
„Ak nieèo potrebuje podpo-
ru vlády, je to chybné samo o 
sebe. Pravda sa dokáže presa-
diś sama.“

Thomas Jefferson
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Tomu treba prispôsobiś marketing. Najlepší spô-
sob je možné pochybnosti prebiś banalitami. A tak 
namiesto serióznych argumentov èítame otázky 
ako Ko¾kokrát by ste s eurovými bankovkami oba-
lili zem okolo rovníka? alebo Z èoho je vyrobený 
bankový papier? Odpovede, aj keï nie tie „správ-
ne“, nájdete v èlánku Èo (ne)viete o eure?

V Amerike volia prezidenta. Túto udalosś v Market 
Finesse spomíname preto, že jeden z troch repub-
likánskych kandidátov vskutku stojí za našu po-
zornosś. Viac sa doèítate v èlánku Èo je to vlastne 
za kandidáta ten Ron Paul?

Vážení èitatelia, v roku 2008 sa cena štátu na jed-
ného pracujúceho vyšplhá na 300 tisíc korún za 
rok. Je to vysoká suma presahujúca roèný hrubý 
príjem èloveka s priemernou mzdou. V našich èlán-
koch a publikáciách pravidelne upozoròujeme, že 
nie všetky výdavky štátu majú svoje opodstatne-
nie a ich efektívnejším vynakladaním je možné 
znížiś cenu štátu – a teda aj mieru zdanenia ob-
èanov. V každom èísle Market Finesse budeme na 
druhej strane uvádzaś jeden druh výdavku štátu, 
ktorý  stojí za zamyslenie.

Prajem Vám príjemné èítanie.

Blíži sa termín podania daòového priznania a s ním 
vyplnenie tlaèiva, ktoré nám vždy pripomenie, ko¾-
ko sme v predchádzajúcom roku pracovali na seba 
a ko¾ko sme pracovali na financovanie štátu . Záver 
daòového priznania však obsahuje aj jednu pozitív-
nu kolónku, a tou je možnosś asignovaś 2% dane 
z príjmu a èasś vlastných prostriedkov nasmerovaś 
pod¾a svojej vôle, nie pod¾a vôle politikov. O tieto 
prostriedky sa už druhýkrát uchádza aj INESS. Ve-
nujte nám svoje 2% a podporíte naše úsilie o šíre-
nie všeobecného povedomia o spôsobe fungovania 
trhových mechanizmov, efektov štátnych zásahov a 
ich dopadov na spoloènosś a životy bežných ¾udí! Ak 
stále nie ste rozhodnutí, komu svoje 2% venujete, 
pozrite si na našej internetovej stránke www.iness.
sk, èo všetko sme za uplynulý rok urobili. Tento rok 
toho chceme urobiś ešte viac.

Urèite sa budeme naïalej venovaś aj sociálnemu 
systému. Napríklad debata o smerovaní dôchodko-
vého systému pod¾a nás nie je úplná a vláda pri 
navrhovaní novely obchádza zásadné parametre 
systému, o èom píšeme v èlánku Jeden rozmer chý-
ba na tejto strane.

V poslednej dobe sa ve¾a hovorí o biopalivách. O 
tom, aké sú odvrátené strany dotovania biopalív sa 
doèítate v èlánkoch Pochybné ciele dotovania bio-
palív a Tri ekologické oriešky EÚ.

Euro zostáva mantrou politikov, ktorí nás neustále 
presviedèajú o výhodách jeho skorého zavedenia. 
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Diskusia o výhodnosti èi nevýhodnosti sporenia v 
druhom pilieri nemá konca. Bohužia¾ sa však oby-
èajne obmedzuje na výpoèty a prehliada niektoré 
zásadné aspekty dôchodkového zabezpeèenia.

K zložitej otázke výhodnosti druhého piliera pris-
túpila vláda s banálnou ¾ahkosśou. Premiér Fico, 
ministerka Tomanová a riadite¾ Sociálnej poisśovne 
zvolili spôsob populistický, zameraný na financie, 
bohužia¾ bez zverejnenia podložených argumentov. 
Pravdepodobne sa pozreli na štatistiku miezd v slo-
venskom hospodárstve a vyšlo im, že dostatoène 
ve¾a ¾udí má mzdu pod 29 000 Sk. Ich úèasś v pr-
vom pilieri by hrozbu nesolventnosti na pár rokov 
zažehnala.

Možno analyzovali hlbšie, a skutoène poèítali vý-
nosy. Avšak na vykonanie týchto kalkulácií treba 
odhadnúś nieko¾ko zásadných premenných, ako 
je rast ekonomiky, miezd èi infláciu. Je jasné, že 
výsledok výpoètov je nutne ovplyvnený želaným vý-
sledkom, ktorý chceli naši analytici vo výpoète dosi-

ahnuś. No aj keby boli zástancovia prvého piliera 
èo ako objektívni, výsledok ich výpoètov nemôže 
staèiś na rozhodnutie o tom, èi ostaś v druhom pi-
lieri.

