
„Vláda väèšiny funguje len 
vtedy, ak sa dbá na vlastníc-
ke práva jednotlivcov. Pretože 
päś vlkov a jedna ovca nemôžu 
hlasovaś o tom, èo bude na ve-
èeru“.

Larry Flynt
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Štát prerozde¾uje ve¾a prostriedkov, o tom snáï 
bude polemizovaś málokto. Málokto si však uve-
domuje, že vïaka šikovnej manipulácii s pojmami 
rôzne „dávky“ sám poberá. Sporíte si na rekon-
štrukciu podkrovia, bytu èi domu? Potom je práve 
vám urèený èlánok Nezmyselné dávky na strane 
4.

Blíži sa podávanie daòového priznania a s ním 
aj možnosś darovania 2% dane z príjmu. Medzi 
uchádzaèmi o Vaše 2% je aj INESS. Aj vïaka Va-
šim prostriedkom sme mohli v minulom roku po-
kraèovaś v úsilí o šírenie všeobecného povedomia 
o spôsobe fungovania trhových mechanizmov, 
efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spo-
loènosś a Vaše životy. Ak stále nie ste rozhodnutí, 
komu svoje 2% venujete, pozrite si na našej inter-
netovej stránke www.iness.sk, èo všetko sme za 
uplynulý rok urobili. Tento rok toho chceme urobiś 
ešte viac.

Prechod do nového roku nebol aj napriek novoroè-
ným vinšom taký pokojný ako vlani. Hypotekárna 
kríza v Spojených štátoch nakoniec nemala iba 
lokálny dopad a jej následky otriasli svetovými ka-
pitálovými trhmi. Investorom po celom svete sa spí 
o nieèo śažšie a burzy s cennými papiermi sa zaèí-
najú podobaś na modlitebne. Recesia v najväèšej 
svetovej ekonomike sa považuje za takmer hotovú 
vec. S príchodom krízy sa otvára priestor pre h¾ada-
nie možných riešení. Fiškálne stimuly a uvo¾nená 
monetárna politika, ktorá krízu priniesla, však nie 
sú liekom, ale iba anestetikom. Viac sa o nedáv-
nych otrasoch na svetových trhoch  doèítate v èlán-
ku Krízu pocítia všetci na tejto strane. Európska 
únia a jej regulácie sa stali súèasśou nášho života. 
Okrem pozitív, ktoré priniesol vo¾ný pohyb osôb, 
tovaru, služieb a kapitálu však únia berie do rúk 
opraty aj tam, kde má na trhu substitúty. Jedným z 
mnohých príkladov je aktuálna smernica, ktorá má 
zjednodušiś spotrebite¾ovi vybraś si správny úrok èi 
regulovaś výšky predèasných splátok. Napriek dob-
rému úmyslu však môže padnúś kosa na kameò, 
ako píšeme v èlánku Drahšie pôžièky „vïaka‘‘ eu-
roposlancom? na strane 3. Preèo si aj naïalej mys-
líme, že s eurom treba poèkaś, sa dozviete v èlánku 
Rastom cien proti chudobe? na strane 3.
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Takže je to pravda. Americká ekonomika má vážne 
problémy. Vždy optimistický Wall Street sa koneène 
pozrel pravde do tváre. Napriek tomu, že recesia 
ešte nie je potvrdená oficiálnymi štatistikami, o jej 
existencii už pochybuje málokto.

Keï hlava najdôležitejšej finanènej inštitúcie na 
svete – americkej centrálnej banky Federal Reser-
ve (FED) disponujúcej najlepšími dostupnými infor-
máciami o americkej ekonomike, Ben Bernanke 
ide do Kongresu prosiś politikov o pomoc v podobe 
fiškálnych stimulov agregátneho dopytu, nejedná 
sa práve o býèí signál budúceho rastu a prosperity. 

Politici samozrejme príležitosś vyvolaś zdanie, že 
vedia riešiś všetky akútne problémy našej galaxie, 
využili. S návrhmi na rôzne stimuly prišli hádam 
všetci prezidentskí kandidáti. Súèasný americký 
prezident George Bush predstavil Kongresu svoju 
alternatívu v piatok - z h¾adiska ekonomiky USA za-
nedbate¾ný balíèek zložený z doèasných daòových 
ú¾av vo výške 150 miliárd amerických dolárov.

Napriek malému objemu Bushov balíèek efekt pri-
niesol. V predstihu a neoèakávane. Bushov návrh 
je totiž fakticky oficiálnym priznaním prezidenta 
USA, že najväèší svetový spotrebite¾ bojuje s váž-
nymi ekonomickými problémami. Práve to mož-
no podnietilo pondelkové panické výpredaje na 
svetových trhoch. Americké trhy pred medveïmi 
zachránili iba zavreté dvere. Tretí januárový pon-
delok sa totiž v Amerike oslavuje deò Martina Lu-
thera Kinga, poèas ktorého sa neobchoduje.

Riziko drastického prepadu na amerických kapitá-
lových trhoch s negatívnym dopadom na dôchod-
kové úspory celej americkej spoloènosti a to ako 
naschvál vo volebnom roku - tak to je prive¾a aj pre 
nervy nezávislého renomovaného ekonóma a aka-

Krízu pocítia všetci
Juraj Karpiš

http://www.INESS.sk
http://www.INESS.sk
http://www.INESS.sk
http://www.cenastatu.sme.sk


str.2 január 2008

demika na èele FEDu - Bena Bernankeho. V 
zúfalej snahe zabrániś americkým akciám v 
poklese FED v utorok zvolal mimoriadne za-
sadnutie a znížil základnú úrokovú sadzbu 
o 0,75% na 3,5%. K tak drastickému zníže-
niu pristúpil FED naposledy v roku 1982. Na 
Wall Street sa šepká, že to ešte nie je všetko. 
V utorok má FED ïalšie, tento krát pravidel-
né zasadanie, kde sa oèakáva opätovné až 
0,75% zníženie úrokovej sadzby FEDu.

