
„Spoločnosť je organizmus, nie 
organizácia.“

Ludwig von Mises
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článku Na viac práce si počkáme.

Veľký virvar spôsobujú aj publikované správy o 
obrovskom predražení pripravovaných PPP projek-
tov. Možnosť predraženia je jednou stranou mince 
súvisiacou s PPP projektmi. Tou druhou je skutoč-
nosť, že podpisom zmluvy sa vytvára záväzok na 
splácanie projektu, ktorý ponesú všetci občania 
Slovenska. Inými slovami dlh. A tento dlh minister-
stvo financií do oficiálne vykazovaného dlhu v sú-
lade s metodikou Európskej komisie nezarátava. 
Podľa nás je tento prístup postavený na hlavu a 
preto sme sa rozhodli rozbehnuté PPP projekty do 
dlhu štátu aj na našom portáli Cena štátu započí-
tavať. Viac sa o dôvodoch pre tento krok dočítate v 
článku Zvýšenie štátneho dlhu o PPP projekty.

Stále horúcou témou, ktorá je od nás geograficky 
zdanlivo ďaleko a mnoho ľudí má pocit, že sa ich 
netýka, je problém gréckych verejných financií. 
Slovensko ako člen Eurozóny sa ešte viac zadlží, 
aby finančnou injekciou pomohlo Grécku, kde je 
priemerná mzda 2 až 3 krát vyššia ako u nás. Na 
našej stránke sa Grécku venujeme v pomerne ši-
rokom rozsahu, v tomto čísle Market Finesse si 
prečítajte napríklad článok Žiadne prekvapenia.

Na záver by som chcel pripomenúť, že ešte stále 
máme niekoľko voľných miest na náš letný Liberty 
Camp, o ktorom sa viac dočítate na strane 9. Ne-
nechajte si ujsť príležitosť stráviť príjemný týždeň 
v prostredí Malej Fatry a diskutovať so skúsenými 
zahraničnými lektormi o slobode vo všetkých jej 
aspektoch!

Prajem vám veľa slnka a inšpiratívne čítanie,.

Na úvod by som sa chcel podeliť o našu radosť z 
priebehu štvordňového Seminára rakúskej ekonó-
mie, ktorý INESS s podporou Nadácie Tatra banky 
organizoval začiatkom apríla v Brusne. Nielenže 
sa nám podarilo na jednom mieste koncentrovať 
mimoriadne kvalitných lektorov zo Slovenska i 
zahraničia, ale potešil nás predovšetkým záujem 
a kvalita študentov, ktorých sme spomedzi množ-
stva uchádzačov vybrali. Krátky report z podujatia 
nájdete na strane 8.

S blížiacimi sa voľbami sme svedkami pozoruhod-
ných výkonov. Ministerstvo financií by si z pohľadu 
nezainteresovaného pozorovateľa zaslúžilo zápis 
do knihy rekordov v kategórii zatĺkač roka. Napriek 
tomu, že daňové prognózy, z ktorých sa už v mar-
ci zvykne vychádzať pri zostavovaní štátneho roz-
počtu na ďalší rok, sa zvykli každý rok publikovať 
už vo februári, tento rok zatiaľ stále nič. Otázkou 
pre zainteresovaných už ani nespočíva v tom, či 
nás čaká časovaná bomba v podobe nepríjemné-
ho prekvapenia vývoja verejných financií,  ale aký 
silný bude tento výbuch. Viac sa dočítate v článku 
Čakanie na Godota alebo daňových prognóz sa už 
nedočkáme?

Za ďalší pozoruhodný výkon môžeme považovať 
nečinnosť vlády v aktuálnej boľačke celého Slo-
venska, ktorou je rastúca nezamestnanosť. Jej po-
kles však nepríde sám od seba a zúfalé nečinné 
čakanie v podaní vlády na zlepšenie ukazovateľov 
slovenského hospodárstva, na ktoré navyše zarea-
guje trh práce s oneskorením, len odďaľuje šance 
zástupu nezamestnaných nájsť si prácu. Áno, karty 
sa rozdávajú za hranicami Slovenska, aj naša vláda 
ale disponuje nástrojmi na zmiernenie dopadov krí-
zy na slovenský trh práce. O tom, či existuje dôvod 
na optimizmus vo vývoji nezamestnanosti píšeme v 
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Venujte svoje 2% INESS
Podporíte tým okrem iných našich projektov aj ďalšie vydávanie Market Finesse!

Víťazom hitparády o najvyšší medziročný rast sa v minulom 
roka stala určite miera nezamestnanosti. Nie je to však vý-
sledok hodný uznania, 50% rast v jednom roku znamená o 
131 000 ľudí viac bez práce. Už sme si zvykli na to, že po-
litici sú v boji s týmto nešvárom najhlasnejšími bojovníkmi, 
avšak zďaleka nestoja v prvých šíkoch. Z vysokého postu 
generála na konci bojiska sa buď snažia kričať vidím svetlo, 
to ak sú práve pri moci, alebo – ešte nevidím dno, to ak sa 
práve k moci chcú dostať.

http://www.INESS.sk
http://www.iness.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2797
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Porovnanie
Vážnosť krízy

Ako vážny je posledný hos-
podársky prepad z hľadis-
ka straty zamestnanosti? 
V porovnaní s povojnovými 
krízami v USA sa jedná o 
najväčší prepad. Ak sa po-
zrieme na počet mesiacov, 
kým sa dosiahlo (ak sa už 
dosiahlo) dno (os X), podľa 
priebehu predchádzajú-
cich recesií možno tušiť, že 
návrat na predchádzajúce 
hodnoty zamestnanosti 
nebude trvať mesiace ale 
roky.

Zdroj: Calculated Risk

Vždy počuť viac tých prvých, a tak verejnosť 
túžobne očakáva, kedy sa konečne objaví 
pokles ukazovateľa, v ktorom sme dlho do-
minovali celej únii. Smutnou správou je, že 
na očakávania výraznejšieho zlepšenia je 
zatiaľ pomerne málo dôvodov.

Na to, aby sme lepšie pochopili vážnosť situ-
ácie a vlažnosť prijímaných opatrení, je dob-
ré pozrieť sa za hranice. Slovensko je malá 
proexportne orientovaná ekonomika a karty 
sa v globalizovanom svete rozdávajú niekde 
inde. Najsilnejšia ekonomika sveta - Spojené 
štáty americké - tromfy z rukáva tak skoro 
ťahať nezačne. Už aj tamojší vládni predsta-
vitelia začínajú priznávať, že „nezamestna-
nosť je príliš vysoká a na neakceptovateľnej 
úrovni ostane ešte veľmi dlho“ (Timothy Gei-
thner, minister financií). Jeho slová graduje 
americká centrálna banka FED, podľa ktorej 
bude nezamestnanosť na úrovni 9,7% ďalej 
rásť. Amerika zažíva najvyššie prepady za-
mestnanosti od druhej svetovej vojny. Zdvih-
nutým prstom je však dĺžka predpokladanej 
rekonvalescencie. Po kríze z roku 2001 tr-
valo americkému trhu práce 47 mesiacov, 
kým zamestnanosť dosiahla predkrízové 
hodnoty. Súčasné rekordné prepady dávajú 
tušiť, že teraz si počkáme ešte dlhšie. Plurál 
používam preto, že situácia u najsilnejšieho 
spotrebiteľa sveta bude podmieňovať aj si-
tuáciu v Európe, kde priemerná nezamest-
nanosť stúpla na februárových 9,6% a päť a 
pol roka trvalo, kým klesla v roku 2008 na 
minimum 7,7%.

