
„Poh¾ad vlády na hospodár-
stvo môžeme zhrnúś do pár 
krátkych fráz: Ak sa to hýbe, 
zdaòme to. Ak sa to hýbe dlho, 
regulujme to. A ak sa to presta-
ne hýbaś, dotujme to.“

Ronald Reagan
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Na Slovensku sa nájomné v reštituovaných do-
moch bude naïalej regulovaś. A to aj napriek 
tomu, že – ako vravia aj ¾avicoví ekonómovia - re-
gulácia nájomného je najefektívnejšou známou 
technikou ako znièiś mesto – okrem bombardova-
nia. Ekonomickým aspektom regulácie nájomné-
ho sa venujeme v èlánku Regulované nájomné.

Minister je èlovek, ktorý rozhoduje o využití takého 
množstva peòazí, o akom sa nám všetkým ani len 
nesníva. Napriek tomu sme èasto svedkami toho, 
že jeho rozhodovanie nerešpektuje základné eko-
nomické princípy. Príkladom môžu byś vyjadrenia 
nového ministra pôdohospodárstva, ktoré komen-
tujeme v èlánku Nevzdelaní novinári a vzdelaní 
ministri?

V posledných dòoch a týždòoch vláda opäś zaèína 
útoèiś na II. dôchodkový pilier. Zaujímavé urèite je, 
že kým pred dvoma týždòami nový generálny ria-
dite¾ Sociálnej poisśovne návrh opätovne otvoriś II. 
dôchodkový pilier zdôvodòoval tým, že slovenská 
ekonomika vraj náklady jeho zavedenia po minutí 
privatizaèných výnosov neutiahne, s príchodom 
krízy na finanèných trhoch sa objavil v rukáve pre-
miéra nový tromf: II. pilier vraj treba otvoriś kvôli 
celosvetovej finanènej kríze. Hodnoty akcií padajú 
a ¾udí treba pred pádom výnosov z akcií chrániś. 
II. pilier však nie je jedna z možností, ale kvôli ne-
zvratnému demografickému trendu nevyhnutnosś, 
píšeme v èlánku Ako budeme starnúś?

Prajem Vám príjemné èítanie, a nezabudnite na 
prechádzky do jesennej prírody.

Pred rokom, keï mnohí napriek obnaženej hypote-
kárnej kríze sršali optimizmom a radili nakupovaś 
akcie, ktoré strácali na cene, sme zastávali názor, 
že dopady hypotekárnej krízy sa ešte naplno nepre-
javili a že ozdravný proces nebude taký bezbolest-
ný. Dramatická situácia na svetových finanèných 
trhoch a pád „neznièite¾ných“ finanèných titánov 
potvrdili naše predpoklady. Zlyhal kapitalizmus 
ako sa nás snaží presvedèiś náš premiér? Sotva. 
Súèasná situácia je skôr (bolestivým) príkladom, 
kam vedie regulácia tej najdôležitejšej ceny v eko-
nomike – ceny peòazí v kombinácii s vládnou pod-
porou „bývania pre všetkých“. Viac o príèinách a 
dôsledkoch finanènej krízy, ako aj o pseudoriešení 
v podobe znárodòovania dlhov postihnutých inves-
tièných bánk píšeme v èlánku Štartujte tlaèiarne na 
peniaze!

Vysoké odvody spolu s minimálnou mzdou a šted-
rou dotaènou politikou na trhu práce fungujú ako 
spo¾ahlivá bariéra pri vytváraní nových pracovných 
miest. Táto úderná trojka má navážanejší dopad 
na tzv. lacnú prácu a trpia tak najmä potenciálni 
zamestnanci s nízkou kvalifikáciou. Na Slovensku 
sme svedkami dvoch èerstvých návrhov na zlepše-
nie tohto stavu. O prvom, zamestnaneckom bonu-
se, sme písali v minulom èísle. KDH nedávno tiež 
predstavila svoje riešenie - zníženie odvodového 
zaśaženia o šestinu. Tomuto návrhu sa venujeme v 
èlánku Nižšie odvody?

Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí vydalo 
Správu o sociálnej situácii za tok 2007. Niektorým 
zaujímavým údajom z tohto materiálu sa venujeme 
v èlánku Zopár zaujímavých èísel.
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Editorial
Richard Ïurana

èíslo 8-9  (aug. sep. 2008) roèník 3

Finanènú búrku vyvolanú vo¾nou monetárnou politikou 
americkej centrálnej banky zo zaèiatku 20. tisícroèia 
dnes zažívame v plnej sile.  Minulé leto megabublina na 
americkom trhu nehnute¾ností nafúknutá prúdom no-
vých, nièím nekrytých peòazí koneène praskla. Následná 
tlaková vlna už prevrátila viacero finanèných krížnikov, 
ktoré boli doteraz, rovnako ako kedysi Titanik, považova-
né za nepotopite¾né.

Americká vláda rozhadzuje vybraným súkromným inves-
torom záchranné vesty, tie však èoskoro môžu chýbaś 
obyèajnému Amerièanovi.

Straty sú naozaj obrovské. Kým v januári tohto roku 
pôsobilo na svetových trhoch ešte päś ve¾kých americ-
kých investièných bánk, dnes sú už len dve, prièom obe 
vehementne zháòajú partnera na fúziu. Zdecimované 
nie sú iba investièné banky, hypotekárany mor nakazil 

Štartujte tlaèiarne na peniaze!
Juraj Karpiš
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celej kríze svojím rizikovým správaním spo-
lupodie¾ali a v minulých rokoch z nafukova-
nia bubliny výrazne profitovali, bola údajná 
snaha predísś krachu ostatných fiananèných 
giganotv ako sú Lehman Brothers, Merill 
Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG.... 
Ubehlo šesś mesiacov a aké sú výsledky? 
Lehman zbankrotoval. Merill Lynch sa v ho-
dine dvanástej predal Bank of America. Fan-
nie Mae rovnako ako Freddie Mac boli pre 
istotu znárodnené. AIG by bez 85 miliárd od 
FEDu nasledoval Lehmana. Pomoc banke 

