
„Hospodársku krízu nemožno 
vylieèiś zákonnými krokmi ale-
bo úradníckym vyhlásením. Sú 
to základné bunky hospodár-
stva, kto musí lieèiś hospodár-
ske rany – samotní producenti 
a spotrebitelia.“

Herbert Hoover
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zamestnaś sa a zároveò ¾uïom s nízkym príjmom 
zvýšiś platové podmienky. Inštitút verejných finan-
cií, analytická úderka ministerstva, vypracovala 
koncepciu Zamestnaneckého bonusu postavenú 
na princípe negatívnej dane. O tom, že toto rieše-
nie nie je práve najšśastnejšie, sa zmieòujeme v 
èlánku Nižšie odvody pomôžu viac než bonus, v 
ktorom zároveò predkladáme efektívnejšie a me-
nej nákladné alternatívy, ktoré pomôžu celému 
slovenskému pracovnému trhu.

Premiér Fico, inšpirovaný najskôr Hugom Cháve-
zom, vyrukoval do boja s energetickými podnikmi 
silnými slovami o vyvlastòovaní. Jedným z jeho 
argumentov v prospech vyvlastòovania je ústavou 
vyžadovaný verejný záujem. Aká je to však nevy-
hnutnosś vyplývajúca z verejného záujmu, keï 
pomer výdavkov domácností na energie v posled-
nom èase klesal? Viac sa doèítate v èlánku s ná-
zvom Naozaj rastú výdavky na energie domácnos-
tí?, ktorý sme takmer prorocky zverejnili tri týždne 
pred premiérovým nápadom vyvlastòovaś.

Náš dlhodobý projekt – portál Cena štátu, ktorý 
nájdete na adrese www.cenastatu.sk, je už prelo-
žený aj do angliètiny. Týmto za preklad ïakujeme 
nášmu spolupracovníkovi Mikeovi Gogulskemu 
(www.gogulski.com).

Užite si zvyšok leta, nech je pekný a slneèný.

Ani v letných mesiacoch nám politici nedajú vy-
dýchnuś. Premiér Fico zo svojej rezervy, ktorá nie 
je ukotvená žiadnymi rozumnými pravidlami, rozdá-
va kade-tade. Z cudzieho krv neteèie, hovorí sa, a 
tak si na svoje prídu napríklad aj plážoví futbalisti. 
V èlánku Premiérovo vreckové sa zamýš¾ame nad 
tým, èi je oných stopäśdesiat miliónov korún roène 
naozaj využívaných efektívne.

V roku 2008 štát nezíska na daniach viac, ako 
predpokladal. Príèiny nie sú celkom známe a vláde 
neostáva niè iné len èakaś, ako sa situácia bude 
vyvíjaś v blízkej budúcnosti. Isté je len to, že po ne-
dávnom ohlásení sociálnych balíèkov sa financova-
nie premiérovho sociálneho štátu trochu naštrbí, 
predsa len, ráta sa to, èo je vo vrecku, nie na pa-
pieri, píšeme v èlánku Milé prekvapenie nebude. S 
výmenami na ministerských postoch sa v posled-
nej dobe akoby roztrhlo vrece. Od nového minis-
tra zdravotníctva Rašiho oèakávali, že keï už veci 
nepôjdu k lepšiemu, nepôjdu aspoò ani smerom k 
horšiemu. Oèakávania sa nenaplnili a minister v 
predloženej novele zákona o zdravotných poisśov-
niach a zákona o zdravotnom poistení ukázal, že 
mieni pokraèovaś v ceste nastúpenej odstúpivším 
Valentovièom. Ani od nového ministra sme sa ne-
dozvedeli, akým spôsobom chce motivovaś hráèov 
na trhu, aby nakupovali a poskytovali kvalitnú a zá-
roveò rozumne nacenenú zdravotnú starostlivosś 
pre slovenských obèanov. Viac sa doèítate v èlánku 
Nový minister, stará stratégia.

Ministerstvo financií chce pomôcś nezamestnaným 

I   N   S   T   I   T   U   T   E     O   F     E   C   O   N   O   M   I   C     A   N   D     S   O   C   I   A   L     S   T   U   D   I   E   S     

      - mesaèník. Vydáva INESS - Institute of Economic and Social Studies, Adresa: Hviezdosla-
vovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk, e-mail: iness@iness.sk, è.úètu: 2664752087/1100

www.INESS.sk

Editorial
Richard Ïurana

èíslo 7  (júl 2008) roèník 3

Dostupnosś energií na Slovensku za posledné šty-
ri roky neklesla, naopak navzdory tvrdeniam vlády 
vzrástla.

Návrh v podstate neobmedzenej regulácie akých-
ko¾vek cien mnohých iste zarazil. Spomienka na 
èasy, keï sa za samotné vrecko na zemiaky platilo 
5 korún, lebo zemiaky mali cenu regulovanú, nie 
je až taká stará, ale snáï sa nám vyhne. Ak „zod-
povedné“ orgány budú možnosś regulácie využívaś 
triezvo, najlepšie vôbec.

Pod¾a všetkého sa nám však nevyhne regulácia 
cien elektriny a plynu. Mnohí sa iste potešia, ne-
poznajúc neblahé ekonomické dôsledky takéhoto 
kroku. Popisoval som ich v predchádzajúcom prí-
spevku, teraz by som sa však chcel zamyslieś nad 
dôvodom pre ich reguláciu, a to tvrdenie vlády, že 
podiel výdavkov na energie na príjmoch obyva-
te¾stva je príliš vysoký.