Pomôže to? Nie. Lacné peniaze terajšie pro-
blémy spôsobili, preto je len śažko predstavi-
te¾né ako by ich mohli vyriešiś. Panické kroky 
FEDu preto hedge fund manažér Barry Ri-
tholtz prirovnáva k „penicilínovej injekcii pre 
pacienta s rakovinou“. Bublina v nehnute¾-
nostiach, ktorú expanzívnou monetárnou po-
litikou pomáhal nafukovaś práve FED prask-
la priamo do tváre amerického spotrebite¾a. 
A práve od jeho bezodného dopytu je závislá 
nejedna americká èi svetová firma. Vïaka 
poklesu cien nehnute¾ností bol ku koncu 
roka 2007 záväzok z hypotéky vyšší ako 
hodnota samotného domu až u 5,6 milióna 
amerických domácnosti. Predpokladá sa, že 
ak ceny v roku 2008 klesnú o ïalších 10% 
(konzervatívny odhad) poèet domácností s 

èistým dlhom voèi verite¾om vzrastie na 10,7 
milióna. Poklesom ceny domu tak zo dòa na 
deò zmizlo virtuálne bohatstvo, na ktoré sa 
americké domácnosti èasto spoliehali pri fi-
nancovaní svojej krá¾ovskej spotreby.

Aj keï samotný pokles cien akcií je problé-
mom investorov, nepredstavuje ekonomický 
problém. Ceny akcií sa týmto spôsobom len 
adaptujú na realitu a zapracúvajú nové in-
formácie o budúcich ziskoch producentov. 
Ak tomuto ozdravnému procesu FED bráni 
manipuláciou s cenou peòazí, neútoèí na 
reálneho nepriate¾a ale jeho bábku a rieše-
nie ozajstných ekonomických problémov iba 
zbytoène odïa¾uje.

K situácii v Amerike nemôže zostaś chladný 
nikto. Už dnes hromží nejeden slovenský 
investor, ktorý svoje peniaze vložil do ame-
rických akcií. Prepad dolára úplne odstránil 
aj mierne zisky, ktoré bol americký kapitá-
lový trh schopný v posledných rokoch vy-
generovaś. Ak ste za 100 tisíc slovenských 
korún nakúpili v januári 2004 benchmark 
amerického kapitálového trhu - index S&P 
500, dnes by bola vaša investícia hodná 
83 000 Sk. Straty sa ale neobmedzia iba 
na investorov. Aj napriek tomu, že „Európa 
je kotvou stability vo svetovej ekonomike” a 
iným optimistickým vyjadreniam európskych 
predstavite¾ov, sa kríza dotkne každého z 
nás. Zasiahne spoloènosti po celom svete, 
ktoré boli závislé na americkej spotrebe a 
ich dodávate¾ov. Ešte väèším rizikom pre 
svetovú ekonomiku je však hrozba inflácie 
ako následku množstva likvidity, ktorou sa 
snažia centrálne banky bojovaś s momentál-
nymi problémami. Stále viac a viac èerstvo 
natlaèených peòazí tak naháòa nezmenené 
množstvo tovarov a služieb, èo sa prejavuje 
na rastúcich cenových hladinách po celom 
svete. Vysoké ceny zlata a ropy hovoria jas-
nou reèou.

SME, 25.1. 2008

Porovnanie

Nové trendy na trhu práce To, že nezamestnanosś na Slovensku kle-
sá ,nie je novou správou. Novou správou je 
však koneène výraznejší pokles poètu dlho-
dobo nezamestnaných (doba trvania neza-
mestnanosti rok a viac).

Prepad celkovej nezamestnanosti, ktorý 
zaèal koncom roku 2003, bol hnaný najmä 
poklesom poètu nezamestnaných s dåžkou 
trvania nezamestnanosti do jedného roka, 
prièom poèet dlhodobo nezamestnaných 
sa takmer vôbec nemenil. K výraznejšiemu 
èerpaniu pracovníkov aj z radov dlhodobo 
nezamestnaných dochádza až od zaèiatku 
roka 2006. Zdá sa, že zamestnávatelia si už 
ve¾mi vyberaś nemôžu a berú, èo je k dispozí-
cii. Preèo im pri ïalšom èerpaní z fondu dlho-
dobo nezamestnaných (a zvyèajne zároveò 
nízko kvalifikovaných) osôb nepomôcś zruše-
ním minimálnej mzdy a znížením odvodové-
ho zaśaženia takýchto pracovných miest?

Dáta: Štatistický úrad SR, graf: INESS
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Drahšie pôžièky „vïaka‘‘ europoslancom?
Richard Ïurana

Európski predstavitelia pokraèujú v śažení 
nielen proti starým ¾udovým múdrostiam, ale 
aj proti dôstojnosti spotrebite¾a. Najnovším 
príkladom je negácia známeho „trikrát me-
raj, potom rež“ v podobe nových jednotných 
pravidiel pre poskytovaní spotrebných úve-
rov.

Aj napriek tomu, že ide o vážny zásah do 
úverového trhu, slovenské médiá sa tejto 
téme významnejšie nevenovali.

Európsky parlament schválil minulý týždeò 
návrh smernice, ktorá prináša nové jednot-
né pravidlá pre poskytovanie spotrebných 
úverov vo výške od 6 700 Sk do 2,52 milióna 
Sk. Európski poslanci schválenie smernice 
zdôvodòujú zjednodušením pozície spotre-
bite¾a a jeho lepšiu orientáciu na úverovom 
trhu v celej EÚ. Pôžièky na spotrebný tovar, 
ako napr. televízor èi auto, by mali zlacnieś a 
mali by sa aj pre nás staś dostupnejšími aj v 
zahranièí (v súèasnosti sa cezhraniène èer-
pá len 1% zo všetkých úverov). Smernica sa 
nevzśahuje na hypotekárne úvery ani na pô-
žièky na kúpu pozemkov. Každý úver sa bude 
daś bez väèších sankcií splatiś predèasne. 
Poèas prvých 14 dní sa bude daś odstúpiś od 
zmluvy. Stanoví sa formulár štandardný pre 
všetky banky a krajiny, takže sa spreh¾adnia 
podmienky pre lepšiu orientáciu zákazníkov. 
Aby sa nová legislatíva stala platnou, musia 
ju schváliś èlenské krajiny únie.

