
Dostáva sa k Vám v poradí štvrté číslo mesačníka 
Market Finesse. Aj napriek tomu, že je stred leta, 
nudou na Slovensku po voľbách rozhodne netrpí-
me. Nová vláda otvára veľa tém. Pripravila Progra-
mové vyhlásenie na najbližšie štyri roky, ktoré môžu 
zásadným spôsobom ovplyvniť život na Slovensku. 
Aj napriek tomu, že nejde o dokument s kľúčovým 
významom, naznačuje možné smerovanie činnosti 
vlády. Podstatnejšie však budú konkrétne podnik-
nuté kroky. Už v minulosti sa totiž stalo, že skutoč-
nosť bola od predsavzatí v programovom vyhlásení 
diametrálne odlišná. INESS vypracoval Hodnotenie 
Programového vyhlásenia vlády, ktoré je dostupné 
na našej stránke.
Vláda navrhuje posilnenie prvého piliera dôchod-
kového poistenia. Tejto téme je venovaný článok 
s názvom Ľudia sú ochotní vziať svoju budúcnosť 
do vlastných rúk, ktorý nájdete na strane 3. Medi-
alizovanou témou súčasných dní je aj navrhované 
vyššie zdaňovanie monopolov a podnikov s domi-
nantným postavením a sprísnená regulácia ich čin-
nosti. Tieto podniky údajne dosahujú neprimerané 
zisky a pre bežného občana predstavujú úhlavné-
ho nepriateľa. O tom, že toto riešenie je zlým a sys-
témovým krokom hovorí článok Naši politici ropu 
neovplyvnia. Nájdete ho na strane 2. V súvislosti 
s rastúcimi cenami ropy sme na našich stránkach 
zaradili preklad zaujímavého článku, ktorý zverejnil 
Institute Economique Molinari. V článku s názvom 
Jak se dostat k levnější ropě sa dozviete príčiny vy-
sokých cien ropy.
Zaujímavé veci s priamym dopadom na Slovensko 
sa však dejú aj mimo nášho územia. Predstavitelia 
Európskej komisie, ktorým leží na srdci aj naše bla-
ho, navrhujú regulovať roamingové ceny mobilných 
operátorov. Veď kto by nechcel zo zahraničia telefo-

novať lacnejšie? Tejto téme sa venujeme v článku 
Lacný roaming?, ktorý nájdete na strane 1.
Súčasťou činnosti INESS je aj aktívna účasť na 
konferenciách. V Prahe sa 7. až 11. júla konala 
najznámejšia celosvetová konferencia protrho-
vo a liberálne orientovaných think tankov, ktorú 
od roku 1982 organizuje International Society 
for Individual Liberty (ISIL). INESSu sa dostali cti 
prezentovať svoj príspevok na tejto prestížnej kon-
ferencii. Radovan Ďurana predniesol prednášku s 
názvom Boli slovenské reformy skutočne radikál-
ne? Stručný report z tejto konferencie prinášame 
v článku Správa z konferencie ISIL na strane 3.
Liberální institut v Prahe zorganizoval v strede 
júla v poradí deviaty ročník Letnej univerzity libe-
rálnych štúdií. Univerzita je určená predovšetkým 
študentom ekonómie, doktorandom a novinárom. 
Po boku renomovaných ekonómov, akými sú Ken 
Schooland zo Spojených Štátov či profesor Virgis-
daukas z Litvy, dostali príležitosť prednášať aj Ju-
raj Karpiš a Radovan Ďurana z INESS. Viac sa o 
celej akcii dočítate v článku Letná univerzita na 
strane 4.
Na záver mám pre všetkých čitateľov Market Fi-
nesse určite zaujímavú správu: v spolupráci s 
pražským Liberálním institutem začína INESS pre-
dávať zaujímavé tituly svetovej ekonomickej lite-
ratúry. Na stránke www.iness.sk nájdete zoznam 
ponúkaných kníh. Paleta je vskutku pestrá, určite 
si vyberiete.
Prajem Vám príjemné (niektorým dovolenkové) 
čítanie. 
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„Základným východiskom 
ekonómie je vzácnosť: Nikdy 
nie je ničoho toľko, aby boli 
úplne uspokojení všetci záu-
jemcovia. Základným výcho-
diskom politiky je ignorovať zá-
kladné východisko ekonómie.“