Bear Stearns teda kríze nezabránila, naopak 
vytvorila precedens pre ostatné súkromné 
subjekty, ktoré teraz k FEDu natàèajú svoje 
ruky s argumentom „keï neuhradíte naše 
straty, príde potopa.“

Spomedzi všetkých štátom ratovaných spo-
loèností si pozornosś zaslúžia najmä dva 
hypotekárne giganty Fannie Mae a Freddie 
Mac (FF). Tunajšie média správu o ich zná-
rodnení prijali pomerne vlažne a to napriek 
ich ve¾kosti a k¾úèovej úlohe, ktorú zohrali v 
celej kríze. Ich podnikaniu totiž len málokto 
rozumie. Pôsobenie FF je však pre pochope-
nie absurdnosti súèasných štátnych riešení 
k¾úèové. FF ako pološtátne agentúry hrali 
významnú úlohu v procese maskovania rizi-
kových hypoték a presmerovania kapitálu v 
hospodárstve od výrobcov hodnoty v iných 
odvetviach do neproduktívnych nehnute¾-
ností.

Agentúry FF vznikli ešte v 60. a 70. rokoch 
a mali uš¾achtilý cie¾: zabezpeèiś vlastné 
bývanie každému Amerièanovi.  Najrýchlej-
šou cestou ako tento cie¾  dosiahnuś bolo 
zažmúriś oèi nad neschopnosśou mnohých 
nových vlastníkov domu splácaś svoje dlhy. 
FF dlhodobo podporovali tak demokrati ako 
republikáni. Agentúry nakupovali balíky in-
dividuálnych hypoték od bánk a brokerov, 
ktorí ich poskytovali  jednotlivým ¾uïom v 
teréne. Tie potom  skombinovali a pospájali 
do takzvaných Mortgage Backed Securities 
(cenné papiere ruèené hypotékami), ktoré 
následne spolu so štátnou garanciou istiny 
a úroku predávali rôznymi koncovým inves-
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celý finanèný sektor. Trhová kapitalizácia 
finanèného sektora na americkom trhu sa 
za posledných 11 mesiacov prepadla o 4 
bilióny amerických dolárov. Za necelý rok 
sa tak ako gáfor vyparila hodnota vo výške 
približne 220 násobku slovenského štátne-
ho rozpoètu na tento rok. Na bilancovanie je 
však ešte priskoro a správy o nelikvidných 
finanèníkoch pribúdajú každým dòom. To-
xické hypotekárne deriváty sa skrývajú na 
súvahách množstva finanèných inštitúcií po 
celom svete a ani povinne optimistickí analy-
tici na Wall Street neveria, 
že Lehman Brothers bol 
poslednou zbankrotova-
nou  bankou.

Napriek tomu, že americká 
vláda a hlavný kormidel-
ník svetových finanèných 
trhov – americká centrál-
na banka FED sa snažia 
robiś èo je v ich silách, zdá 
sa, že to nestaèí. Dovtedy 
všemocné znižovanie úro-
kov koncom roku 2007 
nezabralo. Ani razantný, 
vyše 3% pokles základnej 
úrokovej sadzby v priebe-
hu pár mesiacov nevrátil 
na finanèné trhy dôveru. 
Lacné peniaze od FEDu 
niè nezmenili na tom, že 
banky, nevediac, kto všetko je nakazený 
hypotekáranym morom, nechcú riskovaś fi-
nanèný styk s rizikovým partnerom a odmie-
tajú vzájomné poskytovanie si pôžièiek. Ben 
Bernanke, nešśastník, ktorý je v súèasnoti 
guvernérom FEDu, si tak pohotovým znižo-
vaním základnej úrokovej sadzby po každom 
výraznejšom prepade na akciových trhoch 
akurát vyslúžil prezývku „bankomat pre Wall 
Street“ . Každá naivná pozitívna reakcia ak-
ciových trhov na znížene úrokovej sadzby 
bola následne nekompromisne udupaná śa-
živou ekonomickou realitou.

FED bol nútený z klobúka vytiahnuś ïalšie 
kúzla centrálenho bankovníctva. Okrem 
bezprecedentného rozšírenia zoznamu in-
štitúcii, ktoré si môžu od neho požièiaś pe-
niaze  napriamo, zaèal ako zábezpeku na 
svoje pôžièky akceptovaś aj hypotekárne 
(skoro bez)cenné papiere, prièom predstie-
ral, že majú hodnoutu takmer bezpeèných 
štátnych dlhopisov. Ani tieto èáry-máry však 
nezabránili likviditnej smrti prvého finanè-
ného titana Bear Stearns. Spoloènosś, ktorá 
ešte vo februári tohto roku vyplácala svojim 
manažérom miliardové odmeny, sa stala v 
marci nelikvidnou a bez garanèného úveru 
a záchranného predaja manažovaného FE-
Dom by skonèila bankrotom. Tento krok bol 
významným signálom o vážnosti celej krízy 
a bezradnosti FEDu. Hlavným argumentom, 
preèo FED za peniaze daòových poplatníkov 
bez jasných zákonných pravidiel a hlasova-
nia v Kongrese rozhodol zachrániś súkromnú 
spoloènosś a jej verite¾ov, ktorí sa navyše na 

torom a bankám. Práve peèiatka americkej 
vlády urobila z týchto dovtedy pofidérnych 
cenných papierov investièný nástroj s rizi-
kom vnímaným takmer na úrovni štátnych 
dlhopisov. MBS boli preto vysoko žiadané 
po celom svete, ve¾ké objemy drží napríklad 
aj èínska vláda. Agregáciou a garantovaním 
sa FF úspešne darilo maskovaś rozdiely v 
platobnej schopnosti jednotlivých hypote-
kárnych dlžníkov, prièom vyvolávali zdanie 
bezrizikovej investície a vïaka tejto ilúzii sa 
do nehnute¾ností lial neustále nový kapitál z 

