
„Nie je úlohou vlády dohliadaś 
na to, aby ¾udia nerobili chyb-
né rozhodnutia, to je úlohou 
obèanov, aby dohliadali, aby 
vláda nerobila chyby.“

Robert H. Jackson
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som. Preto všetci so znepokojením sledujeme rast 
cien pohonných hmôt. A pritom ich možno znížiś 
zo dòa na deò – znížením spotrebných daní. Na 
to by ale kedysi Fico nemohol narážaś na odpor 
Mikloša a dnes Mikloš na odpor Fica. O možných 
dôsledkoch zníženia daní na pohonné hmoty sa 
doèítate v èlánku Repríza po troch rokoch.

Dobrovo¾ná výmena slobodných úèastníkov je 
základným pilierom trhovo orientovaného hospo-
dárstva. O tom, ako internet umožòuje obchádzaś 
štátom privilegované drahé inštitúcie, píše Daniel 
Valent v èlánku Autentický kapitalizmus žije. Po-
pisuje nový spôsob párovania verite¾a a dlžníka, 
ktorý obchádza nákladné banky

Stále máme vo¾né miesta na júnovom The Li-
berty English Camp, ktorý je urèený nielen pre 
študentov a novinárov ale pre všetkých, ktorí sa 
zaujímajú o slobodu vo všetkých jej rozmeroch. 
Ako sme už avizovali, vïaka našim partnerom sa 
nám podarilo stlaèiś cenu za týždòové podujatie 
vrátane ubytovania a stravy na 2900 Sk. Poduja-
tie sa uskutoèní v príjemnom prostredí Malej Fat-
ry a o slobode prídu rozprávaś skúsení lektori z 
viacerých krajín – nenechajte si túto inšpiratívnu 
príležitosś ujsś! Viac informácií sa dozviete na po-
slednej strane.

Prajem Vám príjemné èítanie.

Deò daòovej slobody pripadol tento rok na 21. 
mája. Obrazne povedané, do tohto dátumu sme 
pracovali na štát, a od tohto dátumu pre seba. Údaj 
bol vypoèítaný na základe konsolidovaných výdav-
kov verejného sektora v porovnaní s HDP. Ako mno-
hí správne šípite, ide o priemernú hodnotu. Ale aký 
je Váš súkromný deò daòovej slobody? Odpoveï sa 
dozviete v èlánku Aký je Váš skutoèný deò daòovej 
slobody?

Ve¾kou témou posledného obdobia je pripravovaný 
pohreb Slovenskej koruny a zavedenie eura. Naj-
viac sa, pochopite¾ne, hovorí o konverznom kurze. 
Aký by bol najvýhodnejší pre obèana, aký pre ex-
portérov a aký pre dovozcov? Ako sa dotkne našich 
úspor? Tejto téme sa venujeme v dvoch èlánkoch. 
Prvý z nich, Už je to iba o odvahe politikov, sa snaží 
h¾adaś odpovede na otázku, kam až môže siahaś 
konverzný kurz, a kto má na jeho stanovenie naj-
väèší reálny vplyv. Dostane sa pod 30 Sk za euro? 
A èo keby to bolo ešte menej? Napríklad 1 euro za 
korunu, èo by pod¾a niektorých ekonómov pre Slo-
vensko znamenalo priam katastrofu? Alternatívny 
poh¾ad prinášame v èlánku 1 EUR=1 SKK – riziko 
pre ekonomiku?

Poslanec Halecký prišiel s politicky mimoriadne 
atraktívnym návrhom – zvýšiś dôchodky na 50% 
priemernej mzdy. Zarážajúce je, že sa ho nikto ne-
opýtal, ko¾ko by stál jeho návrh peòazí. My sa túto 
otázku pýtame v èlánku 500 Sk mesaène a rovno 
prinášame aj odpoveï.

Ide leto a s ním èas dovoleniek. A na dovolenky sa 
zvyèajne cestuje, napríklad autom alebo autobu-
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Editorial
Richard Ïurana

èíslo 5  (máj 2008) roèník 3

Stabilné miesto v ekonomickom receptári odporcov 
kapitalizmu má heslo „obchádzanie sprostredko-
vate¾a (eliminating of the middleman)“, stredného 
èlánku medzi producentom a spotrebite¾om.

Osloboïme sa od realitných maklérov, cestovných 
agentúr, finanèných poradcov, im podobných špe-
kulantov a ich obskúrnych služieb bez pridanej 
hodnoty! Plaśme menej a férovo – tým, ktorí si naše 
peniaze naozaj zaslúžia!

Netreba byś ekonómom, aby ste prišli na to, že mid-
dleman je mýtus. Ak v slobodnej ekonomike spo-
trebitelia nechcú využívaś niektoré zo zmienených 
služieb, niè im v tom nebráni. Ak vám neprekáža 
tráviś svoj vo¾ný èas brázdením realitných serverov 
èi ubytovacích ponúk na Costa del Sol, nech sa 

páèi, steal the deal!

Nie každá (v urèitom zmysle vlastne žiadna) 
maklérska èinnosś sa však teší neregulované-

The Liberty English Camp  viac informácií na poslednej strane

Autentický kapitalizmus žije
Daniel Valent

www.cenastatu.sme.sk
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mu trhovému prostrediu. Nad všetky vytàèa 
sprostredkovanie úverov. Ak h¾adáte úver, 
máte až dve možnosti: banku (prípadne 
nejakú sesterskú firmu banky), alebo ne-
bankový subjekt. Každý, kto sa práve nena-
chádza v zúfalej životnej situácii, zvolí prvú 
možnosś. Banky vedú bezkonkurenène - a to 
doslova. Ak máte podnikate¾ský nápad ako 
u¾ahèiś život hneï dvom skupinám ¾udí na-
raz – verite¾om s vô¾ou požièaś a dlžníkom s 
vô¾ou investovaś – máte zároveò problém v 
podobe prekážky menom zákon o bankách.