Medzinárodné porovnanie výdavkov na bývanie, 
vrátane energií zverejnené Eurostatom už komen-
toval Euractiv. Vyplýva z nich, že slovenské domác-
nosti dávajú menej percent z príjmov na tento úèel 
ako je priemer EÚ (28% vs. 33%). Hodnoty však 
obsahujú aj výdavky na zariadenie domácností a 
údržbu domácností, po ich odrátaní sú výdavky 
slovenských domácností mierne nad priemerom 
(25,4% vs. 21,9%). Z oboch štatistík vyplýva, že 
priemerná domácnosś na Slovensku sa nevymyká 
zásadne priemeru európskemu. Avšak dáta v šta-
tistikách pochádzajú z rokov 2005, resp. 2006.

Èerstvejšie údaje má náš Štatistický úrad. Umož-
òuje dokonca medziroèné porovnanie vývoja po-
ložky bývanie, voda, elektrina a iné palivá ako aj 
jej podielu ma celkových výdavkoch domácností. 
Posúïte sami „dramatický“ nárast podielu výdav-
kov domácností na bývanie (prepoèítané na osobu 

Naozaj rastú výdavky na energie domácností?
Radovan Ïurana
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a mesiac). Zámerne uvádzam aj výdavky na potraviny, aby bolo vidieś 
vývoj v posledných rokoch u ïalšieho „kandidáta“ na reguláciu cien:

Za posledné štyri roky vykazuje Štatistický úrad pokles podielu výdav-
kov na bývanie, vodu a energie. Výnimku tvoria domácnosti dôchodcov, 
u ktorých došlo k 1,1% nárastu. Akú mimoriadnu situáciu v roku 2008 
majú teda na Ministerstve hospodárstva a premiér Fico na mysli? Mi-
mochodom, podiel ani rásś nemohol, veï ceny plynu pre domácnosti 
vláda v spojení s SPP zamrazila. Ak by sa tak nestalo, pravdepodob-
ne by sme v štatistike videli mierny nárast, ale urèite nie dramatický 
skok.

Zároveò si treba uvedomiś, èo všetko uvedená položka upravuje. Nie-
len náklady na energie, ale aj výdavky na nájomné, resp. výdavky na 
vlastníctvo nehnute¾nosti. Štatistici však evidujú aj jednotlivé výdavky 
na energie, uvádzam posledné dostupné údaje:

(Peòažné výdavky súkromných domácností pod¾a úèelu použitia v èle-
není pod¾a spoloèenských skupín na osobu a mesiac v Sk v štvrśro-
koch)

V priemerných domácnostiach k žiadnemu dramatickému nárastu ne-
došlo, naopak, za posledné 4 roky došlo k poklesu relatívneho podi-
elu na celkových výdavkoch! Je to spôsobené hlavne rastúcimi príjma-
mi domácnosti, relatívne pomalému rastu cien energií, èi postupnému 
príklon k efektívnejšej spotrebe energií. Výnimku predstavujú domác-
nosti dôchodcov, ktoré sú však èasto obývané jednou osobou, v nee-
fektívnych starých bytoch (domoch) èo podstatne zvyšuje priemerné 
èísla. Aj táto štatistika však ukazuje, že plošné zníženie ceny nie je na 

mieste, ak sa má pomáhaś, tak vybraným skupinám ¾udí – a lepšie 
formou znižovania ich spotreby, nie znižovaním ceny.

Niektorí môžu tvrdiś, že štatistiky znesú všetko. No uvedené výdav-
ky potvrdzujú aj prepoèty vyplývajúce z cenníkov plynu a elektriny. 
Uvažujme domácnosś so spotrebou 1400 kWh, ktorá elektrinou 
nekúri, má nasledujúce roèné výdavky na elektrinu:

ZSE: 7560 Sk, VSE: 8036 Sk, SSE: 8563 Sk ; priemer 8053 Sk

Zdroj SME, prepoèty autora

Výdavky na plyn na ohrev vody a dodávku tepla pre priemernú 
domácnosś v byte so spotrebou 12,7 MWh (1200m3) dosahujú 
roène 18512 Sk. Údaje za elektrinu a plyn sú však nákladmi na 
celú domácnosś, poèítajme teda s tým, že v domácnosti bývajú 
dvaja ¾udia (štatistici uvádzajú priemer 2,73).

Vhodným spôsobom ako zistiś relatívnu váhu výdavkov na energie 
v rodinných rozpoètoch je ich porovnanie s výdavkami na iné tova-
ry a služby. Nasledujúca tabu¾ka pomôže vytvoriś predstavu:

Pozn: ARPU- hodnota uvádzajúca priemerné výnosy Orange a.s. na 
jedného užívate¾a siete.

Èo z toho vyplýva:

1) Výdavky na energie za posledné 4 roky priemernému jednotliv-
covi klesli z 18% na 12%

2) Výdavky na energie nehrajú v rozpoète jednotlivca priemernej 
domácnosti dominantnú rolu (tvoria zhruba 12%). Na iné tovary, 
ktoré zïaleka nemôžeme považovaś za „pre život nevyhnutné“ vy-
nakladáme viac peòazí ako na energie.

