
„Spotrebite¾a musíme chrániś 
aj proti jeho vôli. Aby mal práva 
ako každý iný.“

M. Servanský,
odbor ochrany spotrebite¾a 
Ministerstva hospodárstva
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nómov, ktorí vydali spoloèné vyhlásenie oh¾adom 
otvárania druhého piliera dôchodkového systému 
s titulom Štát by nemal minúś peniaze z 2.piliera. 
V tomto vyhlásení sa doèítate, že jedným z hlav-
ných dôvodov zavedenia II. piliera je starnutie oby-
vate¾stva. Teda nieèo, èo nie je hrozba, ale fakt, s 
ktorým sa premiér a ministerka práce a sociálnych 
vecí nie a nie vyrovnaś. Viac o starnutí obyvate¾-
stva píšeme aj v èlánku Demografický problém. 

Finanèná kríza je téma, ktorej sme sa venovali aj 
v predchádzajúcich èíslach, a urèite tak skoro zo 
stránok nielen Market Finesse ale ani našich èi 
svetových médií, a èo je horšie ani z našich živo-
tov, nezmizne. Aj slovenská vláda zareagovala, po-

dobne ako iné európske vlády, 
balíèkom opatrení, ktorým chce 
proti kríze bojovaś. O tom, èi sa 
jej to schválenými 27 opatre-
niami môže podariś, a èi vôbec 
ide o opatrenia na boj s krízou, 
sa doèítate v èlánkoch Hlavne 
nepomáhaś! a Ako vážne berie 
vláda boj proti kríze?

S balíèkom opatrení prišla, aj 
keï trochu oneskorene aj èes-
ká vláda. Je tento balík opatrení 

efektívnejší a konkrétnejší ako náš? Èítajte v èlán-
ku Mierny odvar odvahy.

Kríza – nekríza, idú Vianoce. Našśastie sú aj uda-
losti, ktoré s finanènými trhmi nesúvisia. Teda as-
poò pokia¾ neberieme do úvahy materiálnu strán-
ku a výšku kopca darèekov pod stromèekom. Pre 
väèšinu z nás je však dôležitejší ako darèeky fakt, 
že môžeme Vianoce tráviś s ¾uïmi, na ktorých 
nám záleží, a preto Vám všetkým prajem pokojné 
láskou naplnené Vianoèné sviatky a pevný prvý 
krok do Nového roka.

Takto pred rokom som editorial vianoèného èísla 
Market Finesse zaèínal našim ve¾kým úspechom – 
INESS vtedy získal za projekt Cena štátu významné 
európske ocenenie za najlepší internetový projekt 
trhovo orientovaných think tankov. Som rád, že sa 
môžem opakovaś. Pred mesiacom sme si boli pre 
ïalšie ocenenie za najlepší inovatívny projekt s prí-
nosom pre šírenie slobody rovnako za Cenu štátu 
za ve¾kou mlákou. Výlet to bol zaujímavý, ako sa 
môžete doèítaś v èlánku INESS vo Washingtone DC 
prebral ocenenie za projekt Cena štátu.

Tu však novinky oh¾adom Ceny štátu nekonèia. 
Cena štátu dostala novú vizáž aj funkcie, jej ne-
ustále zlepšovanie nám naozaj leží na srdci. Pozri-
te si èlánok Cena štátu v novom 
šate.

Jednou zo súèastí portálu je aj 
Plytvanie štátu, v ktorom doku-
mentujeme neefektívne príklady 
nakladania štátu s Vašimi pe-
niazmi. Pred pár týždòami sme 
publikovali ïalšiu správu, a v 
èlánku Plytvanie štátu sa doèí-
tate, ko¾ko sa premrhalo do sep-
tembra tohto roku. 

Málokto zapochybuje, že politici 
sa nesprávajú práve najšetrnejšie, koniec koncov 
nehospodária so svojimi peniazmi ani s peniazmi 
svojej rodiny. Preto nezaškodí si na ich každoroèné 
poèínanie pri zostavovaní štátneho rozpoètu trochu 
posvietiś. My sme sa o to pokúsili aj tento rok a 
spolu s kolegami s Konzervatívneho inštitútu M.R. 
Štefánika sme zaèiatkom decembra zorganizovali 
diskusné fórum na tému Verejné financie v pod-
mienkach svetovej finanènej krízy. Viac informácií 
o podujatí nájdete na strane X.

Súèasná vláda programovo ignoruje odbornú dis-
kusiu s expertmi èi už z komerènej sféry alebo 
tretieho sektora. Aj preto vznikla iniciatíva 10 eko-
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Hlavne nepomáhaś!
Radovan Ïurana

www.cenastatu.sme.sk

Kto si aspoò zbežne preletel èerstvý balíèek 27 opatrení, ktorými 
by vláda chcela bojovaś s dôsledkami globálnej finanènej krízy, 
śažko sa ubránil otázke: Ako tieto opatrenia súvisia s krízou?

Nebude to asi žiadna novota, keï napíšeme, že balíèek je kom-
pilátom schválených alebo dlhodobo plánovaných opatrení vlády. 
Až na drobné výnimky sú to väèšinou návrhy, ktoré už buï boli vlá-
dou podporované (rekreaèné poukazy, zvýšenie energetickej efek-
tívnosti), alebo doteraz z nepochopite¾ných dôvodov schválené 
neboli (napríklad efektívnejšie èerpanie eurofondov). Ako je pre 
súèasnú vládu typické, pozitíva tohto dokumentu spoèívajú v tom, 

http://www.INESS.sk
http://www.INESS.sk
http://www.cenastatu.sme.sk
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Výdavky štátu
TASR (Tlaèová agentúra Slovenskej Repub-
liky - Slovakia)

Suma: 60 mil. Sk v roku 2007

Poèet zamestnancov: 165

Popis: Základnou úlohou TASR je získavaś, 
spracúvaś, uchovávaś a poskytovaś všestran-
né informácie o udalostiach v SR a zahranièí 
tak, aby plnili požiadavky  objektivity, dôve-
ryhodnosti a rýchleho prístupu v súlade so 
zákonom è. 81/1966 Zb. o periodickej tla-
èi a o ostatných hromadných informaèných 

prostriedkoch.

V èom je problém? Èinnosś TASR viac ako z 
polovice dotuje Ministerstvo kultúry SR. Pro-
timonopolný úrad už trikrát rozhodol o ude-
lení pokuty Ministerstvu kultúry za poskyto-
vanie dotácie TASR, èo vedie k deformácii 
trhu s informáciami. Pod¾a Protimonopolné-
ho úradu skreslilo ministerstvo hospodár-
sku súśaž tým, že pri poskytovaní dotácií zo 
štátneho rozpoètu umožnilo štátnej tlaèovej 
agentúre používanie verejných zdrojov aj 
na èinnosti, ktoré poskytuje konkurencia, 

teda napríklad slovné, obrazové èi zvukové 
spravodajstvo. Krajské súdy udelenie po-
kút opätovne zamietli, avšak nerozporovali 
porušovanie obchodnej súśaže, ale fakt, èi 
došlo k porušenie zákona o TASR. V èase 
nových technológií, ktoré umožòujú praktic-
ky bezplatne publikovaś akýko¾vek textový, 
hudobný èi obrazový záznam, stráca  z daní 
platená inštitúcia, zameraná na poskyto-
vanie informácií a za existencie súkromnej 
konkurencie, význam.

