
„Štátny rozpočet musí byť vy-
rovnaný. Verejný dlh musí kles-
núť, aroganciu politikov treba 
umierniť a kontrolovať. Platby 
zahraničným vládam treba 
znížiť. Ak národ nechce zban-
krotovať, ľudia sa musia opäť 
naučiť pracovať, namiesto pri-
živovania sa na štátnej podpo-
re.“

Marcus Tullius Cicero, 
55 rokov pr. n. l.
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dobrému úmyslu je tento argument pomýlený, ako 
sa snažíme vysvetliť vo dvoch článkoch, ktoré v 
tomto čísle nájdete. 

Hospodárska recesia spôsobuje problém aj Soci-
álnej poisťovni, ktorej fond poistenia v nezamest-
nanosti registruje trojnásobný počet poberateľov 
dávky v nezamestnanosti v porovnaní s minulým 
rokom. Mnohí si pri zistení, že fond je stále v zis-
ku, spokojne odfúknu. Je tu však háčik – prípad-
né zvyšovanie dávok v nezamestnanosti spôsobí 
výpadok  inde – v I. pilieri starobného poistenia. 
O tom, ako sa zachovať v tejto prekérnej situácii, 
píšeme v článku Menej práce, menej peňazí. Re-
ceptom je zníženie sadzieb odvodov, ktoré uľahčí 
dýchanie ohrozeným pracovným miestam a pod-
porí tvorbu nových.

Podpora vytvárania nových pracovných miest však 
na Slovensku živnú pôdu nenachádza, ako uka-
zujú aj vyjednávania tripartity o zvyšovaní mini-
málnej mzdy. Dvaja z troch tripartitných partnerov 
žiadajú zvýšenie minimálnej mzdy. Vtipné na celej 
veci je, že náklady tohto rozhodnutia ponesie len 
tretí partner vo vyjednávaní – zamestnávatelia. 
Ako ľahko sa vymýšľajú „sociálne“ opatrenia, keď 
ich má zaplatiť niekto iný! Smutné na celej veci 
je nepochopenie dopadov takéhoto opatrenia. 
Píšeme o nich vo dvoch článkoch venujúcich sa 
minimálnej mzde.

Užite si posledné intenzívnejšie lúče slnka, možno 
aj pri čítaní tohto čísla Market Finesse.

Leto sa blíži ku koncu a do rúk sa vám dostáva nové 
číslo newslettera Market Finesse. Je o čosi rozsiah-
lejšie ako ostatné čísla, a tento krát to paradoxne 
nie je spôsobené prehnanou vitalitou našich politi-
kov, ale naopak ich nečinnosťou v časoch, keď sa 
obrovské straty z absencie ich činov počítajú nie v 
rokoch či mesiacoch, ale doslova v dňoch.

Verejné financie sú z dôvodu výpadkov na príjmo-
vej strane rozpočtu v problémoch, a ukazuje sa, že 
vláda v predvolebnom roku nemá dostatok gurá-
že a zodpovednosti na jediný racionálny prístup v 
zlých časoch, ktorý poznáme od našich mám a ot-
cov – šetrenie. A tak si všetci občania tejto krajiny 
posurfujú na skrytej vlne deficitu. Tento špás však 
nebude zadarmo a možné nie práve optimistické 
dôsledky vysvetľujeme v článku Dlhová pasca. 

Priestor na šetrenie pritom existuje, ako ukazuje-
me v článku Kde začať so šetrením či Šetrenie po 
írsky. Na to, aby sa šetriť naozaj začalo, by však 
stoličku ministra financií a premiéra musel zohrie-
vať niekto iný. Rok 2009 sa zrejme stane z pohľadu 
financmajstrov vo väčšine Európy legendárnym , a 
náš minister môže do análov prispieť kapitolou s 
názvom, aký nesie náš článok Návod úspešného 
ministra financií.

Tak ako mnohí politici sa aj on spoliehal (a mož-
no ešte stále spolieha) na rýchlu rekonvalescenciu 
svetovej ekonomiky. Tá je však stále v nedohľadne, 
ako píšeme v článku Rast na obzore?

A tu pozor – na Slovensku vznikla súkromná inicia-
tíva, ktorá sa chystá s krízou popasovať zoči-voči. 
Niekoľko reklamných agentúr si vysúkalo rukávy a 
vyrukovalo s kampaňou Bojovníci proti kríze. Tvr-
dia, že zvýšenou spotrebou domácností môžeme 
hospodársky útlm pomôcť eliminovať. Aj napriek 
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Editorial
Richard Ďurana
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Kampaň Bojovníci proti kríze prekvapila. Najmä tým, že nie 
je financovaná štátom, ale na dotovanie tohto omylu sa po-
dujali súkromné firmy.

Stojí  na keynesiánskej predstave, že spoločnosť bohatne 
spotrebou, nie sporením. Za negatívne dopady krízy na Slo-
vensku svoj podiel viny nesie aj nenormálne spotrebiteľské 
správanie Slovákov, neprimerané šetrenie a celkovo blbá 
nálada. Dostane slovenskú ekonomiku z krízy psychológ a 
pozitívne myslenie?

Bohužiaľ, také ľahké to nebude, aj keď je to lákavá pred-
stava. Bez výčitiek si konečne kúpiť drahú zbytočnosť a k 
tomu získať titul bojovníka. „Veď zachraňujem slovenskú 
ekonomiku!“www.INESS.sk

Pomýlení Bojovníci proti kríze
Juraj Karpiš

http://www.INESS.sk
http://www.INESS.sk


str.2 júl, august 2009

Výdavky štátu

Porovnanie
Kríza verejnú správu obchádza

Mzdy vo verejnej správe rastú svižným tempom 
bez ohľadu na aktuálnu hospodársku situáciu. 
Kým v prvom štvrťroku 2009 celkovo v hospo-
dárstve mzdy vzrástli medziročne reálne iba o  
1,6%, vo verejnej správe a obrane mzdy rástli 
až o 7,7%.

Počet zamestnancov vo verejnej správe a obra-
ne sa pritom oproti rovnakému obdobiu v mi-
nulom roku zvýšil o 11 900 ľudí, kým v sloven-
skom hospodárstve rastie nezamestnanosť a o 
prácu prišlo  38 900 zamestnancov.

Najväčší pokles reálnej mzdy bol podľa štatis-
tického úradu v ubytovacích a stravovacích služ-
bách (-11,3%) a v oblastí nehnuteľností (-8,8%). 
Druhý najväčší rast miezd 5,8% bol v odborných, 
vedeckých, technických činnostiach.

To, že mzdy vo verejnej správe neodzrkadľu-
jú aktuálny hospodársky vývoj a napriek kríze 
počty zamestnancov rastú naznačuje, kam  sa 
môže zamerať hľadanie možných úspor vo ve-
rejných financiách.

Problémom svetovej ekonomiky ale nie je 
zlá nálada. Tá je výsledkom jej zlého stavu. 
Američan chce nakupovať úplne rovnako 
ako pred piatimi rokmi. Dnes už ale nemá 
začo. S obrovským dlhom na krku, bývajúc v 
dome, ktorého cena neustále klesá, mu už 
viac nikto na spotrebu požičať nechce. Te-
raz sa musí uskromniť, šetriť a splácať dlhy. 
Nejakú dobu nebude nové auto, televízor 
či dovolenka. Nezmizol dopyt, zmizlo jeho 
financovanie. Zmizla ilúzia nekonečných 
zdrojov vytvorená centrálnymi bankami a ich 
umelo nízkymi úrokmi.

Slovensko je v tom relatívne nevinne. My 
sme to v spotrebe zatiaľ nepreháňali, iba 
sme západniarom tie autá a televízory vyrá-
bali a tak na tejto nákupnej horúčke niečo 
zarobili. Teraz za to musíme zaplatiť čiastoč-
nou zmenou štruktúry našej ekonomiky. Tá 
bude musieť vyrábať iba také tovary a služ-

by, po ktorých existuje dlhodobo udržateľný 
dopyt. Táto zmena so sebou prináša dočas-
né ale bolestivé zvýšenie nezamestnanosti. 
Že veľa Slovákov začalo šetriť ešte predtým, 
ako naozaj stratili zamestnanie, je racionál-
na reakcia na hrozbu straty príjmu. Radšej 
dnes oželieť nové auto, ako zajtra nemať na 
nájom.

