
„Štátne banky smerujú penia-
ze do činností produkujúcich 
najviac voličských hlasov, nie 
ekonomických hodnôt. “

Lawrence H. White
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Aj v roku 2014 na Slovensko zavítal SREK. Zatiaľ 
ešte nie taký slávny ako zelený zlobor z rozprávky, 
ale o to dôležitejší pre rozširovanie pokročilejších 
vedomostí o fungovaní trhov a štátnych zásahov. S 
názvom Štátne zásahy alebo slobodný trh? sme na 
konci apríla organizovali už piaty ročník Seminára 
rakúskej ekonómie (SREK) pre vybraných študen-
tov vysokých škôl a ľudí so záujmom o ekonomic-
ké dianie. Tento rok sa SREKovi podaril kapitálny 
úlovok: naše pozvanie prednášať prijal jeden z 
najuznávanejších expertov na históriu a teóriu tzv. 
slobodného bankovníctva a známy kritik súčasné-
ho monetárneho systému s centrálnymi bankami 
prof. Lawrence H. White z americkej George Ma-
son University. Spolu s ďalšími prednášajúcimi sa 
podarilo vytvoriť skutočné trojdňové intelektuálne 
dobrodružstvo, o ktorom si môžete viac prečítať na 
strane 19.

Pred mesiacom sa podávali daňové priznania. Odh-
liadnuc od administratívnej náročnosti, každému 
z nás „vyšlo“ nejaké číslo, ktoré niekoho potešilo 
(tým, ktorým vyšlo menej ako čakali) a niekoho na-
opak prinútilo zamyslieť sa, čo ten štát vlastne s 
tými peniazmi robí. INESS aj tento rok prispel do 
verejnej diskusie svojím informačným projektom 
Účet za služby štátu a bločkom, ktorý sa posledný 
marcový týždeň objavil vložený v novinách. Cena 
štátu na priemerného Slováka (vrátane detí a 
dôchodcov) dosiahne v tomto roku sumu 4 811 eur 
(o 107 eur viac ako vlani) a každý z nás bude „za 
štát“ na konci roka dlhovať už 7 912 eur. Prirátajte 
si to k svojej hypotéke či spotrebným úverom. Tejto 
téme sa venujeme v článku v článku Bloček, ktorý 
Kažimír posiela občanom, kde sa tiež dozviete ako 

si vypočítať svoju osobnú (nepriemernú) cenu štá-
tu a na aké služby platíte koľko peňazí.

V predchádzajúcom čísle ste si mohli prečítať re-
port z našej konferencie venovanej anuitnej nove-
le, nazvanej Obmedzenie prístupu k úsporám v II. 
pilieri – áno alebo nie? Diskusia o anuitnej nove-
le, ktorá môže zásadným spôsobom zmeniť náš 
prístup k úsporám v II. pilieri (aj vy ste do neho 
vstupovali s tým, že sa úsporu budú dať dediť?), 
je témou týchto dní. Do diskusie sa aktívne za-
pája aj INESS. Okrem účasti na okrúhlych stoloch 
s politikmi, ktorí „držia kľúče od miešačky“, cez 
semináre pre novinárov, až po publikovanie vlast-
ných textov. Prečítajte si napríklad články Hovoriť 
pravdu a celú pravdu alebo Výhoda pre dedičov.

Vláda vstupuje do druhej polovice svojho funkč-
ného obdobia. Polčas býva nielen v športe dobrým 
dôvodom na výdych ale aj rekapituláciu a eventu-
álne zmenu stratégie do druhej polovice zápasu. 
Hodnotili sme aj my. V článku Polčasové zrkadlo 
vlády Roberta Fica nielen menujeme a komentuje-
me prijaté opatrenia, ale tiež poukazujeme na to, 
že rovnako dôležité, ako to, čo vláda urobila, je to, 
čo neurobila. Neprišla so žiadnou zásadnou refor-
mou na zlepšenie stavu nefungujúcich oblastí ako 
je súdnictvo, zdravotníctvo či školstvo.

Toto číslo Market Finesse je trochu dlhšie ako 
zvyčajne (aj kvôli mesačnej pauze). Napriek tomu 
vám prajem príjemné čítanie a nezabudnite na 
bozky pod rozkvitnutou čerešňou!

facebook.com/iness.slovakia

youtube.com/instituteINESS

Hovoriť pravdu a celú pravdu
Radovan Ďurana

Sociálna poisťovňa by mala na odvodoch v tomto 
roku vybrať o 20 % viac ako v roku 2012. Oproti 
roku 2011 dokonca o 25 %. Ako iste všetci vedia, 
mzdy nevzrástli za dva roky o 20 %, vzrástla hlavne 
odvodová záťaž. Na strane zamestnancov hlavne 
v podobe vyšších stropov, dohodári a živnostníci 
platia rovno vyššie sadzby. Spoločné majú všetci 
zníženie svojho príspevku do II. piliera na 4 %. V 
priebehu dvoch rokov tak ročné príjmy poisťovne 
poskočili o 900 miliónov eur. Myslite na to, keď slo-
venská vláda dostáva pochvaly za znižovanie de-
ficitu. Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by odvody 
vláda chcela ďalej zvyšovať a tak dúfajme, že dôjde 
konečne aj na upratovanie v systéme a znižovanie 
výdavkov.

Pred vládou a parlamentom stoja dve kľúčové úlo-

hy, ktoré majú spoločného menovateľa – hovoriť 
pravdu a celú pravdu. V tej prvej ide o peniaze a je 
to urgentný prípad. V parlamente teraz leží návrh 
anuitnej novely, o ktorej sa vedie veľká diskusia 
na tému, či sporitelia majú alebo nemajú mať ná-
rok na kontrolu svojich úspor. Do úzadia sa tým 
dostáva otázka, aký dôchodok by mali sporitelia 
dostávať nie z druhého, ale z prvého piliera. Pred 
desiatimi rokmi naučil štát všetkých sporiteľov 
dve čísla. 18 %, čo mali byť odvody do prvého pilie-
ra a 9 %, čo bol skutočný odvod do druhého pilie-
ra. Sporitelia tak brali na seba rozhodnutie, ktoré 
znamenalo polovičný dôchodok z prvého piliera. 
Chyba lávky. 18 % bola fikcia, číslo, ktoré nikdy ne-
platilo. Rezervný fond nebol nikdy rezervný, a vždy 
slúžil na výplatu prvopilierových dôchodkov. Rov-
nako všetky zostatky prebytkových fondov. Prvý 
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pilier spotrebuje v skutočnosti  odvody vo 
výške 25 % a ešte musí byť dotovaný z daní. 
Sporitelia si teda neprevádzali na sporiaci 
účet polovicu, ale len tretinu svojich odvo-
dov.  Preto aj ich dôchodok z prvého piliera 
by mal byť krátený spravodlivo - len o tretinu. 
Ministerstvá práce aj financií, Rada pre roz-
počtovú zodpovednosť, Sociálna poisťovňa, 
všetci o tom probléme svorne čušia. Majú 
ešte 8 mesiacov  kým prví sporitelia odídu 
do dôchodku, aby im priznali to, čo im patrí.

Druhá úloha sa týka fiškálnej gramotnos-
ti. Koľkí z vás si v MHD vypočuli rozhovor 
dvoch naštvaných dôchodcov na tému níz-
kych dôchodkov? Väčšina týchto dialógov 
je postavená na neznalosti vzťahu medzi 
odvodmi a dôchodkami. Dôchodcovia obvi-
ňujú z nízkych dôchodkov vládu, nevediac, 
že požadujú vyššie zdanenie vlastných detí 
či vnúčat. Sociálny štát šikovným spôsobom 
prehodil povinnosť platiť odvody na zamest-
návateľa, dokonca tak aj časť odvodov nazý-
va, aby pred občanom zakryl skutočnú daňo-
vú záťaž. Odvody spolu s DPH a nepriamymi 
daňami sú tak hlavné príčiny fiškálnej negra-
motnosti slovenskej verejnosti. Tá zvyšuje ni-
elen riziko zneužitia populistickými vládami,  
ale má negatívny vplyv aj na osobné rozpo-
čty. Pracujúci človek s napätím očakáva, aký 

mu bude priznaný dôchodok. Bude mu to 
stačiť? Má dosť nasporené? Sociálna pois-
ťovňa tvrdí, že všetky informácie sú dostup-
né a na webe je aj dôchodková kalkulačka. 

No skúste ju použiť. Vzorec pre výpočet 
dôchodku má síce len tri premenné, ale 
množstvo výnimiek, ktoré z výpočtu robia 
malú maturitu. Vo Švédsku tento problém už 
pred  15 rokmi šikovne vyriešili. Tamojšia so-
ciálna poisťovňa každý rok zasiela všetkým 
pracujúcim a dôchodcom tzv. oranžovú obál-
ku. V nej je informácia o tom, koľko pracujúci 
odviedol, koľko má našetrené, a aký dôcho-
dok mu pri jeho predpokladoch vychádza, 
keď dosiahne dôchodkový vek (dokonca pri 
rôznych scenároch ekonomického vývoja). 

Všetky informácie prehľadne na jednom 
papieri. Každý pracujúci tak má každý rok 
aktualizáciu jeho dôchodkových vyhliadok. 
Zároveň vidí, že jeho dôchodok nie je vôbec 
zadarmo, naopak, je najvýznamnejším kon-
zumentom jeho daní. Aktuálne beží na Slo-
vensku petícia, ktorej výbor pozostávajúci z 
predstaviteľov neziskových združení apeluje 
na poslancov, aby túto povinnosť zaviedli aj 
na Slovensku. V slovenskej verzii sa snáď 
pracujúci dozvedia aj to, že okrem odvodov 
prispievajú na dôchodky aj z daní a to bez 
ohľadu na II. pilier. Vo výške zodpovedajú-
cej zhruba 5 % odvodov, ktoré sa platia do 
Sociálnej poisťovne. Už dnes veľká diera v 
Sociálnej poisťovni pritom bude rásť do zá-
vratných rozmerov, Rada fiškálne zodpoved-
ných predpokladá, že v roku 2060 vzrastie z 
dnešných 1,3 % HDP na 4,6 % HDP. A to je 
sakramentsky dôležitá informácia pre všet-
kých pracujúcich. Ak sa už odvody nemajú 
veľmi kam zvyšovať, tak treba do budúcnos-
ti počítať so znižovaním dôchodkov. A podľa 
toho si šetriť na dôchodok. Zvyšovanie fiškál-
nej gramotnosti má veľký význam nielen pre 
rozpočtové zdravie tejto krajiny, ale aj pre 
osobný rozpočet každého pracujúceho.

Hospodárske noviny, 14.4.2014

Blažení tí, čo sú energeticky chudobní
Martin Vlachynský

Vláda prerokovala koncepciu na ochranu 
odberateľov spĺňajúcich podmienky energe-
tickej chudoby, ktorú predložil Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví s ministerstvami hos-
podárstva, financií a práce ešte vlani. Tento 
dokument je plejádou zlých a ešte horších 
opatrení, prázdnych floskúl a snahou predať 
voličom kozmické titánové hrnce, na ktorých 
sa v skutočnosti pripáli aj voda.

Kritika koncepcie sa už objavila z viacerých 
zdrojov. Objavili sa praktické otázky, naprí-
klad ako budú chudobní dokladovať dodá-
vateľom energie, že sú chudobní. Alebo aké 
spotrebiče môžu chudobní vlastniť, aby ich 
spotreba bola primeraná chudobe  - televí-
zia je v poriadku, blu-ray prehrávač už luxus? 
Koľko káv pripravených s pomocou rýchlo-
varnej konvice je sociálne minimum a koľko 
už nadštandard? A úplne najzásadnejšia vec  
- veľkosť obydlia. Problém s platením energií 
nastáva často u dôchodcov, ktorí ostali žiť 
vo viacgeneračných domoch sami. Mali by 
sa skôr presťahovať do menšieho obydlia, 
alebo majú právo na šesť vykúrených izieb? 
RÚZ skritizovala aj asi najväčšiu perličku 
dokumentu, podporu obnoviteľných zdrojov. 
Predstava, ako po strechách rómskych cha-
trčí kvitnú solárne panely v cene menšieho 
bytu, je zmysluplná asi ako drevené želiezko.

Koncepcia počíta s vytváraním špeciálnych 
tarifov pre chudobných, či zakazuje odpá-
janie neplatičov. Prenáša tak sociálnu po-
litiku na súkromné subjekty. Pre politika je 

to ideálne. Občanom dal svoje „riešenie“ a 
náklady tohto riešenia nezaplatil z rozpočtu, 
ale ukryl v systéme. Energetické podniky sú 
finančne silné a podobné náklady dokážu 
znášať pomerne dlho, určite dlhšie, ako je 
politikovo volebné obdobie. Trhové mlyny 
melú pomaly ale isto a v istom momente ná-
klady týchto rozhodnutí vyplávajú na povrch. 
Napríklad španielsky energetický sektor 
naakumuloval skrytý dlh 25 miliárd eur (vý-
davky celej verejnej správy Slovenska), ktorý 
vybuchol práve v najnevhodnejšej chvíli, keď 
krajinu zasiahla najťažšia kríza posledných 
dekád. Časy, keď Slovenské elektrárne ako 
štátny podnik vyrábali každoročnú stratu, 
nie sú tak dávne ani u nás.

O niečo menej škodlivý je nápad zriadiť špe-
ciálneho štátneho dodávateľa energie pre 
chudobných. Opäť by to znamenalo odsunu-
tie nákladov mimo rozpočet a zároveň by to 

bol elegantný nástroj na priame kupovanie 
voličov z ľubovoľných regiónov či sociálnych 
skupín. V tomto prípade by však aspoň boli 
náklady tejto politiky o niečo transparentnej-
šie.

Ak vláda cíti neodolateľné svrbenie riešiť 
energetickú chudobu, môže tak urobiť špe-
ciálnou dávkou. Máme dávky na deti, bý-
vanie, dochádzanie, pohreb, hypotéku, tak 
prečo nie na energiu?  Odpoveď je jasná, 
to by politik musel najskôr voličom priznať, 
že si tú dávku musia zaplatiť, tak ako všetky 
ostatné. Absurdné je, že koncepcia na vláde 
neprešla práve kvôli tomu, že nechala zad-
né dvierka pre vznik takejto sociálnej dávky. 
Zastavil ju minister práce , sociálnych vecí a 
rodiny, ktorý odmieta účasť jeho rezortu na 
tvorbe prípadnej novej dávky. Vraj sa to má 
riešiť cez tarify. Dokonalá irónia, keď minis-
ter pre sociálne veci odmieta riešiť sociálne 
veci a presúva problém na podnikateľov.

Najväčší problém je v samotnom koncepte. 
Prečo vôbec vyčleňujeme akúsi energetickú 
chudobu? Chudoba je chudoba. Áno, ener-
gia je pre život dôležitá, ale to je aj prístrešie, 
ošatenie, potrava, zdravotná starostlivosť... 
Ak je niekto chudobný, má problém zabezpe-
čiť si všetky základné potreby, nielen ener-
giu. Budeme teraz vyčleňovať všetky možné 
druhy chudoby? Ak energetická chudoba, 
tak prečo nie vzdelanostná chudoba, ode-
vná chudoba, potravinová chudoba? Alebo 
to ešte rozbime, a spravme koncepciu na 
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ochranu občanov spĺňajúcich podmienky 
proteínovej chudoby alebo obuvnej chu-
doby. Mäsiari budú musieť ľuďom, ktorí sa 
preukážu osvedčením o proteínovej chudo-
be, predávať kuracie prsia a morčacie krky 
za špeciálne ceny. Každý obchod s  obuvou 
bude musieť zaradiť do predaja topánky vy-
robené z PET fľaší v štátom regulovanej cene 
1 euro. Veď predsa proteíny a obuv sú pre 

život človeka esenciálne, chcete to snáď roz-
porovať?!

Produktom práce politika sú riešenia. Aby o 
tieto riešenia mali voliči záujem, treba vyvo-
lať dopyt, teda zdanie špecifického problé-
mu. Pojem energetická chudoba je v týchto 
časoch v Európe rovnako trendy ako bicykle 
bez prehadzovačky a kárované košele. Ne-
môžme sa preto čudovať, že ani naša vláda 

nechcela byť pozadu. 

Na odstránenie chudoby existuje len jeden 
jediný liek a tým je produktívnejšia ekonomi-
ka, ktorá vyprodukuje viac statkov. To zna-
mená menej regulácií, ochrana vlastníckych 
práv, nižšie dane a viac slobody. A to u politi-
kov nielen v Európe príliš neletí.

iness.sk, 12.3.2014

Porovnanie
Smršť stavieb sa nekonala

Pripravovaný kontroverzný zákon o nadob-
údaní poľnohospodárskej pôdy má výrazne 
sťažiť možnosť získať poľnohospodársku 
pôdu ľuďom, ktorí už nie sú farmári, čím brz-
dí štart novej generácie poľnohospodárov. 
Takisto bráni vlastníkom pôdy predať svoj 
majetok tomu, koho si oni vyberú. Pôdu budú 
musieť ponúknuť  miestnym družstvám.