Zdroj: Závereèná správa TASR 2007

èo dokument neobsahuje. Vláda neschválila 
(zatia¾) selektívnu podporu vybraných odve-
tví, alebo napríklad tiež nenavrhuje oznaèiś 
prepúšśanie zamestnancov za trestný èin.

Signály prichádzajú

Samotnému dokumentu, napriek evidentnej 
snahe, aby aspoò jeho názor pôsobil akène, 
akoby nepredchádzala úvaha o tom, ako sa 
kríza Slovenského hospodárstva dotkne, èo 
to vlastne kríza znamená, a ako možno efek-
tívne reagovaś na jej dôsledky.

Americká, ale rovnako aj európska ekono-
mika sa dostali do fázy, keï sa musia zaèaś 
lieèiś z neefektívnych investícií. Nejde o zly-
hanie trhu, ani o koniec kapitalizmu. Práve 
naopak, dostávame sa do obdobia, keï 
trhové mechanizmy rozhodnú o tom, ktoré 
investièné projekty majú skutoènú pridanú 
hodnotu, a ktoré vznikli len vïaka ¾ahko 
dostupným peniazom za minimálne úroky. 
Lieèebná kúra však neznamená relaxaèný 
pobyt v kúpe¾och, ako sa o to usilujú rôzne 
vlády sveta. Je jasné, že žiadne „kúpele“ 
tieto problémy nevylieèia, akurát na èas 
zjemnia symptómy. Odstránenie dnešných 
problémov nebude bez „bolesti“, prièom tú 
bolesś pocítia najmä podniky a zamestnan-
ci, ktorých produkcia si nenájde dostatok 
zákazníkov.

Dnes ešte nikto nevie, ktoré podniky to budú. 
Vzh¾adom na exportnú orientáciu slovenské-
ho priemyslu je viac než isté, že sa to dotkne 
aj nás. Ak si Amerièania prestanú kupovaś 
Touaregov, dostanú sa Bratislavèania, ktorí 
ich vyrábajú, do problémov. A rovnako kaž-
dý podnik z dodávate¾skej siete, závislý od 
znaèky, ktorej poklesne odbyt. Signály už pri-
chádzajú – niektoré podniky na Spiši alebo 
Kysuciach prepúšśajú práve z týchto príèin.

Jediné opatrenie

Možnosti vlády reagovaś na túto situáciu sú 
obmedzené. Prepúšśajúcim podnikom nedo-
káže zohnaś lukratívne kšefty. Vo fáze, keï 
sa rozhoduje o tom, ktoré podniky a pracov-
né miesta zaniknú, môže vláda v záujme 
udržania zamestnanosti pozitívne zakroèiś 
jedine formou znižovania nákladov práce. To 
znamená tých nákladov, ktoré sama vynucu-
je povinným odvodovým a daòovým zaśaže-

ním. Ak by to zníženie nemalo byś plošné, tak 
minimálne zníženie odvodov nízkopríjmových 
skupín by splnilo svoju funkciu. Zníženie ná-
kladov na mzdy èo i len o 10 percent môže 
znamenaś napríklad pre montážne podniky 
s nízkou pridanou hodnotou povestnú slam-
ku, ktorej sa v śažkých èasoch môžu chytiś 
– umožní im znížiś cenu produkcie, a udržaś 
sa tak nad vodou.

Ako sa to nemá robiś

Táto jednoduchá úvaha však zostavovaniu 
balíèka nepredchádzala. Namiesto toho sa 
na prvom mieste doèítame o efektívnejšom 
èerpaní eurofondov. Eurofondov, z ktorých 
tretina ide do pôdohospodárstva, èasś na 
výstavbu železníc a èistièiek, èosi na vzde-
lávanie a informatizáciu verejnej správy. 
Eurofondy majú na hospodárstvo – možno s 
výnimkou stavebníctva – malý vplyv. Zrýchle-
nie ich èerpania sa nedá chápaś ako opatre-
nie proti kríze, ale ako náprava zle nastave-
ného systému, ktorým vláda doteraz trápila 
žiadate¾ov o podporu.

Ïalšie opatrenie, ktorým je výstavba dia¾nic 
za každú cenu, sa nám za pár rokov vráti ako 
bumerang, podobne ako sa stalo za Meèia-
rových èias. Je síce pravda, že tieto obrovské 
projekty udržia vysokú zamestnanosś, zab-
úda sa však na to, èo nie je vidieś: Staveb-
ný sektor nielen pohltí pracovnú silu a udrží 
vysoké ceny materiálov, ale tiež vyèerpá 
dostupné zdroje bánk, ktoré budú chýbaś v 
iných sektoroch ekonomiky. Pritom je jasné, 
že stavbe s finanènou úèasśou štátu sa poži-
èiava ¾ahšie ako novému projektu s neistou 
budúcnosśou. Vláda preto tvrdohlavou pod-
porou výstavby dia¾nic vytvára umelú konku-
renciu ostatným sektorom ekonomiky.

Niektoré ïalšie navrhované opatrenia sú 
akoby z manuálu „Ako sa to nemá robiś“. 
Vláda chce podporovaś malých a stredných 
podnikate¾ov lacnejšími pôžièkami. Nemá 
súèasná kríza náhodou korene v lacných 
úveroch? Vo verejnom obstarávaní by mali 
byś preferovaní domáci podnikatelia. Toto je 
upratovanie v ekonomike? Buduje sa kon-
kurencieschopnosś podporou podnikate¾ov, 
ktorí dodávajú služby za drahšie? O poku-
soch efektívnejšie prevádzkovaś aktívnu 
politiku trhu práce hádam ani nemá zmysel 

písaś. Rovnako o regulácii cien energií, ktorá 
nemôže skonèiś inak, než že sa skôr èi ne-
skôr tvrdo zrazí s realitou a bude nasledovaś 
prudký cenový rast na trhovú úroveò.

Teraz sa ukáže...

Niektoré pracovné miesta proste musia 
zaniknúś, aby mohol byś uvo¾nený kapitál 
použitý na tvorbu nových miest, ktorých 
produkcia bude na trhu žiadaná. Opatrenia 
typu zvýšenej úèasti ministerstva hospodár-
stva na ve¾trhoch jednoducho nové miesta 
nevytvoria. Vláda musí akceptovaś fakt, že 
pracovné miesta vytvárajú len súkromné 
podniky.

