
„Nie je nič tak trvalé ako do-
časný vládny program.“

Milton Friedman
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ani korunu píšeme v článku (Ne)návratná pôžička 
Lesom SR.

Šetrenie a obmedzovanie neprioritných výdavkov 
pritom v našich podmienkach nie je nič nedosiah-
nuteľné. O tom, že vo výdavkoch verejnej správy 
existujú rezervy, hovoria aj výsledky zdokumen-
tovaného plytvania verejnými financiami v rámci 
projektu INESS Plytvanie štátu. Za celý rok 2008 
a prvý štvrťrok 2009 sme zachytili medializované 
plytvanie vo výške 8 miliárd korún. V článku Hos-
tina sa blíži ku koncu - Plytvanie štátu rok 2008 
píšeme o výsledkoch podrobnejšie.

Plytvanie je pritom charakteristickou črtou kaž-
dého prerozdeľovania, ktoré nemá dobrovoľný 
základ. Nevyhýba sa ani Európskej únii, na čo po-
ukazuje článok Eurofondy na Ferrari Testarossa a 
iné. Je až neuveriteľné, na čo všetko sa používajú 
eurofondy únie, kam každoročne odvádzame viac 
ako 15 mld. Sk.

Na záver by som vás rád upozornil na knihu, ktorá 
nedávno vyšla v českom preklade a ktorú si môže-
te zakúpiť aj u nás v INESS. Peníze, banky a hos-
podářské krize, taký je titul diela, ktorého autorom 
je Jesús Huerta de Soto a ktorého prečítanie vám 
pomôže pochopiť fungovanie dnešného bankové-
ho systému a úlohu, akú jeho štruktúra zohrala vo 
finančnej kríze.

Prajem vám príjemné čítanie.

Hospodárska kríza spôsobuje vrásky na čele nielen 
podnikateľom, ktorí proti nej bojujú v prvej línii, a 
zamestnancom, ktorých pracovné miesta ohrozuje, 
ale aj vládnym úradníkom. 5,9 % hospodárske spo-
malenie v porovnaní s prvým  štvrťrokom predchá-
dzajúceho roka má za následok nižší prísun peňazí 
do štátnej kasy než vláda naplánovala. No a keďže 
v tomto roku plánuje rozdeliť o 11,9% prostriedkov 
viac ako v roku minulom, problém je na stole.

Vláda sa k výraznému šetreniu nechce odhodlať. 
Napriek každodenným informáciám o hospodár-
skych problémoch a daňových výpadkoch sa Minis-
terstvo financií na revíziu príjmov verejnej správy 
chystá až v júni. Každý jeden deň je pritom v tejto 
situácii mrhaním možnosťami a našich peňazí, ako 
vysvetľujeme v článku Čo sa minulo, sa už neu-
šetrí.

Bude zaujímavé sledovať, ako a kedy vláda na krízu 
zareaguje aj inak, ako tlačovou konferenciu prezen-
tujúcou nepodstatné opatrenia bez reálneho dopa-
du na podnikateľské prostredie. Otáľanie s týmito 
opatreniami znamená každodenný rast deficitu, 
ktorý nám kvôli vysokým úrokovým nákladom ob-
medzí možnosti dosahovať vyrovnaný rozpočet, či 
znižovať daňové zaťaženie.

Vláda nielenže nešetrí, ale naopak, proti kríze vyru-
kovala s ďalším záchranným plánom, tentoraz chce 
pomôcť štátnemu podniku Lesy SR – z vrecka kaž-
dého jedného Slováka plánuje vytiahnuť  370 ko-
rún na návratnú dotáciu, ktorá má pomôcť Lesom 
SR krízu ustáť. O tom, že tieto prostriedky môžu byť 
premrhané a že Lesy SR de facto z pôžičky nevrátia 
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Hostina sa blíži ku koncu
Plytvanie štátu rok 2008

Prepad príjmov verejnej správy vytvára napätie vo 
verejných financiách, ktoré by malo byť sprevádza-
né okamžitým zavádzaním radikálnych úsporných 
opatrení a obmedzovaním neprioritných výdavkov. 
Euro, ktoré dnes minieme, totiž zajtra neušetríme. 
Ani zadlženie štátu, ktoré je v európskom porovna-
ní relatívne nízke, by nemalo viesť k ľahkovážnemu 
prístupu k vysokým deficitom. Ak si totiž nízke za-
dlženie dokážeme udržať, dokážeme si na rozdiel 
od zadlžených krajín v budúcnosti udržať aj nízke 
dane, čím vytvoríme základ pre rýchlejší hospodár-
sky rast na Slovensku.

Napriek tomu, že vláda viackrát verbálne prejavila 
odhodlanie šetriť, konkrétne kroky zatiaľ chýbajú a 
doterajšie aktivity majú opačný charakter. Cargo, 
štátne Lesy SR alebo aj štátne zdravotnícke zaria-
denia získali alebo v najbližšom období získajú od 

štátu obrovské množstvo finančných prostriedkov 
bez dostatočného preskúmania efektivity takého-
to využitia verejných zdrojov. Peniaze daňových 
poplatníkov sa strácajú aj v netransparentnom 
verejnom obstarávaní, s ktorým má vláda chro-
nický problém. Mediálne najznámejšie kauzy ako 
upratovanie na ministerstve obrany za miliardu, 
„nástenkový tender“, elektronické mýto, ktoré 
vyhral subjekt s najvyššou cenou alebo predaj 
povoleniek na emisie CO2 sú pravdepodobne iba 
špičkou ľadovca. Vláda s riešením týchto podozre-
ní otáľa, a ku konkrétnej akcii ju vie dohnať iba 
hrozba obmedzenia spolufinancovania zo strany 
Európskej únie.

Pre ilustráciu existujúcich rezerv v šetrení s verej-
nými zdrojmi inštitút INESS opätovne prichádza s 
výsledkami monitoringu medializovaných správ, 
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ktoré dokumentujú plytvanie verejnými fi-
nanciami v rámci projektu Plytvanie štátu. 
Vyhodnotenie správ, ktoré sa objavili v tlače-
ných médiách za rok 2008 a prvý štvrťrok 
roku 2009 odhalilo plytvanie s verejnými fi-
nanciami vo výške 265 mil. Eur (8 mld. Sk). 
Pre porovnanie, je to takmer  5 krát viac, ako 
vláda minula na šrotovnom alebo približne 
toľko, koľko Sociálna poisťovňa vyberie za 
rok na odvodoch na poistenie v nezamest-
nanosti.