Tvorcovia kampane sa údajne vzdali nároku 
na honoráre a za priestor v médiách nemu-
seli platiť, čím ušetrili (!) asi 2 milióny eur. 
Popierajú tak logiku vlastného argumentu, 
ktorým sa snažia presvedčiť ľudí k míňaniu 
peňazí. Nebudú tie peniaze chýbať televízi-
ám a rádiám, ktoré spoty púšťajú? Čo magic-
ká reťaz spotreby? Marek, bojovník proti krí-
ze z Prešova, si tiež nemusel kvety kupovať 
a mohol radšej nejaké našklbať v maminej 
záhrade...

SME, 26.7.2009

Podpora na pestovanie tabaku

Celková suma: 107,3 mil. Sk v roku 2008

Suma na jedného občana: 20 Sk

Popis: V rámci národnej vyrovnávacej platby 
boli v roku 2008 vyplatené podpory na pes-
tovanie tabaku vo výške 107,3 milióna Sk. 
Rok predtým to bolo 67,1 milióna Sk (nárast 
o 60%). Podľa Zelenej správy Ministerstva 
pôdohospodárstva SR bola v roku 2007 pre-
dajná cena sušeného cigaretového tabaku 
36 000 Sk za tonu. V tom istom roku boli 
sadzby podpory na vybrané odrody tabaku 
stanovené vo výške 53 000 Sk/t pre odrodu 
Burley a 66 000 Sk/t pre odrodu Virginia. 

Zdroj: Štatistický úrad. Poznámka: údaje v stĺpci 1Q 2009 sa vzťahujú na prvý štvrťrok 
2009 a rast reálnej mzdy je počítaný medzi prvým štvrťrokom 2008 a prvým štvrťrokom 
2009

Pestovanie tabaku by na Slovensku bez pod-
pory zjavne nemohlo existovať. Schizofrénia 
verejnej správy vo vzťahu k tabaku, jeho 
podpore a zákazov fajčenia tak naďalej po-
kračuje.
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Na zamyslenie pred bojom
Juraj Karpiš

Prinášame krátky prehľad argumentov proti 
aktívnemu nabádaniu obyvateľstva k vyššej 
spotrebe.

Na začiatku stála prehnaná spotreba

Kríza je aj výsledkom nadmernej spotreby, 
ktorá nebola krytá príjmami alebo reálnymi 
úsporami. Šetrenie je prirodzený korekčný 
mechanizmus, ktorý vracia ekonomiku do 
dlhodobo udržateľného stavu. Za rast život-
nej úrovne vďačíme hlavne úsporám, ktoré 
financujú investície do čoraz efektívnejšej 
produkcie, a nie spotrebe.  Slovenská ekono-
mika pomáhala neudržateľný dopyt nasýtiť, 
preto v súčasnosti musí dôjsť k jej čiastočnej 
reštrukturalizácii tak, aby zodpovedala no-
vým podmienkam na zahraničných trhoch.

Je prečo šetriť

Na odloženie spotreby (šetrenie) existujú re-
álne dôvody. Stav slovenskej ekonomiky sa 
v priebehu jedného roka dramaticky zhoršil. 
Hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2009 
neporastie o 6,5 %, ako očakávali vládne 
odhady ešte v septembri 2008, ale naopak 
klesne o 6,2 %. Ide o rozdiel v hodnote vypro-
dukovanej slovenskou ekonomikou vo výške 
takmer 9 mld. eur. Rýchlo rastie nezamest-
nanosť, medzi júnom 2008 a júnom 2009 
prišlo o prácu 127 tisíc obyvateľov.  Keďže 
zatiaľ nevidno jasné známky zlepšenia na 
trhoch v Európskej únii je realistické očaká-
vať, že nezamestnanosť bude rásť aj v naj-
bližších mesiacoch. 

Šetrenie je aktívnym bojom s následkami 
krízy

Pri rozhodovaní o tom, akú časť príjmu člo-
vek ušetrí a akú spotrebuje, hrajú dôležitú 
úlohu očakávania. Cieľom sporenia je zabez-
pečiť požadovanú základnú mieru spotreby 
aj v prípade, že dôjde k výpadku príjmov. Je 
preto racionálnou reakciou spotrebiteľa, že 
sa v súčasnej situácii relatívne vysokého ri-
zika straty zamestnania snaží obmedziť spo-
trebu, ktorá nie je nevyhnutná. Jednoducho 
si dnes nekúpi nový televízor, aby mal zajt-
ra z čoho zaplatiť nájom. Navyše zatiaľ ne-
možno hovoriť o extrémnej reakcii zo strany 
domáceho spotrebiteľa. Podľa posledných 

údajov v prvom štvrťroku 2009 klesol HDP 
medziročne o 5,6 %. Konečná spotreba do-
mácností však klesla pomalšie,  o 1,2 %.

Ani zvýšená domáca spotreba slovenskú 
ekonomiku nezachráni

Slovensko je otvorená, exportne zameraná 
ekonomika (v roku 2008 
Slovensko exportovalo to-
vary a služby v hodnote 83 
% HDP). Jej výkonosť vo 
významnej miere ovplyvňu-
je zahraničný dopyt daný 
ekonomickou výkonnosťou 
našich najväčších obchod-
ných partnerov (Nemecko, 
Česká republika..). Práve 
prepad zahraničného do-
pytu po našich výrobkoch 
stojí za prudkým pokle-
som výkonnosti Slovenskej 
ekonomiky. Ekonomická 
teória, ktorá hovorí o sti-
mulácii ekonomiky podpo-
rou spotreby, predpokladá 
multiplikáciu takto investo-
vaného eura v ekonomike. 
V otvorených ekonomikách 
sa však k tejto multipliká-
cii docháda často mimo 
územie štátu, v ktorom k 
podpore spotreby došlo 
(spotrebiteľ nakúpi doveze-
ný tovar).

Za poklesom maloobchod-
ného predaja je aj euro

Za poklesom maloobchod-
ného predaja nie je iba 
zvýšená opatrnosť spotre-
biteľov, ale významným 
faktorom je silné euro, 
ktoré predražilo domáce 
produkty a presmerovalo 
časť nákupov slovenských 
domácností do susedných 
krajín. Pokles malobchod-
ných tržieb korešponduje 
s oslabením mien okolitých 
krajín, čo viedlo k zatraktív-

neniu tamojších cien pre Slovákov. Odhado-
vať objem nákupov v zahraničí je problema-
tické, ale je možné, že pri zahrnutí spotreby 
v zahraničí reálne k výraznému poklesu spo-
treby slovenských domácností nedošlo.

Dlhová pasca
Radovan Ďurana

Slovensko dlhodobo patrilo medzi krajiny s 
nízkym relatívnym zadlžením štátu v pome-
re k HDP. Podiel objemu dlhopisov a úverov, 
ktoré musí splatiť štát, na HDP sa dlhodobo 
znižoval, a z 41,4% v roku 2004 klesol až na 
rekordných 27,6% v roku 2008.

Inými slovami, na to, aby sa štát zbavil svojich 
dlhov v minulom roku, by musela byť použitá 
viac ako štvrtina pridanej hodnoty vytvorenej 

na Slovensku za celý jeden rok. V porovnaní 
s krajinami ako Taliansko (105,8%), Belgic-
ko (89,6%), alebo absolútny víťaz Japonsko 
(202,5%), je to skutočne dobré postavenie, 
hoci k lídrom tejto štatistiky ako je Estónsko 
(4,8%) či Rumunsko (13,6) máme ďaleko. 
Rovnako treba pripomenúť, že slovenské 
vlády dlh neznižovali, ale z dlhu sme vďaka 
rýchlej expanzii HDP vyrástli. Bohužiaľ, takto 

nízku hodnotu neudržíme dlho.