Vráťme sa ale na Slovensko. 13% nezamest-
nanosť, akú máme teraz, zažilo Slovensko 

naposledy na prelome rokov 2004 a 2005. 
Na najpriaznivejšiu mieru nezamestnanos-
ti 7,4% sme čakali do augusta 2008. A to 
sme zažívali roky nevídaného ekonomického 
rastu poháňaného protrhovými reformami a 
masívnym príchodom zahraničných inves-
tícií a temer neuhasiteľného zahraničného 
dopytu. Súčasná vláda sa dovtedy na raste 
podieľala len tým, že ho významne neob-
medzovala. Potom však prišla ekonomická 
recesia a nevyhnutnosť konať. Otázku, či 
vláda zareaguje na krízu posilňovaním úlo-
hy štátu alebo hmatateľným zlepšovaním 
podnikateľského prostredia zodpovedali tzv. 
protikrízové balíčky.Tie boli v oblasti trhu 
práce zamerané hlavne na udržanie zamest-
nanosti. Už samotný  koncept udržania exis-
tujúcich ohrozených pracovných miest aj za 
cenu vyšších verejných výdavkov hovorí o ne-
pochopení významu krízy, ktorá predstavuje 
ozdravný reštrukturalizačný proces sprevád-
zaný presunom kapacít medzi jednotlivými 
sektormi. Umelé udržiavanie zamestnanosti 
na náklady budúcich generácií nie je efek-
tívnym krokom, a to ani z pohľadu vývoja 
hospodárstva, ani z pohľadu dlhodobého vý-
voja verejných financií, ani z pohľadu neza-
mestnaných čakajúcich na svoju príležitosť 
opäť speňažiť svoje jediné aktívum - vlastnú 
prácu.

Vláda by mala v prvom rade akceptovať fakt, 
že nie ona a jej dotácie, ale súkromný sektor 
vytvára pracovné miesta. Mala by sa preto 
zamerať na zabezpečenie takého prostre-
dia, ktoré umožní ekonomike rýchlo trans-
formovať svoju štruktúru doteraz budovanú 

na základe neudržateľnej spotreby v západ-
ných krajinách. Neexistujú žiadne zázračné 
opatrenia a vôbec ich netreba vymýšľať vyše 
60. Pomôcť môže hlavne odstránenie bariér, 
ktoré pred podnikateľov stavia legislatíva. 
Spružnenie zákonníka práce,  zníženie odvo-
dov a odstránenie administratívnych bariér 
podnikania . Bolo by naivné však očakávať, 
že tieto kroky prinesú zmenu za pár mesia-
cov. Podnikateľské projekty zrejú často roky, 
kým dôjde k zamestnaniu desiatok ľudí. 
Zdravý rast nebýva prudký, ale pevnejší. A 
nejedná sa len o domácich podnikateľov, ale 
aj zahraničných, bez ktorých rýchla cesta zo 
zaostávania za vyspelými krajinami stále nie 
je možná. Aj preto je ťažko pochopiteľné, že 
za takýchto okolností vláda vysiela signály o 
zvyšovaní progresivity zdanenia a ochrane 
strategických podnikov. Už len stačí zaviesť 
vyššie dane pre úspešné podniky, zvýšiť mi-
nimálnu mzdu a vygumovanie z mapy inves-
torov bude zaručené. Obdobie pred voľbami 
však nie je vhodné na kroky, ktoré nepriná-
šajú body okamžite. Nepresvedčivé oživenie 
ekonomiky v posledných štvrťrokoch ťahané 
najmä vládnym fiškálnym dopingom však vy-
siela varovanie, že ani 11,7% nezamestna-
nosť, akú na rok 2012 prognózuje minister-
stvo financií, sa nemusí podariť dosiahnuť. 
Na viac práce si aj kvôli nečinnosti volených 
zástupcov budeme musieť zrejme počkať 
dlhšie.

Článok vyšiel v upravenej podobe

.týždeň, 15/2010, 12.4. 2010
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Výdavky štátu
Príspevok do Medzinárodnej organizácie 
Frankofónie

Výška ročného príspevku: 2154 Eur v roku 
2009

Popis: Popis činnosti: International Organi-
sation of La Francophonie (IOF) organizuje 
politické aktivity a podniká kroky smerom k 
multilaterálnej spolupráci, ktoré prospieva-
jú francúzsky hovoriacim národom. Aktivity 
IOF rešpektujú kultúrnu a jazykovú diverzitu, 
a slúžia na podporu francúzskeho jazyka, 
mieru a udržateľného rozvoja. Členovia IOF 
zdieľajú viac než spoločný jazyk. Zdieľajú 
tiež humanistické hodnoty presadzované 
francúzskym jazykom (preklad zo stránky 
IOF).

Komentár: Slovensko má v IOF štatút po-
zorovateľa, nakoľko francúzština nie je na 

Slovensku ani štátnym jazykom, ani jazykom 
oficiálne uznávanej menšiny. Hoci sa  z po-
hľadu výšky príspevku môže zdať, že ide o 
kvapku v mori, tento výdavok je ilustráciou 
pomerne rozsiahlej skupiny výdavkov štátu, 
o ktorých verejnosť v podstate nevie, že ich 
zo svojich daní podporuje. Spoločnými cha-
rakteristikami tak sú: 

1) O výdavku nevie 99,9% občanov Sloven-
ska (predpoklad INESS)

2) Volič nemá možnosť svojou voľbou roz-
hodnúť o tomto výdavku, takéto „drobnosti“ 
sa nemôžu dostať do volebného programu

3) Prínos pre daňových poplatníkov je neme-
rateľný

4) Štát na seba preberá zodpovednosť a fi-
nančný náklad, ktoré by mali ležať na pleci-
ach záujmových skupín, ktoré považujú kul-

túrny prínos členstva v tejto organizácii za 
hodný finančného príspevku. Dary, verejné 
zbierky a sponzorstvo by nielen spropagovali 
účasť v tejto organizácii, ale vytvorili motivá-
ciu prispievajúcich prehodnocovať efektivitu 
tejto účasti. Anonymný prispievateľ „štát“ 
tieto motivácie nemá.

Čakanie na Godota alebo daňových prognóz sa nedočkáme?
Radovan Ďurana

Pre nezasvätených hneď v úvode vysvetlím, 
že zostavovanie nového štátneho rozpočtu 
sa začína vo februári, marci. Tým, že minister-
stvo vypracuje Východiská rozpočtu verejnej 
správy, určia sa mantinely, v ktorých sa budú 
pohybovať rozpočty nielen ministerstiev, ale 
aj ostatných inštitúcii verejnej správy.

Tie v priebehu pár mesiacov pošlú Minister-
stvu financií svoje návrhy rozpočtov, a v nie-
kedy v júni býva zverejnený prvý nástrel roz-
počtu na budúci rok. Celé leto ešte prebieha 
„diskusia o prioritách“, aby vláda na konci 
augusta zverejnila svoju predstavu riadenia 
tokov verejných peňazí.

Čo je však dôležité, na začiatku tohto proce-
su musí byť aktuálny odhad vývoja daňových 
a odvodových príjmov. Verejná správa potre-
buje vedieť s čím môže v kase počítať, aby 
mohla plánovať výdavky, aby vedela stano-
viť výšku deficitu a aby vedela určiť, koľko 
výdavkov treba škrtiť, aby bola zabezpečené 
plánované znižovanie schodku verejných fi-
nancií.