Jedným z kľúčových argumentov obhajcov 
tohto zákona je zamedzenie „špekuláciám“ 
s poľnohospodárskou pôdou, ktoré údajne 
vedú k jej premene na stavebné pozemky a 
tým k znižovaniu rozlohy obrábateľnej pôdy. 
Aj nejeden bodrý občan musel byť znepoko-
jený pri pohľade na rastúce predmestia a 
pribúdajúce búdy fabrík a skladov.

Emócie sú jedna vec a realita čísel druhá. 
Pozreli sme sa na údaje štatistického úradu 
o rozlohe zastavaných plôch a nádvorí (čo je 
štatistické synonymum pre akékoľvek stav-
by) v jednotlivých krajoch Slovenska.

Ako vidno, aj v čase najväčšieho stavebné-
ho boomu rokov 2003-2012 prišlo k sotva 
badateľnému nárastu zastavaných plôch 
na celkovej rozlohe územia krajov. Najväč-

ší nárast zažil prirodzene Bratislavský kraj, 
v ktorom sa zastavané plochy zväčšili o 
10,1%. Napriek tomu stavby zaberajú len 
8% rozlohy kraja. Nasleduje Trnavský kraj so 
7%. Na opačnej strane sú Banskobystrický a 
Prešovský kraj, kde je zastavaných zhodne 
len 3,5% územia.

Zo 49 035 kilometrov štvorcových slo-
venského územia je zastavaných 2 326 
kilometrov štvorcových. Od roku 2003 
sa táto plocha zväčšila o 79 kilometrov 
štvorcových. Teda do štvorca o strane 
necelých 9 kilomet-
rov by ste umiestnili 
všetky nové stavby 
so súvisiacimi, dovte-
dy nezastavanými 
pozemkami, ktoré 
na Slovensku vznikli 
medzi rokmi 2003-
2012.

Porovnajme si tieto čísla 
nie s celkovou rozlohou 
Slovenska, ale s pôdnym 
fondom. Poľnohospo-

dárska pôda pokrýva  24 108 kilometrov 
štvorcových, teda trošku viac ako polovicu 
územia republiky. Medzi rokmi 2003-2012 
ubudlo 261 kilometrov štvorcových poľno-
hospodárskej pôdy teda 1,1% jej celkovej 
plochy. Avšak zastavané plochy a nádvoria v 
rovnakom období narástli len o 73 kilome-

trov štvorcových (číslo sa mierne 
odlišuje od údajov štatistického 
úradu kvôli odlišnému datovaniu). 
Väčšina poľnohospodárskej pôdy 
sa premenila na ostatné plochy 
(+89 km2, obsahuje manipulačné 
plochy, lomy, parky, cintoríny, poľ-
né cesty...), lesné pozemky (+82 
km2) a vodné plochy (+19 km2).

Na záver si dovolím spomenúť, že 
len repka olejná, z ktorej sa len 
10% spotrebuje na potravinárske 
účely, sa pestuje na 1 372 kilo-
metroch štvorcových ornej pôdy, 
slnečnica na 838 kilometroch 
štvorcových, kým zelenina na 66 

„štvorcoch“. Ak niekoho trápi nedostatok 
pôdy pre potraviny, mal by sa skôr báť bru-
selských regulátorov, nie túžby ľudí presťa-
hovať sa z paneláku do rodinného domčeka.
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Výsluhové dôchodky = verejný záujem?
Ján Dinga

V minulom roku prebehli v systéme výsluho-
vých dôchodkov viaceré zmeny. Systém vý-
sluhových dôchodkov, ktoré poberajú najmä 
bývalí policajti, vojaci, a príslušníci SIS, bol 
totiž nastavený veľkoryso pre poberetaľov 
dôchodkov, menej však už pre daňových po-
platníkov. Schéma, podľa ktorej sa výsluho-
vé dôchodky vyplácajú z odvodov aktívnych 
príslušníkov bezpečnostných zložiek je totiž  
výrazne stratová, a musí byť každoročne sa-
novaná zo štátneho rozpočtu.

Policajti a vojaci mali na výsluhové dôchod-
ky nárok už po 15-tich rokoch. Armáda nám 
tak produkovala aj 35 či 40-ročných dôchod-
cov, mužov na vrchole síl, ktorí popri výslu-
hovom dôchodku môžu vykonávať aj civilné 
zamestnanie (a v budúcnosti poberať ďalší 
dôchodok zo Sociálnej poisťovne). Zatiaľ čo 
priemerný muž odchádzal v roku 2012 do 
dôchodku vo veku 61 rokov, priemerný vojak 
vo veku 39 rokov a policajt vo veku 49 rokov. 
To súviselo aj s tým, že do 25-tich rokov služ-
by pomerne rýchlo stúpala miera náhrady 
príjmu.* Tá po 25tich rokoch dosiahla výšku 
55 % (pri starobnom dôchodku  po 25-tich 
rokoch práce to bolo len 31 %).

V porovnaní s civilnými zamestnancami tak 
policajti a vojaci začínajú svoje dôchodky po-
berať omnoho skôr, v omnoho vyššej výške, 
a poberajú ich omnoho dlhší čas. A to nie 
len z dôvodu skoršieho vstupu do výsluho-
vého dôchodku: keďže príslušníkmi silových 
zložiek sú najmä fyzicky zdatnejší a zdraví 
muži, policajti a vojaci sa dožívajú vyššieho 
veku ako priemerná populácia. Zatiaľ čo pri-
emerný muž vo veku 62 rokov sa v priemere 
dožíva približne 16 rokov, priemerný bývalý 
policajt sa dožíva 16,5 roka a vojak dokonca 
20,5 roka. Mnohí bývalí vojaci tak poberajú 
výsluhový dôchodok väčšinu svojho života.

V súčasnosti poberá výsluhové zabezpeče-
nie približne 25-tisíc bývalých policajtov a 
15-tisíc bývalých vojakov. Priemerný výslu-
hový dôchodok policajta je okolo 500 eur, 

Logickejšie z toho preto vychádza skôr al-
ternatíva vyšších platov (resp. špeciálnych 
odmien pri ukončení služby – paternalistický 
štát by mohol napríklad vojakov nútiť si zak-
úpiť doživotný dôchodok ako sporiteľov v II. 
pilieri) tým príslušníkom silových zložiek, od 
ktorých sa očakáva vysoká profesionalita a 
zvyšená miera rizika výkonu povolania (napr. 
pri vyšetrovaní mafiánskych káuz či u voja-
kov na zahraničných misiách v nebezpeč-
ných zónach), ako dotovať plošne dôchodky 
všetkým bez ohľadu na to, či väčšinu svojej 
kariéry nepresedeli v kancelárii.

To nás privádza k druhej stránke nežiadu-
cich javov, ktoré výsluhové dôchodky spô-
sobujú: z približne 6-tisíc civilných zamest-
nancov ministerstva obrany 1 390 poberá 
výsluhový dôchodok. Táto situácia pritom 
rozhodne nie je v záujme daňového poplat-
níka. K prechodu do civilu v rámci rezortu by 
malo prichádzať len výnimočne, napríklad v 
prípade zranenia či zdravotných problémov. 
V praxi však máme na ministerstve vyše ti-
síc bývalých vojakov, ktorí si spočítali, že dva 
verejné príjmy (výsluhový dôchodok + úrad-
nícky plat) sú lepšie ako jeden. Takýto stav 
pritom len ťažko označiť za záujem daňové-
ho poplatníka, ktorý ho financuje. Diskutovať 
by sa dalo o niektorých riadiacich funkciách, 
ktoré vyžadujú vynikajúce znalosti ozbroje-
ných zložiek, ale to sa bavíme o desiatkach, 
nie stovkách zamestnancov.

Ak štát teda považuje za žiadúce udržiavať 
si lojalitu bezpečnostných zložiek zvýšený-
mi benefitmi, existujú aj iné spôsoby, ako 
to docieliť. Vyplácanie štedrej náhrady mzdy 
mužom (a ženám) v produktívnom veku roky 
potom, čo opustili aktívnu službu, totiž ťažko 
považovať za verejný záujem.

*Miera náhrady predstavuje podiel penzie 
k poslednému príjmu (tj. príjmu, ktorý jed-
notlivec poberal tesne pred odchodom do 
dôchodku).
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u vojakov dosahuje 700 eur. Podľa analýzy 
IFP dosiahlo v roku 2010 výsluhové zabez-
pečenie policajtov aj vojakov záporné saldo 
(15 mil. eur, resp. 95 mil. eur). Obe straty sa 
pritom mali v budúcnosti ešte prehlbovať a 
sanovať z peňazí daňových poplatníkov.

Pri výsluhovom zabezpečení sa preto pris-
túpilo k zmenám. V snahe znížiť náklady na 
výsluhové dôchodky navrhovalo ministerstvo 
financií 19% zrážkovú daň do dosiahnutia 
dôchodkového veku a minister Kaliňák za-
vedenie 10% odvodu. Zo slov ostali len sľu-
by. Zdanenie zmizlo zo stola, došlo akurát k 
predĺženiu nároku na výsluhový dôchodok a 
miernemu navýšeniu odvodov. Pre nových 
policajtov a vojakov bude vznikať až po 25-
tich rokoch služby (súčasným sa doba do vý-
sluhového dôchodku predĺži v závislosti od 
doterajšej dĺžky služby).

Jednou stránkou problému je samotná exi-
stencia výsluhového dôchodku. Ich budúci 
poberatelia sú dnes totiž verejní zamestnan-
ci, ktorých služby si prostredníctvom štátu 
platia občania. Je preto otázne, nakoľko je 
v záujme občanov dotovanie štedrých výslu-
hových dôchodkov bývalých príslušníkov si-
lových zložiek, ktorí dnes už neplnia úlohu 
strážcov verejného poriadku alebo obrany 
krajiny.

Úradníkom ide karta
Martin Vlachynský

Komisia reguluje s cieľom dosiahnuť “opti-
mum pre spoločnosť”. Samozrejme optimum 
z pohľadu úradníkov (keďže je to subjektívna 
veličina, ktorú si každý predstavíme nejako 
inak). Najnovšie sa rozhodla regulovať výšku 
tzv. Interchange Fees, teda poplatkov (ob-
chodníka) za platbu kartou. Momentálne sa 
poplatky pohybujú medzi 0,015% až nad 2% 
zo sumy transakcie, podľa podmienok kon-
traktu medzi zúčastnenými stranami. Regu-
lácia by mala stanoviť pevný strop 0,2% pre 
debetné karty a 0,3% pre kreditné. Návrh už 

prešiel europarlamentným ekonomickým vý-
borom.

Mohli sa rozhodnúť regulovať cenu upratova-
cích služieb, nájomného, či kancelárskeho 
papiera, no koleso nešťastia zastalo práve 
pri kartových spoločnostiach. Platba kartou 
je pritom služba ako každá iná a nie je jasné, 
prečo by práve tu mali byť ceny regulované. 
Ani platba hotovosťou nie je zadarmo (tí ho-
lohlaví chlapíci odnášajúci v pancierovom 
aute tržby do banky to nerobia za vatikánsku 
menu). 
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Jeden zo základných argumentov propo-
nentov tejto regulácie je zníženie koncových 
cien pre spotrebiteľa. Nie je jasné, prečo by 
malo byť násilné zníženie koncových cien 
spoločenským optimom v spoločnosti, ktorú 
netvoria len konzumenti, ale aj producen-

preniesli ťarchu z obchodníka na držiteľa 
karty a zvýšili poplatky za vydanie a vedenie 
kariet. Ako vždy, aj tu platí: Človek mieni a 
trh mení...
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ti. Naviac, ako ukazuje analýza litovského 
LFMI, želaný účinok je skôr snom plánova-
čov, ako realitou. Skúsenosti z Austrálie a 
Španielska, kde podobné regulácie zaviedli, 
totiž ukazujú, že v skutočnosti náklady spo-
trebiteľa neklesli. Kartové spoločnosti totiž 

Cena štátu

Výdavky štátu

Najväčšou jednotlivou položkou verejných 
financií sú tradične výdavky fondu starobné-
ho poistenia Sociálnej poisťovne, z ktorého 
sa vyplácajú dôchodky dnešnému približne 
1 miliónu dôchodcov. Tieto výdavky sú v 
roku 2014 plánované na 5 160 mil. eur, čo 
znamená, že budú tvoriť vyše 18 % všetkých 
verejných výdavkov. Alarmujúci je však trend 
vývoja týchto výdavkov v čase:

V priebehu posledných piatich rokov došlo k 
nárastu týchto výdavkov o takmer 900 mili-
ónov eur. Priemerný ročný rast výdavkov tak 
dosiahol 179 miliónov eur. Celkovej bilancii 
Sociálnej poisťovne pomohlo zvýšenie odvo-
dov nadpriemerne zarábajúcim skupinám v 
roku 2013, keď celkové príjmy z poistného 

medziročne vzrástli o vyše 
700 mil. eur (vrátane vply-
vu zníženia odvodu do II. 
piliera z 9 % na 4 %). Ne-
gatívna bilancia poisťovne 
však pretrváva aj naďalej. 
Zatiaľ čo Sociálna poisťov-
ňa očakáva, že výdavky 
fondu starobného poiste-
nia medziročne vzrastú o 
174 mil. eur, príjmy fondu 
starobného poistenia z po-
istného ekonomicky aktív-
nych osôb majú vzrásť len 
o 64 mil. eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb 
do Európskeho parlamentu v roku 2014 sú 
plánované výdavky vo výške 8,2 mil. eur. 7,2 
mil. eur z tejto sumy je určených na zabez-
pečenie volieb v réžii ministerstva vnútra, 
zvyšné zdroje poputujú Štatistickému úradu.

Výdavky ministerstva vnútra budú použité 
najmä na zabezpečenie úhrady miezd a od-
mien členom volebných komisií, prostriedky 
určené Štatistickému úradu pokryjú mi-

moriadne výdavky spojené so spracovaním 
výsledkov volieb. Voľby sa uskutočnia 24. 
mája 2014.

V roku 2009 bola účasť na eurovoľbách 
19,6 %, čo predstavovalo 826 782 platných 
hlasov voličov. Za predpokladu rovnakej 
účasti by tak celkové náklady na májové 
voľby predstavovali takmer 10 eur na odo-
vzdaný hlas.

Dlhujeme už 40 miliárd
Ján Dinga

Dlh slovenských verejných financií oslavuje 
pokorenie ďalšej okrúhlej hranice. Podľa po-
čítadla na našej webovej stránke cenastatu.
sk prekonal 28. 2. 2014 hranicu 40 miliárd 
eur a čoskoro prekročí hranicu 7 400 eur na 
občana  SR*. Za posledných 12 mesiacov 
tak zadlženie stúplo o takmer 500 eur na 
hlavu.

Jedna vec je preto deklarovaná snaha vlády 
konsolidovať verejné financie, druhou však 
výsledok. Náš dlh sa od roku 2008 viac ako 
zdvojnásobil, a to nie len v absolútnych čís-
lach (z 18,6 mld. eur na 40 mld. eur), ale aj 
relatívne k veľkosti ekonomiky (z 28 % HDP 
na vyše 54 % HDP). Hlavným problémom tak 
nie je otázka, čo sa stane po prekročení kri-
tických hraníc ústavného zákona dlhovej brz-
dy, resp. či zákon zmäkčiť, aby sme sa mohli 
„lacno” zadlžovať aj naďalej.

Otázkou je, kto a kedy tento dlh zaplatí, a 
najmä, kto a kedy jeho rast zastaví. Sloven-
ské verejné financie totiž len prežívajú z roka 

na rok a aj po zvyšovaní daňovo-odvodového 
zaťaženia hospodária s vyše 2 miliardovým 
schodkom. S absolútnym poklesom dlhu vlá-
da v budúcnosti neráta vôbec. Relatívny po-
kles (v % HDP) je zatiaľ stále len jej zbožným 
prianím, ktoré sa viac ako na konsolidáciu 
spolieha na stabilný ekonomický rast.

Namiesto stabilného rastu sme sa však v 
Európe ocitli skôr v časoch stabilnej stag-
nácie. Kríza nám predostrela novú realitu, 

ktorú politici, zdá sa, stále nepochopili. Ve-
rejný dlh tak stúpa naďalej a suma na ob-
čana sa už prakticky rovná čistému príjmu, 
ktorý priemerný pracujúci zarobí za celý rok. 
Ak by teda chcel splatiť svoj podiel dlhu, mu-
sel by sa vzdať svojho ročného príjmu.

Dlh sa však týka aj dôchodcov, nemluvniat, 
detí a nezamestnaných, ktorí v zásade ne-
majú iný príjem ako príjem z verejných zdro-
jov. Splatenie dlhu tak bude vždy stáť na 
bedrách pracujúcich, ktorých je ale na Slo-
vensku len 2,3 milióna (teda menej ako po-
lovica populácie). Štát plánuje v tomto roku 
vybrať prostredníctvom daňovo-odvodového 
zaťaženia necelých 20 miliárd eur. Na úplné 
splatenie dlhu by tak pracujúci museli platiť 
dane a odvody 2 roky tak ako doteraz bez 
toho, aby štát poskytol čo i len jedinú verejnú 
službu – žiadny dôchodok, žiadny plat verej-
ného zamestnanca, žiadnu zdravotnú sta-
rostlivosť, žiadne vzdelávanie, žiadne opra-
vené cesty. Nepredstaviteľná predstava.