Pokles HDP s rastúcim deficitom verejných 
financií nás v priebehu pár rokov posunie na 
iné úrovne, postupne až k hranici 50% dlhu 
na HDP.

Predpovedanie budúceho dlhu nie je jedno-
duché a nespočíva len v prostom pripočíta-
vaní ročných deficitov verejných financií. V 
teórii štátnych financií sa na výpočet rela-
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Návod úspešného ministra financií
Radovan Ďurana

Na celej veci je  vtipné hlavne vygradovanie 
vyčkávacej stratégie, ktorá do dejín a učeb-
níc vstúpi ako návod úspešného ministra fi-
nancií na riadenie rozpočtu v čase krízy.

„Znižovanie rozpočtových výdavkov v tomto 
roku tak už nebude realizované a budeme 
sa sústreďovať na ďalšie roky,“ povedal mi-
nister financií Počiatek.  

Aj vďaka tomuto výroku minister svojej oce-
nenie : „Najlepšieho ministra financií Európy 
za rok 2008“ s najväčšou pravdepodobnos-
ťou nezopakuje. Toto ocenenie totiž získal za 
to, že v čase prudkého ekonomického rastu 
pokračoval v pôvodných plánoch konsoli-
dácie verejných financií, to znamená že nič 
podstatné nezmenil . Nezasahovať do verej-
ných financií sa bohužiaľ rozhodol aj v tomto 
roku a filigránsky túto úlohu prenechal no-
vému ministrovi financií (vychádzame z hy-
potézy, že ministrovanie ho už v novej vláde 
nebude baviť).

Že budúci rok dôjde k zásadným škrtom? 
Tomu verí snáď len jeho hovorca. Na celej 

veci je  vtipné hlavne vygradovanie vyčkáva-
cej stratégie, ktorá do dejín a učebníc vstúpi 
ako návod úspešného ministra financií tak-
to:

Riadenie verejných financií v čase krízy:

1) prvé štyri mesiace ignoruj akékoľvek sig-
nály a štatistiky

2) nasledujúce dva mesiace čakaj na 
presnejšie čísla, lebo bez nich sa nedá „zod-
povedne“ rozhodnúť

3) počas letných prázdnin choď na dovolen-
ku

4) po návrate z dovolenky na konci augusta 
oznám, že už je neskoro šetriť , a požiadaj o 
odloženie termínu prípravy nového rozpočtu 
(opäť z dôvodu čakania na presné čísla)

Pre daňových poplatníkov je však podstatný 
jeho výrok uvedený hore, ktorý bohužiaľ nija-
ko nevysvetľuje, prečo by sa malo pokračo-
vať  v neefektívnom obstarávaní a financo-
vaní rozsiahlej verejnej správy. Okrem toho, 
že je v rozpore s pôvodnými , dnes už s kľu-

dom môžeme povedať „veľkohubými“ vyhlá-
seniami o šetrení  , znamená to hlavne ne-
pochopiteľné zadlžovanie občanov formou 
pokračujúceho plytvania. Ničnerobenie trvá 
od začiatku roka (zoškrtanie kapitálových vý-
davkov nemožno považovať za šetrenie, ale 
v prípade slovenských vlád za prenášanie 
skrytého investičného dlhu na budúce ge-
nerácie) a bude nás to stáť miliardy korún, 
nielen na úrokoch.

tívneho zadlženia z v čase t používa vzorec, 
ktorý kombinuje viacero premenných:

zt=zt-1*(1+rt)/(1+gt)+Dt

zt-1 predstavuje zadlženie v predchádzajú-
com roku, rt priemernú úrokovú sadzbu štát-
neho dlhu v roku t, gt nominálny rast HDP a 
Dt deficit verejných financií v roku t.

Budúce zadlženie tak okrem samotného 
každoročného deficitu ovplyvňuje tiež po-
mer úrokovej sadzby a rastu HDP. Ak rastie 
HDP rýchlejšie ako je sadzba, ktorú štát platí 
na úrokoch, podiel je menší ako jedna, a tak 
vzniká predpoklad pre znižovanie relatív-
neho podielu dlhu. Ak sú úroky vyššie ako 
rast HDP, verejné financie musia skončiť s 
prebytkom, aby mohlo zadlženie klesnúť. 
Opačný príklad čaká Slovensko v tomto a 
pravdepodobne aj v nasledujúcich rokoch. 
Nasledujúca tabuľka popisuje pravdepodob-
ný vývoj štátneho dlhu: 

V tabuľke som použil v podstate optimistic-
ké predpoklady. Priemerná úroková sadzba 
štátnych dlhopisov bola v roku 2008 4,5%, 
na nasledujúce roky optimisticky predpokla-
dáme v súvislosti s rastom dlhu len mierny 

rast úročenia (hoci pri poslednej domá-
cej aukcii „dlhých“ dlhopisov štát musel 
ponúknuť 5,2%) . Premennú rast HDP sme 
čerpali z aktuálnej a v nasledujúcich rokoch 
veľmi optimistickej makroprognózy Minister-
stva financií.

V tabuľke si tiež predstavujeme vládu, ktorá 
sa skutočne bude snažiť znižovať schodok 
verejných financií pod úroveň maastricht-
ských troch percent.

Aj pri týchto predpokladoch by malo v prie-
behu 4 rokov dôjsť k masívnemu rastu zadl-
ženia, až k hranici 44%. V praktickej reči úro-
kov by to tiež znamenalo nárast úrokových 
nákladov z 25,5 na 47 mld. Sk. To znamená 
úroky vyššie o o 85%. Ak predpokladáme, že 
vplyvom nízkych daňových príjmov vláda ne-
bude významne zvyšovať výdavky štátneho 
rozpočtu, znamená to tiež, že týchto 22 mld. 
Sk bude musieť zobrať ministerstvám. Hoci 
priestor na šetrenie v štátnom rozpočte je 
obrovský, problémy, ktoré sú so šetrením už 
dnes skôr naznačujú, že výdavky štátneho 

r o z p o č t u 
naďalej po-
rastú.

V y s o k é 
úroky na 
splácanie 
š t á t n e h o 
dlhu majú 
viaceré ne-
gatíva. Ni-

elen nemožnosť využitia daní na iné, lepšie 
účely (infraštruktúra, vzdelávanie) ale aj ob-
medzený priestor na znižovanie budúceho 
daňového zaťaženia. Vysoké úrokové sadzby 
so stagnujúcim HDP zároveň vytvárajú tzv. 

dlhovú pascu, keď zbaviť sa dlhu neumožňu-
je ani vyrovnaný rozpočet verejnej správy.

Treba tiež poznamenať, že uvedený vzorec 
síce postihuje podstatu zmeny relatívneho 
zadlženia, existujú však faktory, ktoré môžu 
výslednú hodnotu štátneho dlhu znížiť. Tak 
sa stalo aj v minulom roku, keď dosadením 
skutočných parametrov malo dôjsť k mierne-
mu nárastu dlhu, v skutočnosti však došlo k 
poklesu. Na túto skutočnosť majú vplyv mi-
nimálne dve skutočnosti. Na jednej strane je 
to použitie majetku štátu na úhradu deficitu 
verejných financií. Napríklad dotácia deficitu 
Sociálnej poisťovne zo štátnych finančných 
aktív. Alebo lepšie využitie zostatku inštitú-
cií verejnej správy v štátnej pokladnici. Prie-
bežné zostatky na účtoch štátnych inštitúcií 
umožňujú štátu tieto zdroje používať a o to 
menej si potom musí požičať na dlhopiso-
vých trhoch. Štát si tak požičiava rádovo 120 
-150 mld. Sk.