celého sveta. Objem FF ga-
rantovaných hypotekárnych 
cenných papierov je ozaj 
obrovský a FF garantujú 
asi 80% trhu MBS. Na ab-
surdnosś takéhoto modelu 
podnikania, ktorý ignoroval 
možnosś poklesu cien ne-
hnute¾ností a neschopnosś 
chudobnejšej èasti populá-
cie splácaś svoje hypotéky 
v prostredí s vyššími úroko-
vými nákladmi upozoròovali 
niektorí analytici už roky. 
Osamelým hlasom v Kongre-
se bol bývalý republikánsky 
kandidát na prezidenta a 
kongresman Ron Paul, kto-
rý ešte pred piatimi rokmi 
dvíhal v Kongrese varovný 

prst: „ Presunom rizika plošnej neschopnos-
ti splácaś hypotekárne pôžièky zvyšuje vláda 
pravdepodobnosś bolestného prepadu na 
trhu nehnute¾ností. Špeciálne privilégiá FF 
zdeformovali trh, a dovolili týmto agentúram 
prilákaś kapitál, ktorý by za trhových podmie-
nok nikdy nezískali. Výsledkom je, že kapitál 
sa premiestòuje z iných produktívnych od-
vetví do bývania. To postihuje výkonnosś ce-
lého hospodárstva a znížuje životnú úroveò 
všetkých Amerièanov.“

Minulý týždeò musel FED záväzky FF pre 
ich problémy s likviditou znárodniś.  FF dnes 
ruèia za hypotekárne cenné papiere za viac 
ako 5 biliónov dolárov, jedná sa tak o najväè-
šie znárodnenie v histórii USA. Pre ilustráciu: 
5 biliónov dolárov je viac ako 30% americké-
ho hrubého domáceho produktu.

Ako môže finanèná pomoc americkej vlády a 
FEDu napraviś chybné investície vyplývajúce 
z bubliny na trhu nehnute¾ností? Kto nakoni-
ec všetky tie straty zaplatí? FED nemá žiad-
ne vlastné peniaze. Záväzky FEDu vo forme 
pôžièiek skrachovaným finanèníkom sa preto 
môžu vykryś iba dvomi spôsobmi. Buï z daní 
alebo natlaèením nových peòazí. Ale dane 
na pokraji recesie žiaden politik zvyšovaś ne-
bude. Pár hodín po ohlásení New Yorkského 
FEDu o záchrannom pláne pre  AIG oznámil 
americký minister financií Henry Paulson 
nutnosś „doèasného programu financova-
nia“ v rámci, ktorého dojde k zväèšeniu sú-
vahy FEDu, èo má zabezpezpeèiś potrebné 
financie na záchranné operácie. Povedané 
inými slovami, FED naštartoval tlaèiarne na 
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Porovnanie

Náklady vojny s finanènou krízou

Výdavky štátu

Náklady vojny s finanènou krízou vráta-
ne 700 miliardového záchranného plá-
nu dosiahnu asi dvojnásobok toho, èo 
doteraz stáli vojny v Afganistane a Iraku 
dohromady.

Legenda zvrchu: 

•potenciálna záchrana automobiliek

•návrh záchranného balíka z 20. sep-
tembra

•záchrana AIG z 17. septembra

•znárodnenie Freddie/Fannie zo 7. sep-
tembra

•garancia za Bear Stearns 17. marec

•refundaèné šeky zaslané Amerièanom 
americkým daòovým úradom na podpo-
ru ekonomiky, 13. február

Zdroj: Econopic Data

Výdavky na prémie k stavebnému spore-
niu

Suma: Výdavky štátneho rozpoètu na posky-
tovanie prémie k stavebnému sporeniu sú 
v roku 2008 rozpoètované v sume 1,4 mld. 
Sk.

V èom je problém? Výška prémie je v sú-
èasnosti 2000 Sk prièom poberaś ju môže 
ktoko¾vek, kto splní podmienky stavebného 
sporenia. Ktoko¾vek znamená, že prémiu 

môže poberaś aj minister Poèiatek a použiś 
ju na zve¾adenie jeho haciendy. Aby to ne-
bolo málo, prémiu môže poberaś aj na svoje 
deti v predškolskom roku. Systém prémie k 
stavebnému sporeniu je zbytoèným a nee-
fektívnym prehadzovaním zdrojov z jedného 
vrecka do druhého. Ak vezmeme do úvahy, 
že väèšinu daní uhradia pracujúci, tak ich 
individuálny príspevok je 617 Sk roène. Ak 
si založia sporenie, môžu dostaś síce 2000 

peniaze a straty hypotekáranych investorov 
tak cestou znehodnotenia meny zaplatia 
všetci držitelia amerického dolára.

Papierové peniaze majú zase raz vytvoriś ilú-
ziu riešenia nedostatku reálneho kapitálu. 
Krízu však riešia asi tak, ako ružová tablet-
ka bo¾avý zub. Rýchla a razatná likvidácia 
bankrotujúcich molochov by bola urèite 
ve¾mi bolestivá, no z dlhodobého h¾adiska 
prospešnejšia ako odkladanie problému do 
budúcnosti. Fakt, že firma nie je schopná 

uhrádzaś svoje záväzky a na trhu neexistuje 
nikto, kto by jej požièal, je jasným signálom, 
že namiesto produkovania hodnôt týmito 
hodnotami plytvá. Bankrot takejto firmy za-
chráni to, èo sa z aktív zachrániś dá a maje-
tok presunie do rúk ozajstných producentov 
hodnoty v ekonomike. Èím skôr sa pozrie 
Amerika pravde do oèí, tým menej zdrojov 
vyjde nazmar v stratovom podnikaní. Áno, 
mnoho bohatých a vplyvných ¾udí by prišlo 
o majetky. Majetková zodpovednosś za svoje 

konanie je však jedinou naozaj úèinnou re-
guláciou v kapitalizme. Rázne, pragmatické, 
èasto bolestivé, no z dlhodobého h¾adiska 
prospešné riešenia ale nie sú a nikdy ani ne-
boli politicky priechodné. A práve preto bežia 
po celom svete tlaèiarne peòazí na plné ob-
rátky. Okrem ilúzie riešenia však prinášajú aj 
v modernej dobe takmer zabudnuté obavy z 
hyperinflácie. 