Možnosti vlády, pokia¾ ide o udržanie pra-
covných miest, sú obmedzené. Vo fáze tvor-
by nových pracovných miest má však ove¾a 
viac možností. Zamestnanosś však netreba 
stimulovaś rozsiahlymi dotáciami, investièný-
mi stimulmi a donekoneèna sa opakujúcimi 
rekvalifikaènými kurzami. Treba len rozvia-
zaś ruky zamestnávate¾om. V balíèku však 
nie je jediný konkrétny návrh na odstraòo-
vanie regulácií, na zjednodušenie tvorby no-
vých pracovných miest, na spružnenie trhu 
práce èi zjednodušenie prepúšśania, ktoré 
by urýchlilo prehádzanie kociek ekonomiky 
do nového stavu, zodpovedajúceho menia-
cim sa podmienkam.

Namiesto toho sa materiál, obsahujúci „opa-
trenia“ vlády proti dôsledkom krízy, konèí 
konštatovaním, že práve odvody a dane vlá-
da znižovaś rozhodne nebude. Nižšie daòové 
príjmy by totiž pri zachovaní deficitu vyžado-
vali šetrenie vo výdavkoch verejnej správy. 
A práve konkrétne návrhy na upratovanie v 
neefektívnych výdavkoch mali byś na prvom 
mieste navrhovaného balíèka. Vláda robí 
opak – v jednom z chystaných opatrení navr-
huje prehodnotiś deficity verejnej správy do 
budúcnosti, èo znamená ich zvýšenie.

Maximálne úsilie na prekonanie negatívnych 
následkov súèasnej krízy požaduje vláda od 
všetkých, len nie od seba. Až teraz sa uká-
že, kto ako rozumie hospodárstvu, a kto má 
skutoèné zásluhy na jeho raste èi stagnácii a 
tvorbe pracovných miest.

.týždeò, 47/2008, 17.11. 2008
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Ako vážne berie vláda boj proti kríze?
Tomáš Skukalík

6.11.2008 schválila vláda Slovenskej repub-
liky prevažne všeobecne formulovaný balík 
27 opatrení proti svetovej finanènej kríze, a 
hoci pod¾a vyjadrenia premiéra Fica „sú ná-
klady súvisiace s navrhovanými opatreniami 
pokryté“, ukazuje sa, že skutoènosś je iná.

Jedným z k¾úèových opatrení malo byś skrá-
tenie lehoty na vracanie preplatkov DPH 
podnikate¾om z aktuálnych 120 alebo 60 
dní na 30 dní. Finanèná kríza sa vyznaèuje 
problémami s likviditou, banky obmedzili 
dostupnosś úverov a zároveò zvýšili úrokové 
sadzby, tento negatívny jav by navrhované 
skrátenie mohlo èiastoène kompenzovaś, 
podniky by získali finanèné zdroje a znížili 
náklady na cudzí kapitál, èo by pre ne pred-
stavovalo výraznú pomoc.

Preto je zarážajúce, že uvedené jednozna-
ène žiaduce a vhodné opatrenie nemusí byś 
po kritike ministerstva financií aplikované, 
koneèné rozhodnutie sa prijme až na roko-
vaní vlády, no je pravdepodobné, že premiér 

bude so svojím ministrom súhlasiś. Poèiatek 
v kritike argumentuje problémami s daòovou 
kontrolou, jednorázovosśou pomoci a najmä 
nadmerným zaśažením štátneho rozpoètu 
spôsobeným znížením príjmov.

No tieto argumenty neobstoja. Dôsledky 
neschopnosti štátneho aparátu zabezpeèiś 
efektívnu daòovú kontrolu do 30 dní pred-
sa nemôžu byś prenášané na podnikate¾ské 
subjekty, platcov DPH. Opatrenie má systé-

movú povahu, veï okrem okamžitej finan-
ènej pomoci bude znamenaś aj zrýchlenie 
obehu peòazí v podniku. Výpadok príjmov 
je ¾ahko možné nahradiś úsporami vo výdav-
koch, nebude sa tým zvyšovaś už aj tak vyso-
ký deficit štátneho rozpoètu.

A práve nutnosś zníženia výdavkov vláda 
tvrdošijne odmieta. Neuvedomuje si, že v 
trhovej ekonomike je jedným zo subjektov 
trhu aj štát, èomu by malo nasvedèovaś aj 
jeho správanie a rozhodovanie. Je tak nepo-
chopite¾né, že v období rastúcich vonkajších 
hrozieb štát zvyšuje svoje výdavky o 11,8 % 
pri päśpercentnej inflácii. Ak chce skutoène 
minimalizovaś dopady krízy na Slovenskú re-
publiku, ktoré sa v plnej miere prejavia až v 
budúcom roku, zníženie výdavkov a zavede-
nie 30 dòovej lehoty na vrátenie preplatkov 
DPH sú potrebné kroky.

Autor je spolupracovník INESS

Mierny odvar odvahy
Radovan Ïurana

Porovnávanie protikrízových balíèkov je v 
èesko-slovenských podmienkach v podstate 
zbytoèným cvièením. Po prvé, ide o iniciatí-
vu vlád s minimálnou mierou záväznosti. Až 
budúci rok ukáže, ktoré slovenské opatrenia 
skutoène vojdú do praxe, aplikovanie èes-
kých návrhov je zase podmienené ukazova-
te¾mi hospodárskeho rastu.

Po druhé, balíèky sú logicky podfarbené poli-
tickými podmienkami v oboch krajinách. Na 
východnej strane stojí na pevných nohách 
¾avicový politik, ktorý nechce škrtaś vo ve-
rejných výdavkoch, na západnej strane sedí 
pravicový premiér na trasúcej sa stolièke, 
ktorý musí ponúknuś len mierny odvar po-
trebnej medicíny.

I napriek tomu zamyslenie sa nad rozdielmi 
pomôže lepšie porozumieś odlišnostiam v 
hospodárskej politike oboch vlád.

Slovenský balíèek mohol byś pokojne prezen-
tovaný pred rokom, alebo o dva roky neskôr. 
S krízou má pramálo spoloèného. Je charak-
teristický tým, že pomoc podnikate¾skej sfé-
re bude selektívne organizovaná vládou zri-
adenými inštitúciami a v malom rozsahu. Do 
úvahy neprichádzajú žiadne plošné ú¾avy z 
daòového zaśaženia. Vláda nepovažuje úlo-
hu podnikov v ekonomike za k¾úèovú, pomô-
cś tvorbe pracovných miest nechce znížením 
svojich nákladov, ale napríklad lepším èer-
paním eurofondov. Èeský balíèek obsahuje 
návrhy na znižovanie daní aj odvodov, èiže 
reálne a plošné zvýšenie finanèných zdrojov 
podnikate¾ov. Znížiś chce aj zaśaženie hrubej 

mzdy zamestnancov, èo by malo podporiś do-
mácu spotrebu. Z poh¾adu celej ekonomiky 
ide síce o malý objem zdrojov, ale v rozpoète 
je vláda ochotná vzdaś sa príjmov predsta-
vujúcich viac ako 2 percentá rozpoètu (viac 
ako 30 mld. Kè). Na druhej strane však spo-
lu s rozpoètom vèera prijala prvé opatrenie 
balíèka, a tým je zvýšenie miezd štátnych 
zamestnancov o 2,7 mld. Kè. Spolu s oèaká-
vaným zvýšením dôchodkov zvyšuje celkové 
výdavky, èo pri obetovaných príjmoch nutne 
skonèí rastúcim deficitom.