Radi by sme vám dali do pozornosti jednoduchú možnosť ako môžete podporiť aktivity 
INESS, medzi ktoré patrí napríklad aj projekt Plytvanie štátu či vydávanie mesačníka Mar-
ket Finesse. 

Môžete tak urobiť zo svojho domova či kancelárie jednoducho cez darovací portál dakuje-
me.sme.sk. Postup je veľmi jednoduchý a časovo nenáročný.

Priamy link je uvedený nižšie. Za vašu podporu, bez ktorej by naše aktivity nebolo možné 
realizovať, vám vopred ďakujeme!

http://dakujeme.sme.sk/organizacia/33/iness--institut-ekonomickych-a-
-spolocenskych-analyz
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Realitou preto ostáva, že dlh sa stabilne ne-
podarí znížiť bez upratovania vo výdavkoch 
verejných financií. Možnosti zvyšovania daní 
a odvodov vláda do veľkej miery vyčerpala, 
navyše sa takéto opatrenia negatívne odzr-
kadľujú na ekonomickom raste a celkovej 
zamestnanosti, čo má následne negatívny 

vplyv aj na vývoj dlhu. Do škrtania neefek-
tívnych vládnych výdavkov sa možno pustiť 
kedykoľvek, odkladanie tohto rozhodnutia 
len zvyšuje daňové náklady občanov v bud-
úcnosti. Nečinnosť vlády nás ale zatiaľ sta-
via do pozície cestujúcich v autobuse, ktorý 
sa rúti v ústrety dlhovému vlaku.

*Poznámka: Pri výpočte používame lineárny 
prepočet na základe koncoročného odhadu 
dlhu, ktorý odhaduje MF SR. Skutočná výška 
dlhu v čase kolíše, keďže štát si zdroje poži-
čiava (resp. spláca) v konkrétnych časových 
bodoch.
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Na boji proti uhlíku nezbohatneme
Martin Vlachynský

Európska únia je v politickom svete boja 
proti uhlíku globálnym lídrom (v tom reál-
nom sú lídrom Spojené štáty). Limity, kvóty, 
regulácie, dotácie, povolenky a automatické 
presadzovanie jednej verzie teórie o globál-
nom otepľovaní bez objektívnej diskusie je 
silným trendom, ktorý v Bruseli len tak skoro 
neodznie.

Skôr naopak. Najnovšie sa varí rámec pre 
klimatickú a energetickú politiku EÚ do roku 
2030. Momentálne platí takzvaný balík 20-
20-20, teda plán do roku 2020 znížiť emisie 
oxidu uhličitého o 20% oproti roku 1990 a 
dosiahnuť 20% podiel OZE na produkcii 
energie. Nový balík ešte nie je utrasený, ale 
momentálne to vyzerá na ciele dosiahnuť 
40% redukciu CO2 a 27% podiel OZE do 
roku 2030. Vo výnimočnej zhode to nepova-
žujeme za dobrý plán ani my, ani vláda.

Komisia tuší, že hrozba klimatických zmien 
nemusí byť dostatočnou motiváciou pre ve-
rejnosť na hladké akceptovanie stále dras-
tickejších obmedzení, hlavne keď sa čoraz 

intenzívnejšie začínajú prejavovať v cenách 
energií, v nákladoch na získanie rôznych 
štítkov a certifikátov, či obmedzením spotre-
biteľskej voľby pri rozhodovaní o výkone vy-
sávača či veľkosti záchodovej nádržky. Preto 
vymyslela orwellovský obrat – zelená politi-
ka neprinesie spomalenie hospodárskeho 
rastu, ale jeho posilnenie!

Zelená politika vraj prinesie rozvoj zele-
ného priemyslu a prácu miliónom ľudí pri 
konštrukcii solárnych panelov, zatepľovaní, 
či vývoji lepších vrtúľ pre veterné elektrár-
ne. Samozrejme, ale zabúda sa dodať, že 

vyššie ceny energií, emisií, vyššie dane ur-
čené na dotácie a byrokratické povinnosti 
a obmedzenia zabijú množstvo produkcie v 
iných sektoroch. Zelené technológie nie sú 
dopytované trhom, ale sú zavádzané umelo 
rozhodnutím politikov a preto nemajú pre 
spotrebiteľov takú hodnotu ako produkty, 
ktorých sa museli vzdať (inak by si ich zvolili 
sami a nebol by nutný politický tlak).

Vychádzajme z predpokladu, že globálne 
otepľovanie spôsobí obrovské zmeny a teda 
ho môžeme z ekonomického hľadiska pri-
rovnať ku prírodnej katastrofe. Aj tsunami 
či záplavy spôsobia boom v sektore balenej 
vody, gumených člnov a protipovodňových  
zábran. Dovolíme si však tvrdiť, že to posilní 
„hospodárstvo a zamestnanosť“ oproti si-
tuácii, keď nemáme takéto výdavky? Určite 
nie. Môžeme sa baviť o tom, aké škody hro-
zia, ak neminieme zdroje na tieto opatrenia, 
ale náklad bude vždy len nákladom.
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Gastrolístky žijú ďalej
Ján Dinga

Gastrolístky dnes u nás používa 750-tisíc za-
mestnancov. Priemerná hodnota stravného 
lístka na Slovensku je 3,5 eura.

Ak teda štandardný zamestnanec pracu-
je približne 20 pracovných dní v mesiaci, 
dostane každý mesiac stravné lístky v hod-
note 70 eur. Na týchto nákladoch sa podľa 
zákonných pravidiel delí so svojim zamest-
návateľom: 45 % sa strhne zamestnancovi 
z čistej mzdy a 55 % zaplatí zamestnávateľ 
nad rámec superhrubej mzdy.

Existencia gastrolístkov komplikuje životy 
takmer všetkým. Gastrolístky sú ceniny vy-
žadujúce špeciálny režim, čím zvyšujú za-
mestnávateľom administratívne náklady. 
Zamestnanci de facto dostávajú časť vý-
platy vo forme účelovo viazaných stravných 
lístkov, čo obmedzuje spôsob nakladania s 
ich vlastnými peniazmi. Zvyšujú tiež náklady 
reštauráciám a obchodom, ktoré získané 
stravné lístky vymieňajú za hotovosť u ich 
emitentov za poplatok.

Keď bol pred 3 rokmi na stole návrh na zru-
šenie gastrolístkov a povinný 55 % zamest-
návateľský príspevok sa mal jednoducho 
vyplácať zamestnancom do mzdy, odborári 
s návrhom v zásade súhlasili. Návrh však 
neprešiel a gastrolístky žijú dodnes. Jediný, 
kto z nich tak má prospech, sú licencované 
spoločnosti, od ktorých zamestnanci (pro-
stredníctvom zamestnávateľov) musia gast-
rolístky nakupovať.

Gastrolístky sa nakoniec vždy vrátia k ich li-
cencovanému vydavateľovi, ktorý ich prepla-
tí za eurá, no až po odrátaní svojej provízie. 
Tá je v Zákonníku práce obmedzená na 3 
% z nominálnej hodnoty stravného lístka. 
Gastrofirmy tak majú na celej gastro sché-
me garantované príjmy vo výške takmer 20 
miliónov eur, ktorý v konečnom dôsledku po-
chádza z miezd slovenských zamestnancov. 
Zisk týchto spoločností často vysoko prevy-
šuje milión eur ročne, zisková marža (podiel 
zisku na tržbách) môže dosahovať aj 30 %.

Obáva sa azda zákonodarca, že by ľudia po 
zrušení gastrolístkov prestali obedovať? Ob-
dobný argument skutočne zaznel – od šéfa 
Asociácie emitentov stravovacích pouká-
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žok. Nemal by potom štát povinne vyplácať 
vo forme gastrolístkov aj časť starobného 
dôchodku? U dôchodcov azda nehrozí, že 
si namiesto potravín budú kupovať alkohol 
alebo cigarety? A nemala by vláda uvažovať 
nad úplným nahradením meny poukážkami 
určenými na konkrétny účel (oblečenie, do-
volenka, vybavenie domácnosti, rekreačné 
aktivity), aby zamestnanec splnil predstavy 
ministerských úradníkov (a záujmových sku-
pín) o míňaní svojho príjmu?

Gastrolístky sú pre zamestnanca úplne zby-
točným medzičlánkom už len preto, že v pra-
xi dokáže ktokoľvek vymeniť stravné lístky 

za hotovosť u kolegu, ktorý sa chystá spraviť 
väčší nákup. Pre oboch to predstavuje len 
zbytočnú komplikáciu. Na trhu sa však dá aj 
za gastrolístky okrem potravín nakúpiť sku-
točne všeličo. Napríklad služby u prostitútok.

Základnou otázkou však ostáva: má rozho-
dovať o použití svojich zarobených peňazí 
zamestnanec alebo štátni úradníci s Aso-
ciáciou emitentov stravovacích poukážok? 
Gastrolístky ostávajú každodennou pripom-
ienkou toho, ako vyzerá oblasť, v ktorej sú 
záujmové skupiny prepojené so štátnou mo-
cou silnejšie ako záujmy občanov. Tak ako 
pri iných sociálnych opatreniach treba mať 
aj tu na zreteli, či politikom leží na srdci viac 
komfort pracujúcich, alebo biznis spriatele-
ných firiem na úkor všetkých ostatných.

Hospodárske noviny, 23.2.2014

Plytvanie
Slovenská záručná a rozvojová banka, kto-
rej zakladateľom a stopercentným akcio-
nárom je ministerstvo financií, poskytovala 
úvery firmám na stavby, ktoré nedokončili 
a dostali sa do konkurzu. Banke tak zostali 
nedokončené nehnuteľnosti, ktoré sú v po-
rovnaní s poskytnutým úverom len zlomkom 
protihodnoty. Keďže neboli zakonzervova-
né, chátrajú a už sa nedajú použiť. Banka 
vlastní takéto nehnuteľnosti v Dubovanoch 

a Kvetoslavove, na ktorých stavbu poskytla 
vyše 1 milión eur, a ktorých sa nevie zbaviť.

Na podobné investičné zámery pritom po-
skytujú úvery komerčné banky, ktoré ná-
sledne nesú aj náklady prípadného neúspe-
chu investície. Keďže na Slovensku máme 
fungujúci bankový sektor, nie je dôvod, aby 
podobné úvery poskytovala štátna banka a 
všetky riziká investície prenášala na daňo-
vých poplatníkov.

Vlakušky
Radovan Ďurana

Zásadnou nevýhodou štátnych podnikov je, 
že kvôli absencii vlastníkov, ktorým záleží na 
udržaní a zhodnocovaní vlastného kapitálu, 
sa štátna firma len ťažkopádne rozhoduje o 
tom, do ktorých služieb, či projektov inves-
tovať alebo nie. Ak sa k tomu pridá nekva-
litný informačný systém – tzn. neschopnosť 
vyhodnocovať ceny, teda prínosy a efektivitu 
investície, výsledkom je strata, plytvanie.

Českým dráham, štátnemu podniku, trva-
lo tri roky rozpoznať, že zavedenie Vlaku-
šiek bol na väčšine spojení číry nezmysel. 
Vlakušky boli obyčajne slečny príjemného 
vzhľadu (sem tam sa objavil aj sympatický 
mládenec), ktoré cestujúcim v prvej triede 
vybraných spojov ponúkali noviny a nápoj 
zdarma a „starali sa o pohodlie“ cestujúcich. 
Každý cestujúci mal nárok na noviny (Blesk, 
či Mladú frontu) a fľašku vody, alebo kávu a 
čaj v plaste. Na trase Břeclav - Praha teda 
Vlakuška takto obslúžila cca 20-30 cestujú-

cich. To znamená, že mala 6 minút na jedné-
ho cestujúceho. Ako je čitateľovi zrejmé, dať 
noviny alebo fľašku do ruky, trvá menej ako 
minútu. Vlakuška sa teda 80% pracovného 
času viezla.*

Koho napadla takáto investícia? Slovami 
náměstka generálního ředitele ČD pro osob-
ní dopravu Antonína Blažka „Je logické, že 
se snažíme udržet naše cestující.“ Vedenie 
Českých dráh sa zľaklo konkurencie. Regio-
jet sľuboval vyšší komfort a starostlivosť o 
zákazníka. Ten má jedného človeka nielen 
v prvej triede, ale v každom vagóne. Štátny 
podnik túto službu spustil mesiac pred pr-
vým výjazdom Regiojetu.

Keďže móda nahradzovania vlastných osob-
ných nákladov dodávateľskými službami je 
typická pre všetky štátne podniky a organizá-
cie, ani České dráhy nezvýšili počet zamest-
nancov. Službu vlakušiek si objednali v roku 
2012 rovno na 4 roky za 38 mil. Kč.

Na jar tohto roku sa všetko zmenilo. Niekto v 
Českých dráhach si konečne spočítal, že na 
trasách, kde nie je vpustená konkurencia, 
sa peknú slečnu platiť nevyplatí. Proste drá-
ha nepretiahne z diaľnice vodičov len kvôli 
modrým očiam vlakušky ponúkajúcej noviny 
a rozpustnú kávu.

Vlakušky teda ostali na trase Praha - Ostra-
va, kde prebieha tuhý konkurenčný boj. Na 
iných trasách noviny a voda ostali, akurát 
manažment štátneho podniku konečne po-
chopil, že s nulovými dodatočnými náklad-
mi ich môže roznášať sprievodca. Čo bolo 
zrejmé hneď na začiatku, akurát, keď vám 
tie peniaze nepatria, tak vás ani tak moc 
nepália...

*Vlak zastavoval na 4 zastávkach, vtedy Vla-
kuška stála pri dverách a každému popriala 
pekný deň.

iness.sk, 24.3.2014

Deflácia je zlo! 
Juraj Karpiš

Presvedčiť  ľudí o tom, že klesajúce ceny ich 
poškodzujú, je väčšia marketingová výzva, 
než spraviť z nefalšovaného intelektuála 
prezidenta.

No politikom a ich ekonómom sa to nako-
niec podarilo. Že deflácia je zlá je dnes ne-
spochybňovaná svätá „pravda“. V priebehu 
minulého týždňa požiadali tri rôzne médiá 

troch analytikov INESS o komentár ku „hroz-
be“ klesajúcich cien pre európsku ekono-
miku. Ani jedno naše výroky popisujúce aj 
pozitívne stránky deflácie, v ktorých chýbala 
mystická „deflačná špirála“, nepoužilo.

Pokles cien môže mať rôzne príčiny, medzi 
ktorými je pri strašení neposlušných detí 
radno rozlišovať. Napríklad rast produktivity. 

Takáto cenová deflácia je prirodzeným a ži-
aducim javom. V prostredí klesajúcich cien 
prebehla priemyselná revolúcia a ceny v USA 
medzi 1775 a 1913 medziročne klesli sko-
ro každý druhý rok. Ďalšou príčinou cenovej 
deflácie je pokles množstva peňazí v obehu.
Buď z dôvodu bankrotu bánk alebo scvrknu-
tiu objemu dlhu v ekonomike.Táto deflácia je 
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ale vrodenou genetickou chybou zlých štát-
nych monopolných peňazí a nočnou morou 
ekonómov v centrálnych bankách. Deflačná 
depresia je siamským dvojčaťom manické-
ho bublinového optimizmu vyvolaného inflá-
ciou. Ak na párty expanzívnou monetárnou 
politikou pozveme jedno, nemôžeme sa ču-
dovať, že príde aj druhé.

Kým inflačný Jánošík berie veriteľom a dáva 
dlžníkom, deflačný Alibaba berie dlžníkom a 
dáva veriteľom. Poklesu cien sa preto ako 
čert kríža boja najmä najväčší dlžníci - štáty 
a banky. Štátna banka je tak v bojis defláci-

ou ochotná urobiť s našimi peniazmi naozaj 
čokoľvek. Inflácia, po ktorej sa opätovne sia-
ha, ale nie je riešením. Kombináciou dvoch 
negatívnych ekonomických javov nedostane-
me jeden pozitívny. Začarovaný cyklus treba 
zastaviť. Stačí zobrať centrálnej banke z rúk 
jej moc manipulovať peniaze a v bankovom 
sektore vyvolávať manio-depresívne inflač-
no-deflačné cykly.

Sme, 16.3.2014

Minimálna mzda v Nemecku
Martin Vlachynský

Nová ľavo-pravá vláda v Nemecku definitív-
ne odklepla minimálnu mzdu vo výške 8,5 
eura na hodinu od roku 2015. 

Má však zaujímavé výnimky, ktorými by sa 
mohol inšpirovať aj nejeden slovenský od-
borár. Nepokrýva dlhodobo nezamestna-
ných po prvých šesť mesiacov kontraktu, či 
stážistov. Pri sezónnych pracovníkoch bude 
zavedená až o dva roky. Pravidelne sa bude 
upravovať od roku 2018. 