Klientelizmu sa v posledných rokoch darilo. 
Svedčí o tom aj vysoká fluktuácia ministrov 
v súčasnej vláde(pre podozrenia z klienteliz-
mu alebo korupcie v rezorte vládu za nece-
lé tri roky už opustilo šesť ministrov) ale aj 
vysoké číslo v ďalšej kategórii, ktorú projekt 
Plytvanie štátu sleduje – klientelizmus. V 
rámci monitoringu sme zachytili v médiách 
v roku 2008 a prvom štvrťroku 2009 správy 
dokumentujúce podozrenia z klientelizmu v 
súhrnnej výške 98 mil. Eur (3 mld. Sk).

Napriek tomu, že novinárov súčasná vláda 
nemá príliš v láske (Fico: Novinári sú obyčaj-
né hlúpe hyeny, Fico: Novinári klamú a ne-
majú vzdelanie, Fico: Novinári sú idioti), ich 
práca slovenským občanom doslova šetrí 
peniaze. Vďaka spoločenskému tlaku, ktorý 
vyvolali ich príspevky vláda a ministerstvá 
rušia tendre či dokonca už uzatvorené zmlu-
vy, ktoré sú nevýhodné pre slovenského da-
ňového poplatníka. Za rok 2008 tak médiá 
zabránili klientelizmu alebo plytvaniu v cel-

kovom objeme 161 mil. Eur (4,8 mld. Sk).

To, že ani celosvetová hospodárska kríza ne-
viedla politikov k skromnosti, ilustrujú aj ná-
kupy motorových vozidiel. Počas roka 2008 
a začiatkom roku 2009 priniesli monitoro-
vané médiá viaceré správy o nákupoch áut 
politikmi a zástupcami regionálnych samo-
správ. Ak by sa politici uskromnili, a v týchto 
prípadoch by namiesto luxusných áut kúpili 
lacnejšie autá „iba“ za jeden milión korún, 
ušetrili by nám za toto obdobie takmer 77 
miliónov korún (2,54 mil. Eur).

Projekt Plytvanie štátu eviduje prípady, v 
ktorých médiá dokumentujú neefektívne 
nakladanie s verejnými zdrojmi zo strany 
predstaviteľov verejnej správy. Monitorova-
né sú hlavné slovenské denníky a časopisy. 
Výsledná komplexná databáza zachytených 
prípadov plytvania je dostupná širokej ve-
rejnosti na adrese www.plytvaniestatu.sk 
alebo na portáli  www.CENASTATU.sk. Da-
tabáza umožňuje rôzne spôsoby vyhľadáva-
nia (podľa zodpovednej inštitúcie, obdobia, 
sumy a druhu plytvania) a zároveň sčítava, 
koľko by sme za vybrané obdobie mohli 
ušetriť, ak by k plytvaniu nedochádzalo. Do 
databázy sú zaradené aj plytvania, ktoré sa 
udiali v minulosti, no dohru mali v tomto ob-
dobí, pričom určujúci je dátum zverejnenia 
prípadu v médiách.

Okrem aktualizácie Plytvania štátu sú na 
portáli CENA ŠTÁTU dostupné aj údaje a pre-
počty výdavkov a príjmov verejnej správy na 

rok 2009. Podľa aktuálneho  štátneho roz-
počtu je cena  štátu na jedného občana 4 
685 Eur (141 tis. Sk). Denne teda každý z 
nás prispeje na chod štátu priemerne sumou 
13 Eur (387 Sk). Výdavky verejnej správy na-
rástli aj v tomto roku, a to o takmer 12 %, čo 
predstavuje v období nízkej inflácie význam-
ný nárast. Verejná sféra teda expanduje na 
úkor súkromných subjektov, a to navyše v 
čase hospodárskej recesie a klesajúcich 
daňových príjmov. Vláda by preto mala pris-
túpiť k škrtaniu vo výdavkoch, a to najmä v 
troch oblastiach: efektívnejším verejným ob-
starávaním, úsporami v nákladoch na mzdy 
vo verejnej správe, a adresným a efektívnym 
poskytovaním dotácií a dávok.

Bratislava, 11.5.2009

INESS – Inštitút ekonomických a spoločen-
ských analýz

Zdroj: Správa o dopadoch finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku SR a kvantifikácia fiškálneho impulzu, materiál MF SR, www.plytva-
niestatu.sk,  INESS
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Výdavky štátu

Porovnanie
Podiel miezd na HDP

Podiel miezd na HDP popisuje štruktúru eko-
nomiky, resp. podiel, akou sa práca podiela 
na vytvorenej produkcii. Vyspelé krajiny s 
vyššou pridanou hodnotou práce majú preto 
vyšší podiel miezd na HDP, krajiny, v ktorých 
je stále v priemere nízka kvalifikácia pra-
cujúcich a rozhodujúcu časť pridanej hod-
noty vytvárajú kapitálové statky, majú nižší 
podiel miezd na HDP. Preložené do praxe, 
tam, kde podstatná časť zamestnancov 
pôsobí v službách, a nie v priemysle, majú 
mzdy vyšší podiel na HDP. Pokles podielu 
miezd na HDP na Slovensku, ako vidno v 
druhom grafe, nemusí byť nutne zlá správa, 
dôležité je, či sa zvyšujú mzdy rýchlejšie ako 
inflácia, čo je na Slovensku v posledných ro-
koch realita. Napriek tomu, že podiel miezd 
je na Slovensku nižší ako v roku 2000, mzdy 
sú vyššie a nezamestnanosť nižšia, podiel 
klesol kvôli prudkému rastu HDP spôsobe-
nému prílivom zahraničného kapitálu.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS 
-Financie

Suma dotácie podľa rozpočtu za rok 2008: 
23,7 mil. Sk (787 tis. Eur)

Počet zamestnancov: 26

Popis: Ministerstvo financií vlastní rozpoč-
tovú organizáciu s týmto názvom, ktorej pri-
márnym poslaním je materiálovo a technicky 
zabezpečovať vzdelávacie aktivity rezortu. 
Využitie kapacity zariadenia vzdelávacími 
aktivitami však v „najúspešnejšom“ mesia-
ci dosiahlo 27%. Ako dokumentuje uvedená 
tabuľka, objekt slúži na rekreačné aktivity, 
predovšetkým pre zamestnancov rezortu. 