Thomas Sowell
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Ak si prajete dostávať mesač-
ník Market Finesse pravidel-
ne, zaregistrujte sa na strán-
ke www.iness.sk

Lacný roaming?
Radovan Ďurana

Niektoré výroky predsedu Európskej komisie Barrosa skutočne 
udivujú. Vyvolávajú totiž spomienky na centrálne plánované hos-
podárstvo z čias komunizmu. Typickým znakom je cenotvorba.
Slovensko sa vládou určovaných alebo regulovaných cien krvo-
potne zbavovalo 15 rokov. Negatívne dôsledky pôvodnej regulá-
cie cien energií pociťujú spotrebitelia dodnes. A v tom predseda 
Európskej komisie komentuje ceny operátorov za roaming slova-
mi „z hľadiska trhových podmienok nemajú opodstatnenie“.
Ako však môže vzniknúť cena, ak ju nestanovuje príkazom vláda? 
Jedine na trhu. Každá cena, ktorá vznikne bez zásahu „vyššej“ 
moci, je preto trhová a opodstatnená. Je určená trhovými účast-
níkmi ako výsledok ich dohody. Počet ľudí, ktorí dobrovoľne využí-
vajú túto službu, presahuje 100 miliónov. Títo ľudia by iste chceli 
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Naši politici ropu neovplyvnia
Juraj Karpiš

prežitia. Obzvlášť roaming. Ale problém má 
aj skrytú stranu. Mobilní operátori podnikajú 
na trhu s cieľom dosiahnuť zisk.
S týmto očakávaním im zverili ich akcionári 
svoje peniaze. Regulácia cien však znamená 
obmedzenie možného zisku, a teda obmed-
zenie voľného nakladania s vlastným majet-
kom. V tomto prípade majetkom akcionárov. 
Komisia tak jedno „kvázi “ právo preferuje, 
ale zároveň druhé a základné porušuje.
Ak bude návrh Komisie na reguláciu roa-
mingových cien schválený, vznikne tým ne-
bezpečný precedens. Ktokoľvek bude môcť 
podať návrh na zavedenie cenovej regulácie, 
ak sa bude cítiť „postihnutý“. Mne sa naprí-
klad zdá cena plechovky Coca Coly príliš vy-
soká oproti jej výrobným nákladom. Firma 
pritom vykazuje „nadpriemerný“ čistý zisk 

22 percent z obratu. Nemala by byť cena 
coly regulovaná? Takýto postup by v zárod-
ku dusil podnikateľské nápady a investície. 
Hlavným pozitívom trhového usporiadania 
hospodárstva je práve jeho schopnosť od-
meniť šikovných a možnosť úspechu je pre 
nich motiváciou v podnikaní.
Ich schopnosť inovácie je potom zdrojom 
ekonomického rastu. Komisia svojím kona-
ním aj v tomto prípade rastu bráni. Miesto 
nezmyselných regulácií trhu by sa mala za-
merať na svoje pôvodné poslanie – trhy li-
beralizovať. Teda tlačiť na jednotlivé vlády, 
aby uvoľnili zbytočné obmedzenia vstupu na 
telekomunikačné trhy. Konkurencia si už s 
„vysokými“ cenami roamingu poradí sama.