Tak ako všade inde, negatívne dopady bude 
mať minimálna mzda aj v Nemecku. Pod 
touto mzdovou úrovňou pracuje v Nemecku 
pomerne dosť ľudí a zákon pre nich zname-
ná zlé časy. Deutsche Bank odhadla stratu 
na pol až jeden milión pracovných miest. Na 

týchto pracovných miestach pracuje veľa mi-
grantov z chudobnejších častí EÚ (áno, tam 
sa ráta aj Slovensko) aj iných končín sveta. 
Ich zvýšené nároky na sociálny systém po 
zavedení minimálnej mzdy (dávky v neza-
mestnanosti) určite neprospejú všeobecne 
negatívnej nálade, ktorá sa voči nim v po-

sledných mesiacoch v Nemecku vyostruje. 
Väčšina Nemcov si minimálnu mzdu všimne 
až vtedy, keď budú dlhšie čakať na prezleče-
nie postele v domove dôchodcov, či zápasiť 
s automatickou pokladňou v supermarkete. 

Tešiť sa nemôžu ani Francúzi (ktorí spolu s 
Belgičanmi tlačili Nemecko k zavedeniu mi-
nimálnej mzdy), ich minimálka je 9,53 eur 
na hodinu, takže nízko kvalifikovaní si stále 
ľahšie nájdu prácu v Nemecku. V Nemec-
ku 8 miliónov zamestnancov poberá mzdu, 
ktorá je nižšia, ako francúzska minimálna 
mzda. Aj preto je v Nemecku nezamestnano-
sť okolo 5%, kým vo Francúzsku 11%.

iness.sk, 4.4.2014

Daň z tuku skončila v Dánsku fiaskom
Christopher Snowdon

Nový výskum britského Inštitútu  pre ekono-
mické záležitosti (IEA – Institute of Economic 
Affairs) potvrdzuje, že dane z tuku najviac 
postihujú najchudobnejších.

Zhrnutie:

Dánska daň z nasýtených tukov bola pri jej 
zavedení v októbri 2011 oslavovaná ako vla-
ková loď verejnej zdravotnej politiky, avšak 
bola zrušená po prejavení sa jej nechcených 
dopadov o 15 mesiacov neskôr. Táto štúdia 
skúma, ako táto politika prešla vývojom od 
jednohlasnej podpory v parlamente až po 
jej označenie za “neúnosné bremeno” pre 
Dánov.

Hospodárske dopady dane z nasýtených tu-
kov boli takmer bez výnimky negatívne. Bol 
jej vyčítaný tlak na zvýšenie inflácie na 4,7 % 
v rámci roka, v ktorom reálne mzdy poklesli 
o 0,8 %. Veľa Dánov preskočilo na lacnej-
šie značky produktov, alebo išli nakupovať 
za hranice do Švédska alebo do Nemecka. 
Najmenej 10  % výnosov z dane z tukov bolo 
pohltených administratívnymi nákladmi a 
odhaduje sa, že táto daň stála Dánsko 1300 
pracovných pozícií.

Daň z tuku má veľmi obmedzené dopady 
na konzumáciu “nezdravých” jedál. Jedna 

štúdia zistila, že iba 7 % obyvateľstva zníži-
lo množstvo nakúpeného masla, smotany 
a syra. Iný prieskum zase ukázal, že 80% 
Dánov vôbec nezmenilo svoje nakupovacie 
návyky.

Daň na tuk bola vždy kontroverzná a časom 
sa stávala neobľúbenejšou. Námietky pri-
chádzali od majiteľov podnikov, ale aj od 
odborových organizácií, politikov, novinárov 
a širokej verejnosti. Bola kritizovaná naprieč 
politickým spektrom za to, že robí chudob-
ných ešte chudobnejšími. V októbri 2012 už 
bola táto daň považovaná 70-imi percenta-
mi Dánov za “zlú” alebo “veľmi zlú” a noviny 
ju bežne popisovali ako “neslávne známu”, 
“ohováranú”, či “nenávidenú”. Ministerka 
pre jedlo, poľnohospodárstvo a rybolov  Met-
te Gjerskov na konci roka 2012 priznala: 
“daň z tuku je v dlhom období jedna z najkri-
tizovanejších politík”.

Dánska daň z tuku zostáva vedúcim príkla-
dom ambicióznej politiky zameranej proti 
obezite vyskúšanej v skutočnom svete. Vý-
sledky nenaplnili predpoklady počítačových 
ekonomických modelov zdravotníckych lo-
bistov a tento zlyhaný experiment bol v zdra-
votníckych kruhoch zametený pod koberec. 

Dánski politici nakoniec zvážili tieto zane-
dbateľné prínosy pre zdravie ľudí oproti do-
kázateľným spoločenským a ekonomickým 
nákladom a rýchlo túto daň zrušili. Len málo 
ľuďom sa za ňou cnie.

Ekonomické a politické zlyhanie dane na tuk 
ponúka dôležitú lekciu tvorcom politík, ktorý 
by chceli zaviesť “zdravotné” dane na tuk, 
cukor, “nekvalitné potraviny” a bublinkové 
nápoje v Británii, ako aj inde. Ako skonšta-
tovali iné štúdie, efekt takýchto politík na 
kalorický príjem a obezitu je pravdepodobne 
minimálny. Tieto dane sú vysoko regresívne, 
ekonomicky neefektívne a všeobecne nepo-
pulárne. Hoci zostávajú populárnymi medzi 
mnohými zdravotnými aktivistami, podľa 
slov jedného dánskeho novinára to môže byť 
tým, že “lekári nepotrebujú byť znovuzvole-
ní”.

Prebrané z Institute of Economic Affairs, 
25.5.2013

Pre INESS preložil Tomáš Herda.

iness.sk, 26.3.2014
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Monitoring čerpania štrukturálnych fondov 
v sociálnej oblasti v období 2007-2011 s 
podtitulom Nákladné zvyšovanie počtu no-
vých lôžok a zariadení, izolácia klientov od 
komunít pretrváva. Autori v tekto publikázii  
pripravili rozsiahlu analýzu využívania štruk-
turálnych fondov na sociálnu oblasť, identi-
fikovali kľúčové problémy a navrhli možné 
cesty ich zlepšenia.

Publikácia s názvom Atómová hrozba a pod-
titulom Prehnané podnikateľské sebavedomie 
slovenskej vlády a poskytnuté štátne garancie 
môžu vyjsť slovenských spotrebiteľov draho sa 
venuje sa ekonomickým dopadom plánovanej 
výstavby Nového jadrového zdroja v Jaslov-
ských Bohuniciach na spotrebiteľov elektriny.

Minimálna mzda – účinný nástroj na zvyšo-
vanie nezamestnanosti. Cieľom zvyšovania 
minimálnej mzdy je znižovanie chudoby a 
zvyšovanie sociálneho štandardu pracujú-
cich. INESS pri tejto príležitosti vypracoval 
publikáciu Minimálna mzda – účinný nástroj 
zvyšovania nezamestnanosti, ktorá sa zao-
berá závermi dlhodobého výskumu vplyvu 
minimálnej mzdy na trh práce, rovnako ako 
analýzou slovenských dát.

Odvaha na nové sociálne služby predsta-
vuje alternatívny pohľad na poskytovanie 
sociálnych služieb oproti súčasnej štátom fi-
nancovanej schéme podpory inštitucionálnej 
starostlivosti. Publikácia popisuje príčiny a dô-
vody, prečo starostlivosť poskytovaná v rámci 
prirodzených komunít je nielen hodnotnejšia z 
pohľadu prijímateľov týchto služieb, ale v ko-
nečnom dôsledku aj lacnejšia pre daňového 
poplatníka.

INESS Publikácie

Vláda schválila
96 – 103 Rokovanie vlády SR

Výber:

Správa č. 2 o stave prípravy kandidatúry 
mesta Krakov na organizovanie Zimných 
olympijských hier Krakov 2022 za spoluú-
časti Slovenskej republiky (26.2.2014) – V 
prípade úspešnej kandidatúry mesta Krakov 
na organizovanie ZOH 2022, sa ukladá úlo-
ha ministrovi financií zabezpečiť finančné 
prostriedky pre príslušné rezorty v rokoch 
2018 – 2020, v roku 2018 sa počíta s vý-
davkami vo výške 54 745 000 eur, v roku 
2019 vo výške 55 045 000 eur a v roku 
2020 vo výške 59 305 000 eur.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchod-
kovom sporení - nové znenie (26.2.2014) 
– Navrhuje sa, aby sa dôchodky z II. piliera, 
rovnako ako aj dôchodky z I. piliera, vyplácali 
vo forme doživotného dôchodku. Umožňuje 
sa tiež vyplácanie dôchodku aj vo forme 
dočasného dôchodku, ktorý vyplácajú pois-
ťovne alebo vo forme programového výberu, 
ktorý vypláca dôchodková správcovská spo-
ločnosť, ale iba v určitých zákonom vymed-
zených situáciách. 

Analýza sociálno-ekonomickej situácie 
okresu Trnava a Trnavského samospráv-
neho kraja s návrhmi na zlepšenie v soci-
álnej a hospodárskej oblasti (5.3.2014) 
– V Trnavskom kraji vláda celkovo navrhla 
dodatočne vyčleniť v roku 2014 2 050 000 
eur, ktoré sú predovšetkým určené na re-
konštrukciu úsekov ciest a mostov.

Návrh na uvoľnenie prostriedkov na roz-
voj a podporu plnenia funkcií Bratislavy 
ako hlavného mesta Slovenskej republiky 
(12.3.2014) – Navrhuje sa návratná finanč-

ná výpomoc vo výške 2,5 mil. eur a dotácia 
na podporu plnenia funkcií Bratislavy ako 
hlavného mesta vo výške 3,5 mil. eur, čiže 
celková pomoc vlády v roku 2014 je navrho-
vaná vo výške 6 mil. eur. Celkový vplyv na 
rozpočet verejnej správy bude teda negatív-
ny, v roku 2014 vo výške 3,5 mil. eur.

Návrh na udelenie súhlasu vlády SR s po-
skytnutím dotácie na rozvoj súkromnej Vy-
sokej škole bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach (26.3.2014) - Jedná sa o poskyt-
nutie dotácie na rozvoj uvedenej súkromnej 
vysokej škole. Celkový vplyv na rozpočet ve-
rejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo 
výške 36 229 eur. 

Analýza potrieb finančného zabezpečenia 
obstaraných registrov obnovenej evidencie 
pozemkov v zmysle výsledkov verejných 
obstaraní a harmonogram ukončenia re-
gistrov obnovenej evidencie pozemkov na 
území Slovenskej republiky (26.3.2014) - Z 
harmonogramu vyplýva, že Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 
má do roku 2015 zabezpečiť vyhotovenie 
a ukončenie registrov v 258 katastrálnych 
územiach a uhradenie registrov v 280 kata-
strálnych územiach podľa uzavretých zmlúv 
z verejných obstaraní. Na celkové ukončenie 
úlohy v plánovanom termíne do roku 2015 
potrebuje úrad celkom 4 185 703,65 eur. 

Komplexné zhodnotenie efektivity členstva 
Slovenskej republiky v medzinárodných or-
ganizáciách a s ním spojených finančných 
aspektov (2012-2013) (26.3.2014) - Slo-
vensko uhradilo do medzinárodných organi-
zácií v roku 2012 príspevky v celkovej výške 
44 440 607,03 eur, v roku 2013  v objeme 
49 090 926,04 eur.

Informácia o poskytnutej podpore do ob-
lasti bývania prostredníctvom Štátneho 
fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja 
bývania za rok 2013 (9.4.2014) - Z pros-
triedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 
bola poskytnutá podpora v celkovej výške 
154 662 894,67 eur. Stavebným sporiteľ-
niam boli na štátnu prémiu k stavebnému 
sporeniu poskytnuté finančné prostriedky vo 
výške 38 917 110,89 eur. Na poskytovanie 
dotácií na rozvoj bývania boli poskytnuté fi-
nančné prostriedky v celkovej výške 22 201 
170 eur. Na štátny príspevok k hypotekár-
nym úverom boli hypotekárnym bankám  zo 
štátneho rozpočtu poskytnuté finančné pro-
striedky vo výške 28 763 190,66 eur.

Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadá-
vok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a 
penále, vrátane ich vymáhania za rok 2013 
(9.4.2014) – Pohľadávky z kúpnych zmlúv 
po lehote splatnosti ani v roku 2013 nevzni-
kali. Ich momentálna výška k 31.12.2013 je 
138 023 961 eur.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republi-
ky o poskytovaní pomoci na podporu zlep-
šenia podmienok pri produkcii a obcho-
dovaní s včelími produktmi – nové znenie 
(16.4.2014) - Cieľom návrhu je úprava jed-
notného postupu čerpania pomoci na účel 
zlepšenia produkcie a uvádzania včelích 
výrobkov na trh a podpora opatrení zvyšujú-
cich stavy včelstiev. Návrh bude mať negatív-
ny vplyv na rozpočet verejnej správy, v roku 
2014 vo výške 1 099 483 eur, v roku 2015 
vo výške 1 099 170 eur a v roku 2016 vo 
výške 1 097 820 eur.
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Stanovisko: Strategický rámec pre životné prostredie a energetickú politiku

Stanovisko INESS k hlavným cieľom stra-
tegického rámca pre životné prostredie a 
energetickú politiku na roky 2020 až 2030

K návrhu zaviesť záväzné ciele 40% reduk-
cie skleníkových plynov v porovnaní s úrov-
ňami z roku 1990

Súčasné záväzky EÚ zredukovať emisie 
skleníkových plynov o 20% do roku 2020 sú 
ambicióznejšie než je tomu u všetkých ostat-
ných priemyselne rozvinutých krajín. Kvôli 
týmto záväzkom dnes občania ako aj pod-
nikateľské subjekty v EÚ pociťujú zvyšujú-
cu sa finančnú záťaž a strácajú konkuren-
cieschopnosť voči iným rozvinutým ako aj 
rozvíjajúcim sa štátom. Prehnane ambici-
ózne a neopodstatnené záväzky redukcie 
emisií skleníkových plynov by mali nega-
tívny vplyv na  tvorbu nových pracovných 
miest, bohatstva a iných cieľov stratégie 
Európa 2020.

Jednostranné a ambiciózne kroky EÚ by  
negatívne postihli jej občanov a zname-
nali by len nepatrné pozitívne efekty z 
hľadiska riešenia otázky skleníkových plynov 
. EÚ už dnes zažíva dekarbonizáciu v dôsled-
ku prirodzených príčin a už existujúcich zá-
väzkov, ktoré budú mať platnosť až do roku 
2020. V tom istom čase sú emisie produ-
kované rozvojovým svetom na vzostupe. To 
znamená, že akékoľvek emisie uvoľnené 
v rámci EÚ zohrávajú čoraz menšiu rolu v 
svetovom meradle. Redukcie emisií sklení-
kových plynov EÚ domácností a podnikov 
by boli prosto nahradené emisiami z iných 
krajín.

Reštrikčné  kroky EÚ by mali negatívne 
konzekvencie pre ekonomiku EÚ ako takú. 
Priveľmi ambiciózne ciele by nevytvorili do-
statočné množstvo pracovných miest a ani 
by neviedli k ekonomickému rastu, ktorý 
by bol dostatočne vysoký, aby mohol vykryť 
negatívne dopady podobných krokov. Do-
padová štúdia zreteľne uvádza, že scenár 
40% redukcie skleníkových plynov by vytvoril 
len 0,12 - 0,5% viac pracovných miest ako 
súčasný scenár 20% záväzku. Tento model 
navyše predpokladá, že extra výnosy zo 
skleníkovej dane by boli použité na zníže-
nie súčasných daní uvalených na prácu.  

Z horeuvedeného vyplývajú  dva závery. Po 
prvé, vzhľadom na fiškálnu situáciu v kraji-
nách EÚ nejestvuje garancia znižovania pri-
amych daní a teda ani rastu zamestnanosti. 
Negatívne dôsledky redukcie skleníkových 
plynov o 40% sú preto podceňované a pre-
kryté vidinou prvoplánového stimulu vytvo-
reného znížením dane z práce. Po druhé, 
pokiaľ je jediným cieľom EÚ tvorba pracov-
ných miest, jednoduché zníženie daňového 
zaťaženia by prinieslo želané benefity bez 
extra nákladov. Na tvorbu pracovných miest 
EÚ nepotrebuje nové záväzky redukcie skle-
níkových plynov.

Navrhujeme preto zamietnuť návrh právne 
záväznej redukcie emisií skleníkových ply-
nov EÚ o 40% do roku 2030. Dôrazne sme 
tiež proti akýmkoľvek návrhom zvýšiť tieto 
záväzky dokonca až nad rámec 40%.

K návrhu zaviesť právne záväzný cieľ 
27-percentného podielu obnoviteľných 
zdrojov vo finálnej energetickej bilancie 
EÚ do roku 2030

Bez ohľadu na rozhodnutie vo veci 40% re-
dukcie skleníkových plynov, cieľ 27% obnovi-
teľných zdrojov je neopodstatnený a naviac 
škodlivý. Ak sú kroky EÚ motivované reak-
ciou na klimatické zmeny, redukcia emisií 
skleníkových plynov je hlavným cieľom bez 
ohľadu na to, či sú obnoviteľné zdroje využí-
vané alebo nie.