3) Zvýšenie cien elektriny alebo plynu povedzme o 20% by ( rast 
výdavkov na elektrinu o 67 Sk, resp. o 154 Sk za plyn mesaène) by 
priemerného obyvate¾a domácnosti nezruinovalo (znamenalo by to 
vyfajèiś o tri škatu¾ky a vypiś o tri pivá mesaène menej)

4) Súèasnú situáciu na základe uvedených èísel nemožno považo-
vaś za mimoriadnu – tzn. vyžadujúcu opatrenia z titulu všeobecné-
ho hospodárskeho záujmu. Dostupnosś energií sa neznížila, nao-
pak vïaka rastúcim príjmom vzrástla

V kalkulácii hovorím o priemernej domácnosti, priemernej spo-
trebe v byte. Je zrejmé, že vykurovanie ve¾kého rodinného domu 
môže byś na osobu dva až trikrát také drahé. O tejto skupine však 
neuvažujem, nako¾ko vlastníci ve¾kých nehnute¾ností by nemali 
patriś do zorného po¾a sociálne orientovanej vlády. Navyše poèet 
obyvate¾ov ve¾kých domov je obyèajne vyšší ako 2 osoby, preto 
priemer na osobu nebude tak vysoký. Na druhej strane treba pri-
znaś, že rast výdavkov na energie o 20% môže spôsobovaś pro-
blémy napríklad dôchodcom, èi osamelým matkám s deśmi, ktorí 
majú príjmy rozrátané do poslednej koruny a nemajú výdavky na 
pivo a cigarety, ktoré by mohli ušetriś. Ich problémy však nie sú 
dôsledkom vysokých cien energií, ale nízkych príjmov, ktoré by sa 
nemala vláda snažiś neadresne zvyšovaś celoplošným zmrazením 
cien so všetkými negatívami, ktoré k tomu patria, ale adresným 
poskytovaním príspevkov ¾uïom, ktorí sa ocitli v problémoch. Aj v 
tomto prípade by však k pomoc mala byś rozdávaná s rozumom, s 
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Porovnanie

Z èoho èerpá EÚ energiu

Výdavky štátu

energiami totiž stále ve¾a domácností plytvá, a jedine rastúca cena je 
dostatoènou motiváciou k úsporám.

Je pravdepodobné, že relatívne výdavky domácností vo vyspelejšej 
èasti EÚ na energie sú nižšie ako u nás (pravdepodobne preto, že za-
hranièné domácnosti používajú klimatizáciu, dvojdverovú chladnièku 
a pod.). Treba však povedaś, že je to dôsledkom desaśroèia trvajúce-
ho ekonomického rastu, ktorému cenové regulácie škodia.

Nechcem nikomu vnucovaś svoj názor, že napr. elektrina je lacná 
vzh¾adom na to, èo všetko treba zabezpeèiś na jej výrobu (celý proces 
od śažby uránu až po zasvietenie). Ani si nemyslím, že ceny energií 
by mali rásś každý rok o 20% a prial by som si, aby zisky slovenských 
takmer-monopolov držala nie regulácia ale konkurencia na uzde. 

Chcem len poukázaś 
na relatívnu dostup-
nosś energií. Zvykli 
sme si na komfort 
takmer zadarmo, a 
ak by jeho cena mala 
vzrásś o 20% máme 
pocit, že sa rúca svet. 
Pritom vïaka techno-
logickému pokroku 
môžeme dnes pozeraś 
televíziu, chladiś po-
traviny, piecś, svietiś a 

hraś sa na poèítaèi za menej ako jeden hot-dog denne (alebo menej 
ako 4 sms denne). Fakt, že tretina Slovákov, ktorá denne prefajèí 
viac, ako sú náklady na dodanie teplej vody a vyhriatie radiátorov, je 
však pre mòa takmer uistením, že relatívne ceny energií nie sú také 
vysoké, ako nám o nich súèasná vláda neustále hovorí. Vysoké ceny 
sa dotýkajú marginalizovaných skupín, ktorých problémy môže vlá-
da riešiś efektívnejšie inými metódami. Tvrdenia o potrebe plošného 
zásahu z dôvodu významne negatívnych dopadov oèakávaného ras-
tu cien energií nie sú podložené èíslami.

Na záver doplnenie porovnania relatívnych nákladov na jedného ob-
èana Slovenska:

Zdroj: Cena štátu.

Pozn.: Zaujímavá je aj relatívna cena vody. Je 8 halierov za liter ve¾a? 
(Jedno sprchovanie je lacnejšie ako jedna smska (25 litrov vody))

Aktuálne.sk, 30.7.2008

Podiel obnovite¾ných zdrojov na spo-
trebovaných energetických zdrojoc 
dosiahol v roku 2006 7,1%. Väèšinu 
z toho však tvorí energia vody. Pokles 
spotreby uhlia nahrádza rastúca spo-
treba ropy a plynu.

Energie uvedených palív sú prepoèíta-
né na ropný ekvivalent - 1 Mtoe (mili-
ón ton ropného ekvivalentu) = 42 PJ 
(42x1015 J). Spotreba Slovenska dosi-
ahla v danom roku 18,8 PJ.

Zdroj: Eurostat Máj 2008

* Elektrická energia a priemyselný od-
pad

Výdavky na štátnu športovú reprezentáciu

Suma: Pod¾a návrhu štátneho rozpoètu na 
rok 2009 by mali výdavky na podporu štát-
nej športovej reprezentácie dosiahnuś 765 
mil. Sk (každý z nás, aj ten, koho šport ne-
zaujíma, prispeje roène sumou 150 Sk). V 
tomto roku bolo vyèlenených 729 mil. Sk.

V èom je problém? Reprezentáciu podporu-
jú z neznámych dôvodov až tri ministerstvá. 
Školstva, vnútra a obrany.

Nech užitoènosś týchto výdavkov èi schop-
nosś reprezentujúcich športovcov zabezpeèiś 
si sponzorov zváži každý sám. Doplòujúca  
informácia: v tomto roku bolo na iné druhy 
športu (nie reprezentaènú prípravu) vyèlene-
ných ïalších 500 mil. Sk.

Zdroj: Návrh rozpoètu verejnej správy na 
roky 2008-2010
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Nižšie odvody pomôžu viac než bonus
Radovan Ïurana

Ministerstvo financií prichádza s návrhom 
zaviesś tzv. zamestnanecký bonus. Od toh-
to kroku si s¾ubuje zvýšenie zamestnanosti, 
resp. zníženie miery dlhodobej nezamestna-
nosti formou rušenia bariér zamestnávania, 
jednou z ktorých je vysoké daòovo-odvodové 
zaśaženie lacnej práce.

