát. Proti nej ostro vystúpilo Spojené kráľovstvo s podporou 

Švédska a Švajčiarska,  ktorí  mali  výhrady proti  politickému aspektu plánu.  Výsledkom 

bola  organizácia  založená  osemnástimi  krajinami  na  medzivládnom  princípe,  ktorej 

zástupcovia  rozhodovali  na  základe  jednomyseľnosti.  Prečo  zostala  len  neúspešným 

pokusom a nedokázala naštartovať európsku integráciu, zhodnotil veľmi kriticky v dobe jej 

vzniku Monnet  so slovami:  „OEEC nič  neznamená.  Je to  len zriedený  britský  prístup  

k Európe – samé jednania, konzultácie a skutočné kroky len na základe jednomyseľnosti.  

Takto Európu nikdy nevybudujeme.“ 26

Druhým pokusom o zjednotenie Európy bol návrh Winstona Churchilla o vytvorení 

Rady  Európy (Council  of  Europe,  COE),  ktorý  predstavil  v máji  1948  na  stretnutí 

„federalistov“  na  Európskom  kongrese  v Haagu.  Dokonca  ani  samotní  predstavitelia 

federalistickej  koncepcie  európskej  integrácie  neboli  jednotní.  Na  jednej  strane  stáli 

„federalisti“,  ktorí  chceli  vytvoriť  európsku  vládu  a  parlament  s dostatočnými 

právomocami, na strane druhej „konfederalisti“ (medzi nimi i sám Churchill), ktorí túžili 

25 V roku 1961 sa OEEC transformovala na OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).
26 Booker, North (2006), s. 66
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po užšej  spolupráci  na medzivládnej  úrovni.  Po Kongrese nasledovali  ďalšie  stretnutia 

a jednania  predstaviteľov  štátov  (na  čele  už  nie  so Spojeným  kráľovstvom  ale 

Francúzskom), ktoré sa zavŕšili o rok neskôr 5. mája 1949 v Londýne podpísaním zmluvy 

o vzniku  Rady  Európy  so  sídlom  v  Štrasburgu.  Medzi  desiatimi  zakladajúcimi  štátmi 

nebolo Švajčiarsko, aj keď sa jednaní zúčastňovalo.27 Za ciele Rady sa stanovili hájenie 

slobody a demokracie, ochrana ľudských práv a spoločné riešenie problémov spoločnosti. 

Napriek tomu, že Rada Európy zostala aktívna do dnešných dní, ani ona sa nestala tou 

hlavnou hybnou silou integrácie. 

Tou hybnou silou sa stalo až  Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktoré 

vzniklo  9.  mája  1951 podpísaním Parížskej  zmluvy  zástupcami  Francúzska,  Nemecka, 

Talianska a štátov Beneluxu. Podnetom jeho vzniku bol Schumanov plán vypracovaný už 

veľakrát  spomínaným  Jeanom  Monnetom.  K tomuto  veľkolepému  plánu  ho  doviedla 

myšlienka, že spojenie kľúčových odvetví priemyslu (medzi ktoré rozhodne uhlie a oceľ 

patria)  pod  nadnárodný  orgán  jednak  môže  napomôcť  k udržaniu  mieru,28 ale zároveň 

môže rozbehnúť nezvratný proces integrácie pomocou postupného prenášania kompetencií 

jednotlivých  štátov  na  tento  orgán.  Pre  Monneta  tak  toto  spoločenstvo „nebolo  len  

asociáciou výroby uhlia a ocele, ale počiatkom Európy.“29 

Integrácia  Európy  následne  pokračovala  v ďalších  ekonomických  sférach 

(napríklad v oblasti jadrovej energie) a v roku 1957 sa prijatím Rímskych zmlúv založilo 

Európske  spoločenstvo  pre  atómovú  energiu (EURATOM)  a Európske  hospodárske 

spoločenstvo (EHS).  Úlohou  EURATOM  bol  rozvoj  atómovej  energetiky,  vytvorenie 

spoločného trhu s nukleárnymi materiálmi a zároveň podpora ich mierového využitia. EHS 

zase  smeroval  k vytvoreniu  spoločného  liberálneho  trhu  na  základe  štyroch  slobôd  - 

voľného  pohybu  osôb,  tovarov,  služieb  a kapitálu.  V roku  1965  sa  v Bruseli  členské 

krajiny  pre  zjednodušenie  vnútorného  systému  rozhodli  zlúčiť  ESUO,  EUROATOM 

a EHS  pod  Európske  spoločenstvo (ES,  skrátene  Spoločenstvo)  s jednou  Komisiou 

a jednou Radou. Dohoda začala platiť od roku 1967.

27 Švajčiarsko sa stalo členom Rady Európy až 6.5.1963, keď uznalo, že jeho neutralita nemusí byť 
problémom pre jeho vstup. 
28 K tejto myšlienke ho inšpiroval francúzsky priemyselník Louis Loucher, ktorý mal počas prvej svetovej 
vojny na starosti reformovať Úrad pre vojnové suroviny. Loucher si uvedomil, že vo vojne v modernej dobe 
najviac rozhoduje priemyselná moc a jej efektívna organizácia. A keby sa tá dostala mimo dosah 
jednotlivých štátov, umožnilo by to zachovať mier na zemi. Booker, North (2006), s. 24 – 25
29 Booker, North (2006), s. 87
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2.2.2 Začiatok a pokračovanie integrácie z pohľadu Švajčiarska 
 Švajčiarsko  ako  neutrálny  štát  sa  od  začiatku  integrácie  riadilo  heslom: 

„Ekonomická integrácia  bez  účasti  politickej.“30 Preto  vznik  OEEC prijalo  s nadšením 

a bez jedinej výhrady sa v roku 1948 stalo jej členom. Jeho cieľom bolo presadiť odbúranie 

prekážok pre vzájomný obchod priemyselných produktov a zaviesť voľný pohyb kapitálu. 

Zúčastnilo sa aj rokovaní o vytvorení Rady Európy v rámci Haagskeho kongresu v 

januári 1949, v máji toho istého roku však nebolo medzi desiatimi signatármi. Švajčiarska 

Federálna rada to odôvodnila s tým, že Rada nie je kompatibilná so švajčiarskym statusom 

neutrality.  A rovnako s nedôverou sa stavalo aj k vzniknutému multilaterálnemu ESUO, 

ktorého  šesť  členov  bolo  súčasne  členmi  OEEC.  Oficiálne  stanovisko  ministra 

zahraničných  vecí  Maxa  Petitpierra  k ESUO  znelo:  „Musíme  odmietnuť  takéto  

zjednodušené koncepcie, ktoré za pomoci štatistík a sloganov by nás chceli primäť vstúpiť  

do európskeho spolku bez toho, aby sme vedeli, aké miesto je tam pre nás rezervované  

a aká  autonómia  zaručená...  Nech  sú  akékoľvek  zásluhy  Spoločného  trhu,  okamžité  

materiálne  výhody,  z ktorých  by  sme  mohli  profitovať,  ak  by  sme  sa  k nemu 

pripojili, autoritárska koncepcia, ktorá sa presadzuje pri európskom zjednocovaní, sa nám 

zdá stále menej zlučiteľná s našou ideou národnej nezávislosti.“31  

Vo februári  1957 Max Petitpierre  pred Radou ministrov OEEC vyslovil  želanie, 

aby sa prehĺbila ekonomická spolupráca členských štátov vytvorením veľkej zóny voľného 

obchodu,  ktorá  by  zahrňovala  i  šesticu  krajín  ESUO.  Nezhody  medzi  Francúzskom 

a Spojeným kráľovstvom však zabránili vytvoreniu tejto zóny a ďalší vývoj OEEC začal 

byť čoraz viac neistý. A tak sa sedem krajín OEEC na podnet Spojeného kráľovstva v roku 

1959 na Štokholmskej  konferencii  rozhodlo,  že si  vytvoria  vlastné  Európske združenie  

voľného obchodu (EZVO).32 Medzi zakladajúce krajiny EZVO patrili Spojené kráľovstvo, 

Dánsko,  Švédsko,  Nórsko,  Rakúsko,  Portugalsko  a Švajčiarsko  a Ženeva  sa  stala  jeho 

sídlom. Európa sa tak v tom čase rozdelila na „Šestku“ a „Sedmičku.“

Ambície  EZVO  smerovali  oveľa  nižšie  než  tie  EHS,  a to  k vytvoreniu  zóny 

voľného obchodu pre priemyselné výrobky na princípe voľnej medzinárodnej štruktúry. 

Krajinám  šlo  výhradne  len  o ekonomickú  spoluprácu,  o  odbúranie  prekážok  obchodu 

medzi členskými i nečlenskými štátmi a zintenzívnenie ich vzájomnej spolupráce. Naproti 

tomu snahou nebolo vytvoriť colnú úniu so spoločnými clami voči tretím krajinám, ani 

30 Altermatt (2003), s. 55, vlastný preklad
31 Tam tiež, s. 61, vlastný preklad
32 Štokholmská dohoda o vytvorení EZVO (anglicky European Free Trade Association, EFTA) bola 
podpísaná 4. januára 1960 a vstúpila v platnosť 3. mája 1960. 
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zaviesť spoločnú zahraničnú politiku, či politicky sa integrovať. K EZVO sa neskôr ešte 

pripojili Fínsko, Island a Lichtenštajnsko. 

EZVO sa od začiatku potýkalo s problémami a chýbal mu potrebný dynamizmus. 

Najprv sa usilovalo o uzavretie zmluvy s krajinami ESUO, tie však spočiatku odmietali 

spoluprácu.  Následne  rok potom,  čo  EZVO vzniklo,  sa  Spojené  kráľovstvo,  Dánsko a 

Nórsko rozhodli podať oficiálnu žiadosť pre vstup do Spoločenstva. Koncom toho istého 

roku, zrejme z obavy z pripojenia sa týchto troch krajín do Spoločenstva, začali rokovať o 

vstupe  aj  tri  neutrálne  krajiny  -  Rakúsko,  Švédsko  a dokonca  aj  Švajčiarsko  napriek 

výhradám, ktoré malo voči Spoločenstvu. Potom ako britskú žiadosť vetoval dvakrát po 

sebe francúzsky prezident Charles de Gaulle (1963, 1967), nevyzeralo to tak, že sa Šestka 

bude rozrastať. 

Keďže  sa  krajiny  EZVO  nedokázali  dohodnúť  spoločne  s krajinami  ES,  každá 

z nich jednala s Bruselom osobitne. Úspech sa dostavil až v roku 1972, keď sa uzavrelo 

šesť bilaterálnych dohôd o voľnom obchode medzi ES a krajinami EZVO. V Švajčiarsku 

túto významnú dohodu schválilo v referende 72,5 % obyvateľov.33 

V roku  1973  nakoniec  najsilnejší  partner  EZVO  -  Spojené  kráľovstvo  spolu 

s Dánskom a Írskom vstúpili do ES a zároveň vystúpili z EZVO, čo značne oslabilo jeho 

pozíciu. 

Od druhej  polovice sedemdesiatych  rokov nastalo obdobie stagnácie  a vnútornej 

krízy  v rámci  ES.  Nezhody  medzi  štátmi,  politiku  prázdnych  kresiel  a  dilemu  medzi 

jednomyseľným a väčšinovým hlasovaním ukončila  v roku 1985 nová Komisia  na čele 

s Jacquesom  Delorsom,  ktorý  sa  rozhodol  posilniť  nadnárodný  princíp  ES  a znovu 

naštartovať integráciu.  V tom čase malo Spoločenstvo desať členov (Grécko sa k nemu 

pripojilo  v roku  1981).  Komisia  vypracovala  Bielu  knihu  o vnútornom  trhu,  ktorá 

sumarizovala všetky existujúce technické, fyzické a daňové prekážky voľného obchodu. 

Cieľom bolo ich postupné odstránenie a zavedenie voľného pohybu tovarov, služieb, osôb 

a kapitálu  do roku 1993. Ďalej  sa podpísala  Schengenská dohoda,  ktorá mala odstrániť 

hraničné  kontroly  medzi  jednotlivými  členskými  krajinami,  uľahčiť  tak  pohyb  osôb, 

a zároveň spoločne posilniť vonkajšie hranice ES. Posledným dôležitým bodom v tomto 

roku bolo prijatie Jednotného európskeho aktu (JEA). Výsledkom JEA bolo zrušenie veta 

pri hlasovaní v Rade v určitých oblastiach, čo malo napomôcť rýchlejšiemu vybudovaniu 

vnútorného trhu, zapojeniu Európskeho parlamentu do legislatívneho procesu, rozhodnutiu 

o vytvorení menovej únie a dohodnutiu sa na užšej spolupráci v zahraničnej politike.

33 http://www.admin.ch
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ES sa dokázalo vďaka prvému Delorsovému balíku vymaniť zo stagnácie a začalo 

obdobie veľkých zmien. V roku 1989 Delors predstavil krajinám EZVO návrh o vytvorení 

Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čím by mali aj oni prístup na vnútorný trh 

pod  podmienkou,  že  by  museli  prijať  pravidlá  Spoločenstva,  a zároveň  by  v procese 

rozhodovania  predstavovali  len  jeden  hlas.  Znamenalo  to  zároveň  upustenie  od 

samostatných jednaní jednotlivých krajín. 

Švajčiarsko stálo pred jedným z najťažších rozhodnutí. Na jednej strane sa obávalo, 

že stratí časť svojej suverenity,  na strane druhej ho lákali výhody plynúce z prístupu na 

vnútorný spoločný trh. Originalitou EHP bolo, že štát mohol profitovať zo štyroch voľných 

slobôd trhu, a nemusel byť členom Spoločenstva (neskôr Európskej únie). V EHP by platili 

rovnaké pravidlá konkurencie a okrem ekonomickej sféry sa ďalej počítalo so spoluprácou 

v sociálnej,  kultúrnej,  ekologickej  a výskumnej  oblasti. Plánovalo  sa  taktiež  vytvorenie 

fondu solidarity pre najchudobnejšie krajiny Spoločenstva. EHP by tak predstavoval určitý 

medzikrok pre vstup do Spoločenstva.  Delorsove riešenie  spolupráce bolo výhodné pre 

Švajčiarsko  a ďalšie  krajiny,  ktoré  váhali  so  vstupom  do  ES,  pretože  sa  netýkalo 

poľnohospodárstva,  fiškálnej  ani  menovej  politiky  a ani  neutralita  by  nespôsobovala 

problém. Napriek tomu bola Federálna vláda nejednotná v stanovisku k EHP a rovnako aj 

niektoré ekonomické spoločnosti (najmä finančné) sa stavali k nemu kriticky.