Ministerstvo si služby svojej rozpočtovej 
organizácie kontrahuje formou ročného 

kontraktu. Je zaujímavé, že už druhý rok po 
sebe stanovilo ciele, ktoré rozpočtová orga-
nizácia nedokáže (alebo nemôže) naplniť 
bez adekvátneho opatrenia, ktoré by zabez-
pečilo maximálne efektívne vyžitie štátneho 
majetku. Výsledkom je, že daňoví poplatní-
ci prispievajú na lacné rekreačné pobyty v 
turistickej oblasti zamestnancom rezortu. 
Absencia centrálneho riadenia ubytovacích 
kapacít a nehnuteľností štátu, ktorá by vied-
la k využitiu voľných kapacít aj inými rezort-
mi tak vedie k plytvaniu formou neefektívne 
prevádzkovaných zariadení. Tu je článok o 
vzdelávacom pobyte organizovanom Minis-
terstvom školstva v luxusnom hoteli v Tat-
rách.  

Zdroj: Výročná správa VDZ VS - Financie

http://spravy.pravda.sk/na-luxus-v-tatrach-pre-uradnikov-vybavil-mikolaj-zlavu-pgb-/sk_domace.asp?c=A090517_194824_sk_domace_p29
http://spravy.pravda.sk/na-luxus-v-tatrach-pre-uradnikov-vybavil-mikolaj-zlavu-pgb-/sk_domace.asp?c=A090517_194824_sk_domace_p29
http://spravy.pravda.sk/na-luxus-v-tatrach-pre-uradnikov-vybavil-mikolaj-zlavu-pgb-/sk_domace.asp?c=A090517_194824_sk_domace_p29
http://spravy.pravda.sk/na-luxus-v-tatrach-pre-uradnikov-vybavil-mikolaj-zlavu-pgb-/sk_domace.asp?c=A090517_194824_sk_domace_p29
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=4111&documentId=3577
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Čo sa minulo, sa už neušetrí
Radovan Ďurana

(Ne)návratná pôžička Lesom SR
Juraj Galvánek

Ministerstvo financií tvrdí, že príjmy verejnej 
správy sa dajú zhodnotiť až pri dostatočnej 
miere poznania makroekonomických uka-
zovateľov. Nevediac, aký bude pokles HDP, 
sa naozaj ťažko predpovedá napríklad výber 
DPH, keďže jej objem značne závisí aj od 
ekonomickej aktivity. Štátny tajomník Fran-
tišek Palko sa pýta: „Ako sa dá urobiť vážne 
rozhodnutie v oblasti fiškálnej politiky vrá-
tane aktualizácie deficitu verejných financií 
bez toho, aby sme poznali aspoň skutočnosť 
za prvý polrok tohto roku?“

Stačí chcieť. České ministerstvo financií na-
príklad pravidelne zverejňuje prognózy na 
štvrťročnej báze. Aprílová prognóza deficitu 
tam dramaticky vzrástla z januárových 75 
mld. Kč na 167 mld. Kč. Nevyhnutnú neisto-
tu v predpovediach českí prognostici zahrňu-
jú v scenároch možného vývoja. Prečo to nie 
je možné na Slovensku?

Od poslednej daňovej prognózy už uplynuli 
takmer tri mesiace a je známy výber daní 
za prvý štvrťrok. Ministerstvo zrejme týmito 
údajmi disponuje, a vláda ich hodnoty aj po-
zná. Nechce sa mi teda veriť, že nevšímavosť 
vlády k pravidelne sa znižujúcim odhadom 
iných inštitúcií, k polovičnému výberu DPH, 

či k poklesu ekonomickej produkcie by bola 
taká veľká. Aj preto je udivujúce, že minister-
stvo predložilo na posledné rokovanie vlády 
materiál o dopadoch krízy s neaktuálnymi, 
skoro tri mesiace starými údajmi, pripravený 
pravdepodobne z čírej povinnosti oficiálne 
naplniť uznesenie vlády a neoficiálne naďa-
lej udržiavať verejnosť v pocite, že situácia 
nie je až taká zlá.

Ale zlé to naozaj bude. Pripomeňme si, že 
je globálna ekonomická kríza. Práve preto 
by aktualizácia hodnotenia vývoja daňo-
vých prognóz mala byť častejšia. Umožní to  
presnejšie popísať stav ekonomiky a prijí-
mať adekvátne opatrenia. Čakanie na nové 
prognózy do júna, ako ohlasuje ministerstvo, 
vytvára priestor pre nečinnosť a vyjadrenia, 
„my sme nevedeli, že to bude také zlé.“ Pre 
občanov Slovenska je to najhoršie možné 
riešenie, pretože odkladanie škrtov vo výdav-
koch budú neskôr musieť zaplatiť na dani-
ach. Aj tu platí, že prostriedky už raz minuté 
nemôžu byť ušetrené.

Od schopnosti vlády šetriť si však netreba 
veľa sľubovať. Po okresaní kapitálových vý-
davkov sa ďalšie úspory budú hľadať ťažko. 
Vláda odmieta ďalej znižovať počet zamest-

nancov verejnej správy a dokonca ráta s 
rastom mzdových nákladov o vyše 10 %. 
Najväčší priestor na úspory poskytuje verej-
né obstarávanie. Nástenkový tender však 
ukázal, že sa od vlády v tejto oblasti nedo-
čkáme zásadných zmien, ktorými by sa dalo 
predísť plytvaniu, korupcii a teda ušetriť. 
Tretím dôvodom je nechuť prijímať zásadné 
opatrenia v transferoch jednotlivcom a orga-
nizáciám.

Najbližšie mesiace ukážu, ktorým smerom 
sa vláda vyberie. Jej rozhodnutia budú mať 
zásadný charakter, ak vezmeme do úvahy, 
že prípadný 5-percentný deficit verejných fi-
nancií v dvoch rokoch po sebe zvýši verejný 
dlh o tretinu. To sa prejaví v raste úrokových 
nákladov, čiže v raste objemu viazaných 
prostriedkov, ktoré sa nedajú použiť na iný 
účel.

Možnosti šetriť určite existujú. Pritom vláda 
už dokázala, že keď chce, potom dokáže ko-
nať veľmi rýchlo. Zoškrtanie poplatkov DSS-
kám stihla v parlamente zariadiť za pár dní. 
Uvidíme, či s takou rýchlosťou dokáže zoškr-
tať aj vlastné výdavky.