Niektoré obnoviteľné zdroje majú ekonomic-
ký potenciál aj bez dotácií, garantovaných 
výkupných cien alebo inej formy podpory z 
vreciek daňových poplatníkov a spotrebi-
teľov. Ekonomická rentabilnosť jednotlivých 
zdrojov je špecifická pre každú krajinu a 
závisí na viacerých premenných (prístup ku 
sieti, geografická lokácia...)

Právne záväzný cieľ 27% obnoviteľných 
zdrojov by vytvoril situácie, kedy by boli rea-
lizované investície do ekonomicky nenávrat-
ných obnoviteľných zdrojov energie. Toto by 
bolo v priamom rozpore s komunikovanými 
cieľmi – rozvoj ekonomicky realizovateľných 
obnoviteľných zdrojov energie.

Navrhujeme preto zamietnuť návrh na práv-
ne záväzný cieľ zvýšenia využitia obnoviteľ-
ných zdrojov energie vo finálnom energetic-
kom mixe na 27% do roku 2030. Sme tiež 
proti akýmkoľvek návrhom zvýšenia navrho-
vanej hladiny nad 27%.

K záväzkom zvýšiť energetickú efektívnosť

Zvyšovanie energetickej efektívnosti pomá-
ha (alebo aspoň nebráni) dosiahnutiu cieľa 
redukcie emisií skleníkových plynov. Avšak, 
podobne ako je tomu v prípade 27% cieľa 
podielu obnoviteľných zdrojov energie, nie 
je tu potreba právne záväzného cieľa. Ceny 
energií sú najlepším hnacím motorom zvýše-
nia energetickej efektívnosti na ekonomicky 
únosnú hladinu. Zväzujúci záväzok by mohol 

viesť k vynaloženiu investícií do spôsobov 
zvyšovania energetickej efektívnosti, ktorým 
chýba ekonomický zmysel.

Správnym opatrením na podporu zvýšenia 
energetickej efektívnosti by bolo zrušenie 
všetkých priamych a nepriamych dotácií na 
energetickú produkciu či dopravu, ako aj 
pozvoľné zastavenie sociálnych programov 
vykrývajúcich výdavky na energie niektorých 

subjektov.

Navrhujeme preto zamietnuť návrhy na 
právne záväznú povinnosť zvýšiť energe-
tickú efektivitu. 

K závažným otázkam vynechaným v ko-
muniké

a. Zdaňovanie energie a energetická pro-
dukcia

Údaje (pozri tabuľku) ako aj komuniké 
svedčia jednoznačne o tom, že kľúčovým 
faktorom nárastu cien energií za obdobie 
2007-2012 nebol rast cien za energie 
ako takých, ale dane a odvody vzťahujúce 

sa na energie. Je tiež očividné, že minimá  
zdaňovania energií stanovené na pôde EÚ 
pôsobia disproporčne škodlivejšie na čle-
nov s nižšou kúpnou silou. Vzhľadom na to, 
že ceny energií sú kľúčovým prvkom kvality 
života a konkurencieschopnosti danej eko-
nomiky, EÚ potrebuje iniciatívu za zníženie 
daní na energie a energetické produkty.

b. Budúcnosť domácich zdrojov energie vrá-
tane, ale nie len nekonvenčných uhľovodíkov

Komuniké, dopadová štúdia a iné dokumen-
ty poukazujú na zväčšujúcu sa stratu kon-
kurencieschopnosti EÚ voči Spojeným štá-
tom, keďže tieto medzitým rozvinuli ťažbu 
bridlicového plynu. Využitie nekonvenčných 
uhľovodíkov by výrazne zvýšilo bezpečnosť 
dodávok energie pre EÚ a malo by potenci-
ál znížiť ceny energií. Toto by vyvolalo vor-
bu pracovných miest, bohatstva a zvýšenia 
konkurencieschopnosti EÚ. Navyše, ak by 
lacnejší zemný plyn nahradil (čiastočne) uh-
lie, pomohlo by to znížiť emisie skleníkových 
plynov. Je zjavné, že využitie nekonvenčných 
uhľovodíkov v Európe má širokú škálu čis-
tých prínosov.

Svojvoľná a diskriminačná legislatíva je prijí-
maná na úrovni ako samotnej EÚ, tak i štát-
nej. Takýto typ legislatívy má za cieľ zamedziť 
využitiu nekonvenčných uhľovodíkov, a tak 
ukrátiť Európanov a európske spoločnosti o 
benefity, ktoré by táto ekonomická činnosť 
mohla priniesť. Zrejme je tu potrebná inici-
atíva zo strany Európskej komisie, ktorá by 
posúdila takýto typ legislatívy s možnosťou 
vydávať odporúčania na odstránenie legisla-
tívnych bariér na využitie nekonvenčných 
uhľovodíkov.

iness.sk, 13.3.2014
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Aj áno, aj nie. Existujú dobré dôvody neroz-
hádať si Gazprom a tu je jeden z nich. Tabu-
ľka zo záverečnej správy EUSTREAM 2012 
hovorí jasne:

Zisk nevzrástol vďaka rastu tržieb, ale masív-
nemu poklesu nákladov. Ako je to možné? V 
praxi sa to volá SHIP or PAY. Zmluvný vzťah, 
podľa ktorého Gazprom platí bez ohľadu na 
to, či plyn púšťa alebo nie.  Ak púšťa málo 
plynu, musí platiť tak či tak. A ako sa vyvíjal 
objem prepraveného plynu?

Gazprom posiela o 20% menej plynu, ale 

tržby klesajú len minimálne (-2%). Nič nena-
svedčuje tomu, že by objem prepraveného 
plynu mal za rok 2013 vzrásť. Pre akcioná-
rov aj slovenskú vládu sú to výhodné podm-

ienky. 100 mil. eur zisku naviac znamená 22 
mil. dane z príjmu a 39 mil. na dividendách 
do štátneho rozpočtu. „Pozdrav od Gazpro-
mu“.

Na záver jedna špekulácia

Zriadenie reverzného toku plynu má stáť 20 
mil. eur. Gazprom už zvýšil ceny plynu pre 
Ukrajinu, a cena je podľa všetkého vyššia, 

ako v Európe. Pre ilustráciu, ak by Ukrajinci 
mohli cez Slovensko doviezť plyn lacnejšie 
o 20 dolárov za 1000 m3, pri predpoklada-
nom reverznom toku 5 mld. m3 by to zname-

nalo pre Ukrajinu potenciálnu úsporu 100 
mil. dolárov. Ročne. Možnože je ukrajinská 
tranzitná spoločnosť nespoľahlivý partner, 
ale túto investíciu by mali splatenú v marci 
prvého roka reverzného toku. Prečo si tú 20 
mil. investíciu nechcú (alebo nemôžu) zapla-
tiť sami?

iness.sk, 28.3.2014

Má slovenská vláda chuť posielať ruský plyn na Ukrajinu?
Radovan Ďurana

Slabé argumenty o silnom eure
Martin Vlachynský

Rozprúdiť debatu o silnom eure aspoň raz 
ročne patrí k slušnému chovaniu každého 
významnejšieho politika. Na domácom ihris-
ku to bol najnovšie minister financií Kažimír. 
Samozrejme nasleduje dôvetok, „že by sa s 
tým malo dačo robiť.“

Logika je jednoduchá. Ak 1 euro stojí 1,3 do-
lára, tak slovenské 10 000 eurové auto sto-
jí Američana 13 000 dolárov. Ak centrálna 
banka oslabí euro, napríklad  na úroveň 1,2 
dolára, naše auto stojí Američana už len 12 
000 dolárov. Slovenský výrobca pritom do-
stane svojich 10 000 eur. Jednoduché ako 
facka a svet je hneď krajší.

Samozrejme, že nie je. Samotný pojem „sil-
ná“ či „slabá“ mena je nešťastný, pretože 
zakrýva dynamickú podstatu problému. Vy-
chádza z teórie parity kúpnej sily, podľa kto-
rej existuje akýsi správny kurz, okolo ktorého 
skutočný kurz osciluje a podľa toho je mena 
buď nadhodnotená alebo podhodnotená. 
Táto teória je vzhľadom k existujúcim logis-
tickým nákladom (ktoré pri neobchodovateľ-
ných tovaroch môžu dosahovať nekonečna) 
viac-menej len logickou hračkou. To však 
nebráni politikom a niektorým ekonómom 
používať ju.

Predstavme si, že ECB by intervenovala a 
kurz eura oslabila. Podnikatelia s výrazným 
podielom exportu by zajasali. Hádam by to 
popostrčilo aj HDP a zamestnanosť, takže by 

zajasali aj politici. Ale ako to v týchto prípa-
doch býva, dôležité je použiť slovo „krátko-
dobo“.

Aké efekty by sme videli my ostatní? Prirod-
zene, prišlo by ku zdraženiu importu – ropy, 
železnej rudy, telefónov, dovoleniek. To zasi-
ahne aj časť exportérov, ktorí musia impor-
tovať diely, suroviny či špičkoví experti (viď 
napríklad zdraženie českej Škody). Je to aj 
hra s emóciami - exporty sú dlhodobo propa-
gované ako úspech a import ako niečo zlé. 
Pritom ani jedno nám nehovorí nič o tom, či 
sa budeme mať ekonomicky lepšie, alebo 
horšie. Obchod je úkon, v ktorom sú vždy 
dvaja víťazi. 

Zvýšený záujem zahraničných kupcov môže 
motivovať exportérov zvýšiť ceny svojich vý-
robkov. Auto tak nebude stáť 10 000, ale 
10 500 eur. Mzdy domáceho obyvateľstva (s 
výnimkou zamestnancov exportných firiem) 
však nemajú dôvod reagovať (alebo so znač-

ným oneskorením) a automobil sa pre nich 
stáva menej dostupným. Prichádza tu k re-
distribučnému efektu, keď sa presúva časť 
kúpnej sily z rúk väčšiny do rúk exportérov. 

Stačí sa pozrieť do histórie – krajiny so sta-
bilnými menami, ktoré si najlepšie zachová-
vali kúpnu silu, boli ekonomicky silní hráči a 
zároveň skvelí exportéri. Stabilná mena vám 
umožňuje nakupovať suroviny, technológie, 
expertov a vyvoláva dôveru investorov, part-
nerov aj domáceho obyvateľstva. Skvelým 
príkladom je (západné) Nemecko. Marka 
v druhej polovici 20. storočia posilnila voči 
hlavným svetovým menám 2-10 násobne, 
napriek tomu bolo (a je) Nemecko jedným z 
najväčších svetových exportérov.

Podpora exportu cez menu je z celosvetové-
ho hľadiska hrou s nulovým súčtom. Volania 
po oslabení meny sú nielen ekonomicky ne-
opodstatnené, sú priamo škodlivé. Menové 
vojny výrazným spôsobom prispeli k Veľkej 
Depresii, zničeniu svetového obchodu a ná-
slednému vypuknutiu druhej svetovej vojny.

Ak mi stále odmietate uveriť, zabehnite si do 
Tesca kúpiť nejaký Zimbabwiansky výrobok. 
Musia ich tam byť plné regály, zimbabwian-
sky dolár totiž v minulých rokoch oslabil voči 
euru niekoľko milión násobne...

iness.sk, 4.4.2014



Kto neplatí dane?
Radovan Ďurana

„Všetky na Slovensku podnikajúce firmy vy-
užívajú verejnú infraštruktúru, od ciest po 
vzdelanú pracovnú silu. No mnohé z nich, 
aj úspešné a ziskové, si našli spôsoby, ako 
dlhodobo neplatiť dane“ odznelo opäť raz v 
médiách.

Naozaj je to možné? Ktorá firma môže o 
sebe povedať, že dlhodobo neplatí dane? 
Ktorá firma dokáže dlhodobo neplatiť daň z 
motorových vozidiel? Spotrebnú daň z moto-
rových palív? Daň z nehnuteľností? A keď sa 
pozrieme bližšie na príjmy a útraty zamest-
nancov, kde sa berie daň z pridanej hodno-
ty? Pochádza z pridanej hodnoty firiem. Z 
čoho zamestnanci zaplatia zdravotné a so-
ciálne odvody? Opäť, z ekonomickej aktivity 
firmy. Každá fungujúcu firma, aj keby 100 
rokov neplatila daň z príjmu právnických 
osôb, bude generovať významné príjmy štá-
tu, ktorými financuje verejnú infraštruktúru. 
Zaujímavé je, že toto tvrdenie bežne počuť 
aj od ekonómov, ktorí veľmi dobre vedia, že 
daň zo zisku firiem tvorí len desatinu daňovo 

odvodových príjmov. Pritom nemálo renomo-
vaných aj ľavicových ekonómov sa vyslovu-
je za 0 % sadzby dane pre firmy, a mnohé 
krajiny už dnes uplatňujú nulovú sadzbu na 
reinvestované zisky. Nie preto, aby si kapita-
listi mohli viac napchávať pupky. Ale preto, 
že na takejto pozitívnej ekonomickej stimu-
lácii v konečnom dôsledku zarobí aj štát aj 
zamestnanci.  

Vyššie uvedená veta nie je ojedinelým prí-
kladom slovníka, ktorý na jednej strane za-
krýva ekonomickú realitu a na druhej strane 

vytvára negatívny obraz daňovej optimali-
zácie. Podnikateľ, ktorý neodvedie 22 % zo 
zisku je „odsúdeniahodný ničomník“. Je to 
pochopiteľné, vláda vedie s podnikateľským 
sektorom súboj o podiel na výnose z kapi-
tálu. Tento súboj však vláda nemôže vyhrať. 
Kapitál môže pred vyšším zdanením z časti 
ujsť do zahraničia, z časti sa môže premeniť 
na spotrebu. V takom prípade však prehrajú 
všetci tí, ktorých vláda zastupuje. My všetci.

iness.sk. 9.4.2014

Polčasové zrkadlo vlády Roberta Fica
Richard Ďurana

Vláda Roberta Fica má za sebou prvú polovi-
cu funkčného obdobia. Na rozdiel od futba-
listov premiér polčasovú prestávku nevyužil 
na výdych v šatni a načerpanie nových síl, 
ale na neúspešnú prezidentskú kampaň. 
Ošiaľ prezidentských volieb už odznel a pre-
miér so svojou vládou si môžu opäť vysúkať 
rukávy a riešiť pálčivé problémy, z ktorých 
mnohé sami spôsobili.

Facka pracujúcim

Jednou z ústredných tém prvého polčasu 
(a v hlavnej úlohe ju uvidíme aj v polčase 
druhom) bola konsolidácia deficitných ve-
rejných financií. Všetky slovenské vlády od 
vzniku Slovenskej republiky hospodária 
chronicky deficitne, avšak reakcia súčasnej 
vlády na neprimerane vysoký rast výdavkov, 
ktoré od začiatku krízy rástli najrýchlejším 
tempom v Európe, je silnou fackou podnika-
teľom a pracujúcim.

Vláda v záujme plnenia bruselských cieľov 
stláča deficit nie orezaním prevísajúcej sla-
niny neefektívnych a zbytočných výdavkov, 
ale prišliapnutím na krk produktívnemu 
súkromnému sektoru. Ak aj Európska komi-
sia uzná započítanie jednorazových príjmov, 
ako sú napr. presun peňazí z II. piliera do So-
ciálnej poisťovne či predaj ropy zo štátnych 
rezerv a Jose Manuel Barroso pošle premi-
érovi gratulačnýlistk zníženiu deficitu pod 3 
percentá HDP, oslavy na ministerstve finan-
cií len ťažko prekryjú chuť blenu v ústach 
400-tisíc nezamestnaných, z ktorých mnohí 
prišli o prácu práve v dôsledku zvyšovania 

počítaní zníženia v tomto roku) stúpla daň 
z príjmu právnických osôb z 19 na 22 per-
cent. Je to najvyššia sadzba zo všetkých po-
stkomunistických krajín v Európe, dokonca 
vyššia než v mnohých vyspelých členských 
krajín EÚ, kde pristupujú skôr k znižovaniu 
tejto dane (Švédi z 28 na 22 percent, Fíni 
z 26 na 20, Briti z 30 na 21...). Dôležitejšie 
je však porovnanie s krajinami, ktoré s nami 
súťažia nielen o zahraničných, ale aj domá-
cich podnikateľov, a tam sa sadzby korpo-
rátnych daní pohybujú na úrovni 16 a menej 
percent. Toto škodlivé opatrenie navyše ne-
prináša želaný efekt ani z hľadiska štátnej 
kasy. Zvýšenie sadzby dane o 21 percent v 
minulom roku zvýšilo výber z tejto dane len 
asi o 6 percent.

Likvidácia práce

Dalo by sa povedať, že vláda ide po pracov-
ných miestach systematicky. Zvýšila mini-
málne odvody živnostníkom, obmedzila ich 
paušálne výdavky.