 .týždeň, 31/2006

Slovnaft je opäť nepriateľ Slovenska čís-
lo jeden a musí s vládou rokovať o svojich 
ziskoch. Nesúvisí to s tým, že má maďarskú 
matku a vo vláde sedia praví Slováci zo SNS. 
Problém s ním mal už exminister financií Mi-
kloš a jeho pravicová vláda.
Ani tá sa pri riešení tohto „problému“ nehan-
bila siahnuť po komunistickom zákone o ce-
nách. Slovnaft má jednoducho smolu. Ras-
túce ceny ropy na svetových trhoch z neho 
robia fackovacieho panáka pre politikov. Čo 
facka, to niekoľko tisíc voličských hlasov. Na 
pumpách totiž trpia takmer všetci.
Podľa súčasnej vlády je benzín príliš drahý. 
Štatistika EUROSTATu z druhého polroku 
2005 naznačuje iné. Liter bezolovnatého 
benzínu Premium 95 stál u nás menej ako 
napr. v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. Cena 
očistená od daní bola dokonca piata najniž-
šia zo všetkých krajín únie (nižšia bola iba v 
Slovinsku, Francúzsku, Veľkej Británii a Fín-
sku). Dobre, poviete si, ale 42 Sk za liter je aj 
tak priveľa. No naozaj je to vina Slovnaftu?
Ropu musíme dovážať za svetové ceny, ako 
ich diktujú arabskí šejkovia či ruskí magnáti. 
Jej cena utešene rastie; z 28 dolárov za ga-
lón spred niekoľkých rokov na dnešných 80. 
Práve tento nárast je hlavným hýbateľom 
konečnej ceny benzínu. Zo spomínaných 
42 korún tvorí cena ropy približne 15 korún. 
Pritom z ceny litra benzínu pripadá na spra-
covanie, distribúciu a jeho predaj iba päť 
korún, ktoré obsahujú všetky náklady Slov-
naftu plus jeho ziskovú maržu. Až 21 korún 
pripadá na dane. Obviňovať Slovnaft a rast 
jeho ziskovosti z dramatického nárastu cien 
benzínu je preto smiešne.
Slovnaftu sa nevodí zle. Využil dominant-
né postavenie na domácom trhu (ktoré mu 
mimochodom v minulosti garantoval štát) a 
darí sa mu vďaka šikovným investíciám do 
technológií. Využíva cenový rozdiel medzi 

ťažkou, menej kvalitnou ruskou, a ľahkou 
kaspickou ropou. Čo je na tom zlé? Darí sa 
aj iným spoločnostiam na Slovensku a ich 
ziskovosťou sa vláda nezaoberá.
Čo sa týka riešení vysokej ceny benzínu, ako 
prvé sa natíska zníženie daní, ktoré tvoria 
polovicu z jeho ceny. Napriek vyjadreniam 
Mikloša, že to nebude fungovať, zníženie 
daní je to jediné, čo môže štát z dlhodobého 
hľadiska pre nižšie ceny pohonných hmôt 
spraviť. A priestor v znižovaní DPH alebo 
spotrebnej dane určite existuje. Tí, čo tvrdia, 
že znížením daní sa len zvýši zisk predajcu 
a do konečnej ceny sa vôbec nepremietne, 
by mali vysvetliť, ako je potom možné, že 
pri oslabení dolára ceny benzínu na sloven-
ských pumpách klesnú a tento zisk nezhrab-
ne chamtivý podnikateľ. Áno, môže sa stať, 
že dnes znížime dane, a zároveň zajtra ropa 
stúpne o 10 percent. Benzín potom napriek 
zníženiu daní zdražie. To však neznamená, 