Keïže balíèky prezentované premiérmi sú 
výrazne ovplyvnené potrebou získaś politické 
body, záchrannou brzdou pre ekonomiku by 
mohli byś aktívni strážcovia štátnej poklad-
nice a prosperity ekonomiky. Porovnanie 
pôsobenia ministrov financií a ich vplyvu na 
balíèek opatrení Slovákov tešiś ve¾mi nemô-
že. Kým Poèiatek šetrí vlastnými názormi 
ako vodou na púšti a so zvesenou hlavou 
pritakáva premiérovému balíèku, èeský mi-
nister Kalousek v parlamente vystupoval 
proti zvyšovaniu platov štátnych zamestnan-
cov. Kalousek otvorene preferuje znižovanie 
daní pred selektívnou dotaènou podporou, 
vyberaś chce opatrenia v závislosti od vývoja 
ukazovate¾ov a už dnes uvažuje o možných 
úsporách v bežných výdavkoch rozpoètu, 
ktoré by mohli znížiś tlak na rast deficitu. Úlo-
ha hlavného kuchára v ekonomickej sfére je 
v týchto krajinách rozdielna a rozdielny bude 
zrejme aj efekt prijatých opatrení. V každom 
prípade však ani jedna vláda nenašla do-
statoènú odvahu siahnuś na vlastné výdav-
ky v takom rozsahu, aby mohla ekonomike 
poskytnúś efektívne finanèné stimuly. Také, 
ktoré nezvýšia zadlženie budúcich generácií 
a umožnia jej h¾adaś vlastnú cestu smerom 
k obnoveniu hospodárskeho rastu.

Hospodárske noviny, 12.12. 2008 
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Vyhlásenie desiatich ekonómov k ohrozeniu druhého piliera
Vytvorenie druhého piliera dôchodkového 
zabezpeèenia malo rozložiś zdroje financo-
vania budúcich dôchodkov medzi domáci trh 
práce a svetové finanèné trhy a tým aj zvý-
šiś šance Slovenska na úspešné vyrovnanie 
sa so starnutím obyvate¾stva. Mala sa tak 
dlhodobo posilniś bezpeènosś dôchodkové-
ho systému. Nepodložené a èasto klamlivé 
zneisśovanie ¾udí v druhom pilieri zo strany 
vlády tieto ciele významne ohrozuje. Dôsled-
kom vládnej kampane nebude žiaduca zvý-

šená ochrana budúcich dôchodkov ale mi-
nutie prostriedkov urèených na ich výplatu. 
Odporúèame preto poslancom NR SR, aby 
zmenili vládny návrh štátneho rozpoètu 
tak, že v òom nebudú poèítaś z príjmami 
získanými z úspor ¾udí, ktorí sa rozhodnú 
vystúpiś z druhého piliera. 

Fungovanie penzijného systému a najmä 
jeho udržate¾nosś v nasledujúcich desaśroèi-
ach považujeme za významný problém. Jeho 
riešenie však nevidíme v deštrukcii druhého 

piliera, ale v reforme prvého piliera. Vzh¾a-
dom na demografický vývoj sú totiž vážne 
ohrozené dôchodky najmä z prvého piliera.

V Bratislave, 11. novembra 2008

Ïurana Radovan, Goliaš Peter, Jurzyca Eu-
gen, Chren Martin, Mihál Jozef, Oravec Ján, 
Pažitný Peter, Sulík Richard, Švejna Ivan,  
Tvaroška Vladimír

Demografický problém
Radovan Ïurana

Tajomný šéfredaktor ¾avicového týždenníka 
Slovo Jakub Topol, dnes píšuci anonymne s 
oznaèením „autor pracuje na úrade vlády“, 
znovu bije na poplach tvrdením, že dôchod-
kové zabezpeèenie formou kapitalizaèného 
piliera nedokáže eliminovaś vplyvy demogra-
fickej krízy.

Pre èitate¾ov, ktorých téma príliš nezaujíma, 
zámerne uvediem svoj názor hneï na zaèi-
atku. Starnutie populácie a znižovanie jej po-
ètu nedokáže kapitalizaèný pilier „vylieèiś“ na 
100%. Avšak kým v prípade kapitalizaèného 
piliera nemáme v tomto istotu, a teda èelíme 
takémuto riziku s istou pravdepodobnosśou, 
to, že dnešný prvý pilier nie je udržate¾ný vie-
me (nie myslíme si) s úplnou istotou. A preto 
môžeme byś radi, že aspoò nejaký II. pilier 
máme, hoci rozhodne nie bez múch.

päś k zdôvodneniu, preèo medzi kapitali-
zaèný pilier a reagovanie na negatívny de-
mografický vývoj nemôžeme daś znamienko 
rovná sa. Struène a jasne, za dôchodkovými 
jednotkami, ktoré sporitelia vlastnia, sú re-
álne cenné papiere. Aby sporite¾ mohol do-
stávaś hotovosś ako dôchodkovú dávku, na 
konci sporenia musí niekomu tieto cenné 
papiere predaś. Topol uvažuje, odkazujúc sa 
na bývalého èlena reformného tímu Martina 
Thomaya, že keï klesne poèet obyvate¾ov, 
nebude dostatok kupcov, èo by od neho od-
kúpili jeho cenné papiere a preto ich cena 
klesne a s nimi aj dôchodok, ktorý od DSS 
sporite¾ dostane.

Toto tvrdenie by bolo iste bezchybné, keby 
sme žili na opustenom ostrove, naša ekono-
mika by bola založená na zbieraní bobú¾ a 
naše úspory by mali formu košov, do ktorých 
sa tieto bobule hádžu. Je jasné, že na staré 
kolená, keï by sme chceli koše vymeniś za 
stabilný prísun bobú¾, by ich cena klesla s 
poètom záujemcov o tieto koše. Lenže my na 
opustenom ostrove nežijeme. Aktíva DSSiek 
obsahujú cenné papiere z ekonomík celého 
sveta. Príspevky sporite¾ov sú v koneènom 
dôsledku použité na nákup èasti ekonomiky. 
Každý sporite¾ sa tak stáva vlastníkom mi-
kropodielu hospodárstva, a ak dané hospo-

dárstvo rastie, rastie aj hodnota jeho úspor. 
Pritom cenné papiere, ktoré na úèet spori-
te¾ov nakupujú DSSky, nebudú na konci ob-
dobia sporenia predávané len Slovákom, ale 
v podstate celému svetu. Platí, že slovenský 
kapitalizaèný systém nie je priamo závislý na 
poète Slovákov. To je jeho zásadná výhoda v 
porovnaní s prvým pilierom. DSSky, motivo-
vané tvorbou zisku a zhodnocovaním úspor, 
h¾adajú výhodné investièné príležitosti po 
celom svete na základe stanovených pra-
vidiel. To, že Slovensko èaká demografická 
kríza, neznamená, že kríza s rovnakými ná-
sledkami postihne celý svet.