Za Mikloša bol zavedený výbor pre daňové 
prognózy, ktorý sa vyjadroval k prognózam 
Ministerstva financií. Výbor najprv komen-
tuje návrh daňových prognóz, na základe 
čoho ich Ministerstvo môže, alebo nemusí 

upraviť. Na finálnu prognózu členovia výbo-
ru buď zdvihnú prst (daňové prognózy sú aj 
podľa nich realistické) alebo nie (zdajú sa 
im podhodnotené, alebo príliš nadhodno-
tené). Ak by všetci ostatní členovia výboru 
označili prognózy za príliš optimistické, bol 
by to veľký čierny bod pre inštitúciu, u ktorej 
je presnosť a správnosť prognóz nanajvýš 
dôležitá. Všeobecný význam výboru je tiež 
výstižne popísaný aj v jeho štatúte: „Činnosť 
Výboru prispieva k zvýšeniu verejnej kont-
roly nad procesom tvorby rozpočtu verejnej 
správy prostredníctvom zapojenia odbornej 
verejnosti do diskusie.“

Daňový výbor práve kvôli časovému plánu 
zostavovania návrhu budúcoročného rozpoč-
tu býva obyčajne vo februári. Je koniec mar-
ca, a výbor, ako správne upozorňuje Michal 
Lehuta na svojom blogu, sa dosiaľ nekonal.

Už minulý rok sa totiž do predtým systema-
tickej práce a zverejňovania informácii o 
chode verejnej správy dostal nový a treba 
povedať nesystematický prvok - čakanie na 
presnejšie údaje. Ministerstvo, resp. vláda 
odmietali na jar prísť s aktualizáciou štát-
neho rozpočtu, i napriek katastrofálnemu 
vývoju v daňových a odvodových príjmov. K 
relevantnej aktualizácii rozpočtu, ktorá by 
zaviedla adekvátne škrty v rozpočte nakoni-
ec ani nedošlo, vraj už bolo neskoro.

Na presnejšie údaje sa čaká aj dnes. Vraj sa 
čaká na prognózy NBS a Európskej komisie. 
Tieto inštitúcie však prognózy dodávali vždy 
neskôr, ale hlavne, pre rokovanie výboru 
nie sú rozhodujúce, keďže sa rokuje o pro-
gnózach ministerstva a nie týchto inštitúcií. 
Doteraz boli prognózy Ministerstva obyčajne 
akceptované. Čo sa teda zmenilo tento rok? 
Prečo má posledná prognóza daňových prí-

jmov viac ako 6 mesiacov, hoci sa výbor má 
stretávať minimálne trikrát do roka?

Daňové prognózy neznamenajú len odhad 
vývoja v budúcich rokoch, ale aj vývoj v 
tomto roku. Na tento rok vláda naplánova-
la znižovanie schodku závislé však na raste 
daňových príjmov o 6,4%. Ako Lehuta upo-
zorňuje, pokles miery zamestnanosti, nízky 
rast miezd a pokles spotreby domácností 
nasvedčujú tomu, že rast príjmov štátu sa 
nepodarí naplniť.

Daňové prognózy by odhalili, že vláda nie je 
schopná dodržať záväzok schodku verejných 
financií na úrovni 5,5% HDP, že ten schodok 
bude vyšší. Problém nebude mať len štátny 
rozpočet, ale tiež sociálna poisťovňa, ktorá 
už minulý rok vyčerpala prebytky z predchád-
zajúceho obdobia.

Bez toho, aby sme sa hrali na politológov 
znalých všetkých nuansí predvolebného 
boja, všetko nasvedčuje tomu, že daňové 
prognózy sa budú odkladať tak dlho, ako to 
bude možné. Dovtedy, aby už súčasná vláda 
a parlament „nemali žiadnu“ šancu v tom 
rozpočte škrtať. Aby škrtať musela až nová 
vláda, ktorá nerealistický rozpočet „zdedí“ a 
nebude zaň zodpovedná.

Aktuálne.sk, 31.3. 2010
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Mnohých komentátorov prekvapilo, že fi-
nančné problémy Grécka ťažkým pôrodom 
deklarácie Európskej únie o pomoci vo výške 
22 miliárd eur nezmizli (pre porovnanie celý 
štátny dlh Slovenska je zhruba 24 mld.eur). 
No je sa čomu čudovať?

Verbálne vyhlásenie nemôže zázračne 
zmeniť výšku deficitu či štátneho dlhu, ale 
hlavne investori s podporou zo strany EÚ pri 
nákupoch gréckych dlhopisov už dávno po-
čítajú. Dobre vedia, že únia urobí aj nemož-
né preto, aby vylúčila možnosť, že sa oheň z 
Atén rozšíri do Lisabonu, Dublinu, Madridu 
či Londýna. Očakávať zmenu rizikovej priráž-
ky po tom, ako politici usporiadajú tlačovku, 
na ktorej povedia to, čo investori už dávno 
vedia, je precenením úlohy politických vyja-
drení. Z hľadisku podpory dopytu po gréc-
kych dlhopisoch bolo omnoho dôležitejšie 
predchádzajúce rozhodnutie Európskej 

centrálnej banky. Tá predĺžila „výnimočný“ 
stav, keď ako zálohu za úvery komerčným 
bankám akceptuje aj rizikové grécke dlho-
pisy. Deklarácia však potvrdila iný dohad. 
Po silných rečiach o upratovaní na vlastnom 
dvore a schopnosti EÚ riešiť si svoje vlastné 
problémy bez cudzej pomoci je dnes isté, že  
do záchranného scenára bude zapojený aj 
Medzinárodný menový fond. Práve tento fakt 
môže stáť za „prekvapivým“ rastom rizikovej 
prirážky gréckeho dlhu na rekordné úrovne. 
Držitelia gréckych dlhopisov totiž dosnívali 
sen o šťavnatej pôžičke z EÚ bez prítomnosti 
MMF. Zapojenie MMF znamená pravdepo-
dobnú podradenosť ich pohľadávok voči po-
hľadávkam fondu, ale hlavne nutnosť v prí-
pade bankrotu akceptovať zníženie úrokov, 
predĺžený splátkový kalendár či dokonca 
okresanie istiny. Vyžadovať vyššiu kompen-
záciu, za takéto zvýšenie nákladov v prípade 

bankrotu, nie je prekvapivé ale logické.  

Aj napriek rastu nákladov gréckeho dlhu je 
však na paniku ešte čas. Grécko nie je la-
tinskoamerická krajina ale rozvinutá krajina 
Európskej únie. Bankrot argentínskeho štý-
lu tak neprichádza do úvahy. Aj preto úroky 
platené Grékmi ešte zďaleka nedosahujú 
úrovne juhoamerických sériových neplati-
čov. Drobné Grécko navyše určite nie je hlav-
ným problémom svetovej ekonomiky v roku 
2010.

SME, 12.4. 2010

Žiadne prekvapenia
Juraj Karpiš

Zvýšenie štátneho dlhu o PPP projekty
Radovan Ďurana

Vláda sa chystá finančne uzavrieť už tretí 
projekt na výstavbu diaľnic financovaný for-
mou PPP (Public Private Partnership - verej-
no - súkromné partnerstvo).

Podľa súčasných odhadov by mal tretí balí-
ček, resp. jeho investičná hodnota vrátane 
DPH, stáť 2,36 mld. eur. Dohromady by tak 
mala investičná hodnota všetkých troch pro-
jektov dosiahnuť 6,287 mld. eur. Ide pritom 
o výstavbu 156,7 km* ciest (1 km priemer-
ne 40,1 mil eur**). Ak k takto financovanej 
výstavbe diaľnic pridáme aj mýto, ktoré má 
de facto tiež formu PPP projektu*** a ne-
sporne s diaľnicami súvisí, suma sa vyšplhá 
na 6,592 mld. eur. To je 10% HDP Slovenska 
v roku 2010. Na ilustráciu: všetky daňové vý-
nosy štátu v tomto roku by mali dosiahnuť 
zhruba 10 mld. eur.