Pravda, 5.5. 2009

Návratná pôžička v sume 67 miliónov eur, 
ktorá má byť poskytnutá podniku Lesy SR, 
má charakter nenávratnej už teraz bez ohľa-
du na to, či ju budú lesy schopné splatiť. Ide 
totiž o kompenzáciu nízkych cien dreva a nie 
zabezpečenie nových výnosov. Z uvedeného 
vyplýva, že o investícii nemôže byť reči. Čistá 
spotreba znamená, že zhodnotenie vyna-
ložených prostriedkov bude nie nulové, ale 
záporné.

Aj v prípade, že Lesy budú schopné pôžičku 
splácať, daňoví poplatníci nemajú dôvod na 
radosť. Na splácanie pôžičky, ktorú by mali 
Lesy  splácať 10 rokov od roku 2012, budú 
musieť byť použité peniaze samotných le-
sov, čo logicky zníži ich zisk. Prípadný zisk 
vytvorený v rokoch 2012-2022 bude teda 
permanentne znižovaný. Štát síce v tých 
rokoch dostane rovnako veľa prostriedkov, 
formálne vystupujúcich ako splátky pôžičky 
plus už znížený zisk, ale predtým musel vy-
naložiť dotáciu, ktorá nijak nezvýši samotné 
príjmy Lesov v rokoch 2012-2022. Lesy teda 
de facto z pôžičky nevrátia ani korunu, preto-
že všetky prostriedky, čo vyprodukujú, sú tak 
či tak príjmom štátneho rozpočtu.

Diametrálny rozdiel oproti dotácii Letisku 
M.R. Štefánika je, že peniaze poskytnuté 
vládou na stavbu terminálu vytvárajú opráv-
nený predpoklad zvýšenia príjmov a teda aj 

zisku letiska v budúcnosti. V tomto prípade 
teda ide o investíciu kde sa nanajvýš môže-
me baviť o jej zhodnotení, keďže vzhľadom 
na predkrízové zisky letiska a ich rast spôso-
bený dostavbou terminálu pôjde nanajvýš o 
desatiny percenta. Takéto zhodnotenie zdro-
jov rozhodne nemožno nazvať ich optimál-
nou alokáciou, keďže už aj z laického pohľa-
du je jasné, že i základné finančné produkty 
v banke majú vyššie zhodnotenie.

V prípade dotácie Lesom SR sa ale nedá 
hovoriť o žiadnom zhodnotení. Vzhľadom na 
jej použitie je ekvivalentná spotrebe, čiže 
jej „zhodnotenie“ sa bude limitne blížiť mí-
nus 100 percentám. Ide teda o príklad ma-
ximálne neefektívneho použitia verejných 
prostriedkov. Ak štát nedokáže hospodáriť s 
lesom, ktorý nespadá do národných parkov 
ani chránených oblastí, čiže je primárne ur-
čený na dlhodobo udržateľnú ťažbu dreva, 
nech s týmto hospodárením skončí a pre-
nechá ho niekomu, kto to vie lepšie. Lesy, 
ktoré majú súkromných vlastníkov evident-
ne netrpia nadmerným výrubom, pretože 
je v záujme vlastníka, aby mal z lesa úžitok 
aj v budúcnosti, čím ho vedie k správnemu 
hospodáreniu . Dlhodobý prínos je totiž rádo-
vo vyšší, ako by bolo jednorazové vyrúbanie 
lesa s následnými nenapraviteľnými škoda-
mi. Pritom je logické, že súkromní vlastníci 

dokážu tvoriť reálny zisk, aj bez dotácií, pre-
tože by to inak nikto nerobil a venoval by sa 
niečomu z čoho zisk má.

Sám premiér hovorí, že podnik má veľké 
rezervy v hospodárení. To je smutná vizitka 
kabinetu, ktorý tak ani v tomto prípade za tri 
roky nedokázal konkrétnymi skutkami preu-
kázať svoje tvrdenie, že aj štát vie byť efek-
tívny hospodár. Vláda by po takomto zistení 
mala minimálne vyvodiť zodpovednosť, či 
vymeniť manažment. Na Slovensku to je ale 
inak, neefektívny manažment ešte dosta-
ne pôžičku v ohromnej výške.Bezúčelových 
67 miliónov eur na samotné fungovanie je 
z hľadiska veľkosti podniku megadotácia. 
Lesy zamestnávajú alebo externe spolupra-
cujú s 12 000 zamestnancami, čo predsta-
vuje príspevok 5583 eur na zamestnanca. S 
podobnou podporou by určite súhlasil každý 
podnik na Slovensku, každý totiž zasiahla 
kríza. Megadotácia však okrem iného hodí 
polená pod nohy súkromným lesníkom, ktorí 
na takýto luxus nemajú nárok a vlastnými 
silami bojujú s krízou. Je preto otázne, čo 
vládu motivuje poskytovať selektívne dotá-
cie neefektívnym podnikom namiesto toho, 
aby prostriedky použila na plošnú podporu 
celej ekonomiky.

Hospodárske noviny, 11.5. 2009
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Bible idiota
Alvaro Vargas Llosa

Eurofondy na Ferrari Testarossa a iné
Natália Tichá

Peniaze z európskeho fondu boli použité na 
nákup Ferrari Testarossa. Nemenovaný tali-
ansky zubár je vyšetrovaný za nákup Ferrari 
a ďalších 56 luxusných áut z prostriedkov 
Fondu regionálneho rozvoja, ktoré mu boli 
poskytnuté na podporu používania solár-
nych panelov. Bol súčasťou väčšieho podvo-
du, v ktorom štyri organizácie odčerpali za 4 
roky 80 miliónov Eur z európskych fondov a 
použili ich na nákup luxusných áut, motoriek 
a jácht.

Open Europe na to poukázala v dokumente 
„100 príkladov EU podvodov a plytvaní“, kde 
boli spomenuté aj nasledujúce prípady.

(4) V belgickom mestečku Charleroi boli ne-
deklarované fondy v hodnote 12 miliónov 
Eur používané na služobné cesty a večere 
(za tieto peniaze okrem iného oslávili voleb-
né víťazstvo, alebo boli na poľovačke).

(6) Žena politika Giancarla Giorgettiho kvôli 
získaniu 400 000 Eur z eurofondu nafúkla 
počet účastníkov jej jazdeckej školy pre hen-
dikepovaných.

