
„Rozširený názor neekonómov, 
že politika je v istom zmysle 
iracionálna je nielen konzis-
tentný s ekonomickou teóriou, 
ale v skutoènosti z nej jasne 
vyplýva“.

Ronald Wintrobe
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Vláda vyvíja tlak na obchodné reśazce. O tom, 
komu by v skutoènosti prospeli regulácie obchod-
ných reśazcov a aké by boli ich efekty, píšeme v 
èlánku  Tlak na obchodné reśazce môže zvýšiś 
ceny potravín na strane 6.

Nielen Slováci alebo obèania chudobnejších kra-
jín cestujú za zdravím do zahranièia. Tento feno-
mén pozorujú aj v najvyspelejších krajinách sveta. 
Téme sa venujeme v èlánku Cestovanie za zdra-
vím na strane 7.

Ceny elektriny rastú u nás minimálne. Preèo? Boli 
privysoké doteraz alebo si nás niekto kupuje? 
Viac sa doèítate v èlánku Dar, èo si každý zaplatí 
na strane 8.

Vyjadrujúc nádej, že èitatelia tohto èísla Market 
Finesse majú v predstihu pripravených pre svojich 
blízkych viac Vianoèných darèekov ako jeho autori 
(èo nemôže byś až také śažké), vám prajem prí-
jemné èítanie, a do Nového roku vám prajem ve¾a 
lásky a osobných i pracovných úspechov.

Vianoèné èíslo zaèneme našim ve¾kým úspechom. 
INESS sa dostalo ve¾kého uznania, keï bol za naj-
lepší internetový projekt európskych trhovo orien-
tovaných think tankov v roku 2007 vyhlásený náš 
portál  Cena štátu. Viac o tejto ve¾kej udalosti píše-
me na tejto strane.

O tom, že vo verejných financiách existuje priestor 
na šetrenie, nepochybovala predchádzajúca vláda 
a rezervy aspoò pod¾a vyhlásení predstavite¾ov 
Ministerstva financií  vidí aj vláda súèasná. Èer-
stvo schválený rozpoèet tomu však nenasvedèuje. 
INESS spolu s ïalšími dvomi inštitútmi nastavuje 
politikom zrkadlo vo forme štúdie, ktorá identifikuje 
možné úspory a predkladá aj odhady týchto úspor. 
Viac sa o štúdii Úspory a zdroje verejných financií 
ako aj o rovnomennom diskusnom fóre, ktoré sme 
usporiadali spoloène so spolupracujúcimi inštitút-
mi, doèítate na stranách 4 až 6.

Prepad amerického dolára je v posledných mesia-
coch asi najdôležitejšou svetovou ekonomickou 
udalosśou. Tejto téme sme sa venovali aj my a  prí-
èiny pádu dolára sme sa snažili identifikovaś v èlán-
ku Americký prepadák, ktorý nájdete na strane 2.
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Významné ocenenie pre projekt INESS Cena štátu

Projekt INESS - internetová stránka Cena štátu 
(www.cenastatu.sme.sk) získala významné ocene-
nie The Internet Award ako najlepšia internetová 
stránka na inauguraènom odovzdávaní cien Gol-
den Umbrella Think Tanks Awards, ktoré organi-
zoval Stockholm Network. Podujatie sa uskutoè-
nilo v stredu 5.12. 2007 v londýnskom National 
Liberal Clube a zúèastnili sa na òom zástupcovia 
viac ako 130 think-tankov zo 40 krajín od Islandu 
až po Azerbajdžan. Na ceremónii sa zúèastnili aj 
významní európski politici, novinári èi zástupcovia 
priemyslu. Stockholm Network, ktorý podujatie or-
ganizoval, združuje trhovo orientované inštitúcie z 
celej Európy. Èlenmi siete Stockholm Network sú 
aj viaceré významné slovenské think-tanky vrátane 
INESS, INEKO, Nadácie F.A. Hayeka, Health Policy 
Institute, MESA 10, èi Konzervatívneho inštitútu 
M.R. Štefánika.

Na podujatí bolo udelených celkovo 9 cien. Okrem 

INESS ceny získali napríklad José Pinera, autor 
reformy dôchodkovej reformy v Èile, ktorý získal 
cenu za najväèší prínos k protrhovému mysleniu, 
Istituto Bruno Leoni z Talianska, ktorý získal cenu 
za najlepší výskum, èi Taxpayers` Alliance z Ve¾-

Richard Ïurana z INESS poèas slávnostného prí-
hovoru po prevzatí ceny
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ná. Ko¾ko peòazí bude v obehu dnes majú 
plne v rukách politici a ich centrálne banky.

Inak tomu nie je ani v USA. Tamojší centrál-
ni bankári opäś pod¾ahli klamu, že cesta k 
prosperite vedie cez rast peòažnej ponuky. 
Peniaze sú však len mierkou. Hlad zaženie-
me rovnako chlebom, ktorý váži 1 kilo ako 
chlebom, ktorý váži 1000 gramov. Hodnotu 
v hospodárstve tlaèenie nových bankoviek 
nikdy nevyprodukuje . Bohatstvo treba aj na-
priek výdobytkom, akým sú papierové penia-
ze, produkovaś staromódne - tvrdou prácou.

„Ak èlovek nemá dosś peòazí na to, aby si 
kúpil chlieb od svojho suseda pekára, príèi-
nu nemôžeme h¾adaś v údajnom nedostat-
ku peòazí. Príèinou je, že sa tomuto èloveku 
nepodarilo získaś potrebné množstvo peòa-
zí buï predajom nejakej komodity, alebo 
poskytnutím služieb, za ktoré by boli ¾udia 
ochotní zaplatiś“2.

„Spoloènosś má z používania peòazí vždy 
maximálny získate¾ný úžitok. Polovica pe-
òazí by jej priniesla rovnakú užitoènosś ako 
celkové množstvo, aj keby zmena v hodnote 
monetárnej jednotky nebola proporcionálna 
ku zmene v množstve peòazí.“3

Koniec 20. a zaèiatok 21. storoèia je cha-
rakteristický infláciou - významným rastom 
množstva dolárov v obehu. To sa prejavuje 
vznikom cenových bublín v rôznych oblasti-
ach americkej ekonomiky. Zatia¾ posledná (v 
súèasnosti praskajúca) bublina sa objavila v 
nehnute¾nostiach. Nevídaný rast cien v tom-

kej Británie, ktorý získal cenu za novátorský 
prístup (kompletný zoznam odovzdaných 
ocenení nájdete na stránkach www.iness.
sk).

Cie¾om portálu Cena štátu je predkladaś in-
formácie o verejných financiách na jednom 
mieste v preh¾adnej a zrozumite¾nej forme 
pre laickú, novinársku aj odbornú verejnosś. 
Cena štátu koncentruje detailné údaje týka-
júce sa príjmov a výdavkov verejnej správy. 
Prostredníctvom portálu je možné získaś 
komplexný poh¾ad na to, ko¾ko prostriedkov 
štát od obèanov vyberá a ko¾ko míòa a ako 
sa tieto velièiny menia v èase. Cena štátu in-
formuje, nehodnotí politicky.

Všetky položky sú tiež prerátané na obèana 
ako aj na pracujúceho, takže pre návštevní-
ka stránky je jednoduchšie predstavite¾né, 
ko¾ko skutoène platí za služby, o ktorých si 
myslel, že sú zadarmo. Súèasśou portálu sú 
interaktívne položky ako napríklad „Nakúp 
si svoj štát“ alebo „Vesmír verejných výdav-
kov“.