Všetky krajiny (vrátane Švajčiarska) sa nakoniec rozhodli prijať ponuku a 2. mája 

1992 v Porte podpísalo dvanásť krajín ES (v roku 1986 sa stalo členom ES Španielsko 

a Portugalsko) a sedem krajín EZVO zmluvu o EHP. Rakúsko, Švédsko, Fínsko a Nórsko 

podali zároveň svoju žiadosť o vstupe do ES. Island a Lichtenštajnsko sa rozhodli len pre 

vstup do EHP. V roku 1994 prebehlo hlasovanie týchto krajín o vstupe už do EÚ, Rakúsko 

a Fínsko s veľkým prehľadom schválili  vstup, Švédi ho prijali  len tesne a Nóri zamietli 

s 52,2% a stali sa členmi len EHP.

Švajčiarsko predstavuje veľmi osobitý prípad. Podľa článku č. 140 a 142 Federálnej 

ústavy sa muselo rozhodnutie o vstupe do EHP podrobiť povinnému referendu a schválené 

mohlo  byť  len  pod  podmienkou  zdvojenej  väčšiny.  V krajine  sa  rozbehla  referendová 

kampaň,  ktorú  René  Schwok  (2006)  vo  svojej  knižke  označil  za  najemotívnejšiu 

a najintenzívnejšiu  v povojnovej  histórii  Švajčiarska.34 Mnohí  politológovia,  ktorí  sa 

zaoberali analýzou výsledku tohto referenda, si myslia, že vláda sa dopustila vážnej chyby, 

keď v máji  1992 podala  zároveň  žiadosť  o vstupe  Švajčiarska  do  EÚ.  Politické  strany 

(najmä UDC na čele s Christophom Blocherom a Tesínska Liga) a iné záujmové skupiny, 

34 Schwok (2006), s. 19 
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ktoré nesúhlasili s EHP, šikovne použili argumenty proti vstupu do EÚ pri kampani proti 

EHP, čo viedlo nakoniec k nepochopeniu rozdielu medzi EÚ a EHP u laickej verejnosti, 

a zrejme malo vplyv na ich hlasovanie. 

Kľúčové referendum sa konalo 6. decembra 1992 a k urnám sa dostavilo 78,7 % 

Švajčiarov. „Áno“ vstupu povedalo 49,7 % občanov, „nie“ 50,3 %. Šesť kantónov a dva 

polo kantóny bolo „pre“ a štrnásť kantónov a štyri polo kantóny „proti.“35 V tento osudný 

deň nielenže Švajčiari zamietli (ako jediná krajina EZVO) vstúpiť do EHP, ale jasne dali 

najavo, že v najbližšej budúcnosti nemajú záujem ani o začlenenie do EÚ.

Ako hlavné príčiny rozhodnutia švajčiarskych občanov sa uvádzajú obava so straty 

suverenity a nedôvera voči EÚ. Z ekonomických príčin sú to najmä obavy zo zvýšenia 

nezamestnanosti v dôsledku zostrenia konkurencie na pracovnom trhu a migrácia. Medzi 

tými, čo sa vyjadrili v prospech EHP, bola väčšina ekonomickej, politickej a intelektuálnej 

elity, ale tiež vo veľkej miere médiá. V prieskume sa zistilo, že „áno“ EHP povedali ľudia 

s vyšším príjmom a bydliskom vo väčších mestách. Tí sa obávali, že zamietnutím vstupu 

do EHP by sa Švajčiarsko dostalo do medzinárodnej izolácie a verili, že EHP by mohlo 

napomôcť ekonomickému rastu.

Schwok  ďalej  uvádza,  že  je  neuveriteľné,  ako  toto  referendum  polarizovalo 

obyvateľov  Švajčiarska  a zároveň  zaujímavé,  že  „proeurópske“  sú  najmä  frankofónne 

kantóny, zatiaľ čo germanofónne a italofónne sú skôr euroskeptické. Analytici, snažiaci sa 

vysvetliť toto jazykové rozdelenie,  sa domnievajú,  že francúzsky hovoriaci Švajčiari sú 

v menšine a cítia, že v Únii by si lepšie presadili svoje požiadavky. EÚ pre nich stelesňuje 

otvorenosť, dynamizmus, spoluprácu národov a rešpektovanie minorít. Nemecky hovoriaci 

Švajčiari dominujú a pociťujú naopak znepokojenie zo straty svojho vplyvu na politické 

rozhodnutia.  Sú  oveľa  konzervatívnejší  a neradi  menia  pevne  zakorenené  švajčiarske 

tradície.  A nakoniec  „talianskych“  Švajčiarov  odrádza  politická  situácia  v Taliansku 

a strach zo zvýšenia nelegálnej  činnosti po zavedení voľného pohybu osôb. Zároveň sú 

ovplyvnení najsilnejšou politickou stranou v kantóne (Lega dei Ticinesi), ktorá je veľmi 

„protieurópska.“

Medzitým Európa urobila veľký krok k ďalšej a hlbšej integrácii. Na medzivládnej 

konferencii v roku 1991 v holandskom Maastrichte podpísali všetci ministri zahraničných 

vecí členských štátov Zmluvu o Európskej únii, známu tiež ako Maastrichtskú zmluvu. Na 

základe tejto zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 1993, vznikla Európska únia 

založená na troch pilieroch. Prvý pilier nadväzuje na ES a vyznačuje sa najviac princípom 

35 http://www.admin.ch
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supranacionality.  Legislatívu  navrhuje  nadnárodná  Komisia  a hlasuje  o nej  Rada  na 

základe  kvalifikovanej  väčšiny.  Na tejto  úrovni  sú riešené  otázky spojené s jednotným 

trhom,  menovou,  dopravnou  a poľnohospodárskou  politikou  a ďalšie.  Druhý  pilier 

predstavuje Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a tretí zabezpečuje užšiu 

spoluprácu v oblasti justície a vnútorných záležitostí. 

Dve  krajiny  získali  výnimky  (opt-outs)  v Maastrichtskej  zmluve.  Spojené 

kráľovstvo,  ktoré  od  začiatku  vyjadrovalo  svoj  nesúhlas  so  zmluvou,  nemusí  prijať 

spoločnú menu a Dánsko na základe negatívneho hlasovania ľudu tiež nemusí prijať euro 

a nepodieľa sa na SZBP v obrannej sfére. 

V roku 1995 sa konalo ďalšie kolo rozširovania EÚ, kedy sa k nej pripojili Fínsko, 

Rakúsko a Švédsko. To spôsobilo, že v EZVO zostali  už len štyri  krajiny (Švajčiarsko, 

Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), čím značne stratilo na význame a sile v rámci Európy.

Popri Rímskych zmluvách a Maastrichtskej zmluve, ďalšou významnou zmluvou, 

ktorá sa vypracovala na základe viacerých medzivládnych konferencií  v priebehu rokov 

1996  –  1997,  bola  Amsterdamská  zmluva (účinná  od  1.5.1999).  Jej  ambíciou  bolo 

sprehľadnenie  inštitucionálneho  rámca  Únie  nevyhnutného  pre  uskutočnenie  ďalších 

integračných krokov. Jednotlivé body zmluvy sa týkali:

•posilnenia ľudských práv a slobôd,

•spolupráce v oblasti spravodlivosti a vo vnútorných záležitostiach, 

•európskeho občianstva,

•posilnenie moci Európskeho parlamentu,

•spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

•politiky životného prostredia,

•sociálnej politiky.

Posilnenie  občianskych  práv  a  slobôd  zahrňuje  boj  proti  diskriminácii, 

rovnoprávnosť  žien  a  mužov,  ochranu  osobných  údajov  a  iné.  Vízová,  azylová  a 

prisťahovalecká  politika  v rámci  spolupráce  v oblasti  spravodlivosti  a  vnútorných 

záležitostí prešla z tretieho piliera na prvý. Zaviedlo sa európske občianstvo ako doplnok 

k súčasnej štátnej príslušnosti  jednotlivca.  Významnou zmenou bolo tiež zavedenie tzv. 

viacrýchlostného  modelu  integrácie (flexibilná  integrácia),  ktorý  umožňuje  za  presne 

vymedzených  podmienok  skupine  štátom  rýchlejší  postup  v prehlbovaní  integrácie. 

Štátom, ktoré majú výhrady voči hlbšej integrácii, umožňuje naopak nezúčastniť sa jej a 
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garantuje  im  nedotknuteľnosť  stávajúcich  zmlúv  a  pravidiel.  Takýto  model  uľahčuje 

riešenie rozdielnych postojov a sporov a vedie k vyššiemu dynamizmu celého procesu. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov mnohé štáty strednej a východnej Európy zahájili 

neľahký proces transformácie centrálne plánovaných ekonomík na tržné. Okrem toho sa 

začala ich spolupráca s EÚ a príprava na splnenie podmienok (tzv. kodanských kritérií) pre 

vstup do Únie.

Pred samotným rozširovaním Únie o krajiny strednej  a východnej  Európy,  bola 

prijatá  Zmluva z Nice  (v roku 2001), ktorá uskutočnila  doteraz posledné inštitucionálne 

reformy  týkajúce  sa  najmä  zmeny  právomocí  európskych  orgánov,  počtu  hlasov 

v Európskej  rade,  zloženia  Európskej  komisie  a  spôsobu  hlasovania.  Zmluva  mala 

pripraviť EÚ na veľké rozširovanie o ďalších desať krajín.

Rok 2004 bol významný pre EÚ z dôvodu najväčšieho rozšírenia a prijatia návrhu 

ústavy európskej únie. Úspech zaznamenalo len rozšírenie EÚ a vstupom Českej republiky, 

Maďarska,  Poľska,  Slovenska,  Litvy,  Lotyšska,  Estónska,  Slovinska,  Cypru  a Malty sa 

celkový  počet  členských  krajín  rozrástol  na  25.  Európska  ústava  stroskotala  na 

neúspešnom francúzskom a následne holandskom referende.

V roku 2007 prebehlo doposiaľ posledné kolo rozširovania aliancie a do EÚ bolo 

prijaté  Bulharsko  a  Rumunsko.  Medzi  súčasné  kandidátske  krajiny  patria  Chorvátsko, 

Turecko, Macedónia, Nórsko ale i Švajčiarsko, ktoré doteraz nestiahlo oficiálnu žiadosť o 

začlenenie napriek slabej podpore švajčiarskeho ľudu.

Jedným z odvážnych  cieľov  Únie  bolo  tiež  vytvorenie  spoločnej  menovej  únie. 

Splnenie cieľa bolo rozdelené do troch fáz:

1. zrušenie obmedzení pohybu kapitálu,

2. zriadenie  Európskeho  menového  inštitútu a  Európskej  centrálnej  banky 

(ECB),

3. stanovenie výmenných kurzov a samotné zavedenie spoločnej meny Euro.

Okrem  toho  krajiny  museli  splniť  konvergenčné  kritériá týkajúce  sa  cenovej 

stability, úrokovej miery, deficitu, štátneho dlhu a stability výmenného kurzu. Jedenástim 

krajinám  (Belgicku,  Fínsku,  Francúzsku,  Holandsku,  Írsku,  Luxembursku,  Nemecku, 

Portugalsku,  Rakúsku,  Španielsku  a  Taliansku)  sa  podarilo  splniť  kritériá  a  1.1.1999 

vytvorilo eurozónu a prijali euro. O dva roky neskôr prijalo euro aj Grécko a v roku 2007 

Slovinsko. Ďalšou krajinou, ktorá vstúpi do eurozóny, bude 1.1.1999 Slovensko.
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V súčasnosti  poslednou  podpísanou zmluvou  (13.9.2007)  je  Lisabonská zmluva, 

ktorá  dopĺňa  Zmluvu  o  Európskej  únii  o  ďalšie  oblasti  (napr.  energetiku,  problém 

klimatických zmien, nelegálnu migráciu) a má snahu odstrániť demokratický deficit EÚ 

zavedením práva iniciatívy. Zmluva však ešte len čaká na ratifikáciu všetkých členských 

krajín plánovanú do roku 1999. 
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3. Švajčiarska osamotená cesta bilaterizmu

3.1 Spolupráca Švajčiarska s EÚ na základe bilaterálnych zmlúv

Švajčiari  v referende  o EHP  rozhodli  o svojom  osude  a šokovaní  politickí 

predstavitelia to museli rešpektovať a vysporiadať sa s touto nečakanou situáciou. Médiá 

hovorili o fatálnom dopade rozhodnutia pre Švajčiarsko. Jeho vtedajšia situácia neveštila 

nič  pozitívne.  Deväťdesiate  roky  boli  desaťročím  ekonomickej  stagnácie  a  slabého 

dynamizmu. Ekonomický rast bol nižší ako priemer krajín ES.36

Skutočnosť, že švajčiarska vláda nečakala takýto výsledok, dokazuje aj program 

s názvom  EUROLEX. Tento program mala pripravený už dva mesiace pred hlasovaním 

a obsahoval  päťdesiat  legislatívnych  zmien,  ktorých  cieľom  bolo  zharmonizovať 

švajčiarske  právo  s európskym.  Pripravované  zmeny  sa  týkali  liberalizácie  švajčiarskej 

ekonomiky, otvorenia trhu a sprístupnenia sa zahraničnej konkurencii. Po hlasovaní však 

EUROLEX  stratil  svoj  význam  a vláda  sa  rozhodla  uskutočniť  nevyhnutné  reformy 

z vlastnej iniciatívy.  Vytvorila nový program nazvaný  SWISSLEX.  Ten mal tiež za cieľ 

urobiť  švajčiarske  právo  eurokompatibilné.  SWISSLEX  prebral  dvadsať  sedem 

zákonov EUROLEXU, z ktorých šestnásť nechal bez zmeny. Reformy mali pomôcť oživiť 

ekonomiku  posilnením  vnútornej  konkurencie,  revíziou  zákona  o karteloch  a prijatím 

nového  zákona  o domácom  trhu.  Ďalšou  doménou,  ktorá  sa  týkala  pripravovaných 

reforiem, bola privatizácia štátnych podnikov v oblasti energie, pôšt a telekomunikácií.