Znamenal by však pokles poètu obyvate¾ov 
na celom svete automaticky ohrozenie výšky 
úspor? Nie. Takáto úvaha by bola len potvr-
dením omylu, že ¾udská spolupráca je hra 
s nulovým súètom. Že v skutoènosti ¾udia 
nebohatnú, ale si len prerozde¾ujú existuj-
úce bohatstvo. Tento mýtus pekne vyvracia 
príklad mobilných operátorov. Mobilné tele-
fonovanie je úplne nová služba, ktorú pred 
15 rokmi nemal nikto v spotrebnom koši. 
Rast bohatstva ale obyèajným ¾uïom umož-
nil túto spotrebu zaradiś do koša bez toho, 
aby inú vyhodili. A akcie podniku, poskytuj-
úceho tieto služby, priniesli novú investiènú 
príležitosś. Nezávisle na demografickom vý-
voji. Aj pri klesajúcom poète obyvate¾ov budú 
vznikaś nové služby, a staré budú zvyšovaś 
svoju kvalitu. Efektívnejšia alokácia zdrojov, 
inovácie a podnikavý duch èloveka sú zdroj-
mi rastu bohatstva, ktoré nie je obmedzené 
poètom obyvate¾ov.

Ani tieto skutoènosti však nezaruèujú so 
100% istotou, že kapitalizaèný pilier bude 
zlatým te¾aśom sporite¾ov. Aj on trpí nepred-
vídate¾nosśou „podnikavého“ ducha politika, 
nedokáže eliminovaś riziká prípadnej vojny, 
èi vážnych hospodárskych kríz. Avšak vždy 
treba tieto riziká porovnávaś s istotami, kto-
ré máme v prvom pilieri. A v jeho prípade na 
prvé miesto rozhodne nemôžeme daś švajèi-
arsky dôchodok, ale predlžovanie odchodu 
do dôchodku, znižovanie miery zásluhovosti 
a spomalenie valorizácie. Je to preto, lebo za 
40 rokov bude na jedného èloveka staršieho 

ako 62 rokov pripadaś jeden pracujúci (pri 
predpoklade 70% zamestnanosti). Dnes je 
ten pomer zhruba jeden ku trom. Predstava, 
že na Slovensku zaznamenáme taký rast 
priemernej mzdy, že pracujúci o 40 rokov 
bude schopný živiś nielen seba, ale aj svo-
ju rodinu a jedného (cudzieho) dôchodcu, 
nie je reálna. A to nielen ekonomicky, ale aj 
pragmaticky. Napríklad preto, že trojnásobný 
poèet dôchodcov bude vyžadovaś podstatne 
vyššie dane, ako platíme dnes, na úhradu 
ich zdravotného poistenia.

Na rozdiel od kapitalizaèného piliera, za 
ktorým stojí skutoèný, existujúci majetok, 
priebežný pilier nekumuluje žiadne trvalé 
hodnoty. Sociálna poisśovòa v skutoènos-
ti funguje ako jednoduchý bežný bankový 
úèet, na ktorý ráno prídu odvody z miezd 
zamestnancov a veèer odídu dôchodkové 
dávky. Nedochádza k žiadnym úsporám, to 
èo sa jeden deò vytvorí, to sa aj minie. V noci 
ostávajú na tomto úète len prebytky vyplýva-
júce buï z rozdielneho naèasovania výplaty 
dávok, alebo z nesprávneho nastavenia po-
meru výdavkov a príjmov jednotlivých druhov 
poistení. Príjmy tohto úètu sú pritom závislé 
výhradne na mzdách vyplácaných na Slo-
vensku. Priebežný systém preto nedokáže 
priamo profitovaś z hospodárskeho rastu v 
zahranièí. Prièom tak výška odvodov ako aj 
výška dôchodkových dávok nie je garantova-
ná nièím iným, ako politickou vô¾ou momen-
tálnej vládnej garnitúry.

Poukazovaś na riziká druhého piliera nezna-
mená, že by mal byś zrušený alebo obmedzo-
vaný. Zároveò zavedenie II. piliera nezname-
ná, že sporitelia majú „vystarané“, a na iné 
formy zabezpeèenia nemusia myslieś. Jaku-
ba Topola je treba pochváliś, lebo vo svojej 
argumentácii neoperuje „plnými bruchami“ 
správcov fondov a lyžiarskymi dovolenkami. 
Diskusia o dôchodkoch môže obsahovaś aj 
argumenty, nielen šermovanie emóciami. 
Na druhej strane by mohol autor svoje èi 
prebraté názory a závery poctivejšie prehnaś 
sitom ekonomickej reality.

Aktuálne.sk, 4.11. 2008
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Diskusné fórum: Verejné financie v podmienkach svetovej finan-
ènej krízy

INESS usporiadal spolu s Konzervatívnym 
inštitútom dòa 2.12.2008 diskusné fórum 
urèené pre odbornú aj širokú verejnosś s ná-
zvom „Verejné financie v podmienkach sve-
tovej finanènej krízy“.

Na podujatí, ktoré sa uskutoènilo za úèasti 
viac než 100 návštevníkov v Zichyho paláci v 
Bratislave, so svojimi prednáškami vystúpili:

Ing. Zdenko Krajèír, riadite¾ Inštitútu finan-
ènej politiky, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky

Riziká príjmovej stránky rozpoètu verejnej 
správy pre rok 2009

Ing. Peter Gonda, Ph.D., ekonóm Konzerva-
tívneho inštitútu M.R. Štefánika

Rozpoèet a deformácie verejných financií. 
Kde h¾adaś úspory vo verejných výdavkoch?

Ing. Ján Tóth, predseda Klubu ekonomic-
kých analytikov a hlavný ekonóm ING Bank 
Slovensko

Analýza rozpoètu – prognózovaný rast HDP, 
porovnanie výdavkových politík v jednotli-
vých oblastiach a riziká do budúcnosti

Mgr. Radovan Ïurana, analytik INESS

Prezentácia zistení z projektov Cena štátu, 
Plytvanie štátu

Videozáznamy z diskusného fóra, rovnako 
ako aj powerpointové prezentácie panelis-
tov, nájdete na našej internetovej stránke 
www.iness.sk

Zdenko Krajèír Peter Gonda

Ján Tóth Radovan Ïurana

Diskusiu moderoval Róbert Žitòanský Návštevníci diskusného fóra

INESS vo Washingtone DC prebral ocenenie za projekt Cena štátu
Richard Ïurana

Ako sme Vás už informovali v predchádzajú-
com èísle, INESS získal významné svetové 
ocenenie projektu Cena štátu za prínos pri 
šírení slobody. Preberanie tohto ocenenia 
ale nebolo jediným dôvodom, preèo Richard 
Ïurana a Juraj Karpiš z INESS cestovali v po-
lovici novembra za ve¾kú mláku.

V Spojených štátoch amerických sme strávili 
6 dní vyplnených úèasśami na konferenciách 
a spoloèenských udalostiach, navštevou na-
jväèšieho protrhového ekonomického think-
-tanku na svete a nadväzovaním kontaktov 
pre budúce spolupráce.