Aj napriek tomu, že mnohé banky už v sú-
èasnosti umožòujú úver splácaś predèasne 
a bez poplatkov, EÚ chce vynútiś plošnú li-
mitáciu poplatkov pri predèasnej splátke 
úveru. Ak sa po novom spotrebite¾ rozhod-
ne splatiś úver viac ako rok pred koncom 
úverovej zmluvy, poplatok nesmie prevýšiś 
1% predèasnej splátky, ak do konca zostá-
va menej než rok, poplatok nesmie prevýšiś 
0,5%. Tento zásah tretej strany do dobrovo¾-
ného kontraktu medzi dvomi subjektmi ur-
èite nebude „zadarmo“. Dá sa oèakávaś, že 

banky si vyplynuvšie zvýšené náklady budú 
kompenzovaś iným spôsobom, napríklad 
zvýšením úroku pri úvere alebo jednoducho 
znížia dostupnosś týchto produktov pre spo-
trebite¾ov.

Najzarážajúcejšia novinka je možnosś spo-
trebite¾a odstúpiś od úverovej zmluvy poèas 
prvých 14 dní bez udania dôvodu. Údajne sa 
mu totiž môže podariś nájsś lepšiu ponuku 
niekde inde alebo môže prísś na to, že nie 
je schopný svoj úver splatiś. Únia tak na 
seba berie bremeno prílišného zadlžovania 
sa niektorých rodín a obèanov a nepriamo 
naznaèuje, že spotrebite¾ nedokáže niesś za 
svoje konanie zodpovednosś. Takýmto pa-
ternalistickým prístupom ho urèite nebude 
motivovaś vyh¾adávaś najlepšie produkty, na-
opak, už teraz môžeme oèakávaś smernicu, 
ktorá túto lehotu predåži (možno aj) na celú 
dobu úveru. Rovnako ako možnosś predèas-
ne úvery splácaś, takéto nariadenie zvyšuje 
pre banky náklady poskytovania spotreb-
ných úverov, èo sa prejaví buï na ich cene 
alebo dostupnosti.

Ani širší prístup slovenského spotrebite¾a 
k informáciám o zahranièných úveroch ne-
musí viesś k nárastu objemu cezhranièných 
úverov. Dá sa oèakávaś, že spotrebitelia 
budú naïalej preferovaś úvery od domácich 
subjektov, ktoré sú k nim bližšie a ktoré dob-
re poznajú.

Banky reagujú alibisticky. Hovorcovia èes-

kých bánk: „regulaci Evropského parlamen-
tu podporujeme, protože poskytování úvìrù 
v EU tak bude transparentnìjší a jednodušší. 
My jsme pøipraveni pøizpùsobit se,“ (Èeská 
spoøitelna) alebo „vítáme jakoukoli smìrnici, 
která povede k vìtší informovanosti klientù o 
spotøebitelských úvìrech a upozorní na mož-
nosti pøedlužení klientù“ (Raiffeisenbank). 
Akoby týmto bankám niekto v súèasnosti 
bránil vo vyššie spomínaných aktivitách. 
Slovenské banky sú mierne rezervovanejšie 
a prostredníctvom Slovenskej bankovej aso-
ciácie hovoria o zvýšených nákladoch, ktoré 
bude nevyhnutné kompenzovaś prenesením 
na všetky úverové produkty.

Optimistický postoj bánk súvisí s ich silnou 
pozíciou na trhu. Plánované opatrenia za-
siahnu skôr menšie finanèné spoloènosti 
na trhu spotrebných úverov, ktoré si straty 
zo zvýšených nákladov nemôžu kryś z iných 
produktov a pre ktoré vrátený spotrebný 
úver môže znamenaś väèší problém ako pre 
banku. Namiesto plánovanej podpory kon-
kurencie tak táto smernica pravdepodobne 
dosiahne pravý opak – posilní postavenie 
dominantných hráèov na trhu.

Celkom prirodzene vyvstáva otázka, preèo 
sa európski predstavitelia snažia suplovaś 
trhové mechanizmy v h¾adaní nových inova-
tívnych produktov a riešení. Takéto a podob-
né snahy v „luxusných“ oblastiach spotrebi-
te¾ovho života (ïalším príkladom je regulácia 
cien roamingových hovorov) ponúkajú jasnú 
odpoveï: ide len o marketingovú kampaò 
Európskeho parlamentu v snahe ukázaś sa 
v èo najlepšom svetle a dokázaś, ako ve¾mi 
mu záleží na blahobyte a komforte obèana 
EÚ. Neuvedomujú si však, že nastúpením 
na zlú cestu sa želaný cie¾ vôbec nemusí do-
siahnuś. A ani ich to nemusí prive¾mi trápiś, 
keïže cenu za ich chybné nariadenia zaplatí 
niekto iný.

Pravda, 30.1.2008

Honba za eurom: Rastom cien proti chudobe?
Juraj Karpiš

Zdá sa, že mámeniu eura dokáže odolaś 
máloktorý slovenský politik, bez oh¾adu na 
jeho pravo - ¾avú orientáciu. Sociálnodemo-
kratický premiér, ktorý bol v èasoch svojho 
núteného pobytu v opozícii voèi euru znaène 
rezervovanejší, je dnes v záujme spoloènej 
európskej meny ochotný plošne zmrazovaś 
platy a riskovaś zrýchlenú infláciu. Pravde-
podobnosś vysokej inflácie na Slovensku po 
budúcoroènom vstupe do eurozóny, ktorú 
pocítia najviac tí chudobnejší, dnes ešte zvy-
šujú posledné udalosti na svetových finanè-
ných trhoch.