K dispozícii je aj mutácia pre Èeskú republi-
ku, ktorú pripravil INESS v spolupráci s praž-
ským Liberálním institutem. Do budúcnosti 
sa pripravujú aj verzie pre Po¾sko a Maïar-

Richard Ïurana z INESS pri preberaní ocenenia The Internet Award. V¾avo konferenciérka Dr. 
Karen Hornová, vpravo Dr. Cécile Philippe, riadite¾ka Molinari Economic Institute

sko, tak aby si návštevníci z krajín Vyšehrad-
skej štvorky vedeli porovnaś výdavky na jed-

notlivé položky a vyvíjaś tak tlak na efektivitu 
a šetrenie u domácich politikov.

Americký prepadák
Juraj Karpiš

„Je dobré, že ¾udia nerozumejú nášmu ban-
kovému systému a monetárnej politike. 
Keby rozumeli, do zajtra rána tu máme re-
volúciu.“

Henry Ford, zakladate¾ Ford Motor Company

Padajúci dolár zaujíma pozornosś investorov 
v týchto dòoch viac než padajúci sneh. Na 
rozdiel od snehu bude dolár padaś pravde-
podobne aj v lete.

Výmenný kurz 1,20 zo zaèiatku roka 2006 
narástol na dnešných 1,47 dolárov za jedno 
euro. Aj keï Slovákovi každým dòom lacnie 
víkendové nakupovanie vianoèných darèe-
kov v New Yorku, padajúci dolár mnohých 
neteší. Okrem bežného Amerièana, ktorému 
sa v medzinárodnom porovnaní znehodno-
cujú úspory, padajúci dolár hnevá investo-
rov, ktorí držia americké cenné papiere a 
klesajúci dolár im ukrajuje z výkonnosti ich 
investície.

Ak sa spýtate troch ekonómov na príèiny 
tohto procesu, povedia vám štyri rôzne dôvo-
dy. Podstata papierovej meny a ve¾ký poèet 
prípadov z histórie však hovoria pomerne 
jasne. Za dlhodobým radikálnym poklesom 
hodnoty peòažnej jednotky býva vždy rovna-
ký páchate¾. Je ním inflácia. Nie, nemáme 
na mysli rast cien benzínu alebo potravín v 
supermarkete. To všetko sú už symptómy 
inflácie. Inflácie v pôvodnom význame toh-
to slova – raste poètu menových jednotiek 
v obehu.

„Sémantická revolúcia, ktorá je charakteris-
tickou èrtou dnešných dní, zmenila taktiež 
pôvodný význam slov inflácia a deflácia. Èo 
mnohí ¾udia dnes nazývajú infláciou alebo 
defláciou, už nie je ve¾ký rast alebo pokles v 
peòažnej ponuke, ale ich neúprosné násled-
ky, èiže všeobecná tendencia k rastu alebo 
poklesu cien komodít a platov. Táto inovácia 
však nie je neškodná. Hrá dôležitú úlohu v 
podnecovaní populárnych tendencií k infla-
cionizmu.“1

Pri menách krytých komoditou, ktoré boli v 
obehu v minulosti, bolo množstvo peòazí v 
obehu limitované dostupným množstvom 
komodity. V prípade zlata teda nákladmi na 
jeho śažbu. Pri moderných nièím nekrytých 
papierových peniazoch s núteným obehom 
však už žiadne limity v raste objemu peòazí 
neexistujú. Cena celulózy a tlaèe stodolárov-
ky je voèi jej výmennej hodnote zanedbate¾-



banky. Spotrebu amerických domácnos-
tí èi astronomické náklady vojny v Iraku (k 
dnešnému dòu je to cca 470 miliárd USD) 
tak pomáhajú financovaś aj nepomerne chu-
dobnejší obyvatelia Èínskej ¾udovodemokra-
tickej republiky.

Zadlžovaś sa nedá veène. Novovytvorené do-
láre, ktoré doteraz putovali po celom svete, 
sa zaèínajú ako bumerang vracaś do USA. 
Èíòania nechcú držaś v rukách neustále zne-
hodnocujúce sa doláre a demonštrujú prvé 
snahy nakupovaś za svoje rezervy americké 
aktíva. Nákup americkej integrovanej ropnej 
spoloènosti Unocal zo strany èínskej China 
National Offshore Oil Corp. síce americký 
kongres zakázal, no Èíòania sa nedali od-
radiś a nakupujú, èo sa dá - naposledy 10% 
podiel v americkej private equity skupine 
Blackstone za 3 miliardy USD. Doláre, ktoré 
sa vracajú na americkú pôdu, tak vstupu-
jú do ekonomiky bežných Amerièanov, èím 
dvíhajú cenovú hladinu v americkom hos-
podárstve. Na dolár negatívne pôsobia aj v 
poslednej dobe nieko¾kokrát verbálne pre-
zentovaná nevô¾a ïalej pokraèovaś v bezhla-
vom nákupe amerických dlhopisov zo strany 
ázijských centrálnych bánk. Dolárov už majú 
dostatok a obzerajú sa po diverzifikácii de-
vízových rezerv do iných mien. Pritom na 
vyvolanie znaèných problémov pre výmenný 
kurz dolár netreba ani fanatické zbavovanie 
sa devízových rezerv zo strany Èínskej a Ja-
ponskej centrálnej banky. Na vyvolanie dolá-
rovej krízy úplne staèí, keï centrálne banky 
nový dlh prestanú nakupovaś. Na priepast-
nom poklese dolára však nemajú záujem 
ani Ázijci. Okrem toho, že by sa zrazu ocitli v 
situácii s trezormi plnými bezcenných papie-
rov, by si zároveò zabili zlatú exportnú hus v 
podobe amerického trhu plného bezodných 
spotrebite¾ov.