Dobré umiestnenie v medzinárodnom porov-
naní zadlženosti neznamená, že vláda „má 
priestor“ na zvyšovanie zadlženia. Slovenská 
ekonomika, ktorá v priebehu dvoch rokov 
dokáže klesnúť zo 6,5% rastu HDP na reál-
ny -6% pokles, kde daňové príjmy v priebehu 
jedného roka klesnú o 10%, je príliš citlivá 
na to, aby sa mohla pustiť do vysokých dlhov 
a vysokých úrokových nákladov. Tie totiž v 
prípade malej ekonomiky obyčajne vedú na-
jprv k nestabilite verejných financií a neskôr 
k rastu daňového zaťaženia. Nie je treba 
zdôrazňovať, že vysoké dane pracovné mies-
ta nevytvárajú, ale práve naopak, posielajú 
ich do krajín s nižším daňovým zaťažením.

Aktuálne.sk, 29.7.2009
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Rast na obzore?
Juraj Karpiš

Každý chce konečne čítať dobré správy, zba-
dať pevninu solídneho rastu na obzore. Keď 
dlho nechodili, z núdze sa začalo za dobré 
považovať niečo, čo je iba menej zlé.

HDP Nemecka a Francúzska, našich dôleži-
tých obchodných partnerov, oproti predchád-
zajúcemu štvrťroku vzrástol o 0,3 percenta. 
A po vyše 11- percentnom páde, oproti pre-
chádzajúcemu štvrťroku, o 2,2 percenta na-
rástol aj slovenský HDP.

Je koniec recesie? Iba v prípade, ak si rece-
siu slepo zadefinujete ako dva po sebe idúce 
štvrťroky klesajúceho HDP. No Američania, 
ale ani Nemci, takúto definíciu nepoužívajú. 
Štvrťrok s rastom HDP v strede recesie nie je 
nič nezvyčajné.

V druhom kvartáli 2001 rástlo americké  
HDP 2,6 -percentným tempom, no recesia 
sa oficiálne skončila až v novembri. Navyše 
oficiálny rast v Nemecku a Francúzsku treba 
brať s rezervou. Čísla sú totiž zahmlené rôz-
nymi dočasnými vládnymi intervenciami do 
ekonomík.

Miliardy eur išli v Nemecku na šrotovné, vo 
Francúzsku aj na reštaurovanie historických 
pamiatok, či iné stimuly. Áno, verejné finan-
cie môžu dočasne zvýšiť HDP. Udržateľný rast 
však prinesie jedine súkromný sektor, ktorý 
si obrovské verejné projekty v budúcnosti 
odskáče vysokými daňami.

Zabudnite na teoretické definície recesie. 
Problémy, ktoré stáli na začiatku, sú stále 

tu. Počet nesplácaných hypoték v USA prud-
ko rastie, ceny nehnuteľností pokračujú v 
páde, americký spotrebiteľ šetrí, firmy tvoria 
zisky vyhadzovaním ľudí, nie vyššími tržba-
mi, európske banky sú s odpisovaním strát 
len na začiatku, zadlženie európskych krajín 
a USA dramaticky rastie a Čína nafukuje ďal-
šiu bublinu, ktorá skôr či neskôr praskne do 
tváre svetovej ekonomiky. Na optimizmus je 
skoro a  na obzore nevidno zem. Len roztrú-
sené skaly.

SME, 16.8. 2009

Menej práce, menej peňazí
Radovan Ďurana

Fond poistenia v nezamestnanosti zostane 
aj napriek kríze v pluse. Peniaze z neho budú 
lákať na získavanie politických bodov.

Rozpočet Sociálnej poisťovne bol zostavova-
ný s rovnakou dávkou optimizmu ako rozpo-
čet celej verejnej správy. V súlade s klesajú-
cou nezamestnanosťou v predchádzajúcom 
období predpokladal aj pokles výdavkov na 
tieto dávky. To ešte v Bratislave prevažovala 
romantická predstava, že nás sa táto kríza 
netýka a k žiadnemu rastu nezamestnanosti 
nemôže dôjsť.

Nový rok priniesol prekvapujúce vytriezvenie. 
Kým na konci júna minulého roka sa o za-
mestnanie uchádzalo 223 tisíc ľudí, v tomto 
roku je to už 349 tisíc. Viac ako 50 percentný 
medziročný nárast uchádzačov sa, pochopi-
teľne, prejavil aj na počte poberateľov dávky 
v nezamestnanosti. Oproti priemeru minu-
lého roka, keď dávku poberalo 24-tisíc ľudí, 
posiela poisťovňa dávky takmer trojnásob-
nému počtu nezamestnaných.

To sa logicky prejaví na zvýšení nároku na 
výdavky fondu poistenia v nezamestnanos-
ti. Ak predpokladáme, že zhruba 60-tisíc 
mesačných poberateľov tejto dávky bude 
zároveň priemernou hodnotou za celý rok, 
tak pri priemernej dávke 240 eur sa objem 
výdavkov vyšplhá na viac ako 173 miliónov 
eur. Plánovalo sa pritom 64 miliónov eur. 
Aj napriek tomu by však fond ako taký mal 
skončiť v prebytku.

Aj keď zahrnieme skutočnosť, že nárast 
počtu nezamestnaných sa približne rovná 
veľkosti výpadku prispievajúcich poistencov, 
a očakávame, že príjmy fondu sa oproti mi-
nulému roku nezmenia vďaka stále rastúcej 
mzde, vznikne prebytok takmer 100 milió-
nov eur. O čom tieto čísla vypovedajú?

Hlavný postihnutý

Po prvé, nastavenie sadzby do fondu bolo v 
uplynulom období neúmerne vysoké. Sad-
zba sa však nemenila z prostého dôvodu, 
prebytok bol takmer v celej výške použitý na 
výplatu dôchodkov. Dôchodkový fond bude 
hlavným „postihnutým“ z dôvodu poklesu 
prebytku. Výpadok príjmov bude štát musieť 
poisťovni doplatiť - a to buď znížením štát-
nych aktív, alebo zvýšením štátneho dlhu.

Po druhé, očakávaný prebytok vo fonde na 
konci roka je dnes lákavým koláčom na de-
lenie a zisk politických bodov. Dovolím si tvr-
diť, že keby mal byť ku koncu roka fond na 
nule alebo stratový, návrhy na predlžovanie 
obdobia poberania dávky by nevznikli. Ko-
niec koncov, kríza predsa nie je dostatočný 
dôvod na zmenu pravidiel počas hry, ktorú 
sme zaviedli za čias s podstatne vyššou ne-
zamestnanosťou, akú máme dnes. Navyše,  
v situácii, keď zákon prikazuje zamestná-
vateľovi vyplatiť dvoj , resp. trojmesačné od-

stupné pri prepúšťaní.

Tieto návrhy sú pritom rovnako krátkozraké, 
ako bolo plánovanie optimistického rozpoč-
tu. Rast nezamestnanosti môže nabrať v 
budúcom roku rýchlejšie otáčky a niekoľko-
miliardová rezerva na výplaty dávok sa hodí. 
Politická vôľa je však silnejšia ako účtovná 
zásada opatrnosti a na ministerstve sa už 
hľadá optimálny pomer, ako predĺžiť dávku 
nezamestnaným, a zároveň nedostať fond 
do straty. Pri „reformovaní“ fondu by však 
nemali zabudnúť ani na úpravu miery záslu-
hovosti vo výplate dávok, ktorá významne 
skracuje rozpočet fondu.

Naozaj solidárny systém?

V minulom roku poberalo takmer dvetisíc 
nezamestnaných dávku vyššiu ako 631 eur. 
Osem percent poberateľov s dávkou nad 
400 eur „spotrebovalo“ odhadom 16 per-
cent výdavkov fondu. Aktuálne je maximálna 
výška dávky 1105 eur, teda viac než dvoj-
násobok priemernej čistej mzdy. Je pritom 
zrejmé, že ľudia s vysokými príjmami majú 
dostatok možností, ako sa zabezpečiť proti 
výpadku príjmu, preto takéto vysoké dávky 
sú v solidárnom sociálnom systéme ťažko 
obhájiteľné.

Maximálna výška dávky by teda mala byť 
podstatne nižšia. Ušetrené prostriedky fon-
du by nemali byť použité na predĺženie ob-
dobia poberania dávky, ale vrátené na trh 
práce v podobe zníženia sadzby všetkým 
ostatným poistencom. Aj drobné zmeny uľa-
hčia dýchanie ohrozeným pracovným mies-
tam a podporia tvorbu nových. A to je naj-
lepší spôsob, ako uchrániť tento fond pred 
budúcimi stratami.