Zamestnanecký bonus je postavený na prin-
cípe negatívnej dane, ktorý hovorí, že níz-
kopríjmové skupiny nielenže nebudú platiś 
žiadnu daò (ako doteraz vïaka vysokej ne-
zdanite¾nej èasti základu dane), ale naopak, 
èistý príjem sa im ešte zvýši formou priamej 
platby od štátu. Tento krok, ktorý nás bude v 
rokoch 2010 a 2011 stáś asi 400 miliónov 
korún, urèite môže nízkopríjmovým skupi-
nám pomôcś. Otázka je, èi neexistuje efek-
tívnejšie riešenie.

Inštitút finanènej politiky na Ministerstve fi-
nancií vo svojom komentári k návrhu zaviesś 
zamestnanecký bonus píše, že druhá alter-
natíva, ako nízkopríjmovým pomôcś, je znížiś 
daòovo-odvodové zaśaženie lacnej práce. 
Nevedno, preèo sa na Ministerstve financií 
priklonili k prvému návrhu, Druhá alternatí-
va má totiž výhody, z ktorej by neprofitovali 
iba zamestnanci, ale celý slovenský pracov-
ný trh.

Na to, aby sme vedeli obe alternatívy porov-
naś, však potrebujeme poznaś slabé miesta 
nášho pracovného trhu. Preèo máme v eu-
rópskom priestore rekordný podiel 71% dlho-
dobo nezamestnaných na všetkých neza-
mestnaných? Okrem historických súvislostí 
– niektoré vrstvy obyvate¾stva sú momentál-
ne śažko zamestnate¾né - nájdeme odpoveï 

aj v motiváciách. Súèasný stav je spôsobený 
nevhodným nastavením sociálnych platieb 
(a z neho vyplývajúcej pasce neaktivity) v 
kombinácii s vysokým odvodovým zaśaže-
ním a minimálnou mzdou. Tieto parametre 
obmedzujú vytváranie nízkopríjmových pra-
covných miest zamestnávate¾mi. Štúdia Sve-
tovej banky Paying Taxes 2008 ukazuje, že 
Slovensko patrí do smutnej TOP 10 spomed-
zi 178 krajín sveta, v ktorej zamestnávatelia 
platia za svojich zamestnancov najvyššie 
odvody.

Avšak aj samotný nezamestnaný má len ve¾-
mi nízku finanènú motiváciu vrátiś sa do za-
mestnania z dôvodu nízkeho alebo dokonca 
negatívneho rozdielu medzi poberanými dáv-
kami a èistým príjmom po návrate do práce. 
Je priemerných 120 Sk mesaène, ktoré sa 
navyše vyplatia naraz v jednej platbe za rok 
ako zamestnanecký bonus, dostatoèný sti-
mul na rozhodnutie zamestnaś sa?

Namiesto administratívne nároèného za-
mestnaneckého bonusu, ktorý vyžaduje 
zaplatenie daní a následne ich vrátenie (z 
èoho odhadom 10% padne na administra-
tívne náklady), považujeme za efektívnejšie 
a úspornejšie riešenie zníženie odvodového 
zaśaženia nízkych miezd. Konkrétnu formu 
sme predstavili už pred 2 rokmi aj my. Toto 
opatrenie na rozdiel od bonusu nevyžaduje 
spätné prerozde¾ovanie daní ani individu-
álne spracovávanie daòového priznania. 
Návrh reaguje na kritickú skutoènosś, že už 
prvá koruna minimálnej mzdy podlieha sú-
èasným sadzbám odvodov, èo znižuje finanè-
ný rozdiel medzi stavom poberania dávok a 

pracovaním. Podstatné zníženie odvodové-
ho zaśaženia pri nízkych mzdách, ktoré by 
postupne rástlo a súèasnú úroveò sadzieb 
odvodov dosiahlo okolo hrubej mzdy 11 500 
Sk, má okrem nižších administratívnych ná-
kladov výhodu aj v tom, že zamestnanci na 
svojich výplatách pocítia viac peòazí okamži-
te. Vidina dvoch tisícok zamestnaneckého 
bonusu vyplatených za viac ako 12 mesia-
cov asi silnou motiváciou nebude. Nižšie 
mzdové náklady vïaka nižším odvodom by 
zase zamestnávate¾om okamžite uvo¾nili 
prostriedky, ktoré by mohli použiś na vytvára-
nie nových pracovných miest. Iste, ide o kom-
plexné riešenie, ktoré musí byś sprevádzané 
škrtaním a racionalizáciou vo výdavkoch 
verejnej správy. Sociálna poisśovòa vyberie 
menej prostriedkov, tento deficit však môže 
byś sanovaný transferom ušetrených prostri-
edkov zo štátneho rozpoètu. Ťažko si možno 
predstaviś lepšiu príležitosś na realizáciu toh-
to riešenia, ak nie v èase rekordného rastu 
hospodárstva a daòových príjmov štátu.

Z triumvirátu zle nastavené sociálne platby 
– minimálna mzda – vysoké odvody, ktorý 
tak negatívne pôsobí na slovenský pracovný 
trh a postavenie nezamestnaných, by bolo 
možné bezbolestne zmierniś pôsobenie as-
poò jedného z nich. Pri ostatných na to zrej-
me poèas pôsobenia sociálnej vlády neosta-
ne priestor.

Èlánok vyšiel v skrátenej a upravenej podo-
be.