V tejto nepriaznivej dobe zvyšuje minimálnu 
mzdu, čím obmedzuje tvorbu pracovných 
miest najmä v najchudobnejších regiónoch.

Vytláča z trhu práce dohodárov, väčšinou 
chudobných, ktorí stratili možnosť privyrobiť 
si. Všetkým dohodárom (s výnimkou študen-
tov), z ktorých 90 percent pracovalo za nižšiu 
ako minimálnu mzdu, zaviedla odvody už na 
prvé zarobené euro, čím predražila ich za-
mestnávanie o tretinu.

Znižuje motiváciu zamestnávateľov prijímať 
nových zamestnancov garantovaním od-

príjmov štátnej kasy.

Trest podnikateľom

Asi nikto nepochybuje o tom, že jedným z 
najväčších súčasných problémov Slovenska 
je vysoká nezamestnanosť. Vie to aj vláda, 
ktorá si zvyšovanie zamestnanosti zadefino-
vala ako jednu z hlavných priorít. Čo pre to 
okrem poskytnutia zopár stimulov vo výške 
až 33-tisíc eur na jedno vytvorené pracovné 
miesto vyvoleným firmám v prvom polčase 
svojho vládnutia spravila?

Trestá podnikateľov, ktorí nevytvárajú „do-
statočný“ zisk zavedením dane z podnikania 
(eufemisticky ju nazvala daňová licencia). 
Pritom už teraz podnikatelia platia množstvo 
daní, zamestnávajú ľudí a slúžia spotrebi-
teľom, a to aj v prípade, že produkujú stratu.

Zvyšuje firemné dane. Od roku 2013(po za-

str.12 marec-apríl 2014



  marec-apríl 2014 str.13

stupného a rozšírením pôsobnosti zákona o 
kolektívnom vyjednávaní aj na firmy, ktoré s 
kolektívnymi zmluvami nesúhlasia.

Od podnikania odrádza zavádzaním povin-
nosti skladať zábezpeku pri registrácii na 
platcu DPH, či povinnosti skladať 5000 eur 
na bankový účet pre novozaložené s. r. o.

Ďaleko od istôt

Udržiavanie deficitu pod 3 percentami si 
bude vyžadovať ďalšie opatrenia. O tom, že 

očakávať na konci svojej štvorročnice, a tým 
viac sa priblíži k toľko sľubovaným istotám.

Na záver si dovolím ešte poukázať na to, že 
rovnako dôležité, ako to, čo vláda urobila, je 
to, čo neurobila. Neprišla so žiadnou zásad-
nou reformou na zlepšenie stavu nefungujú-
cich oblastí ako je súdnictvo, zdravotníctvo 
či školstvo. Nádych do druhého polčasu 
musí byť mocný.

 Hospodárske noviny, 9.4.2014

obmedzenie plytvania s verejnými zdrojmi sa 
nechystá, svedčí aktuálny národný program 
reforiem. Spájaním a rušením 23 organizácií 
sa má ušetriť 6 miliónov eur. Deficit pritom 
presahuje 2000 miliónov.

Bolo by fajn, keby sa do spätného zrkadla 
pozrela aj vláda. Jednorazové príjmy z preda-
ja štátneho majetku a eurofondy tu nebudú 
večne. Čím skôr sa vláda zameria na šetre-
nie spojené so znižovaním daní, tým lepšie 
vysvedčenie v ekonomickej oblasti môže 

Rodná hruda
Martin Vlachynský

Na stole je zákon obmedzujúci vlastnícke 
práva majiteľov pôdy. Ako inde v EÚ, aj my 
sa bojíme o svoje potraviny. Cudzinci sú však 
posledný problém slovenského poľnohospo-
dárstva.

Prvým májom 2014 sa končí desaťročný 
zákaz nadobúdania pôdy cudzincami na 
Slovensku. Filozofiou EÚ je, že Európan je 
doma všade v Únii a k tomu patrí aj možnosť 
nadobúdať poľnohospodársku pôdu, takže 
Slovensko a ďalšie štáty sú povinné tieto ob-
medzenia uvoľniť. 

Prekážka to bola skutočne len formálna, 
keďže sa cudzincom dala ľahko obísť cez 
založenie slovenskej sročky, ktorá násled-
ne mohla kupovať pôdu bez obmedzení. 
Napriek tomu obraz cudzincov skupujúcich 
otcovizeň v spoločnosti prebúdza spomien-
ky hádam ešte na turecké nájazdy. Pridajme 
si k tomu ešte večné lamentovanie nad 
nesebestačnosťou Slovenska v produkcii 
potravín, lobing domácich producentov a 
politici vďačne pribehnú s ponukami riešení. 
Ako to už pri politických riešeniach býva, sú 
plné iracionality a vo výsledku nás môžu od 
proklamovaného cieľa vzdialiť, nie k nemu 
priblížiť. 

Vláda pripravila legislatívny zámer zákona o 
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej 
pôdy, ktorý sa pretavil do zatiaľ neschvále-
ného zákona. Tento zámer osekáva vlast-
nícke práva majiteľov pôdy, keď ich núti v 
prípade zvažovaného predaja ponúknuť 
pôdu najskôr lokálnym poľnohospodárom 
za „primeranú“ cenu, za ktorú sa predáva 
pôda v okolí. Tá samozrejme vôbec nemusí 
zodpovedať vašim predstavám. Ak máte kus 
pôdy po starom otcovi a neplánujete na nej 
hospodáriť, ostanú vám prakticky len dve 
možnosti, čo s vaším majetkom. Buď ho za 
facku prenajať miestnemu družstvu, farme 
alebo ju tomu družstvu za dve facky predať. 
Pre mnoho družstiev to predstavuje cestu, 
ako si zaistiť lacnú pôdu bez obavy z novej 
(či už domácej, alebo zahraničnej) konkuren-
cie a spokojne ďalej inkasovať platby z EÚ. 
Samozrejme na úkor vlastníkov tej pôdy, pre 
ktorých toto opatrenie predstavuje výrazný 
zásah do vlastníckych práv. Zároveň sa tak 
skomplikuje vstup nových hráčov na trh na 

strane výroby. Tí si budú musieť hľadať lo-
kálne kontakty, alebo najskôr kúpiť lokálne 
družstvo.

Cudzinci nie sú problém

Strašenie cudzincami je typické pre celú 
Európu. Maďari pred rokmi zašli ďalej a 
zakázali predaj poľnohospodárskej pôdy 
právnickým osobám. Najnovšie sa sporia s 
Rakúskom a Európskou Komisiou kvôli zme-
ne zákona, ktorá prakticky zrušila platnosť 
tzv. „vreckových kontraktov“, ktorými rakúski 
farmári obchádzali možnosť kúpiť Maďarskú 
pôdu. Litovci zase chcú o možnosti nadob-
údať pôdu cudzincami referendum, hoci v 
prípade úspechu to bude znamenať konflikt 
s EÚ. Zákony rôznym spôsobom obmedzujú-
ce nakladanie s pôdou majú viaceré členské 
štáty EÚ. Je pritom zaujímavé, že sa takmer 
vždy hovorí o kupujúcich, pritom ten obchod 
má vždy dve strany. Väčšine ľudí vadí, len 
keď niekto iný predáva svoju pôdu.  V mo-
mente dobrej ponuky na vlastnú pôdu ide 
národné cítenie bokom.

Na Slovensku môžeme čítať emotívne novi-
nové titulky ako „Cudzinci už vlastnia tisíce 
hektárov slovenskej pôdy!“ Nie je pritom 
jasné, kde je vlastne problém. Poďme po 
poradí.

Tak najskôr –  v rukách cudzincov je tých 
hektárov minimum.. Keďže je vlastnená cez 
slovenské firmy, plochu pôdy reálne kontro-
lovanej cudzími štátnymi príslušníkmi môže-
me len odhadovať cez čísla realitiek a bánk, 
no ani tie najodvážnejšie výpočty nepresa-
hujú 2% z celkovej plochy obrábanej pôdy.  

Cudzinci vlastnia na Slovensku budovy, pod-

niky, pohľadávky, automobily a automobilky, 
tak prečo práve pôda by mala spôsobovať 
nejaké špeciálne obavy? Na rozdiel od hnu-
teľných vecí sa dá ornica dosť ťažko odviezť 
vo väčších množstvách a do väčších vzdia-
leností. Jej využitie je mimoriadne prísne re-
gulované, bez úradnej pečiatky ho prakticky 
nemôžete zmeniť.

Môžete mať však námietku o premene na 
stavebné plochy. Ani to však nie je skutoč-
ný problém. Slovenský občan potrebuje nie 
len potraviny, ale aj obydlia a priemysel, kto-
ré sú výsledkom procesu premeny pôdy na 
stavebné parcely. Budú tu samé montovne 
a žiadne role? To sotva. K zastavovaniu pôdy 
na Slovensku prichádza v minimálnej miere. 
Stačí sa pozrieť na vývoj štruktúry pôdneho 
fondu. Medzi rokmi 2007-2012 ubudlo 19 
871 hektárov poľnohospodárskej pôdy, to je 
0,82% celkovej plochy poľnohospodárskej 
pôdy. Avšak zastavané plochy v rovnakom 
období narástli len o 4 875 hektárov, čo 
je zhruba plocha maličkého mesta Modra. 
Väčšina poľnohospodárskej pôdy sa preme-
nila na ostatné plochy (+8 376 ha, obsahuje 
manipulačné plochy, lomy, parky, cintoríny, 
poľné cesty...), lesné pozemky (+5 397 ha) 
a vodné plochy (+1 439 ha). 

Je vtipné, že na jednej strane sa vláda „bojí“ 
premeny pôdy na zastavané plochy, na dru-
hej strane ak išlo o výstavbu diaľnic či au-
tomobiliek, neváhala (a jej predchodcovia s 
ňou) majiteľov ornej pôdy vyvlastňovať a ten-
to proces naďalej vylepšuje. Keď už tak, ho-
vorme o „zastavaní“ pôdy technickými plo-
dinami ako repka, ktoré zaberajú viac ako 
10% ornej pôdy a spôsobujú presmerovanie 
zdrojov z produkcie potravín na produkciu 
palív. To však s cudzincami vlastniacimi slo-
venskú pôdu nemá nič spoločné.

Čo zvyšovanie cien nájomného? Dnes si far-
mári 95% pôdy prenajímajú. Je to pre nich 
výhodné – nemajú kapitálové náklady a 
nájomné je vzhľadom k obrovskej roztriešte-
nosti a vlastníckemu zloženiu v mnohých ob-
lastiach pre nájomcu priaznivé. Tí najodváž-
nejší sa niekedy odhodlajú neplatiť vôbec. 

Produkcia potravín má v porovnaní so za-
hraničím nízku výkonnosť, čo predstavuje 
nevyužité ziskové príležitosti. Vedia to aj noví 



hráči, ktorí začali na trhu ponúkať za pôdu 
zaujímavé ceny. Podarilo sa im pôdu od pô-
vodných majiteľov skúpiť a následne ponúk-
nuť farmárom na prenájom za vyššiu cenu. 
Vzhľadom k spomenutým číslam sa jedná 
o dosť minoritný jav. Ani toto by však tí, čo 
pôdu považujú za vzácny statok, nemali po-
važovať za problém. Práve naopak, mali by 
tomu tlieskať. Cena je najlepším signalizá-
torom vzácnosti zdroja a jej rast núti užíva-
teľa správať sa efektívnejšie. Pre hospodár-
ne zaobchádzanie s pôdou bude len dobre, 
ak sa vlastníctvo zcelí, majitelia začnú so 
záujmom vykonávať svoje vlastnícke práva a 
ceny budú výsledkom vyspelého a hlbokého 
trhu, nie kamarátskych krčmových dohôd so 
susedmi dôchodcami podpísanými na 15 
rokov. 

Všetky spomínané obavy sú však len zástup-
com tej jednej, prastarej  - budeme mať čo 
jesť?

Sebestačnosť

Hlad nie je funkciou množstva pôdy, ale 
schopnosti dostať jedlo na stôl. Vedeli by o 
tom rozprávať Ukrajinci, Číňania či Severní 
Kórejci. Pozornejší poslucháči dejín si určite 
všimli, že ani v prípade Holodomoru, ani Veľ-
kého skoku vpred a už vôbec nie pri doktríne 
Čučche (ktorá je autarkická) cudzinci s hla-
domorom nič nemali. Všetky tieto krajiny sa 
dokonca snažili o to, čo je aj dnes mantrou 
(nielen) slovenského ministerstva poľnohos-
podárstva – potravinovú sebestačnosť. 

Myšlienka sebestačnosti je absurdná. Moh-
la mať zmysel v stredoveku, keď kapitál far-
mára bol pluh a motyka, v lepšom prípade 
kôň. Dnes je situácia úplne iná. Ak sa nás 
oponent v čase nejakej krízy rozhodne vyhla-
dovať, potravinová samostatnosť bude mať 
minimálny efekt. Darmo sú nám k dispozícii 
polia a farmári schopní ich obhospodarovať, 
keď ich traktory nebudú mať naftu, nebudú 
mať chemikálie na hnojivá, náhradné diely, 
vakcíny pre zvieratá - obchody budú prázd-
ne. Celé je to naopak. Zapojenie do medzi-
národnej výmeny znamená zvýšenie bohat-

stva spoločnosti a obchod s potravinami 
nepredstavuje žiadnu výnimku. Čím otvore-
nejší trh, tým väčší výber lacnejších potravín.

Je pravda, že najmä od vstupu Slovenska do 
Únie sa podiel slovenských potravín na pul-
toch obchodov výrazne prepadol, podľa dru-
hu miestami až o 50-60%. Táto informácia 
sama osebe nemá žiadnu negatívnu príchuť, 
znamená len toľko, že zákazníci si môžu vy-
berať z väčšej palety výrobkov. Neznamená 
to ani automaticky opustenie lokálnych vý-
robkov. Napríklad pre Bratislavu sú lokálnej-
šie mnohé maďarské či rakúske zdroje, ako 
východoslovenské. Rastú importy zahranič-
ných výrobkov, ale zároveň aj exporty sloven-
ských. Podľa dát Organizácie pre potraviny a 
poľnohospodárstvo medzi rokmi 2002-2010 
narástol export vajec zo Slovenska viac ako 
desaťnásobne, hydiny päťnásobne, mlieka 
štvornásobne, hovädzieho o polovicu a tak 
môžeme pokračovať pri väčšine komodít.

Dosiaľ to celé znie, ako keby vlastne žiaden 
problém neexistoval, okrem prehnane ak-
tívneho zákonodarcu. Ale on existuje. Ani 
rastúci vývoz nepokrýva prepad dopytu na 
domácom trhu a tak produkcia viacerých 
komodít v posledných rokoch pomerne prud-
ko padá. V prípade hydiny či mlieka to nie 
je až tak výrazné (hoci tie percentuálne pre-
pady majú vždy dve cifry), no pri hovädzom 
či bravčovom mäse je dnešná výroba aj o 
50% nižšia, ako bola na začiatku tisícročia. 
Nedochádza ku špecializácií sektoru, kedy 
by rast produkcie niektorých komodít bol 
vyvážený prepadom iných, kleslo všetko. V 
produkcií jednotlivých komodít na hlavu sme 
ďaleko pod úrovňou západných štátov ako 
je Nemecko či Dánsko. Produktivita práce v 
odvetví je nižšia ako u susedov z V4 a miera 
investícií je mizerná.

Ak na záver článku čakáte veľkolepé odha-
lenie vraha, ktorý (pri)zabil slovenské poľno-
hospodárstvo a potravinárstvo, nedočkáte 
sa ho. Hlavný podozrivý je samozrejme jas-
ný. Je to cudzinec, jeden konkrétny z Bruse-
lu – spoločná európska poľnohospodárska 
politika. 

Tá likviduje komerčný aspekt v produkcii 
a robí z poľnohospodárov vazalov regulá-
cií. Produkujú sa také komodity a v takom 
množstve, aby sa  maximalizoval výnos z 
priamych platieb. Čokoľvek vyprodukované 
naviac znižuje výnos poľnohospodára. Ob-
zvlášť to platí pri živočíšnej výrobe. Každá 
ďalšia krava nad limit pre poľnohospodára 
predstavuje mínus. Bez preháňania sa dá 
napísať, že Únia platí za produkciu a zároveň 
aj za neprodukciu. Zákazník a jeho potreby 
tu nikoho nezaujímajú.

 Východoeurópania majú ešte bonus v podo-
be nižších platieb oproti západným kolegom, 
známa to bolesť pripomínaná už od vstupu 
do EÚ. Pripočítajme si výpadok v histórii 
farmárskeho spravovania pôdy, ktorý bol na 
pol storočia nahradený neefektívnymi druž-
stevnými molochmi, z ktorých nejeden ešte 
prežíva (a vďaka novému zákonu z úvodu 
článku si práve kope o niečo hlbšie zákopy). 
Socialistické zmýšľanie je pevne zakorenené 
a to hlavne na najvyšších miestach. Koncep-
cia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 
2013 až 2020 napríklad prináša na jeden 
kus presne vyčíslené plány počtu hydiny v 
roku 2020. Tu sa až človeku nechce veriť, 
že to myslia vážne. Extrémna rozdrobenosť 
vlastníctva pôdy je ďalšie východoeurópske 
špecifikum. Slovenským farmárom nepo-
mohlo ani nedávne zdraženie sezónnych 
pracovníkov vďaka predraženiu zamestná-
vania na dohodu.