.týždeò, 39/2008, 22.9.2008 

Sk, ale aký má táto redistribúcia zmysel, ak 
môže byś použitá na stavbu honosných víl, 
èi stavbu garáže pre tretie auto? Na druhej 
strane, je táto podpora skutoène rozhodujú-
ca pri investíciách bežných domácností, kto-
ré sa pohybujú v stotisícoch korún?

Zdroj: Návrh rozpoètu verejnej správy na 
roky 2008 - 2011, Ministerstvo financií
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Nižšie odvody?
Richard Ïurana

Vysoké odvodové zaśaženie práce je chronic-
kým symptómom slovenského pracovného 
trhu. Spolu s minimálnou mzdou a štedrou 
dotaènou politikou na trhu práce je jedným 
z najvážnejších bariér pri vytváraní nových 
pracovných miest.

Ako ukazuje štúdia Svetovej banky Paying 
Taxes 2008, patríme do prvej desiatky krajín 
na svete, kde zamestnávatelia platia zo svo-
jich zamestnancov najvyššie odvody. Tvoria 
viac ako tretinu nákladov na prácu zamest-
nanca (presne 35,9%), a to už od prvej za-
robenej koruny bez oh¾adu na výšku mzdy,. 
teda aj pri minimálnej mzde. Spôsobujú 
vrásky nielen na èelách zamestnávate¾ov, 
ale najmä nezamestnaných a nízkokvalifiko-
vaných zamestnancov.

V poslednej dobe zazneli dva návrhy na 
zmenu súèasného nelichotivého stavu. Prvý, 
pochádzajúci z dielne Inštitútu finanènej po-
litiky Ministerstva financií, si za cie¾ dával 
zvýšiś zamestnanosś. Je postavený na prin-
cípe negatívnej dane a dostal pomenovanie 
zamestnanecký bonus. Táto zamestnanecká 
prémia, ako si žiadajú bonus premenovaś 
odborári, však môže súèasný stav zmeniś 
len v malej miere. Priemerných 120 Sk me-
saène, ktoré sa navyše vyplatia naraz v jed-
nej platbe za rok, asi nebudú dostatoèným 
stimulom zamestnaś sa. Takéto opatrenie sa 
zároveò nijako pozitívne neovplyvní náklady 
zamestnávate¾a na existujúce alebo pláno-
vané pracovné miesta.

Druhý návrh je od KDH s cie¾om znížiś od-
vodové zaśaženie práce o šestinu. KDH ho 

zdôvodòuje minimalizáciou nákladov a rizík 
obèanov pri prechode na euro a podporou 
dlhodobo udržate¾ného hospodárskeho 
rastu. Toto opatrenie by nesporne sloven-
skému pracovnému trhu, nezamestnaným 
i zamestnávate¾om uvo¾nilo ruky. Áno, pri 
znížení odvodov o šestinu by zamestnanec 
s priemernou mzdou zarobil navyše roène 
sumu rovnajúcu sa jeho mesaènému príjmu. 
Na to, aby sa tento návrh stal predmetom se-
rióznej diskusie, je však treba tiež povedaś, 
aký bude výpadok príjmov Sociálnej poisśov-
ne z poistného a akým spôsobom bude ten-
to výpadok vykrytý.

Nie je totiž jasné, aký postup KDH navrhuje: 
èi niektoré poistné odvody zrušiś úplne alebo 
plošne znížiś o šestinu odvody do všetkých 
poistných fondov. Ak by sme napríklad zrušili 
tie, ktoré majú alebo by mohli maś komerè-
nú alternatívu, napríklad nemocenské pois-
tenie a poistenie v nezamestnanosti, celko-
vé odvodové zaśaženie by mohlo okamžite 
klesnúś o desatinu (z 35,9 na 32,4%). Ak by 
toto opatrenie bolo sprevádzané zrušením 
zodpovedajúcich dávok, Sociálnu poisśovòu 
by takéto opatrenie zabolelo len v rozsahu, 
v ktorom tieto fondy krížovo dotujú fond sta-
robného poistenia.

Plošné zníženie odvodov o šestinu by pri 
plánovaných bežných príjmoch Sociálnej 
poisśovne 125 miliárd korún znamenalo zní-
ženie príjmov fondov o 21 miliárd. Výpadok 
by zïaleka nepokryli vyššie daòové príjmy 
od zamestnancov z titulu vyšších daòových 
základov. Rozhodujúcu èasś chýbajúceho 

balíka by bolo treba uhradiś zo štátneho 
rozpoètu. Toto riešenie by teda muselo byś 
sprevádzané škrtaním a racionalizáciou vo 
výdavkoch verejnej správy, ak má byś dodr-
žaná podmienka klesajúceho deficitu roz-
poètu verejnej správy.

Priestor naò existuje, v štúdii Úspory a zdro-
je verejných financií sme vyèíslili, že prija-
tím istých racionalizaèných opatrení môže 
verejná správa každoroène ušetriś viac než 
41 miliárd korún. Úspory v tomto rozsahu by 
predstavovali nielen zdroje na krytie nákla-
dov dôchodkovej reformy, ale predstavovali 
by aj zdroje umožòujúce vykryś náklady navr-
hovaného zníženia odvodov. Došlo by však k 
významovému posunu v oblasti sociálneho 
zabezpeèenia. Dávky, pôvodne financované 
odvodmi zo mzdy, by boli hradené z daní. 
U tých sa ale nedá hovoriś o zásluhovosti, 
ktorá je základným parametrom dávok po-
isśovne. Jej obmedzenie by sme považovali 
za správny krok v prospech solidarity sys-
tému. Otázkou však ostáva, preèo KDH vo 
svojom návrhu nerieši túto rovnako dôležitú 
stránku sociálneho zabezpeèenia. Návrh tak 
ostáva polovièný, bez naèrtnutia, kam by sa 
v budúcnosti mala politika odvodov a dávok 
uberaś. Návrh znižovaś odvody je ale v kaž-
dom prípade chvályhodný. Avšak k sociálne-
mu systému treba pristupovaś komplexne 
z oboch strán – aj zo strany príjmov, aj zo 
strany výdavkov. 