To, že euro so sebou prinesie vážne inflaèné 
riziká, dnes už nie je obskúrnym a zatraco-
vaným názorom, ako tomu bolo ešte pred 
pár rokmi. Tento názor si už osvojili viacerí 
slovenskí ekonómovia, jedna politická stra-
na, a o inflaèných hrozbách pre Slovensko v 
prípade budúcoroèného prijatia eura už ho-
vorí aj samotná Európska komisia. O to zará-
žajúcejšia je horlivá podpora eura zo strany 
sociálnodemokratickej vlády. Asi śažko by 
ste h¾adali inú politiku, ktorá by viac a selek-
tívnejšie škodila chudobným. „Kto najviac 
trpí infláciou? Koho najviac trápia stúpajúce 
ceny? Chudobných, nie bohatých. Bohatí sa 

pred infláciou môžu chrániś. Chudobní túto 
možnosś nemajú,“ povedal nedávno guver-
nér  Európskej centrálnej banky Jean-Claude 
Trichet. ¼udia s vyššími príjmami majú viace-
ro investièných stratégií, ktorými môžu efek-
ty inflácie na svoj majetok eliminovaś. Okrem 
kombinácie rôznych druhov finanèných ná-
strojov môžu svoje peniaze uložiś napríklad 
do nehnute¾nosti alebo kúpiś podiely v pod-
niku, ktorých cena narastie spolu s infláciou. 
Chudobnejší obèania, ktorí väèšinu svojho 
príjmu minú na potraviny a bývanie, takúto 
možnosś nemajú. Ich prípadné úspory sú 
zvyèajne na úètoch v bankách, kde sa budú 
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Verejnosś si obyèajne pri zmienke slova „dáv-
ka“ predstaví buï nezamestnaného, alebo 
osobu v hmotnej núdzi. Zaužívaný význam 
tohto slova sa spája s výplatou finanèných 
prostriedkov èi už ¾uïom odkázaným na po-
moc pre nedostatok príjmu, alebo ¾uïom v 
śažkej životnej situácii, akou môže byś obdo-
bie bez zamestnania.

Dôležitým faktorom však je, že výplatu dávky 
podmieòuje nejaká skutoènosś alebo situá-
cia, proste na výplatu dávky existuje dôvod. 
Na Slovensku ale existuje viacero dávok, 
ktoré pokojne môžeme nazvaś „bezdôvod-
né“. Jednou z nich je tzv. štátna prémia k 
stavebnému sporeniu.

Máloktorý sporite¾ si uvedomuje fakt, že sa 
stal poberate¾om dávky. Politická manipu-
lácia verejnosti zašla tak ïaleko, že dávka 
bola nahradená slovom „prémia“. Èlovek, 
ktorý získa prémiu, nadobudne pocit, že je 
to odmena za vhodné správanie alebo ko-
nanie. Nenapadne ho, že sa jedná o dávku. 
Nespojí si dohromady nitky, ktoré zaèínajú 
pri èloveku, ktorému štát musel danú sumu 
najprv vziaś, aby sa mohol poberate¾ dávky 
tešiś z „prémie“. Pritom pod „vhodným“ sprá-
vaním“ sa nemyslí niè iné, len to, že èlovek 
si nesporí v banke, neinvestuje, nenakupuje 
podiely vo fondoch, ale peniaze odvádza na 
úèty stavebných sporite¾ní. A potom, na kon-
ci obdobia sporenia tieto prostriedky použije 
obyèajne na zve¾adenie bývania, po novom 
napríklad aj na terénne úpravy alebo stavbu 
garáže.

Oznaèenie „bezdôvodná“ si táto dávka zaslú-
ži z viacerých príèin. Na dávku má nárok kaž-

dý. Milionár aj nemajetný. Dokonca aj deti, 
ktoré do bývania logicky nemôžu investovaś. 
Štátna prémia je pritom z poh¾adu investí-
cií do bývania zanedbate¾ná. 2000 korún 
nepokryje ani len náklady na oma¾ovanie 
bytu, nieto jeho kúpu. Roène štát vyplatí na 
prémiách miliardu, ale domácnosti zaplatia 
na splátkach za hypotéky viac ako 10 mili-
árd. Objem èerpaných hypotekárnych úve-
rov vzrástol za rok o 18 mld. Sk. Priemerná 
mesaèná splátka hypotéky dosahuje 12000 
korún. Aký význam má z tohto poh¾adu roèná 
prémia 2000 korún?

Jej hodnota sa od nového roka nemení, zme-
ní sa ale potrebná výška nasporenej sumy, 
tá klesne na 16 000 Sk. Èo mohlo byś príèi-
nou znižovania povinnej nasporenej sumy? 
Preèo vláda znižuje toto kritérium, keï prí-

jmy obyvate¾stva merané priemernou mzdou 
rastú o 6-8% roène prièom ¾udia zjavne zvy-
šujú svoje investície do bývania? Jediným 
dôvodom môže byś snaha prilákaś nových in-
vestorov na vyšší výnos. Štát tak zvýši garan-
tovaný roèný výnos na 12,5%. Prémia samo-
zrejme nepodlieha dani z príjmu. Stavebné 
sporenie s prémiou je tak bezkonkurenèný 
produkt, veï výhodnejšie sporenie bez rizika 
na Slovensku neexistuje. Táto dávka však 
už roky neslúži ako stimul podpory inves-
tícií do bývania. Naopak, nie je nièím iným 
ako dotovaným finanèným produktom, ktorý 
predstavuje nekalú konkurenciu všetkým 
ostatným subjektom súperiacim o úspory 
domácností.

Bohužia¾, politická manipulácia s pojma-
mi spôsobila aj hodnotový posun v rámci 
spoloènosti. Dnes si ¾udia nekladú otázku: 
Preèo by som mal poberaś dávky, keï ich 
v porovnaní s ¾uïmi v hmotnej núdzi nepo-
trebujem? Naopak s śukaním na èelo je ten, 
kto „nesporí“, obvinený z hlúposti, lebo ne-
berie, keï mu štát dáva. Hrdosś vyplývajúcu 
zo samostatnosti a nezávislosti na finanènej 
pomoci druhých sa podarilo tzv. „sociálne-
mu“ štátu rozbiś za necelé storoèie. Dnes sa 
daòoví poplatníci už nepýtajú: Preèo platíme 
vysoké dane, ale ako tie dane dostaś od 
štátu späś. Jedinou cestou, ako sa dostaś z 
tohto amorálneho kruhu, je škrtaś podobne 
zbytoèné výdavky ako je štátna prémia k sta-
vebnému sporeniu a ïalej znižovaś daòové 
zaśaženie.