Prvý deò po prílete sme navštívili najväèší 
protrhový think tank na svete CATO Institute, 

renomovaný intštitút s mnohými výstupmi a 
vplyvom na reálnu politiku s viac ako 120 
zamestnancami.

Tu sme sa okrem iných stretli s Jagadee-
shom Gokhaleom, expertom CATO Institute 
pre monetárne otázky, autorom množstva 
kníh a bývalým ekonomickým radcom FEDu 
(Americkej centrálnej banky), s ktorým sme 
diskutovali o rôznych poh¾adoch na finanènú 
krízu, na vývoj na finanèných trhoch, èi jej 
príèinách a možných dôsledkoch.

Svoj èas nám venoval aj  Mike Cannon, 
expert CATO Institute pre zdravotníctvo, s 
ktorým sme diskurovali nielen o budúcnos-
ti zdravotníckeho systému v Spojených štá-



toch amerických, ale aj o h¾adaní optimál-
neho nastavenia systému zdravotníctva, 
nástrahách zo strany politikov i záujmových 
skupín, ako aj o legitimite a opodstatnenosti 
zisku v zdravotníctve.

Juraj Karpiš a Jagadeesh Gokhale

Juraj Karpiš a Mike Cannom

Celú návštevu nám pomohol zorganizovaś 
Marian L. Tupy, expert CATO Institute na 
strednú a východnú Európu a na Afriku, kto-
rého pôvod siaha na Slovensko. Preberali 
sme spolu ekonomické a politické dianie na 
Slovensku ako aj v regióne strednej Európy 
a diskutovali o predpokladaných dopadoch 
finanènej krízy ako aj o tom, ako sa ku kríze 
stavajú krajiny po celom svete.

Juraj Karpiš, Marian L. Tupy a Richard Ïu-
rana

Samotnému odovzdávaniu cien predchád-
zal slávnostný Templeton Freedom Dinner 
organizovaný Atlas Economic Research 
Foundation, na ktorom boli prítomní nielen 
zástupcovia think-tankov z celého sveta, 
ale aj poèetní podporovatelia protrhových 
myšlienok zo Spojených štátov a významní 
reèníci (za všetkých spomeòme prezidenta 
Atlas Economic Research Foundation Alexa 
Chafuena, èi za oceánom známeho komen-
tátora Michaela Reagana, syna bývalého 
prezidenta Ronalda Reagana, autora knihy 
The Common Sense of An Uncommon Man: 
The Wit, Wisdom & Eternal Optimism of Ro-
nald Reagan).

sons from Poor (The Power of Entreprene-
urship), na ktorej predstavili možné riešenia 
problémov chudoby a množstvo príkladov 
týchto riešení z celého sveta mnohí význam-
ní reèníci, medzi inými napríklad bývalý bolí-
vijský prezident Jorge Quiroga, William Rat-
liff z Hoover Institution, èi významný ekonóm 
William Easterly.

Zvyšok pobytu sme strávili s Glennom Cripe-
om a Mary Lou Gutscher z The Language of 
Liberty Institute, ktorí aktívne pôsobili v lek-
torskej funkcii na našom letnom The Liberty 
English Campe a ktorých si budete maś mož-
nosś na kempe vypoèuś aj v budúcom roku, 
už v treśom pokraèovaní tohto inšpiratívneho 
podujatia, na ktorom sa každý rok zúèastòu-
jú záujemcovia z mnohých krajín nielen Eu-
rópy. 

Juraj Karpiš, Mary Lou Gutscher a Glenn Cri-
pe

Na pracovnej ceste sme sa okrem menova-
ných mali možnosś porozprávaś aj s ïalší-
mi zaujímavými ¾uïmi z tretieho sektora èi 
akademickej a podnikate¾skej obce nielen 
spoza oceána, ale aj z Európy. Zo Spojených 
štátov sme sa vrátili plní dojmov, nových 
inšpirácií a prís¾ubov na ïalšie spolupráce. 
Tešíme sa.

Cestu Richarda Ïuranu a Juraja Karpiša do 
Washingtonu D.C. finanène podporili Atlas 
Economic Research Foundation a Nadácia 
na podporu obèianskej spoloènosti v stred-
nej a východnej Európe CEE Trust.

Projekt Cena štátu podporuje Nadácia na 
podporu obèianskej spoloènosti v strednej a 
východnej Európe CEE Trust.

V nasledujúcich dòoch sa konali dve konfe-
rencie, The Templeton Freedom Awards Con-
ference a The Lessons from Poor, z ktorých 
najmä tá prvá bola pre INESS významná. 
Riadite¾ INESS Richard Ïurana prebral z rúk 
viceprezidentky Atlas Economic Research 
Foundation Dr. Jo Kwong ocenenie The 
2008 Templeton Freedom Award za projekt 
Cena štátu a jeho prínos pri šírení slobody 
v kategórii Innovatove Media a následne 
projekt predstavil úèastníkom konferencie v 
krátkej prezentácii. Neskôr tiež natoèil video 
pre Atlas.tv, v ktorom predstavil INESS a jeho 
misiu ako aj naše najvýznamnejšie projekty.

Richard Ïurana preberá cenu od Jo Kwong

Richard Ïurana predstavuje projekt Cena 
štátu úèastníkom konferencie

Všetci ocenení

Nasledovala ïalšia konferencia, The Les-
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Cena štátu v novom šate
Zaèiatkom decembra sme spustili vylepšenú verziu nášho portálu Cena štátu (www.cenastatu.sk). Okrem možnosti prepínaś medzi zobrazo-
vaním v eurách a korunách pribudli aj popisy jednotlivých tabuliek, ale najmä možnosś vygrafovania vývoja každej položky verejných financií 
v èase. Stránku sa snažíme stále vylepšovaś, preto privítame všetky vaše námety a poznámky.

Ve¾mi jednoducho sa dá napríklad zistiś, ako to vyzerá s od-
hodlaním vlády šetriś:

Plytvanie štátu
INESS spustil v októbri 2007 projekt Plytva-
nie štátu s cie¾om zameraś pozornosś verej-
nosti na množstvo prípadov neefektívneho 
nakladania s verejnými zdrojmi. V máji 2008 
bola publikovaná prvá hodnotiaca správa, v 
ktorej sme prezentovali zaznamenané prípa-
dy za obdobie október 2007 – marec 2008. 
Po polroku INESS prichádza s aktualizova-
nou databázou ku koncu septembra 2008, 
prièom je doplnený už aj celý rok 2007.

Plytvanie verejnými zdrojmi medializované 
v roku 2007 dosiahlo celkovú hodnotu 15 
796 mil. Sk. V období od januára do sep-
tembra 2008 boli medializované prípady 
plytvania s verejnými financiami v súhrn-
nej výške 3 412 mil. Sk.