Hodnota, resp. význam sporenia má pre sporite¾ov 
aj rozmery, ktoré sa nedajú tak ¾ahko kvantifiko-
vaś. Nie je to len možnosś dedenia úspor, patrí 

Jeden rozmer chýba
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sem napríklad aj možnosś (nie záruka) dosi-
ahnuś vyššie zhodnotenie, ako možno oèa-
kávaś od prvého piliera. Tieto faktory sa do 
vzorca vložiś nedajú. O objektívnejšie urèe-
nie výhodnosti sa snaží vládny Inštitút finan-
ènej politiky. Nezameriava sa na finanènú 
výhodnosś, pri h¾adaní odpovede pokladá aj 
otázky týkajúce sa vnímania rizika, èi zdra-
votného štýlu. Výsledkom nie je hodnota, ale 
odporuèenie.

Je to iste vhodnejší prístup - do rozhodovania 
vstupujú aj nemerate¾né parametre a hod-
notenie zoh¾adòuje individuálne preferen-
cie. Ale aj táto dôchodková kalkulaèka má 
svoje muchy. Odhliadnuc od toho, že niekto-
ré otázky sú śažko zodpovedate¾né aj pre od-
borníkov, nie to laikov (napríklad o rýchlosti 
konvergencie slovenskej ekonomiky), pred-
sa len je ve¾ká váha výsledku postavená na 
jednej premennej – veku. Kalkulaèka tak 42 
roènému èloveku s príjmom 100 tisíc korún 
mesaène odporuèí ostaś v prvom pilieri. O 
rok mladšiemu zamestnancovi už odporuèí 
sporenie.

Je zrejmé, že naformulovaś plynulé precho-
dy sporenia/poistenia je śažké, ak nie ne-
možné. Avšak práve tento malý modelový 
príklad, v ktorom viac ako príjem rozhoduje 
vek, vypovedá o tom, že aj tento objektív-
nejší test je ovplyvnený hodnotami zosta-
vovate¾ov. Museli si položiś otázky – mal by 
èlovek s nadštandardnými príjmami využívaś 
štátom garantovanú formu dôchodkového 
poistenia? Mal by štát vyplácaś dôchodky 
¾uïom, ktorí si pravdepodobne poèas živo-
ta nasporia viac, ako dostanú v dôchodko-
vých dávkach? Mal by štát o dvadsaś rokov 
neskôr zaśažovaś odvodmi pracujúcich, aby 
sa vyskladali na vysoký dôchodok 42 roèné-
ho manažéra, keï už dnes sa na najvyšší 
dôchodok musia skladaś šiesti pracujúci s 
priemernou mzdou? V inštitúte zrejme všet-
ky tieto otázky zodpovedali kladne.

Vyjadrili tým názor, že aj úspešní majetní 
¾udia v modernej spoloènosti by mali byś 
súèasśou schémy dôchodkového poistenia. 
Možno nie zámerne, ale je to v súlade s poli-
tickým presvedèením dnešnej koalície.

Tá nevidí obèana, ktorý je zodpovedný za 
svoje rozhodnutia a verejné zdroje èerpá v 
nevyhnutnom množstve v prípade núdze. 
Obèana nepovažuje za èlena rodiny, komu-
nity, ale za stavebnú jednotku štátu, ktorú 
si k sebe neoddelite¾ne pripútava pupoènou 
šnúrou finanèných tokov.

Tlak na vstup do prvého piliera vyjadruje 
presvedèenie, že nezávislosś a samostat-
nosś nie sú hodnotami, ktoré by spoloènosś 
mala pestovaś. Preferuje víziu spoloènosti, 
v ktorej sa o dôchodok èlovek zaène staraś 
až pri prvej ceste na poštu po jeho výplatu. 
Tento rozmer diskusii o dôchodkoch zatia¾ 
chýba. Obmedzuje sa na poèítanie, v ktorom 
pilieri dostane dôchodca o 100 korún viacej. 
Pritom nás èaká ve¾ká novela zákona o so-
ciálnom poistení. Snáï prebehne dôkladná 
diskusia a pri príprave novely sa zodpovedne 
odpovie aj na tieto otázky.

SME, 22.2.2008

Porovnanie
Ekonomická sloboda a ekonomický rast

Údaje uvedené v grafe sú silným dôkazom v argumentácii 
proti centrálne plánovanému hospodárstvu. Neprekvapu-
je, že slobodnejšie krajiny rástli rýchlejšie. Zaujímavé ale 
je, že reštriktívne krajiny zaznamenali úhrnne v rokoch 
1992 až 2001 pokles vo výkone hospodárstva. V èasoch, 
keï západný svet zažíva nebývalý nárast bohatstva, je 
priemerný príjem Afrièana o 11% nižší ako v roku 1960. 
Po ekonomickej slobode by preto mali volaś nielen biznis-
meni ale najmä chudobní ro¾níci z rozvojových krajín.

Graf: Os X - Rozdelenie krajín do kvintilov (kvintil = pätina 
celkového poètu) pod¾a indexu EFW (Economic Freedom 
of the World, hodnotia sa národné politiky a inštitúcie 
ekonomickej slobody, prièom Bottom predstavujú najme-
nej slobodné a Top najslobodnejšie), os Y - Rast HDP na 
obyvate¾a v %

Zdroj: Johan Norberg - In Defense of Global Capitalism 
(2001)

Výdavky štátu
Dotácia slovenskému centru pre dizajn

Výdavky štátu na prevádzku úradu: 9 mil. 
Sk

Poèet zamestnancov: 13 – výdavky na 
mzdy 5,212 mil. Sk (57% celkových výdav-
kov) v roku 2006

Èo SCD robí: Vydáva èasopis, organizuje sú-
śaže a výstavy, poskytuje knižnièné a archi-
várske služby, udržiava vlastnú web stránku 
a vydáva newsletter.