Dolár zrejme neèaká svetlá budúcnosś. 
Predpovedaś strednodobý pohyb menového 
kurzu je èítaním z kávy. Napriek zlým fun-
damentom môžu krátkodobo prevážiś iné 
faktory a dolár môže posilniś. Po posledných 
prudkých prepadoch by mierna korekcia ani 
nebola prekvapivá. Z dlhodobého h¾adiska 
však ve¾a dôvodov na optimizmus neexistu-
je. Ve¾ké množstvo inflaèných dolárov, ktoré 
už viackrát śahali americké kapitálové trhy 
z kaše, sa pomaly vracajú do Ameriky a na 
devízové trhy. To znamená hrozbu inflácie a 
prepadu výmenného kurzu. Radikálne zne-
hodnotenie dolára je navyše pravdepodob-
ne naj¾ahšou cestou ako vyriešiś obrovské 
zahranièné zadlženie a významný obchodný 
deficit USA. FED je k tomu všetkému vystra-
šený sp¾asnutou bublinou v nehnute¾nosti-
ach a opätovne siaha po osvedèenom všelie-
ku. Okrem masívnych intervencií zvyšujúcich 
likviditu na otvorenom trhu opätovne radi-
kálne znižuje základnú úrokovú mieru. Èi 
tento všeliek ešte raz zaberie a riešenie pro-
blémov opäś posunie do budúcnosti, nevie 
nikto. Isté však je, že v histórii nepoznáme 
žiadny prípad papierovej meny, ktorá by ne-
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to sektore nebol postavený na pevných fun-
damentoch, ale na záplave nových peòazí. 
Tie do obehu vpustil Alan Greenspan (vtedaj-
ší šéf americkej centrálnej banky – Federal 
Reseve System, ïalej len FED), vystrašený 
z padajúcich kapitálových trhov a exploduj-
úcej technologickej bubliny. V snahe vylieèiś 
trhy novými peniazmi, Greenspan postupne 
znížil základnú americkú úrokovú sadzbu z 
6,5% v decembri 2000 až na smiešne 1% 
v júni 2003. Papierové peniaze zase raz do-
kázali zázrak. Nová likvidita nafúkla cestou 
lacných úverov ceny nehnute¾ností. Vysoké 
ceny nehnute¾nosti neprospeli len bankám 
a finanèným inštitúciám, ktoré vïaka úro-
kovým diferenciálom a poplatkom profito-
vali zo zvýšeného objemu úverov, ale celej 
ekonomike. Cenová explózia totiž vyvolala 
ilúziu rastu bohatstva v spoloènosti, prièom 
v skutoènosti išlo len o úpravu cenovej hla-
diny aktív na nové zvýšené množstvo peòazí 
v obehu. Amerièania tak mohli pokraèovaś 
v rozšafnej spotrebe. Staèilo banke založiś 
zrazu tak smiešne drahý dom a èerpaś spo-
trebite¾ský úver. Z domov sa stali novodo-
bé bankomaty umožòujúce ich vlastníkom 
èerpaś novovzniknuté „bohatstvo“. Vysoká 
spotreba následne podporovala aj ostatné 
sektory v hospodárstve.

Preèo sa však rapídny rast množstva dolárov 
neprejavil rastom cenovej hladiny tak, ako 
pri iných infláciách podobného rozsahu v mi-
nulosti? Preèo dolár klesá až teraz? Príèinou 
je celosvetový dopyt po dolároch. Na rozdi-
el od iných národných mien je dolár menou 
rezervnou. Dopyt po dolári sa neobmedzuje 
len na USA. Dolár akceptujú ¾udia po celom 
svete ako menu, za ktorú radi predajú svoj 
tovar alebo služby. V dolároch sa na sveto-
vých trhoch oceòuje ropa aj zlato. Za doláre 
si môžete v Afganistane nakúpiś heroín a 
v Rusku Kalašnikov. Nie iracké dináre, ale 
americké doláre mal Saddám Husajn vo 
svojich bunkroch. Mnoho ¾udí a krajín má 
svoje úspory v dolároch, keïže doteraz re-
latívne stabilnému doláru dôverujú viac ako 
svojím lokálnym menám. Práve celosvetový 
dopyt pomáhal zahladzovaś stopy inflácie a 
vyvolávaś zdanie, že dolárová party môže po-
kraèovaś nekoneène bez nepríjemnej opice v 

podobe cválajúcej inflácie a znehodnotenej 
meny.

Dôležitú úlohu v procese rozptylu nových 
dolárov po svete zohrali ázijské centrálne 
banky a to najmä èínska a japonská. Fungo-
vali ako komplici FEDu a nadbytoèné doláre 
ochotne nakupovali. Samozrejme, nerobili 
to z lásky k Amerike. V krátkozrakej snahe 
udržaś svoje meny podhodnotené a neohro-
ziś svoje proexportne nastavené ekonomiky 
sa dolárov utàžených za export nezbavovali, 
ale nakupovali za ne americké štátne dlho-
pisy. Vïaka americkej inflácii tak dostávajú 
títo èistí exportéri výmenou za reálne tovary 
papiere s podobizòami amerických preziden-
tov, ktoré neustále strácajú svoju hodnotu.

Prepad dolára preto nie je dobrou správou 
ani pre èínsky ¾ud. Èínska centrálna banka 
drží zahranièné rezervy v hodnote 1,43 bi-
lióna amerických dolárov. Odhaduje sa, že 
ve¾ká väèšina týchto rezerv je práve v ame-
rickej mene alebo amerických dlhopisoch. 
Pre získanie perspektívy: 1,43 bilióna je viac 
ako americký menový agregát M1, èiže všet-
ky hotovostné doláre po celom svete plus 
peniaze na bežných úètoch v komerèných 
bankách v Amerike. Alebo inak, Èína by si za 
tieto doláre mohla kúpiś viac ako jednu de-
satinu všetkého minuloroèného amerického 
hrubého domáceho produktu. Znamená to, 
že za posledný mesiac, poèas ktorého dolár 
voèi euru poklesol o 4,6%, Èíòania prišli o 
takmer 66 miliárd dolárov, èo je 50 dolárov 
na jedného obyvate¾a.

Vysoká americká spotreba v kombinácii s 
relatívne nízkymi produkènými nákladmi 
v Ázii a snahou Japoncov a Èíòanov umelo 
podhodnocovaś svoju menu držaním dolá-
rových devízových rezerv, viedla k význam-
nému obchodnému deficitu USA. Ten už na 
roènej báze presiahol 850 miliárd dolárov. 
Aby Amerièania mohli svoj obchodný ale aj 
rozpoètový deficit financovaś, musia si každý 
pracovný deò požièaś zahranièný kapitál v 
hodnote minimálne 4 miliardy dolárov. Keï 
sa na celú vec pozrieme z nadh¾adu, jedná 
sa o paradoxnú situáciu. Viac ako polovicu 
(vyše 2,2 bilióna amerických dolárov) všet-
kých štátnych amerických dlhopisov držia 
cudzinci, 60% z nich zahranièné centrálne 

Graf 1 Základná úroková sadzba FEDu vs. roèná percentuálna zmena v indexe cien ne-
hnute¾ností v USA

Zdroj: graf prebratý zo Shostak, F: Greenspan Absolves Himself, 11/2007, Mises Institute
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Úspory a zdroje verejných financií
INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefá-
nika a Nadácia F. A. Hayeka vydali štúdiu s 
názvom Úspory a zdroje verejných financií, 
ktorej autormi sú Radovan Ïurana, Peter 
Gonda a Martin Chren. Štúdia sa zameriava 
na návrhy opatrení, ktorých prijatím by došlo 
k úsporám vo výdavkoch ústrednej verejnej 
správy. 

Cie¾om štúdie bolo poukázaś na skutoènosś, 
že vo výdavkoch verejnej správy existujú 
ve¾ké rezervy v efektivite v nakladaní s verej-
nými prostriedkami ako aj v ich úèelnosti. 

Metodický prístup

Autori  sa v štúdii zameriavali najmä na opa-
trenia ekonomicky realizovate¾né v relatívne 

krátkom èase, týkajúce sa výdavkov inštitúcií 
pod priamou kontrolou vlády alebo pod pria-
mym vplyvom vlády. Výdavky sú uvádzané v 
hodnotách za rok 2006, prièom v štúdii sú 
uvedené skutoèné hodnoty zo zverejnených 
závereèných úètov. Cie¾om autorov nebolo 
vyèísliś opatrenia, ktoré by viedli k èo najvyš-
ším možným úsporám, vedúcim k vláde za-
bezpeèujúcej iba základné funkcie v trhovej 
ekonomike a demokratickej spoloènosti. 