že sa zníženie daní nepremietlo do ceny 
benzínu. Ten totiž porastie pomalšie ako v 
prípade, že by sme dane neznížili.
Favoritom medzi politikmi nie je zníženie 
daní, ale cenová regulácia. Tá situáciu zhor-
šuje. Obmedzenie ziskovosti na slovenskom 
trhu bude motivovať Slovnaft, aby sa v ešte 
väčšej miere orientoval na zahraničie (už v 
súčasnosti Slovnaft dosahuje 80 percent 
zisku mimo SR).
Regulovaná cena na druhej strane zvýši do-
pyt po benzíne v pohraničných oblastiach, 
čo bude v kombinácii s obmedzenými inves-
tíciami spracovateľov a distribútorov viesť k 
jeho nedostatku a niekoľkohodinovým ra-
dom na pumpách. Jednou z hlavných výhrad 
proti Slovnaftu je aj jeho údajné monopolné 
postavenie. Cenová regulácia zhorší aj ten-
to problém. Ak sa konkurentom Slovnaftu 
neoplatí investovať do výstavby zásobníkov 
pohonných hmôt pri dnešnej ziskovej marži, 
ako sa im to môže oplatiť, ak štát túto mar-
žu ešte umelo zníži? Preto, ak aj konkurenti 
plánovali vážnejšie investície na Slovensku, 
reči o cenových reguláciách ich určite z tých-
to nápadov rýchlo vyliečia.
Na celom svete dnes prebieha novodobý 
hon na čarodejnice v podobe rafinérií a rop-
ných spoločností. Ziskovosť týchto podnikov, 
ktorá je z dlhodobého hľadiska jediným rie-
šením nedostatku investícií v tomto odvetví 
v posledných desaťročiach, je mylne považo-
vaná za chamtivosť a prvotnú príčinu rastu 
cien pohonných hmôt. Inak tomu nie je ani 
na Slovensku. Rast ceny ropy nezastavia 
ani všemocní slovenskí politici. Socialistická 
cenová regulácia iba rozbije prebiehajúce 
kompenzačné mechanizmy trhu, ktoré hľa-
dajú to najlepšie možné riešenie.

SME, 10.8.2006

nižšiu cenu, to chcú spotrebitelia vždy. Ale 
úžitok, ktorý z roamingu dnes majú, je vyšší 
ako cena, ktorú zaň zaplatili. Keby to bolo 
naopak, roaming by si nekúpili. To je základ-
ný princíp ľudského konania ako aj ekono-
mickej teórie. Barroso ďalej odhaduje, že 
„asi 147 miliónov Európanov je postihnutých 
tým, že platia za roaming neospravedlniteľ-
ne premrštené ceny“. Žiaľ, spôsob výpočtu 
tohto ohromného čísla nebol zverejnený. Ta-
kisto nebolo spresnené, čo znamená spoje-
nie „postihnutý Európan“. Chce tým predse-
da Komisie povedať, že každý Európan má 
právo na lacné roamingové služby? Roaming 
a vôbec mobilné telefonovanie predstavuje 
luxusný statok podobne ako návšteva kon-
certu Rolling Stones alebo kúpa auta. Tele-
komunikačné služby uľahčujú ľuďom život, 
ale nie sú nevyhnutnou podmienkou ich 
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Diskusia o dlhu Sociálnej poisťovne vyplýva-
júceho zo zavedenia kapitalizačného piliera 
je podozrivo jednostranne orientovaná. Poli-
tici aj odborníci sa predbiehajú v návrhoch, 
ako zvýšiť príjmy poisťovne. Nikto však ne-
prichádza s návrhmi, ako znížiť jej výdavky a 
tým obmedziť vznikajúci deficit.
Zvyšovanie môže byť problém
Zvyšovanie príjmov má aj svoju odvrátenú 
stranu. Iste, nedá sa namietať proti návr-
hu na zvýšenie efektivity výberu poistného 
a vymáhania pohľadávok poisťovne. Nech 
si všetci plnia vládou stanovené povinnosti 
rovnako. Avšak návrh na zlúčenie vymeriava-
cích základov, konkrétne zrušenie horného 
limitu odvodov môže deficit v budúcnosti
ešte viac prehĺbiť. Môže za to zásluhovosť, 
ktorá je zásadným problémom súčasného 
nastavenia priebežného piliera.
Nie je nezvyčajné, že štát vypláca dôchod-
ky vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. 
Rešpektuje sa pravidlo, kto viac prispieval, 
viac dostáva. Pritom pôvodným zámerom 
zavedenia dôchodkových systémov bola so-
lidarita. Dnešný systém so solidaritou veľa 
spoločného nemá. Solidarita sa stráca v mo-
mente, keď je účasť povinná pre všetkých 
a keď príspevky berú aj majetní, ktorí to 
nepotrebujú. Deficit poisťovne by preto mal
byť „napadnutý“ z druhej strany. Mala by sa 
obmedziť miera zásluhovosti v priebežnom 
pilieri a tým aj jeho výdavky. Zásluhovosť je 
predsa zahrnutá v kapitalizačnom pilieri a 
navyše je obsiahnutá v množstve sporivých 
produktov komerčných poisťovní a bánk. Po-
isťovňa nemá nahrádzať ich funkciu, mala 
by byť „sociálne orientovaná“, a zabezpečo-
vať základnú solidaritu.