Finančným uzavretím (t.j. dotiahnutím všet-
kých zmlúv a zabezpečením financovania 
výstavby) prvého a tretieho balíčka bude 
stúpne počet zmluv s charakterom PPP fi-
nancovania na štyri , čím sa navŕši predpo-
kladaný súčet ročných splátok v nasledujú-
com období 30 rokov na  750 mil. eur ročne 
(mýto bude štát splácať 13 rokov). Výnosy z 
mýta by mali podľa ročne dosahovať okolo 
200 mil. eur, pričom komunikácie vybudova-
né formou PPP financovania budú predsta-
vovať len 6,4% z celkovej spoplatnenej dĺž-
ky (156,7 km z 2435 km), a teda alikvótny 
výnos z nich dosiahne s dávkou optimizmu 
20 mil. eur.

Po kolaudácii sa vlastníkom diaľnic stáva 
štát. Aj z tohto dôvodu, že štát nadobudne 
aktívum, resp. čerpá z neho ekonomické 

výhody skôr, ako zaplatí formou ročných 
splátok obstarávaciu cenu, by mali byť pro-
jekty obstarávané formou PPP zahrnuté do 
dlhu. Podobne, ako sa vy stávate dlžníkom, 
ak nadobúdate nehnuteľnosť, ktorej kúpu 
financujete formou hypotéky. INEKO vo 
svojej prezentácii pritom upozorňuje na pu-
blikovaný názor Ministerstva financií z roku 
2005: Súčasťou dlhu verejnej správy je tá 
časť záväzku, za ktorú jednotka zo sektoru 
verejnej správy dostala protihodnotu a ktorú 
zatiaľ neuhradila. Štát získa aktívum v hod-
note presahujúcej niekoľko mld. eur, jeho 
občania toto aktívum budú môcť plnohod-
notne používať (štát, resp. ekonomika teda 
získa všetky ekonomické efekty z dostupnej 
diaľnice). Oproti „hypotékovému“ príkladu 
je financovanie PPP projektov odlišné len v 
tom, že koncesionár zabezpečuje údržbu do-
danej stavby. Štát si takto nakupuje servis 
postavených diaľnic. Keďže sa však jedná o 
služby, ktoré ešte nevznikli, ale mali by vzni-
kať priebežne v budúcnosti, tieto náklady do 
štátneho dlhu nepatria. Rovnako, ako by ne-
patrili pri štandardnom obstarávaní.

Oficiálne ministerstvo financií projekty ob-
starávané formou PPP do dlhu nezahrňuje. 
Veď samotná požiadavka na financovanie 
výstavby diaľnic prostredníctvom PPP pro-
jektov bola motivovaná v súčasnosti apliko-
vaným pravidlom Eurostatu, podľa ktorého 
sa PPP projekty do bilancie štátu nezahrňu-
jú.****

Pravdepodobnosť, že koncesionári nedodajú 
dohodnuté stavby, je minimálna. Ich nedoda-
nie by mohlo byť spôsobené tak zemetrase-
ním alebo občianskou vojnou. Z týchto dôvo-

dov môžeme očakávať aj pravidelné ročné 
splácanie  750 mil. eur. Tieto výdavky štát 
pocíti významne a každoročne. Ak by vzniklo 
Ministerstvo PPP, jeho rozpočet by ho zaradil 
na 8. miesto medzi všetkými ministerstvami 
vo veľkosti výdavkov. V záujme zachovania 
transparentnosti výdavkov verejnej správy, 
keďže zmluvy sú podpísané, a bez súhlasu 
partnerov ich nemožno meniť, by mal byť 
uvedený dlh zaradený do štátneho dlhu.

Podobne, ako keď je v prípade hypotéky čer-
paný úver ešte pred dokončením stavby (a 
teda dlh vzniká už pred kolaudáciou), aj dlh 
štátu bude de facto vznikať skôr, ako budú 
diaľnice definitívne dostavané. Do štátneho 
dlhu budeme veľké PPP projekty zaraďovať 
v momente ich finančného uzavretia vo výš-
ke ich investičných nákladov, to znamená v 
čase, keď bude zmluva definitívne uzavretá. 
V tomto momente totiž definitívne vznikne 
záväzok, ktorého sa štát nebude môcť vzdať, 
či ho zásadne zmeniť (v prípade dodržania 
zmluvných podmienok). Projekty, ktoré boli 
vládou odsúhlasené, ale ešte nie finančne 
uzatvorené, budeme evidovať na „čakačke“, 
medzi kandidátmi na zvyšovanie štátneho 
dlhu. Ich príspevok k štátnemu dlhu sa po-
tom bude znižovať rovnomerne, v závislosti 
od počtu rokov trvania jednotlivých zmlúv.

Ak by sme dnes zahrnuli objem investičných 
nákladov všetkých štyroch  zmluv do štátne-
ho dlhu, zvýšila by sa tak na konci roka oča-
kávaná hodnota dlhu ako podielu na HDP z 
41,2% na hodnotu vyššiu ako 50%.

Prezentovanie dlhu vrátane PPP projektov je 
dôležité aj kvôli nastaveniu skutočného zr-
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Kto nám zostaví ďalší rozpočet?
Juraj Galvánek

Zámer európskej komisie (EK) zapojiť sa do 
plánovania rozpočtov s cieľom skorého ziste-
nia negatívneho vývoja je v kontexte snahy 
o udržanie stability vo verejných rozpočtoch 
členov únie v poriadku. Problémom je apli-
kácia do praxe.

Opäť bude treba nových úradníkov, ktorí buď 
nespozorujú problémy, tak ako sa to stalo v 
prípade Grécka (resp. skôr nechceli spozoro-
vať problémy), alebo ak aj problém zistia, tak 
by to malo podľa Olliho Rehna (komisár pre 
hospodárske a menové záležitosti) skončiť 
„vážnou diskusiou na pôde Európskej komi-
sie“. Škoda, že sa Olli Rehn viac neangažo-
val pri tvorení výhľadového rozpočtu na naj-
bližšie roky vo svojej rodnej krajine Fínsku, 
ktoré malo ešte v roku 2008 4,4 % prebyt-
kový rozpočet , minulý rok to už bolo -2,2 % 
a v tomto a budúcom roku už plánuje 3,6, 
resp. 3,0 % deficit, čo je porušením paktu 
stability a rastu.

Treba ale povedať, že drvivá väčšina krajín 
je na tom oveľa horšie. Preto vyvstáva otáz-
ka, ako chce EK zisťovať negatívny vývoj a čo 
vlastne chce za negatívny vývoj považovať. 
Dnes pakt stability a rastu arbitrárne urču-
je hranicu povoleného deficitu (3%) aj zadl-
ženia krajiny (60%) v percentách k HDP. Ak 
sa zmiernia kritéria tak, aby opäť vyhovovali 
momentálnym deficitom väčšiny štátov a 
tie ostatné budeme naďalej ticho tolerovať, 
nebude to mat žiaden význam. Skôr sa zdá, 
že ide o odstránenie zlého svedomia EK vo 
forme výhovorky veď my s tým predsa niečo 
robíme a nie je naša chyba, že to krajiny po-
rušujú. Faktom ostáva, že krajiny sa zaviaza-
li tieto pravidla dodržiavať dobrovoľne.

