
Čo (kto) pôsobilo podľa Vás najviac v prospech prijatia rozsiahlych reforiem na Slovensku v ostatných rokoch
(nehľadiac na to, či sú podľa Vás pozitívne alebo negatívne) ?

% (respondenti si mohli vybrať max. 3 z vopred daných možností)
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Médiá

Dobrá technická príprava reforiem

Proreformná orientácia väčšiny spoločnosti

Iné *

Prijatie jasného vládneho programu hneď po voľbách 2002

SR je malá krajina (v takej sa reformy rozbiehajú relatívne ľahko)

Výsledky parlamentných volieb 1998

Slabá politická a odborná opozícia voči reformám

Nízka úroveň demokracie v SR (umožnila realizáciu reforiem aj bez širokej podpory verejnosti)

Proreformná orientácia malej ale vplyvnej skupiny ľudí

Výsledky parlamentných volieb 2002

Zhoda okolností

Zahraniční investori pôsobiaci na Slovensku

Domáce podnikateľské združenia

SR je mladá krajina

Kvalitné reformné know-how zo zahraničia

Dobrá komunikácia reforiem

Zlá východisková situácia (ako živná pôda pre reformy)



* Iné (menované respondentmi):
 Nízke povedomie ľudí o fungovaní reformovaných systémov a o reformnej problematike, ako aj všeobecne

nízky záujem o veci verejné – umožnilo realizovať (aj menej populárne) reformy.
 Apatia a takmer žiadny odpor širokej verejnosti (napriek nesúhlasu značnej časti) a slabý odpor záujmových

skupín, vrátane odborov, avšak nie ako dôsledok nízkej úrovne demokracie.
 Integračný proces do EÚ, OECD a NATO.
 Podmienenosť procesov spoločenskej transformácie, vrátane reformných úsilí v sociálno-ekonomickej

oblasti, účasťou SR na európskej integrácii (pôvodná sebadiskvalifikácia, neskôr prístupový proces, vstup a
členstvo).

 Vydierateľnosť predchádzajúcej vlády (dnes opozície) za spôsob vládnutia. Mnohé reformy sú výnosné pre
reformátorov.

 Politika.
 Podbiehanie zahraničnému kapitálu, záujmy bohatých, nezáujem o hodnoty našej krajiny.

Pozn.: prieskum bol realizovaný v novembri 2004 v rámci projektu HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych
opatrení) a zúčastnilo sa ho 45 nezávislých odborníkov.