SME, 22.1.2008

vïaka inflácii vyššej ako úrokové sadzby po-
stupne vyparovaś ako gáfor. 

Rastúce ceny nespôsobia vládou démoni-
zované obchodné reśazce alebo kaderníè-
ka, ktorá 95 korunový strih zaokrúhli na 3 
eurá. Infláciu prinesie odstránenie možnosti 
približovania slovenskej cenovej hladiny k 
európskej cestou posilòovania koruny voèi 
okolitým menám. Ekonomická teória hovorí, 
že z dlhodobého h¾adiska nie je udržate¾ný 
stav, keï obed v reštaurácii v rakúskom 
Kittsee stojí dvakrát viac ako rovnaké jedlo 
v susednej Bratislave. Kým doteraz sa naša 
cenová hladina blížila k európskej hlavne 
posilòovaním koruny, prijatím eura to bude 
možné iba absolútnym rastom cien potravín, 
energií, bývania, tovarov a služieb. Samozrej-
me rásś budú následne aj platy. Problém je 
však v tom, že oneskorene.

Turbulencie na svetových trhoch pravdepo-
dobnosś zrýchlenej inflácie na Slovensku 
výrazne zvyšujú. Európska centrálna (ECB) 
banka zareagovala na krízu likvidity radikál-
nou monetárnou expanziou. Na neželaný 

efekt množstva novo vytlaèených eur v obe-
hu nebolo nutné dlho èakaś. ECB, od budú-
ceho roku aj naša centrálna banka, zlyhala 

v dodržaní 2 % inflaèného cie¾a a inflácia v 
eurozóne poskoèila v medziroènom porovna-
ní z augustových 1,75 % na decembrových 
3,1 %. Nedávne šoky na kapitálových trhoch 

a snaha chrániś európskych exportérov 
pred padajúcim dolárom znehodnocovaním 
vlastnej meny povedú pravdepodobne k 
ïalšiemu uvo¾òovaniu monetárnej politiky v 
Európe.  Energie, potraviny a iné komodity 
vyjadrené v eurách tak budú v budúcnosti 
výrazne rásś, èo by nás - budúcich èlenov eu-
rozóny - malo bytostne zaujímaś.

Snaha zaviesś euro na Slovensku  nepochyb-
ne priniesla pozitíva. Spomeòme hlavne 
fiškálny obojok pre slovenských politikov vo 
forme Maastrichtských kritérií, ktorý upokojil 
zahranièných investorov a podržal slovenskú 
korunu pri jej posilòovaní. Aj napriek údajne 
sociálnodemokratickej vláde sa však pod-
ceòuje riziko výraznej inflácie vyplývajúce 
z priskorého zavedenia eura a expanzívnej 
monetárnej politiky ECB. Prezident Ivan Gaš-
paroviè obavy nemá, keïže je presvedèený, 
že „odvážnym šśastie praje.“ Súdiac pod¾a 
vývoja v slovenskej ekonomike a udalostí na 
svetových finanèných trhoch sa zdá, že to 
šśastie budeme naozaj potrebovaś.

Pravda, 1.2.2008

Nezmyselné dávky 
Radovan Ïurana
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Zdravotná poisśovòa mesta Viedeò skrachovala 
Martin Kollár

Zdravotná poisśovòa hlavného mesta 
Rakúska – Viedne (Wiener Gebietskranken-
kasse) - dòa 3.12.2007 definitívne skracho-
vala.

Rakúsky systém povinného zdravotného po-
istenia a sociálneho poistenia je nepreh¾ad-
ný a patrí zrejme k najzložitejším sociálnym 
systémom vôbec – v Rakúsku existuje 23 
sociálnych poisśovní, ktoré sú èlenené na zá-
klade spolkových krajín a stavov (o tom snáï 
neskôr v inom èlánku).

Podobne ako v iných európskych krajinách 
aj rakúsky systém èelí známym problémom 
– starnutie obyvate¾stva, nízka pôrodnosś, 
umelé znižovanie nezamestnanosti cez 
predèasné penzie, explodujúce náklady...

Pod¾a odhadov by sa mal deficit rakúskeho 
zdravotného poistenia vyšplhaś v roku 2009 
na pol miliardy eur. Tento rok by to malo 
byś 355 miliónov eur. Najhoršie sú na tom 
už spomenutá viedenská a dolnorakúska 
zdravotná poisśovòa (deficit vo viedenskej 
poisśovni, ktorú spravujú prevažne socialis-
ti by mal tento rok dosiahnuś 140 miliónov 
eur). Problém nie je ani tak v príjmoch ako v 

rýchlo rastúcich nákladoch – napr. náklady 
za lieky narástli za tento rok o 7,7%. Rastú 
aj náklady za rádiológiu, ortopédiu, s lekármi 
sa podpisovali nevypovedate¾né zmluvy...

Rakúska vláda sa po problémoch s vieden-
skou zdravotnou poisśovòou rozhodla konaś. 
No ako to už v takýchto prípadoch býva, lieèiś 
sa nebudú príèiny, ale následky. Parlament 
totiž schválil zvýšenie zdravotných odvodov o 
0,15% na 7,65%. Zvýšiś sa má aj maximálny 
vymeriavací základ a zvažuje sa aj platenie 
odvodov zo zisku a kapitálových výnosov. 
Namiesto fundamentálnych reforiem, ktoré 
rakúsky sociálny systém potrebuje ako so¾, 
sa týmto krokom poskytlo štátnym poisśovni-
am ešte viac peòazí na rozhadzovanie.

Rakúski poistenci sa ale nemusia obávaś, že 
budú musieś platiś u lekára alebo v nemocni-

ci na drevo. Záväzky poisśovne pod¾a oèaká-
vania znova prevezme vláda, èiže daòoví po-
platníci. A to napriek tomu, že od roku 2000 
dostal celý systém rakúskeho zdravotného 
poistenia približne miliardu eur navyše cez 
rôzne mimoriadne opatrenia (napr. zvýšenie 
dane z tabakových výrobkov).