V prípade porušenia týchto pravidiel EK môže 
odporučiť konanie voči štátu. Problémom 
je, že môže, a ak aj pri naozaj očividnom 
porušovaní začne, nemá to žiaden význam. 
Ak totiž Rada EÚ následne skonštatuje, že 
nadmerný deficit existuje, tak na základe 
návrhu komisie predloží členskému štátu 
odporúčania, aby ho v priebehu stanovenej 
lehoty odstránil. Čiže vzniknutý problém ide 
na vrub EK a reálne neškodnej forme sank-
cií. Maďarsko je v tomto konaní už 6 rokov 
a môže tam byt kľudne aj naďalej, pretože 
páky na donútenie nemá nikto. Momentálne 
je v ňom až 20 štátov, vrátane Slovenska, 
zaradených do 4 skupín:

I. skupina: Maďarsko (od r. 2004), Veľká Bri-
tánia (2008)

II. skupina: Grécko, Španielsko, Francúzsko, 
Írsko  (27.4.2009)

III. skupina: Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Rumunsko (7.7.2009)

IV. Skupina: Belgicko, Česko, Holandsko, 
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, 
Slovinsko, Taliansko (7.10.2009)

Ďalším problémom je, že z 3 percent sa 
stala norma. Štáty sa môžu rok čo rok bez-
problémovo pohybovať blízko tejto hranice, 
keďže sa nedodržiava ani pravidlo o konsoli-
dačnom úsilí minimálne 0,5 % HDP ročne. V 
prípade neočakávanej udalosti, ktorá výraz-
ne zvýši deficit, tak končia vysoko nad tou-
to hranicou. To dokonca povoľuje výnimka, 
a keďže do neočakávaných udalostí je evi-
dentne možné zaradiť takmer čokoľvek, tak 
tu už dávno vznikol precedens, ktorý každým 
ďalším rokom posúva hranice „povolených“ 

deficitov smerom k vyšším hodnotám. Do-
konca aj podľa rozhadzovačnej keynesián-
skej teórie treba v čase hospodárskeho rastu 
šetriť aby bolo možné stimulovať ekonomiku 
v čase krízy v zmysle proticyklických zásahov 
vlády. To by malo znamenať práve povolený 
deficit 3 percent. Permanentná fiškálna poli-
tika väčších a menších deficitov tomuto mo-
delu ale rozhodne nezodpovedá. A už vôbec 
nezodpovedá prístupom liberálnych teórií, 
ktoré zadlžovania odmietajú úplne.

Momentálnymi rekordérmi sú Španieli, 
Íri a Gréci s deficitom nad 10 % HDP. Hos-
podárska kríza sa stala ospravedlnením 
čohokoľvek, pritom kríza nie je nič iné ako 
vyjadrenie poklesu ekonomiky. Extrémne 
zvyšovanie deficitov sa teda stalo spolo-
čensky akceptovanou normou - lebo hos-
podárska kríza... Kto chce, hľadá spôsoby, 
kto nechce, dôvody. Ideálnym príkladom je 
kontrast Španielska a Estónska. Španieli vy-
produkovali pri poklese HDP o 3,6 % deficit 
11,4 % HDP. Estónsko malo pri poklese HDP 
o 14,1 % deficit len 1,7 %, i keď motivácia 
estónskych politikov bola pravdepodobne 
poznačená snahou o prijatie eura, čo je asi 
jediné obdobie, v ktorom Maastrichtské kri-
téria majú vôbec nejakú váhu.

Problémom teda nie je samotná kríza ale 
nezodpovedný prístup politikov ku zmenenej 
situácii. Ak chce niekto v problémových kraji-
nách znížiť deficity, nech sa učí od Estónska. 
To pritom aj bez vládnych stimulov, ktoré idú 
na úkor extrémneho zadlžovania, očakáva 
tento rok už nulový rast a v budúcom roku už 
výrazné hospodárske oživenie.

kadla hospodáreniu verejnej správy. Uzavre-
tie PPP projektov v konečnom dôsledku pre 
daňových poplatníkov znamená, že 750 mil. 
eur bude na tridsať rokov viazaných. Nebude 
možné s nimi pohnúť, bez ohľadu na možné 
finančné krízy či starnutie populácie. Reálne 
zobrazovanie dlhu by malo zabrániť motivá-
ciám politikov zadlžovať občanov tak, „ aby 
sa to nedostalo do oficiálnych výkazov“, ako 
k tomu došlo v prípade výstavby diaľnic.

Navýšenie dlhu o PPP projekty dokumentuje 
nižšie uvedená tabuľka.

Na „čakačke“ sedí I. balík, ktorý by mal byť 
uzavretý do konca apríla, a III.balík, ktorý 
bude uzavretý najskôr na jeseň. Po ich uza-
vretí by mal dlh vzrásť o 5,204 mld. eur.

Pozn.:

* R1 (úseky na trase Nitra – Banská Bystri-
ca) 51,6 km.

 I. balík (Dubná Skala – Ivachnová, a 2 úseky 
na východnom Slovensku) 75 km,

 III. balík  (Hričovské podhradie – Dubná Ska-
la) dohromady 30,1 km

Zdroj: Ministerstvo financií - Program sta-
bility Slovenskej republiky na roky 2009 až 
2012

** Je pravdou, že náklady na výstavbu di-
aľnic predražuje najmä množstvo tunelov, 
mostov a obchvatov. To však neznamená, 
že tieto stavby boli nevyhnutné, že neexisto-
valo lacnejšie riešenie rozšírenia súčasných 

úsekov

*** Národná diaľničná spoločnosť neplatí 
priamo za vybudovanie mýtneho systému, 
ale platí odmenu za poskytovanie služby, kto-
rej výška nie je závislá na skutočnej intenzite 
dopravy, ale od očakávania NDS stanovené-
ho pred podpisom zmluvy. NDS je správcom 
výberu mýta. Príjem prevádzkujúcej spoloč-
nosti je teda závislý na dostupnosti služby, 
nie na jej vyžití – podobne ako v prípade PPP 
projektov, kde spoločnosti nenesú riziko, že 
diaľnice nebudú využívané. Štát má v prípa-
de mýta právo využiť opciu na odkup mýtne-
ho systému.

**** V argumentácii pre zaradenie PPP 
projektov do štátneho dlhu neanalyzujeme 
rozdelenie rizík, nakoľko to nemá vplyv na 
samotné rozhodnutie. Pre vašu informáciu, 
Eurostat nezahrňuje PPP projekty do bilan-
cie štátu vtedy, ak aspoň dve riziká preberá 
na seba koncesionár. V prípade diaľnic je to 
riziko výstavby a riziko dostupnosti (prevád-
zkovania diaľnice).
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Efekt menšieho zla?
Juraj Karpiš

Slovensko malo v roku 2009 horší deficit 
verejných financií ako uvádzali posledné 
revidované očakávania rezortu financií, kto-
ré boli na úrovni 6,3 % hrubého domáceho 
produktu. Deficit podľa dnes zverejnených 
informácií  dosiahol až 6,8 % HDP (MF SR 
argumentuje inou metodikou výpočtu defici-
tu Eurostatu).

Ešte pred zverejnením, v pondelok, sa slo-
venskej Agentúre pre riadenie dlhu a likvi-
dity podarilo emitovať 10 ročné dlhopisy v 
celkovom objeme 1,5 mld. EUR za vynikajú-
cich podmienok – iba 0,971% nad úrovňou 

nemeckých štátnych dlhopisov s porovnateľ-
nou splatnosťou. Jedným z možných vysvet-
lení prekvapivo vysokého dopytu, napriek 
zlým výsledkom verejných financií, je efekt 
menšieho zla. Napriek rapídnemu zhoršo-
vaniu verejných financií určite nepatríme k 
tým najhorším. Z hľadiska deficitu sme síce 
presne na priemere EÚ 27 (6,8% HDP), no z 
hľadiska výšky štátneho dlhu sme na tom s 
dlhom ku koncu roka 2009 vo výške  35,7% 
HDP (Eurostat zatiaľ ignoruje PPP projek-
ty) výrazne lepšie ako väčšina ostatných 
(priemer EÚ 27 je 73,6 % HDP). Táto situá-

cia však nemusí trvať večne. Pár podobne 
„úspešných“ rokov ako bol ten minulý a vý-
hoda relatívne nízkeho dlhu je preč. Dopyt 
a ceny pravdepodobne negatívne ovplyvní 
aj záplava štátnych dlhopisov iných krajín, 
ktorú je možné v roku 2010 očakávať. Zlým 
znamením môže byť prekvapivý neúspech 
Nemecka, krajiny, ktorej dlh je považovaný 
za etalón bezpečnosti, keď sa nepodarilo 
upísať celých 2,752 mld. EUR 30 ročných 
dlhopisov. Investori Nemcom požičali len 
2,458 mld.