SME, 18.9. 2008

Ako budeme starnúś?
Radovan Ïurana

Súèasná vláda používa metódu nenáhod-
ného výberu. V praxi to znamená, že z eu-
rópskych štatistík si cielene vyberá tie, ktoré 
sa hodia do marketingovej kampane. Preto 
predpokladáme, že najnovšie údaje o demo-
grafických prognózach z dielne Eurostatu, 
sa na pretras nedostanú. Bruselskí štatistici 
nám ma¾ujú nároènú budúcnosś, ktorá by 
sa dala charakterizovaś slovami - málo mla-
dých, prive¾a starých. A k tomu všetkému po-
kles celkovej populácie.

Za všetko hovorí nasledujúci graf. Dnes pa-
tríme medzi vekovo najmladšie štáty, za 50 
rokov sa však dostaneme do èela únie. Graf 
vyjadruje vek èloveka, od ktorého je presná 
polovica obyvate¾ov staršia, a druhá polovica 
mladšia.

V roku 2060 by sme mali maś s Poliakmi 
v celej únii najvyšší podiel starších ako 65 
rokov na produktívnej populácii (14-65 ro-
kov). Podiel sa zmení z dnešných 16,58% 

na 68,49%. Poèet detí vo veku 0-14 by mal 
klesnúś z 850 tisíc na 506 tisíc. Naopak po-
èet starších ako 65 rokov vzrastie takmer 
trojnásobne.

Tieto štatistiky by mali èítaś predovšetkým 
na ministerstvách práce a zdravotníctva. 

To¾ko starých ¾udí dnešný sociálny systém 
nedokáže uživiś. Paradoxne preto, že dnes je 
prive¾mi štedrý a v budúcnosti nebude do-
statok ¾udí schopných odvádzaś to¾ko peòazí 
do štátnej kasy. Druhý pilier tak nie je jednou 
z možností ale v podstate nevyhnutnosśou.
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Zopár zaujímavých èísel
Radovan Ïurana

Správe o sociálnej situácii za rok 2007, vy-
danej Ministerstvom práce, rodiny a sociál-
nych vecí, sme sa na našich stránkach skoro 
vôbec nevenovali. Tento nedostatok sa po-
kúsime aspoò èiastoène nahradiś zaujímavý-
mi èíslami z rodinného prostredia.

Tipnite si: aké je na Slovensku zastúpenie 
rodín s jedným, dvomi, tromi a viac deśmi? 
Myslím tým, rodiny, v ktorých vek detí ešte 
vytvára nárok na poskytnutie štátnej podpo-
ry vo forme prídavku na dieśa (to je bohužia¾ 
jediná a postaèujúca podmienka na vznik 
nároku, ktorý si môžu uplatniś aj rodiny mul-
timilionárov).

Jednodetné rodiny vyhrávajú a stále nízka 
plodnosś slovenských matiek sa podpisuje 
na postupnom raste tohto podielu. Ve¾kých 
rodín (3 a viac) je pritom len ledva cez 10%.

Súèasná vláda presadzuje zvyšovanie dá-
vok, obzvlášś príspevku pri narodení. Niet sa 
èomu diviś. Predstavte si, že vašou úlohou 
je efektívne zaujaś èo najviac volièov. Máte 
dve možnosti – zdvihnúś prídavky na deti o 
20% za 1,7 mld. Sk, prièom „komfort“ poten-
ciálneho volièa sa zvýši o 100 Sk mesaène, 
alebo zavediete nový príplatok pri narodení 
dieśaśa, ktorý poberate¾om zdvihne komfort, 
síce jednorázovo, ale o 20 tisíc korún a  štát-
ny rozpoèet zaśažíte len 207 mil. Sk.

Prvonarodených detí sa minulý rok narodilo 
necelých 19 tisíc.

Oficiálne zdôvodnenie zavedenia nového 
príplatku pri narodení dieśaśa bolo finanèná 
záśaž mladých rodín. Finanèná záśaž je do-
konca prezentovaná ako prekážka narode-
nia dieśaśa. Možno sa nájdu rodiny, kde to 
tak skutoène platí. Možno sú slovenské rodi-
ny skutoène tak opatrné, že deti 
neprivádzajú do nevýhodných 
podmienok. A možno na tom slo-
venské rodiny nie sú až tak zle. 
Závisí od Vás ako interpretujete 
nasledujúcu štatistiku, ktorá ur-

èuje poèet rodín 
v hmotnej núdzi 
s dieśaśom mlad-
ším ako 3 roky (6 
rokov v prípade 
telesne postihnu-
tého):

Z celkového po-
ètu poberate¾ov 
rodièovského príspevku bolo 
súèasne v systéme pomoci 
v hmotnej núdzi priemerne 
mesaène 5 091 poberate¾ov, 
èo predstavuje 3,77%. Oproti 

roku 2006 je to nárast o 0,3 p.b.

Zaujímavá by bola súśaž o poberate¾a naj-
väèšieho poètu dávok. Ministerstvo ju však 
nesleduje. Isté však je, že najśažšie si vášni-
vý poberate¾ siahne na dávku pre súèasne 
narodené trojèatá, alebo opakovane naro-
dené dvojèatá. Minulý rok to dokázalo 112 
poberate¾ov (táto dávka sa poberá roène až 
do 15 rokov trojièiek v sume cca. 3000 Sk 
na dieśa).

A ešte raz poberatelia dávok v hmotnej núd-
zi. V roku 2007 klesol poèet poberate¾ov o 
zhruba 30 tisíc, èo je 14%.Rastúca zamest-
nanosś, rastúca priemerná mzda, to sú plody 
reformnej práce, nie zvyšovania sociálnych 

dávok. Ale nie všade sa žnú plody rovnako. 
Regionálne rozdelenie naznaèuje problémy, 
ktoré však celoplošné riešenia nedokážu 
riešiś:

Percento obyvate¾stva SR v systéme pomo-
ci v hmotnej núdzi v jednotlivých regiónoch 
(2006-2007):

Neveselý je ešte jeden údaj. Poèet detí žij-
úcich v rodinách, ktoré poberajú dávky v 
hmotnej núdzi, síce klesol, ale hodnota 118 
495 je naïalej vysoká. Rodiè každého desia-
teho dieśaśa má problém nájsś si dostatoène 
platenú prácu.