Pravda, 13.8.2008

Premiérovo vreckové
Radovan Ïurana

Všetci tí, ktorí od použitia zaplatených daní 
oèakávajú nielen efekt, ale najmä efektív-
nosś, museli uplynulý týždeò prehltnúś horkú 
slinu. Premiér, ktorý nedávno ohlasoval šet-
renie a úspory vo verejnej správe, sa ukáž-
kovo zaradil medzi tých, ktorí o úsporách len 
hovoria, ale rozdávajú, kde môžu.

Nie že by v premiérovom rozdávaní nebol 
systém. Alebo že by porušoval pravidlá. Nikto 
mu ani nemôže vyèítaś, že rezervu nepoužíva 
spôsobom, ktorý by sa od položky „rezerva“ 
oèakával. Teda na naliehavé úèely, èi huma-
nitnú pomoc. Premiér dodržuje platnú vy-
hlášku, ktorú však úrad vlády zmenil a pod¾a 
jej nového znenia nie je použitie rezervy ni-
èím obmedzené. Správne by teda asi malo 
dôjsś k premenovaniu rezervy na vreckové s 
jediným obmedzením, že ho nemôže použiś 
pre seba. Hneï po nástupe si ho oproti Dzu-
rindovi zvýšil na trojnásobok, 150 miliónov 

(takmer päś miliónov eur) mu poskytuje bo-
haté možnosti „riešiś“ po celom Slovensku 
problémy celospoloèenského významu.

Niekto by mohol argumentovaś, že dotácia 
na opravu strechy základnej školy alebo 
plavárne nie je plytvaním. Alebo rôzne prí-
spevky na nákup zdravotníckych pomôcok, 
èi organizovanie kultúrnych podujatí. Možno 
sú prostriedky skutoène èasto použité na 

riešenie havarijných stavov. Problém však 
je v ich nesystémovom riešení. Zatekajúce 
strechy sú problémom územnej samosprávy, 
prípadne ministerstva školstva, ktoré nedo-
statoène alebo neefektívne financuje výuku 
žiakov, a tak školám neostávajú prostriedky 
na investície. V tejto súvislosti si spomeòte, 
ako premiér hneï po nástupe ušetril prvé 
miliardy. Stopol všetky investièné výdavky. 
Namiesto toho, aby zodpovedné rezorty škol-
stva alebo zdravotníctva systematicky identi-
fikovali a riešili kapitálovú podvýživu daných 
subjektov, cestuje premiér po republike a 
zdanlivo hasí problémy. Zdanlivo, pretože 
stovky ostatných zatekajúcich striech ostanú 
nedotknuté, ale tie už nikto nevidí. Na dru-
hej strane relatívne nenároèné podmienky 
získania podpory z tejto rezervy komplikujú 
vytváranie hodnotnej komunitnej súdržnosti. 
Naèo zbierky, naèo charitatívne akcie, keï je 
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Nový minister, stará stratégia
Juraj Karpiš

Nový minister zdravotníctva Richard Raši v 
novele zákona o zdravotných poisśovniach 
a zákona o zdravotnom poistení prvýkrát 
výraznejšie odhalil, akým smerom sa bude 
uberaś sektor pod jeho vedením. Naivné 
nádeje na zmenu zdravotnej politiky, vyplý-
vajúce z výmeny na ministerskom poste, sa 
nadobro vyparili.

Návrh obsahuje viacero zmien, ktoré by si za-
slúžili samostatnú kritiku. Najväèšiu pozor-
nosś však pritiahol ïalší z radov vzdorovitých 
a nekoncepèných útokov vlády na súkromné 
zdravotné poisśovne. Ministerstvo zdravot-
níctva chce, aby rozpoèty súkromných zdra-
votných poisśovní podliehali schva¾ovaniu 
vládou. Minister sa snaží argumentovaś zrov-
noprávnením všetkých zdravotných poisśov-
ní (veï štátnym poisśovniam musí rozpoèet 
tiež schva¾ovaś vláda) a informovanosśou 
verejnosti. Tieto argumenty sú však iba ne-
úprimným maskovaním snahy o ovládnutie 
celého poistného trhu štátom. Súkromné 
poisśovne tieto údaje predkladajú úradom 

pod¾a platných zákonov už dnes. Táto inici-
atíva ministerstva je rovnako absurdná, ako 
keby sa vláda rozhodla schva¾ovaś rozpoèet 
poisśovne Allianz z dôvodu, že jej zo zákona 
povinne platíme za poistenie motorových vo-
zidiel. A o akom zrovnoprávnení to dôvodová 
správa hovorí? Veï pod¾a návrhu bude vláda 
ako faktický správca dvoch štátnych zdravot-
ných poisśovní schva¾ovaś rozpoèet súkrom-
ným konkurenèným subjektom na trhu!

Fungovaniu zdravotného poistenia na Slo-
vensku neprospeje ani odstránenie presnej 
definície platobnej schopnosti zdravotnej 

poisśovne zo zákona. Kým dnes na to, èi po-
isśovne dodržujú pravidlá o platobnej schop-
nosti, dohliada viac èi menej nezávislý Úrad 
pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosśou, 
po novom túto oblasś ovládne ministerstvo. 
Ministerstvo si platobnú schopnosś bude 
môcś flexibilne a pod¾a svojich predstáv za-
definovaś vyhláškou. Bude tak môcś pomer-
ne ¾ahko riešiś prípadné finanèné problémy 
štátnych poisśovní zmenou zadefinovaných 
podmienok.

Predložený návrh zmien ilustruje absenciu 
nápadov ministerstva v súvislosti s celko-
vom koncepciou fungovania zdravotného 
poistenia na Slovensku. Odpovede na otáz-
ku: „Kto bude tlaèiś na efektivitu a kvalitu 
nakupovanej zdravotnej starostlivosti, ak to 
nemá byś konkurencia súkromných zdravot-
ných poisśovní?“ sme sa stále nedoèkali.