Väèšinu výdavkov úradu spotrebujú mzdové 
výdavky. Organizácia národnej ceny za dizajn 
vyjde na 1 milión korún. Vydáva èasopis, kto-
rý nenesie riziko, èi si nájde dosś èitate¾ov 
a inzerentov, ktorí zaplatia jeho vydávanie. 
Prevádzkuje knižnicu, ktorú navštívi priemer-
ne 10 ¾udí denne, prièom v Bratislave exis-
tuje nieko¾ko väèších knižníc, ktoré by túto 
èinnosś mohli prebraś.
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Pochybné ciele dotovania biopalív 
Radovan Ïurana

Energetický balíèek zverejnený Európskou 
komisiou by mal krajiny únie zaviazaś k spl-
neniu 10% podielu biopalív na celkovej spo-
trebe palív do roku 2020. Hlavnými dôvodmi 
týchto opatrení sú snaha znížiś závislosś na 
dovoze ropy a znížiś emisie vznikajúce pri 
spa¾ovaní fosílnych palív. Oba tieto dôvody 
však majú závažné nedostatky.

Závislosś EÚ na dovozoch ropy každoroène 
rastie. Politici radi burcujú verejnosś možný-
mi tragickými scenármi v prípade zastavenia 
dodávok. O to viac, keï cena ropy v priebehu 
pár rokov vzrástla o viac ako 100%.

Biopalivá by mali túto závislosś obmedziś, 
avšak ich možnosti sú príliš malé. Už dnes 
je EÚ závislá na dovoze surovín na výroby 
biopalív. Možnosti pestovania energetických 
plodín na území EÚ sú obmedzené, bránia 
tomu niektoré medzinárodné zmluvy, ale aj 
ekológovia, pretože rozširovanie monokul-
túrnych plôch a vysádzanie na neornej pôde 
nesie so sebou negatívne environmentálne 
následky. Hoci osiata plocha prudko rastie 
(na Slovensku plocha repky olejnej vzrástla 
za posledné dva roky o 33%), pre potreby EÚ 
to ani zïaleka nestaèí.

Aj Európska agentúra pre životné prostredie 
upozoròuje, že v Európe nebude dostatok 
po¾nohospodárskej pôdy na vypestovanie 
dostatoèného množstva surovín na tak vyso-
ké ciele. Nepriamo to potvrdzuje aj skutoè-
nosś, že už teraz sa 20% spracovate¾ských 
kapacít sústreïuje v okolí námorných prísta-
vov, aby mohli èo najlacnejšie spracovávaś 

dovážanú surovinu. Ilúzia o zvyšovaní ener-
getickej sebestaènosti a znižovaní závislosti 
sa tak rozplýva.

Hoci Slovensko s plnením tohto nároèného 
cie¾a problémy maś nebude, aj kvôli tomu, že 
patrí medzi rekordérov v podiele osiatej plo-
chy repky olejnej, produkcia dnešných biopa-
lív vytvára aj novú formu závislosti. Výkyvy 
poèasia dokážu výnosmi plodín zahýbaś viac 
ako arabskí šejkovia dodávkami ropy. Zame-
ranie sa na biopalivá tak nielenže neelimi-
nuje geopolitické riziko, ale ešte aj zavádza 
nové riziko nepriaznivého poèasia. A poèasie 
sa nedá predplatiś žiadnymi peniazmi.

Aj druhý cie¾ stráca pevnú pôdu pod nohami. 
Posledné výskumy klimatológov ukazujú, že 
používanie dusíkatých hnojív pri pestovaní 
energetických plodín prvej generácie vedie 
k podstatne vyššej emisii dusíkatých plynov, 
ako sa predpokladalo . Tie majú takmer 300 
násobne vyšší skleníkový efekt ako CO2, tak-
že v koneènom dôsledku spa¾ovanie biopa-
lív nepovedie k znižovaniu oteplenia. Práve 
naopak, tento proces urýchli v porovnaní so 
spa¾ovaním benzínu alebo nafty. Paradoxne 
je tento efekt najvýraznejší práve pri repke 

olejnej, ktorá je hlavným zdrojom pre výrobu 
biodieselu v Európe.

Ukazuje sa teda, že ciele stanovené Komisi-
ou v oblasti biopalív sa nepodarí naplniś. To 
samo o sebe by nebolo až takou tragédiou, 
keby masívna podpora biopalív nemala aj 
nežiaduce ved¾ajšie dôsledky. Je zrejmé, že 
rastúci dopyt po pôde za úèelom pestovania 
energetických plodín sa musí premietnuś 
do rastu cien základných potravín, ktorý sa 
prejavuje už dnes. V rozvojových krajinách 
padajú za obeś vysokému dopytu po rast-
linných olejoch dažïové pralesy. Pôvodná 
myšlienka spotrebovávaś odpad z po¾nohos-
podárstva sa tak vïaka politikom a nepre-
myslenému tlaku ekologistov a záujmových 
skupín dostala do roviny, ktorú si pred pár 
rokmi želal málokto.