Monitorované sú správy hlavných sloven-
ských denníkov a èasopisov. Úlohou projek-
tu je evidovaś prípady, v ktorých médiá doku-
mentujú neefektívne nakladanie s verejnými 
zdrojmi zo strany predstavite¾ov verejnej 
správy. Do databázy sú zaradené aj plytva-
nia, ktoré sa udiali v minulosti, no dohru 
mali v tomto období, prièom urèujúci je dá-
tum zverejnenia prípadu v médiách. V rámci 
projektu sa INESS snaží o vyèíslenie hodnoty 
plytvania pri každom individuálnom prípade, 
no pre nedostatok informácií to nie je vždy 
možné. Hlavným cie¾om projektu však nie 
je absolútne presné vyèíslenie plytvania, ale 
zaznamenanie a zdokumentovanie všetkých 
prípadov pochybných a neefektívnych aktivít 
verejnej správy, ktoré sa objavili v médiách.

Plytvanie štátu je v podobe databázy 
prístupné stránke www.plytvanie.sk alebo 
na portáli  http://www.CENASTATU.sk.

Január - september 2008

Za obdobie január až september 2008 INE-

SS v kategórií Plytvanie, ktorá obsahuje ná-
kupy predražených èi nepotrebných tovarov 
alebo služieb, zaevidoval prípady v celkovej 
hodnote 542 mil. Sk.

Názorným príkladom Plytvania, o ktorom 
médiá priniesli správu v tomto období, je 
stavba športovej haly vo Zvolene. Jej vý-
stavba sa zaèala ešte v roku 2001 i napriek 
tomu, že samospráva nemala dostatok za-
bezpeèených zdrojov. Stavba stále nie je do-
konèená, a èistá strata na preinvestovaných 
prostriedkov štátu a samosprávy dosiahla 
pod¾a médií 100 mil. Sk.

V kategórii Klientelizmus , kde sú evidované 
prípady nákupov služieb a tovarov z verej-
ných prostriedkov bez snahy o dosiahnutie 
najnižšej ceny a kde existuje podozrenie 
z klientelizmu, INESS za 9 mesiacov roku 
2008 zaevidoval záznamy v celkovej sume 
2 324 mil. Sk.

Zaujímavým príkladom z kategórie Kliente-
lizmus je monopol na dodávku poznávacích 
znaèiek na autá, prièom Ministerstvo vnútra 
nevie zdokumentovaś proces výberu tohto 
dodávate¾a. Za obdobie rokov 2004 až 2007 
pritom ministerstvo odberate¾ovi za znaèky 
zaplatilo až 740 miliónov korún. Ïalším prí-
kladom je obstarávanie Národnej dia¾niènej 
spoloènosti, ktorá z titulu èasovej tiesne, 
spôsobenej záväzkom vlády o budovaní dia-
¾nic do roku 2010, kontrahovala 423 mil. Sk 
metódou bez verejnej súśaže.

Aj vïaka práci novinárov, poukazujúcich 
na predovšetkým neefektívne obstarávania 
a manipuláciu so štátnym majetkom, sa za 
obdobie január až september 2008 podari-
lo predísś plytvaniu a klientelizmu v celko-
vej sume 3 888 mil. Sk.

Príkladom je zadržanie výplaty prémií riadi-

te¾ovi Sociálnej poisśovne vo výške 788 tis. 
Sk. Dôvodom pre ich vyplatenie mala byś 
spokojnosś s kvalitou práce riadite¾a, minis-
terka však po medializácii prípadu nakoniec 
návrh na odmenu nepredložila.  Riadite¾, 
ktorý mal dostaś odmeny za kvalitnú prácu 
bol len o 4 mesiace neskôr odvolaný.

V kategórii Súdne spory, kde je evidované 
plytvanie pozostávajúce z nákladov súdnych 
sporov súvisiacich so zlyhaním predstavi-
te¾ov štátu, sme do septembra 2008 zaevi-
dovali prípady v celkovej hodnote 546 mil. 
Sk.

Rok 2007

Za rok 2007 INESS v kategórii Plytvanie za-
evidoval záznamy v celkovej sume  15 406 
mil. Sk. Dominujú prípady, ktoré majú ko-
rene v neefektívnom hospodárení verejnej 
správy v 90-tych rokoch. Ide najmä o poh¾a-
dávky štátu, ktoré vyplynuli z neefektívnych 
investícií v spoloènostiach ako je napr. Calex 
Zlaté Moravce, èi poh¾adávky štátu voèi za-
mestnávate¾om, ktorým zle nastavené pravi-
dlá umožnili zneužiś dotácie na tvorbu pra-
covných miest. V kategórii Klientelizmus sú 
za rok 2007 záznamy v hodnote 69 mil. Sk. 
Aj vïaka práci novinárov, poukazujúcich na 
neefektívne obstarávania a zlé nakladanie 
so štátnym majetkom, sa podarilo predísś 
plytvaniu a klientelizmu v celkovej sume 1 
628 mil. Sk. V kategórii Súdne spory INESS 
za rok 2007 zaevidovali prípady celkovo za 
322 mil. Sk.

Richard Ïurana, riadite¾ INESS

Tlaèová správa zo dòa 3.12. 2008

Nový vzh¾ad stránky Cena štátu

www.plytvanie.sk
http://www.CENASTATU.sk
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Pro/Anti Market

 PRO MARKET
Po Iráne už aj Singapur

Prielom v boji s nedostatkom orgánov sa podaril v Singapure. Pod¾a naj-
novších správ bude Singapur po Iráne ïalšou krajinou kde bude legitímne 
vyplácaś kompenzácie za darovanie oblièky.

„Singapur povolí vyplácanie kompenzácií za oblièky a vajíèka. Návrh vlá-
dy bol schválený Radou pre bioetiku prièom relevantné zákony majú byś 
schválené zaèiatkom budúceho roka.

....Pod¾a BMJ sa spomínala suma 10 000 amerických dolárov. Pod¾a Straits 
Times minister zdravotníctva Khaw Boon Wan spomínal “minimálne päś-
cifernú sumu, možno až šesścifernú” ako primeranú kompenzáciu.  Táto 
suma by mala obsahovaś aj iné výdavky ako sú doprava a nutné zdravotné 
výdavky ako kompenzáciu za stratený príjem.  Zároveò by mali byś donorovi 
pokryté zvýšené výdavky na pooperaènú zdravotnú starostlivosś a zvýšené 
sadzby zdravotného poistného ako následok straty oblièky.“

ANTI MARKET
Odborníci na správnych miestach

„Pod¾a vyhlásenia FEDu (Americká centrálna banka) New Yorkská poboè-
ka FEDu zamestnala bývalého hlavného risk manažéra Bear Stearns, Mi-
chaela Alixa aby radil pri bankovom doh¾ade.

....

Alix pôsobil v rokoch 2006 až 2008 ako vedúci risk manažmentu, a v 
rokoch 1996 až 2006 ako vedúci globálneho oddelenia úverového risk 
manažmentu v investiènej banke Bear Stearns, ktorá skolabovala v marci 
2008 a ktorá sa stala symbolom globálnej úverovej krízy.“

Nie, to nie je vtip.