Rovnako nevyhnutné bolo zabrániť prípadnej medzinárodnej izolácii Švajčiarska, 

čo by mohlo  mať negatívny dopad na jeho zahraničný obchod, keďže EÚ je  hlavným 

obchodným partnerom Švajčiarska. Tento problém sa rozhodla vláda riešiť samostatnými 

jednaniami s EÚ. Výsledkom bol balíček Bilaterálnych dohôd I.37, ktorý sa pôvodne týkal 

desiatich kľúčových domén; EÚ však prijala len sedem z nich:

1) Voľný pohyb osôb – znamená, že občania krajín EÚ/EZVO majú právo usadiť sa, 

pracovať alebo podnikať v Švajčiarsku a naopak Švajčiari v krajinách EÚ/EZVO. 

Zároveň  platí  zákaz  diskriminácie  na  trhu  práce  na  základe  štátnej  príslušnosti. 

Zavedenie slobody pohybu osôb je postupné, v prvej fáze (do 2007) bol zavedený 

postupne sa zvyšujúci limit udelených povolení k pobytu, v druhej fáze (do roku 

36 Za obdobie 1971-2000 bol priemerný švajčiarsky ekonomický rast len 1,5 %, zatiaľ čo priemerný rast 
krajín OECD bol 2,9 %. WAGSCHAL, GANSER, RENTSCH (2003), s. 11
37Accords bilateraux: Suisse-Union européenne a Schwok (2006), s. 39-44
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2014)  sa  tento  limit  odstráni  s možnosťou  jeho  obnovenia  v prípade  zvýšenej 

imigrácie.

2) Pozemná  doprava  –  týka  sa  cestnej  a železničnej  prepravy  a umožňuje  voľný 

pohyb kamiónov nad 28 ton po švajčiarskych cestách. Zaviedol sa nový poplatok 

pre  kamióny  používajúce  cesty.  Na  základe  občianskej  „Alpskej  iniciatívy“  sa 

vláda  zaviazala  vybudovať  dva  železničné  tunely  (Lötschberg  a Gothard),  ktoré 

umožnia ekologickejšiu prepravu tovaru cez Alpy. 

3) Letecká  doprava  –  zaručuje  leteckým  spoločnostiam  rovnaké  konkurenčné 

pravidlá, a zároveň poskytuje neobmedzený prístup na európsky trh. 

4) Technické prekážky obchodu – jedná sa odstránenie prekážok obchodu, vzájomné 

uznávanie  diplomov,  skúšok,  certifikátov,  autorizácií  a ochrany  spotrebiteľa. 

Zrušilo sa duplicitné schvaľovanie výrobkov podľa švajčiarskeho práva a predpisov 

EÚ a kontrola tak podlieha len jednému certifikačnému orgánu.

5) Poľnohospodárstvo  – ide o zníženie ciel a kvót pre poľnohospodárske produkty 

(mimo čerstvého mäsa, mlieka a obilia),  zjednodušenie ich obchodu a vzájomné 

uznávanie produktov.

6) Verejné  zákazky –  otvorenie  trhu  verejných  služieb  EÚ  švajčiarskym 

spoločnostiam  a firmám.  A zato  konfederácia,  kantóny  a obce  musia  aplikovať 

pravidlá OMC, prijať ponuky v doménach vody, dopravy, energie, telekomunikácií 

a železníc z EÚ.

7) Výskum –  možnosť  švajčiarskych  vedcov  a  firiem  podieľať  sa  na  spoločnom 

výskumnom programe.

EÚ  pri  prijímaní  siedmych  sektorálnych  zmlúv  požadovala  „clause  guillotine“ 

(princíp gilotíny), čiže podmienku, že musia byť prijaté všetky a v rovnakom čase. Až na 

prvé  dva  body  to  nepredstavovalo  problém  a  ich  schválenia  v ľudovom  hlasovaní  sa 

politici nebáli. Horšie to bolo s veľmi diskutovaným voľným pohybom osôb. V Švajčiarsku 

pobýva okolo 21 % cudzincov (1/3 z nich však nepochádza z krajín EÚ), a preto niet divu, 

že  sú  tam  obavy  z ich  ďalšieho  masívneho  prílivu.  Druhým  problémom  je  strach  z 

otvorenia trhu práce a prílivu kvalifikovanej zahraničnej pracovnej sily, ktorá by odsunula 

tú domácu a zvýšila dlhodobo nízku nezamestnanosť. Najsilnejšia politická strana UDC a 

ASIN  (Asociácia  pre  nezávislé  a  neutrálne  Švajčiarsko)  dokonca  vyhlasovali,  že 

nezamestnanosť bude trojnásobná! To sa však nestalo, miera nezamestnanosti naopak od 

roku 2003 začala mierne klesať a nedošlo ani k výraznejšiemu zvýšeniu imigrácie. Naproti 
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tomu  otvorenie  pracovného  trhu  pomohlo  zvýšiť  ekonomickú  aktivitu  a  vytvorili  sa 

podmienky pre príchod kvalifikovanej pracovnej sily.

Proti  Zmluve  o  pozemnej  doprave sa  zorganizovala  v roku  1994  občianska 

iniciatíva, ktorá bojovala za ochranu životného prostredia v alpských oblastiach, cez ktoré 

mali prechádzať ťažké kamióny. Iniciatíva bola úspešná, a tak sa vláda musela zaviazať, že 

poskytne  alternatívne  riešenie.  Tým  má  byť  postavenie  dvoch  železničných  tunelov, 

z ktorých jeden (tunel Gothard) sa má stať s dĺžkou 57 km najdlhším železničným tunelom 

na  svete.  Dokončenie  tunelu  sa  plánuje  na  rok  2014  a  náklady  na  jeho  výstavbu  sa 

odhadujú na 30 miliárd švajčiarskych frankov. 

Hlasovania o prijatí bilaterálnych dohôd sa v máji 2000 zúčastnilo 48,3 % občanov, 

z ktorých 67,2 % sa vyjadrilo v prospech dohôd. Bilaterálne dohody platia len na dobu 

určitú a v roku 2009 sa má hlasovať o predĺžení alebo zamietnutí ich platnosti. 

V roku 2004 sa uskutočnilo najväčšie integračné kolo, kedy sa k EÚ pripojilo desať 

krajín.  Pre  Švajčiarsko  to  znamenalo,  že  musí  uskutočniť  ďalšie  hlasovanie,  ktoré  by 

schválilo  rozšírenie  siedmych  bilaterálnych  zmlúv  pre  nové  krajiny.  Po  počiatočných 

váhaniach  a obavy masívneho prílivu  lacnej  pracovnej  sily  z krajín  Strednej  Európy sa 

zmluva o rozšírení schválila a obavy sa opätovne ukázali ako zbytočné. 

V tom  istom  roku  sa  podpísal  nový  balíček  Bilaterálnych  zmlúv  II medzi 

Švajčiarskom  a  EÚ.  Ten  sa  týkal  deviatich  nasledujúcich  oblastí  a  predchádzali  mu 

neľahké a zdĺhavé rokovania:

1) Zdanenie príjmu z úspor – cieľom je efektívne zdanenie príjmu z úspor vo forme 

úrokov v členskom štáte,  v ktorom má vlastník účtu  trvalé  bydlisko  pre daňové 

účely. Zo začiatku je zavedená 15% daň, ktorá sa postupne bude zvyšovať na 35 %. 

Podľa dohody 75 % z vybraných daní  sa prevádza do štátu  trvalého bydliska  a 

zvyšných 25 % si necháva Švajčiarsko na pokrytie svojich nákladov. Úspechom 

švajčiarskych vyjednávaní je, že sa im podarilo ubrániť si svoje bankové tajomstvo, 

a tak informácie o držiteľoch účtov nebudú poskytovať aj naďalej. 

2) Schengen/Dublin – Schengen sa týka postupného rušenia hraničných kontrol, čo 

vedie  k plynulejšiemu  pohybu  osôb.  Netýka  sa  to  kontroly  tovarov,  pretože 

Švajčiarsko  nie  je  členom  colnej  únie  EÚ.  Znamená  to  tiež  zavedenie 

elektronického  systému  SIS  (Schengenský  informačný  systém),  ktorý  obsahuje 

údaje o hľadaných osobách a veciach. Tento nástroj sa považuje za veľmi užitočný 

v boji proti nelegálnym aktivitám. Dublin sa týka azylovej politiky a znamená, že 
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zamietnutie  azylu  v jednej  z členských  krajín  sa  automaticky  týka  aj  ostatných, 

vrátane Švajčiarska. Dáta o osobách požadujúcich azyl sú zaznamenané v databáze 

Eurodac. 

3) Boj proti  finančným podvodom –  jedná  sa  o  zavedenie  spolupráce  v boji  proti 

pašeráctvu a fiškálnym podvodom v oblasti spotrebných daní, DPH a ciel. Účasť 

pri  spolupráci  bude  pre  Švajčiarov  prínosná,  lebo  najmä  dobrá  reputácia 

v bankovom sektore je preňho dôležitá. 

4) Upravené poľnohospodárske produkty – odstránenie prekážok a ciel pre väčšinu 

poľnohospodárskych produktov (vrátane syrov a čokolád).

5) Štatistika – vstup Švajčiarska do EUROSTAT (štatistického úradu EÚ).

6) Dôchodky –  zrušenie  dvojitého  zdanenia  dôchodkov seniorov z  EÚ žijúcich  na 

území Švajčiarska. 

7) Životné prostredie – Švajčiarsko sa stáva členom Európskej agentúry pre životné 

prostredie (EEA). 

8) MEDIA –  participácia  Švajčiarska  v európskom  programe  pomáhajúcom 

audiovizuálnemu priemyslu. 

9) Vzdelanie – účasť Švajčiarska na programoch podporujúcich mobilitu študentov a 

vzdelávajúcich sa osôb (Socrates, Leonardo da Vinci).

V strede záujmu EÚ bolo presadenie Schengenskej a Dublinskej dohody, Zmluvy o 

spoločnom boji proti podvodu a Zdanenie príjmu z úspor. Geografická poloha Švajčiarska 

sa nachádza v rámci EÚ, preto je zrušenie hraníc pre fyzické osoby výhodné. Švajčiarsko 

tým získa prístup do systému SIS a Eurodac a pozitívny vplyv to bude mať aj na oblasť 

turizmu.  EÚ má pocit,  že kvôli  bankovému tajomstvu Švajčiarsko podporuje nelegálnu 

aktivitu  na  svojom  území.  Navyše  tri  členské  krajiny  EÚ  (Luxembursko,  Rakúsko  a 

Belgicko),  ktoré  majú  tiež  zavedené  bankové  tajomstvo,  odmietajú  tlak  EÚ  na  jeho 

zrušenie a požadujú rovnaké podmienky aj pre Švajčiarsko, ktoré je ich silným bankovým 

konkurentom.  Švajčiarska  diplomacia  dosiahla  úspech  pri  vyjednávaniach,  keď  sa  jej 

podarilo vynútiť si v niektorých oblastiach ústupky, čo sa nepáčilo najmä Luxembursku. 

Čo  sa  však  týka  voľného  pohybu  služieb  a  kapitálu,  v týchto  sférach  sa  obe  strany 

nedokázali  dohodnúť a  uzavrieť  zmluvu.  Nedohodli  sa  ani  na  vzájomnom dodržiavaní 

princípu „Cassis  de Dijon,“ ktorý predstavuje vzájomné uznávanie výrobkov, pre ktoré 

neexistujú harmonizované predpisy na úrovni Európskych spoločenstiev.
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Potom,  ako  sa  prijali  Bilaterálne  zmluvy  II.,  Federálna  rada  už  pripravuje 

potenciálnu spoluprácu v ďalších dvadsiatkach oblastí. Medzi niektoré z nich patria:

• účasť na navigačnom systéme Galileo,

• vzájomné uznávanie „Controlled Origin Appellation,“

• zlepšenie spolupráce na programe Erasmus,

• vzájomné otvorenie trhu s elektrinou,

• „Cassis de Dijon,“

• liberalizácia služieb,

• colná únia,

• spoločný boj proti terorizmu,

• Europol,

• Eurojust,

• potravinová bezpečnosť.

3.2 Prečo sa Švajčiari bránia vstupu do EÚ

 „Čím viac sa Švajčiarsko približuje Európskej únii prostredníctvom bilaterálnych zmlúv, 
tým viac sa perspektíva jeho začlenenia vzďaľuje.“ (Schwok)38

3.2.1 Voľba Švajčiarska spomedzi piatich scenárií
Po úspešnom prijatí Bilaterálnych zmlúv I. a II. stálo Švajčiarsko pred otázkou, ako 

ďalej  smerovať  vývoj  jeho  vzťahov  s integrujúcou  sa  Európou.  Nasledujúca  tabuľka 

demonštruje  prehľad  piatich  potenciálnych  možností  so  stručnou  analýzou  ich  výhod 

a nevýhod. 

38 Schwok (2006), s. 131, vlastný preklad
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Tabuľka č. 3: Analýza piatich možných scenárov pre Švajčiarsko

Scenár Charakteristika Pozitíva Negatíva

BILATERALNA 

CESTA

Spolupráca na základe 
uzatvorenia 
bilaterálnych zmlúv 
medzi Švajčiarskom 
a Európskou úniou.

•Možnosť presadenia 
výnimiek zohľadňujúcich 
osobité švajčiarske záujmy.
•Platnosť zmlúv na dobu určitú 
a možnosť ich odvolania.
•Využívanie výhod vnútorného 
trhu bez vstupu do EÚ.
•Zachovanie švajčiarskej 
suverenity, neutrality, meny a 
priamej demokracie.

•Zdĺhavý a náročný proces 
•vyjednávania dohôd.
•Gilotínsky princíp (všetko alebo 
nič).
•Výsledok podlieha ľudovému 
hlasovaniu a je neistý. 
•Nemožnosť podieľať sa na 
tvorení európskej legislatív. 

COLNÁ ÚNIA

Odstránenie 
vzájomných prekážok a 
ciel v obchode a 
zavedenie spoločnej 
colnej politiky vrátane 
jednotného systému 
zdaňovania voči tretím 
krajinám medzi EÚ 
a Švajčiarskom.

•Liberalizácia a zefektívnenie 
obchodu. 
•Zníženie výrobných nákladov, 
zlacnenie dovozu a vývozu. 
•Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
švajčiarskych výrobkov. 
Pozitívny vplyv na rast HDP 
(odhad rastu o 0,85 % ročne).

•Úplná akceptácia colnej 
legislatívy EÚ. 
•Prevzatie priemerne vyšších 
ciel EÚ (4,1 %) oproti 
švajčiarskym (2,3 %). 
•Zavedenie systému zdanenia 
EÚ (DPH EÚ - 15 % oproti DPH 
Š. - 7,6 %). 
•Potenciálna strata niektorých 
obchodných partnerov mimo 
Európu.