Hospodárske noviny, 4.8.2008

tu iný ¾ahko dostupný zdroj financovania.

Lenže premiérova rezerva sa nekonèí len na 
strechách a invalidných vozíkoch. Ak sa pri 
ich oprave dá polemizovaś o ich užitoènosti, 
tak o podpore turnaja v plážovom futbale len 
śažko. Hoci si poslanec Galis myslí, že 300 
000 korún (10–tisíc eur) nie je ve¾a, tento 
postoj v štýle „z cudzieho krv neteèie“ sa 
ma ako daòového poplatníka neplateného 
zo štátnych peòazí dotýka. Navrhujem, aby 

si budúcoroènú podporu turnaja zabezpeèil 
v meste pred priorom do klobúka, aby zis-
til, ako dlho trvá nájsś dosś ¾udí ochotných 
vyzbieraś sa na toto „niè“. Plážový futbal je 
atrakciou. Štátny rozpoèet ani daòové úrady 
nemáme na to, aby zabezpeèovali atrakcie. 
Od toho sú sponzori a súkromné subjekty, 
prièom osobnosti ako Tittel a Galis by s ich 
zháòaním nemali maś problém. Zvolili však 
¾ahšiu cestu.

Avšak ani v tomto prípade premiér pravid-
lá neporušil. Rovnako ako ich dodržiava pri 
masívnej podpore výstavby nových viacú-
èelových ihrísk, ktoré sú èasto budované v 
tesnej blízkosti iných ihrísk. Pravidlá efektivi-
ty použitia rezervy totiž neexistujú.

SME, 19. 7. 2008

Milé prekvapenie nebude
Radovan Ïurana

Zdá sa, že po piatich rokoch nastane stav, 
keï štát nezíska na daniach viac, ako pred-
pokladal.

Nie je to tak dávno, èo vláda ohlásila nový 
sociálny balíèek. Dodatoèné miliardy na zvý-
šenie dávok by mali pochádzaś z rastúcich 
daòových príjmov. Miliarda korún z vyššieho 
výberu DPH z rastúcej ceny pohonných hmôt 
by mala zase zaplatiś výstavbu záchranných 
ubytovacích zariadení. Ak sa o zmysluplnosti 
týchto plánov ktovieaká diskusia nevedie, o 
ich financovaní už skoro žiadna.

Pritom daòové príjmy, ktoré majú premiérov 
sociálny štát financovaś, nerastú tak, ako 
nám vláda hovorí.

Polroèné štatistiky výberu daní vykazované 
daòovou správou naznaèujú, že rok 2008 
bude pravdepodobne prvým rokom za po-
sledných päś rokov, na konci ktorého vláda 
nebude môcś oslavovaś vyššie daòové výno-
sy ako oèakávala.

Naopak, dostaviś sa môže síce minimálny, 

ale pokles. K tomuto neveselému záveru do-
spejeme, ak aplikujeme priebeh výberu daní 
z minulosti. K polroku dokázala vláda v roku 
2006 aj 2007 vybraś zhruba 48% celoroèné-
ho výberu daní. Hoci predpovedaś koncoroè-
ný výber daní na základe polroèných èísel a 
pod¾a dvojroèného „trendu“ nie je úplne na-
jpresnejší postup, môžeme celkom zodpo-
vedne predpokladaś, že k výrazným zmenám 
by v tomto roku dôjsś nemalo.

Tempo ekonomiky, èi rast miezd je podobné, 
žiadne významné udalosti vplývajúce na vý-
ber daní v roku 2008 neoèakávame. Výsle-
dok je potom taký, že ku koncu roka by mali 
byś daòové príjmy takmer o miliardu nižšie, 
ako ich vláda oèakávala poèas prípravy roz-
poètu.

Pri celkových výnosoch 270 miliárd sa síce 
zdá, že ide o takmer zanedbate¾né èíslo, 
ale signalizuje, že vláda by nemala poèítaś 
s darèekom pod stromèekom v podobe nie-
ko¾kých miliárd korún navyše použite¾ných 

na štedré rozdávanie.

Zaujímavé je ale pozrieś sa na „príèiny“ tohto 
vývoja. Za to, že vláde v tomto roku znovu v 
koneènom dôsledku vzrastú daòové príjmy 
o 22 miliárd, by mali ministri ïakovaś najmä 
pracujúcim obèanom a zatracovaným podni-
kate¾om. Prudký rast zaplatených priamych 
daní úplne zatieòuje skutoènosś, že výber 
DPH zamrzol na minuloroèných hodnotách.

To, že oproti minulému roku sa v podstate 
nezmenil výber DPH je pritom najväèším 
prekvapením súèasného vývoja a zároveò 
dôvodom, preèo môže prísś koncom roka ku 
sklamaniu.

Príèiny sa h¾adajú śažko, rastúca spotreba 
obyvate¾stva by sa predsa mala prejaviś na 
vyššom výbere daní. Výber DPH tiež nezvy-
šuje ani rastúca cena palív, hoci to samot-
né Ministerstvo financií avizovalo. Je pritom 
zaujímavé, že na rozdiel od ministerstva 
analytici jeho Inštitútu pre finanènú politiku 
s rastom nesúhlasia, a uvádzajú argumenty, 



 PRO MARKET
Ešte k oblièkám

„Singapur zvažuje legalizáciu obchodovania 
s oblièkami za úèelom uspokojenia dopytu 
po orgánoch na transplantáciu“, povedal 
pred pár týždòami singapurský minister 
zdravotníctva.

...