Na záver jedna veselšia štatistika z roku 
2007:

Èisté peòažné príjmy na jedného èlena do-
mácnosti oproti roku 2006 vzrástli nominál-
ne o 11,8 % na 9 645 Sk a èisté peòažné 
výdavky na jedného èlena domácnosti o 9,0 
% na 9 214 Sk. Po zoh¾adnení vývoja spotre-
bite¾ských cien boli èisté mesaèné príjmy na 
jedného èlena domácnosti reálne vyššie o 
8,8 % a èisté peòažné výdavky o 6,0 %.

Regulované nájomné
Richard Ïurana

Svetlejšie zajtrajšky majite¾ov reštituovaných 
domov sa odsúvajú na neurèito. Vláda ozná-
mila, že nájomné sa v týchto domoch bude 
naïalej regulovaś.

Aj napriek miernemu uvo¾neniu (regulované 
nájomné od roku 2012 majú platiś iba ¾udia, 
ktorí nevlastnia podobný byt alebo nehnute¾-
nosś, do konca decembra sa zaregistrujú na 
ministerstve výstavby a neuzavrú inú doho-
du s prenajímate¾om bytu) ostáva regulácia 
nájomného v neutešenom stave.

Cenová deregulácia tak tento relikt z èias mi-
nulých stále obchádza. Dôsledkom je plytva-

nie, a obmedzenie schopnosti urèiś, èoho je 
ve¾a a èoho málo. Sme tiež svedkami zvlášt-
neho stavu, keï legitímny vlastník nemôže 
vo¾ne narábaś so svojim majetkom.

Politici potrebu regulovaného nájomného 
odôvodòujú tým, že bývanie je vïaka nemu 
pre nájomníkov dostupnejšie. Tento cie¾ 
však reguláciou nemožno naplniś.

Ak je cena za bývanie nižšia ako trhová cena 
v prípade plošnej regulácie nájomného, 
odrazí sa v správaní oboch strán trhu. Ná-
jomcovia si budú chcieś prenajímaś väèšie 
byty, a vlastníci budú maś naopak nižšiu mo-

tiváciu vzdávaś sa svojich bytov v prospech 
nájomcov (z dôvodu nízkej rentability). Vzni-
ká tak dojem nedostatku nájomných bytov, 
ktorý však nemá niè spoloène s fyzickým 
nedostatkom bytov. Je dôsledkom nesúladu 
medzi ponukou a dopytom, ktorý spôsobuje 
samotná regulácia.

Ak je cena za nájomné regulovaná selektív-
ne (niektoré byty sa prenajímajú za trhové 
ceny a iné za regulované), dopad je trochu 
miernejší, aj keï stále negatívny. Za to, že sa 
niektorým nájomníkom podarí bývaś za nižšie 
nájmy, zaplatia ostatní nájmami vyššími. Do 
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Cena štátu
Svetlá budúcnosś?

Ministerstvo financií predstavilo oèakávaný vývoj rozpoètov verejnej správy do roku 2011. Èo z neho vyplýva?

1) Verejná správa by mala hospodáriś s vyrovnaným rozpoètom, z èoho vyplýva, že naše deti nebude zaśažovaś zvyšovaním štátneho dlhu, 
ako je tomu dnes (v skutoènosti vláda, nako¾ko ŠR bude schodkový, v malom rozsahu dlh zvyšovaś asi bude). Tento pozitívny vývoj je však 

založený na predpokladanom vysokom raste HDP (do roku 
2011 by mal vzrásś o tretinu!), a teda aj daòových príjmov, 
èo sa vzh¾adom na recesiu európskej ekonomiky nemusí na-
plniś.

2) Rozpoèet vlády na rok 2011 už zahàòa aj výdavok na trans-
fer do Sociálnej poisśovne na vykrytie deficitu z titulu zave-
denia II. piliera. Vláda teda bude maś dosś prostriedkov na 
financovanie dôchodkovej reformy, a teda riadite¾ Sociálnej 
poisśovne svojimi tvrdeniami zavádzal.

Poznámka: Pri rozpoète VS  znamienko (+) znamená prebytok, 
znamienko (-) schodok

Zdroj: Návrh rozpoètu verejnej správy na roky 2009 až 2011, 
Ministerstvo Financií SR

www.cenastatu.sme.sk

tejto skupiny „znevýhodnených“ patria èasto 
práve tí, ktorým ma regulácia pomôcś: naprí-
klad mladé rodiny s deśmi. Inými slovami: tí, 
ktorí bývajú v bytoch s regulovaným nájmom, 
spôsobujú, že pre potenciálnych nájomníkov 
sa bývanie stáva menej dostupným. A teda 
docieli sa presný opak toho, èo sa reguláciou 

zamýš¾a.

Ako povedal švédsky ekonóm Assar Lin-
dbeck (inak socialista): „V mnohých prípad-
och sa regulácia nájomného javí byś naje-
fektívnejšou známou technikou ako znièiś 
mesto – okrem bombardovania.“

Nevzdelaní novinári a vzdelaní ministri?
Radovan Ïurana

Z èasu na èas sa predstavitelia súèasnej 
vlády pohoršujú nad nedostatkom vzdelania 
novinárov. Áno, náš malý a stále nedozretý 
trh s informáciami nedisponuje dostatkom 
dobre platených novinárov, avšak treba sa 
zamyslieś, od koho táto výèitka prichádza. 

Nedávny rozhovor s novým ministrom potvrd-
zuje, že problém so vzdelaním má aj kritizu-
júca strana. Na mysli mám teraz vzdelanie 
ekonomické. Pretože každý minister vlády, 
ktorý rozhoduje o miliardových èiastkach, by 
mal poznaś ekonomické základy trhového 
mechanizmu, aby vedel domyslieś dôsledky 
svojich rozhodnutí. To sa týka nielen minist-
ra financií, ale aj spravodlivosti, èi kultúry. 