 Poľnohospodárstvo a potravinárstvo je pod-
nikanie ako každé iné, aj tu platia termíny 
ako trh, konkurencieschopnosť, ponuka, do-
pyt. Problémom slovenských potravín nie sú 
špekulanti s pôdou, cudzinci, ani nenažrané 
reťazce, ale nízka konkurencieschopnosť a 
deformácie trhu, spôsobené Úniou a kolek-
tivizačnou históriou. Ak chceme na tom nie-
čo zmeniť, musíme bojovať na úplne iných 
frontoch ako je obmedzovanie možností 
nakladania s pôdou. To naopak len prispeje 
ku tomu, aby sa zbrzdil príchod nových síl na 
scénu.

.týždeň, 29.3.2014

Klimatická predpoveď: Poplach sa ruší!
Matt Ridley

Aj keď správa IPCC stále zveličuje mieru 
otepľovania, je už opatrnejšia pri hodnotení 
jeho dôsledkov.

Medzivládny panel OSN o klimatických zme-
nách (IPCC) zanedlho zverejní druhú časť 
svojej najnovšej správy o pravdepodobnom 
dopade klimatických zmien. Zástupcovia 
vlád sa stretávajú s vedcami, aby zatraktív-
nili – pardón, prepísali – zhrnutie odhadov 
vedcov ohľadne nadchádzajúcich búrok, 
súch a chorôb. Ale skutočná správa, známa 
ako AR5-WGII, nie je ani zďaleka tak desivá 
ako jej predchodca spred siedmych rokov.

ho otepľovania.

Správa znížila celkové náklady za oteplenie 
o 2,5 stupňov Celzia počas tohto storočia 
na menej ako 2% HDP. To je výrazne menej 
ako známa predpoveď lorda Sterna, ktorý vo 
svojom vplyvnom reporte pre britskú vládu v 
roku 2006 predpovedal že klimatické zmeny 
budú stáť 5%-20% svetového HDP.

Chystaný report podľa všetkého uznáva, že 
klimatické zmeny doteraz nevyhubili žiad-
ny živočíšny druh, a vyjadruje „veľmi malú 
istotu“ že sa tak stane. Objavuje sa v nej 
nový dôraz na to, že klimatická zmena nie 
je jediným environmentálnym problémom, 

Report z roku 2007 bol prešpikovaný chyba-
mi o himalájskych ľadovcoch, amazonskom 
pralese, africkom poľnohospodárstve, nedo-
statku vody a iných veciach, ktoré sa všetky 
zmýlili v smerovaní výstrah. To viedlo výbor 
národných akadémií vied ku kritike spôsobu 
písania tohto reportu, ale niektoré z ich od-
porúčaní boli jednoducho odignorované.

Iné naopak padli na úrodnú pôdu. Podľa 
uniknutých informácií je nový report tento-
krát omnoho opatrnejší a hmlistejší pri té-
mach. ako sú zhoršujúce sa cyklóny, zmeny 
v zrážkach, ľudia opúšťajúci domovy kvôli 
zmenám klímy, a celkové náklady globálne-
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na ktorom záleží, a na to, že je skôr dôležité 
prispôsobiť sa jej a nie predísť jej. A predsa 
report predpokladá o 70% väčšie oteplenie v 
posledných desaťročiach tohto storočia ako 
naznačujú najlepšie výskumy. Je to preto, že 
sa prehnane spolieha na modely, namiesto 
toho aby sa spoliehal na dáta v prvej časti 
IPCC reportu – na skutočnú vedu – ktorý bol 
zverejnený v septembri 2013.

V decembri 2012 som predpovedal že IPCC 
bude musieť znížiť 
svoje odhady bud-
úceho otepľovania 
v reakcii na nové 
výsledky testov cit-
livosti (citlivosť je 
množstvo oteplenia 
v dôsledku zdvojná-
sobenia oxidu uhli-
čitého v atmosfére). 
Článok „Schlade-
nie strachu z kli-
matických zmien“ 
(19.12.2013) viedol 
k búrke protestov, v 
ktorých ma nazvali 
„protivedeckým“ a 
„popieračom“ a hor-
šími výrazmi.

Septembrový IPCC 
report zanechal 
akékoľvek pokusy 
odhadnúť najpravdepodobnejšiu „citlivosť“ 
klímy na zdvojnásobenie oxidu uhličitého v 
atmosfére. Vysvetlenie pochované v technic-
kom zhrnutí vydanom až v januári je, že „od-
hady odvodené z pozorovaných klimatických 
zmien skôr zodpovedajú hodnotám [citlivos-
ti] v spodnej časti pravdepodobnostného 
rozsahu pozorovaného otepľovania povrchu 
a oceánov.“

Preklad: Dáta naznačujú, že pravdepodobne 
čelíme menšiemu otepľovaniu ako indikujú 
modely, ale nechceme to povedať nahlas.

Londýnsky think tank Nadácia Stratégie pre 
Globálne Otepľovanie (The Global Warming 
Policy Foundation) zverejnila 5. mája dô-
kladný prehľad všetkých spoľahlivých štúdií 
citlivosti. Autormi sú britský klimatický vedec 
Nic Lewis (ktorý nemá žiadnu akademickú 
príslušnosť, ale jeho reputácia rastie odkedy 
objavil do očí bijúce štatistické skreslenie, 
ktoré prehnane zvýšilo citlivosť v predošlom 
IPCC reporte) a holandský vedecký autor 
Marcel Crok. Tvrdia, že septembrový IPCC re-
port „utajil dobré správy o globálnom otepľo-
vaní“ a že „najlepšie dôkazy z pozorovaní na-
značujú, že naša klíma je podstatne menej 
citlivá na sklenníkové plyny ako si predtým 
klimatickí vedci mysleli.“

Páni Lewis a Crok argumentujú, že priemer 
najlepších štúdií založených na pozorova-
niach ukazuje, že pri zdvojnásobení úrov-
ne oxidu uhličitého po 70 rokoch môžeme 
očakávať, že bezprostredné oteplenie veľmi 
pravdepodobne bude niekde medzi jedným 

a dvomi stupňami Celzia, pričom najlepší 
odhad je 1.35 stupňa Celzia. To je omnoho 
nižšie ako IPCC predpokladá v pripravovanej 
správe.

Stručne povedané oteplenie, ktoré sme zaži-
li za posledných 35 rokov – okolo 0.4 stupňa 
Celzia, ak spriemerujeme merania satelitov 
a staníc na zemi – bude pravdepodobne po-
kračovať podobnou rýchlosťou: niečo vyše 
stupňa za storočie.

Krátko počas 90tych rokoch sa zdalo, že 
oteplenie je také rýchle, ako by modely chce-
li. Ale za posledných 15-17 rokov nenastalo 
prakticky žiadne čisté oteplenie („medzera“ 
ktorú už teraz pripúšťa aj IPCC), čo je fakt, 
ktorý modely nepredpokladali a majú ho te-
raz problém vysvetliť. Najobľúbenejšie post 
hoc vysvetlenie je, že vďaka prirodzenej vari-
abilite v oceánskych prúdoch od roku 2000 
uniká do oceánov viac tepla, aj keď dôkazy 
nie sú práve presvedčivé.

Nič z tohto neprotirečí základnej fyzike. 
Zdvojnásobenie oxidu uhličitého nemôže 
samo osebe vygenerovať oteplenie viac ako 
o 1.1 stupňa Celzia, akokoľvek dlho trvá. 
Všetko údajné oteplenie nad túto hodno-
tu má vyplynúť zo zosilňovacích faktorov, 
súvisiacich predovšetkým s vodnou parou a 
oblakmi. Čistý efekt týchto faktorov je však 
témou mnohých svárlivých debát.

Vo vede o klíme skutočná debata nikdy ne-
bola medzi „popieračmi“ a ostanými, ale me-
dzi „vlažnými“, ktorí si myslia, že ľudmi spô-
sobené klimatické zmeny sú skutočné ale 
pomerne neškodné a tými, ktorí si myslia, 
že budúcosť je znepokojujúca. Vedci ako Ju-
dith Curry z Georgia Institute of Technology 
a Richard Lindzen z MIT sa počas ostatných 
rokov čoraz viac posúvajú smerom k „vlaž-
nému“ postoju.

Z nedávno uniknutého návrhu správy IPCC 
o dopadoch - aj s jeho „prehnane veľa pred-
pokladmi“ – je zjavné, že keď ide o následky 
na ľudský blahobyt počas zvyšku tohto storo-

čia „pre väčšinu sektorov ekonómie dopad 
klimatických zmien bude malý v pomere do-
padu ostatných činiteľov, ako sú ekonomický 
rast a technológie“. Ak sa teplota zmení o 
približne 1 stupeň medzi dneškom a rokom 
2090, ako vypočítal Lewis, dopady budú 
ešte menšie.

V skutočnosti si väčšina expertov myslí, že 
malé množstvo oteplenia rozložené počas 
dlhšieho obdobia prinesie ľuďom zvýšenú 

prosperitu. Štúdie ľudí 
ako je sám autor IPCC re-
portu a ekonóm Richard 
Tol zo Sussex University 
v Británii ukazujú, že 
globálne otepľovanie 
tak už pravdepodobne 
spravilo. Ľudia sa môžu 
zmene prispôsobiť – čo 
v podstate znamená 
využiť jej výhody a mini-
malizovať škody. Satelity 
zachytili približne 14% 
rast zelene na Zemi po-
čas ostatných 30 rokov, 
vo všetkých typoch eko-
systémov, čiastočne ako 
výsledok ľuďmi zapríči-
nenými emisiami CO2, 
ktoré umožňujú rastli-
nám rásť rýchlejšie a po-
užívať menej vody.

Stále tu je riziko že súčasná veda sa mýli a 
nastane náhle oteplenie, ktoré bude mať ka-
tastrofálne následky. A ak by doteraz obno-
viteľná energia dokázala, že je lacná, čistá 
a šetrná vo využívaní pôdy, bolo by správne, 
keby sme to malé riziko veľkej katastrofy 
riešili rýchlym nahrádzaním fosílnych palív 
veternou, solárnou alebo bioenergiou prvej 
generácie. Ale keďže sa tieto formy energie 
ukázali byť predražené, poškodzujú životné 
prostredie a vyžadujú veľké množstvo pôdy, 
vyzerá to tak že v našej snahe bojovať proti 
otepleniu používame ekonomický ekvivalent 
chemoterapie proti chrípke.

Takmer každé globálne environmentálne 
strašenie ostatných 50tich rokov sa ukázalo 
ako prehnané, vrátane populačnej explózie, 
pesticídov, kyslých dažďov, ozónovej diery, 
klesajúceho počtu spermií, geneticky modi-
fikovaných plodín a vraždiacich včiel. V kaž-
dom z týchto prípadov na základe strašenia 
vedci získali obrovské dotácie, a potom ticho 
konvergovali k názoru že problém je omnoho 
miernejší ako extrémne hlasy predpokladali. 
Globálne otepľovanie nie je žiadnou výnim-
kou.

Matt Ridley je autorom knihy „Racionálny 
optimista“ a člen Britskej snemovne lordov

Pôvodne vyšlo na WSJ, 27. marec 2014

iness.sk, 30.4.2014
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Bloček, ktorý Kažimír posiela občanom
Koniec marca je tradične spojený s podáva-
ním daňových priznaní. Pre mnohých obča-
nov to znamená nie vždy príjemné zistenie, 
akú časť príjmu budú musieť odovzdať do 
spoločnej kasy.

Každý občan Slovenska zaplatí v tomto roku 
za služby štátu o 107 eur viac ako v minu-
lom roku. Celková ročná suma sa vyšplhala 
na 4 811 eur, pričom jej nárast je vyšší ako 
inflácia. To, čo človek neuvidí na výplatnej 
páske ani v tomto prepočte, je nárast verej-
ného dlhu. Na každého obyvateľa pripadne 
ku koncu roku dlh 7 912 eur, čo znamená 
medziročný rast o 624 eur. Ten podstatne 
prevyšuje rast vytvorenej hodnoty (HDP) na 
obyvateľa v tomto roku.

INESS každoročne publikuje bloček – Účet 
za služby štátu, ktorý jednoduchou formou 
ilustruje, koľko každý občan Slovenska za-
platí za jednotlivé služby štátu. Suma 4 811 
eur predstavuje podiel celkových príjmov 
štátu a počtu obyvateľov Slovenska, vzťahu-
je sa teda na každé batoľa, pracujúceho, či 
invalidného dôchodcu.

Pohľad na bloček ukazuje, že najväčšia časť 
našich platieb do štátnej pokladnice, kon-
krétne 885 eur, slúži na financovanie sta-
robných dôchodkov. Medziročne každý oby-
vateľ Slovenska prispeje o 40 eur viac na to, 
aby Sociálna poisťovňa mohla bezodkladne 
vyplácať starobné dôchodky. V tesnom záve-
se stojí financovanie zdravotníctva, pričom 
v tejto sume nie sú zahrnuté platby, ktoré 
občania zaplatia priamo v lekárňach, či u 

lekárov. I napriek tomu, že mnoho cestujú-
cich už dnes považuje cestovanie vlakom za 
nákladné, budúci rok prispejú na prevádzku 
a modernizáciu železníc aj sumou 171 eur.

Prepočty sú robené priemerne na každého 
obyvateľa s cieľom ilustrovať náklady verej-
nej správy. Ale mnohých iste zaujíma, aké 
sú ich skutočné, individuálne náklady na 
verejné služby. Portál censtatu.sme.sk pre-
to umožňuje zhotoviť si vlastný bloček. Ako 
príklad uvádzame slobodného tridsiatnika 
so mzdou 800 eur, ktorý žije v podnájme za 
200 eur a z mesačnej mzdy  ušetrí 100 eur. 
Raz za týždeň vyrazí na pivný žúr (4*0,5L) s 
kamarátmi, prejazdí 100 eur autom a pocti-
vo platí poplatky za služby RTVS:

Oproti bežnému občanovi zaplatí zamestna-
nec v modelovom príklade 6 403 eur, o tret-
inu viac ako pri prepočte na každého obča-
na. Polovica ceny práce tohto zamestnanca 
skončí vo verejnej pokladnici. Je na uvážení 
každého občana, či kvalitu a rozsah poskyto-
vaných služieb považuje za primeranú tejto 
záťaži.

Aby bloček nebol dlhý ako pri nedeľnom ná-
kupe štvorčlennej rodiny, menšie položky 
sme zlúčili to kategórie INÉ. Tá obsahuje na-
príklad poistenie v nezamestnanosti, výdav-
ky na tretie programové obdobie fondov EÚ, 
rôzne iné výdavky obcí a pod. Bližšie infor-
mácie sú dostupné na tomto linku.

 Sme, 27.3.2014

Seminár pre novinárov
INESS zorganizoval 5.3.2014 seminár pre 
novinárov s cieľom objasniť parametre a vý-
znam nášho alternatívneho návrhu k zneniu 
anuitnej novely.

Cieľom tohto návrhu je umožniť prístup spo-
riteľov k úsporám bez toho, aby sporitelia 
potenciálne predstavovali záťaž pre verejné 
financie.

Detaily tohto návrhu sú popísané na tejto 
adrese. Seminára sa zúčastnili zástupcovia 
printových, ako aj televíznych médií (TV JOJ, 
RTVS).

Aktivity INESS v oblasti dôchodkového spo-
renia už priniesli aj drobné úspechy, ktoré 
sa dostali do vládou schváleného návrhu 
zákona. Podľa pôvodného návrhu si tie 2-3% 
sporiteľov, ktorí by si mohli vybrať úspory 
programovým výberom, mohli úspory vybrať 
len v malých sumách počas viacerých rokov. 
Aj na základe našej požiadavky, ktorá bola 
súčasťou hromadnej pripomienky, sa poda-
rilo toto obmedzenie zrušiť a jednorazový 
výber v návrhu zákona ponechať. 

Ministerstvo tiež akceptovalo náš návrh, 

podľa ktorého si sporitelia budú môcť vybe-
rať zhodnotenie úspor, tzv. perpetuitu. Tento 
nový „produkt“  znamená: 

Sporiteľ, ktorý dosiahol dôchodkový vek, 
sa raz ročne dostane k výnosom zo svojich 
úspor. Ak má sporiteľ našetrených 10 000 
eur, môže pri 3% zhodnotení dostať na konci 
roka 300 eur.

K výnosom zo svojich úspor sa tak dostane 
bez toho, aby ich predal životnej poisťovní 
výmenou za doživotný dôchodok – čím jeho 
úspory budú stále predmetom dedenia. 

Bude to praktická voľba pre tých, ktorým 
bude postačovať dôchodok z prvého piliera 
počas roka, ale chceli by dostať niečo ako 
„vianočnú“ dávku, pričom si chcú zachovať 
prístup k úsporám (kto si kúpi doživotný 
dôchodok už s úsporami nebude môcť nija-
ko nakladať).