SME, 27.7.2009
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Šetrenie po írsky
Richard Ďurana

Opakovane upozorňujeme na akútnu po-
trebu šetrenia vo vyhladovaných verejných 
financiách, ktoré aj v dôsledku nízkych da-
ňových príjmov spôsobených hospodárskou 
krízou pripomínajú vyschýnajúcu studňu.

Minister Počiatek sľubuje zoznam akčného 
šetrenia na september, takýto neskorý ter-
mín však iba znamená ďalšie prejedanie 
peňazí, ktoré už potom nebudeme môcť 
ušetriť.

Možno by naši politici mohli svoju pozornosť 
upriamiť na Írsko, krajinu, ktorá bola done-
dávna považovaná za ekonomického tigra 
(rovnako ako my) a ktorá teraz bojuje s vý-
razným nárastom nezamestnanosti (rovna-
ko ako my).

Tamojšia vláda zostavila špeciálnu skupinu, 
ktorá sa zamerala na vyhodnotenie štátnych 
služieb a na výdavkové programy. Hodnotila 
všetky erárne výdavky naprieč všetkými mi-
nisterstvami a úradmi, hľadala, kde sa dá 
ušetriť a kde sa môžu prepúšťať štátni za-
mestnanci. Pretože je kríza a v kríze treba 
hľadať krízové riešenia.

Výsledok? Podľa skupiny je možné ročne 
ušetriť 5,3 miliardy eur a v šesťmiliónovom 
Írsku možno prepustiť 17 300 štátnych za-
mestnancov.

Tamojšia vláda nelení a s prvými šetriacimi 
opatreniami prišla už v júli minulého roku, v 
apríli tohto roku prišli ďalšie škrty vo výdav-
koch. Treba však povedať, že veľa možností 
(podobne ako napríklad Lotyšsko), ani nema-
la. Schodok verejnej správy na HDP v roku 
2008 dosiahol mínus 7,1%. V roku 2010 sa 
dopredu počíta so znižovaním výdavkov o 4 
miliardy eur.

Írsky minister financií sa na rozdiel od našich 
ochrancov sociálnych istôt postavil k problé-
mu zodpovedne: „Uvedomujem si, a vláda si 
uvedomuje, že voľby, ktoré stoja pred nami, 
nie sú jednoduché a bezbolestné. Ich nasle-
dovanie si vyžaduje kolektívne spoločenské 
úsilie, ktoré nebude chrániť vybrané záujmy 
na úkor ostatných.“

Naša vláda nemusí zostavovať špeciálne 
skupiny na identifikáciu možných úspor. Sta-
čí ministerstvám okresať rozpočty a ostane 

Meškajúcu harmonizáciu sadzieb páli vysoká zásluhovosť
Radovan Ďurana

Ešte v novembri minulého roka vyhlásila mi-
nisterka Tomanová, že k zreálneniu sadzieb 
odvodov by malo dôjsť od januára 2010. Už 
vtedy to znelo málo pravdepodobne, a pred 
pár dňami hovorkyňa ministerstva oznámila, 
že v januári sa nič meniť nebude. A veľmi 
pravdepodobne sa nebude až do konca roka 
2010. Pochopiteľne, odhaľovať voličom neli-
chotivé skutočnosti o prvom pilieri vo voleb-
nom roku nie je dobrá stratégia.

Harmonizácia sadzieb totiž nie je taký jed-
noduchý krok, ako by sa mohlo zdať pri po-
hľade na bilanciu fondov. Kameňom úrazu 
je, pochopiteľne, fond starobného poistenia, 
do ktorého nesmeruje oficiálnych 18 % od-
vodov, ale zhruba 26 %. Ak by vláda a pois-
ťovňa priznali farbu, museli by riešiť problém 
výpočtu dôchodku pre sporiteľov v druhom 
pilieri. Tým by sa podľa súčasného zákona 
mala časť dôchodku z poisťovne v budúcnos-
ti krátiť o 50 %. V prípade zreálnenia sad-
zby odvodu sporiteľov do prvého piliera na 
17 % by sa dávka mala krátiť len o tretinu. 
To, pochopiteľne, ešte viac zvýši budúce 
nároky na rozpočet poisťovne. Odpoveď by 
sa tiež musela hľadať na otázku, či by tieto 
nároky mali byť priznané aj spätne, keďže 
prax transferov medzi fondmi sa aplikuje už 
niekoľko rokov. No aj keby boli tieto otázky 
spravodlivo vyriešené, pre poistencov a spo-
riteľov by stále znamenali len prázdny sľub, 
ak v pokladnici poisťovne budú naháňať 

myši pavúky. To koniec koncov ohlásil už na 
túto jeseň riaditeľ poisťovne Muňko. Dukáty 
do truhly bude musieť, prirodzene, dosypať 
vláda, aspoň tak jej ukladá zákon. Po vyčer-
paní zdrojov štátnych finančných aktív bude 
musieť načrieť do štátneho rozpočtu a po-
kúsiť sa v ňom nájsť rádovo desiatky miliárd 
korún. Tento problém však nie je otázkou 
pár rokov, dotovanie poisťovne, ak nedôjde 
k rastu odvodov, bude trvať desiatky rokov, 
pričom suma bude v dôsledku súčasného 
nastavenia neustále rásť. Na svedomí to má 
vysoká miera zásluhovosti, ktorá je typická 
pre väčšinu dávok poisťovne, či ide o dávku 
v nezamestnanosti, ale hlavne o dôchodky. 
Zásluhovosť, čiže závislosť výšky dôchodku 
od predchádzajúcich príjmov, vedie k prud-
kému rastu dôchodkových dávok. O dôchod-
koch sa  obyčajne hovorí najmä v súvislosti 
s jeho priemernou výškou (cca 9 600 Sk, 
318,6 eura), ale nespomína sa priemerná 
hodnota aktuálne, v tomto roku priznaných 
dôchodkov. Podľa štatistiky poisťovne bol 
priemerný dôchodok u mužov priznaných 
v čase dosiahnutia dôchodkového veku za 
prvé štyri mesiace tohto roka 13 659 Sk 
(453,4 eura). Pozoruhodnejšia je však výš-
ka dôchodku priznaného po nároku, to zna-
mená občanovi pracujúcemu aj po prekro-
čení dôchodkového veku. U mužov to bolo 
18 495 Sk (613,9 eura), u žien 12 642 Sk 
(419,6 eura). Po nároku bola pritom prizna-

ná takmer pätina mužských dôchodkov (17 
%), u žien to bol každý šiesty dôchodok.

Vysoké dôchodky ohraničené štedrým troj-
násobkom priemernej mzdy budú vytvárať 
čím ďalej väčší tlak na výdavky Sociálnej po-
isťovne. Podiel dôchodcov s vysokými dáv-
kami bude rásť nielen s rastúcimi príjmami 
obyvateľstva, ale aj preto, že kvôli vyššiemu 
veku dožitia poberajú vysoké dôchodky dlhší 
čas. Treba poznamenať, že 18,5 tis. Sk je o 
takmer tisíc korún vyššia suma ako čistý prí-
jem zamestnanca s priemernou mzdou. Pri 
očakávanom klesajúcom počte pracujúcich 
si vďaka takto luxusne nastavenému systé-
mu zakladáme na veľký problém.

Obmedzenie zásluhovosti znamená zníženie 
maximálnej výšky dôchodku a stanovenie 
nového vzorca výpočtu dávky, ktorá bude 
platiť pre budúcich dôchodcov, ktorí dnes 
majú ešte ďaleko do dôchodku. Tým súčas-
ným budeme musieť splatiť to, čo im sľubuje 
súčasný zákon. Stanovenie novej hranice a 
vzorca by malo byť výsledkom verejnej a ot-
vorenej diskusie. Len tak bude možné dosia-
hnuť akceptovanie štátneho dôchodkového 
systému verejnosťou. A popritom sa sfúkne 
aj meškajúca harmonizácia sadzieb.