Kapitalizmus však našśastie nestojí a nepa-
dá na zlých zákonoch. Kapitalizmus stojí a 
padá na originálnych nápadoch.

Skvelý nápad stál aj pri zrode firmy Zopa 
(Zone Of Possible Agreement – Zóna možnej 
dohody), poskytovate¾a spotrebných úverov 
na princípe p2p (peer to peer). „Pôžièky od 
¾udí, nie od bánk,“ tak znie slogan uvedený 
v záhlaví jej internetovej stránky. „Spotrebné 
úvery sú v súèasnosti najvýnosnejšou služ-
bou v rámci bankovníctva, banky z nej zís-
kavajú prevažnú väèšinu svojich ziskov. Na-
jväèších päś bánk vo Ve¾kej Británii zarobilo 
takto v roku 2006 až 10 miliárd libier (zisk, 
nie obrat!), èo vysvet¾uje, preèo sú štyri z pia-

tich vedúcich firiem indexu londýnskej burzy 
banky,“ hovorí výkonný riadite¾ Zopa James 
Alexander a dodáva, že „všetko, èo robíme 
my, je spájanie verite¾ov s hodnovernými dlž-
níkmi, náklady na sprostredkovanie pritom 
redukujeme na minimum, èo vyhovuje všet-
kým zúèastneným stranám.“ Firma vznikla v 
roku 2005 a i napriek predpovediam rýchle-
ho konca stále rastie, doteraz sa jej klient-
mi stalo okolo 200 000 ¾udí, poboèky má v 
štyroch krajinách. Inšpiráciou boli úspešné 
elektronické projekty eBay a Betfair.

A ako to celé funguje? Predstavte si, že 
máte peniaze, ktoré chcete zhodnotiś. Ako 
verite¾ ponúknete úver, sami si urèíte dobu 
splatnosti a výšku úroku. Zopa vás spojí s 
potenciálnymi záujemcami (dlžníkmi), ktorí 
sú ochotní akceptovaś vaše podmienky. Po-
skytne vám potrebné údaje o úèele investí-
cie a sprostredkuje pre obidve zúèastnené 
strany bezpeènú komunikáciu. Veritelia – a 
teda aj vy – vedia, komu požièiavajú. Zisk ve-
rite¾ov využívajúcich služby Zopa sa pohybu-
je medzi 7-14% (po odèítaní manipulaèného 
poplatku 0,5%, ale pred zdanením), èíslo, 
ktoré hovorí samo za seba. Záujemcovia 
o úver si môžu vybraś sumu od 1 000 do 

15 000 libier, prièom prechádzajú prepra-
covaným ratingovým procesom, ktorý si drží 
neuverite¾ný výsledok iba 0,2% nedobytných 
poh¾adávok.

Ak si chcete cez Zopa požièaś 5 000 libier na 
tri roky, poèítajte s roènou percentuálnou mi-
erou nákladov RPMN zhruba na úrovni 9,3%. 
Napríklad na Slovensku je pod¾a Národnej 
banky Slovenska pri bezúèelových úveroch 
bánk RPMN priemerne 14,87%. Cez Zopa si 
¾udia najèastejšie požièiavajú na auto, na re-
konštrukciu domu, èi na osobné úèely.

P2p financovanie sa zatia¾ iba rozbieha, 
Zopa má ekvivalenty už aj v USA, niektoré 
z nich už ponúkajú aj odvážnejšie možnosti 
pre podnikate¾ov. Uvidíme, kedy sa podobný 
produkt ukáže aj na Slovensku. Aj vïaka ta-
kýmto inovátorom si autentický kapitalizmus 
pomaly kliesni cestu poza chrbát štátom 
podporovaných middlemen.

Autor je spolupracovník INESS

.týždeò, 23/2008, 2.6.2008

Porovnanie

Straty prepoèítané na zamestnanca
V nasledujúcom grafe sú straty, ktoré uvedené inštitúcie doteraz utrpeli v súvislosti s krízou likvidity v USA, prepoèítané na jedného korpo-
rátneho zamestnanca tejto inštitúcie.

Zdroj: Here is the City (http://www.hereisthecity.com)

Výdavky štátu
Transfer odborom na rekreaèné úèely

Výdavky štátu na dotáciu odborárskych re-
kreácií: 18 mil. Sk roène

Popis: Odbory dostávajú zo štátneho rozpoè-
tu roène 18 mil. Sk, ktoré potom prostred-
níctvom spriaznených organizácií (Sorea) 
použijú na dotovanie rekreaèných pobytov 
dôchodcov.

Preèo zrušiś: Transfer predstavuje nead-
resnú a neodôvodnenú podporu vybranej 

skupiny obyvate¾ov. Podpora z daní daòo-
vých poplatníkov je urèená združeniam (od-
borárom), ktorých èlenmi sú predovšetkým 
zamestnanci s vlastnými príjmami (nejedná 
sa o znevýhodnené osoby). 

Dotácia deformuje trh cestovného ruchu 
zvýhodòovaním konkrétnej spoloènosti, or-
ganizátora a vlastníka nehnute¾ností (Sorea, 
KOZ).

.
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Už je to iba o odvahe politikov 
Juraj Karpiš

Správy o nových rekordoch, nie našich špor-
tovcov, ale našej dožívajúcej meny, majú 
vysokú sledovanosś. Niet sa èo èudovaś, ide 
o naše peniaze. Stanovenie koneèného kon-
verzného kurzu ovplyvní bohatstvo každého 
z nás.