Treba pritom poznamenaś, že biopalivá ne-
dokážu znížiś našu súèasnú spotrebu ropy, 
dokážu len spomaliś nárast jej spotreby. Za 
týchto okolností by sa Európska komisia, ale 
aj naša vláda mali vyvarovaś neefektívnych 
dotácii týchto programov. Okrem neistých 
výsledkov a nežiaducich ved¾ajších dôsled-
kov totiž pôsobia negatívne aj v inom smere. 
Vidina dotovaného zisku viaže kapitál, ktorý 
by mohol byś investovaný do vývoja skutoène 
efektívnych alternatív. Zároveò dotované 
ceny opticky skres¾ujú cenu energií, a tým 
brzdia základný a najefektívnejší motivátor 
vývoja – rast cien.

SME, 6.2.2008

Pýta sa ma inzerát v mojom ob¾úbenom týž-
denníku, ktorý má prilákaś ¾udí na výstavu 
„Euro, naša mena“ v Slovenskom národnom 
múzeu a rovno uvádza tri otázky. V tomto 
mini teste som prepadol.

Dostala ma hneï prvá otázka:

Ak poukladáte ved¾a seba všetky eurové 
bankovky, ktoré sú v obehu, ko¾kokrát by ste 
s nimi obalili zem okolo rovníka?

a) 200 b) 400 c) 600

Neviem, vzdávam sa. A hneï priznávam, 
že rovnako neviem aký vysoký by bol ståpec 
zložený zo všetkých slovenských mincí v 
obehu alebo do ko¾kých autobusov by sa 
zmestili zamestnanci Národnej banky Slo-
venska. Viem však, že poèet obalení rovní-
ka eurovými bankovkami neustále rastie 
èo urèite nie je dobrá správa pre ¾udí, ktorí 
euro používajú. Rovnaké množstvo služieb a 
tovarov totiž naháòa viac nových bankoviek 
èo vedie k rastu cien. Množstvo hotovosti v 
obehu narástlo z 250 miliárd eur zaèiatkom 

roku 2002 na 627 miliárd eur koncom roku 
2007, èo je rast o neuverite¾ných 250% len 
za 7 rokov. Pristúpenie troch trpaslíkov (Slo-
vinsko, Malta a Cyprus) do eurozóny tento 
rast urèite nevysvet¾uje. Slovenské mincov-
ne a tlaèiarne v tomto období rovnako neza-
há¾ali, no inflácia slovenskej hotovosti bola o 
nieèo nižšia. Množstvo obeživa narástlo z 80 
miliárd zaèiatkom roku 2002 na 138 miliárd 
v novembri 2007 èo je nárast o 172%.

Z èoho je vyrobený bankový papier?

a) nie je to papier, ale plastová fólia b) z extra 
jemnej drevenej bunièiny c) z èistej bavlny

Ïalšia rana. Netuším. Vzh¾adom na to, že 
sa nechystám falšovaś, je mi celkom jedno 
èi to je bavlna, plast alebo bunièina. Ja od 
peòazí èakám najmä to, že nebudú strácaś 
svoju hodnotu. A fakt je, že držaś hodnotu 
sa bankovkám vïaka neustálej inflácii evi-
dentne nedarí. Znamená to teda, že mate-
riál z ktorého sú vyrobené, je príliš lacný a 
dostupný. Jeho ponuka nie je obmedzená 

nedostupnou surovinou alebo vysokými ná-
kladmi śažby. Ktoráko¾vek vláda si tak môže 
za pomoci centrálnej banky bankoviek vytla-
èiś dosýtosti a uvaliś tak na svojich obèanov 
inflaènú daò.

Posledná otázka už len dokres¾uje predsta-
vu Európskej komisie a Ministerstva financií 
(ktoré celú akciu podporujú) o tom, ktoré 
informácie sú pre ¾udí v súvislosti s eurom 
dôležité.

Existujú v skutoènosti mosty, ktoré sú zobra-
zené na eurových bankovkách?

a) áno b) nie c) iba niektoré z nich

Netuším, èi si autori grafických návrhov vy-
mýš¾ali. Je mi však jasné, že mosty späś k 
Slovenskej korune sú už spálené a cesta za 
eurom je jednosmerná. Len pre informáciu 
- v októbri schválená informaèná kampaò o 
eure nás bude stáś v priemere 60 korún na 
jedného pracujúceho.

Aktuálne.sk, 6.2.2008

Èo (ne)viete o eure?
Juraj Karpiš
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Tri ekologické oriešky EÚ 
Radovan Ïurana

Podpora obnovite¾ných zdrojov, biopalivá, 
znižovanie emisií. Tri heslá, ktoré by podob-
ne ako tri oriešky, mali priniesś malý zázrak 
a ú¾avu našej śažko skúšanej atmosfére. 
Hoci vedci stále hovoria o vplyve èloveka na 
otep¾ovanie v termínoch pravdepodobnosti a 
nie istoty, politici, zvlášś tí nevolení v Bruseli, 
majú v otázke otep¾ovania jasno.