„Nemali by sme nejakú myšlienku zavrhnúś 
len preto, že je radikálna alebo kontroverzná“ 
povedal Khaw. „Môže sa nám podariś nájsś 
akceptovate¾ný spôsob kompenzácie pre 
živých, nepríbuzných donorov a to bez toho, 
aby boli pri tom porušené etické princípy ale-
bo city ostatných.“

...

„Na jednej strane existujú zúfalí pacienti, 
ktorí chcú prežiś, na druhej strane zúfalo 
chudobní ¾udia ochotní vymeniś svoju obliè-
ku za nádej lepšieho života.“ povedal. „Kri-
minalizácia obchodovania s orgánmi tento 
neodstráni..... iba povedie k vytvoreniu èier-
neho trhu.“

Mimochodom, aj bez oh¾adu na túto konkrét-
nu tému je v oblasti zdravotníctva Singapur 
ve¾mi inšpiratívnou krajinou:

„Singapurská vláda minula na zdravotníc-
tvo v roku 2002 verejné zdroje iba vo výške 
1,3% HDP, prièom podiel celkových zdrojov v 
zdravotníctve (súkromné + verejné) na HDP 
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Pro/Anti Market
dosiahol iba 4,3% HDP (Slovensko v roku 
2007 6,5% HDP pozn. autora). Pre porov-
nanie USA minulo v tom istom roku na zdra-
votnú starostlivosś 14,6% HDP, èiže dvakrát 
viac ako v roku 1970... Pritom ukazovatele 
ako detská úmrtnosś alebo priemerný vek 
bez choroby sú o nieèo lepšie v Singapure 
ako v USA. Je pravda, že tieto ukazovatele 
nie sú závislé iba od zdravotnej starostlivosti 
ale aj od životných podmienok obyvate¾ov. 
Napriek tomu, radia medzinárodní odborní-
ci singapurský zdravotný systém medzi na-
júspešnejšie na svete v oblasti nákladovej 
efektivity a zdravotných výsledkov.“

A ako sa to Singapuru darí dosahovaś? Ak-
ceptovaním faktu, že ¾udia sa správajú pod¾a 
ekonomických motivácií.

„Pri obmedzovaní prehnanej spotreby a 
zdravotných služieb a v snahe obmedziś 
plytvanie a náklady sa spoliehajú na cenové 
mechanizmy, prièom venujú detailnú pozor-
nosś motiváciám jednotlivcov vyžadovaním 

spoluúèasti zo strany pacientov.“

Alebo napríklad diferenciáciou služieb na zá-
klade výšky spoluúèasti.

„Štát spätne vyberie 20 až 100% verejných 
výdavkov na zdravotnú starostlivosś cestou 
poplatkov za spoluúèasś. Ak si pacient vy-
berie viaclôžkovú izbu v štátnej nemocnici, 
zo strany štátu mu bude preplatených 80 % 
nákladov. Majetnejší pacienti si môžu vybraś 
luxusnejšiu starostlivosś so samostatnými 
izbami s nižšou alebo žiadnou dotáciou z ve-
rejných zdrojov.“

Nekúpite? Iba 499 dolárov!

Nehnute¾nosś je najbezpeènejšia investí-
cia, keïže nikdy úplne nestratí svoju hod-
notu. Táto všeobecne uznávaná pravda nie 
je pravda. Neveríte? Iba v Detroite, USA, je 
dostupných viac ako 182 domov, ktoré sa 
momentálne predávajú za menej ako 1000 
amerických dolárov (20 tisíc Sk) (link).

Toto je jeden z nich za 499 dolárov. 

Cena štátu
Cena štátu krajín EÚ na obyvate¾a

Graf ukazuje, že nielen kúpna sila ale aj 
cena štátu je vyššia vo vyspelejších kraji-
nách EÚ. Odhliadnuc od Luxemburska, kto-
ré je v európskom porovnaní extrémom aj 
vo výške HDP na obyvate¾a, lídrami porov-
nania sú obyvatelia škandinávskych krajín, 
ktorí za rozvinuté sociálne štáty platia dvoj-
násobok priemeru Európskej únie.

Graf: INESS

www.cenastatu.sme.sk

preèo drahšie palivá pozitívny vplyv na výber 
DPH maś nebudú.

Okrem ich argumentov sa ukazuje, že ¾udia 
zaèínajú svoju spotrebu viac kontrolovaś. Po-
ukazuje na to aj doterajší výnos spotrebných 
daní, ktorý nerastie tak, ako sa oèakávalo. 
Uvidíme, èi Ministerstvo financií èoskoro prí-

de s vysvetlením tohto vývoja. Výber DPH je 
rozhodujúci pre celkové daòové príjmy, tvorí 
až tri štvrtiny koláèa. Hoci len pred pár týž-
dòami zverejnilo aktualizáciu rastu výnosov 
daòových príjmov, poèíta sa to, èo je v keše-
ni, a nie na papieri.

Ak by tento zdroj príjmov zamrzol vo svojom 

raste, vláda by musela prehodnotiś svoje 
budúce výdavkové zámery, ak chce dodržaś 
s¾úbený pokles schodku rozpoètu a rast so-
ciálneho štátu. 

SME, 29. 7. 2008

http://www.realtor.com/search/searchresults.aspx?ctid=2959&ml=3&mxp=2&typ=7
http://www.realtor.com/search/searchresults.aspx?ctid=2959&ml=3&mxp=2&typ=7
http://www.realtor.com/search/searchresults.aspx?ctid=2959&ml=3&mxp=2&typ=7
http://www.realtor.com/search/searchresults.aspx?ctid=2959&ml=3&mxp=2&typ=7
http://www.cenastatu.sme.sk
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INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympatizu-
jete s aktivitami INESS a radi by ste finan-
ène prispeli k ich uskutoèòovaniu, môžete 
tak urobiś bankovým prevodom na úèet INE-
SS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. 
s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). 
Do správy pre prijímate¾a uveïte „Dar“.