Smrte¾né kàèe umierajúcej koruny sú mož-
no až prekvapivo silné. Len od Vianoc sme 
vïaka silnejúcej korune zbohatli voèi za-
hranièiu o 7%. Prudké pohyby na menových 
trhoch robia vrásky na èelách exportérov a 
niektorých ekonómov. Straty exportérov sú 
samozrejme realitou, aj keï treba podo-
tknúś, že èistý exportér je skôr výnimkou. 
Straty na exporte bývajú preto èiastoène 
kompenzované ziskami z lacnejších dovo-
zov. Mimochodom, vedeli ste, že Slovensko 
je èistým importérom? V roku 2007 sme 
doviezli tovary a služby v hodnote o sto mi-
liárd korún vyššej ako bol dovoz. Argumen-
tovaś proti rastúcim mzdovým nákladom je 
zase dvojseèná zbraò. V eurovom vyjadrení 
pomerne dramaticky rastúce mzdy totiž 
predstavujú významný nárast životnej úrov-
ne slovenských zamestnancov a ich pomalý 
presun z chlievika lacná pracovná sila. A o 
to sa všetci snažíme, èi nie? Vyššie mzdy sú 
nutným ved¾ajším produktom rastu životnej 
úrovne a ekonomika nemá inú možnosś ako 
sa s tým postupne popasovaś.

S prudkým rastom koruny sa èasto objavuje 

otázka, èi súèasný silný trhový kurz odráža 
„ekonomickú realitu“. Okrem toho, že podob-
ne intenzívne posilòuje aj koruna u susedov, 
treba upozorniś na iný, dôležitejší fenomén. 
Trhový kurz, alebo trhová cena, vždy odráža 
realitu prefiltrovanú cez vnímanie tých, èo 
nakupujú a predávajú. Euro je ale politický 
projekt a nie dobrovo¾ná spotrebite¾ská vo¾-
ba. Táto „realita“ je preto dnes nutne viac 
politická ako ekonomická.

Zatia¾ sa zdá, že silnej korune chýba opozí-
cia, èo si hráèi na trhu ve¾mi jasne uvedo-
mujú. Riziko zrýchlenej inflácie nebolo len 
agendou euroskeptikov, ale vo svojich ofici-
álnych dokumentoch o òom hovorí aj Európ-
ska centrálna banka. A únia urèite nechce 
druhé Slovinsko, kde hneï po zavedení eura 
inflácia dramaticky poskoèila. Opakovanie 
takéhoto scenára na Slovensku by propagá-
cii eura medzi krajinami, ktoré ešte v eurozó-

ne nie sú, urèite nepomohlo. Jasným signá-
lom, ktorý prišiel z Európskej komisie dnes v 
noci, je už tretie posunutie centrálnej parity 
z 35,44 na 30,126 koruny za euro. Tento 
krok odstránil hrozbu intervencie centrálnej 
banky v okolí 30ky a otvára nový priestor na 
dosahovanie ïalších rekordov. A èo sloven-
ská vláda? Inflácia na titulných stranách no-
vín v predvolebnom roku urèite nie je najlep-
šia forma predvolebnej kampane. Preto tá 
podpora zo strany premiéra a názorový ko-
trmelec u guvernéra Šramka. Silná koruna 
sa tak pre obe strany, ktoré o konverznom 
kurze nakoniec rozhodnú, stáva zázraènou 
pilulkou, ktorá má ak nie odstrániś, tak mini-
málne oddialiś inflaènú horúèku.

Ko¾ko to nakoniec bude? 31? 26,5? Prak-
tických 30,0000? Koruna dlhodobo posilòo-
vala. Nebyś eura, tak by tento trend súdiac 
pod¾a rastu hospodárstva a produktivity 
práce pravdepodobne pokraèoval aj v na-
jbližších rokoch. Euro však raz a navždy 
možnosś posilòovania koruny odstráni. Túto 
skutoènosś by mal urèite zoh¾adniś aj koneè-
ný konverzný kurz. Na to, èi odvaha politikov 
siaha aj hlbšie pod 30ku, si však musíme 
ešte mesiac poèkaś.

Hospodárske noviny, 30.5.2008

Denník SME priniesol ïalší eurorozhovor, 
tentokrát s èlenom bankovej rady NBS ¼udo-
vítom Ódorom. Ten v súvislosti s oèakávani-
ami oh¾adom koneèného konverzného kur-
zu popísal riziká, ktoré údajne z prisilného 
kurzu pre slovenskú ekonomiku vyplývajú. 
Nad hypotetickým konverzným kurzom 1:1 a 
jeho dopadoch sa zamyslíme hlbšie. Ilustru-
je totiž, akú funkciu v ekonomike zohrávajú 
peniaze.

Nie je potom zavádzajúce, ak sa stále ho-
vorí, že potrebujeme silnejší kurz, lebo je 
to dobré pre ¾udí?

„Momentálne sa ekonomike darí zvyšovaś 
produktivitu a efektivitu v hospodárstve, lebo 
platy nerastú tak, aby predbehli produktivitu 
práce. Aj s terajším kurzom exportéri vedia 
relatívne dobre vyjsś. Vývoz aj ziskovosś ras-
tie. Tak preèo nestanoviś silný kurz? Ide len 
o to, aby sme neprestrelili únosnú hranicu. 
Mohli by sme ekonomike narobiś problémy.“

Ako môžu ¾udia pod tlakom silnejšieho 
kurzu prísś o prácu a podnikatelia skracho-
vaś?

„Zoberme si príklad, že 1 euro stojí 50 korún. 