Prvým krokom k obmedzeniu budúcich de-
ficitov je zrušenie naviazania valorizácie
dôchodkov na rast priemernej nominálnej 
mzdy v hospodárstve. Dôchodky by mali byť 
valorizované maximálne o výšku inflácie.
Druhým krokom k vyrovnanému dôchodko-
vému fondu je dlhodobé postupné znižova-
nie maximálnej výšky dôchodku. Súčasní 
prispievatelia do systému tak budú môcť 
reagovať na tieto zmeny a posilniť sporenie 
na vlastných účtoch.

Je jasné, že navrhované kroky nevyliečia 
deficit poisťovne v nasledujúcom desaťročí.
Obmedzia však jeho prudký rast. Samotný 
deficit musí byť uhradený z privatizačných
výnosov a následne z daní. Problém defici-
tu prvého piliera je totiž naším spoločným 

dedičstvom predchádzajúceho režimu a na 
jeho riešení by sme sa mali podieľať spo-
ločne. Krytie deficitu zvyšovaním odvodov,
ktoré sa dotkne len časti spoločnosti, pra-
cujúcich, preto treba odmietnuť. Nehovoriac 
o tom, že odvodové zaťaženie mzdy na Slo-
vensku je v súčasnosti piate najvyššie v EÚ 
a predstavuje jednu z hlavných prekážok pri 
tvorbe pracovných miest.
Na administratíve sa dá ušetriť
Ďalšou oblasťou na znižovanie výdavkov 
poisťovne sú úspory v administratíve. Veď 
poisťovňa so svojimi 5300 zamestnancami 
patrí medzi najväčších zamestnávateľov na 
Slovensku. Zjednotenie výberu daní a odvo-
dov sa tak javí ako jediné riešenie. Takisto 
zjednodušenie výberu a výpočtu odvodov 
prinesie zníženie byrokratických nákladov 
zamestnávateľov. Avšak „zjednodušenie“ 
systému, ktoré povedie k vyšším odvodom, 
treba určite odmietnuť.
Navrhované obmedzenie zásluhovosti v pr-
vom pilieri znamená prenesenie zodpoved-
nosti za svoj život späť na občanov. Tento 
krok síce predstavuje riziko, že niektorí obča-
nia sa k tejto zmene nedokážu alebo nemô-
žu postaviť zodpovedne. Pre také prípady tu 
bude výhradne solidárny dôchodkový systém. 
Pre prevažnú väčšinu ľudí však obmedzenie 
zásluhovosti predstavuje viac prostriedkov, 
ktoré im zostanú z výplaty, a príležitosť vziať 
svoju budúcnosť do vlastných rúk a s peniaz-
mi naložiť podľa vlastných predstáv. Vysoká 
účasť v kapitalizačnom pilieri dokladuje, že 
občania sú na to pripravení.

SME, 21.7.2006

Ľudia sú ochotní vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk
Radovan Ďurana

Správa z konferencie ISIL
Radovan Ďurana

Šesť mesiacov aktívnej činnosti INESSu sme 
oslávili síce pracovne, ale zato dostatočne 
slávnostne. Boli sme prizvaní predniesť svoj 
príspevok na najznámejšej celosvetovej kon-
ferencii protrhovo a liberálne orientovaných 
think tankov.
International Society for Individual Liberty 
(ISIL) organizuje toto podujatie už od roku 
1982.
V roku 1992 sa konferencia dokonca konala 
na Slovensku. Tentokrát sa zástancovia slo-
body a vlastníckych práv stretli v Prahe, 7 
až 11 teho júla. Podujatie spoluorganizoval 
renomovaný Liberální institut.
Asi netreba popisovať účel tejto konferencie. 
Viac ako 140 účastníkov prezentuje, disku-
tuje, konzultuje a samozrejme sa zoznamu-
je. Účasť bola skutočne pestrá, ISIL združu-
je organizácie z viac ako 90 krajín. Okrem 