Dôsledná analýza výdavkov verejnej správy 
by vyžadovala nieko¾konásobne rozsiahlejší 
tím analytikov a zdrojov, ktoré mali autori k 
dispozícii. Z tohto dôvodu sa autori zamerali 
na urèenie opatrení, ktoré ilustrujú rôznoro-
dé výdavkové skupiny, v ktorých je možné 

šetriś, ako aj metódy, na základe ktorých je 
možné k h¾adaniu úspor pristupovaś a ako 
sa priblížiś k zásadnej zmene vo verejných 
financiách.

Historické paralely

Situácia okolo amerického dolára dnes nápadne pripomína 70-te roky dvadsiateho storoèia, keï nezod-
povedná inflaèná politika FEDu viedla ku rozpadu Breton-Woodskeho systému. Francúzsky prezident Ni-
colas Sarkozy minulý týždeò pri návšteve Washingtonu hovoril o hrozbe globálnej finanènej krízy v prípa-
de, ak USA neprestanú na svet sypaś doláre. Okrem iného povedal, že „dolár nemôže byś iba problémom 
ostatných.“ Narážal tak na slávny výrok Johna Connallyho, guvernéra FEDu za amerického prezidenta 
Richarda Nixona, ktorý na množiace sa sśažnosti zahranièných predstavite¾ov oh¾adom nezodpovednej 
inflaènej politiky FEDu zneužívajúcej postavenie dolára ako svetovej rezervnej meny sucho odpovedal: „ 
dolár je síce naša mena, ale váš problém.“ Táto odpoveï zjavne neuspokojila vtedajšieho francúzskeho 
prezidenta Charles de Gaulle. De Gaulle evidentne chápal podstatu papierových peòazí. Na tlaèovej kon-
ferencii v roku 1965 sa rozèúlil : „To, èo USA dlží ostatným krajinám, to im aj zaplatí. Avšak dolármi, ktoré 
si môžu pod¾a vlastnej ¾ubovôle hocikedy vytlaèiś. Táto jednostranná možnosś prispieva k postupnému 
potláèaniu predstavy, že dolár je nestranným, medzinárodným prostriedkom výmeny, prièom v skutoè-
nosti je to úverový nástroj vyhradený výluène pre jednu krajinu.“ Na rozdiel od Sarkozyho, De Gaulle mal 
vtedy ešte možnosś papierové doláre vymeniś za zlato. Kým sa dalo, tak túto možnosś aj naplno využíval. 
Iba za rok 1965 z amerických trezorov vybral zlato v hodnote 150 miliónov dolárov. Do roku 1967 na-
rástol podiel zlata na celkových francúzskych rezervách z 71,4% na 91,9%. V roku 1971 Richard Nixon 
vzh¾adom na zmenšujúce sa zásoby zlata jednostranne zrušil vymenite¾nosś dolára za zlato a fakticky 
tak skonfiškoval všetko zlato, èo zostalo vo Fort Knox (trezory FEDu) od vtedajších držite¾ov dolára.

bola za expanzívnu monetárnu 
politiku potrestaná stratou hod-
noty a vysokou infláciou.

1. Mises, Ludwig von: Human 
Action: A Treatise on Economics, 
Fox & Wilkes 1996, str. 423

2. Mises, Ludwig von: Human 
Action: A Treatise on Economics, 
Fox & Wilkes 1996, str. 457

3. Mises, Ludwig von: The The-
ory of Money and Credit, Liberty 
Fund 1980, èasś II, kap. 8.77

SME, 21.11.2007

Vyšlo v skrátenej podobe

Porovnanie

Reálny rast HDP (priemerný roèný rast v %, 1992-2005)

Zdroj: OECD Factbook 2007
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Preèo je dôležité h¾adaś úspory

Riadenie verejnej správy je charakteristické 
vysokou mierou rigidity a neochotou škrtaś 
a zavádzaś systémové zmeny, zamerané 
na riešenie deformácií vo verejných financi-
ách. Tieto znaky sú prirodzeným dôsledkom 
dvoch základných efektov vyplývajúcich z fi-
nancovania potrieb spoloènosti z verejných 
zdrojov. Prvým je na strane výdavkov neza-
interesovaný štátny zamestnanec, ktorý je 
hodnotený na základe splnenia rozpoèto-
vých úloh, a nie dosiahnutia stanovených 
cie¾ov za èo najnižšiu cenu. Úspory a efekti-
vita teda nepatria medzi základné motivácie 
zamestnancov verejného správy. Druhým 
efektom je budovanie závislosti príjemcov 
dotácií. Závislosś, respektíve otvorená dlaò 
pretrváva i napriek pominutiu pôvodného 
úèelu dotácií, respektíve dotácie demotivujú 
ich poberate¾ov od snahy zmeniś svoj súèas-
ný príjmový stav. Príjemcovia však predsta-
vujú nato¾ko poèetné skupiny (napríklad po-
beratelia prídavkov na deti), že ich silný hlas 
si vládnuci politik v demokratickom zriadení 
nemôže dovoliś prehliadaś. 

Z týchto príèin sa vo verejných financiách ku-
mulujú výdavky, ktoré v èase stratili zmysel, 
respektíve pominul ich význam v trhovom 
hospodárstve. Preto je nevyhnutné pravi-
delne skúmaś najmä rozpoètové výdavky a 
vyhádzaś „kostlivcov zo skrine“. 

Proces identifikácie úspor má však aj hlbší 
význam. Umožòuje zamyslieś sa nad význa-
mom a opodstatnenosśou výdavkov. Toto 
zamyslenie tak èasto konèí konštatovaním, 
že štát vstupuje formou výdavkov do mno-
hých oblastí bez toho, aby jeho pôsobenie 
bolo potrebné, spoloènosti prospievajúce. 
Pripomeòme že, celkové verejné výdavky 
predstavujú viac ako 310 tis. Sk roène na 
jedného pracujúceho a nemalá èasś z nich 
konèí zasahovaním do ekonomických èin-
ností (dotáciami a inými transfermi podnika-
te¾ským subjektom),  udržiavaním sociálnej 
závislosti, èi priamo v spotrebe inštitúcií ve-
rejnej správy. 

Vysoký objem verejných výdavkov negatívne 
pôsobí dvakrát. Najprv formou zdaòovania 
odèerpáva disponibilné zdroje súkromné-
mu sektoru, ktoré by reinvestovaním mohli 
prispieś k hospodárskemu rastu. Druhýkrát, 
v prípade nevhodného nastavenia a zame-
rania výdavkov tieto negatívne ovplyvòujú 
motivácie ¾udí a vedú k neefektivite a prispô-
sobovaniu správania sa dávkam (napríklad 
niektoré dotácie po¾nohospodárom). Ve¾ká 
váha a neefektivita na výdavkovej strane 
verejnej správy pritom nevyhnutne vedie k 
spoma¾ovaniu rastu životnej úrovne obyva-
te¾stva. Aj preto si verejné výdavky zaslúžia 
dôslednú revíziu každý rok.