¼ahko sa podniká, keï pri každom problé-
me štát chýbajúce peniaze napumpuje do 
chorého systému. Na takéto privilégia môžu 
súkromní podnikatelia zabudnúś. Pri podob-
ných problémoch by už dávno museli vyhlá-
siś bankrot, èím by sa jednoduchou trhovou 
cestou plytvanie zdrojmi ukonèilo. Rakúskej 
vláde zrejme ale neefektívne hospodárenie 
zdravotných poisśovní nevadí. Bodaj by aj, 
keï to neplatí z vlastného.

Problémy v hlavnom meste Rakúska na-
znaèujú, že tvrdenie ¾avicových politikov o 
schopnosti štátu dobre hospodáriś sa stáva 
viac a viac nepravdepodobnejšie.

Autor je spolupracovníkom INESS

Za zvýšenie cien za mreže
Richard Ïurana

Premiér Fico pokraèuje v śažení proti ob-
chodným reśazcom. V h¾adaní dôvodov mu 
skutoène patrí poklona za vytrvalosś. Naj-
skôr bolo problémom zneužívanie postave-
nia reśazcov voèi dodávate¾om, potom ne-
primerané marže, teraz má byś problémom 
zdražovanie po prijatí eura.

Pod¾a jeho posledných návrhov by malo byś 
neprimerané navýšenie cien po prijatí eura 
dokonca trestným èinom. Až sa po to¾kých 
týždòoch nechce veriś, že premiér nechápe, 
že na rast cien potravín vplýva okrem túžby 
po zisku obchodníka množstvo iných fakto-
rov, na mnohé z nich dokonca nemáme na 
Slovensku žiadny dosah. Spomeòme aspoò 
základné: ponuka a dopyt, ceny komodít na 
svetových trhoch (energie, prírodné suroviny, 
potraviny), monetárna politika národných 
bánk (aj tej našej), ekonomické cykly, ceno-
vé indexy v iných európskych krajinách, regu-
laèná politika vlády (podpora biopalív).

Ceny pod¾a premiéra treba kontrolovaś. Je 
to však spotrebite¾, kto má výluènú zvrcho-
vanosś pri kontrole cenovej politiky obchod-

níkov. Nie je dôvod predpokladaś, že po pre-
chode na euro bude na ceny v obchodoch 
menej citlivý ako je dnes a že pri raste ceny 
v jednom obchode nebude kontrolovaś po-
dobný produkt v obchode na druhej strane 
ulice.

Je možné, aby vláda alebo kontrolný úrad 
vedeli rozoznaś, èi obchodník zvyšoval ceny, 
aby na nás zarobil po prechode na euro? 
Z rastu ceny nemožno vyèítaś motív - èi sa 
jedná o podnikate¾skú stratégiu obchodníka 
- zvyšovaś maržu, alebo o snahu zneužiś ne-
znalosti eurových cien.

Na tomto mieste treba upozorniś na negatíva 
politických zásahov do tvorby cien. Opatre-
nia ako vynútené správanie sa súkromných 
obchodníkov pri stanovovaní cien môžu do-
èasne zastaviś infláciu, nie je to však dlho-
dobo udržate¾né „riešenie“, èomu jasne na-
svedèuje príklad Slovinska. Môžeme sa teda 
pouèiś a vyvarovaś sa podobných chýb.

Slobodná cenotvorba je jedným zo základ-
ných pilierov trhovej ekonomiky a akéko¾vek 
zásahy do nej vedú k nemožnosti ekonomic-

kej kalkulácie a z toho vyplývajúcej neefekti-
vite, plytvaniu jedných tovarov a nedostatku 
tovarov iných. Bez cien odvíjajúcich sa od po-
nuky a dopytu nie je možné urèiś, èo, ko¾ko, 
pre koho a ako vyrábaś.

Je dôležité si uvedomiś, že ceny netlaèí sme-
rom nadol premiér, ale konkurencia. Pre-
to je najlepším riešením ako predchádzaś 
„neprimeranému“ rastu cien èo najväèšia 
konkurencia a odbúravanie regulácií, nie ich 
zavádzanie.
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Z histórie zákonníka práce 
Radovan Ïurana

Jeden z prvých pokusov o celoplošné regu-
lovanie pracovných podmienok a miezd sa 
datuje do 16-teho storoèia, do obdobia vlády 
krá¾ovnej Alžbety. V roku 1563 bol prijatý zá-
kon Statute of Apprentices (vo¾ne postave-
nie uèòov), ktorý predstavoval vládny zákon-
ník práce až do roku 1815.

S cie¾om predísś záha¾ke a nezamestnanosti 
nasto¾oval takéto pravidlá:

- každý zdravý muž musel absolvovaś 7 rokov 
uèòovskej výuky, aby sa v 23 rokoch stal „ho-
tovým“ mužom

- každý dobrovo¾ne nezamestnaný muž 
mladší ako 30 rokov s príjmom menej ako 
40 šilingov roène musel prijaś zamestnanie 
ak mu ho urèili miestne autority

- na vidieku mohli byś poèas žatvy povolaní 
muži do 60 rokov

- všetci robotníci museli byś zamestnaní 
na roèný kontrakt s garantovanou roènou 

mzdou

- sudcovia (the justicies of the peace) boli 
oprávnení urèovaś maximálnu a minimálny 
mzdu pre každý druh práce v ich regióne ( v 
Londýne bola mzda robotníka fixovaná na 9 
pencí denne)

- poèet pracovných hodín bol upravený na 12 
v lete a poèas denného svetla v zime

- majstri, ktorí neoprávnene prepustili uèòa 
boli pokutovaní 40 šilingami

- zamestnanci, ktorí neoprávnene opustili 
prácu boli uväznení

- zamestnanci nesmeli opustiś mesto alebo 
diecézu (parish)

- štrajk bol za každých okolností dôvodom 
pre uväznenie, èi pokutu

Okrem minimálnej a maximálnej mzdy je 
prekvapujúce, že už v tej dobe bolo známe 
indexovanie mzdy. Už v 16-tom storoèí zá-

kon urèoval zvyšovanie miezd pod¾a cien zá-
kladných potravín. Paradoxne, vtedy zákony 
regulujúce pracovný trh nepresadzovali za-
mestnanci, ale krá¾ovná s parlamentom. Ani 
vtedy sa tieto regulácie nevyhli negatívnym 
dopadom. Sprevádzali ich rozsiahle kolónie 
nezamestnaných a chudobných v okrajových 
štvrtiach miest, ktorí si neboli schopní nájsś 
miesto na preregulovanom pracovnom trhu.