V obchode sa na Slovensku vyrobené maslo 
predáva za 50 korún. Maslo z Po¾ska stojí 
taktiež jedno euro. Keby niekto trhový kurz 
50 korún za euro zrazu znížil umelo až na 
25 korún, aby to bolo výhodnejšie pre ¾udí, 
nastala by takáto situácia: Náš obchodník 
pri duálnom oceòovaní vyvesí cenovku za 
maslo 50 korún a ved¾a toho 2 eurá. Po¾ský 
výrobca však maslo stále exportuje za 1 
euro. Zistí, že na Slovensku sa maslo vïaka 
silnému konverznému kurzu predáva za dve 
eurá. Rozhodne sa, že si u nás zriadi poboè-
ku svojej firmy alebo obchod. Hneï ved¾a 
nášho výrobcu bude predávaś maslo za 1 
euro a druhá cena na dvojakej cenovke teda 
bude 25 korún. Náklady na založenie firmy 
a snaha zvýšiś zisk ho postupne dovedú k 
tomu, že cenu napokon urèí na 1,20 eura. 
V každom prípade však náš výrobca bude 
musieś ísś s cenou dole, ak sa chce udržaś 
na trhu. Inak k nemu nebudú ¾udia chodiś 
a môže to zabaliś. Ale náklady sa nedajú zo 
dòa na deò výrazne znížiś. Skúste niekomu 
znížiś plat, aby ste stlaèili náklady. Nakoniec 
náš výrobca skrachuje, zamestnancov pre-
pustí a slovenská krava pôjde na steaky.“

Téza, èím silnejší kurz, tým je to pre nás 
lepšie, úplne neplatí?

„Keby to platilo, nebol by problém stanoviś 
pomer eura a koruny 1 : 1. Alebo ešte lepšie: 
za korunu dve eurá.“

Pri tomto príklade sa na chví¾u zastavme. 
Jedná sa totiž o peknú ilustráciu toho, ako 
funguje mena a menové únie. Jedno euro za 
jednu korunu. To by teda bolo nieèo. Len si 
predstavte, že stojíte v viedenskom nákup-
nom centre Shopping City Süd a cenovky, 
ktoré vidíte, sú v korunách! Obed 10 korún, 
tenisky 50 korún, benzín 1 koruna a 30 ha-
lierov, 5-kové BMW 50 000 korún. To by sa 
nakupovalo.

Ale èo ekonomika? Nebolo by to pre ekono-
miku zlé?

Ekonomika je nástrojom na zvyšovanie bla-
hobytu ¾udí. Ako môže byś potom nieèo, èo 
blahobyt ¾udí zo dòa na deò vystrelí do výšin, 
„zlé pre ekonomiku“?

Samozrejme, firmy na Slovensku by táto 
zmena postihla. V januári 2009 by muse-

1 EUR = 1 SKK - riziko pre ekonomiku?
Juraj Karpiš
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500 korún mesaène
Radovan Ïurana

¼ahkosś, s akou niektorí politici pristupujú 
k zmenám v dôchodkovom zabezpeèení, je 
zarážajúca. Jedným z ukážkových príkladov 
je výrok poslanca Haleckého o zvyšovaní 
dôchodkov. Tvrdí, že: „Musíme ich dostaś 
aspoò na úroveò 50 percent priemernej 
mzdy“.

Na konci minulého roka dosiahol priemerný 
dôchodok 44% priemernej mzdy. Treba sa 
však zamyslieś aj nad zmysluplnosśou tohto 
porovnávania. Dôchodca dostáva dôchodok 
v èistom na ruku a neplatí z neho žiadne po-
istenie ani dane. Rozumnejšie by teda bolo 
porovnávaś dôchodok s èistou priemernou 
mzdou. Vtedy sa dostaneme na 56%. Je to 
ve¾a alebo málo?

Ťažko povedaś. Inak sa žije s priemerným 
dôchodkom v Bratislave a inak sa žije poved-
zme vo Vrútkach. O to nepochopite¾nejšie 
je stanovovanie celoplošných kritérií, ako je 
spomínaných 50%. Samotný výrok pritom 
naznaèuje nutnosś - musíme. Akoby žiadaný 
stav bol jediný objektívne správny. Treba si 
však položiś aj otázku, ktorú obzvlášś politici 
neradi poèujú. Ko¾ko by nás to stálo?

Šesśtisíc roène

Ak by mali maś súèasní dôchodcovia dôchod-
ky na úrovni 50% z priemernej mzdy už dnes, 
na konci minulého roka by nebol priemerný 
dôchodok 8 885 Sk, ale 10 078 Sk. Bol by 
tak o 13% vyšší oproti súèasnému stavu. Iný-
mi slovami, pracujúci by na odvodoch museli 
odviesś zhruba o 14 mld. Sk viac, ako minu-
lý rok odviedli. Na každého pracujúceho to 
znamená 6 tisíc korún roène. Halecký nám 
teda hovorí, že nielen on, ale každý zamest-
nanec a pracujúci obèan „musí“ zvýšiś svoj 
príspevok súèasným dôchodcom „aspoò“ o 

500 korún mesaène. Tých 4 587 Sk, ktoré 
dnes na dôchodkové poistenie èlovek s prie-
mernou mzdou platí, je teda pod¾a Halecké-
ho málo.