EURÓPSKY 
HOSPODÁRSKY 

PRIESTOR

Neobmedzený prístup 
Švajčiarska na 
spoločný vnútorný trh 
zahrňujúci voľný pohyb 
osôb, služieb, tovaru 
a kapitálu.

•Lepšie podmienky v rámci 
vnútorného trhu a menšia 
diskriminácia.
•Rozšírenie voľného pohybu o 
služby a kapitál. 
•Lepšia kontrola pravidiel 
konkurencie. 
•Vzájomné uznanie princípu 
"Cassis de Dijon."

•Drahšia alternatíva oproti 
bilaterálnej ceste (vyššie 
príspevky do kohéznych fondov 
a iných orgánov - celkový odhad 
472 miliónov frankov ročne). 
•Menšia vyjednávacia možnosť 
pre výnimky zohľadňujúce 
švajčiarske špecifiká.
•Určitá strata suverenity a 
nutnosť prijatia európskej 
legislatívy.
•Malá možnosť vplývať na 
formovanie európskeho práva.

"LIGHT" VSTUP 
DO EÚ

Vstup Švajčiarska do 
EÚ bez úplného 
prevzatia "acquis 
communautaire" 
(komunitárneho práva).

•Členstvo v EÚ s výnimkami 
tolerovanými štátmi EÚ.
•Možnosť ponechať si vlastnú 
menu. 
•Garancia neutrality a 
bankového tajomstva. Väčšia 
podpora tejto alternatívy oproti 
úplnému začleneniu u 
populácie (25 % za čiastočné 
začlenenie, 7 % za úplný 
vstup).

•Otázne trvalé udržanie a 
tolerovanie výnimiek pre 
Švajčiarsko. 
•Problém priamej demokracie pri 
prijímaní rozhodnutí EÚ. 
•Strata časti suverenity. 
•Drahšia alternatíva oproti EHP 
a bilaterizmu.

VSTUP DO EÚ

Vstup Švajčiarska do 
EÚ s úplným prevzatím 
"acquis 
communautaire" 
vrátane eura, spoločnej 
bezpečnostnej a 
zahraničnej politiky.

•Možnosť podieľať sa na 
formovaní európskej 
legislatívy. 
•Právo rozhodovať o 
prijímaných zákonov v EÚ. 
Hlbšia integrácia a 
rovnocenné postavenie v 
rámci EÚ.

•Švajčiarsko = čistý prispievateľ 
do európskych fondov 
(odhadované náklady vstupu do 
EÚ sú 3,3 miliardy frankov 
ročne). 
•Prenášanie právomocí na 
orgány EÚ. 
•Nutnosť zmeniť dlhodobú 
tradíciu priamej demokracie a 
federalizmu, ktoré nie sú veľmi 
kompatibilné s inštitúciami EÚ.

Zdroj: Schwok, 2006
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Podľa  Schwoka  (2006)  je  Švajčiarsko  v  určitých  sférach  viac  integrované  ako 

niektoré  členské  krajiny  EÚ.  Ako príklad  uvádza  účasť  Švajčiarska  na  Schengenskom 

priestore, zatiaľ čo Veľká Británia a Írsko túto dohodu neprijali.  Tiež častokrát  reaguje 

oveľa rýchlejšie v aplikovaní  zmlúv a Švajčiari  majú lepší  prehľad o európskom dianí, 

keďže sami  hlasujú  a  rozhodujú  o mnohých  otázkach  na  rozdiel  od  jeho „európskych 

spoluobčanov.“ 

Navyše sa Švajčiarsku podarilo  vydobyť si prostredníctvom bilaterálnych zmlúv 

výnimočný status, označovaný tiež  pod pojmom „free rider.“ S malými nákladmi môže 

profitovať z prístupu na vnútorný trh a novšie tiež zo spoločného boja proti kriminalite, 

nelegálnym  aktivitám  a  využívať  ďalšie  výhody.  Mnoho  odborníkov  sa  domnieva,  že 

v rámci EÚ by nebolo schopné dosiahnuť podobné postavenie. 

Švajčiarsko  tak  zaujíma  osobité  postavenie  v rámci  európskeho  integračného 

procesu.  Na  jednej  strane  sa  pozitívne  stavia  k zónam  voľného  obchodu,  dobrovoľne 

liberalizuje trh a dokonca akceptuje spoluprácu v oblasti bezpečnosti.  Napriek tomu, že 

bráni svoju nezávislosť a suverenitu, súhlasí s prispôsobovaním švajčiarskeho práva tomu 

európskemu. A na strane druhej doteraz neprejavilo výraznejší záujem stať sa členom EÚ a 

v najbližšej dobe zrejme svoje stanovisko ani nezmení. 

3.2.2 Neekonomické príčiny odmietania vstupu do EÚ
Prečo  sa  práve  táto  malá  alpská  krajina  uprostred  Európskej  únie  nestala  jej 

členom? Prečo radšej uprednostňuje tŕnitú a neistú cestu osamoteného jazdca? Prečo jej 

EÚ umožňuje nezvyčajné postavenie a ako dlho jej ho ešte bude tolerovať? Odpovedať na 

všetky tieto otázky nie je jednoduché a príčiny súčasného švajčiarskeho postoja je potreba 

vnímať  v širších  súvislostiach.  Práve  Schwok (2006)  sa  vo svojej  knihe  pokúsil  urobiť 

hlbšiu analýzu jednotlivých príčin, ktoré rozdelil do nasledujúcich okruhov:

•Švajčiarska identita 

Švajčiarsko je mozaikou odlišnej kultúry, jazykov a náboženstiev, preto by málokto 

čakal, že sa tam prejavuje silná helvétska identita. V roku 1960 vláda vysvetlila nevôľu 

Švajčiarov  podieľať  sa  na  integrácii  slovami:  „Odhodlanie  švajčiarskeho  ľudu  byť  

nezávislým nás stavia proti vstupu do Európskeho spoločenstva. Národ, ktorý nevďačí  

svojej  existencii  jazykovej a kultúrnej  jednote,  či  rovnakému etnickému pôvodu, ale 

politickej  vôli,  nemôže  pristúpiť  na  progresívne  oslabovanie  jeho  politickej  
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nezávislosti.“39 Okrem toho by vstup Švajčiarska mal značný vplyv na inštitucionálny 

rámec štátu. Prenesenie časti právomocí na supranacionálne orgány EÚ by vyžadovalo 

určité zmeny v priamej demokracii a federalizmu, ktoré predstavujú základný kameň 

švajčiarskej identity. 

Ďalší,  nemenej  významný,  dôvod  hľadá  Schwok  v skutočnosti,  že  Švajčiarsko 

nezažilo na svojom území takmer dve storočia žiadny vojenský konflikt, okupáciu ani 

diktatúru.  Nemuselo  sa  ani  spamätávať  s dôsledkov  druhej  svetovej  vojny.  Naopak 

jeho politická,  ekonomická  a sociálna  situácia  bola  dlhodobo pomerne  stabilná  bez 

výraznejších  kríz.  Pre  mnohé  európske  krajiny,  integrácia  bola  symbolom  mieru, 

liberalizácie, hlbšej spolupráce a pokroku. Krajiny, ktoré mali skúsenosť s totalitným 

režimom a prešli neľahkým transformačným procesom, v nej videli možnosť priblížiť 

sa vyspelejším západným krajinám. To im vykompenzovalo stratu časti ich suverenity. 

Švajčiari  ale  necítili  žiadnu  potrebu  uskutočniť  väčšiu  zmenu  a boli  s  vtedajšou 

situáciou krajiny spokojní.

•Neutralita

Je  zaujímavé, že aj keď neutralita nevylučuje členstvo v EÚ (Rakúsko, Švédsko, 

Fínsko a Írsko majú tiež neutrálny status), ľudia sú presvedčení o opaku a považujú to 

za  jednu  z prekážok  vstupu.  Fries  vo svojich  Veľkých  evropských  rozpravách  píše: 

„Zrútenie  komunistického bloku  spôsobilo,  že politika  neutrality,  toľko preferovaná 

niektorými krajinami EZVO, stratila  v Európe bez blokov do značnej  miery zmysel.  

Dokonca  hrozilo,  že  sa  stane  v novej  Európe  marginalizujúcim  faktorom“ a  ďalej 

dodáva:  „Skutočný problém neutrality  je skôr psychologickej  povahy než právnej a  

neutralistická  mentalita  v týchto  krajinách  nezmizne  z verejného  mienenia  a  z úvah 

politických elít zo dňa na deň.“40 To presne vystihuje švajčiarsky prípad. Neutralita je 

v mysliach  Švajčiarov  silne  zakorenená  a  mnohí  Švajčiari  sú  presvedčení,  že  ich 

uchránila  pred  dvoma  svetovými  vojnami  a  považujú  ju  za  úspech  švajčiarskej 

zahraničnej politiky. Každoročné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že v priemere 85 

až 90 % ľudí kladie veľký význam neutralite a nie sú ochotní sa jej vzdať. A tá bola 

tiež príčinou dlhoročného váhania vstúpiť do OSN (v roku 2002). 

39 Schwok (2006), s. 90, vlastný preklad
40 Fries (1995), s. 292 a 301
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•Priama demokracia 

Táto politická inštitúcia sa na prvý pohľad ukazuje byť ozajstnou prekážkou vstupu 

do  EÚ.  Ako  bolo  spomenuté  už  v druhej  kapitole,  systém  švajčiarskej  priamej 

demokracie je detailne prepracovaný na všetkých troch úrovňach a zakotvený v Ústave. 

Švajčiari  sú zvyknutí  vyjadrovať sa prostredníctvom ľudových hlasovaní k mnohým 

otázkam, a tak sa podieľať pomerne intenzívne na politickom živote v krajine.

Prípadným  začlenením  do  EÚ  by  sa  musela  presunúť  do  „Bruselu“  časť 

kompetencií,  o ktorých by už ľudia nemohli rozhodovať. Štúdie ukázali,  že do roku 

1999 približne len 10 až 15 % zákonov a ustanovení,  ktoré sa podrobili  ľudovému 

hlasovaniu, by v prípade vstupu do EÚ boli zmenené alebo zakázané. To znamená, že o 

85 až 90 % by rozhodovali sami Švajčiari.  A aj keď existuje určitá šanca, že by sa 

v referende ľudia vyjadrili proti prijatému zákonu EÚ, táto šanca je minimálna. Je však 

možné,  že  daný  pomer  sa  môže  v budúcnosti  zmeniť  v závislosti  na  rozširovaní 

právomocí  európskych  orgánov  na  úkor  národných  štátov,  čím  by  vzrástla  aj 

pravdepodobnosť rozdielnych preferencií. 

Švajčiarsky  politický  systém  je  charakteristický  stabilitou,  vyváženosťou  a 

dodržiavaním  dlhoročných  nepísaných  pravidiel.  Aj  keď  je  pomalší  pri prijímaní 

radikálnych  zmien  a  reforiem,  vedie  nakoniec  ku konsenzu.  V takomto  systéme  sú 

vďaka  priamej  demokracii  zastúpené  rovnomerne  hlavné  politické  strany,  jazykové 

oblasti, regióny a dokonca aj ženy. A preto je otázne, či by vstup do EÚ nenarušil túto 

rovnováhu a nespôsobil kvôli oslabeniu priamej demokracii politickú krízu.  

•Suverenita

Mnoho Švajčiarov sa domnieva,  že  by ich krajina stratila  vstupom do EÚ časť 

svojej suverenity. Táto obava zo straty nezávislosti by sa však nejavila takým vážnym 

problémom, keby nazreli na súčasnú situáciu z iného uhla pohľadu. Napriek tomu, že 

Švajčiarsko nie je členom EÚ, je nútené prijímať čoraz viac európskych zákonov, ak 

chce  zabrániť  diskriminácii  v  obchode,  zníženiu  konkurencieschopnosti  svojich 

výrobkov a ďalším významným ekonomickým nevýhodám v prípade izolácie. Takže je 

možné  hovoriť  o  nepriamej  strate  suverenity.  Navyše  situácia  je  preňho  ešte 

nepriaznivejšia, pretože sa nemôže priamo podieľať na tvorení a schvaľovaní zákonov, 

má možnosť  ich len s oneskorením prevziať,  prípadne s EÚ vyjednať  určité  zmeny 

v rámci bilaterálnych zmlúv. Dá sa povedať, že vstupom do EÚ by tak mohlo naopak 

časť svojej suverenity získať. 

33



•Federalizmus 

Podľa Gaudarda  (1997) je pre Švajčiarsko veľmi dôležité, akým smerom sa bude 

vyvíjať  organizačná  štruktúra  EÚ.  Možný  vývoj  štruktúry  zjednodušene  zobrazuje 

v nasledujúcej schéme:

Schéma č. 1: Spôsoby integračného vývoja v EÚ
II. 

KONFEDERÁCIA
BEZ 

VÝNIMIEK

I. 
KONFEDERÁCIA

S VÝNIMKAMI

IV. 
FEDERÁCIA BEZ 

VÝNIMIEK

III. 
FEDERÁCIA S 
VÝNIMKAMI

Zdroj: Gaudard, 1997

Čím viac sa bude blížiť integračný vývoj k hornému ľavému kvadrantu, tým bude 

pravdepodobnejšie,  že  Švajčiarsko  vstúpi  do  EÚ.41 Konfederácia  v jeho  ponímaní 

znamená  voľnejšiu  štruktúru  s väčšou  nezávislosťou  členských  štátov,  zatiaľ  čo 

federácia sa vyznačuje väčšou centralizáciou a silnejšími právomocami nadnárodných 

orgánov. Zároveň je pre neho dôležité, či je európske právo aplikované všetkými štátmi 

za rovnakých podmienok, alebo EÚ toleruje určité ústupky prihliadajúce na odlišnosti 

členských štátov.

Takýto pohľad je však značne zjednodušený. Problém vzniká hneď pri definovaní 

pojmov  federácia a  konfederácia. Švajčiarsko  má  vo svojom  oficiálnom  názve 

Švajčiarska konfederácia a podľa toho by malo byť združením zvrchovaných štátov 

(kantónov)  so  zachovanou  štátnou  suverenitou,  so  značnou  voľnosťou  konať,  so 

spoločnými orgánmi a inštitúciami pre zahraničnú politiku a obranu.42 Švajčiarsko je 

však oveľa centralizovanejšie než si niektorí Švajčiari pripúšťajú. Navyše by si mohlo 

ponechať svoje federatívne štátne zriadenie aj po vstupe do EÚ a obava kantónov, že 

ich právomoci budú ešte menšie ako v súčasnosti, je neopodstatnená.