Závery

I napriek tomu, že cie¾om autorov nebolo 
dôsledne analyzovaś všetky oblasti verej-
ných financií, ktoré by mohli byś priestorom 
na šetrenie, suma identifikovaných 26 opa-

trení prevyšuje spomínaný výpadok príjmov 
Sociálnej poisśovne. Viac ako 41 „ušetre-
ných“ miliárd tak presahuje schodok štátne-
ho rozpoètu za rok 2007, ktorý by mal dosi-
ahnuś 32,4 mld. Sk. Túto hodnotu môžeme 
daś do porovnania aj s celkovým schodkom 
rozpoètu verejnej správy, ktorý by mal v roku 
2007 dosiahnuś 52,8 mld. Sk. Väèšina tých-
to úspor sa dotýka opakovaných výdavkov, 
preto ich aplikovaním je možné sanovaś 
schodok Sociálnej poisśovne aj v nasledu-
júcich rokoch. Úspory v uvádzaných výdav-
kov zároveò nebudú maś podstatný dopad 
na príjmovú situáciu ohrozených sociálnych 
skupín.

Okrem spomínaných úsporných opatrení au-
tori zároveò identifikovali opatrenia, ktorými 
by mohla verejná správa zabezpeèiś vyššie 
príjmy Sociálnej poisśovne bez zvyšovania 

priameho  odvodového zaśaženia. Štátne ak-
tíva, ktoré by mohli byś predmetom privatizá-
cie, predstavujú finanènú rezervu, ktorá by 
pod¾a odhadov autorov sanovala spomínaný 
výpadok nieko¾ko rokov.

Výsledky štúdie ukázali, že verejná správa už 
dnes disponuje dostatoènými zdrojmi, kto-
ré môžu byś použité nielen na financovanie 
schodku Sociálnej poisśovne, ale aj na ïal-
šie znižovanie schodku verejných rozpoè-
tov a následne aj na znižovanie daòovo od-
vodového zaśaženia. Takýto postup, ktorý by 
formou znižovania (alebo aspoò zastavenia 
rastu) verejných výdavkov znižoval aj rozsah 
vplyvu verejnej správy na ekonomický život 
jednotlivcov, by v krátkej dobe priniesol po-
zitíva vo forme zvyšovania hospodárskeho 
rastu ako aj životnej úrovne obèanov. 
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Tlak na obchodné reśazce môže zvýšiś ceny potravín
Radovan Ïurana

Dòa 11.12.2007 sa uskutoènilo diskusné fó-
rum v súvislosti so zverejnením štúdie Úspo-
ry a zdroje verejných financií.

Na podujatí prezentoval štúdiu Radovan 
Ïurana z INESS, jeho prezentáciu si môžete 
pozrieś na internetových stránkach INESS. 
Pozvanie do diskusie prijali p. František Pal-
ko, štátny tajomník Ministerstva financií, Ján 
Marušinec, MESA 10 a Ján Oravec z Repub-
likovej únie zamestnávate¾ov. Na diskusii sa 
zúèastnilo viac ako 50 poslucháèov.

Veríme, že zverejnená štúdia bude pomysel-
ným zrkadlom pre všetkým, ktorí tvrdia, že 
vo verejných financiách sa už škrtaś nedá. 
Potenciálne úspory, ktoré sme identifikovali 
totiž presahujú schodok štátneho rozpoètu v 
roku 2007.

Samotnú štúdiu si môžete v pdf. formáte sti-
ahnuś na stránke www.iness.sk.

Diskusné fórum na tému Úspory a zdroje verejných financií

Z¾ava: Ján Oravec, Ján Marušinec, František 
Palko, Radovan Ïurana, Peter Gonda

Téma diskusie zaujala a pritiahla viac ako 
50 poslucháèov

Radovan Ïurana z INESS predstavuje 
štúdiu

Z¾ava: Ján Oravec, Ján Marušinec, František 
Palko, Radovan Ïurana, Peter Gonda

Opakované pokusy ministrov hospodárstva 
o posilnenie postavenia po¾nohospodárov 
vo vzśahu k obchodným reśazcom narážajú 
na tri základné problémy.

Národná hrdosś Slovákov sa konèí pri ob-
chodnom pulte, inými slovami cena a kvalita 
vyhráva, na pôvod producenta sa neh¾adí. 
Druhým obmedzením je skutoènosś, že vlá-
da nemôže reśazcom prikázaś nákup od do-
mácich producentov. Tretím problémom je 
Protimonopolný úrad. Ten stále „tvrdohlavo“ 
v súlade so zákonom o ochrane hospodárs-
kej súśaže EÚ nepovažuje obchodné reśazce 
za dominanta.

Zámer novonavrhovaného zákona zostáva 
rovnaký, umelo posilniś postavenie po¾no-
hospodárov (potravinárov). Vláda nerešpek-
tuje dobrovo¾nosś ich kontraktu s reśazcami. 
Nadradzuje záujem producentov predaś ich 
výrobky za výrobné ceny nad záujem reśazca 
poskytovaś spotrebite¾om najlepšie služby 
(v tomto prípade najnižšie ceny). Nie je to 
niè iné ako umelé zasahovanie do trhových 
mechanizmov, ktoré kvôli vyššie uvedeným 
faktorom neprinesie želaný úspech. Ak v tej-
to podobe vstúpi zákon do platnosti, výsled-
kom budú nemotivaèné zásahy do správania 
sa aktérov na trhu, ktoré poškodia celý trh aj 
spotrebite¾ov, po¾nohospodárom nepomôžu, 
akurát posilnia regulaènú a kontrolnú moc 

vlády. Výsledkom môže byś aj zatváranie slo-
venských fariem.

Zdôvodòovanie potreby nového zákona stojí 
na vratkých nohách. Protimonopolný úrad 
nepovažuje postavenie reśazcov za domi-
nantné na trhu, pretože stále ve¾kú èasś po-
travín predávajú malí obchodníci. A aj keby 
sa to zmenilo, konkurencia medzi reśazcami 
neumožní PMÚ len tak ¾ahko zasiahnuś. Ná-
vrh nového zákona nie je ani reakciou na roz-
hodnutia súdov, ktoré by reflektovali obvine-
nia z protizákonného správania sa reśazcov. 
Je smutné, že Ministerstvo hospodárstva 
ani pôdohospodárstva nezverejnilo analýzu, 
ktorá by dokazovala, že pôsobenie reśazcov 
má negatívny vplyv na trh potravín ako ce-
lok. Pokia¾ však majú silné argumenty, mu-
seli by obstáś èi už pred súdom, alebo pred 
PMÚ, ktoré by mohli zasiahnuś. Preèo takto 
nepostupujú a namiesto toho vyrvárajú nové 
kontrolné mechanizmy? Nový zákon rozširu-
je bizarnosti, ktorých bol plný už predchádza-
júci zákon. Termíny ako “zjavne” nevýhodné 
podmienky, závislosś, prípadne “výrobná” 
cena patria skôr do uèebníc minulého reži-
mu. Vymenovanie a zakázanie všakovakých 
fínt, ktorými reśazce tlaèia dolu cenu pro-
ducentov spolu s dôsledným dodržiavaním 
ceny na úrovni výrobnej ceny však nebude 
maś iný efekt, ako pokles domácej produk-
cie a zvýšenie cien potravín pre ¾udí. Reśazce 

sú úspešné práve vïaka tomu, že logistiku a 
predaj dotiahli do dokonalosti, takže dovoz v 
rámci únie im nespôsobuje problémy. Ak vý-
robná cena slovenských producentov bude 
vyššia ako cena zahranièných producentov 
vrátane dopravy, naši producenti jednodu-
cho prídu o kšeft.