Zachráni nás len slnko voda vietor a èím skôr, 
tým lepšie. Toto politické rozhodnutie však 
nie je zadarmo. Pre tri oriešky v uvedenom 
poradí platí – zdaòovaś, zdaòovaś, zdaòovaś. 

Každá služba alebo produkt, ktorý nie je 
rentabilný, vyžaduje dotáciu z iných zdrojov. 
Výstavba teplárne na biomasu alebo výkup 
elektriny zo slneèných kolektorov sa neobí-
de bez našich peòazí. Èi už vo forme vyššej 
ceny, alebo prerozde¾ovania našich daní.

Tento fakt sa však už politikom predáva 
śažšie. Preto si vymysleli viacero pomôcok. 
Na prostú verejnosś funguje mantra fondov 
Európskej únie. Verím tomu, že väèšina oby-
vate¾ov Slovenska netuší, že do spoloènej 
pokladnice EÚ dávame to¾ko ako na celú 

políciu so súdmi dohromady. A že peniaze 
z Bruselu nedostávame “zadarmo“. Tých 
obèanov, ktorí si vedia spoèítaś dva a dva 
však treba nachytaś šikovnejšou ¾sśou. Tou 
sa stala tvorba pracovných miest. Európska 
komisia nám s radosśou oznámila, že nový 
priemysel obnovite¾ných zdrojov vytvorí mili-
ón pracovných miest. Takáto správa predsa 
musí presvedèiś aj najzarytejších odporcov 
veterných turbín.

Našśastie tých, ktorým ostali posledné zvyš-
ky sedliackeho rozumu, nepresvedèia. Vedia 

Èo je to vlastne za kandidáta ten Ron Paul?
Richard Ïurana

Z pôvodne 11 republikánskych kandidátov 
na amerického prezidenta ostali v hre iba 
traja: arizonský senátor John McCain, ex-
guvernér Arkansasu Mike Huckabee a kon-
gresman Ron Paul. Posledne menovaný v 
našich médiách dostane priestor len ve¾mi 
zriedkavo. A keï ho dostane, býva oznaèo-
vaný za nevýrazného outsidera. Kto je tento 
èlovek a preèo si zaslúži našu pozornosś?

V našich konèinách sa do pozornosti médií 
dostáva najmä vïaka neuverite¾nému finan-
covaniu svojej prezidentskej kampane. Na 
rozdiel od ostatných kandidátov nezískava 
väèšinu prostriedkov od ve¾kých donorov a 
korporácií, ale od malých prispievate¾ov a 
obèanov. V nede¾u 16. decembra minulého 
roku sa mu za jediný deò podarilo vyzbieraś 
viac ako 6 miliónov dolárov, èím ïaleko pred-
èil svojich ove¾a známejších a favorizovanej-
ších republikánskych konkurentov. Na túto 
sumu sa mu za jeden deò poskladalo skoro 
60 000 podporovate¾ov! Na porovnanie – v 
predchádzajúcich prezidentských vo¾bách 
vyzbieral za jeden deò najviac demokrat 
John Kerry – 5,7 milióna.

Ron Paul je v Spojených štátoch známym 
zástancom slobody a práv jednotlivca. Je 
èlenom amerického kongresu s krátkymi 
prestávkami od roku 1974. Na post prezi-
denta Spojených štátov kandidoval už v roku 
1988. Vo vo¾bách skonèil na treśom mieste 
za republikánom George H. W. Bushom a de-
mokratom Michaelom Dukakisom.

Ide o suverénne najpopulárnejšieho prezi-
dentského kandidáta na internete, ktorého 
podporujú priaznivci z celého sveta. Aké sú 
dôvody „Revolúcie Rona Paula“, ako svoju 
kampaò sám nazýva? Ron Paul sa hlási k 
ústavnej minimálnej vláde (je zástancom 
dramatického zníženia vládnych výdavkov a 
návratu k ústavným princípom), nízkym da-
niam, slobodnému trhu a návratu ku komo-
ditným peniazom (zlatému štandardu). Pra-
videlne hlasuje proti skoro všetkým návrhom 

týkajúcim sa zvyšovania vládnych výdavkov, 
iniciatív alebo daní (vïaka èomu si vyslúžil 
prezývku „Dr. No“).

Jeho tridsaśroèné konzistentné hlasovanie 
viedlo jedného kongresmana k vyjadreniu, 
že „Ron Paul zosobòuje ideál obèana - štát-
nika tak, ako si ho predstavovali Otcovia Za-
kladatelia (autori Americkej ústavy). Nikdy 
sa nespreneveruje svojím princípom a nikdy 
nerobí kompromisy.“

Kongresman Ron Paul je zástancom takej 
zahraniènej politiky, ktorá nezasahuje do su-
verenity iných štátov. Hlasoval proti rezolúcii 
o vojne v Iraku a naïalej kritizuje americkú 
prítomnosś v tejto krajine. Je proti zneužíva-
niu vojny proti teroru na úkor obèianskych 
slobôd. V tejto súvislosti je tiež zaujímavé, že 
traja najväèší finanèní podporovatelia kam-
pane Rona Paula sú z americkej armády 
(U.S. Army), amerického námorníctva (U.S. 
Navy) a amerického letectva (U.S. Air For-
ce). Ron Paul získal od armády dvakrát viac 
prostriedkov ako Clintonová a Obama dohro-
mady a skoro trikrát viac ako súèasný hlavný 
republikánsky favorit John McCain, vojnový 
veterán a zástanca prítomnosti amerických 
vojsk v Iraku.