tradičných zástupcov vyspelých krajín ne-
chýbali prednášajúci z Kostariky, Egyptu 
alebo Južnej Afriky. Pestré ale aj zaujímavé 
informácie nebrali konca, vedeli ste naprí-
klad, že Guatemala má technologicky jeden 
z najvyspelejších telekomunikačných trhov? 
Že v Číne je meno Mises dostatočne známe 
a jeho priaznivci očakávajú pád komunizmu 
do piatich rokov?
INESS zastupoval na konferencii Radovan 
Ďurana s prednáškou na tému: Boli sloven-
ské reformy skutočne radikálne? Krátky ko-
mentár k zaujímavým skutočnostiam, ktoré 
nie sú v zahraničí známe: že slovenská rovná 
daň je v skutočnosti progresívna, že podiel 
vybraných daní na HDP neklesá a podobne. 
Prednáška sa stretla so záujmom hlavne zo 
strany krajín, v ktorých je zavedenie rovnej 
dane horúcou témou.

Pre INESS predstavovala konferencia skvelú 
príležitosť spoznať „zahraničné metódy prá-
ce“ a začleniť sa do svetovej siete think tan-
kov. Dúfame, že výsledky tohto „globalizač-
ného“ procesu čoskoro pocítite na našich 
stránkach.
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Možnosti mimoškolského vzdelávania v 
ekonómii sú v našich krajoch výrazne ob-
medzené. Ekonómia je považovaná za vyso-
košpecializovanú vedu, ktorá má miesto len 
za katedrou vysokej školy. To je však omyl.
Ekonómii môžu rozumieť aj tí, ktorí nemajú 
záľubu v rovniciach s desiatimi premennými. 
Práve matematika v ekonómii predstavuje 
často stratu väzby na skutočnosť okolo nás. 
O tom, že ekonómia nie sú grafy a zložité vý-
počty, ale náuka o ľudskom konaní a jeho 
dôsledkoch sa možno presvedčiť na Letnej 
univerzite organizovanej pražským Libe-
rálním institutem. Pred dvomi týždňami sa 
skončil už deviaty ročník tohto výnimočného 
podujatia. Prečo výnimočného? V príjem-
nom uvoľnenom prostredí starého penziónu 
prednášajú záujemcom profesori ekonómie 
nielen z Česka ale aj zo zahraničia. Tento rok 
napríklad prednášal profesor Ken Schooland 

zo Spojených Štátov či profesor Virgisdaukas 
z Litvy. Čo je však podstatné, za prednáškou 
nasleduje voľná diskusia. Každý zvedavec 
tak môže otestovať svoje nezodpovedateľ-
né otázky rovno s odborníkmi. Univerzita sa 
volá letná, a tomu zodpovedá aj jej pohodový 
program vrátane plávania a plážového volej-
balu. Optimálna kombinácia vzdelávania a 
oddychu.
Ja som sa tejto akcie spolu s Jurajom Karpi-
šom zúčastnil v roku 2001. Tento rok sme sa 
tam vrátili, avšak za iným účelom. Mali sme 
možnosť prednášať o ekonomických dopad-
och prijatých reforiem na Slovensku. Disku-
sia po prednáške nemala konca aj vďaka 
početnej skupine účastníkov zo Slovenska.
Neváhajte a o rok sa tiež prihláste. Veľa sa 
naučíte. 