Práve možnosś dovozu výrobkov zo zahrani-
èia spôsobí, že prípadný rast cien vyvolaný 
novým zákonom nebude maś dramatický 
dopad na infláciu. Ak by zahranièní produ-
centi dokázali miestnym reśazcom predávaś 
za podstatne vyššie ceny, ako sú dnes na 
Slovensku, slovenskí producenti by už dávno 
vyvážali a nenaśahovali by sa so slovenskými 
reśazcami. To, že ceny významne nevzrastú a 
teda po¾nohospodári si ve¾mi nepomôžu, si 
prevdepodobne uvedomujú aj na Ministerst-
ve hospodárstva. Keby to bolo inak, tak by si 
tento zákon pri súèasnej miere premiérovho 
euronadšenia nikto nedovolil predložiś.

Je zaujímavé, že proti reśazcom sa nahlas 
neozývajú dodávatelia iných produktov, kto-
ré sú pravidelne na regáloch v akciách. Po¾-
nohospodári však žijú v inom svete – pokri-
venom rozsiahlymi dotáciami a reguláciam z 
dielne EÚ. A tie nedeformujú len trh, na kto-
rom pôsobia, ale aj ich obchodné metódy.

Pravda, 21.11.2007



 november, december 2007 str.7

Cestovanie za zdravím
Juraj Karpiš

Okrem cestovania za prácou, oddychom ale-
bo novými zážitkami dnes ¾udia cestujú aj za 
zdravotnou starostlivosśou.

Zdravotnú turistiku môžeme rozdeliś na dva 
základné druhy. Jednu skupinu zdravotných 
cestovate¾ov tvoria ¾udia zo zaostalých kra-
jín, putujúci za zdravotnou starostlivosśou, 
ktorá je v ich krajine nedostupná, prípadne 
je dostupná vo výrazne nižšej kvalite. Po-
merne novým fenoménom je druhá skupina, 
zložená z ¾udí z vyspelých krajín, h¾adajúcich 
vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosś za 
prijate¾né ceny v krajinách tretieho sveta.

Lebo musia...

Asi nikoho neprekvapí, že slovenskí zdra-
votní turisti patria do prvej skupiny. Naše 
zdravotníctvo nie je ani zïaleka v ideálnom 
stave. Nedostatok financií vedie k odchodu 
špièkových zdravotníckych pracovníkov do 
zahranièia. Napriek tomu, že minister zdra-
votníctva Ivan Valentoviè už ohlasuje obrat 
trendu a postupný návrat lekárov na Sloven-
sko, pod¾a vyjadrení iných zástupcov z odve-
tvia a údajov o zadlžovaní v sektore sa zdá, 
že v tomto prípade bolo prianie otcom myšli-
enky. Nehospodárne nakladanie s už aj tak 
malým objemom finanèných prostriedkov 
sa odráža v absencii investícií. Následkom 
je zastaranosś používaných zdravotníckych 
technológií, prípadne nedostupnosś niekto-
rých nákladných lieèebných postupov. 

Asi najznámejším slovenským zdravotným 
turistom je bývalý prezident Rudolf Schuster. 
Náhle zdravotné komplikácie v roku 2000 
rozbili jeho štátnickú dôveru v slovenské 
zdravotníctvo a pre istotu sa zveril – a to aj 
pri neskorších zdravotných problémoch, do 
rúk rakúskych odborníkov v Innsbrucku a vo 
Viedni. 

Zdravotná turistika na Slovensku sa však ne-
týka iba ¾udí s peniazmi a postavením, ktorí 
si vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti v 
krajinách západnej Európy môžu dovoliś. Pri 
niektorých diagnózach jednoducho nemáte 
inú možnosś. Ak napríklad potrebujete trans-
plantáciu peèene, pankreasu, p¾úc alebo 
chcete menej invazívnu operáciu srdca, za 
naše hranice vycestovaś musíte. Za posled-
ný rok zdravotné poisśovne odsúhlasili 460 
takýchto zákrokov v zahranièí. 

Lepší pomer cena/kvalita 

Druhá forma zdravotníckej turistiky je dia-
metrálne odlišná od tej slovenskej. V posled-
nej dobe dochádza v juhovýchodnej Ázii a 
južnej Amerike k prudkému rozvoju slobod-
ného trhu so zdravotnou starostlivosśou. V 
krajinách, ako je napríklad India, vznikajú 
vysokokvalitné nemocnice špecializujúce sa 
na poskytovanie špecifických výkonov pre 
zahranièných turistov. Absencia regulácie a 
kartelizácie týchto zdravotníckych zariadení 

zo strany hostite¾ského štátu vedie k vzni-
ku vysoko konkurenèných nemocníc, ktoré 
ponúkajú lacnejšiu zdravotnú starostlivosś 
pri minimálne rovnakej kvalite ako zdravotné 
systémy v západných krajinách. Pacienti sú 
plne informovaní o samotnom výkone, jeho 
rizikách, možných alternatívach a zároveò 
nákladoch. Na rozdiel od štátom regulova-
ných systémov totiž výkony nehradí tretia 
strana vo forme zdravotnej poisśovne. Paci-
ent tu v prevažnej miere platí zo svojho a v 
hotovosti, èo vytvára tlak na kvalitu a trans-
parentnosś. 

Pod¾a odhadov cestovalo za zdravotnou sta-
rostlivosśou v roku 2005 až 500-tisíc Ame-
rièanov, prièom toto èíslo neustále rastie. 
Zdravotná turistika sa však prekvapivo netý-
ka iba amerického systému s dobrovo¾ným 
zdravotným poistením. Až 70 tisíc pacientov 
z Ve¾kej Británie, kde je podobne ako u nás 
zdravotná starostlivosś „zadarmo“, sa ne-
chalo tento rok ošetriś v zahranièí. Celosveto-
vo sú najob¾úbenejšími destináciami India, 
Thajsko a Singapur, pre Amerièanov hlavne 
krajiny Latinskej Ameriky a Mexiko. Zdravot-
nej turistike sa venujú špecializované agen-
túry (obdoba cestovných agentúr). Lekári 
zamestnaní v týchto agentúrach zhodnotia, 
èi zdravotný stav záujemcu nevyluèuje ces-
tovanie a pomôžu mu s výberom nemocnice. 
Agentúra následne celú cestu zorganizuje. 
Ceny sú naozaj nízke. Celé balíky obsahujú-
ce letenku, stravu ubytovanie a výkon sú niž-
šie ako 1/3 ceny (niekedy až 1/5), ktorú by 
Amerièan zaplatil za rovnaký výkon doma. 

• Za výmenu bedrového kåbu zaplatíte v Ar-
gentíne, Singapure alebo Thajsku od 8 do 
12 tisíc dolárov, èo je zhruba polovica ceny v 
Európe alebo v USA.

• Za operáciu srdca úètuje indická nemoc-
nica Apollo v New Delhi 4-tisíc dolárov, kým 
v USA rovnaká operácia vyjde na 30-tisíc 
dolárov.

• Kým za výmenu kolenného kåbu zaplatíte v 
USA 30-tisíc dolárov, nemocnice v Singapure 
za rovnakú operáciu úètujú 18-tisíc dolárov 
a nemocnice v Indii iba 12-tisíc dolárov. 