Netradičná možnosť dôchodkovej reformy
Juraj Galvánek

V Česku vypracoval Poradní expertní sbor 
(PES) ministerstiev financií a práce 4 mož-
né varianty reformy dôchodkového systému. 
PES do konca mája vyberie jeden variant, 
ktorý bude viesť k stabilite dôchodkového 
systému a zároveň neuvedie dôchodcov do 
chudoby. Zatiaľ čo prvé 3 sú veľmi miernou 
zmenou obdobným smerom, ako sa refor-
moval náš dôchodkový systém, zaujímavým 
je 4. bod.

Variant 4: Rovné dôchodky

– behom 30 rokov postupný prechod od sú-
časného systému k rovnému

dôchodku

– postupne sa zníži 28% odvod z hrubej 
mzdy

– ide o scenár „nefúkajme proti vetru“

– už dnes vývoj populácie vede k rovnostár-
skym dôchodkom

Zdroj: idnes.cz

U nás vývoj nevedie k rovnostárskym dôchod-
kom (ak si odmyslíme hrozbu jeho neodvrat-
ného zrútenia z dlhodobého hľadiska a teda 
rovnostársky dôchodok od štátu vo výške 
0 Eur). Zavedenie rovnakých dôchodkov 
by bolo v Česku a v menšej miere aj u nás 
úprimným vyjadrením štátu o skutočnom 
stave dôchodkového systému a jeho pred-
pokladanom stave v budúcnosti. Konečne 
by zahodil falošnú masku, keď u ľudí umelo 
udržiava akú-takú ochotu financovať dneš-
ný systém odvodmi, keďže sľubuje vyplácať 
vyššie dôchodky ľuďom, ktorí platia viac.

Z dnešných informácii o súčasnom stave a 
jeho vývoji do budúcna vyplýva, že štát ne-
bude schopný uskutočniť vyplácanie tak 
vysokých dôchodkov ako v súčasnosti, či 
dokonca dôchodkov ako takých. Prípadné 

presadenia práve tejto reformy by bolo výko-
nom hodným chvály, keďže by predstavovalo 
racionálne aj keď nepopulárne riešenie. Na 
druhej strane, napriek odmietaniu takýchto 
krokov voličmi táto zmena korešponduje s 
cieľom dosiahnuť pre nich z finančného hľa-
diska lepší stav v čase ich staroby.

Štát nebude ľudí nútiť či motivovať k spore-
niu, ale navráti motiváciu sporiť si a zaujímať 
sa o to, čo bude, keď budú starí. Pointa je v 
tom, že vzhľadom na nutný kolaps súčasné-
ho systému je pre ľudí dnes lepšie, ak sa po-
stavia k budúcnosti na dôchodku zodpoved-
ne, lebo len to je cesta ako vytvoriť úspory z 
ktorých si budú môcť financovať svoje potre-
by. Vyšší prijem pri dnešnom veku odchodu 
do dôchodku je nereálny, pretože štát ho 
nebude schopný financovať. Takýto príjem si 
môžu zabezpečiť iba tým, že budú pracovať 
aj v dôchodkovom veku alebo príjmom z úro-
kov, renty.

Čo by sa stalo, keby sa u nás napríklad za-
viedli „zásluhové“ prídavky na deti, teda ich 
výška by priamo úmerne závisela od výšky 
príjmu rodičov? Kto by to zaplatil? Tu sa strá-
ca význam sociálnej dávky, ako prostriedku, 
ktorý by niekomu z príjemcov zlepšil finanč-
nú situáciu. Ľudia by to prirodzene odmietli, 
keďže časť z nich by na ich rovnakú výšku 
ako dnes musela platiť oveľa viac, a tí, ktorí 
by dostávali vyššie prídavky by si boli vedomí 
toho, že je zbytočné aby dávali štátu 100 Eur 
s tým, aby od neho nakoniec dostali naspäť 
80 Eur. Štát nevie zo 100 Eur vytvoriť 120 
Eur a už z princípu (minimálne kvôli plateniu 
úradníkov) vyplýva, že sa im vždy vráti menej 
ako 100 Eur.

Systém, kde ľudia dostavajú viac ako dávajú, 
neexistuje, dá sa len dočasne vytvoriť jeho 
fikcia pomocou zadlžovania krajiny, čo má 
svoje hranice. Ak odmietneme spomínanú 
zmenu pri prídavkoch na deti, vyplýva z toho, 

že by sme súhlasili aj so zmenou opačnou. 
Tá je ekvivalentná zmene dôchodkového 
systému na jednotný dôchodok. Tu nádher-
ne vidieť, ako je oveľa jednoduchšie tento 
systém zaviesť (podplatením ľudí formou 
zadlženia krajiny), ako ho odstrániť (problém 
vytvorenia závislosti na systéme). Preto dnes 
štát tak jednoducho presadzuje rôzne nové 
sociálne dávky imúnne voči zrušeniu. V prí-
pade dôchodkového systému túto imunitu 
posilňuje okrem zadlžovania aj zaujímavý 
fenomén. Aktuálny systém by síce okamžite 
zrušila alebo reformovala časť mladých ľudí, 
ktorí práve začínajú pracovať a sú si vedomí 
jeho neudržateľnosti, ale starší ľudia, ktorí 
do systému odviedli značné množstvo peňa-
zí, očakávajú na základe zásluhovosti vyššie 
dôchodky. Ide teda o vytváranie závislosti 
na štáte v praxi. Začarovaný kruh následné 
pokračuje tým, že mladí ľudia ho nedokázali 
odstrániť ani sa mu vyhnúť a sú čím ďalej 
tým menej ochotní a motivovaní robiť ústup-
ky v prospech odstránenia systému, lebo im 
z neho vyplýva profit.

Presadenie 4. variantu by teda smerovalo k 
nízkemu štátnemu dôchodku a odstránilo 
zásluhovosť. Pritom nezavádza žiadnu novú 
povinnosť (sporiť) pre ľudí, ako to je u nás či 
v 3 ďalších navrhovaných variantoch. Zme-
na systému, v ktorom z neadresnej vysokej 
zásluhovej dávky ostane nižšia neadresná 
dávka je pozitívna (a adresnosti a zásluho-
vosti viac v tejto našej analýze). Čím bude 
tato dávka nižšia, tým viac ľudí nebude strá-
cať motiváciu sporiť si na dôchodok a nako-
niec možno bude možné pretransformovať 
dôchodok na pokračovanie minimálnej soci-
álnej dávky, ktorá by bola rovnaká pre všet-
kých, ktorí nemajú príjem ani majetok, čím 
by sa stala aj adresnou.
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Deľba práce žien
Radovan Ďurana

Podľa plánu na najbližšiu desaťročnicu EÚ 
(rozumej stratégie 2020) by sa mala miera 
zamestnanosti populácie vo veku 20-64 zvý-
šiť zo súčasných 69% na 75%.

Na Slovensku je aktuálna miera zamestna-
nosti 69%, avšak zo širšie definovanej sku-
piny vo veku 15-64 rokov. Nárast o 5% by 
znamenal rozšírenie počtu zamestnaných 
ľudí o 167 tisíc.

To by bol celkom heroický výkon vzhľadom 
na súčasnú mieru nezamestnanosti a hlav-
ne veľký počet dlhodobo nezamestnaných 
nízkokvalifikovaných a často aj vekovo star-
ších uchádzačov o zamestnanie.