Hospodárske noviny, 18.8. 2009

úlohou pre ministerstvá, ktoré majú najlep-
šie lokálne vedomosti o tom, kde ušetriť 
a koľko ľudí je na výkon stanovených úloh 
potrebných, aby sa do rámca prostriedkov 
zmestili.
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Kde začať so šetrením
Radovan Ďurana

V septembri, možno v auguste, by sme sa  
v materiáli z pera Ministerstva financií SR 
mali dozvedieť, aké úspory vláda pripravuje 
v tohtoročnom štátnom rozpočte. Na verej-
nosť zatiaľ prenikajú informácie skôr o tom, 
kde vláda šetriť nebude, ako o tom, kde sku-
točne uberie. Tak sme sa pred pár dňami od 
hovorcu Šmála napríklad dozvedeli, že šetriť 
sa nebude na platoch zamestnancov verej-
nej správy. Nie je prekvapujúce, že to hovorí 
práve hovorca ministra financií, ktorý svojim 
zamestnancom v ústredí minulý rok zvýšil 
priemerne platy o 22,5 %.

O škrtaní pracovných miest pritom už hovo-
ril aj tajomník ministra František Palko. Na 
mysli mal neobsadené tabuľkové pracovné 
miesta, na ktoré si ministerstvá nárokujú 
mzdové výdavky. V minulom roku bolo ne-
obsadených 6 000 pozícií. Zrušenie týchto 
miest by zjavne nenarušilo výkon verejnej 
správy, veď rozpočtové organizácie pracujú s 

takýmto neobsadeným počtom už niekoľko 
rokov za sebou.

Pri priemerných mzdových nákladoch na jed-
ného zamestnanca vo výške 38-tisíc Sk by 
ročná úspora takto zrušených miest dosiah-
la 2,7 mld. Sk. Pre verejné financie by to bolo 
lacné šetrenie, veď na rozdiel od zrušenia 
obsadených pracovných miest by nevznikli 
„odborárske“ náklady v podobe výplaty tro-
jmesačného odstupného. Neexistujúci za-
mestnanci by tiež nepoberali dávky v neza-
mestnanosti či v hmotnej núdzi. Uskromniť 
by sa však museli ministri, pretože mzdové 
prostriedky neobsadených pracovných miest 
používali na výplatu odmien. Avšak desaťper-
centný medziročný prepad daňových príjmov 
štátneho rozpočtu by mal byť dostatočným 
dôvodom na takéto „uskromnenie“.

Podobný krok plánuje aj české ministerstvo 
financií, kde sa uvažuje o zrušení 13 000 
neobsadených miest. V mzdovej politike 

však plánuje aj zmrazenie platov vo verejnej 
správe. České ministerstvo zároveň uvažuje 
o zavedení paušálnych úspor na minister-
stvách vo výške 5 až 20 % z prevádzkových 
nákladov, pričom bude na rozhodnutí kaž-
dého ministra, kde dané prostriedky ušetrí. 
Na rozdiel od centrálneho šetrenia formou 
zastavenia nákupu napríklad kopírok, je 
takýto prístup efektívnejší. Ministri majú lep-
šie informácie o tom, kde sa dá ušetriť bez 
ohrozenia chodu rezortu. Samozrejme, že k 
šetreniu dôjde len vtedy, ak budú ministri 
motivovaní zvýšením či znížením ich miezd, 
v prípade nenaplnenia požadovaných úspor.

Nech už vláda zvolí akúkoľvek metódu šetre-
nia na prevádzkových výdavkoch, jej odkla-
danie každým dňom zvyšuje hodnotu štátne-
ho dlhu pripadajúceho na každého občana 
Slovenska.

Hospodárske noviny, 30.7.2009

V ústrety vyššej nezamestnanosti
Radovan Ďurana

Prešovský a Banskobystrický kraj už dosiahli 
20 percentnú mieru nezamestnanosti. Ko-
šický je v tesnom závese. Najviac nezamest-
naných pribudlo na východnom Slovensku. 
Rimavská Sobota a Revúca sa opäť dostali 
nad hranicu 30 percent.

Osoby bez zaradenia, predovšetkým vraca-
júci sa fuškári zo zahraničia tvoria takmer 
polovicu nezamestnaných, nekvalifikovaní 
zamestnanci, robotníci a zamestnanci s níz-
kou kvalifikáciou tvoria viac ako tretinu. Pro-
dukcia slovenskej ekonomiky klesá, tvorba 
nových pracovných miest stagnuje.

Účinnejší nástroj neexistuje

V tomto prostredí chce vláda a odborári zvy-
šovať zamestnávateľom minimálne náklady 
na jedno pracovné miesto. Účinnejší nástroj, 
ako podporovať rast nezamestnanosti, sa 
nájde len ťažko. Pripomínam, že pre úpravu 
v slovenskom Zákonníku práce s koeficient-
mi minimálnej mzdy podľa stupňov nároč-
nosti práce sa minimálne náklady zvyšujú 
na všetkých pracovných pozíciách, nielen 
tých s najnižšou mzdou.

Vláda plánuje zvýšiť minimálnu mzdu, ktorá 
už teraz patrí v pomere k priemernej mzde v 
priemysle a službách k najvyšším v Európs-
kej únii a len tri krajiny mali už v roku 2007 
vyšší pomer ako  slovenských 46,6 percenta. 
Navrhovanú výšku minimálnej mzdy 319,5 
eura aktuálne nedosahuje ani jedna z krajín 
Visegrádskej štvorky. Môžeme si tento luxus 
dovoliť?

Uplynulé roky ukázali, že dohody vlády a 
odborárov sú silnejšie ako akákoľvek ekono-

mická logika. Vláda sa zaviazala s odbormi 
udržiavať štandard zamestnancov, mini-
málnu mzdu však nezvyšuje o rast inflácie 
(odhad na rok 2009 je 2,5 percenta), aby 
udržala ich kúpnu silu, ako odporúča aj 
Medzinárodná organizácia práce (MOP), ale 
navrhuje rast o 8,1 percenta. A to napriek 
tomu, že aj MOP vo svojej aktuálnej analýze 
uvádza, že očakávať zvyšovanie minimálnej 
mzdy pri klesajúcom HDP je nerealistické.

Zvyšovanie minimálnej mzdy je dramatic-
ké a súčasný návrh nezodpovedá rastu 
pridanej hodnoty na pracovných pozíciách 
vyžadujúcich nízku kvalifikáciu. Od roku 
2006 vzrástla jej hodnota o 16 percent. 
Ešte v roku 2006 nedosahovala slovenská 
minimálna mzda ani 75 percent priemeru 
ostatných krajín V4, teraz sa chystá na čelo 
rebríčka, hoci priemerná mzda také pokroky 
neurobila.

Minimálna mzda je jedným z nástrojov 
ochrany zamestnancov, avšak na úkor všet-
kých nezamestnaných. Pritom snaha zvýšiť 
životnú úroveň zvyšovaním minimálnej mzdy 
je naivná. Stačí sa pozrieť do Česka, kde 
sa minimálna mzda nezmenila tri roky, a 
životná úroveň je tam naďalej vzdialená tej 
slovenskej. Zahraničný investor si rozmyslí 
či vstúpi do Maďarska, kde je minimálna 
hrubá mzda 262 eur, alebo na Slovensko, 
drahšie takmer  o 60 eur.

Staré zaniknú, nové nevzniknú

Krátkozrakosť vlády a odborárov najťažšie 
zasiahne menej rozvinuté regióny. Minimál-
na mzda dosahuje v Prešovskom kraji viac 

ako 55 percent miestnej priemernej mzdy, 
a sú okresy. Tie pracovné miesta, ktoré svo-
jou pridanou hodnotou neprelezú novú vyš-
šiu latku minimálnej mzdy, pravdepodobne 
zaniknú a nové vzniknú len ťažko. Jej ploš-
né zvyšovanie je tak najlepšou cestou, ako 
brániť poklesu nezamestnanosti, respektíve 
napomáhať jej rast, aj preto by mala byť v 
ideálnom prípade zrušená úplne.