Napriek nižším nákladom väèšinou nejde o 
nižšiu kvalitu:

• lekári sú èasto certifikovaní v USA, Ve¾kej 
Británii alebo Austrálii 

• asi 140 nemocníc mimo USA (napríklad v 
Indii) je certifikovaných americkou organizá-
ciu Joint Comission International, èo je rov-
naká organizácia, aká certifikuje americké 
nemocnice, ktoré sa podie¾ajú na štátnom 
programe Medicare. Predpokladá sa, že do 
dvoch rokov sa tento poèet zdvojnásobí

• niektoré zahranièné nemocnice sú priamo 
vlastnené alebo manažované zo strany pres-
tížnych amerických univerzít a zdravotných 
systémov ako napríklad Cleveland Clinic ale-
bo Johns Hopkins International.

• Najlepšie zahranièné nemocnice pravidel-
ne zverejòujú údaje o kvalite poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti (napríklad úmrtnosś 
pri rozlièných diagnózach) a porovnávajú ich 
s najlepšími nemocnicami v USA.

Èo spôsobí konkurencia

Ako hovorí ekonóm z Princeton University 
Uwe Reinhardt, zdravotná turistika „má po-
tenciál spraviś s americkým zdravotným sys-
témom to, èo japonské automobilky spravili 
americkým výrobcom áut“. Expandujúci slo-
bodný trh v zdravotnej starostlivosti pomôže 
cestou konkurencie vytvoriś tlak na uskuto-
ènenie reforiem v skostnatených zdravot-
ných systémoch západnej Európy a Severnej 
Ameriky. 

Rozdiely medzi oboma druhmi zdravotnej tu-
ristiky sú evidentné. Majú však rovnakú prí-
èinu. Je òou prehnaná regulácia. V Amerike 
a iných západných krajinách bariéry vstupu 
do odvetvia zapríèiòujú vznik kartelov, ktoré 
udržiavajú umelo vysoké ceny zdravotnej 
starostlivosti. Byrokracia a prísna regulácia 
potláèajú konkurenciu a inovatívny podnika-
te¾ský prístup v efektívnom napåòaní potrieb 
pacientov. Na Slovensku zase prehnaná re-
gulácia a neustále meniace sa nastavenie v 
systéme odradzujú vstup súkromného kapi-
tálu do odvetvia, èo vedie ku kapitálovej pod-
výživenosti celého sektora a neschopnosti 
systému držaś krok so svetovou medicínou.

.týždeò, 3.12.2007
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Cena štátu

Výdavky verejnej správy vs. výdavky na každého pracujúceho

Dar, èo si každý zaplatí
Radovan Ïurana

Ceny elektriny na Slovensku rastú len mini-
málne. Sú dve možnosti – buï boli privysoké 
doteraz, alebo si niekto kupuje ¾udí.

Necelé tri percentá rastu ceny elektriny pre 
domácnosti za obdobie troch rokov je famóz-
ny výsledok, ktorý by obstál aj v porovnaní 
s krajinami, ako sú Saudská Arábia èi Vene-
zuela.

Tento minimálny nárast, roène na úrovni 1,7 
percenta je o to zaujímavejší, že nedosahuje 
ani mieru inflácie.

A to v období, keï na svetových trhoch rastú 
ceny nielen elektriny, ale aj zdrojov elektriny 
(ropa, urán, uhlie). V èase, keï mzdové ná-
klady na zamestnancov energetických spo-
loèností na Slovensku rastú, za posledný rok 
o 6,5 percenta. V situácii, keï sa z dôvodu 
odstavovania zdrojov stáva zo Slovenska do-
vozca elektriny, kým doteraz bol významným 
vývozcom.

Nesmieme tiež zabudnúś, že zažívame tú 
príjemnú èasś hospodárskeho cyklu, v ktorej 
si môžeme dovoliś zvyšovaś spotrebu elek-
triny tým, že televízor máme v každej izbe, 
èasto spolu s poèítaèom, mnohí už inštalujú 
klimatizáciu. Keï to celé zhrnieme a podèi-
arkneme, aplikujúc poznatky z eko¬nómie, 
takýto nízky rast cien elektriny je śažko vy-
svetlite¾ný.

Buï – alebo

Ak rastie dopyt po elektrine, náklady na jej 
výrobu sa zvyšujú a konkurencia výrobcov 
neprichádza, cena nemôže ostaś bez zmeny. 
Tento paradox môžu vysvetliś iba dve alter-
natívy. Regulaèný úrad po nieko¾kých rokoch 
regulácie cien pochopil, že doteraz ceny zve-
lièoval. V minulosti popustil regulaèné opra-
ty a cenu nechal na takej vysokej úrovni, že 
posledné dva roky ju už výrazne nezvyšoval, 
aby sa dostal na ním považovanú optimálnu 

úroveò.

Druhé možné vysvetlenie je dotovaná cena 
pre domácnosti, inými slovami krížová dotá-
cia. To znamená, že jeden odberate¾ (podni-
ky) zaplatí viac, aby iný odberate¾ (domácnos-
ti) platil nižšiu cenu. Slovenské elektrárne 
túto alternatívu potvrdili, vraj ceny elektriny 
pre domácnosti budú dotovaś sumou 800 
miliónov korún.

Rozhodol Enel

Hoci má slovenská vláda pod kontrolou 
zhruba tretinu akcionárskych práv, nemož-
no predpokladaś, že táto dotácia vznikla na 
základe jej priameho vplyvu. O dotácii sa 
musel rozhodnúś Enel sám. Charitu však od 
Enelu nikto neoèakáva, svoju spoloèenskú 
funkciu a pozitívny vplyv na hospodársky 
rast si predsa Enel plní tým, že stabilne a 
spo¾ahlivo nám dodáva to, èo každý deò po-
trebujeme. Keby mal Enel skutoène charita-
tívne úmysly, tak založí fond, z ktorého bude 
adresne dotovaná spotreba ¾udí v hmotnej 
núdzi, to znamená ¾udí, ktorí pomoc potre-

bujú. Dotácia má iný ako charitatívny úèel. Z 
jej celoplošného charakteru možno tušiś, že 
nízke ceny sú zamerané na volièskú masu, a 
nie na chudobného spotrebite¾a.

Otázkou teda ostáva, preèo to Enel urobil. 
Identifikácia dôvo¬dov nie je cie¾om tohto 
textu, isté je, že Enel chce udržiavaś dobré 
vzśahy s vládou vzh¾adom na možné konflik-
ty (napríklad prevádzka VD Gabèíkovo).

Negatíva odkladania

Do pozornosti by som však dal možnosti vý-
voja cien elektriny pre domácnosti v najbliž-
ších rokoch. Kým po minuloroènom vypnutí 
prvého bohunického reaktora sa Slovensko 
stalo neutrálnou krajinou z poh¾adu dovozu, 
po vypnutí druhého reaktora budeme musi-
eś elektrinu dovážaś. Distribuèné spoloènos-
ti tak nedokážu elektrinu nakúpiś od Enelu 
za jeho zvýhodnené ceny, ale budú musieś 
akceptovaś „trhovú“ cenu zo zahranièia.

Je zrejmé, že túto elektrinu už ÚRSO na 
„volite¾nú“ úroveò nezreguluje. Cena bude 
musieś narásś. A v jednom roku bude musieś 
dobehnúś to, èo v posledných rokoch nedo-
kázala.