(8) Členovia Európskeho parlamentu sa za-
pisovali na piatkové schôdze, pričom sa Eu-
rópsky parlament v piatky nezvoláva. Každý 
zarobil na „piatkovom odškodnení“ 200 Eur, 

a od roku 2004 na to európsky parlament 
dal 820 000 Eur.

(17) Ľudia blízki bulharskému prezidentovi 
odčerpali 9,6 miliónov Eur tým, že čerpali 
prostriedky z fondu na nové stroje, ale im-
portovali stroje už používané.

(20) 98,4 miliónov libier ročne, určených na 
platby poskytovateľom služieb (účtovníkom, 
odborníkom alebo firmám, skončili u členov 
Európskeho parlamentu alebo európskych 
úradníkov.

(34) Dánsky obchodník dostal subvenciu 
100 000 Eur na postavenie lyžiarskej zjaz-
dovky na ostrove bez kopcov a snehu.

(37) Kurz kinematografie so zameraním na 
„docufiction“, ktorý mal 12 účastníkov, do-
stal dotáciu 9 miliónov Eur (750 000 Eur na 

jedného účastníka).

(50) V jednom z najchudobnejších regiónov 
- v talianskej Calabrii, regionálna vláda pre-
rozdelila 6 miliónov libier zo stavania prísta-
vov na reklamnú kampaň talianskeho národ-
ného futbalového tímu.

(63) Európski funkcionári hovoria o vypuste-
ní hlasovacej urny do vesmíru pred júnovými 
voľbami do Európskeho parlamentu.

(71) V Taliansku z európskych fondov finan-
covali rekonštrukciu železnice na sopku 
Vezuv za 20 miliónov libier, pričom je šan-
ca jedna ku dvom, že v najbližších rokoch 
vybuchne.

(76) Dotácia 108 000 libier bola daná na 
prieskum, ktorý má zistiť prečo staršie he-
rečky dostávajú stereotypné úlohy.

(78) V Nemecku postavili prístrešok na bi-
cykle za 150 000 Eur, aby splnili podmienky 
pre získanie prostriedkov z európskeho pro-
gram obnovy dedín.

(90) Medzinárodná federácia profesionál-
nych futbalistov dostala 224 000 Eur na 
zavedenie spoločenského dialógu do európ-
skeho futbalového priemyslu.

Dárek Hugo Chaveze prezidentu Obamovi 
na nedávném summitu amerických států 
– výtisk knihy Eduardo Galeana „Otevřené 
žíly Latinské Ameriky“ – přinesl vlnu dotazů, 
proč je kolem toho takový rozruch.

Před deseti let jsem spolu se dvěma spolu-
autory mé knihy „Příručka perfektního latin-
skoamerického idiota“ věnoval celou kapi-
tolu vyvrácení historických a ideologických 
omylů obsažených v Galeanově pojednání, 
které jsme pojmenovali „bible idiota“. Všech-
no, co se na západní polokouli odehrálo od 
chvíle, kdy se kniha v roce 1971 objevila na 
pultech, je v rozporu s Galeanovými argu-
menty a předpověďmi. Protože se ale zdá, 
že Chavez knize vdechnul nový život a se-
veroameričtí novináři mě zahrnují spoustou 
otázek, znovu se vrátím k vysvětlení.

Autor tvrdí, že vztahy mezi Latinskou Ame-
rikou a bohatými státy byly tak škodlivé, že 
„všechno…se vždy přeměnilo v evropský – a 
později v severoamerický – kapitál.“ Ve sku-
tečnosti se mnoho let z tohoto vztahu vyvíjel 
přesný opak – latinskoamerický kapitál. Jen 
v posledních sedmi letech Latinské Americe 
přinesl čistý kapitálový příliv ve výši 300 mi-
liard dolarů. Jinými slovy, mnohem více kapi-
tálu do oblasti přiteklo, nežli z ní odešlo.

Kniha ostře kritizuje mezinárodní dělbu prá-

ce, při které „se některé země specializují 
na výhry a jiné na prohry“. Tato dělba práce 
se na západní polokouli nezměnila – země 
Latinské Ameriky stále vyvážejí komodity – 
a přeci v posledních šesti letech zde došlo 
ke snížení chudoby mezi zhruba jednou tře-
tinou populace, z bezmála poloviny. To zna-
mená, že 40 milionů lidí bylo pozvednuto z 
tohoto nepříjemného stavu, kterým chudoba 

je. To ani nezmiňuji dalších 400 milionů lidí 
v jiných „prohrávajících“ národech ve světě, 
kteří byli v posledních několika desetiletích 
taktéž vytaženi z chudoby.

Autor poučuje, že „ suroviny a potraviny jsou 
určeny pro bohaté země, které mají z jejich 
spotřeby větší užitek než Latinská Amerika 
z jejich produkce.“ Lituji amigo, ale historie 
této dekády ukazuje, že Latinská Amerika 
nesmírně vydělala na exportu do ciziny – 
region má po mnoho let přebytek běžného 
účtu. Bohaté země jsou tak „otrávené“ ze 
všech těch věcí, kterými je zaplavují chudé 
země v podobě svého exportu, že žádají své 
vlády, aby je „chránily“ ve jménu spravedli-
vého obchodu. Klauzule „kupujte americké 
výrobky“ v americkým Kongresem nedávno 
schváleném balíčku fiskálních stimulů je 
toho jasným příkladem. Obchodní deficit 
USA vloni dosáhl více než 800 miliard dola-
rů. Pokud se budu držet Galeanovy hemofi-
lické paralely, pak chudí vysávají krev z žil 
těch bohatých.

V knize se tvrdí, že během let se „nekoneč-
ný řetězec závislosti nekonečně prodloužil“. 
Dnes ale platí, že bohatí jsou závislí na chu-
dých. Proto Číňané drží jeden bilion dolarů v 
amerických státních dluhopisech! Lamento-
vání dále pokračuje: „blaho našich vyšších 
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Negatívny reálny úrok
Stefan Karlsson

tříd…je prokletím lidových mas odsouzených 
k existenci soumarů“. Jednou z mála zemí, 
kde toto prokletí platí, je autorova milovaná 
Kuba, kde pracovník nemůže být placen pří-
mo zahraniční společností, která ho nebo 
ji zaměstnává; ale peníze jdou státu, který 
dále vyplatí pracovníkovi jednu desetinu pla-
tu – v nesměnitelné místní měně.