Obèianske slobody obmedzujú aj vládne zá-
sahy do trhových mechanizmov, proti ktorým 
Ron Paul vystupuje. Podporuje zrušenie dane 
z príjmu, väèšiny vládnych úradov a ako kri-
tik inflaènej politiky aj Americkej centrálnej 
banky (FED). Je zástancom decentralizácie 
systému zdravotnej starostlivosti. Sloganom 
jeho volebnej kampane do Kongresu v roku 
2004 bolo: „Najlepší priate¾ daòového po-
platníka“.

Hoci je Ron Paul pôvodným povolaním le-
kár (na svet priviedol viac ako 4 000 detí), 
a stále vedie prax, je autorom viacerých 
kníh venovaných nielen slobode jednotlivca 
v spoloènosti, ale aj ekonomickým témam, 
napríklad obnoveniu zlatého štandardu v 
menovej politike.

Jeho „princípmi slobody“ sú: práva patria 
jednotlivcom, nie skupinám. Majetok majú 
vlastniś ¾udia, nie vláda. Majú byś dovolené 
všetky dobrovo¾né asociácie– ekonomické 
aj sociálne. Úlohou vlády v menovej politike 
má byś zachovanie integrity meny, nie po-
die¾aś sa na podvode jej znehodnocovania, 
ako sa to dnes deje v USA. Úlohou vlády má 
byś ochrana slobody, nie prerozde¾ovanie 
bohatstva alebo garantovanie špeciálnych 
privilégií. ¼udia majú niesś zodpovednosś za 
svoje životy a konanie, nie vláda.

Keï bol Ron Paul v roku 2006 na pozvanie 
nášho inštitútu v Bratislave, iba zaèínal s 
prípravami na svoju prezidentskú kandida-
túru. Doterajšie výsledky prevýšili jeho vte-
dajšie oèakávania. Ron Paul je unikátnym 
príkladom politika, ktorý pri hlasovaní nerobí 
kompromisy so svojím presvedèením ani v 
prípade, že to neprospieva jeho momentál-
nej popularite, preto by si z neho mali príklad 
všetci politici, našich politických predstavi-
te¾ov nevynímajúc. „Najlepší priate¾ daòové-
ho poplatníka“ – teda bežného obèana – si 
pozornosś urèite zaslúži.

Hospodárske noviny, 19.2.2008
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totiž, že ak na vytvorenie pracovného mies-
ta potrebujem dotáciu, niekde inde budem 
pracovné miesto musieś zrušiś. Niekde inde 
totiž podnikate¾ovi, platiacemu dane, budú 
chýbaś prostriedky, aby zaplatil nového ale-
bo súèasného zamestnanca. Zákon zacho-
vania energie platí aj v hospodárstve, hoci 
niektorí politici to radi popierajú. Na zánik 
pracovných miest bude maś vplyv aj navrho-
vaný aukèný systém obchodovania emisných 
povoleniek. Oèakávaná vyššia cena za tonu 
CO2 vyvolaná aukèným systémom povedie 
k zatváraniu priemyselných podnikov, ktoré 
budú svoju výrobu sśahovaś do rozvojových 
krajín, kde takto prísne limity nebudú. V ide-
álnom prípade sa prepusteným zamestnan-
com týchto podnikov podarí zamestnaś v „no-
vom“ priemysle obnovite¾ných zdrojov. Poèet 
pracovných miest sa tak nezvýši. Avšak na 
to, aby mohli pracovaś v menej efektívnych 

podnikoch ako predtým, doplatíme vyššou 
cenou ich produkcie, ktorú budeme musieś 
kupovaś. O tom sa už politikom hovoriś ne-
chce. Hoci slovenské vlády dosia¾ zelené 
energie zvlášś masívne nedotovali, odvážne 
ciele predložené Komisiou si už dotácie vyži-
adajú a vo väèšom rozsahu.

Celý boj proti emisiám však vyznieva mini-
málne otázne, keï sa pozrieme na niektoré 
investièné aktivity vlády (nielen súèasnej). 
Netreba vysvet¾ovaś, že budovanie dia¾nic 
povedie k zvýšeniu poètu automobilov a 
teda k rastu emisií. Ešte èudnejšie vyzerajú 
plány na rozširovanie prevádzky štátneho le-
tiska. Poèet cestujúcich by sa mal do 8 rokov 
zoštvornásobiś. Pritom práve doprava má v 
únii na svedomí štvrtinu emisií CO2. Špeciál-
ne lietadlá, lietajúce na krátke vzdialenosti 
medzi európskymi centrami spotrebujú viac 
paliva, ako by spotrebovali cestujúci idúci tú 

istú trasu vo dvojiciach, ale v autách.