Poslanci by museli šetriś dvakrát to¾ko, aby našetrili za Jánošíka

Poslanci, ministri, prezident a vedúci štátnych úradov sa nebudú tešiś z 
vyšších miezd. Poslanci v parlamente schválili návrh zákona, pod¾a ktoré-
ho si vyššie mzdy  v èase krízy odpustia.

Odhliadnuc od toho, že väèšine zamestnancov verejnej správy sa mzdy 
zvyšovaś budú, treba zasadiś úspory, ktoré týmto vzniknú, do rámca ve-
rejných financií. Hoci dôjde k úspore 12 mil. Sk, tieto peniaze sa stratia v 
mori štátnych výdavkov ako voda v suchej zemi. Úspora vo výdavkoch je 
síce zaujímavé gesto (aj keï s istou dávkou populizmu), ale jeho význam 
v momente vyprchá, ak ho porovnáme s niektorými výdavkami, ktoré uše-

Cena štátu
Fajèiari naši drahí

www.cenastatu.sme.sk

O výnosnosti fajèenia pre štát nemôže byś 
pochýb. Obzvlášś súèasné tempo dobieha-
nia vysokých sadzieb stanovených EÚ zvy-
šuje príjmy štátu z týchto spotrebných daní 
slušnou rýchlosśou. Za 5 rokov sa tieto prí-
jmy takmer zdvojnásobili. Ak pripoèítame k 
oèakávaným výnosom v roku 2009 ešte aj 
DPH na úrovni zhruba 4 mld. Sk (pri prie-
mernej cene za krabièku 60 Sk), tak fajèiari 
prispejú do štátnej pokladne sumou vyššou 
než sme v roku 2008 vynaložili napríklad na 
financovanie základného školstva. Pokles 
v roku 2008 je spôsobený predzásobením, 
ktoré sa na spotrebných daniach premietlo 
už v roku 2007.

Porovnanie
Ako ve¾mi bol rok 2008 zlý z historického h¾adiska? Naozaj 
ve¾mi zlý.

Tehlièky v tomto histograme znázoròujú rozdelenie jedno-
roèných výnosov amerického kapitálového trhu (index S&P) 
v percentách za každý rok od roku 1825. Aktuálny, tohto-
roèný výnos do dnešného dòa je na chvoste úplne v¾avo, èo 
znamená, že z historického h¾adiska máme za sebou naozaj 
výnimoène zlý rok.

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 sympa-
tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
finanène prispeli k ich uskutoèòovaniu, 
môžete tak urobiś bankovým prevodom 
na úèet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Ta-
trabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava). Do správy pre prijímate¾a 
uveïte „Dar“.

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

Srdeène Vám ïakujeme.

Zaujímavá internetová adresa

Virtuálny doktor vám kladie otázky prièom na základe vašich odpovedí a až 3 000 
systémom rozoznávaných symptómov  vám pomôže urèiś diagnózu alebo vás pošle za špecialis-
tom.  A to všetko zadarmo a z pohodlia vášho domova . Musíte však vedieś po anglicky..

http://www.freemd.com/
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Sledujte denne aktualizované komentáre na 

našej stránke www.iness.sk
Cena štátu na stredných a vysokých školách

INESS v rámci vzdelávacieho projektu 
Cena štátu zaèal s prednáškami pre uèi-
te¾ov a pre študentov, cie¾om ktorých je 
objasniś fungovanie verejných financií, fi-
nanèný vzśah obèan - štát, ako aj ukázaś, 
ako sa dá pri výuèbe využiś internetový 
portál Cena štátu (www.cenastatu.sk) a 
uèebné pomôcky, ktoré sme pre uèite¾ov 
pripravili.

Týmto sa zároveò obraciame na uèite¾ov, 
ktorí majú záujem používaś Cenu štátu ako 
pomôcku pri výuèbe o verejných financi-
ách: prosím, kontaktuje nás na telefónnom 
èísle 02 - 5441 0945 alebo elektronicky 
na adrese: iness@iness.sk, my prídeme 
za Vami na Vašu školu a v cca hodinovej 
prezentácii vzdelávací projekt Cena štátu 
Vašim uèite¾om detailne predstavíme. 

trené nebudú.

Napríklad vojenský folklórny súbor Jánošík 
by mal v tomto roku dostaś dotáciu 21,5 mil. 
Sk z rozpoètu Ministerstva obrany. Len pre 
informáciu, vojenský folklórny súbor vystu-
puje hlavne na vojenských podujatiach, od 
Bratislavy až po Golanské výšiny.

Keynesov odpad stále živý

„Ak by ministerstvo financií naplnilo staré 
f¾aše bankovkami, uložilo ich vo vhodnej håb-
ke do opustených uho¾ných baní, zasypalo 
ich až po vrch mestským odpadom a násled-
ne nechalo súkromné spoloènosti v súlade s 
osvedèenými princípmi slobodného trhu tie-
to bankovky znova vykopaś (právo kopaś, by 
spoloènosti samozrejme získali v tendri na 
nájomné zmluvy na územie s pochovanými 
bankovkami), nemusela by existovaś žiadna 
nezamestnanosś a s pomocou nepriamych 
efektov by pravdepodobne  došlo k podstat-
nému zvýšeniu reálneho príjmu a množstva 
kapitálu v spoloènosti.“

napísal v The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money v roku 1936  John 
Maynard Keynes.

Bohužia¾, tieto podivné predstavy o tvorbe 
bohatstva v spoloènosti sú dnes stále živé a 
na ich základe idú Amerièania opäś za obrov-
ské objemy verejných zdrojov stavaś dia¾nice 
a mosty, modernizovaś nemocnice a školy. 
U nás sa touto teóriou ospravedlòujú z h¾a-
diska efektivity neospravedlnite¾né verejné 
projekty ako napríklad plánovaná širokoroz-
chodná traś.

Najdrahší náš hrad?

Rekonštrukcia bratislavského hradu, ïal-
ších budov a plôch okolo neho nás bude stáś 
minimálne 3,8 mld. Sk. Na nové podzemné 
garáže (za 373 mil. Sk), upravené exterié-
rové plochy (236 mil. Sk) èi obnovu zimnej 
jazdiarne (200 mil. Sk) sa zložíme priemerne 
na jedného obyvate¾a sumou 700 Sk.

Nie je práve obdobie spoma¾ovania hos-
podárskeho rastu èasom na skromnosś? 
Skúmal niekto, èi podzemné garáže, alebo 
zimná jazdiareò pritiahnu dostatoèný poèet 
nových turistov do Bratislavy, ktorí by svojimi 
útratami uhradili tieto náklady?

Detaily tejto megalomanskej rekonštrukcie 
nájdete na stránkach vlády, ktorá nedávno 

tento rozpoèet schválila.

Slovo minimálne v prvom odseku používame 
v tejto súvislosti preto, že pravdepodobnosś 
predraženia rekonštrukcie sa blíži k istote. 
Napríklad cena rekonštrukcie Filharmónie 
Reduta sa dnes navýšila zo 712 mil. Sk na 
1 139 mil. Sk.

http://www.freemd.com/
http://www.iness.sk