Galeanovy počty jsou velmi zábavné. Uvádí, 
že průměrný příjem amerických občanů je 
„sedmkrát vyšší než v Latinské Americe a 
roste desetkrát rychleji“. Tento rozdíl se ve 
skutečnosti zmenšil, milý soudruhu. Mnoho 
„chudých“ zemí pocítilo v současnosti fakt, 
že se příjmový rozdíl  mezi jejich zemí a USA 

dramaticky snížil. V Thajsku a Indonésii je to 
téměř o polovinu v posledních třech deseti-
letích.

Malthusiánské předpovědi, které kniha ob-
sahuje, vzbuzují stejně málo soucitu, jako 
její předpovědi ekonomické. Přelidněnost, 
trvá na svém Galeano, bude znamenat, že 
„v roce 2000 bude na světě 650 milionů 
Latinoameričanů“, z čehož vyplývá, že celý 
region bude trpět hladem. V roce 2000 byla 
populace regionu o 30 procent menší, než 
autor předpovídal.

Aby vše završil, Chavezova literární Múza 
říká, že „čím více svobody se povolí v oblasti 

obchodu, tím více vězení se bude muset po-
stavit pro ty, kteří budou obchodem trpět“. 
Skutečnost je taková, že větší (i když stále 
ne dostatečná) ekonomická svoboda v době 
globalizace vedla k rostoucí prosperitě v roz-
vojových zemích. V tomto desetiletí bylo tem-
po růstu na osobu čtyřikrát vyšší v zemích 
rozvojových nežli v zemích bohatých.

Dal bych cokoli, abych mohl být muškou na 
stěně ve chvíli, kdy si prezident Obama nalis-
tuje první stranu bible idiota.

Z originálu The Idiot’s Bible preložila pre 
INESS Ester Ďuranová

Mnohé nápady, ako zastaviť prepad spotreby 
sú postavené na nedostatočnom pochopení 
vzťahu medzi reálnym úrokom a hospodár-
skym rastom. Stefan Karlsson v komentári 
na svojom blogu kritizuje návrh stimulovať 
ekonomiku manipuláciou reálnych úrokov 
do záporných hodnôt. 

Reálna úroková sadzba a ekonomický rast

Jeden zo všeobecne akceptovaných pred-
pokladov v modernej ekonómií je, že nomi-
nálna úroková miera nemôže byť záporná. 
Dôvodom je, že keby úroková miera bola ne-
gatívna, tak by bolo výhodnejšie držať penia-
ze v hotovosti a s úrokovou mierou pod nulou 
by teda nikto peniaze nepožičiaval. Niektorí 
argumentujú, že to môže byť problém, keďže 
sa tým obmedzuje možnosť centrálnej ban-
ky znižovať úrokové miery.

Greg Mankiw prišiel s návrhom  ako tento 
údajný problém vyriešiť. Začína citovaním 
nápadu jedného svojho študenta, že FED 
(americká centrálna banka) o rok náhodne 
vyberie číslo a všetky dolárové bankovky s 
touto číslicou na konci sériového čísla sa 
stanú bezcennými, čím sa vytvorí negatívny 
výnos dolárov v hotovosti -10%. Takto dosi-
ahne, že ľudia budú preferovať peniaze na 
vkladoch, aj keď budú mať zápornú úrokovú 
mieru napríklad 3%.

S takouto schémou je spojených množstvo 
praktických problémov, ale tie by možno 
mohli byť vyriešené alebo čiastočne elimino-
vané. To isté platí aj pre podobnú schému 
Silvia Gesella navrhujúcu zdaňovanie  drža-
nia  hotovosti.

Problém ľudí presúvajúcich svoj majetok do 
zlata alebo iných reálnych aktív sa možno 
môže vyriešiť tak ako to vyriešil FDR: zakáza-
ním investovania do nich.

Možno podstatnejší nedostatok v schéme 
je, že sa v nej predpokladá, že nižšia reálna 
úroková miera je vždy prospešná pre eko-
nomiku. To síce môže byť predpoklad v tak 
trochu neokeynesiánských modeloch pou-
žívaných Mankiwom, avšak v realite nižšia 
reálna úroková miera je len symptómom 
javu, ktorý je prospešný pre ekonomiku.

Nižšia reálna úroková miera v čisto trhovej 
ekonomike, alebo jednoducho v ekonomike 
so stabilnou zásobou peňazí, by bola ná-
sledkom nižších časových preferencií, alebo 
inými slovami vyššou ochotou šetriť. To oživí 
investície a taktiež zvýši výrobnú kapacitu.

Ak namiesto toho predpokladáme, že zníže-
nie reálnej úrokovej miery by bol výsledok 
monetárnej inflácie, môže to tiež poskytnúť 
krátkodobé postrčenie ekonomiky v prípa-

de, že určité predpoklady špecifikované v 
Rakúskej teórii hospodárskeho cyklu  sú 
pravdivé.

Avšak za iných okolností, nižšia reálna úro-
ková miera nepomôže ekonomike ani len 
krátkodobo. Ak žiadny podnikateľ nie je 
ochotný investovať napriek zápornej reálnej 
úrokovej miere, potom zníženie peňažného 
dopytu bude jednoducho viesť k vyšším 
cenám, čo spôsobí ďalší prepad dopytu po 
peniazoch, čo  postupne vedie k ešte vyš-
ším cenám v hyperinflačnej špirále. Krajiny 
postihnuté hyperinfláciou majú značne zá-
pornú reálnu úrokovú mieru a sú teda per-
fektným príkladom toho, čo sa stane, keď je 
takáto schéma iniciovaná.

Nijako to nepomôže zvýšiť produkciu ani v 
krátkodobom horizonte a zároveň to bude 
mať neskôr katastrofálne následky v podo-
be hyperinflačného kolapsu monetárneho 
systému ako tomu bolo v Nemecku v roku 
1923 alebo v bolestivom prepade ekono-
miky,  keď monetárne autority za účelom 
zastaviť hyperinflačnú špirálu budú musieť  
iniciovať náhle a dramatické sťahovanie pe-
ňazí z obehu.

Pre INESS preložila Natália Tichá

Cena štátu na stredných a vysokých školách

INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena 
štátu začal s prednáškami pre učiteľov a pre 
študentov, cieľom ktorých je objasniť fun-
govanie verejných financií, finančný vzťah 
občan - štát, ako aj ukázať, ako sa dá pri 
výučbe využiť internetový portál Cena štátu 
(www.cenastatu.sk) a učebné pomôcky, kto-
ré sme pre učiteľov pripravili.