Ak hovorím o základnom ekonomickom 
vzdelaní, nemám tým na mysli absolvovanie 
ekonomickej vysokej školy. Poznanie základ-
ných ekonomických princípov sa dá naštu-
dovaś v ïaleko kratšom èase. Nový minister 
pôdohospodárstva si buï tento èas dosia¾ 
nenašiel, alebo mu politická funkcia bráni 
tieto vedomosti používaś. Usudzujem tak na 
základe jeho odpovedí týkajúcich sa pome-
rov na trhu pôdohospodárov.

Na margo tohtoroèného poklesu cien obilia 
kvôli vysokej úrode hovorí, že „ro¾níci dostá-
vajú ove¾a menej ako vlani“. Minuloroènú 
slabú úrodu zase charakterizuje slovami: 
„ceny vyhnali nahor tí, ktorí ju nakupovali“. 
Tie odpovede musia zaraziś každého študen-

ta, ktorý pochopil lekciu o dopyte a ponuke. 
Odpovede ministra vyvolávajú dojem, že ro¾-
níci sa len nemo prizerajú, èo nenásytní ob-
chodníci robia. Pritom je to ro¾ník, ktorý musí 
súhlasiś s predajom. On je vlastníkom zrna 
a on neochotou predaś v èase nedostatku 
tlaèí na nákupcu, aby ponúkol vyššiu cenu. 
Na druhej strane logicky pri vysokej úrode 
sa sám ro¾ník musí prispôsobiś nízkej trhovej 
cene, inak mu zrno ostane na sklade. K ob-
chodu by nikdy nedošlo, ak by cena nebola 
výhodná pre oboch. Výhodná pritom nemu-
sí nutne znamenaś vysoká, ale „cennejšia“ 
oproti situácii, keby ro¾ník zrno nepredal. 

Ïalšia odpoveï naznaèuje, že minister ne-
chce akceptovaś ani teóriu komparatívnych 
výhod. Vraj „vajce vyrobené doma za tri ko-
runy je lacnejšie ako to, èo je o pár halierov 
lacnejšie dovezené zvonka“. Je to tradièné 
opakovanie mýtu, pod¾a ktorého sa domá-
ca produkcia viac vyplatí, lebo zamestnáva 
¾udí. Lenže ¾udia by mohli byś zamestnaní aj 
v produkcii iných tovarov a služieb, ktoré by 
vïaka vyššej pridanej hodnote mohli viesś 
k vyšším mzdám. Teória komparatívnych 
výhod hovorí, že regióny by mali produkovaś 
to,  v èom sú produktívnejšie, a  nakupovaś 
to, èo by inak produkovali s nízkou pridanou 
hodnotou. A to sa týka aj po¾nohospodárskej 
produkcie. Viazanie pracovnej sily v odvetví, 
ktoré negeneruje dostatoènú pridanú hod-
notu v porovnaní s alternatívnymi možnosśa-

mi, znamená neefektívne využívanie zdrojov 
krajiny a brzdenie rastu životnej úrovne. Sú-
èasná situácia v pôdohospodárstve, a to nie-
len v EÚ, je charakteristická vysokou mierou 
centrálneho plánovania, ktoré vedie k nízkej 
efektivite.

Dôkazom sú nielen prebytky potravín, pále-
nie vína na výrobu pohonných hmôt, ale aj 
ïalšia odpoveï ministra na otázku, èi farmá-
ri míòajú dotácie rozumne. Minister, tvrdí, 
že ak sú úèelovo viazané, tak sú používané 
rozumne. Napríklad:„na podporu farmárov 
v horších výrobných podmienkach“. Inými 
slovami na udržiavanie menej efektívnej pro-
dukcie, èo je plytvanie našimi peniazmi. 

Podobné výroky èi hodnotenie eurodotácií 
v pôdohospodárstve však nie sú doménou 
len slovenských ministrov, ale je ich poèuś aj 
z ostatných krajín EÚ. A keïže títo ministri 
tvoria Európsku radu v otázke po¾nohospo-
dárstva, je zrejmé, že ak nezaènú používaś 
ekonomické vedomosti a na farmárov na-
zeraś ako na každý iný komerèný sektor na 
trhu, na neefektívnej produkcii zapríèinenej 
aj rozsiahlou dotaènou podporou sa niè ne-
zmení.

Mimochodom, na dotaènú podporu farmá-
rom prispeje v tomto roku každý obèan Slo-
venska priemerne sumou 4600 Sk.

http://www.cenastatu.sme.sk


 PRO MARKET
Lekcie priamo z fachu

Ako je premiér odtrhnutý od reality dokumen-
tuje posledná reakcia odborárky na jeho vý-
rok „Èo je to za mzdu, ktorá je 8 100 korún 
hrubého? Ak sa textilný priemysel domnieva, 
že bude dlhodobo takto vydieraś ¾udí, alebo 
zdieraś ¾udí za 8 100 korún, nech to radšej 
zabalí a my sa radšej pokúsime rekvalifikáci-
ou týchto ¾udí umiestniś niekde inde.“

Šéfka odborového zväzu pracovníkov tex-
tilného, odevného a kožiarskeho priemyslu 
Daniela Žuffová vèera napísala premiérovi 
protestný list, v ktorom sa predsedu vlády 
pýta: „Vážený pán predseda vlády SR, èo vie-
te o textilnom priemysle?“ A pokraèuje: „zvý-
šením minimálnej mzdy sa mzdy nezvýšia“, 
mzdu pod¾a nej zvyšuje produktivita práce.

Vplyv konkurencie?

V Èesku sú nielen nižšie spotrebné dane 
na benzín a naftu, ale aj nižšia cena palív 
bez daní.Aktuálny rozdiel medzi èeskými a 
slovenskými cenami je minimálny – benzín 
máme po oèistení o dane drahší o 2,5% a 
naftu o 1%. Príèina tohto rozdielu pravde-
podobne tkvie v konkurencii. Kým v Èesku 
pripadá na 10 000 obyvate¾ov 3,5 èerpacích 
staníc, na Slovensku je to 1,5. Rozdielna je 
aj štruktúra trhu. 5 najväèších sietí kontrolu-
je len štvrtinu trhu.