Ostaś však pri „jednoroènej“ analýze by 
bolo ve¾mi krátkozraké. Ak sa pozrieme do 
budúcnosti, zistíme, že Haleckého návrh je 
prskavkou, ktorá sa èoskoro zmení na èa-
sovanú bombu hromadného nièenia. Dnes 
prispievajú na dôchodok jedného dôchodcu 
v priemere dvaja pracujúci. O 40 rokov to 
však už bude pomer jedna k jednej. Ak budú 
dôchodky naïalej financované súèasnou 
formou odvodov zo mzdy, bude to znamenaś, 
že v priemere každý pracujúci èlovek bude 
musieś zo svojej mzdy uživiś seba, svoje deti 
a dôchodcu. Táto úvaha nezahàòa vplyv dru-
hého piliera, ktorý tieto dopady èiastoène 
eliminuje. Závislosś na jednom pracujúcom 
bude však urèite platiś pre tých dôchodcov, 
ktorí do druhého piliera nevstúpia. Ak sa 

teda podarí uplatniś Haleckého návrh, polo-
vica hrubej mzdy (!) pracujúceho bude použi-
tá na výplatu dôchodkov.

Kto by bol ochotný?

Historicky bola starostlivosś o starších vždy 
úlohou mladšej generácie. V minulom storo-
èí však došlo k zásadnej zmene, ktorá rozbi-
la rodinné väzby vo vzśahu generácií. Dnes 
podporujú pracujúci dôchodcov, ktorých v 
živote nevideli. A na tento fakt by nemali za-
búdaś všetci, tí, ktorí by v budúcnosti chceli 
poberaś 50% dôchodky. Mali by sa spýtaś 
sami seba: Boli by ste dnes ochotní platiś 
50% svojej hrubej mzdy na dôchodky vašich 
otcov, ktorí sú dnes dôchodcami? Respek-
tíve, myslíte si, že budúce generácie budú 
ochotné dávaś polovicu svojich príjmov na 
vaše dôchodky?

Diskusia o 50% dôchodkoch sa totiž len 
okrajovo dotýka súèasných dôchodcov. Kvôli 
tomu, že prvý pilier je mechanizmus, ktorý 
vytvára záväzky na 40 rokov dopredu, má 
každá zmena prijatá dnes vïaka prebieha-
júcim demografickým zmenám omnoho väè-
šie dopady v budúcnosti. A problém výšky 
súèasných dôchodkov sa dá riešiś aj inak, 
napríklad zvýšením kúpnej sily dôchodkov. 
Jedna možnosś je poruke – zníženie DPH, 
ktoré umožòuje vysoký rast daòových prí-
jmov vïaka rastu ekonomiky. To by sa ale 
súèasná vláda musela uskromniś v rozšaf-
nom hospodárení. Veï len tento rok vzrást-
li výdavky rozpoètu o 31 mld. Sk – dvakrát 
to¾ko ako by bolo potrebné na doplatenie 
dôchodkov do 50%.

SME, 28. 5. 2008

li radikálne v nominálnom vyjadrení znížiś 
mzdy a celá ekonomika by musela zmeniś 
svoju štruktúru tak, aby táto reflektovala 
novú kúpnu silu Slovenského obyvate¾stva. 
Presvedèiś niekoho, komu sa cez noc koru-
nové úspory zhodnotili o 3000%, aby praco-
val za nezmenených mzdových podmienok, 
je pomerne śažké. Vyššie mzdy reflektujúce 
vyššiu životnú úroveò by predražili niektoré 
exporty a spravili by ich nepredajnými. Na 
druhej strane by sa na Slovensku vytvoril ob-
rovský dopyt po nových službách a tovaroch, 
ktoré by museli miestne alebo zahranièné 
firmy zaplniś.

Všetci držitelia slovenských korún, èiže do-
mácnosti, podnikatelia, samosprávy by totiž 
tridsaśnásobne zbohatli. Ak konzervatívne 
zadefinujeme peòažnú ponuku ako menový 
agregát M1 (obeživo + vklady splatné na po-
žiadanie), ktorý vo februári dosiahol úroveò 
takmer 600 mld. korún, štedré nastavenie 
konverzného kurzu v pomere 1:1 zo strany 

európskych inštitúcií by predstavovalo ná-
rast bohatstva oproti pravdepodobnejšiemu 
konverznému kurzu 1:31 o neuverite¾ných 
18 011 mld. korún (namiesto 19 mld. Eur pri 
kurze 31 Sk/Eur by sme za našu M1 dostali 
600 mld. Eur) . To je 10 násobok minuloroè-
ného hrubého domáceho produktu. Alebo 
inak. Takýto zisk je ekvivalentom situácie, 
ak by Slovensko pri dnešných cenách a me-
nových kurzoch objavilo napríklad v Dobšin-
skej ¾adovej jaskyni zabudnutý kanister s 7,2 
miliardami barelov ropy. To je viac ako dvoj-
roèná produkcia Ruska alebo 7 násobok ro-
ènej produkcie ropy Nórska. Hmmm, naozaj 
by tá adaptaèná fáza ekonomiky nestála za 
10 rokov s vyloženými nohami na stole alebo 
rozdelenie dvojroèných príjmov Ruska z ropy 
medzi Slovaè?

Ako je to možné? Išlo by teda o ten bájny 
obed zadarmo? Kdeže. Toto zvýšenie bohat-
stva Slovákov, by zaplatili všetci ostatní drži-
telia eura. Na to aby bol konverzný kurz 1:1, 

by musela európska centrálna banka vytla-
èiś pre nás 30 násobne viac eur, na èo by do-
platila celá eurozóna adekvátnym zvýšením 
cien tovarov a služieb. Vyššie popísané zisky 
by tak èiastoène ohlodalo plošné zvyšovanie 
cien, no napriek tomu by sa pre Slovákov 
jednalo o najlepší „obchod“ histórie.
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Repríza po troch rokoch
Juraj Karpiš

Po troch rokoch sa na politické javisko vracia 
hra na znižovanie spotrebných daní z pohon-
ných hmôt. S úplne identickým návrhom, s 
akým prišiel v roku 2005 vtedajší opozièník 
Fico, dnes prichádza terajší opozièník Mikloš. 
Spotrebná daò sa ma znížiś o 90 halierov na 
liter pri benzíne a o 1,8 koruny pri nafte.