V apríli sme o Cene štátu prednášali na 
siedmich stredných školách v Bratislave a 
na jednej v Modre.

Týmto sa zároveň obraciame na učiteľov, 

ktorí majú záujem používať Cenu štátu ako 
pomôcku pri výučbe o verejných financiách: 
prosím, kontaktuje nás na telefónnom čísle 
02 - 5441 0945 alebo elektronicky na ad-
rese: iness@iness.sk, my prídeme za Vami 
na Vašu školu a v cca hodinovej prezentá-
cii vzdelávací projekt Cena štátu Vašim uči-
teľom detailne predstavíme. 

Najbližšie prednášky na stredných školách 
plánujeme na september.
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Cena štátu
Zadlženie Slovenska

www.cenastatu.sk

Ešte v roku 2005 dokázala vláda znižovať absolútny dlh 
štátu a teda aj dlh na jedného občana. Od roku 2006 
však dlh rastie, a miera zadlženia meraná ako podiel 
dlhu na HDP klesala len vďaka prudko rastúcemu HDP. 
Po relatívne nízkom raste absolútneho dlhu v roku 2008 
príde v roku 2009 pravdepodobne významný rast nielen 
dlhu ale aj miery zadlženia.

Graf, a teda aj rast dlhu počíta s nominálnym rastom 
HDP o 4,1%, ale  pri stagnácii HDP, či jeho poklese bude 
nový dlh vplyvom vyššieho deficitu vyšší a tým aj miera 
zadlženia stúpne, pravdepodobne nad úroveň 31%. Táto 
hodnota stále patrí medzi najnižšie v Európskej únii, 
avšak 3-4 roky po sebe vysoké deficity môžu dlh zvýšiť 
až o 50%.  Pri vývoji štátneho dlhu síce neplatí jedno-
duchá matematika, že deficit verejnej správy sa rovná 
nárast dlhu, ale orientačnú vypovedaciu schopnosť má 
porovnanie, že 5% schodok verejnej správy, predstavujú-
ci 3,42 mld. Eur, znamená rast absolútnej hodnoty dlhu 
o 16%. Za jeden rok.

Pro/Anti Market
Pro MARKET
Budeme šetriť a zmrazíme mzdy, pove-
dal minister financií

Nelapajte dych, toto nepovedal bývalý ma-
nažér na poste slovenského ministra vlá-
dy. Zmraziť mzdy chce nový český minister 
financií Eduard Janota, bývalý dlhoročný a 
apolitický tajomník tejto inštitúcie. Uvidíme, 
či sa mu toto predsavzatie podarí uviesť 
do praxe, proti nemu budú stáť desaťtisíce 
úradníkov.

Na Slovensku mzdové náklady zamestnan-
cov platených z rozpočtov ministerstiev (čiže 
bez učiteľov a zdravotníkov) napriek mierne-
mu poklesu počtu zamestnancov vzrástli od 
roku 2007 o 17%, absolútne o 9,4 mld. Sk. 
Len v roku 2009 dosiahol rast nákladov 6 
mld. Sk.

Je ich málo, ale existujú

Ministrov financií, ktorí odolajú politickým 
tlakom je ako šafránu. Jedného majú v Čile. 
„V novembri minulého roku, v rámci štrajku 
za vyššie mzdy, ktorý paralyzoval fungovanie 
verejného života  pochodovalo centrom San-
tiaga tisíce štátnych zamestnancov. Pálili  
podobizne Čílskeho ministra financií Andre-
asa Velasca a nazývali ho  „hnusným“. 

O päť mesiacov neskôr prieskumy verejnej 
mienky ukazujú, že Velasco je najpopulár-
nejším ministrom vlády prezidentky Michell 
Bachelet. Velacso počas trojročného celo-
svetového rastu cien medi totiž spolu s gu-
vernérom centrálnej banky Josem De Grego-
riom odložil nabok 48,6 miliárd amerických 
dolárov, čo je viac ako 30% tamojšieho hru-
bého domáceho produktu, ktoré v súčasnos-
ti využíva na krytie znižovania daní a sociál-
nych dávok pre chudobné rodiny.“  Rast cien 

komodít po roku 2000 výrazne pomohol číl-
skej ekonomike k vyše 4% reálnym rastom 
v posledných 4 rokoch. Tamojší správcovia 
štátnej kasy však prezieravo prebytky od-
kladali na horšie časy, ktorých príchod je pri 
krajinách závislých od komoditného cyklu 
takmer istý. Zato slovenská vláda nám ešte 
aj pri 10,4% reálnom raste HDP v roku 2007 
dokázala do chrbta zaťať 40 miliardovú de-
ficitnú sekeru. Zdá sa, že od tejto juhoame-
rickej krajiny máme čo kopírovať nielen v 
oblasti dôchodkovej reformy...

ANTI MARKET
Materiál do šuflíka

Ministerstvá neplytvajú len peniazmi daňo-
vých poplatníkov na predražené logá, ale aj 
vlastným ľudským kapitálom. Ministerstvo fi-
nancií stále odkladá prepracovanie prognóz 
pre ekonomiku, ale zato vypracovalo analýzu 
o možnostiach znižovania DPH napr. u det-
ských sedačiek. Následne znižovanie daní 
neodporučilo, lebo znižovanie daní si štátny 
rozpočet nemôže dovoliť.

V rámci opatrení vlády na prekonanie do-
padov finančnej krízy Ministerstvo financií 
analyzovalo možnosti znižovania DPH v niek-
torých sektoroch, pričom prípadné rozšírenie 
okruhov tovarov a služieb stanovilo na det-
ské sedačky, noviny a časopisy a prepravu 
osôb a ich sprievodnej batožiny.

Tieto tovary a služby vybralo ministerstvo 
zo smernice Európskeho spoločenstva ako 
položky, pri ktorých je možné nižšiu sadzbu 
aplikovať a do istej miery očakávať, že sa zní-
ženie DPH premietne do konečných cien.

Ministerstvo však znižovanie sadzby DPH 

neodporučuje ani v týchto selektívnych tova-
roch a službách, z dôvodu, že nie je priestor 
na znižovanie daňového zaťaženia, ktoré je 
spojené s výpadkom príjmov ŠR.

Mesačné náklady na jedného zamestnanca 
ministerstva boli v roku 2008 33 500 Sk..