Zaujímavý je ešte jeden aspekt na celej veci. Švajčiarsko sa často dáva za príklad 

dobrého  fungovania  federalizmu,  no  k európskej  integrácii  založenej  na 

federalistickom  prístupe  sa  stavia  s nedôverou  a  nevidí  pozitívny  prínos  z jeho 

začlenenia.

41 Gaudard (1997), s. 165-166
42 Definícia zo slovníka cudzích slov
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3.2.3 Ekonomické príčiny bránenia sa vstupu do EÚ
Nie  je  jednoduché  zistiť  a  spočítať,  či  by  si  Švajčiarsko  so  vstupom  do  EÚ 

ekonomicky  polepšilo  alebo  pohoršilo.  Prieskumy  verejnej  mienky  zistili,  že  väčšina 

Švajčiarov si myslí, že sú najbohatšími Európanmi, a že so vstupom do EÚ by si rozhodne 

pohoršili. 

•Verejná mienka Švajčiarov o ich ekonomickej sile

Aj  keď  nie  je  hrubý  domáci  produkt  (HDP)  úplne  spoľahlivým  ukazovateľom 

blahobytu  či  bohatstva štátu, patrí  medzi tie najbežnejšie používané ukazovatele pri 

porovnávaní  hospodárskej  úrovne  krajín.  Nasledujúca  tabuľka  ukazuje  pozíciu 

Švajčiarska  v rámci  najvyspelejších  európskych  krajín.  Aj  keď  si  od  roku  1987 

pohoršilo len o jedno miesto, je vidieť, že ostatné krajiny ho už dobiehajú. Najväčší 

skok spomedzi krajín urobilo od roku 1997 Írsko, keď sa zo štrnástej pozície dostalo 

pred Švajčiarsko na tretie miesto. 

Hodnoty v tabuľke predstavujú HDP na jedného obyvateľa pri kurzovom prepočte 

na základe parity kúpnej sily (PPP). Údaje sú vyjadrené v amerických dolároch.

Tabuľka č. 4: Poradie európskych krajín podľa HDP/obyv. na základe PKS v USD

Poradi
e Krajina HDP (2007) HDP (1997) HDP (1987)
1 Luxembursko 80 457 43 358 (1) 23 070 (1)
2 Nórsko 53 037 35 121 (2) 20 738 (2)
3 Írsko 43 144 21 688 (14) 9 714 (15)
4 Švajčiarsko 41 128 27 820 (3) 20 000 (3)
5 Island 38 751 23 026 (9) 17 231 (4)
6 Holandsko 38 486 25 605 (4) 15 532 (8)
7 Rakúsko 38 399 25 173 (6) 15 826 (6)
8 Dánsko 37 392 25 174 (5) 16 352 (5)
9 Švédsko 36 494 22 255 (11) 15 537 (7)

10 Fínsko 35 280 20 523 (15) 13 973 (13)
11 Belgicko 35 273 23 572 (7) 14 459 (11)
12 Veľká Británia 35 134 21 993 (12) 13 925 (14)
13 Nemecko 34 181 23 436 (8) 14 637 (10)
14 Francúzsko 33 188 22 590 (10) 14 759 (9)
15 Taliansko 30 448 21 827 (13) 14 004 (12)

Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008

•Ročný príspevok Švajčiarska do európskeho rozpočtu

Medzi  najčastejšie  citovanú  ekonomickú  príčinu  odmietania  vstupu  patrí  výška 

nákladov, ktoré by ročne museli platiť Švajčiari EÚ. Odhad tejto výšky závisí od počtu 

krajín  v EÚ,  odhadu ich  HDP, výmenného  kurzu švajčiarskeho franku voči  euru a 

iným. V roku 2006 tento odhad predstavoval 3,4 miliardy švajčiarskych frankov ročne, 
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zatiaľ  čo  náklady  bilaterálnej  cesty  sa  odhadli  na  472  miliónov  frankov.  Je 

samozrejmé,  že by muselo  Švajčiarsko prispievať  do európskeho rozpočtu,  keď by 

chcelo čerpať z výhod spoločných programov. Získalo by však zase z iných príspevkov 

a zo spoločnej spolupráce. 

•Harmonizácia nepriamych daní v rámci EÚ

Ďalšia veľmi diskutovaná otázka je spojená s harmonizáciou v oblasti nepriamych 

výrobných  a  spotrebných  daní.  Nepriame  dane  postihujú  voľný  pohyb  tovarov  a 

služieb, pre ktorý sú žiaduce rovnaké konkurenčné pravidlá v rámci vnútorného trhu. 

Základná sadzba DPH je vo Švajčiarsku 7,6 %, znížená 2,4 %. Po začlenení do EÚ 

by sa musela zvýšiť základná na 15 % a znížená na 5 %. Švajčiarsko je už v súčasnosti 

veľmi „drahé,“ preto zvýšenie DPH vyvoláva negatívne reakcie a strach z ďalšieho 

zdraženia. Udáva sa, že zvýšenie DPH o 1 % vyvoláva zdraženie približne o 0,6 %. To 

by znamenalo, že v prípade Švajčiarska by šlo o 4,4% zdraženie. Naproti tomu by sa 

federálny rozpočet navýšil o 18 miliárd švajčiarskych frankov. 

Ako  jedno  z možných  riešení  sa  navrhuje  zníženie  priamych  daní  zo  zisku 

spoločností  a  z príjmu  fyzických  osôb,  ktoré  by  vykompenzovalo  zvýšenie  sadzby 

DPH. Problémom však zostáva,  že  zníženie  priamych  daní  vplýva  len  veľmi  málo 

alebo vôbec na skupiny ľudí so žiadnym alebo veľmi nízkym príjmom a na dôchodcov. 

Preto je veľmi zložité stanoviť optimálnu hranicu podielu priamych a nepriamych daní. 

Naskytuje sa tiež možnosť použitia časti zisku z daní pre sociálne najslabšie skupiny 

v podobe príspevkov na nemocenské poistenie.  To by však mohlo mať za následok 

zneužívanie systému a iné neblahé dôsledky.  

•Poľnohospodárstvo

Schwok  (2006)  vo svojej  knihe  píše:  „Počas  päťdesiatich  rokov  švajčiarske 

politické  a  ekonomické  elity  vyhlasovali,  že  vstup  do  EÚ  je  vylúčený,  pretože  by 

znamenal smrť pre švajčiarske poľnohospodárstvo. A nikto by sa neodvážil protirečiť  

tomuto výroku.“43 Švajčiarsky poľnohospodársky sektor patrí medzi najviac dotovaný a 

chránený  spomedzi  vyspelých  krajín,  a  preto  sa  obáva  dopadov  prijatia  Spoločnej 

poľnohospodárskej  politiky  (CAP),  zavedenia  spoločného  konkurenčného  práva  a 

zrušenia bariér pre import poľnohospodárskych produktov v rámci EÚ. 

OECD  používa  pri  porovnávaní  úrovní  poľnohospodárskych  dotácií  v rôznych 

krajinách  ukazovateľ  Producer  support  estimate (PSE,  Ekvivalent  produkčných 

43 Schwok (2006), s. 120, vlastný preklad
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subvencií44).  Nasledujúci graf zobrazuje vývoj dotácií  v niektorých krajinách OECD 

počas období 1986 – 1988 a 2004 – 2006. Z grafu je zrejmé,  že Švajčiarsko spolu 

s Nórskom a Islandom sa vyznačujú najvyššou mierou dotácií pre poľnohospodárstvo 

(okolo 70 %) a výrazne prevyšujú priemer krajín EÚ (okolo 35 %), ako i priemer krajín 

OECD.

Graf č. 1: Producer Support Estimate by Country

Zdroj: OECD, PSE/CSE database, 2007

Švajčiarsko sa zaviazalo pod tlakom Svetovej obchodnej organizácie (WTO, World 

Trade  Organization)  a  vzhľadom k Bilaterálnym  zmluvám I.,  že  uskutoční  reformu 

poľnohospodárstva,  liberalizuje  trh  s niektorými  poľnohospodárskymi  produktmi  a 

postupne  zruší  obmedzenia  vzájomného  trhu  s EÚ.  Keby  však  vstúpilo  do  EÚ, 

opatrenia  by  siahali  ešte  ďalej.  Švajčiarsko  by  sa  muselo  plne  podieľať  na  CAP, 

súhlasiť  s voľným  pohybom  aj  pre  poľnohospodárske  produkty  a  výšku  dotácií 

prispôsobiť ostatným členským krajinám. 

Nevyriešenou otázkou zostáva, aký dopad by malo prijatie CAP na švajčiarskych 

farmárov  a  ekonomický  rast  krajiny.  Zmenšenie  dotácií  štátu  by  mohlo  viesť 

44 Ekvivalent produkčných subvencií udáva celkové náklady na podporu farmárov v podobe obchodných 
bariér, ktoré udržujú domáce ceny nad úrovňou svetových cien (platených spotrebiteľmi), platieb 
z rozpočtových zdrojov a dotácií na podporu nákupu vstupov (platených plátcami daní). 
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k zvýšeniu cien produktov, čo by následne znížilo spotrebu a produkciu švajčiarskych 

výrobcov. Umožnenie importu zahraničných lacnejších výrobkov pod konkurenčným 

tlakom by nútilo švajčiarskych výrobcov zvýšiť produktivitu svojej výroby, znižovať 

náklady a  zároveň by to  tlačilo  cenu ich  výrobkov smerom dolu.  Tým by sa však 

zvýšila  ich  konkurencieschopnosť  a  vďaka  svojej  vychýrenej  kvalite  by  sa  mohli 

presadiť  v rámci  spoločného  trhu  a  v konečnom dôsledku  mať  pozitívny  vplyv  na 

ekonomický rast.

Napriek  možným  pozitívnym  dopadom  na  ekonomiku  z dôsledku  liberalizácie 

poľnohospodárskeho trhu a zmenšeniu štátnej pomoci sa švajčiarska poľnohospodárska 

obec zatiaľ silne stavia proti vstupu do EÚ, pretože sa obáva zahraničnej konkurencie a 

nechce prísť o rokmi získavané štátne dotácie. 

•Zavedenie eura

Ak by sa Švajčiarsku nepodarilo vydobyť si výnimku (podobne ako Spojenému 

kráľovstvu, Dánsku a Švédsku), muselo by po splnení Maastrichtských kritérií povinne 

prijať  euro. Dôsledky prijatia eura a vstúpenie do eurozóny by malo pre ekonomiku 

viaceré dôsledky. 

V prvom rade by monetárna politika nebola už v rukách  Banque nationale suisse 

(BNS,  Národná  banka  Švajčiarska),  ale  European  Central  Bank (ECB,  Európska 

centrálna  banka).  Úroková  miera  by  sa  musela  prispôsobiť  európskej,  čo  by  malo 

dopad na investície, hypotekárne úvery a predpokladá sa, že zvýšenie úrokovej miery 

by viedlo k zvýšeniu už aj tak veľmi vysokých cien nájomného. 

Okrem toho nevýhodou jednotnej meny sú menej pružné reakcie na hospodárske 

cykly.  Podľa  Holmana  platí:  „Ak  majú  krajiny  vlastné  meny,  vyrovnávajú  sa  so 

zmenami  podmienok (ako  sú  zmeny dopytu  alebo nákladov)  zmenami  nominálneho  

kurzu. Ak ale majú spoločnú menu, prispôsobujú sa zmeneným podmienkam zmenami 

cien tovarov.  Zatiaľ  čo zmeny nominálneho kurzu sú rýchle,  zmeny cien tovarov a  

služieb  sú  pomalšie  a  ťažkopádnejšie,  obzvlášť  ak  má  dôjsť  k ich  poklesu.“45 

Podmienkou  pre  úspešnosť  jednotnej  meny  v rámci  eurozóny  je,  okrem  podobnej 

vyspelosti  krajín a podobného vývoja hospodárskych cyklov,  aj  dostatočná mobilita 

výrobných faktorov, vrátane mobility práce. 

45 Holman (2004), s. 143 - 144
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Zavedenie spoločnej meny má, samozrejme, aj určité výhody. Znižuje transakčné 

náklady v dôsledku zrušenia poplatkov pri prevode mien, eliminuje kurzové riziko a 

zvyšuje transparentnosť cien.

•Bankové tajomstvo

„Bankové  tajomstvo  nie  je  nič  iné,  než  forma  ochrany  údajov  aplikovaná  na 

bankový  sektor.  Neháji  len  záujmy  privátnych  klientov,  ale  tiež  všeobecné  záujmy  

garantujúc kvalitu a integritu švajčiarskeho finančného sektoru.“46

EÚ  požaduje  kvôli  zavedeniu  zdanenia  príjmov  z úspor  automatickú  výmenu 

informácií,  ktoré  by  zároveň  pomohli  lepšie  bojovať  proti  finančným  a  daňovým 

podvodom.  Rakúsko,  Belgicko  a  Luxembursko  sa  zdráhajú  zrušiť  svoje  bankové 

tajomstvá  a  dožadujú  sa  rovnakých  pravidiel  aj  pre  ich  silného  švajčiarskeho 

konkurenta.  Ten  súhlasil  so  zavedením  zdanenia  príjmov  z úspor,  ale  len  pod 

podmienkou, že mu bude zachované jeho bankové tajomstvo. 

Asociácia  švajčiarskych  bankárov (ASB,  Association  suisse  des  banquiers) 

nesúhlasí so silnou kritikou EÚ, ktorá tvrdí, že švajčiarske banky podporujú daňové 

úniky,  pranie  špinavých  peňazí  a  financuje  terorizmus.  Háji  sa  tým,  že  bankové 

tajomstvo nie je absolútne a neznamená, že banka nemá žiadne informácie o svojom 

klientovi. Znamená to, že ich len nesmie prezradiť tretím osobám. Zároveň v zákone o 

bankovom  tajomstve  je  zakomponovaná  povinnosť  bánk  poskytnúť  informácie 

v prípade vyšetrovania finančného podvodu. 

ASB  uskutočnila  nedávno  rozsiahlu  anketu,  v ktorej  sa  švajčiarskych  občanov 

pýtala  na  ich  názor  na  bankové tajomstvo.  Ako ukazuje  nasledujúci  graf,  bankové 

tajomstvo má u obyvateľov významnú podporu a väčšina z nich je presvedčená, že by 

sa malo zachovať.