Jedná sa o vskutku komickú situáciu. Zá-
pletka zostala rovnaká, iba dvaja hlavní 
herci si vymenili úlohy. Premiér Fico teraz 
proti svojmu vlastnému návrhu spred troch 
rokov používa identické argumenty ako po-
užíval vtedajší minister financií Ivan Mikloš. 
A Mikloš dnes argumentuje ako Fico kedysi. 
Zábava bokom, je to dobrý nápad?

Áno. Aj po troch rokoch mu možno málo èo 
vytknúś. Dane tvoria viac ako polovicu ceny 
pohonných hmôt. Znamená to, že zo 40 ko-
rún za liter benzínu dostane šejk, tanker, 
ropovod, rafinérka a pumpár, èiže subjekty, 
ktroré priložili ruku k dielu 18 korún. Sloven-
ský štát, ktorému v súvislosti s benzínom 
nevïaèíme za niè, dostane 22 korún. Èo sa 
týka spotrebných daní, tie máme jedny z na-
jvyšších v Európe. Vedeli ste, že v celej Eu-
rópkej únii dnes nenájdete okrem Bulharska 
lacnejšej nafty ako u nás? Problém je v tom, 
že iba ak jej cenu oèistíte o všetky dane. Ak 
zapoèítate dane, hneï sa prepadneme na 
18. miesto.

Neporušíme znížením spotrebných daní za-
väzky voèi EÚ, ktorá stanovila ich minimálnu 
úroveò? Ani náhodou. To by sme spotrebné 
dane benzínu alebo nafty museli znížiś o viac 
ako 4 koruny na liter. Momentálnemu nasta-
veniu totiž aj vïaka silnejúcej korune (èiast-
ky v našich zákonoch sú v korunách, EÚ ich 
stanovuje v eurách) „vïaèíme“ za to, že pri 
nafte od nás štát vyberá o 50% viac ako po 
nás žiada EÚ, pri benzíne „iba“ o 35%. Aj 

keby sme dane znížili o viac ako 2 koruny 
na liter, stále by sme boli nad minimom, ku 
ktorému chce ambiciózna Európska komisia 
dospieś v roku 2014 (èo však zatia¾ Európ-
sky parlament vehementne odmieta).

Ale èo bude maś z toho spotrebite¾? Ne-
zhrabnú všekto predajcovia? Nie. Zníženie 
spotrebných daní predstavuje fakticky zníže-
nie nákladov a malo by preto pozitívny vplyv 
na cenu pohonných hmôt. Samozrejme 
predstava, že keï znížim spotrebnú daò o 2 
koruny, klesne zajtra cena benzínu o tú istú 
sumu, je asi taká realistická ako oèakávanie, 
že nás pred celosvetovým rastom energetic-
kých surovín ochráni štátna regulácia cien. 
O úsporu z dôvodu znížených daní by sa po-
delili spotrebitelia, distribútori a výrobcovia. 

Ako, to nech zisśujú prognostici, definitívnu 
odpoveï však dá len trh. Isté je len to, že k 
úsporám naozaj dôjde. Skeptici, tvrdiaci, že 
takýto krok by neviedol k zníženiu ceny (prí-
padne jej pomalšiemu rastu), keïže pumpá-
ri a výrobcovia by boli hlúpi dobrovo¾ne ceny 
znižovaś, by mali vysvetliś, preèo potom klesá 
cena benzínu po poklese ceny ropy alebo po-
silnení koruny. Napríklad koneèné ceny ben-
zínu na èerpacích staniciach klesli o viac ako 

jednu korunu v priebehu posledných 7 rokov 
najmenej 14 krát. Kým v júli 2007 stál liter 
95ky vyše 40 korún, poèas nasledujúcich 
šiestich mesiacov sa prepadol do okolia 35 
korún. Ten zázraèný mechanizmus sa volá 
konkurencia.

A èo dopad na verejné financie? Prvé odha-
dy hovoria o výpadku príjmov vo výške 4-6 
miliárd korún za rok. Naozaj na to nemáme? 
Ani pri 10% raste hospodárstva a dramatic-
kom raste daòových príjmov? Tento rok od 
nás štát vyberie o 30 miliárd korún viac ako 
za rok minulý. Pod¾a Ceny štátu tak zaplatí-
me na daniach v priemere na obèana a rok 
o 5 300 korún viac. Ak ani v takto štedrých 
èasoch nevie byś štát ve¾korysý a znížením 
spotrebných daní plošne podporiś celú eko-
nomiku, znamená to, že problém treba h¾a-
daś v jeho výdavkoch. Tie rastú nieko¾koná-
sobne rýchlejšie než predpokladaná inflácia. 
Štát tak pripomína deravý kýbe¾. Akoko¾vek 
rýchlo doòho nalievate aj tak v òom niè neo-
stane. Jediným riešením je preto liaś menej 
a pomalšie a to sa dá dosiahnuś len znižo-
vaním daní.

Bez oh¾adu na motivácie súèasného alebo 
minulého zástancu znižovania spotrebných 
daní, jedná sa o dobrý nápad, ktorý by sa 
mal zrealizovaś. Ak bude zároveò sprevádza-
ný potrebnými škrtmi vo výdavkoch, dopady 
na verejné financie budú minimálne. Toto 
opatrenie by v budúcnosti zmiernilo dopad 
rastu ceny ropy na slovenské hospodárstvo 
a vláda by tak spravila svoj prvý efektívny 
krok na podporu dlhodobého rastu sloven-
skej ekonomiky.