Poľnohospodárske dotácie idú milio-
nárskym producentom

EÚ podporuje dotáciami hlavne veľké pri-
emyselné podniky, ktoré poberajú viac ako 
40% celkového objemu dotácií.

V roku 2008 boli najväčšími príjemcami poľ-
nohospodárskych dotácií taliansky produ-
cent cukru Zuccheri (140mil. Eur), talianska 
banka ICBPI (180mil. Eur), írsky moderný 
poľnohospodársky podnik Greencore (83mil. 
Eur), francúzsky svetový kurací gigant Doux 
(63mil. Eur).

Rebríček zverejnil Farmsubsidy.org - nezis-
ková organizácia, ktorá propaguje trans-
parentnosť v poľnohospodárskych dotáci-
ách. Analytici Farmsubsidy.org vypracovali 
štúdiu, ktorá ukázala, že v roku 2008 boli 
vyplatené viac ako miliónové dotácie 707 
príjemcom, čo činí 5-10% z celkových dotácií 
CAP (Common Agriculture Policy – Spoločná 
poľnohospodárska politika). Tieto výpočty 
vychádzajú z informácií 18 členských štátov, 
keďže ostatné štáty ešte zoznamy príjemcov 
dotácií za rok 2008 včas neposkytli alebo 
bolo veľmi ťažké sa k informáciám dostať 
(vrátane Slovenska – zoznam za rok 2008 je 
dostupný tu). Výskum takisto ukázal, že iba 
8 krajín úplne splnilo pravidlá transparent-
nosti zverejňovania informácií. Medzi kra-
jinami, ktoré jasne porušili smernicu, bolo 
aj Slovensko (Maďarsko prezentovalo infor-
mácie v 13 tisíc stranovom PDF dokumente, 

http://www.cenastatu.sme.sk
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Zaujímavá internetová adresa
Terra Libera 
Na nižšie uvedenej adrese nájdete archív časopisu Terra Libera, ktorý od roku 2000 vydáva český Liberální institut. Nájdete v ňom články 
venujúce sa aktuálnym ale aj fundamentálnym spoločenským témam, ktoré výskumní pracovníci Liberálního institutu ako aj renomovaní 
zahraniční ekonómovia predkladajú z pozície Laissez Faire, teda princípov slobodného trhu a dodržovania vlastníckych práv ako ako záruky 
osobnej slobody a mierového spolužitia

http://www.libinst.cz/stranka.php?id=77
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INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej 
miere vďaka podpore darcov. Ak sympa-
tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
finančne prispeli k ich uskutočňovaniu, 
môžete tak urobiť bankovým prevodom 
na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Ta-
trabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava). Do správy pre prijímateľa 
uveďte „Dar“.

Každému darcovi by sme radi zasielali 
informácie o našich aktivitách a o využití 
darovaných prostriedkov. Preto Vás prosí-
me, aby ste nám Váš príspevok oznámili 
na adrese iness@iness.sk

Srdečne Vám ďakujeme.

INESS organizuje v Martine v dňoch 25. júna až 1. júla už tretí ročník podujatia The Liberty 
Camp. Teší nás, že veľký záujem sa pretavil do rýchleho obsadenia všetkých voľných miest. 
Aj vďaka podpore nižšieuvedených sponzorov sa nám pre tohtoročných účastníkov kempu 
podarilo zaistiť vynikajúcu cenu 99 Eur. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:

www.iness.sk/lec

Tretí ročník The Liberty Camp

ktorý nemal žiadnu štruktúru. Nemecko ako 
jediné odmietlo zverejniť údaje.).

Zaujímavé údaje poskytuje stránka aj o 
slovenských dotáciách z predchádzajúcich 
rokov. Na Slovensku bolo za roky 2004-
2007 spolu poskytnutých 35 418 mil. Sk 
(1 175,7mil. Eur) 17 500 príjemcom. Z toho 
okolo 220 príjemcov dostalo dotáciu viac 
ako 1mil. Eur.

Dotácie na Slovensku rozhodne nie sú urče-
né malým poľnohospodárom. V roku 2006 
10% najväčších poberateľov dotácií dostalo 
87% všetkých prostriedkov z dotačných pro-
gramov. Koncentrácia dotácií bola najvyššia 
spomedzi štátov EÚ.  Najväčším prijíma-
teľom podpôr je Agrotauris s.r.o., patriaci do 
skupiny podnikateľa Milana Fiľa..

Ako sa vyvíjala „maďarská cesta“?

Veľa sa popísalo o príliš vysokých výdavkoch 
verejnej správy, o neustálom raste miezd 
štátnych zamestnancov a rastúcich dôchod-
koch. Maďarskú cestu však najlepšie vysti-
huje nasledujúca tabuľka... 

Priemerný ročný deficit dosiahol v uvede-
nom období 6% HDP. Hoci slovenský defi-
cit dosahoval tiež hodnotu na úrovni 4,7%, 
slovenská vláda si nemohla toľko požičiavať 
ako maďarská, a časť deficitu musela finan-
covať z výnosov privatizácie. Výsledkom je 
podstatne nižší verejný dlh meraný podie-
lom na HDP, ako ukazuje uvedný graf.

Rozdiel v zadlžení vyjadruje aj rozdiel v ras-
te dlhu za uvedené obdobie meraný v jed-
notnej mene, 
konkrétne v 
eurách. Kým 
v Maďarsku 
absolútny dlh 
vzrástol 2,6 
násobne, na 
Slovensku za 
uvedené ob-
dobie „len“ 
1,7 násobne.

Treba tiež 
uviesť, že po-

kles verejného dlhu meraný ako podiel na 
HDP v prípade Slovenska rozhodne nebol 
dosiahnutý znižovaním dlhu. Vysoký rast 
HDP jednoducho predbehol rast dlhu, a pre-
to relatívne došlo k poklesu, čiže z dlhu sme 
„vyrástli“.

Práve táto skutočnosť vytvára riziko prudké-
ho rastu podielu dlhu aj v prípade Sloven-
ska. Niekoľko vysokých deficitov po sebe pri 
nulovom, či zápornom raste HDP nás môže  

rýchlo priviesť na maďarské hodnoty.

Vysoký dlh znamená vysoké náklady na plat-
by úrokov. Ak by sme dnes mali dlh na úrovni 
Maďarska, na úrokoch by sme platili viac, 
ako sú v súčasnosti celoročné výdavky na 
vzdelávanie.
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