46 Reinhardt (2001), s. 2, vlastný preklad
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Graf č. 2: Výskum verejnej mienky ohľadom bankového tajomstva
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Nie je jednoduché zaujať jasné stanovisko ku kontroverznému a v poslednej dobe 

často  diskutovanému  bankovému  tajomstvu.  Jedno  je  však  isté,  Asociácia 

švajčiarskych bankárov a ani samotní Švajčiari sa ho nehodlajú vzdať a čím viac bude 

Únia vyvíjať tlak na jeho zrušenie, tým viac sa bude Švajčiarsko Únii vzďaľovať.
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4. Ekonomická situácia Švajčiarska

 „Po desiatich rokoch osamotenej jazdy nie je chybné povedať, že Švajčiarsko prišlo naraz 

o dve príležitosti: nielenže nemohlo ťažiť z ovocia veľkého dynamického vnútorného trhu,  

ale ani nezasialo na národnej pôde semeno reforiem nevyhnutných pre jeho budúci rast.“ 

(Wagschal, Ganser, Rentsch)47

Všeobecne pretrváva predstava, že Švajčiarsko je jednou z najbohatších krajín na 

svete s veľmi vysokou životnou úrovňou. V súvislosti s Európskou úniou koluje názor, že 

Švajčiarsko  Úniu  nepotrebuje  a  že  so  vstupom by  si  skôr  pohoršilo.  Je  na  tom však 

Švajčiarsko naozaj tak ekonomicky dobre? Alebo už len Švajčiari s nostalgiou spomínajú 

na minulé časy, zatiaľ čo im uchádza integračný vlak?

Autori  knižky  Cavalier  seul  –  La  Suisse  10  ans  après  le  non  à  l’EEE  sa 

domnievajú,  že  Švajčiarsko  sa  odmietnutím  vstupu  do  EHP dopustilo  chyby  a zmarilo 

naraz  hneď  dve  príležitosti.  Najprv  neuskutočnilo  reformy  potrebné  pre  zavedenie 

vnútorného  trhu  začiatkom  deväťdesiatych  rokov  ako  ostatné  krajiny  EÚ  a  EZVO. 

A potom dlho váhalo  s reformami  vlastného trhu napriek  tomu,  že sa  začali  objavovať 

signály stagnácie a slabého dynamizmu. 

Ako je to so Švajčiarskom v súčasnosti pätnásť rokov po neúspešnom referende 

o EHP a či  sa zatiaľ  potvrdzuje domnienka,  že je schopné napredovať aj  „samostatne,“ 

mimo EÚ, sa pokúsi ukázať nasledovná analýza makroekonomických indikátorov. 

4.1 Základná charakteristika švajčiarskej ekonomiky

Ešte v 19. storočí patrilo Švajčiarsko v porovnaní so susednými štátmi k chudobnej 

krajine.  Táto  alpská  krajina  sa  však  vďaka  viacerým  faktorom  (jedným  z nich  je  aj 

nezapájanie  sa  do  vojenských  konfliktov)  dokázala  v priebehu  päťdesiatich  rokov 

vypracovať na bohatú krajinu s vysokou životnou úrovňou. Pýši sa kvalitnými inštitúciami 

a stabilne  priaznivou  hospodárskou  klímou.  Jej  infraštruktúra  je  excelentná 

a administratíva efektívna. Vyznačuje sa tiež politickou a sociálnou stabilitou a štrajky sú 

tam len zriedkavou záležitosťou. Dlhodobo nízku mieru nezamestnanosti a inflácie by jej 

okolité štáty mohli len závidieť.

Je  to  malá  krajina,  a aj  keď  sa  snaží  zostať  v mnohom sebestačná  a nezávislá, 

nezaobíde sa bez zahraničného obchodu. Miera otvorenosti krajiny nie je ale rovnaká pre 
47 Wagschal, Ganser, Rentsch (2003), s. 10, vlastný preklad
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všetky  sféry.  Týka  sa  to  najmä  primárnej  a terciárnej  sféry,  ktoré  nie  sú  dostatočne 

liberalizované.  Poľnohospodárstvo  patrí  k jednému  z najviac  dotovaných  a chránených 

odvetví hospodárstva, i keď už aj v tejto oblasti prebiehajú v súčasnosti reformy.

Švajčiarska ekonomika sa nazýva tiež ekonomikou duálnou. To znamená, že vedľa 

seba pôsobia  globálne  fungujúce  a veľmi  konkurencieschopné  švajčiarske  (nadnárodné) 

firmy a firmy orientované na domáci trh, vyznačujúce sa slabou produktivitou. Tieto firmy 

sa nedokážu vyrovnať s vysokými nákladmi výrobných faktorov, čo potom vedie k veľmi 

vysokým (často nadhodnoteným) cenám a ochranárskym opatreniam štátu pomáhajúcim 

týmto firmám v silnej globálnej konkurencii prežiť.

Od  osemdesiatych  rokov  niektoré  ukazovatele  začali  naznačovať  prichádzajúcu 

stagnáciu.  Od roku 1980 sa miera  ekonomického rastu dlhodobo pohybovala  na nižšej 

úrovni,  ako  je  priemer  krajín  OECD.  Štát  neustále  zväčšoval  sociálne  výdavky 

a pokračoval  v  protekcionistických  opatreniach.  Dokonca  aj  miera  nezamestnanosti  sa 

dočasne zvýšila  (v roku 1997 na  4,5 %).  Začali  sa  objavovať hlasy,  že  sa  Švajčiarsko 

dopustilo chyby, keď nevstúpilo do EHP a váha so začlenením do EÚ. Vážnejší problém sa 

však ukázal v nedostatku konkurencie na domácom trhu a slabý dynamizmus.  Zatiaľ čo 

okolité  krajiny  uskutočňovali  rozsiahle  reformy  vedúce  k vytvoreniu  spoločného  trhu, 

Švajčiarsku  chýbala  potrebná  chuť  zahájiť  podobné  reformné  kroky.  Až  odmietnutie 

vstupu  do  EHP  v roku  1992  sa  stalo  potrebným  impulzom  k zahájeniu  nevyhnutných 

zmien  a k zintenzívneniu  spolupráce  s EÚ.  V súčasnosti  teda  prebiehajú  v Švajčiarsku 

mnohé reformy, zmeny legislatívy a rokovania s EÚ, celý proces však spomaľuje systém 

priamej demokracie. 

Tabuľka č. 5: Základné makroekonomické ukazovatele 2007

HDP (bežné ceny, mld. USD) 423.9
HDP/obyv. (PPP*, USD) 41 128
Rast HDP (%) 3.1
Inflácia (%) 0.86
Nezamestnanosť (%) 2.46

*PPP – Parita kúpnej sily

Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008
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4.2 Analýza švajčiarskej ekonomiky

4.2.1 Hrubý domáci produkt a ekonomický rast
Ukazovateľ HDP sa používa na zhodnotenie výkonnosti ekonomiky daného štátu 

a tiež na vzájomné porovnávanie štátov.48 Predstavuje celkovú peňažnú hodnotu statkov 

a služieb  vyrobených  v danom  roku  na  určitom  území.  Je  to  toková  veličina  a udáva 

prírastok bohatstva v danej krajine. 

Zatiaľ  čo  sa  po  druhej  svetovej  vojne  väčšina  krajín  spamätávala  z vojny 

a rozsiahlych  škôd,  ktoré  napáchala,  Švajčiarsko  vďaka  svojej  neutralite  a neúčasti  vo 

vojne malo dobré podmienky pre ekonomický rast.  Od roku 1949 až do roku 1974 sa 

priemerne reálny rast HDP pohyboval okolo hodnoty 4,2 %. Zastavila ho až prvá ropná 

kríza v rokoch 1974 – 1975. Kríza zasiahla švajčiarsku ekonomiku pomerne silno,  rast 

HDP  poklesol  o 6,7  %  a ešte  v roku  1976  tento  negatívny  rast  pokračoval.  Od  tohto 

obdobia sa už nepodarilo dosiahnuť tak vysoký rast HDP. Priemerná hodnota od roku 1980 

do 2007 je 1,86 %. 

Graf č. 3: Švajčiarsky ročný rast HDP v %
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Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008

V medzinárodnom  porovnaní  je  vidieť,  že  Švajčiarsko  sa  postupne  prepadá 

z prvých priečok, aj keď sa nachádza stále pomerne vysoko nad priemerom krajín EÚ25 

(129  % nad  priemerom  UE25).  Je  to  spôsobené  jednak  tým,  že  ostatné  krajiny  rastú 

rýchlejšie  a postupne  dobiehajú  Švajčiarsko,  ale zároveň  aj  slabým  dynamizmom 

48 Je však potrebné brať do úvahy určité nepresnosti v meraní HDP.
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a nedostatočnou  efektívnosťou  produkčných  faktorov  v osemdesiatych  a deväťdesiatych 

rokoch. 

Graf č. 4: Švajčiarsky HDP v medzinárodnom porovnaní

HDP na jedného obyvateľa na základe parity   
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4.2.2 Miera nezamestnanosti a trh práce
Charakteristikou Švajčiarska je dlhodobo veľmi nízka miera nezamestnanosti. Od 

roku 1980 do 2007 jej priemerná hodnota je 2,05 %. Napriek obdobiu stagnácie a slabého 

ekonomického rastu sa tu nezamestnanosť príliš nezvyšovala a neovplyvnil ju ani pomerne 

veľký príliv zahraničnej pracovnej sily. Hodnoty nad 4 % dosiahla len počas troch rokov – 

1994 (4,1 %), 1996 (4,1 %) a 1997 (4,5 %). 
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Graf č. 5: Švajčiarska miera nezamestnanosti v období 1980 – 2007 (v %)
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Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008

Švajčiarsky  trh  práce  sa  vyznačuje  vysokou  výkonnosťou  v medzinárodnom 

porovnaní. Čo sa týka miery aktivity,  Švajčiarsko sa dlhšie pohybovalo na čele rebríčka 

európskych krajín (88 % v roku 2004). V súčasnosti je na treťom mieste za Islandom (82,9 

%) a Nórskom (72,1 %) s mierou aktivity 67,4 %. Miera aktivity je ovplyvnená viacerými 

faktormi. Závisí od počtu žien podieľajúcich sa na aktívnom živote. V Švajčiarsku 59,8 % 

žien pracuje,  s čím súvisí  aj  miera možnosti  pracovať na čiastočný úväzok, ktorá je tu 

značne rozšírená (33,7 % z čoho je 58,7 % žien).  Systém dvojitého vzdelávania  (škola 

spolu s praxou) napomáha rýchlejšiemu zamestnaniu mladých ľudí vo veku od 15 do 24 

rokov.  A Švajčiari  tiež  pomerne  dlho  pracujú.  Priemerný  počet  odpracovaných  hodín 

týždne predstavuje 41,6.49 

49 Indicateurs du marché du travail 2007, OFS (údaje pre rok 2006), s. 18-19

45



Graf č. 6: Miera aktivity (osoby 15 rokov a staršie) v krajinách EÚ a EZVO 2006 (v %)
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Ďalšími výhodami švajčiarskeho trhu práce je decentralizovaný systém zjednávania 

platov.  Nie  je  tu  zákonom  stanovená  minimálna  výška  platu  a konzervatívna 

makroekonomická  politika  je  zameraná  na  ochranu  trhu  práce  počas  hospodárskych 

cyklov. Trh je dostatočne flexibilný, firmy sa neboja prepúšťať, ale ani najímať nových 

pracovníkov.  Napriek tomu však stabilita  pracovných vzťahov zostáva vysoká.  Daňové 

zaťaženie  je  nízke,  a preto  aj  daňové úniky a šedá  ekonomika  predstavujú  v porovnaní 

s inými krajinami malé percento HDP (9 % HDP v roku 2001).50 V priemernom hrubom 

ročnom plate  (v  euro)  je  Švajčiarsko  na druhom mieste  za  Dánskom a pred  Nórskom, 

Luxemburskom,  Nemeckom a Spojeným kráľovstvom.  Všetky  spomenuté  krajiny  majú 

priemerný  ročný  plat  vyšší  ako   40  000  euro.  Keď  sa  však  vezme  do úvahy  aj 

kúpyschopnosť  obyvateľov,  Švajčiarsko  sa  kvôli  vysokým cenám posunie  až  na  ôsme 

miesto s 33 925 euro.51 

V medzinárodnom porovnaní v miere nezamestnanosti si Švajčiarsko vedie dobre, 

je na treťom mieste za Islandom a Cyprom.

50 Frey (2003), http://ssrn.com/abstract=431640
51 Indicateurs du marché du travail 2007, OFS (údaje pre rok 2006), s. 18-19
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Graf č. 7: Miera nezamestnanosti vybraných krajín EÚ a EZVO 2007 (v %)
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4.2.3 Cenová hladina a miera inflácie
Švajčiarsko,  prezývané  tiež  „îlot  de  prix  élevés“  (ostrov  vysokých  cien),  je  po 

Japonsku druhou najdrahšou krajinou na svete. Na jednej strane je pravdou, že si Švajčiari 

za jeden dolár v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami kúpia najmenej, ale na druhej 

strane sa tešia jedným z najvyšších platov. V nasledujúcej tabuľke sú porovnané jednotlivé 

spotrebné koše Švajčiarska s jeho štyrmi susediacimi krajinami. Priemerná hodnota EÚ25 

predstavuje referenčný index (100) a údaje sú pre rok 2005. Z tabuľky je vidieť, že ceny sa 

najviac líšia a sú jednoznačne vyššie celkovo u potravín (najmä u mäsa, rýb ale i ovocia 

a zeleniny),  ďalej  u bývania  a poplatkoch  za  elektrinu  a plyn,  a nakoniec  za  vzdelanie 

a zdravotné služby. 
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Tabuľka č. 6: Komparačný index cenovej hladiny 2005 (EÚ25=100)

Švajčiarsk
o Nemecko

Francúzsk
o Taliansko Rakúsko

HDP 132 106 109 102 103

Individuálna spotreba 140 106 107 106 103
Potravinárske produkty 154 104 113 116 111
Chlieb a obilniny 143 107 111 105 125
Mäso 215 114 125 113 121
Ryby 142 112 117 126 102
Mlieko, syry, vajcia 127 92 109 127 97
Ovocie a zelenina 140 106 113 125 108
Nealkoholické nápoje 113 101 96 107 97
Alkoholické nápoje 104 88 87 103 93
Tabak 97 106 143 90 95
Oblečenie a topánky 114 105 94 112 108
Bývanie, voda, elektrina, plyn 178 116 122 102 93
Výdaje na zdravie 147 103 103 126 104
Doprava 110 101 98 95 107
Komunikácia 131 106 109 101 105
Záľuby a kultúra 124 104 106 103 102
Vzdelanie 165 140 105 112 115
Reštaurácie a hotely 126 96 111 101 99

Zdroj: OFS, (Résultats du Programme de comparaison européen d’EUROSTAT et de 
l’OCDE)

Pri analýze takýchto vysokých cien sa uvádza viacero príčin. Všeobecne platí, že 

čím je v krajine vyššia životná úroveň, tým je aj cenová hladina vyššia. Viacerí odborníci 

sa zhodujú na tom, že v Švajčiarsku sú ceny nadhodnotené. Je to dôsledkom ochranárskych 

opatrení  štátu  najmä  v poľnohospodárstve  ale  aj  v iných  oblastiach,  ktoré  sa  orientujú 

hlavne na domáci trh. Štát ich zároveň chráni pred dovozom lacnejších výrobkov, a tým 

bráni  konkurencii,  ktorá  by  umožnila  stlačiť  ceny dolu.  Spôsobené  je  to  aj  verejnými 

monopolmi  v oblasti  dopravy,  telekomunikácií,  pôšt  a energetiky.  V týchto  oblastiach 

chýba  konkurencia  a otvorenie  trhu;  privatizácia  by  určite  prospela  a upravila 

nadhodnotené ceny.