SME, 16. 5. 2008

Aký je Váš skutoèný deò daòovej slobody?
Nadácia F.A. Hayeka zverejnila aj tento rok 
výpoèet, pod¾a ktorého každý obèan až do 
dnešného dòa s dátumom 21.5.2008 pra-
coval na štát, a od zajtra bude pracovaś pre 
seba. Výpoèet tohto dòa vychádza z konsoli-
dovaných výdavkov verejného sektora v po-
rovnaní s HDP.

Jedná sa o priemernú hodnotu, ale aký je 
Váš súkromný deò daòovej slobody?

Svoj platby štátu môžete ¾ahko spoèítaś v 
sekcii Ko¾ko platíte vy na portáli Cena štá-
tu.

Zadaním svojich mzdových príjmov a mesaè-
ných výdavkov (vrátane benzínu, cigariet, 
alkoholu a nájomného) zistíte, ko¾ko peòa-
zí z Vašej ceny práce ostane Vám vo forme 
úspor, èi vlastnej spotreby, a ko¾ko peòazí 
odvediete štátu.

Pre zamestnanca s mesaènou priemernou 
mzdou 20 146 Sk (priemerná mzda v hospo-
dárstve za rok 2007) platí, že pri mesaèných 
platbách:

4000 Sk za nájom

1000 Sk za benzín

vypitých 8 pivách

a 5000 Sk ostatnej spotreby (jedlo, obleèe-
nie, služby)

odvedie štátu 48,4% z celkových príjmov 
(mzda+ mzdové náklady zamestnávate¾a)

a 51,6% príjmov mu ostane na vlastnú spo-
trebu a úspory (údaje sa vzśahujú na zamest-
nanca, ktorý vystúpil z druhého piliera vystra-

šený Tomanovej zavádzajúcim letákom). 

48,4% znamená 177 dní z roka, preto deò 
daòovej slobody priemerného zamestnan-
ca je 25. júna.

To je v porovnaní s výpoètom daòovej slobo-
dy na priemerného obèana o viac ako mesi-
ac neskôr.



 ANTI MARKET
Prepad, znásilnenie, vražda, drahý 
rožok

Neodôvodnené, špekulatívne zvyšovanie 
cien poškodzujúce spotrebite¾a pri prechode 
koruny na euro chce vláda pod¾a premiéra 
Roberta Fica zadefinovaś ako trestný èin.

Oznaèiś zvyšovanie cien za trestný èin je ab-
surdné. Cenotvorba je èisto vecou podnika-
te¾a a je iba na òom, za ko¾ko predáva svoj 
majetok (zásoby). Ak bude trestným èinom 
zvýšenie cien tovaru, preèo ním nebude na-
príklad zvyšovanie cien nehnute¾ností ale-
bo zvyšovanie ceny práce (miezd)? Otázne 
zostáva, na základe èoho budú úrady zisśo-
vaś, èi je zvyšovanie cien „neodôvodnené“ 
a „špekulatívne“. Nejedná sa totiž o ekono-
mické termíny ale o subjektívnu interpretá-
ciu reality.

Takéto aktivity vlády pravdepodobne povedú 
k predèasnému zvyšovaniu cien už v dneš-
ných dòoch. Obchodníci sa totiž budú obá-
vaś, že po prechode na euro nebudú môcś 
pre hrozby právneho stíhania upravovaś ceny 
svojich produktov tak, aby zoh¾adòovali novú 
ekonomickú realitu. Ak štát pristúpi k plošnej 
regulácii cien, prinesie to nedostatok regulo-
vaných tovarov na trhu a vznik èierneho trhu. 
Podnikatelia totiž nebudú ochotní zo svojho 
majetku dotovaś poskytovanie neadekvátne 
ohodnotených služieb a tovarov

Agrodotácie tentokrát spoza oceánu

Viete ako vyhladovaś po¾nohospodára? Za-
zvárajte mu poštovú schránku, aby nemohol 
dostávaś šeky od štátu.

Týmto starým vtipom komentuje William F. 
Shughart II. súèasnú situáciu v oblasti štát-
nych podpôr po¾nohospodárstva.

str.6 máj 2008

Pro/Anti Market

Uvádza zopár zaujímavých èísel:

- miesto toho, aby sa podmienka výšky prí-
jmov oprávòujúcej na dotácie znížila na 
200 000 USD, zvýšila sa na 750 000 USD

- roèný príjem farmárskej rodiny bol 17% nad 
celoamerickým priemerom

- 75% dotácií dostáva 10% najbohatších far-
márov

- polovica dotácií ide na pestovanie kukurice 
(produkciu bioetanolu)

- nový zákon, ktorý leží na schválenie v Kon-
grese, by mal poèas nasledujúcich päś rokov 
rozdeliś roène 58 mld. USD (38,5mld. Eur) 
(Nie je jasné, èi v USA nepodporujú farmárov 
aj inými zákonmi, avšak pre porovnanie, roz-
poèet EÚ len v tomto roku pošle farmárom 
51,6 mld Eur - bez dotácií na rozvoj vidieka).

Ekonomika nie je pizza

To, že vzśahy v ekonomike nie sú hrou s nulo-

vým súètom je banalita, na pochopenie kto-
rej nepotrebujete vysokoškolské ekonomic-
ké vzdelanie. Aktivity ako táto: Európa chce 
obmedziś platy manažérov, vraj sú „škanda-
lózne“ však svedèia o tom, že nie všetci si 
túto základnú charakteristiku hospodárstva 
uvedomujú.