Zahranièný kapitál a investièné stimuly
Richard Ïurana

Štátna agentúra SARIO má pod¾a rekapitu-
lácie svojej èinnosti za rok 2007 za sebou 
úspešný rok. Argumentuje poètom zrealizo-
vaných investièných projektov a zabezpe-
èením vysokého objemu prílevu priamych 
zahranièných investícií do budúcnosti. Je 
naozaj dôvod sa tešiś?

Dozvedáme sa, že „SARIO úspešne ukonèilo 
64 investièných projektov, èím zabezpeèi-
lo minulý rok prílev priamych zahranièných 
investícií v celkovej plánovanej výške 1,277 
miliardy EUR, v prepoète približne 43 miliárd 
SKK. Investície vytvorili 14 738 nových pra-
covných miest s plánovanou expanziou na 
16 852 (len pre porovnanie, zamestnanosś 
na Slovensku vzrástla za 9 mesiacov roku 
2007 o skoro 53 000 miest, pozn. autor). 
V súèasnosti má agentúra rozpracovaných 
146 projektov v objeme 4 miliardy EUR s 
plánom vytvoriś 34 000 nových pracovných 
miest. Naïalej chce podporovaś projekty s 
vyššou pridanou hodnotou a nasmerovaś ich 
do oblastí s vysokou nezamestnanosśou.“

Je chvályhodné, ak si niekto kladie za cie¾ 
riešiś problém vysokej nezamestnanosti v 
chudobnejších regiónoch. Ibaže treba tiež 
vybraś správne prostriedky, ktoré k tomuto 
cie¾u povedú. A o tých možno v prípade in-
vestièných stimulov pochybovaś.

SARIO si kladie za cie¾ priśahovaś do chu-
dobnejších regiónov projekty s vyššou pri-
danou hodnotou. V situácii, keï je už teraz 
na Slovensku nedostatok kvalifikovanej pra-
covnej sily. Pritom až 70% nezamestnaných 

sú dlhodobo nezamestnaní bez pracovných 
návykov, a 65% nezamestnaných má zá-
kladné vzdelanie alebo uèòovské bez matu-
rity. Takíto nezamestnaní sa u výrobcov áut, 
elektroniky alebo poèítaèov zamestnajú len 
śažko, ak vôbec. Naopak, pomoc projektom 
s vyššou pridanou hodnotou povedie k ras-
tu ceny práce. Investor s dotáciou si bude 
môcś dovoliś preplatiś zamestnávate¾a, ktorý 
si vychoval a zamestnával kvalifikovaných 
pracovníkov vyššou mzdou, ktorú bude môcś 
ponúknuś vïaka stimulom (na ktorému sa 
mu okrem iných poskladal prostredníctvom 
daní aj poškodený zamestnávate¾). A tu sa 
dostávame k ïalšiemu problému: SARIO sa 
chváli poètom novovytvorených pracovných 
miest. Neberú však do úvahy skutoènosś, že 
pri nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily 
znamená vznik jedného miesta v podniku 
A a zánik, resp. neobsadenie pracovného 
miesta v podniku B – za predpokladu, že 
nezaèneme dovážaś pracovnú silu zo zahra-
nièia. A teda sa tak prostredníctvom našich 
daní budeme skladaś na znižovanie neza-
mestnanosti v iných krajinách.

Málo sa dá namietaś proti organizovaniu 
„kooperaèných búrz“, kde sa stretávajú pod-
nikatelia zo Slovenska a zo zahranièia a kto-
ré sú príležitosśou pre slovenských exporté-
rov nájsś obchodného partnera v zahranièí. 
Keï však ide o investièné stimuly, treba byś 
na pozore. Štát na rozdiel od podnikate¾a 
nenesie riziko investiènej investície. Ak sa 
investícia nepodarí (viï príklad LG.Philips v 
Èechách), náklady nenesie iba neúspešný 

investor, ale my všetci. Navyše to, že SARIO 
pracovalo na projekte ešte neznamená, že 
by investor Slovensko obišiel.

Existujú alternatívy voèi investièným stimu-
lom, a treba o nich nahlas hovoriś. A keïže 
práve tieto alternatívy nás dostali na mapy 
zahranièných investorov, nie je dôvod po-
chybovaś o ich efektivite aj v budúcnosti. 
Tieto alternatívy na rozdiel od investièných 
stimulov, ktoré podporujú selektívne vybra-
ných investorov, pomôžu všetkým investo-
rom, domácim aj zahranièným, súèasným 
aj budúcim, a pomôžu práve chudobnejším 
regiónom Slovenska. Podnikatelia o nich ho-
voria èasto, akurát vláda nepoèúva. Týmito 
alternatívami sú nižšie dane, nižšie odvody 
(vysoké odvody predražujú najcite¾nejšie na-
jlacnejšiu prácu), odstraòovanie administra-
tívnych bariér pri podnikaní a lepšia doprav-
ná infraštruktúra.



PRO MARKET
Neodboèovaś do¾ava

Sami iste viete, ako je to na križovatkách 
s odboèovaním do¾ava, najmä ak sú plné 
cesty. Èakaním na vhodnú príležitosś sa pri-
pravujete nielen o èas, ale aj o prostriedky 
(„zbytoène“ minutý benzín).

Ako a èo všetko sa dá ušetriś na dôslednej 
analýze tohto pozorovania ukázali v UPS.