Profesor na univerzite v St. Gallene Franz Jaeger v jednom rozhovore uviedol, že 

73 % švajčiarskych trhov je reglementovaných štátom, z čoho vyplýva, že len 27 % trhov 

podlieha konkurencii a vytvára ceny na základe ponuky a dopytu.52

V Švajčiarsku  sa  sektory  orientované  na  export  (napríklad  farmaceutický 

priemysel, hodinárstvo a finančné služby) vyznačujú vynikajúcou produktivitou výrobných 

faktorov  a konkurencieschopnosťou.  Platová  úroveň  je  u nich  veľmi  vysoká  a má 

52 Reinhardt (2004), s. 8
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tendenciu prenášať sa do oveľa menej produktívnych sfér, čo zvyšuje náklady, a naopak 

znižuje konkurencieschopnosť. Tento fakt vedie k príliš vysokým cenám. 

Švajčiarska  vláda  podniká  v súčasnosti  rozsiahle  reformné  kroky.  Jej  cieľmi  sú 

postupné  odstránenie  prekážok  konkurencie  v oblasti  telekomunikácii  a elektriny, 

zamedzenie monopolom, zníženie  podpôr v poľnohospodárstve na základe bilaterálnych 

dohôd  s EÚ  a iné.  Výsledky  reforiem  by  mali  byť  pozitívne  a prebrať  Švajčiarsko  z 

dlhšieho obdobia stagnácie a stimulovať ekonomický rast. 

Na rozdiel  od  vysokých  cien  sa  švajčiarska  ekonomika  radí  na  prvé  miesto  so 

svojou  najnižšou priemernou  mierou  inflácie  spomedzi  krajín  EÚ25  a EZVO.  Jej 

priemerná inflácia za obdobie 1980 – 2007 predstavuje 2,3 %, a potom ako sa v roku 1994 

Národná banka Švajčiarska (BNS, Banque nationale suisse) zamerala na inflačnú politiku, 

klesla priemerná hodnota za obdobie 1994 – 2007 na 0,9 %.53

Graf č. 8: Švajčiarska miera inflácie za obdobie 1980 – 2007 (v %)
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Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008

BNS je  nezávislou  centrálnou  bankou,  ktorá  má  na  starosti  monetárnu  politiku 

Švajčiarska. Ako hlavný cieľ si určila stabilitu cenovej hladiny v stredne dlhom období. 

V informačnom bulletine BNS je uvedené: „Cenová stabilita je dôležitou podmienkou pre 

zabezpečenie trvalého rastu, prosperity a dobrého fungovania ekonomiky. Je to základný 

faktor, pretože ceny ovplyvňujú produkciu a spotrebu najrozličnejších statkov.“54 Z toho 

vyplýva,  že  inflačný cieľ  centrálnej  banky môže  byť  účinným nástrojom k formovaniu 

53 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008
54 Banque nationale suisse en bref (2004), s. 6, vlastný preklad
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racionálnych očakávaní ekonomických subjektov.55 BNS má stanovené za cieľ udržanie 

inflácie do 2 % v stredne dlhom období pomocou úrokovej miery a peňažných agregátov.

V medzinárodnom  porovnaní  v miere  inflácie  je  Švajčiarsko  stále  na  čele 

európskych krajín. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sa však postupne vymazávajú, 

pretože krajiny eurozóny sa zaviazali dodržiavať nízku infláciu a novo začlenené krajiny 

EÚ sa zase musia snažiť o plnenie konvergenčných kritérií pre prijatie eura. 

Graf č. 9: Miera inflácie vybraných krajín EÚ a EZVO 2007 (v %)
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Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008

4.2.4 Verejný rozpočet a štátny dlh
Švajčiarska  mentalita  a politický  systém  priamej  demokracie  striehnu  prísne  na 

finančnú disciplínu vlády. Napriek tomu ale stagnácia počas deväťdesiatych rokov viedla 

k chronickému deficitu a jeho kumuláciou k verejnému dlhu. Situácia sa nezlepšovala ani 

počas  fáze  expanzie,  preto  sa  vláda  rozhodla  zaviesť  dlhovú  brzdu,  ktorú  odsúhlasilo 

55 Holman (2004), s. 379

50



obyvateľstvo v referende 2.12.2001 84,7% podporou a zakotvilo  ju tým do švajčiarskej 

ústavy.56 

Situácia  štátneho  rozpočtu  bola  v roku  2007  nasledovná.  Celkové  príjmy 

predstavovali 58,1 miliárd frankov a ich najväčší zdroj predstavujú nepriame dane. 

Graf č. 10: Štruktúra švajčiarskych verejných príjmov v roku 2007
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Zdroj: Administration fédérale des finances, 2008 (http://www.efd.admin.ch/)

Nasledujúci graf zobrazuje štruktúru verejných výdavkov. Ich celkový súčet činí 54 

miliard frankov, z čoho vyplýva, že pre rok 2007 rozpočtový prebytok tvoril 4 miliardy 

frankov.  Vláde  sa  teda  úspešne  darí  znižovať  výšku  verejného  dlhu.  Najväčší  nárast 

výdavkov oproti roku 2006 zaznamenali výdavky na výskum a vzdelanie (5,6 %), na dane 

a úroky z verejného dlhu (5,3 %) a sociálne transfery (4,3 %). Pokles naopak zaznamenali 

výdavky na dopravu (-0,8 %) a na poľnoshospodárstvo (-1,2 %). 

56 http://www.efd.admin.ch/
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Graf č. 11: Štruktúra švajčiarskych verejných výdavkov v roku 2007
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Zdroj: Administration fédérale des finances, 2008 (http://www.efd.admin.ch/)

Verejný  dlh  (hrubý)  bol  do  deväťdesiatych  rokov  veľmi  nízky,  stagnácia 

hospodárskeho rastu spôsobila  chronický deficit  štátneho rozpočtu  a kumulovanie  dlhu. 

Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2005 (približne 28 % z HDP) a potom začal postupne 

klesať po prijatí ozdravovacích opatrení ministerstva financií. 

Graf č. 12: Vývoj hrubého verejného dlhu (v miliónoch CHF a v % HDP)

Pozn.: dette brutte = hrubý dlh, taux d’endettement (en % du PIB) = miera zadĺženia (v % z HDP)

Zdroj: Administration fédérale des finances, 2008 (http://www.efd.admin.ch/)
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4.2.5 Zahraničný obchod
Švajčiarsko, ako malá krajina, je veľmi závislé na zahraničnom obchode. Za rok 

2006 dosiahlo prebytok  bežného účtu platobnej  bilancie  vo výške 74  miliárd  CHF, čo 

predstavovalo  16  %  z HDP  (v  2005  14  %  z HDP).  Najvyšší  prebytok  zaznamenala 

obchodná bilancia, ktorá dosiahla rekordnú úroveň 12 miliárd CHF. Export sa zvýšil o 13 

% a import  o 11 %.57 Na exporte  sa  podieľajú hlavne  vysoko konkurenčné  švajčiarske 

firmy  pôsobiace  v chemickom,  farmaceutickom,  elektrotechnickom  a metalurgickom 

priemysle,  ďalej  v tradičnom  hodinárskom  priemysle  a výrobe  šperkov  a luxusných 

tovarov, ktoré sú vychýrené vďaka svojej  vysokej  kvalite.  Na exporte sa tiež podieľajú 

služby v bankovníctve,  poisťovníctve a turizme. Švajčiarsko najviac importuje primárne 

suroviny a energiu.

Tabuľka č. 7: Saldo bežného účtu (v mld. CHF)

2002 2003 2004 2005 2006
Bežný účet 36,2 56,3 58,3 62,8 73,6
Obchodná bilancia 5,1 4,3 6,7 3,0 5,1
Bilancia služieb 24 24,6 25,6 28,3 33,2
Bilancia výnosov 16,3 34,9 33,9 46,5 48,2
Bilancia bežných prevodov -9,2 -7,5 -7,9 -15,0 -12,9

Zdroj: Banque nationale suisse, 2007

Hlavnými obchodnými partnermi sú krajiny Európskej únie, hlavne Nemecko, 

Francúzsko a Taliansko, a potom Spojené štáty americké. Švajčiarsko vyváža 62 % do 

krajín EÚ a z nej dováža až 82 % (údaje pre rok 2006). 

Tabuľka č. 8: Podiel krajín na zahraničnom obchode Švajčiarska v 2006 (v mld.CHF a %)

 Export Podieľ Import Podieľ
EÚ25 110.1 62% 135 82%
Nemecko 35.8 20% 55.1 33%
Francúzsko 15.2 9% 17.1 10%
Taliansko 15.9 9% 18.4 11%
USA 18.3 10% 8.3 5%
Transformačné krajiny 7.5 4% 5.4 3%
Čína 3.8 2% 3.9 2%
Rozvojové krajiny 12.4 7% 6.6 4%
Ostatné krajiny 29.2 16% 10.1 6%
Celkom 177.5 165.40

Zdroj: Banque nationale suisse, 2007

57 Banque nationale suisse, 2007
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Graf č. 13: Podiel krajín na švajčiarskom exporte a importe
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4.2.6 Konkurencieschopnosť Švajčiarska
Úroveň  konkurencieschopnosti  vo  Švajčiarsku  je  veľmi  vysoká.  Podľa  Global  

Competitiveness index sa za obdobie 2007 – 2008 umiestnilo na druhom mieste hneď za 

Spojenými  štátmi  americkými  a  pred  Dánskom.  Global  Competitiveness  Index bol 

vytvorený  profesorom Xavierom Sala-i-Martinom  z Columbijskej  univerzity.  V Global  

Competitiveness Report  pre obdobie 2007 - 2008 je analyzovaná konkurencieschopnosť 

131  vyspelých  i  rozvojových  krajín  na  základe  viac  ako  sto  premenných. 

Konkurencieschopnosť  je  hodnotená  na  základe  kvality  inštitúcií,  infraštruktúry, 

makroekonomickej stability, úrovne zdravia, kvality a dostupnosti základného a vyššieho 

vzelania,  efektívnosti  jednotlivých  trhov  a  celkovej  veľkosti  trhu,  miery  inovácie  a 

sofistikovanosti v obchode a na finančných trhoch atď.58

58 World Economic Forum (http://www.gcr.weforum.org/)
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Tabuľka č. 9: Global Competitiveness Index 2007 – 2008

Country Rank Score Country Rank Score
United States 1 5.67 Chile 26 4.77
Switzerland 2 5.62 Estonia 27 4.74
Denmark 3 5.55 Thailand 28 4.7
Sweden 4 5.54 Spain 29 4.66
Germany 5 5.51 Kuwait 30 4.66
Finland 6 5.49 Qatar 31 4.63
Singapore 7 5.45 Tunisia 32 4.59
Japan 8 5.43 Czech Republic 33 4.58
United Kingdom 9 5.41 China 34 4.57
Netherlands 10 5.40 Saudi Arabia 35 4.55
Korea, Rep. 11 5.40 Puerto Rico 36 4.5
Hong Kong SAR 12 5.37 United Arab Emirates 37 4.5
Canada 13 5.34 Lithuania 38 4.49
Taiwan, China 14 5.25 Slovenia 39 4.48
Austria 15 5.23 Portugal 40 4.48
Norway 16 5.20 Slovak Republic 41 4.45
Israel 17 5.20 Oman 42 4.43
France 18 5.18 Bahrain 43 4.42
Australia 19 5.17 South Africa 44 4.42
Belgium 20 5.10 Latvia 45 4.41
Malaysia 21 5.1 Italy 46 4.36
Ireland 22 5.03 Hungary 47 4.35
Iceland 23 5.02 India 48 4.33
New Zealand 24 4.98 Jordan 49 4.32
Luxembourg 25 4.88 Barbados 50 4.32

Zdroj: World Economic Forum (http://www.gcr.weforum.org/)

Pri  analýze  jednotlivých  faktorov  konkurencieschopnosti  dosiahlo  Švajčiarsko 

najlepšie  výsledky  v inovácii  a  v business  sophistication (2.  miesto),  v technologickej 

pripravenosti  a  efektivite  na  trhu  práce  (3.  miesto),  v kvalite  inštitúcií  a  infraštruktúre 

(4.  miesto)  a  aj  vo  vyššom  vzdelaní  (7.  miesto).  Naopak  ukázalo  sa,  že  má  rezervy 

prekvapujúco  v makroekonomickej  stabilite  (22.  miesto)  a  polepšiť  by  si  mohlo  aj 

v sofistikácii na finančných trhoch (21. miesto), ktoré patria medzi jeho domény. 

4.3 Štruktúra švajčiarskej ekonomiky 
Rovnako ako v ostatných vyspelých  krajinách,  aj  v Švajčiarsku získava na váhe 

terciálny sektor a naopak stráca primárny. 
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Graf č. 14: Podiel základných sektorov na tvorbe HDP
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Zdroj: OFS, 2008 (Analyse structurelle de l’économie suisse)

4.3.1 Primárny sektor
Primárny sektor zahrňujúci poľnohospodárstvo sa podieľa na tvorbe HDP 1,6 % 

a zamestnáva 4,3 % aktívnych ľudí. Z celkovej plochy je využiteľných na obrábanie len 38 

% rozlohy Švajčiarska.  Vyznačuje  sa  vysokou  intenzitou  rastlinnej  i živočíšnej  výroby 

využívajúc pri tom vedecké a technické poznatky. 