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

Srdeène Vám ïakujeme.

Zaujímavá internetová adresa

Americký federálny rozpoèet na rok 2009. Interaktív-
na aplikácia približujúca detaily amerického federálneho rozpoètu, ktorá nás inšpiro-
vala k tvorbe plagátu Vesmír verejných výdavkov pre Slovensko (dostupné na stránke 
www.cenastatu.sk).

Názov Death and Taxes (smrś a dane) vychádza z rovnakého zaužívaného slovného 
spojenia, ktorým Amerièania vyjadrujú, že pred smrśou a daòami niet úniku. Ako vtip-
ne poznamenal Will Rogers, známy komentátor spoloèenského diania na prelome 
19. a 20. storoèia v Spojených štátoch amerických: „Rozdiel medzi smrśou a daòami 
je ten, že smrś nie je horšia zakaždým, keï zasadne Kongres.“ 

http://www.wallstats.com/deathandtaxes/

      - mesaèník. Vydáva INESS - Institute of Economic and Social Studies, Adresa: Hviezdosla-
vovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk, e-mail: iness@iness.sk, è.úètu: 2664752087/1100

ANTI MARKET
Telefón z Bruselu

Keï zlyháva ústavná zmluva, treba doká-
zaś Európanom, že Bruselu na nich naozaj 
záleží. A preto neprekvapuje, že opäś v lete, 
poèas dovolenkovej sezóny, prichádza euro-
komisárka Redingová opäś s populárnym ná-
padom znižovaś ceny za roamingové služby 
mobilných operátorov.

V súèasnosti je priemerná cena roamingovej 
SMS správy v rámci krajín únie približne 30 
eurocentov. Eurokomisárka sa zhlboka na-
dýchla a navrhuje stanoviś limit pre cenu za 
odoslanie správy na 12 eurocentov.

Minuloroèné zavedenie cenových limitov na 
roamingové volania bolo jedno z najpopulár-
nejších opatrení EÚ. Tak preèo si ho nezo-
pakovaś? Mobilných gigantov toto opatrenie 
predsa ve¾mi nezabolí. Aj napriek tomu však 
treba dvíhaś varovný prst, pretože aj tento 
návrh je sondou do myslenia socialistického 
plánovaèa. Ktoré tovary èi služby budú na-
sledovaś?

Bohatí bez protimonopolného úradu

Vedeli ste o tom, že v Hong Kongu nemajú 
protimonopolné zákony? Èoskoro sa to však 
má zmeniś. Tamojšie ministerstvo hospodár-
stva a obchodu totiž pripravilo návrh na za-
vedenie protimonopolnej legislatívy.

S petíciou proti tomuto zámeru vlády prišli 
tamojší The Lion Rock Institute a Coalition 
Against Regulatory Expansion in Hong Kong. 

„Návrh je postavený na chybnej ekonomic-
kej teórii a v tak otvorenej ekonomike akou 
je Hong Kong jednoducho nedáva žiaden 
zmysel“, píše sa v sprievodnom liste. „Žiadny 
monopol neprežije ve¾mi dlho, v prípade že 
ho nechránia štátne regulácie.“

Samozhasínacie cigarety

Európska únia chce, aby všetky cigarety pre-
dávané v únii boli do roku 2011 „protipoži-
arne“ (fire-safe). Má sa tým roène zachrániś 
2000 životov. Cigareta sa má sama zahasiś, 
ak z nej nebude viac ako minútu potiahnu-
té.

Európska únia tak na svoje plecia berie 
zodpovednosś za všetkých nezodpoved-
ných fajèiarov, keïže hlavným argumentom 
tohto opatrenia je 11 tisíc požiarov roène v 
dôsledku fajèenia v posteli. Týmto opäś vy-
siela precedentný signál: správajte sa ïalej 
ako doteraz, my to za vás vyriešime. Odteraz 
môžu fajèiś v posteli aj tí, ktorí sa tomu z bez-
peènostných dôvodov vyhýbali.

A tak ponesú náklady vyplývajúce z nezodpo-
vedného správania sa tabakové firmy (vyššie 
náklady zo zavedenia dodatoèného hrubšie-
ho papierika okolo cigarety) a ostatní zodpo-
vední fajèiari (pochopite¾ne vyššie ceny).

Sú politici v Španielsku zodpovednejší?

Naše verejné financie sú dlhodobo v mí-
nuse. Vládni politici sa síce pýšia plnením 
maastrichtských kritérií, Slovensko však 
naïalej aj napriek rekordným hospodárs-
kym výsledkom vïaka neochote škrtaś vo 
výdavkoch neustále zadlžujú. Španieli majú 
iný problém.

Prvý krát za obdobie štyroch rokov pôjdu ich 
verejné financie do mínusu.

Minister hospodárstva Pedro Solbes hovorí: 
„Nadbytok je pre mòa skôr nástrojom ako 
samotným cie¾om. Ten musí existovaś, ak 
ekonomika rastie, avšak keïže zároveò s 
poklesom ekonomiky stúpajú výdavky, zna-
mená to väèší deficit. Je to úplne normálne 
a obzvlášś ma to neznepokojuje.“

Áno, je to normálne, hlavne keï krvácate z 
cudzieho. Znepokojovaś by to ale malo všet-
kých Španielov. Politici totiž svojou rozhad-
zovaènou politikou zadlžujú ich (aj tých ešte 
nenarodených) potomkov. Zhodou okolností 
sa verejný dlh Slovenska aj Španielska pohy-
buje na úrovni cca 36% HDP...

Sledujte denne aktualizované komentáre na 
našej stránke
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