Ale existuje finta, ako tento veľkolepý plán 
ústredného výboru z Bruselu dosiahnuť.

Miera zamestnanosti žien v Holandsku je 
podľa aktuálnej štúdie Eurostatu 71,5%. Z 
toho čiastočné úväzky tvoria tri štvrtiny. Ak 
predpokladáme, že jeden plný úväzok sa 
vyrovná dvom čiastočným úväzkom (podľa 
toho istého materiálu predstavuje priemer-
ný čiastočný úväzok žien 21 hod), tak 53,6% 
žien, teda všetky, ktoré robia na čiastočný 
úväzok, vykonáva taký objem práce plných 

úväzkov, ktorý by vykonalo 26,8% zamestna-
ných žien. Ak k tomu pridáme zvyšok, ženy 
zamestnané na plný úväzok, to jest 17,9% 
žien, vykonávajú ženy v Holandsku prácu, 
ktorú by zastalo 44,7% žien pracujúcich na 
plných úväzok.

Na Slovensku je celková zamestnanosť žien 
52,8%. Z toho len každá dvadsiata (4,8%) 
pracuje na čiastočný úväzok. Celkový ob-
jem práce vykonanej na Slovensku by teda 
zastalo 51, 6% žien zamestnaných na plný 
úväzok.

Slovenské ženy teda v priemere strávia v 
práci o 7% viac času ako ženy v Holandsku, 
ktoré je všade vzorom vysokej miery zamest-
nanosti a nízkej miery nezamestnanosti. Nie 
je cieľom tohto komentára špekulovať nad 
tým, či je lepšie mať každú tretiu ženu v kraji-
ne na polovičnom úväzku, alebo takmer kaž-
dú na plný úväzok. O tom by mali rozhodnúť 
ony samy a zamestnávatelia vyjednávaním. 
Má to byť len ukážka toho, aké divy dokáže 
štatistika, hra s číslami, deľba práce a regu-
lácie na tomto trhu.

Ešte zopár štatistík: 51,4% obyvateľov Slo-

venska sú ženy. Zo žien vo veku 15 – 64 
rokov (t.j. pracovnej sily), je zamestnaných 
52,8% (mužov 67,4%). Priemerná výška pri-
znaného dôchodku muža bola v minulom 
roku bola 471 Eur, ženy 302 eur. Teraz naro-
dené ženy majú však nádej na 8,1 roka živo-
ta viac ako muži. V roku 2030 bude každá 4 
žena staršia ako 65 rokov.

Podojíme zlatú kravu ešte viac?
Radovan Ďurana

Podľa dokumentu predloženého vláde by 
malo byť na Slovensku zamestnaných 22 
780 občanov s mesačnou mzdou vyššou 
ako 2955 eur ( 89011 Sk). Táta suma je zá-
roveň hranicou, pri ktorej spadne klesajúca 
odpočítateľná položka na nulu. Títo zamest-
nanci teda ako jediní platia skutočne daň z 
príjmu 19% (aj ich efektívna daňová sadzba 
je 19% zdaniteľného základu).  „Oplatí“ sa 
štátu tejto skupine zamestnancov zvyšovať 
dane?

Predpokladajme, že zamestnanci v tejto 
skupine, tvoriacej necelé 1% všetkých za-
mestnancov, uhradia 20% celkových príjmov 
dane z príjmov fyzických osôb (predpoklad je 
odhadnutý na základe údajov zverejnených 
na www.sulik.sk za rok 2006, v ktorom ľu-
dia s príjmom nad 60 000 Sk zaplatili 30% 
dane). Zdá sa vám, že je to odvážny predpo-
klad? Nie je. To  len progresívnosť súčasné-
ho daňového systému je taká vysoká.

Hodnota príjmu nad 2955 eur je zároveň  
nad 4 násobkom priemerného vymeriavacie-
ho základu, to znamená, že títo zamestnanci 
s rastúcim príjmom už neplatia vyššie odvo-
dy, čo uľahčuje prepočet.

V roku 2008 vybral štát 1640 mil. eur na da-
niach zamestnaných fyzických osôb, a preto 
môžeme dopočítať, že priemerná mzda vrch-

nej skupiny ľudí, ktorí zaplatia 20% celkové-
ho objemu vybranej dane z prímu, musela 
byť 6650 eur mesačne (prepočet si mierne 
zjednodušujeme tým, že neuvažujeme o bo-
nusoch na dieťa, sporeniach a podobne).

Ako by sa vyvíjali príjmy štátu, ak by sa im 
zvýšila sadzba? Odpoveď je v nižšie uvede-
nej tabuľke.

Samozrejme, že ide o statický prepočet, to 
jest neuvažujeme nad zmenou správania 
daňovníkov. Neuvažujeme s negatívnymi 
efektmi, ktoré progresivita prináša ako napr. 
odchod za nižším zdanením do zahraničia, 
legálne aj nelegálne obchádzanie daňového 

systému, či spomalenie hospodárskeho ras-
tu vyvolaného poklesom počtu dobre plate-
ných zamestnancov.

Pri 40% sadzbe by si v ideálnych podmien-
kach štát prilepšil o takmer 11 mld. Sk. To 
je suma, ktorá by pokryla 4 krát vyššie via-
nočné dôchodky. Je to zároveň porovnateľná 
suma, ktorú štát vyplytval v priebehu minu-
lého roka podľa evidencie Plytvanie štátu. 
A nakoniec, je to len desatina (!) schodku, 
to jest rozdielu medzi príjmami a výdavkami 
verejnej správy v tomto roku.
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Cena štátu

Štatistický úrad zverejnil hodnotu štátneho dlhu 
(Maastrichtský dlh) za rok 2009 a prognózu vý-
voja dlhu na rok 2010.

Vzhľadom na predpokladané deficity verejnej 
správy nasledujúce tri roky, výška celkového 
dlhu bude neustále rásť. Upozorňujeme, že sa 
jedná o hodnotu, ktorá nezahrňuje zadĺženie 
štátu súvisiace s PPP projektami (diaľnice, 
mýto). Ak by do konca tohto roku boli uzavreté 
plánované projekty (tzn. aj prvý aj tretí balík), 
dlh vzrastie na zhruba 33 204 mil. eur, čo pred-
stavuje 50% HDP plánovaného na tento rok.

Koľko dlhujeme?

www.cenastatu.sk

Seminár rakúskej ekonómie
Brusno, 8-11. apríl 2010

V dňoch 8.-11. apríla 2010 sa v Hoteli Brus-
no v Brusne uskutočnil Seminár rakúskej 
ekonómie - Ekonómie, ktorá predpovedala 
krízu. Podujatie organizoval INESS s podpo-
rou Nadácie Tatra banky.

Na seminári prednášalo spolu celkom 8 lek-
torov, z toho 2 zahraniční Dr. Philipp Bagus, 
Univerzita kráľa Juana Carlosa v Madride, 
Španielsko a Dr. David Lipka, Vysoká škola 
ekonomická v Prahe, Česká republika.

Z množstva prihlásených študentov sme 
na základe posúdenia vyplneného online 
dotazníka vybrali 32 študentov z univerzít 
zo všetkých geografických častí Slovenska i 
zahraničia. 

Samotná výučba prebiehala formou pred-
nášok, po ktorých nasledovala diskusia o 
preberanej téme. Kurikulum bolo zostavené 
tak, aby sa preberaná teória dala aplikovať 

na aktuálne ekonomické dianie na Sloven-
sku i vo svete. Tomuto cieľu bol prispôsobe-
ný aj výber prednášajúcich, z ktorých časť 
pochádzala z akademickej obce, časť z tre-
tieho sektora a časť z podnikateľskej sféry. 