Švajčiarske  poľnohospodárstvo  patrilo  medzi  jedno  z  najviac  dotovaných 

a chránených štátom na svete. V súčasnosti na základe bilaterálnej dohody, ktorú uzavrelo 

s EÚ, dochádza k znižovaniu vysokej miery colnej ochrany a postupnej liberalizácii trhu. 

Cieľmi poľnohospodárskej politiky je jednak výroba vysoko kvalitných a zdravých 

potravín za primerané ceny, zároveň aj ochrana pôdy, rastlín, zvierat a celkovo životného 

prostredia.  Farmári  a poľnohospodári  sú  stimulovaní  k ekologickému  chovaniu 

a motivovaní  k pestovaniu bioproduktov za použitia  čo najmenšieho množstva umelých 

hnojív a iných ochranných látok.  Takéto produkty od nich potom prednostne odoberajú 

dve najväčšie švajčiarske siete Coop a Migros. Ich ceny však zostávajú naďalej podstatne 

vyššie ako u normálnych produktov, čím sa znižuje ich konkurencieschopnosť. 

4.3.2 Sekundárny sektor
Švajčiarsky priemysel je založený na dovoze surovín, ich efektívnom spracovaní 

vyznačujúcom sa vysokým zhodnotením práce a následnom vývoze.  Priemysel  celkovo 
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prispieva  na  tvorbu  HDP  33,5  % a zamestnáva  29,9  % aktívnych  obyvateľov.  Medzi 

kľúčové odvetvia patrí chemický, farmaceutický,  metalurgický, strojárensky, hodinársky 

a potravinársky priemysel. 

Chemický  a farmaceutický  priemysel  sa  zaraďuje  medzi  úspešné  proexportné 

odvetvia.  85  %  jeho  produkcie  smeruje  na  vývoz  a medzi  najznámejšie  firmy  patrí 

Novartis, Roche-Gruppe a Clariant.

Rovnako  úspešným  je  aj  tradičný  a vďaka  svojej  kvalite  vo  svete  vychýrený 

hodinársky priemysel. Ten zabezpečuje 50 % svetovej výroby a 95 % produkcie putuje do 

zahraničia. 

Najväčším  exportérom je  však  strojárenský  priemysel,  ktorý  vyrába  celú  škálu 

výrobkov od objemných strojov pre energetiku a dopravu až po presné strojárenstvo. 

V potravinárskom  priemysle  prevažujú  malé  a stredné  firmy  a v súčasnosti  sa 

podieľajú  na  významnej  reštrukturalizácií  pod  tlakom  WTO  a EÚ.  V rámci  programu 

Agrarpolitik  2002  prebieha  výrazná  liberalizácia  na  trhu  s mliekom  a syrmi.  Štát  ruší 

postupne garantované odbery, regulované ceny a znižuje dotácie. Toto odvetvie je určené 

hlavne pre domáci trh a exportuje sa z neho len 15 %. Medzi najväčšie firmy patrí Nestlé, 

Kraft Jacobs-Suchard a Toni Lait. 

4.3.3 Terciárny sektor
Sektor  služieb  sa  podieľa  na  tvorbe  HDP  takmer  dvoma  tretinami  (64,9  %) 

a pracuje  v ňom  65,8  %  ľudí.  Najdôležitejšími  zložkami  tejto  sféry  sú  bankovníctvo, 

poisťovníctvo a cestovný ruch. 

Švajčiarsko sa radí medzi významné svetové finančné centrá. Jeho bankovníctvo 

zohráva  v národnom  hospodárstve  veľmi  významnú  úlohu  s podielom  10  %  na  HDP 

a poskytovaním viac ako 120 000 pracovných miest  (2006).  Podľa rebríčka  najväčších 

svetových  bánk  (The  Banker)  na  základe  vlastného  kapitálu  sa  vo  fiškálnom roku 

2001/2002 najsilnejšia švajčiarska banka UBS nachádzala na 21. mieste (17,5 mld. USD) 

a druhá Credit Suisse na 36. mieste (12,6 mld. USD). Poradie bánk toho istého rebríčka 

podľa trhovej kapitalizácie zobrazuje nasledujúca tabuľka.
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Tabuľka č. 10: Najväčšie banky sveta podľa trhovej kapitalizácie 2001/2002

Poradie Banka Domicil mld. USD
1 Citigroup USA 206,9
2 Bank of America USA 109,4
3 HSBC V. Británia 106,7
4 Wells Fargo & Co USA 85,0
5 Royal Bank of Scotland Group V. Británia 77,4
6 JP Morgan Chase USA 65,7
7 UBS Švajčiarsko 62,5
8 Lloyds TSB Group V. Británia 54,6
9 Barclays Bank V. Británia 53,8

10 Wachovia Corp. USA 50,9
11 Bank One Corp. USA 44,9
12 Mitsubishi-Tokyo Japonsko 41,6
13 HBOS V. Británia 40,9
14 Deutsche Bank Nemecko 39,7
15 Credit Suisse Group Švajčiarsko 38,8
Zdroj: eTREND, 30.7.2002 (The Banker), http://etrend.sk

Švajčiarsko patrí k najväčším centrám bankových úspor daňových nerezidentov na 

svete,  keď  podľa  odhadov  Asociácie  švajčiarskych  bankárov  (ASB)  v roku  2001 

švajčiarske banky spravovali 30 % celosvetového súkromného majetku (Trend). Úspech 

tohto odvetvia možno hľadať v mnohých faktoroch. Jendým z nich je geografická poloha 

v strede  Európy  a  relatívna  blízkosť  k európskym  veľkomestám.  Oproti  svojim 

konkurentom má výhodu v silnej  internacionalizácii,  keď prevádzka je vedená často vo 

viacerých jazykoch. Švajčiarske bankovníctvo si získalo vo svete dobré meno vďaka svojej 

spoľahlivosti a dôveryhodnoti. Významným aktívom je aj dlhoročná neutralita, politická 

stabilita a výhodné ekonomické prostredie vrátane nízkej inflácie a silnej meny.  Okrem 

toho je Švajčiarsko považované za jedno z najväčších offshore bankových centier na svete. 

Jeho výhodný daňový systém láka mnohých klientov, no je zároveň tŕňom v oku EÚ, ktorá 

sa ho snaží pod silným tlakom primäť podieľať sa na daňovej harmonizácií. A nakoniec 

netreba zabúdať ani na veľmi diskutované bankové tajomstvo, ktorého sa Švajčiarsko len 

tak ľahko nevzdá.  
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Záver

Švajčiarsko je veľmi osobitá krajina. Napriek jazykovým, kultúrnym, náboženským 

a etnickým rozdielom jej  obyvateľov spája  neuveriteľná  hrdosť k švajčiarskemu národu 

a jeho tradíciám. Ctia si dlhoročnú neutralitu, princípy priamej demokracie a federalizmu. 

Z Európanov  sa  najviac  podieľajú  na  politickom živote  a v roku  1992  dali  v referende 

o vstupe Švajčiarska do Európskeho hospodárskeho priestoru jasne najavo ich nedôveru 

voči  novo  formujúcej  sa  zjednotenej  Európe.  A zároveň  tak  vydali  Švajčiarsko  na 

osamotenú cestu bilaterizmu. 

Táto práca sa snažila vyriešiť tri základné úlohy. Prvou úlohou bolo podať ucelený 

pohľad o Švajčiarsku a pomocou viacerých hľadísk nájsť príčiny jeho odmietavého postoja 

k Európskej únii. Tou druhou bolo popísať zložitý integračný proces a ukázať, akú úlohu 

v ňom  zohrala  táto  malá  alpská  krajina.  A ďalej  vysvetliť  jej  vzájomné  vzťahy  s EÚ 

a švajčiarsky spôsob integrácie  na základe bilaterálnych  zmlúv.  Poslednou úlohou bolo 

zhodnotiť  aktuálnu  švajčiarsku  ekonomickú  situáciu  analýzou  makroekonomich 

ukazovateľov a porovnať ju s krajinami EÚ a EZVO. 

Riešenie týchto troch úloch malo spolu viesť k splneniu hlavného cieľa práce. Tým 

bolo zistiť, či je súčasná nilaterálna cesta pre Švajčiarsko výhodnejšia, alebo či by mohlo 

viac profitovať z aktívneho členstva v EÚ. 

Pri  popise  integračného  procesu  sa  ukázalo,  že  Švajčiarsko  sa  podieľalo  na 

povojnových  snahách  o zjednotenie  Európy.  Stálo  spolu  so  Spojeným kráľovstvom na 

strane  medzivládneho  tábora  a otvorene  sa  stavalo  za  ekonomickú  spoluprácu  bez 

politického  aspektu.  Preto  sa  bez  váhania  stalo  členom  Organizácie  pre  európsku 

ekonomickú spoluprácu (OEEC) a snažilo sa presadiť zónu voľného obchodu. Šesť krajín 

na  čele  s Francúzskom však  mali  inú  predstavu  o zjednotení  Európy,  a tá  sa  nakoniec 

ukázala  byť  aj  úspešnejšia.  Nadnárodný  princíp,  ktorý  sa  pri  jej  tvorení  uplatňoval, 

Švajčiarsko  považovalo  za  nezlučiteľný  so  svojím  statusom  neutrality  a požiadavke 

zachovania štátnej suverenity. Švajčiarsko spolu s ďalšími šiestimi krajinami si vytvorilo 

vlastné  Európske  združenie  voľného  obchodu,  to  sa  však  od  začiatku  potýkalo 

s problémami  a v súčasnosti,  tvoriac  len  štyri  krajiny  (Švajčiarsko,  Nórsko,  Island 

a Lichtenštajnsko), stratil svoj význam. 

V roku 1989 prišiel vtedajší predseda Európskej komisie Jacques Delors s návrhom 

vytvorenia Európskeho hospodárskeho priestoru. EHP mal spojiť krajiny ES a EZVO do 

spoločného vnútorného trhu zakladajúceho sa na voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb 
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a kapitálu.  Všetky zúčastnené krajiny návrh prijali  okrem Švajčiarov.  Tí  v referende so 

zdvojenou väčšinou návrh zamietli a dostali tak svoju krajinu do neľahkej situácie. 

Príčiny  tohto  rozhodnutia  súvisia  s viacerými  faktormi.  Dlhoročná  neutralita 

ubránila  Švajčiarsko  pred  dvoma  vojenskými  katastrofami.  Zatiaľ  čo  sa  Európa 

spamätávala  z tej  poslednej  a hľadala  účinný  spôsob  pre  nastolenie  trvalého  mieru 

a spolupráce, Švajčiarsko takúto silnú motiváciu nepociťovalo. Navyše jeho ekonomická 

situácia  bola  veľmi  dobrá.  Švajčiarsku  sa  podarilo  z chudobnej  krajiny prepracovať  na 

vyspelý priemyslený štát pýšiaci sa vysokou životnou úrovňou svojich obyvateľov. 

Okrem toho sa tu počas devätnásteho storočia pevne zakorenila tradícia  priamej 

demokracie   a Švajčiari  sú  zvyknutí  podieľať  sa  veľmi  aktívne  na  politickom  živote. 

S členstvom v EÚ by museli časť svojich právomocí odovzdať Bruselu a toho sa obávajú. 

Z ekonomických  príčin  je  najviac  udávaná  výška  príspevku  do  európskeho 

rozpočtu, ktorá sa odhaduje na 3,4 miliardy ročne. Zložitými problémami sa ukázali byť aj 

harmonizácia  daní,  bankové  tajomstvo,  zavedenie  eura  a veľmi  dotované  švajčiarske 

poľnohospodárstvo.

Negatívne referendum, ekonomická stagnácia a vyššie spomenuté príčiny podnietili 

švajčiarsku vládu k uskutočneniu vlastných reforiem domáceho trhu a k spolupráci s Úniou 

na  základe  bilaterálnych  zmlúv.  Táto  cesta  sa  ukázala  byť  v súčasnosti  ako  najviac 

prijateľná.  Švajčiarsko  s EÚ  uzatvorilo  šestnásť  sektorálnych  zmlúv,  prispôsobilo  časť 

svojej legislatívy tej európskej a zahájilo rozsiahle reformy. Obyvatelia i vláda sú zatiaľ 

s takýmto riešením spokojný a nevyzerá, že by v najbližšej budúcnosti malo snahu niečo 

meniť. 

Ozývajú sa však i hlasy,  najmä z Nového európske hnutia Švajčiarska (NOMES, 

Nouevau movement européen suisse), ktoré považuje Švajčiarsko za pasívneho člena EÚ 

preberajúceho európsku legislatívu bez možnosti podieľať sa na rozhodovacom procese. 

Hnutie tvrdí, že Švajčiarsko od roku 1972 uzavrelo asi 120 zmlúv s EÚ v oblasti obchodu, 

poľnohospodárstva, dopravy, vedy, vzdelania,  životného prostredia, bezpečnosti a iných. 

Je  presvedčené,  že  je  dokonca  viac  integrované  ako niektoré  členské  krajiny (Spojené 

kráľovstvo a Írsko), napríklad uplatňovaním Schengenskej dohody.  Zároveň je EÚ jeho 

hlavný obchodný partner,  keď 60 % exportu  smeruje  do Únie  a z nej  pochádza  80  % 

importu.59 Navyše  netreba zabúdať ani  na skutočnosť,  že bilaterálna cesta je cestou na 

tenkom  ľade.  Zmluvy  sú  s prechodnou  platnosťou  a závisia  od  výsledku  ľudového 

59 NOMES ( http://www.europa.ch/)
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hlasovania. Budúci rok čaká Švajčiarov referendum o predĺžení platnosti už zjednaných 

bilaterálnych zmluv.

Nie je vôbec jednoduché zaujať jasné stanovisko ohľadom švajčiarskeho spôsobu 

integrácie.  Ukáže  až  čas,  ako  sa  bude  ďalej  vyvíjať  ekonomická  a politická  situácia 

Švajčiarska. A bude potrebné ešte uskutočniť ďalšie výskumy, ktoré ukážu, či jeho voľba 

bola správna, alebo či by viac získalo úplným začlenením do EÚ. 

Obrázok č. 2: Švajčiarsko – pasívny člen Európskej únie

Zdroj: NOMES (http://www.europa.ch/index.asp?page=page112/)
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