Ak má ostať zachovaná, vzhľadom na od-
lišné podmienky medzi krajmi na trhu prá-
ce,  treba ju významne diferencovať. Je ab-
surdné, aby tá istá výška minimálnej mzdy 
platila v Bratislave s takmer neexistujúcou 
nezamestnanosťou, ako  aj v Rimavskej 
Sobote s 30 percentami nezamestnaných 
a oveľa nižšou priemernou mzdou. Tým, sa-
mozrejme, nemyslím to, že zamestnanec v 
na východe si zaslúži menší plat. No snaha o 
ochranu zamestnancov by mala brať do úva-
hy miestnu ekonomickú realitu a množstvo 
nezamestnaných, ktoré vysoká minimálna 
mzda nepustí na trh práce.

SME 13. 8. 2009
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V minimálnej mzde patríme medzi lídrov
Radovan Ďurana

Minimálne mzdy v EÚ boli v januári 2009 v 
rozpätí od 123 eur (Bulharsko) až po 1642 
eur (Luxembursko) v hrubom. Spomedzi 
20tich krajín EÚ, ktoré majú zavedenú ploš-
nú minimálnu mzdu, 6 krajín ju má vyššiu 
ako 800 eur. Na Slovensku je aktuálne plat-
ná minimálna mzda 296 eur čo je o 9,2% 
viac ako minulý rok.

Porovnávanie absolútnej výšky minimálnej 
mzdy nám však moc o jej význame na trhu 
práce nepovie, jej absolútna výška je totiž 
ovplyvnená cenovou úrovňou a hladinou 
miezd v danej krajine. Vyššiu vypovedajúcu 
hodnotu má porovnanie minimálnej mzdy s 
priemernou mzdou v priemysle a službách 
(bez verejnej správy), teda odvetviach, ktoré 
výška minimálnej mzdy priamo ovplyvňuje.

Minimálna mzda ako percento priemerných 
hrubých mesačných miezd v priemysle a 
službách je uvedená v grafe 1.

Slovensko má podľa tohto grafu v pomere 
k mzdám v priemysle a službách štvrtú na-
jvyššiu minimálnu mzdu v krajinách EÚ s 
plošnou minimálnou mzdou. Hoci graf bol 
zostavený z údajov za rok 2007, vzhľadom 
na rast slovenskej minimálnej mzdy o 9,2% 
oproti roku 2008, môžeme predpokladať, že 
pozíciu sme minimálne „udržali“.

Vysokonastavená minimálna mzda, ktorá 
dosahuje takmer 50% priemernej mzdy 
obmedzuje zamestnávateľov v tvorbe pra-
covných miest s nízkou pridanou hodnotou. 
Kým napríklad v Maďarsku môže firma za-
mestnať pracovníka, ktorý vyprodukuje hod-
notu na úrovni 40 % tamojšej priemernej 
mzdy, u nás takéto pracovné miesto ani ne-
vznikne. Slovenský zamestnávateľ by musel 
pracovníkovi totiž vyplatiť minimálne 46,6 % 
priemernej mzdy, čiže by takéto miesto mu-
sel dotovať.

Rast minimálnej mzdy zaujíma aj zahranič-
ného investora, ktorý uvažuje nad otvorením 
nového závodu a prirodzene odhaduje jej 
budúci vývoj. Minimálna mzda totiž priamo 
ovplyvňuje jeho budúce mzdové náklady. Vý-
voj minimálnej mzdy popisuje graf 2.

S výnimkou minulého roka bol medziročný 
rast minimálnej mzdy (sledovanej vždy v 
januári daného roka) prepočítanej na eurá 
na Slovensku najvyšší spomedzi krajín V4. 
Uvedené zmeny sú výsledkom kombinácie 
zmien nominálnych sadzieb a kurzových po-
hybov lokálnych mien.. Slovensko tak relatív-
ne za posledné tri roky pre zamestnávateľov 
najviac zdraželo.

Výsledkom prudkého rastu minimálnej mzdy 
na Slovensku je druhá priečka v absolútnej 
výške minimálnej mzdy medzi krajinami V4, 
ako ukazuje graf 3.

Slovenská minimálna mzda sa zhruba z po-
lovičnej úrovne v roku 2002 oproti priemeru 

vyšehradskej štvorky prepracovala do čela 
rebríčka. Jedna z konkurenčných výhod slo-
venského pracovného trhu sa tak stratila. 
Rovnako stratené sú aj pracovné miesta, 
ktoré museli byť zrušené, keďže pridaná 
hodnota práce už nezodpovedala zvýšenej 
hodnote minimálnej mzdy.

Minimálna mzda je dvojsečnou zbraňou, kto-
rá so sebou nesie významné negatíva. Hoci 
tým, ktorých pracovné miesta sú stabilné, 
prináša jej rast pozitíva, tým ktorí pracovné 
miesto hľadajú, zhoršuje možnosti uplatniť 
sa. Umelý zásah do odmeňovania v podobe 
zákonom stanovenej minimálnej mzdy núti 
podnikateľov upravovať, prípadne rušiť svoje 

podnikateľské plány. Na Slovensku je jej do-
pad ešte silnejší, keďže minimálna mzda je 
prostredníctvom šiestich koeficientov stano-
vená pre celé spektrum pracovných zarade-
ní – od upratovačov až po vedúcich pracov-
níkov. Návrh na zvyšovanie minimálnej mzdy 
o 8,1%, keď priemerné mzdy možno vôbec 
neporastú a počet nezamestnaných vzrás-
tol za prvý polrok o 127 tisíc, je prilievaním 
benzínu do ohňa negatívnych dopadov hos-
podárskej krízy. Tento krok zbytočne predĺži 
fázu zotavovania slovenskej ekonomiky a 
spomalí jej budúci rast.

Aktuálne.sk, 6.8. 2009
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Cena štátu

Priame platby poľnohospodárom 

www.cenastatu.sk

Oproti roku 2005 vzrástli priame platby 
poľnohospodárom takmer o 100%. V roku 
2008 dosahovali priame platby vyše 80 % 
priemeru krajín EÚ. Platobná agentúra vypla-
tila 11,1 mld. Sk, platby sa vykonávajú počas 
obdobia, ktoré začína 1. decembra a končí 
30. júna nasledujúceho roka. Tým dochád-
za k nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
štátneho rozpočtu v bežnom roku, a takisto 
to komplikuje štatistické porovnávanie.

Je viacero druhov priamych platieb:

Na jednotnú platbu na plochu (SAPS) bolo 
vyplatené celkom 5,4 mld. Sk,  na osobitnú 
platbu na ovocie a zeleninu 14,5 mil. Sk, na 
osobitnú platbu na cukor 0,5 mld. Sk. V rám-
ci národnej vyrovnávacej platby boli vyplate-
né podpory na pestovanie plodín na ornej 
pôde vo výške 1,7 mld. Sk, podpory na tabak 
vo výške 107 mil. Sk, a podpory na veľké do-
bytčie jednotky vo výške 3,5 mld. Sk.

Okrem priamych platieb dostávajú farmári 
ešte rozsiahle dotácie z programu pod ná-
zvom „Rozvoj vidieka“ v porovnateľnom ob-
jeme 10,6 mld. Sk na rok 2009.

Zaujímavá internetová adresa
Čo ste robili včera o 23:00? 
61 % Američanov starších ako 15 rokov už spalo. Na tomto linku si môžete pozrieť zaujímavú 
interaktívnu grafiku New York Times, ako rôzne sociálne skupiny Američanov trávili v roku 
2008 minútu po minúte svoje dni.

http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/
business/20080801-metrics-graphic.html

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej 
miere vďaka podpore darcov. Ak sympa-
tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
finančne prispeli k ich uskutočňovaniu, 
môžete tak urobiť bankovým prevodom 
na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Ta-
trabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava). Do správy pre prijímateľa 
uveďte „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

Srdečne Vám ďakujeme.