Pod¾a návrhu komisie by mali vlády pätinu 
výnosov z aukèného predaja povolení emito-
vaś CO2 použiś na podporu zelených energií. 
Zvyšok môžu použiś na èoko¾vek, napríklad 
práve spomínané dia¾nice. Ponúka sa tak 
paralela s ikonou boja proti otep¾ovaniu, 
nosite¾om Nobelovej ceny Al Gorom, ktorý 
bubnuje na poplach zo svojho domu s roè-
nou spotrebou elektriny na úrovni desiatich 
domácností. Politika podpory „zelenej“ ener-
gie má logické trhliny. Na mieste je preto 
požiadavka, aby vlády otvorene informovali 
aj o jej negatívach. Aby obèanov neprekva-
pil posledný otvorený oriešok, ktorý prinesie 
nižší hospodársky rast a stagnáciu životnej 
úrovne.

Hospodárske noviny, 11.2.2008

Bohatí Afrièania?
Richard Ïurana

Zakladate¾ Microsoftu Bill Gates ohlásil, že 
chce v boji s chudobou a hladom pomôcś 
viac ako 300 miliónmi dolárov, ktoré budú 
urèené na zvýšenie úrody a príjmu farmárom 
v rozvojových krajinách. Snáï Gates dokáže 
dohliadnuś na to, aby boli prostriedky využité 
èo najefektívnejšie.

Opatrnosś je na mieste aspoò z dvoch dôvo-
dov:

1. Zo strany vyspelých krajín je efektívnejším 
riešením zrušenie obchodných bariér, dotá-
cií po¾nohospodárom, vysokých ciel a kvót 

na dovoz po¾nohospodárskych produktov z 
rozvojových krajín. Takýto postup prospieva 
k vymaneniu sa zo závislosti od bohatších 
krajín a zároveò vytvára solídny základ k 
vyššej produkcii hodnôt a rastu bohatstva 
do budúcnosti. Slobodný obchod prospieva 
viac ako finanèné injekcie zo západu.

2. Vládne finanèné dotácie rozvojovým kraji-
nám èasto nekonèia u adresátov pomoci, ale 
na súkromných úètoch politických predstavi-
te¾ov. Ako uvádza jeden z najznámejších sve-
tových ekonómov Jeffrey Sachs, v roku 2004 

skonèilo na švajèiarskych úètoch (najmä) 
afrických politikov 94 miliárd dolárov. V roku 
2005 to už bolo 150 miliárd dolárov! Asi 
80% všetkej pomoci Afrike bolo ukradnutých 
skorumpovanými politikmi a tieto prostried-
ky boli presmerované späś na úèty bánk na 
západe.

Takže, ak chceme naozaj pomôcś, zvážme 
úèelnosś a efektivitu pomoci.

Hospodárske noviny, 1.-3. 2. 2008

Cena štátu

Príjmy zdravotných poisśovní z odvodov a daní pracujúcich
Zdravotníctvo nie je zadarmo a 
každý rok platíme vïaka rastúcim 
mzdám viac. Porovnanie percentu-
álneho rastu s infláciou ukazuje, že 
odvody pracujúcich, vrátane z daní 
financovaných odvodov platených 
štátom, rástli reálne za posledné 
štyri roky v priemere o 9% roène. 
Priemerná platba na jedného pra-
cujúceho sa za posledných 7 rokov 
takmer zdvojnásobila, v roku 2008 
dosiahne 42 217 Sk.

Zdroj HPI, dáta nezahàòajú ostatné 
príjmy poisśovní (nerezidenti, pená-
le a pod.), graf INESS

www.cenastatu.sme.sk



PRO MARKET
Stanfordská univerzita ruší poplatky za 
štúdium pre menej majetných

Stanfordská univerzita od budúceho roku 
ruší poplatky za štúdium pre študentov z 
rodín, ktorých príjem je nižší ako 100 tisíc 
dolárov roène. V súèasnosti tvoria študenti 
z takýchto rodín asi tretinu všetkých študen-
tov.

Pre študentov z rodín s príjmom pod 60 tisíc 
dolárov dokonca univerzita poskytne zadar-
mo ubytovanie a stravu. Toto je už tretie zni-
žovanie poplatkov za štúdium pre študentov 
z menej majetných rodín za posledné tri roky. 
Od študentov sa ale oèakáva, že budú Uni-
verzite prispievaś zo svojich zárobkov poèas 
leta alebo zo zárobkov poèas akademického 
roka. Táto finanèná pomoc zo strany Univer-
zity ju bude stáś v budúcom akademickom 
roku 114 miliónov dolárov, vôbec najviac z 
takýchto a podobných programov v histórii 
krajiny. Z poplatkov za štúdium pritom vybe-
rie pod¾a odhadov presne polovicu: 57 mili-
ónov dolárov.

Škola si takúto pomoc môže dovoliś, veï je 
treśou najbohatšou univerzitou v Spojených 
štátoch, prièom jej majetok dosahoval na 
konci roka 2006 hodnotu viac ako 14 mili-
árd dolárov. Tento rok oèakávajú, že sa im 
podarí formou fundraisingu získaś 200 mili-
ónov dolárov.

Pre študentov je znižovanie poplatkov urèi-
te dobrá správa, a môžeme predpokladaś, 
že profitovaś z takéhoto postupu bude aj 
samotná univerzita. Môže takouto formou 
získaś nadaných nemajetných študentov, 
ktorí jej v budúcnosti výrazne pomôžu pri 
zvyšovaní kredibility. Uvidíme, ako sa zacho-
vá konkurencia.