Ak z pizze predstavujúcej príjem v ekono-
mike odkrojíme menej pre manažéra Fera, 
automaticky to neznamená že ostane väèší 
kus pre robotníka Joža. Pizza sa totiž nepe-
èie sama a ani nepadá z neba do rúk európ-
skych byrokratov, ktorí ju následne „spravod-
livo“ rozdelia. Ve¾kosś pizze urèujú nápady, 
práca a úsilie kapitalistov, manažérov, pod-
nikate¾ov a zamestnancov. Ak obmedzujete 
odmeòovanie Fera, je pravdepodobné, že 
Fero sa v budúcnosti na peèenie vykašle a 
v ïalšom roku sa bude rozde¾ovaś omnoho 
menšia pizza. Jožo tak môže nakoniec skon-
èiś z menším kusom a to aj napriek tomu, 
že z celkovej pizze bude maś percentuálne 
väèší podiel ako predtým.

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

Každému darcovi by sme radi zasielali in-
formácie o našich aktivitách a o využití da-
rovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, 
aby ste nám Váš príspevok oznámili na ad-
rese iness@iness.sk

Srdeène Vám ïakujeme.

Cena štátu
Spotrebné dane na benzín a naftu V èlánku Repríza po troch rokoch, ktorý nájdete 

na predchádzajúcej strane, píšeme o možnom 
znižovaní spotrebných daní na pohonné hmoty.

Medzi rokmi 2004 až 2007 daòový výnos z 
týchto daní vzrástol o 4,5 miliardy korún (každý  
jeden z nás zaplatí iba na daniach z benzínu èi 
nafty roène o 900 Sk viac ako pred 3 rokmi). 
Keby vláda nezvyšovala svoje výdavky, a nao-
pak, rastúce daòové výnosy využila na zodpo-
vedné škrtanie vo verejných financiách, mohla 
by pristúpiś aj k znižovaniu spotrebných daní, 
ktoré by sa premietlo buï do poklesu cien ale-
bo do ich spomaleného rastu.  

Graf: INESS

www.cenastatu.sme.sk

http://www.cenastatu.sme.sk
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Zaujímavá internetová adresa
Prepad cien na trhu nehnute¾ností v USA pokraèuje. Na tomto interaktívnom grafe si môžete porovnaś, 
ako ceny domov klesajú v najväèších amerických mestách. 

http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/28/business/20071031_HOU-
SING_GRAPHIC.html
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INESS spolu s americkým The Language of 
Liberty Institute organizujú v dòoch 21-27 
júna 2008 už druhý roèník vzdelávacieho 
podujatia The Liberty English Camp (LEC) 
na Slovensku.

LEC je šesśdòový kemp zameraný na zlep-
šovanie znalostí o ekonómii, filozofii a prá-
ve v anglickom jazyku. Predmetom diskusií 
je ekonomický, politický a filozofický poh¾ad 
na slobodu, jej význam a hodnotu. Priestor 
dostane aj význam a podstata podnika-
te¾ského prostredia. Prednášajúci pôsobili v 
mnohých krajinách sveta, diskutovaś môžete 
napríklad o budovaní reforiem v rozvojových 
krajinách, ale aj o spôsobe výberu správnych 
spolupracovníkov. Tento rok úèasś pris¾úbilo 
7 zahranièných lektorov. Oèakávame úèasś 
viac ako 30 úèastníkov prevažne zo Sloven-
ska, ale aj Èeskej Republiky, Po¾ska, Maïar-

ska a iných krajín.

Prvý roèník, ktorý sme na Slovensku organi-
zovali vlani, sa stretol s pomerne ve¾kým zá-
ujmom zo Slovenska i zahranièia. Zúèastnilo 
sa na òom viac ako dvadsaś úèastníkov zo 6 
krajín a 4 zahranièní lektori.

Kemp je urèený pre všetkých, ktorí 

- chcú zlepšiś svoju angliètinu,

- chcú diskutovaś s renomovanými lektormi o 
slobode, práve, ekonómii a filozofii,

- chcú spoznaś mladých ¾udí z okolitých kra-
jín,

- chcú stráviś týždeò v príjemnom prostredí 
Malej Fatry,

- majú aspoò 17 rokov (spodná hranica bola 
urèená preto, aby úèastníci mohli diskutovaś 
aj o zložitejších témach, hornú hranicu ne-

poznáme, najstaršia úèastníèka minuloroè-
ného kempu mala viac ako 40 rokov).

Kemp sa uskutoèní v prostredí hotela Piatro-
vá pri Vrútkach, v krásnom prostredí Malej 
Fatry. Urèite každého èitate¾a zaujíma cena 
za toto podujatie. Vïaka ve¾korysým part-
nerom - Tatrabanke, a.s., Ve¾vyslanectvu 
USA na Slovensku a prekladate¾skej firme 
Cronica, s.r.o. sa nám podarilo stlaèiś cenu 
pre úèastníka LEC  na skvelých 2 900 Sk 
vrátanane stravy a ubytovania!

Neváhajte a prihláste sa èo najskôr, kapacity 
sú obmedzené!

Všetky potrebné informácie o kempe, o tom, 
ako prebieha, ako sa možno prihlásiś èi o 
lektoroch nájdete na stránke:

www.iness.sk/lec

Tohtoroèný The Liberty English Camp podporili:

Mediálny partner

http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/28/business/20071031_HOUSING_GRAPHIC.html
http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/28/business/20071031_HOUSING_GRAPHIC.html
http://www.tatrabanka.sk
http://slovakia.usembassy.gov/
http://www.cronica.sk
www.iness.sk/lec