INESS na stretnutí WG IV v Moldavsku
Na pozvanie SFPA a jej moldavských partne-
rov Expert Groups a IDIS sa analytik INESS 
Martin Vlachynský zúčastnil stretnutia Wor-
king Group IV v moldavskom Kišineve.

Táto pracovná skupina sa zaoberá zosúla-
dením obchodnej politiky a voľného pohybu 
služieb a kapitálu. Témou stretnutia bola 
hospodárska súťaž. INESS do diskusie pris-
pel zdieľaním slovenských skúseností so 
zosúladením štátnej pomoci pred vstupom 
do EÚ.

4liberty.eu stretnutie v Budapešti
Richard Ďurana sa zúčastnil na pravidelnom 
stretnutí think tankov zo strednej a východ-
nej Európy a pobaltských krajín, ktoré orga-
nizuje Nadácia Friedricha Naumanna.

Podujatie sa uskutočnilo 1.3.2014 v Buda-
pešti a okrem spolupráce na stránke www.
4liberty.eu sa na ňom diskutovalo o spoloč-
ných i individuálnych projektoch jednotlivých 
organizácií.

Cena štátu na bratislavských stredných školách
Ján Dinga z INESS prednášal 17., 18. a 19. 
marca 2014 na troch stredných školách v 
Bratislave.

Na Spojenej škole Tilgnerova, Gymnáziu Iva-
na Horvátha a Obchodnej akadémii na Ra-
čianskej oboznámil spolu asi 140 študentov 
a učiteľov o fungovaní verejných financií. 

V prednáške odpovedal na viacero otázok, 
ako napríklad koľko nás stoja štátom posky-
tované verejné služby či aký vysoký je štátny 
dlh.

Zásahy štátu v zdravotníctve
Radovan Ďurana prednášal dňa 20.3.2014 
na vzdelávacom    programe Health Master 
Academy spoločnosti Advance Institute na 
tému Zásahov štátu v zdravotníctve, s dôra-
zom na ekonomickú analýzu dane z tuku.

Pražského podujatia sa zúčastnilo 20 zdra-
votníckych profesionálov z Česka aj Sloven-
ska.
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Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky
V pondelok 24.3.2013 sa v priestoroch kon-
gresovej sály MZVaEZ uskutočnil XV. ročník 
Hodnotiacej konferencie zahraničnej a eu-
rópskej politiky SR za rok 2013. 

Cena štátu na VŠEMVS

Cena štátu na východe Slovenska

Na pozvanie SFPA sa prvého panelu zúčast-
nil aj analytik INESS Martin Vlachynský s 
príspevkom na tému vývoja v eurozóne za 
rok 2013. Prítomných bolo niekoľko stoviek 

hostí vrátane zástupcov viacerých ambasád.

Ján Dinga z INESS prednášal o Cene štá-
tu a mýtoch vo verejných financiách dňa 
9.4.2014 na Vysokej škole ekonómie a ma-
nažmentu verejnej správy v Bratislave.

Prednášky sa zúčastnilo asi 100 študentov 
a učiteľov.

Fotografie z podujatia (autor fotografií: Mar-
tin Sopinec).

Ján Dinga z INESS prednášal v dňoch 2. - 4. 
apríla 2014 na školách na východnom Slo-
vensku.

V diskusiách študentov zaujímali predovšet-
kým regionálne rozdiely, pomoc v hmotnej 
núdzi, pravda o sociálnych dávkach Rómov, 
daňovo-odvodové zaťaženie či dôchodky a 
sociálna poisťovňa.

Prednášky absolvovalo spolu asi 360 štu-
dentov a učiteľov a novinkou bola prednáška 
pre skupinu 20 dôchodcov z Klubu dôchod-
cov v Snine.

Prednášky sa uskutočnili:

- na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Hu-
mennom

- na Ekonomickej fakulte Technickej univer-
zity v Košiciach

- na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Snine

- na Gymnáziu Študentská v Snine

- na Obchodnej akadémii v Snine

- na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovci-
ach

- v Klube dôchodcov v Snine



5. ročník ekonomického seminára
Štátne zásahy alebo slobodný trh? 5. roč-
ník ekonomického seminára

INESS zorganizoval tento rok už piaty ročník 
svojho ekonomického seminára za účasti 
významných domácich a zahraničných lek-
torov.

V dňoch 25. – 27. apríla sa v Kaštieli Moj-
mírovce pri Nitre zišlo takmer 30 študentov 
so záujmom nielen o rakúsku ekonómiu, ale 
aj o pochopenie príčin a dôsledkov viacerých 
aktuálnych javov, ktoré hýbu spoločnosťou 
a verejnou diskusiou. Seminár, ktorý kaž-
doročne priláka študentov z rôznych kútov 
Slovenska aj univerzít bol už tradične plný 
zaujímavých tém, pri ktorých si každý prišiel 
na svoje. Siedmi domáci a dvaja zahraniční 
rečníci spolu so študentmi hľadali odpovede 
na ústrednú otázku seminára – štátne zása-
hy alebo slobodný trh?

Trojdňové intelektuálne dobrodružstvo za-
hájil úvodnou prednáškou Dr. Matúš Petrík, 
ktorý predstavil históriu a hlavné znaky a 
princípy rakúskej ekonomickej školy. Nadvä-
zoval naňho prof. Josef Šíma, rektor Vysokej 
školy CEVRO Institut v Prahe, ktorý vyvolal 
diskusiu kladmi a zápormi fenoménu deflá-
cie, ktorá sa mylne v súčasných spoločen-
ských debatách považuje za akúsi hrozbu. 
Nechýbala ani oblasť prírodných zdrojov 
a ich (ne)vyčerpateľnosť v podaní Martina 
Vlachynského z INESS, či nazretie do útrob 
hospodárenia s verejnými financiách financi-
ami v prednáške Radovana Ďuranu z  INESS, 
ktorý vo svojej prednáške účastníkom vy-
svetlil hlavné proporcie verejných financií a 
zameral sa tiež na demystifikáciu mnohých 
stereotypov zažitých vo verejnosti. Prvý pred-
náškový deň zakončil doc. Ján Šebo z Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý spo-
lu so svojimi študentmi priblížil účastníkom 
seminára prípravu anuitnej novely, ktorá prá-
ve v týchto mesiacoch silno rezonuje v médi-
ách a bude mať zásadný dopad na prístup k 
dôchodkovým úsporám. Druhý prednáškový 
deň zahájil prof. Josef Šíma prednáškou o 
vzťahu ekonómie a práva. Vysvetlil, ako a 
prečo sú tieto oblasti úzko interdisciplinárne 
prepojené. Naňho nadviazal hlavný rečník 
podujatia, prof. Lawrence H. White z George 
Mason University v USA, ktorý na Slovensko 
pricestoval na pozvanie INESS a v prednáške 
s názvom „The Clash of Economic Ideas“ (v 
súčasnosti profesorovi v USA vychádza rov-
nomenná kniha) sa zameral na povojnové 
obdobie. Predstavil dve povojnové prípadové 
štúdie (Nemecko a India), na ktorých vysvet-
lil rôzne prístupy k hospodárskej politike (tr-
hový vs. centrálne plánovaný) a prezentoval 
nielen dôsledky jednotlivých politík, ale tiež 
porozprával o rôznych zaujímavostiach zo 
zákulisia ich prijímania. Na seminári nechý-
bala ani téma autorských práv a  copyrigh-
tov. Dr. Richarda Ďurana vo svojej prednáške 

vysvetlil dôvody, prečo je potrebné súčasný 
koncept duševného vlastníctva revidovať. 
Na mnohých historických príkladoch ukázal, 
prečo patenty a copyrighty nenapomáhajú 
napĺňať proklamovaný cieľ – tvorivosť a 
inovácie. Vďaka ďalšiemu rečníkovi Jurajovi 
Bednárovi zo spoločnosti Digmia mohli štu-
denti nazrieť hlbšie do podstaty a fungova-
nia Bitcoinu a  kryptomien ako alternatívy 
či doplnku k súčasnému usporiadaniu fi-
nančného systému. Druhý prednáškový deň 
zakončil opäť prof. Josef Šíma zamyslením 
sa nad otázkou poskytovania obrany a súd-
nictva ako služby na trhu. Posledný prednáš-
kový deň sa niesol v znamení monetárnej 
politiky. Juraj Karpiš z INESS počas svojej 
prednáške vysvetlil, prečo súčasné mono-
polné štátne peniaze s núteným obehom nie 
sú optimálnou alternatívou pre ekonomiku a 
aké nesú náklady. Túto tému rozoberá aj vo 
svojej pripravovanej knihe Zlé peniaze, ktorá 
vyjde pravdepodobne v lete. Prof. Lawrence 
H. White zakončil seminár prednáškou, v 

ktorej sa obhliadol do minulosti, predstavil 
základné míľniky vzniku peňazí,  porozprával 
o histórii a úspešnom fungovaní tzv. slobod-
ného bankovníctva a predstavil možnosti 
fungovania finančného systému bez existen-
cie centrálnej autority – centrálnej banky.

Jednotlivé prednášky sprevádzali intenzívne 
diskusie, ktoré sa presúvali do prestávok a k 
obedom či večeriam. Vo večerných diskusi-
ách do neskorých hodín prišlo aj na konfron-
táciu rakúskej ekonomickej školy s praxou.

Všetci účastníci seminára dostali pre ďalší 
rozvoj svojich vedomostí kvalitnú ekonomic-
kú literatúru a na konci seminára aj certifi-
kát o jeho úspešnom absolvovaní.

Ďalší úspešný ročník Ekonomického semi-
nára INESS by sa neuskutočnil bez láskavej 
podpory Friedrich Naumann Stiftung, Na-
dácie Tatra banky a Embassy of the United 
States, za čo im srdečne ďakujeme. Poďako-
vanie tiež patrí mediálnym partnerom podu-
jatia – týždenníkom TREND a .týždeň.
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PRO MARKET
Špičkové vzdelanie zadarmo

Kvalitné vzdelanie bolo vždy jedným z vý-
znamných faktorov, ktoré vplývali na bud-
úcnosť jednotlivca. Zároveň však bolo lu-
xusným statkom, ktorého bolo v spoločnosti 
obmedzené množstvo.

Inovácie a podnikateľské objavovanie však 
nezaháľajú ani v tejto oblasti. Rozvoj druhej 
generácie Internetu priniesol veľkú paletu 
nástrojov za minimálne náklady, ktorých sa 
chopili aj inovátori v oblasti vzdelávania.

Vznikol tak fenomén online vzdelávania. 
Hoci prvé pokusy majú už desiatky rokov, za 
priekopníka môžeme označiť Khan Academy 
vytvorenú v roku 2006 Salmanom Khanom, 
Američanom bangladéšsko-indického pô-
vodu. Ten najskôr cez internet učil svojich 
bratrancov, aby neskôr vybudoval online vz-
delávacie centrum s desiatkami programov, 
ktoré mesačne využíva desať miliónov ľudí 
v 30 jazykoch. Všetky sú zadarmo, financo-
vané darmi.

Popri Khan Academy existujú stovky iných 
vzdelávacích portálov. Pridali sa aj viaceré 
univerzity, no ani najúspešnejšia z nich (MIT 
OpenCourseWare) nedosahuje popularitu 
Khan Academy.

Prirodzene, nie pri všetkom sa dá nahradiť 
fyzická skúsenosť s problematikou. Ešte 
ťažšie sa nahradzuje cveng diplomu reno-
movanej školy, hoci ten negarantuje použi-
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Pro/Anti Market

PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA

Slovenské vydanie: (c) TRIM Broker a INESS

Rok 2011, 160 strán

Knihu si môžete za cenu 9,50 Eur zakúpiť v INESS alebo v obchode 
vo vašom meste.

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZNAM ZLATA AKO KOMODITY S 
MONETÁRNYM DOPYTOM

Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? Možno považovať zla-
to za peniaze? Je zlato v bubline? 

Odpovede aj na tieto otázky hľadáme v publikácii Ekonomický vý-
znam zlata ako komodity s monetárnym dopytom, ktorú si v INESS 
môžete zakúpiť za 3,99 eur.

MARTIN ŠTEFUNKO: EKONÓMIA SLOBODY

E-kniha popisuje základné myšlienky rakúskej školy ekonómie a ich 
aplikácie. Rakúska škola dávno pred kolapsom komunizmu popísa-
la problémy socialistického ekonomického plánovania a jej dnešní 
predstavitelia úspešne predpovedali finančnú krízu. 

Táto e-kniha vydaná INESS je dostupná na našej stránke iness.sk a 
v internetovom kníhkupectve Martinus za 2,80 Eur.

teľné vedomosti. Na druhej strane, virtuálne 
prostredie umožňuje do vzdelania zapájať 
interaktívne prvky, ktoré v kamennej aule 
jednoducho nie sú možné. No najmä vďaka 
chýbajúcemu centrálnemu riadeniu, úrad-
níckym osnovám či akreditáciám a „garan-
tom“ ponúka obrovskú flexibilitu nielen v 
prístupe k učeniu, ale aj v pestrosti samot-
ných informácií.

S trochou preháňania vám stačí počítač za 
pár eur a pripojenie na Internet a môžete 
sa naučiť nový jazyk, programovať v Jave či 
zvládnuť účtovníctvo. A to všetko aj vďaka 
kapitalistickým, na zisk orientovaným pod-
nikateľom.

ANTI MARKET
Ako komunikovať so štátnymi úradmi

Keďže nie všetky informácie, ktoré štátne 
úrady evidujú, sú voľne dohľadateľné, do-
stali občania do rúk veľkú pomoc v podobe 
zákona o slodobnom prístupe k informáci-
ám. Je to nesmierne dôležitý nástroj verejnej 
kontroly.

Na základe tohto zákona môže akákoľvek 
fyzická či právnická osoba žiadať akúkoľvek 
informáciu od povinných osôb (teda najmä 
od štátnych úradov, ministerstiev, obcí a 
miest), ktorú má povinná osoba k dispozícii, 
ak to nevylučuje zákon (napríklad štátne a 
obchodné tajomstvá). Požiadavku stačí po-
slať na email príslušnej inštitúcie, ktorá je 
povinná odpovedať do ôsmich pracovných 

dní.

Žiadosť musí okrem požadovaných informá-
cií obsahovať aj formu sprístupnenia. V prí-
pade emailovej žiadosti teda stačí zdôrazniť, 
že výstup taktiež očakávame „v elektronic-
kej forme”. Niektorí úradníci totiž chápu vy-
bavenie žiadosti tak, že vás v deň vypršania 
lehoty telefonicky vyzvú, aby ste si prišli svo-
je dáta okopírovať.

V praxi pri komunikácii s vládnymi minister-
stvami k podobným excesom často nedochá-
dza. Výnimkou je naša nedávna skúsenosť s 
ministerstvom vnútra, ktoré nám požadova-
né dáta v excelovskom súbore sprístupnilo 
zaheslované, tj. v nekopírovateľnej a needi-
tovateľnej forme. Po telefonickom kontakte 
s pracovníkmi ministerstva nám bolo ozná-
mené, že dáta nám v editovateľnej forme 
nesprístupnia, keďže by sme ich mohli upra-
viť  a vyhlasovať za zdroj MV SR (!). Ťažko 
povedať, čo by nám bránilo vyhlasovať za 
zdroj MV SR napríklad tento článok. Celkom 
nepríjemná situácia pre analytika, ktorý by 
mal manuálne prepisovať tisíc riadkov kvôli 
svojvôli jedného úradníka.

Poslali sme teda rovnakú požiadavku na 
základe zákona ešte raz, no tentokrát s do-
plnením, že „údaje žiadame zaslať v súbore 
xls v nezaheslovanej, tj. v editovateľnej for-
me.“ O niekoľko dní sme sa dočkali požado-
vaného výstupu.

Odporúčame preto aj vám každú žiadosť 
špecifikovať v čo najväčšej miere. Ušetríte 
tým čas sebe aj adresátovi a obmedzíte po-
tenciálnu kreativitu a nadprácu úradníkov. V 
emailových žiadostiach tiež nezabudnite:

1)    Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto informá-
cie žiada: meno, priezvisko, názov alebo ob-
chodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu 
alebo sídlo. Ak žiadate informácie elektro-
nickou cestou, uveďte explicitne emailovú 
adresu, kam chcete odpovede.

2)    Uveďte, ktorej povinnej osobe je žiadosť 
určená. Hoci pri zdravom rozume je jasné, že 
keď prišla žiadosť na emailovú adresu minis-
terstva pôdohospodárstva, tak sa nepýtame 
ministerstva vnútra, pre istotu treba povinnú 
osobu uviesť, aby sa zbytočne nenatiahla 
doba zodpovedania žiadosti.

3)    V žiadosti môžete požiadať aj o potvr-
denie podania žiadosti a oznámenie predpo-
kladanej výšky úhrady za sprístupnenie in-
formácie (napríklad v prípade, že ako výstup 
žiadate okopírované dokumenty alebo CD).
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