 ANTI MARKET
 Africké paralely

Je zaujímavé sledovaś dôsledky politiky ce-
novej regulácie a ich dopad na životy tých, 
ktorých mali najviac chrániś – chudobných. 
Ešte zaujímavejšie je sledovaś neochvejnosś 
presadzovania týchto politík aj napriek zlyha-
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Pro/Anti Market
niam v (aj ve¾mi blízkej) minulosti.

Rukopis diktátora Mugabeho v Zimbabwe v 
boji proti chamtivým kapitalistom v podobe 
cenových stropov a inflácie priniesol nedo-
statok tovarov – medzi nimi i základných po-
travín – a prázdne regály do obchodov.

Venezuelský prezident Hugo Chávez, usiluj-
úci sa zo svojej krajiny spraviś socialistický 
štát, èelí podobnému problému. Potom, ako 
jeho vláda zaviedla reguláciu cien potravín, v 
obchodoch chýbajú základné potraviny. Ob-
chodníci predsa nebudú predávaś pod cenu. 
Reakcia na seba nenechala dlho èakaś a 
pod¾a oèakávania si Chávez na pranier zo-
bral „bezoh¾adných kapitalistov“, ktorí hro-
madia zásoby a neposkytujú ich obyvate¾om. 
„Verím, že ma ospravedlnia, ale musím zasi-
ahnuś a vyvlastniś tieto ve¾ké reśazce výrob-
cov a distribútorov potravín,“ varoval prezi-
dent v nede¾u podniky v televíznom prejave. 
„Budeme hlavne sledovaś tie ve¾ké, teda tie, 
kde je ten najtvrdší kapitalizmus,“ dodal.

Napriek cenovým stropom sa mu s infláciu 
bojovaś nedarí. Inflácia vo Venezuele je na-
jvyššia v celej Latinskej Amerike a nepomá-
hajú ani pseudoriešenia ako je škrtanie núl 
na bankovkách. V januári padli tri, èím sa má 
z venezuelského bolivaru staś silná mena.

Inflácia za dverami

Nepríjemným prekvapením bol januárový 
skok vo ve¾koobchodných cenách v su-
sednom Rakúsku. Medziroèný rast cien vo 
ve¾koobchode zrýchlil z decembrových 6,6 
% na 8,3 %. Jedná sa o najväèší medziroè-
ný nárast indexu od roku 1981. Zdá sa, že 

riešenie americkej hypotekárnej krízy globál-
nou monetárnou expanziou prináša svoje 
nechcené ovocie.

Nepríjemného prekvapenia sa doèkali aj 
v susedných Èechách. Napriek tomu, že k 
rastu cien prispela aj zmena spodnej sadzby 
DPH (z 5% na 9%), januárový 7,5 % medziroè-
ný rast spotrebite¾ských cien vyráža dych.

Socialistická podstata SNS

SNS je skôr socialistickou ako pravicovou 
stranou. Koho nepresvedèil volebný program 
strany, od ktorého boli viac v¾avo už len ko-
munisti a SMER-SD, ten dostal ïalší dôkaz 
v podobe úspešného návrhu poslancov SNS 
Rafaja, Slotu a Chrbeta. V parlamente schvá-
lený návrh zákona ochráni liberalizáciou 
ohrozené monopolné postavenie Slovenskej 
pošty na listy do 50 gramov.

Monopolné zisky Slovenskej pošty tak môžu 
aj naïalej pokraèovaś a tento štátny podnik 
sa nemusí obávaś konkurencie v podobe 
kvalitnejších a lacnejších služieb alternatív-
nych operátorov.

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympatizu-
jete s aktivitami INESS a radi by ste finan-
ène prispeli k ich uskutoèòovaniu, môžete 
tak urobiś bankovým prevodom na úèet INE-
SS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. 
s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). 
Do správy pre prijímate¾a uveïte „Dar“.

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.

Zaujímavá internetová adresa
Popredný odborník na dane, Daniel J. Mitchell z CATO Institute, sa dal na hereckú kariéru. Nie, nebojte sa, 
jeho ambíciou nie je zarobiś milióny v hollywoodskych trhákoch, ale atraktívnejšou formou priblížiś používa-
te¾ovi internetu ekonomické termíny, ktoré sa stretávajú s èastým nepochopením.

Potom, ako pripravil filmy o daòovej konkurencii a dani z príjmu právnických osôb, si zaúèinkoval vo vlast-
nom filme o Lafferovej krivke, v ktorom sa snaží jednoducho a pochopite¾ne vysvetliś vzśah medzi daòovou 
sadzbou, zdanite¾ným príjmom a daòovým výnosom. Sám priznáva, že jeho èlánky nepadajú na úrodnú 
pôdu a politici èasto vzśahy medzi daòami, príjmami a výnosmi nielenže nechápu, ale èasto aj pletú. Držme 
mu v jeho novej kariére palce. 

http://www.youtube.com/watch?v=fIqyCpCPrvU

http://www.youtube.com/watch?v=fIqyCpCPrvU