Súkromná ochrana

Fond na ochranu vkladov v bankách, garanè-
né poistenie, regulácia úrokov spotrebných 
úverov, a ešte dlho by sa dalo pokraèovaś vo 
vymenovávaní ochranných opatrení, ktoré 
vlády v SR, resp. v EÚ prijali v záujme ochra-
ny spotrebite¾a. Zdôvodnením ochranných 
opatrení je okrem politických bodov aj ne-
dôvera v nenásytnosś podnikate¾ov.
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Pro/Anti Market
Príklad z Èeska však ukazuje, že aj podnika-
te¾ má záujem chrániś svojich zákazníkov.

Internetový server Aukro (èeská alternatíva 
eBay), kde môžete v aukcii predaś od zubnej 
kefky po auto, poskytne finanèné odškodne-
nie vo výške 20 000 Kè zákazníkovi, ktorý 
sa pri nákupe stane obeśou podvodu. Samo-
zrejme, aby odškodnenie nelákalo podvodní-
kov, podvod musí zdokumentovaś polícia.

Zdravý rozum

Neustávajúca budovate¾ská snaha integrá-
torov a harmonizátorov ve¾kolepej európskej 
myšlienky môže niekedy vyvolávaś dojem, že 
najvyšší predstavitelia tohto celku už nedo-
kážu zapojiś to, èo zvykneme nazývaś zdravý 
sedliacky rozum.

Nie vždy je tomu tak, svetielko nádeje teraz 
zablikalo z vyjadrení Gunthera Verheugena, 
komisára pre priemysel, ktorý sa nechal 
poèuś: „Existuje spôsob myslenia v inštitúci-
ách, že èím viac regulácií a pravidiel máte, 
tým viac Európy máte. Volám to dedièstvo 
Jacques Delorsa...udržaś stroji v behu...ma-
zaś tento stroj...daś tvorcom legislatívy prá-
cu...udržaś proces v behu...Vidia európsku 
integráciu ako proces, a ten proces spoèíva 
v tvorbe pravidiel. Je to chyba, veriś, že bu-
deme maś viac Európy, ak budeme maś viac 
regulácií.“

Verheugen tiež vyjadril svoje sklamanie z 
množstva direktív, ktoré vznikajú na zákla-
de objednávky lobistov, v tejto súvislosti 
vzniesol otázku, èi niektorý z jeho kolegov 
koneène príde s návrhom: „Každý návrh na 
novú legislatívu by mal obsahovaś odstavec 
hneï na zaèiatku dokumentu, kde by bolo 
uvedené, kto prišiel s požiadavku na takúto 
direktívu.“

 

ANTI MARKET
Milosś za budúce zásluhy

Tak možno interpretovaś podivnú argumen-
táciu Ministerstva hospodárstva Kórejskej 
republiky pri udelení milosti výkonným pred-
stavite¾om vplyvných firiem odsúdených za 
korupciu, vrátane riadite¾a spoloènosti Hy-
undai Motor Chung Mong-Koa (tri roky za 
úplatky vládnych úradníkov).

Cie¾om je „pomôcś posilniś národnú súdrž-

nosś a poskytnúś impulz pre podnikate¾ských 
lídrov a všetkých ¾udí k spoloènému úsiliu 
oživiś hospodárstvo a vytváraś nové pracov-
né miesta.“

Prinesie tento postup oèakávané výsledky? 
To ukáže až èas, ako však varuje Kim Sang-
-Jo, profesor na Hansung University, „tolero-
vaním podnikate¾ských zloèinov vláda nièí 
duch dodržiavania zákonov, èo predstavuje z 
dlhodobého h¾adiska ohrozenie rastu kórej-
ského hospodárstva.“

Podnikate¾ská etika, ktorá v tejto krajine 
predstavuje hlavne vo „vyšších sférach“ váž-
ny problém, tak dostáva ïalšiu facku.

Verejné telefónne automaty

Vedeli ste, že roène prispievate sumou 27 
korún na prevádzku verejných telefónnych 
automatov?

Obsluhovaś sieś verejne dostupných automa-
tov a doplácaś na ich neefektívnu prevádzku 
zo štátneho rozpoètu je v 21. storoèí, keï 
penetrácia mobilných služieb na Slovensku 
dosahuje takmer 98%, pomerne ve¾ký luxus. 
Je zrejmé, že nieèo ako právo telefonovaś so 
svojimi blízkymi neexistuje. 

Zabezpeèovaś lacné telefonovanie nie je 
úlohou štátu. Nech štát radšej vytvára pro-
stredie, v ktorom sa vïaka konkurencii ceny 
telefonických služieb stlaèia na minimum.
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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

Najbezpeènejšie mesto? Nedávno sme sa rozprávali so stolárom z Ukrajiny, ktorý sa po dvoch rokoch vrátil z Anglicka, z 
Manchesteru. Roboty tam bolo dosś a dobre platenej, ale radšej sa vrátil do Prahy. Do Anglicka totiž nechcel presśahovaś svoju rodinu kvôli 
vysokej kriminalite.

Štatistika Eurostatu o kvalite života v Európskych mestách zahàòa aj aspekt kriminality. V rebríèku európskych hlavných miest je, možno pa-
radoxne, na prvom mieste „hlavné mesto Európy“ Brusel. Ak sa presśahujete z Bratislavy do Bruselu, pravdepodobnosś, že vašu domácnosś 
vykradnú, stúpne desaś krát. V absolútnych èíslach je v Bruseli okradnutý každý stý obyvate¾, v Bratislave každý tisíci.

Iný príklad, v Taliansku máte najväèšiu šancu, že Vám ukradnú auto. Viac štatistík porovnávajúcich život v mestách Európy nájdete tu:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-082/EN/KS-SF-
08-082-EN.PDF
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Obchod verzus vlády

Rokovania Svetovej obchodnej organizácie 
pri okrúhlom stole v Dohe nevedú zatia¾ k 
žiadnym dohodám, ktoré by ponúkali trochu 
optimizmu pre slobodnejšie obchodovanie a 
odstraòovanie bariér.

Tie neprospievajú nikomu okrem politikov. 
Stále sme svedkami situácie, ktorú ve¾mi vý-
stižne charakterizuje tento obrázok:

Sledujte denne aktualizované komentáre na 
našej stránke

www.iness.sk

Pozvánka
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