Pritom odkladanie zdražovania má pod-
statné ekonomické negatíva. Domácnosti 
nebudú nútené vyh¾adávaś efektívnejšie 
spotrebièe, nebudú sa uèiś šetriś. Na prud-
ké zdraženie nebudú pripravené. Na druhej 
strane umelo zvýšené ceny pre podniky zni-
žujú ich konkurencieschopnosś v porovnaní 
so zahranièím. A to nehovoríme o neistote, 
ktorú podobnými krokmi vnáša vláda med-
zi potenciálnych zahranièných investorov. 
Domácnosti si nakoniec za tento vianoèný 
darèek aj tak zaplatia.

SME, 11. 12. 2007

Aj keï to znie neuverite¾ne, už dnes 
predstavujú výdavky verejnej správy 
pri prepoète na jedného pracujúce-
ho 282 963 korún roène. Preèo vý-
davky prepoèítavame na pracujúce-
ho? Pretože pracujúci sú de facto tí, 
ktorí výdavky verejnej správy dotujú 
svojimi daòami a odvodmi. Ako uka-
zuje graf, výdavky verejnej správy 
porastú za 3 roky až na takmer 350 
000 korún na rok. Ko¾ko zarobíte za 
rok Vy?
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Do pozornosti Vám dávame tiež pravidelné komentáre, ktoré denne zverejòujeme na našej 
internetovej stránke www.iness.sk, ako aj naše blogové príspevky na www.aktualne.sk

Zdravý zisk
INESS vydal v septembri tohto roku publikáciu Zdravý zisk (Juraj Karpiš, Radovan Ïurana, 
Richard Ïurana). Kniha, ktorá je urèená zdravotníckym odborníkom, politikom, ale aj širokej 
verejnosti, pojednáva o úlohe zisku v zdravotníctve. Dozviete sa v nej, èo je to zisk a ako 
vzniká, a že jeho základnou funkciou (nielen v zdravotníctve) je motivácia podnikate¾ov k 
inovatívnym a z h¾adiska nákladov efektívnym napåòaniam potrieb spotrebite¾ov. V knihe sa 
tiež popisujú nástroje a deklarované ciele zdravotnej politiky a jedna celá kapitola je veno-
vaná negatívam spojeným so štátnym vlastníctvom a vysokou mierou regulácie odvetvia u 
nás na Slovensku.

Publikáciu Zdravý zisk si môžete zakúpiś priamo v INESS na Hviezdoslavovom námesti 17 v 
Bratislave, alebo vo vybraných kníhkupectvách.

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympa-
tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
finanène prispeli k ich uskutoèòovaniu, 
môžete tak urobiś bankovým prevodom na 
úèet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatra-
banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava).

Každému darcovi by sme radi zasielali in-
formácie o našich aktivitách a o využití da-
rovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, 
aby ste nám Váš príspevok oznámili na ad-
rese iness@iness.sk

Srdeène Vám ïakujeme.

      - mesaèník. Vydáva INESS - Institute of Economic and Social Studies, Adresa: Hviezdosla-
vovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk, e-mail: iness@iness.sk, è.úètu: 2664752087/1100

Pro/Anti Market
ANTI MARKET

Ïalší koncesionársky poplatok

Tentokrát nám ho úètuje Európska komisia. 
Za paneurópske rozhlasové vysielanie o di-
aní v únii, ktoré bude konzorcium 16 staníc 
denne prinášaś. Hoci sa projektu žiadna zo 
slovenských staníc nezúèastnila, prispievaś 
naò budeme, nepriamo, vo forme èlenského 
príspevku únii. Za polhodinové správy bude 
Komisia (teda aj my) konzorciu rádií platiś 
pol milióna korún denne.

Expandujúci štát

Rast podielu štátu na ekonomikách po ce-
lom svete ilustruje nasledujúca tabu¾ka vý-
voja príjmov z daní vyjadrených ako podiel 
na domácom produkte krajiny za posledných 
31 rokov z dielne OECD.

Dane rástli globálne a ich podiel na hrubom 
domácom produkte rozvinutých krajín sveta 
predstavuje v súèastnosti 36%.

Vyššie dane = nižšia spotreba alkoho-
lu?

V Anglicku sa opäś ozývajú hlasy volajúce po 
zvyšovaní daní za alkohol. Mala by sa tým 
obmedziś jeho spotreba, a tým aj ostatné 
negatíva s alkoholom spájané: opilstvo, ná-
silníctvo, vysoké náklady zdravotníctva.

Podobné iniciatívy však èasto prehliadajú 
niektoré základné ekonomické princípy. 
Vyššie dane nemusia viesś k želanému sta-
vu, ak sa prehliadajú „schopnosti“ trhu a 
fakt, že k zmene životného štýlu treba viac 
ako len vyššie ceny. Vhodným príkladom je 
prakticky nulový pokles spotreby cigariet v 
Èesku, po poslednom zvýšení daní (Sparty 
zdraželi o 14 Kè).

Ako spoznáte koniec papierovej meny?

O inflácii v Zimbabwe sme už v Market Fi-
nesse písali. Zdá sa, že koniec tejto papi-
erovej meny už nie je ïaleko. Zimbabwský 

hlavný štatistik hovorí, 
že pre nedostatok to-
varov v obchodoch už 
nevie vypoèítaś mieru 
inflácie.

Kartel

„Deò potom, ako FED 
(Federal Reserve 
– americká centrálna 
banka) sklamala in-
vestorov iba miernym 
znížením úrokových 
sadzieb, ohlásili v 
stredu centrálne ban-
ky severnej Ameriky a 
Európy najagresívnej-
šiu injekciu kapitálu 
do bankového systé-
mu od teroristických 
útokov v septembri 
2001.“

S následkami expan-

zívnej monetárnej politiky budú americké 
a európske centrálne banky bojovaś spo-
loène... expanzívnou monetárnou politikou. 
K èomu takáto politika vedie ste sa už do-
zvedeli z èlánku Americký prepadák z prvej 
strany tohto èísla Market Finesse.

 PRO MARKET
Zruší EÚ clá na dovoz obilia?

Zdá sa, že áno, aj keï iba doèasne. Komisia 
tak chce reagovaś na vysoké ceny na trhoch 
s obilím a krmivom. Keï zaène zatekaś do 
topánok, európsky protekcionizmus musí ísś 
stranou.

Od eurokomisárky pre po¾nohospodárstvo 
Marianny Fischer Boelovej sa dozvedáme, 
že „žatva bola v Európe slabá a ceny na 
európskom rovnako ako na svetovom trhu 
vzrástli.“

Európa je pritom èistým exportérom, t.z. viac 
obilia vyvezie ako dovezie. Môžu za to ex-
portné èi produkèné dotácie pre po¾nohos-
podárov a clá. Trh navyše deformujú aj iné, 
ïalšie nezmyselnosti, ako napr. dotovaná 
likvidácia nadprodukcie za úèelom umelého 
udržiavania cien.

Rast cien obilia však nie je len výsledkom 
slabej žatvy. Podpora producentom biopa-
lív totiž indukuje transfer obilnín a krmovín 
z oblasti spracovania potravín do produkcie 
etanolu.

Nad zrušením dovozných ciel na obilie ešte 
visí schválenie rady ministrov po¾nohospo-
dárstva EÚ. Zrušenie ciel pomôže nielen 
všetkým európskym spotrebite¾om, ale aj 
producentom z tretích krajín (ove¾a viac ako 
nezmyselné programy na pomoc tretiemu 
svetu). Zároveò sa zvýši tlak na efektivitu eu-
rópskych po¾nohospodárov. Príkladom nech 
je prípad Nového Zélandu...