Prestoje pri èakaní na križovatkách vás môžu 
stáś ve¾mi ve¾a èasu, a ve¾mi ve¾a prostried-
kov, najmä ak vlastníte 95.000 kamiónov.

Prepravná spoloènosś UPS, ktorá mimo-
chodom oslavuje storoènicu, používa opti-
malizaèný softvér, ktorý dokáže podrobne 
naplánovaś trasu každého z jej vodièov tak, 
aby vodiè èo najmenej krát odboèoval do¾a-
va. Vïaka tomuto softvéru spoloènosś v roku 
2006 ušetrila skoro 46 miliónov kilometrov, 
11,4 miliónov litrov pohonných hmôt a zníži-
la emisie CO2 o 31.000 ton.

Neèakaná konkurencia štátnym úra-
dom

V severnej Indii objavili falošný vládny úrad, 
ktorý vyberal dane, poskytoval verejné služ-
by a vydával potvrdenia o narodení a úmrtí.

Úrad sídlil neïaleko mesta Jhansi v štáte 
Uttar Pradesh a zamestnával 20 ¾udí na za-
metanie ulíc a podobné pomocné práce.

Štátni úradníci predpokladajú, že celá or-
ganizácia pôvodne zaèala ako podvodná 
schéma na vyzbieranie poplatkov za vyko-
návanie komunálnych služieb. Jeden z vedú-
cich predstavite¾ov podvodu (Shyam Valmiki) 
však následne založil reálnu poboèku úradu, 
ktorá zamestnávala skupinu komunálnych 
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Cena štátu

Výdavky štátu na cirkev v Sk

Do pozornosti Vám dávame tiež pravidelné komentáre, ktoré denne zverejòujeme na našej internetovej stránke www.iness.sk, ako aj naše 
blogové príspevky na www.aktualne.sk

Bez oh¾adu na vierovyznanie, každý obèan 
Slovenska musí prispievaś na chod cirkví. 
Tento rok cirkvi dostanú zo štátneho roz-
poètu skoro miliardu korún (963 miliónov).  
Príspevky sú použité na výplatu miezd kaza-
te¾ov. Nárok na mzdy kazate¾ov majú tie cirk-
vi, ktoré dokážu zdokumentovaś dostatoèný 
poèet èlenov. Pôvodne dobrovo¾né spolky 
veriacich dnes nepriamo využívajú násilný 
nástroj zdanenia na svoju èinnosś.

www.cenastatu.sme.sk

Pro/Anti Market
pracovníkov.

„Neskôr sa pravdepodobne rozhodol s úra-
dom pokraèovaś, keïže sa nezdalo, že by sa 
jednalo o stratovú operáciu.“ domnieva sa 
nemenovaný policajt, ktorého citovali Times 
of India.

Reklama: Èo nie je vidieś

“Reklama manipuluje naše zdravé zmýš¾a-
nie a robí z náš otrokov materializmu!” je po-
merne rozšírený názor. Fakt, že reklama je 
dôležitý informaèný kanál pre spotrebite¾ov, 
si uvedomuje málokto, ekonómov nevyníma-
júc.

Výnimky preto potešia:

“Napríklad nárast podielu samoobslužných 
obchodov bol podporovaný znalosśou znaè-
kového tovaru zo strany spotrebite¾a. Pred 
rozmachom reklamy boli spotrebitelia pri vý-
bere tovaru, ktorému èasto chýbala znaèka, 
závislí na vedomostiach predavaèa. Preh¾ad 
spotrebite¾ov medzi znaèkovými tovarmi je 
jedným z faktorov, ktorý dnes umožòuje ob-
slúžiś rovnaké množstvo zákazníkov radikál-
ne nižším poètom predavaèov,“

môžeme si preèítaś v Hendersonovej ency-
klopédií The Concise Encyclopedia of Eco-
nomics.

 ANTI MARKET
Áno kapitalizmu! Teda kým mi rastú ak-
cie...

Vèera na kapitálových trhoch opäś tiekla krv. 
Podozrenie, že USA sa už nachádzajú v re-
cesii, inflaèné oèakávania a k tomu všetké-
mu ešte aj gigantická 18 miliardová strata 

Citigroup, ktorú zachraòujú Arabi a Èíòania , 
nedajú investorom spávaś.

Z Wall Street sa ozývajú zúfalé hlasy volaj-
úce po okamžitom zásahu zo strany FEDu 
cestou radikálneho zníženia úrokov.

Kde sa zrazu stratila dôvera v slobodný trh, 
ktorou Wall Street oplýval v období rastu?

Ku kapitalizmu okrem štedrých ziskov neod-
myslite¾ne patrí aj materiálna zodpovednosś 
podnikate¾a za zlé investície a následná kre-
atívna deštrukcia, ktorá vytvorí miesto pre 
schopnejších a šikovnejších. Ak sa straty 
individuálnych investorov cestou inflaènej 
politiky centrálnej banky rozložia plošne na 
celú spoloènosś, nemôžeme už hovoriś o ka-
pitalizme. 

(Ne)rovná daò

Myslíte si že hlavným cie¾om rovnej dane 
bolo zníženie alebo dokonca odstránenie 
progresivity zdanenia dusiacej najproduktív-
nejších èlenov spoloènosti, z ktorých usilov-
nej práce profitujeme všetci? Omyl.

Ideologický otec slovenskej verzie rovnej 
dane Richard Sulík na svojom blogu, na zá-
klade najnovších údajov konštatuje, že rov-
ná daò je „progresívnejšia (a solidárnejšia) 
ako predošlý progresívny daòový systém”. A 
evidentne to nepovažuje za neúspech.

Samozrejme treba bojovaś proti demagógii 
a dezinformáciám zo strany politikov, ktorí 
oznaèujú rovnú daò za antisociálne zlo. Ne-
treba však pritom pliesś pojmy a rovnou da-
òou nazývaś zmeny, ktoré zvýšili progresivitu 
zdanenia. Skôr ako o rovnej dani hovorme 
preto radšej o rovnej sadzbe. 