Cena štátu na stredných a vysokých školách

INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu pokračuje s prednáškami pre 
učiteľov a pre študentov, cieľom ktorých je objasniť fungovanie verejných financií, 
finančný vzťah občan - štát, ako aj ukázať, ako sa dá pri výučbe využiť internetový 
portál Cena štátu (www.cenastatu.sk) a učebné pomôcky, ktoré sme pre učiteľov 
pripravili.

Týmto sa zároveň obraciame na učiteľov, ktorí majú záujem používať Cenu štátu 
ako pomôcku pri výučbe o verejných financiách: prosím, kontaktuje nás na tele-
fónnom čísle 02 - 5441 0945 alebo elektronicky na adrese: iness@iness.sk, my 
prídeme za Vami na Vašu školu a v cca hodinovej prezentácii vzdelávací projekt 
Cena štátu Vašim učiteľom detailne predstavíme. 

Najbližšie prednášky na stredných školách plánujeme na október.

www.INESS.sk

www.cenastatu.sk

http://www.cenastatu.sme.sk
http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html
http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html
http://www.INESS.sk
http://www.cenastatu.sme.sk
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Pro/Anti Market

Pro MARKET
Zablokuj si svojho poľnohospodára

Pomaly neprejde mesiac bez toho, aby sme 
sa z médií nedozvedeli o blokáde spôsobe-
nej poľnohospodármi. Ich traktory a kombaj-
ny nebrázdia len nekonečné lány polí, ale 
celkom často aj diaľnice, či prístupové cesty 
k parlamentom. Využívajú tak silu a váhu 
svojho pohyblivého kapitálu na presadzova-
nie vlastných záujmov.

To, že svojim blokačným chovaním priamo 
poškodzujú ostatných občanov a firmy, si 
možno uvedomujú, ale za dosiahnutie svo-
jej „spravodlivej“ veci sú ochotní pristúpiť 
aj na takéto vydieračské taktiky. Zatiaľ čo 
bežní občania a firmy sú odkázaní na svo-
je aktívne a pasívne volebné právo, ak chcú 
presadzovať svoje záujmy, poľnohospodári 
vystupujú v pozícii nadradených občanov a 
podnikateľov, keď si osobujú právo použiť na 
vymáhanie hrubú silu. Ktovie, ako by sa za-
chovali, keby im postihnutí vodiči v kolónach 
poslali účty za ušlý zisk a zbytočné palivové 
náklady.

Podobným metrom sa im blokádu pokúsil 
odplatiť vychýrený český novinár Jiří X. Do-
ležal. Ten sa rozhodol, že je na čase vrátiť 
farmárom strasti nimi spôsobené, a zabloko-
val na pár hodín šéfa chrudimskej pobočky 
Agrárnej komory.

ANTI MARKET
Dva rovnaké plány?

Kia v Gbeľanoch pri Žiline chystá rozšírenie 
kapacity motorárne z 300 000 na 450 000 
motorov ročne. Investícia za 110,5 mil. eur. 
Hyundai v českých Nošovicích chystá rozší-
renie kapacity výroby prevodoviek z 300 000 
na 500 000 kusov ročne. Investícia za 130 
mil. eur.

Počty kusov motorov a prevodoviek nie sú 
náhodné, materská firma pochopiteľne ko-
ordinuje plány výroby v oboch fabrikách. Je-
den rozdiel medzi plánmi však existuje.

V súvislosti s českým projektom neboli dote-
raz ohlásené poskytnuté investičné stimuly. 
A asi ani nebudú, lebo bývalá česká vláda 
pomerne intenzívne presadzovala stratégiu 
obmedzovať stimuly do spracovateľského 
(montážneho) priemyslu, finančné zdroje 
chcela použiť na podporu zaostalých regió-
nov a podporu technologicky náročných in-
vestícií.

Na Slovensku je to inak.

Poskytnutý stimul vo výške 15,1 mil. eur 
vo forme daňovej úľavy skončí v lokalite s 
priemernou ročnou mierou evidovanej ne-
zamestnanosti 3,35 % za rok 2008. Stimul 
dostane firma, ktorá je piatym najväčším 
výrobcom áut na svete.  Je pritom pravdepo-
dobné, že Kia by rozšírila motoráreň aj bez 
stimulov. Prečo by stavala motoráreň mimo 
vlastnú fabriku na autá? Navyše vzdialenosť 
Žiliny a severomoravských Nošovíc, kam mo-
toráreň dodáva, je až príliš krátka, náklady 
mizivé. Problém je v zákone o investičných 
stimuloch, ktorý umožňuje „nárokovanie“ 
podpory. Stačí doviezť stroje, sľúbiť nejaké 
pracovné miesta (aj v oblasti v podstate s 
nulovou mierou nezamestnanosti), a stimul 
sa poskytnúť musí.

Doplatíme na to my všetci ostatní, ktorí bu-
deme musieť zaplatiť výpadok v príjmoch 
štátu.

Sociálne podniky – teória a prax

Napriek momentálne rozšíreným pochyb-
nostiam o užitočnosti ekonómie v reálnom 
živote, ekonómovia môžu ľuďom ušetriť veľa 
peňazí. Samozrejme za predpokladu, že ich 
politici budú brať vážne. Vďaka lepšiemu 
chápaniu ľuských interakcií môžeme pri 
jednoduchých scenároch robiť veľmi presné 
predpovede ohľadom budúceho správania 
sa ekonomických aktérov a to bez akej-
koľvek potreby vykonania nákladného expe-
rimentu.

Aká je teoretická predpoveď, berúc na zreteľ 
terajší stavu ekonomického poznania, v prí-
pade Sociálnych podnikov? Ľudia budú robiť 
to, za čo dostávajú peniaze. Ak zamestnan-
cov neplatíte na základe toho, akú hodnotu 
vyprodukovali pre zákazníka, ale peniaze im 
dávate len za to, že existujú, reálne hodnoty 
produkovať nebudú a takéto pracovné mies-
ta zaniknú okamžite, ako ich prestanete do-
tovať.

A ako prebieha nami financovaný experi-
ment? To ukazuje podarený road trip Ka-

taríny Ragáčovej po Sociálnych podnikoch 
Slovenska:

„V Klenovci, kde má Gemerský sociálny pod-
nik vyrábať drevené hračky, či koberce a 
pokrývky z ovčej vlny, sme zastihli len troch 
administratívnych zamestnancov. Riadi-
teľ Milan Stieranka sa ani po telefonickom 
oznámení, že prišli novinári, neunúva prísť.

Situáciu zachraňuje vedúci preškoľovacie-
ho strediska: zamestnanci pracujú doma, 
niekoľkí sú na zahraničnej dovolenke, infor-
muje.

Obrat zo svojej činnosti zatiaľ veľký nemajú. 
Z toho, čo vidíme, sa nedá čakať, že si na 
seba zarobia inak ako nenávratnými dotáci-
ami od štátu a eurofondov. Niekoľko dreve-
ných hračiek ešte nemá cenu a dajú sa kúpiť 
len na objednávku, ktorú však ešte nedosta-
li. Istú tržbu im môžu robiť bavlnené výrobky, 
štiepkovač a stavební robotníci z Tisovca. Tí 
sa vraj majú na výpadovke z Klenovca zao-
berať kopáčskymi prácami. Obehneme celý 
Klenovec a všetky výpadovky, na kopáčov 
nenarazíme.“

Štátny dlh rastie rýchlosťou 117 eur za 
sekundu

Podľa plánu Ministerstva financií by mal štát-
ny dlh na konci roka 2009 dosiahnuť 22,3 
mld. eur (672 mld. Sk). Na konci roka 2008 
to bolo len 18,6 mld. eur. Sekundový nárast 
v tomto roku teda dosahuje 3533 eur. Na 
jedného obyvateľa stúpne dlh z 3 442 eur 
na 4 124 eur. O 19,8% za jeden rok.

Vývoj štátneho dlhu a dlhu na jedného oby-
vateľa je zaznamenaný na www.cenastatu.
sk