Od metodológie rakúskej ekonomickej školy, 
vlastníckych práv, rakúskej teórie hodnoty, 
margnalistickej revolúcie, cien a ich infor-
mačnej funkcie, konkurencie a úlohe podni-
kateľa sme sa dostali cez ekonómiu verzus 
ideológiu až ku kríze (peniaze a ich funkcia, 
systém frakčných rezerv, centrálne banky, 
rakúska teória hospodárskych cyklov) či 
praktickému investovaniu.

Prednášajúci boli každý deň k dispozícii aj 
po skončení oficiálneho programu a diskuto-
vali s účastníkmi aj na témy, na ktoré pri dis-
kusiách po prednáškach neostal priestor. 

Napriek relatívne vysokému tempu poduja-

tia (bežný deň začínal prednáškou ráno o 
9:00 a končil o 22:00, potom ešte nasledo-
vali neformálne večerné diskusie účastníkov 
s prednášajúcimi v bare) účastníci podujatie 
hodnotili podľa záverečnej evaluácie veľmi 
pozitívne. 

Všetci absolventi získali certifikát o absol-
vovaní podujatia. Prezentácie lektorov sú 
dostupné na stránke: www.iness.sk/srek/
presentations.php

Podujatie podporila

Philipp Bagus David Lipka Ján Šebo

Juraj Karpiš Martin Štefunko Matúš Petrík

http://www.cenastatu.sme.sk
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INESS v lete organizuje už štvrtý ročník The Liberty Camp
Hotel Piatrová, Vrútky, 24 - 30 júna 2010

INESS organizuje vo Vrútkach pri Martine v 
dňoch 24. až 30. júna už štvrtý ročník po-
dujatia The Liberty Camp. Toto vzdelávacie 
je určené pre tých, ktorí chcú diskutovať a 
naučiť sa viac o ekonómii, podnikaní, filo-
zofii a práve. Prenášať budú tak ako každý 
rok renomovaní lektori z Európy i spoza oce-
ánu. Jazykom celého podujatia je angličtina 
a opäť očakávame účastníkov z viacerých 
krajin. 

Všetky potrebné informácie spolu s návo-
dom ako sa prihlásiť a fotogalériami z pred-
chádzajúcich kempov nájdete na našej inter-
netovej stránke

Cena štátu na stredných a vysokých školách
V septembri minulého roku sme učiteľom tristo stredných škôl na Slovensku poslali 
učiteľský balíček Cena štátu, ktorý im môže pomôcť pri výučbe problematiky verej-
ných financií. V náväznosti na cyklus prednášok, s ktorými sme začali pred rokom, 
pokračujeme aj v tomto školskom roku s prednáškami pre učiteľov a pre študen-
tov, cieľom ktorých je objasniť fungovanie verejných financií, finančný vzťah ob-
čan - štát, ako aj ukázať, ako sa dá pri výučbe využiť internetový portál Cena štátu 
(www.cenastatu.sk) a učebné pomôcky, ktoré sme pre učiteľov pripravili.

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 adrese: iness@iness.sk, my prídeme za 
Vami na Vašu školu a v cca hodinovej prezentácii vzdelávací projekt Cena štátu Vašim 
učiteľom detailne predstavíme. 

www.iness.sk/lec
Účastnícky poplatok je 109 Eur
Cena zahŕňa ubytovanie, stravu a poskytnu-
té vzdelávacie materiály. Rezervujte si svoje 
miesto už dnes!

Lektori na tohtoročnom Liberty Campe:

Glenn Cripe (USA), Andy Eyschen (Austrá-
lia), Radovan Ďurana (SVK), Robin Koerner 
(USA), David Hutzelman (USA), Tom Patter-
son (USA)

Radovan Ďurana Richard Ďurana naši študenti

večerné diskusie odovzdávanie certifikátov skupinová fotografia na záver seminára

www.iness.sk/lec
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Pro/Anti Market

Pro MARKET
Čo by mal obsahovať program pravicovej 
strany?

KDH a SDKÚ-DS by sa mali obzrieť po vo-
lebných programoch v zahraničí. Ak sa ešte 
stále hlásia k pravici. Zistili by, že aj súčasné 
parlamentné strany môžu pred voľbami na-
vrhovať škrty nielen vo výdavkoch, ale aj v 
dávkach.

Programové návrhy strany TOP 09:

- snížit objem mezd vyplácených ze státního 
rozpočtu o deset procent a tento objem po 
tři roky nenavyšovat

- snížit platy ústavních činitelů o deset pro-
cent a důsledně zdanit všechny paušální 
náhrady

- snížit státní příspěvky politickým stranám 
na polovinu po dobu tří let

- snížit všechny sociální dávky o deset pro-
cent a po dobu tří let je ponechat bez valori-
zace, s výjimkou příspěvku na pěstounskou 
péči a peněžité pomoci v mateřství

- nevalorizovat důchody v roce 2011, v ná-
sledujících letech valorizovat dle stávajícího 
mechanismu

- zrušit porodné a pohřebné

- navýšit spoluúčast pacientů, přičemž růst 
nemá překročit tři procenta ročně

- zavést školné na vysokých školách spolu s 
vytvořením systému stipendií a půjček

- snížit výdaje vlády, a to na mzdách a provoz-
ních výdajích během čtyř let o 20 procent

- sjednotit základ daně pro všechny přímé 
odvody

- zrušit daň dědickou, darovací a daň z pře-

vodu nemovitostí, přičemž výnosy z těchto 
majetkových operací budou zdaněny běžnou 
daní z příjmů

- zrušit část daňových výjimek

ANTI MARKET
Prvý účet za Euro – 132 eur na pracujúce-
ho

Slovensko v rámci „euro-solidarity“ pravde-
podobne požičia Grécku 310 miliónov eur. 
Na „solidaritu“ voči nad pomery si žijúcemu 
vyspelému európskemu štátu s priemernými 
mzdami podľa druhu práce medzi 1 416 – 2 
975 Eur (priemerná mzda na Slovensku bola 
minulý rok 744 eur) sa hráme napriek tomu, 
že sami máme vysoký deficit a na prevádzku 
nášho štátu si musíme požičiavať v zahrani-
čí.

2% pre INESS
Venujte svoje 2% z dane z 

príjmu INESS
INESS sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% 
z dane z príjmu za rok 2009. Tieto pro-
striedky sú dôležitou súčasťou financova-
nia našich projektov (jedným z nich je aj 
Market Finesse, ktorý práve čítate). Ak sa 
spolu s nami nazdávate, že naše projek-
ty prispievajú k zlepšovaniu povedomia a 
dopadoch štátnych zásahov na hospodár-
stvo i život jednotlivcov, venujte nám vaše 
2%.

Ak ste sa rozhodli svoje 2% z dane z 
príjmu poukázať INESS, na stránke 
www.iness.sk nájdete návod, ako to uro-
biť, spolu s predvyplnenými tlačivami, kto-
ré na to budete potrebovať.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

Zaujímavá internetová adresa
Americký hospodársky cyklus 1776-1943 170 rokov amerických hospodárskych cyklov nájdete v jednom 

gigantickom grafe z archívov  St. Louis  FEDu. Za povšimnutie stojí vzťah klesajúcich cien (deflácie) a prosperity. Napriek tomu, čo sa nám 
snaží nahovoriť súčasný eknomický mainstream, história ukazuje, že tieto dva javy sa vôbec navzájom nevylučujú.

 http://fraser.stlouisfed.org/publications/bb/issue/5069/down-
load/85250/1943chart_busibooms.pdf

Pre porovnanie, na pomoc v hmotnej núdzi 
za rok 2009 išlo 296 mil. eur. Budeme za 
chvíľu posielať peniaze aj do Španielska, 
Portugalska alebo Írska?

www.INESS.sk

www.cenastatu.sk

http://www.iness.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2797
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