Letná univerzita
Radovan Ďurana

Pro/Anti Market
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ANTI MARKET
Objektívne kritéria?
Na Slovensko konečne príde tretí mobilný 
operátor. Určite pozitívna správa. Otázky 
však vyvoláva spôsob jeho výberu. Jediné 
objektívne kritérium – ponúknutá cena za 
licenciu dostalo smiešnu váhu 5%. Čo iné 
ako ponúknutá suma za licenciu signalizu-
je seriózny záujem? Takto nastavený tender 
musí nutne vyvolávať otázky o nestrannosti 
komisie.
Spravodlivá Európska komisia
Česká republika pravdepodobne dosiahne 
svoj cieľ a bude môcť aplikovať 5% DPH na 
opatrovateľské služby a renováciu a uprato-
vanie domov a bytov. 
To všetko v rámci výnimky v platení vyššej 
DPH na služby náročné na ľudskú prácu. 
Zaujímavé je, že služby kaderníkov sa medzi 
„vyvolených“ nedostali. Zákazníci kaderní-
kov si proste vyššiu DPH môžu dovoliť.
Ochrana spotrebiteľa, alebo...
Komisia navrhla zaviesť regulovaný spôsob 
zverejňovania ceny leteniek nízkonáklado-
vých spoločností. Tie často nezverejňujú 
poplatky za používanie letísk, a preto je vraj 
cena letenky zavádzajúca. Zvláštne, počet 
cestujúcich týchto spoločností rastie kaž-
dým rokom závratným tempom. Že by boli 
nespokojní? Vietor skôr vanie z inej strany, 
nespokojné sú hlavne veľké aerolinky.

Chcete na podnikanie peniaze od daňo-
vých poplatníkov? Vypýtajte si
Airbus, európsky výrobca civilných doprav-
ných lietadiel, potrebuje na rozšírenie vý-
robného sortimentu, konkrétne modelového 
radu A350 XWB, štátne subvencie, oznámil 
šéf Airbusu. Aké jednoduché....

PRO MARKET
Úradník cenu nepozná, určiť ju musí trh
Bratislavské zastupiteľstvo pôvodne poža-
dovalo po HB Reavis group znížiť nový vežiak 
pri Auparku o 7 poschodí. Odmenou za ocho-
tu mu mali byť pozemky za starým mostom 
za cenu 2000 Sk/m2. Tu sa však ukázalo, 
že trh cení tieto pozemky trochu inak. Najprv 
J&T a potom aj Penta prišli so štvornásob-
nou cenou. Starosta Ďurkovský návrh na vý-
menu radšej stiahol.
Trh je prísny kontrolór cien. Tam, kde chýba, 
tam sa vždy mrhá.
Konečne aj pošta
Európska komisia plánuje predložiť návrh li-

beralizácie pôšt do konca tohoto roka. Bodaj 
by sa jej to podarilo. Už dlho čakáme na ne-
viditeľnú ruku, čo uprace v tejto skostnatelej 
inštitúcii. Takisto sme ale zvedaví na nový 
regulačný úrad, ktorý je neoddeliteľným tie-
ňom európskych „reforiem“.
Skúsenosti z praxe?
Európska komisia vysiela svojich zamestnan-
cov do praxe, aby na vlastnej koži spoznali 
podmienky v oblasti malých a stredných 
podnikov. Namiesto vytvárania legislatívy 
budú úradníci „piecť chlieb, pracovať v sto-
lárstve či opravovať ropovody a plynovody“. 
Bohužiaľ, došlo k smutnému nepochopeniu 
problému. Nejde o to skúsiť piecť. Ide hlavne 
o čas strávený po pracovnej dobe nad tisíc-
kami strán smerníc, nariadení a regulácií a o 
hodiny vyplňovania zbytočných formulárov.
Poľnohospodárska lobby
Koncom júla v Dohe stroskotalo ďalšie kolo 
rokovaní WTO, ktoré malo viesť k väčšej libe-
ralizácii svetového obchodu. Problémom je, 
že každý očakáva ústupok od každého. Ne-
uvedomujúc si, že aj jednostranné odbúra-
nie obchodných bariér znamená pre krajinu 
plus – vo forme lacnejších tovarov pre jej 
spotrebiteľov. Problematickým sektorom je 
tradične poľnohospodárstvo. Každá krajina 
sa snaží vyhovieť požiadavkám svojich far-
márov. Vo vyspelých krajinách je ich menej 
než 5% populácie. Zvyšná väčšina, spotrebi-
telia, kvôli bariéram stráca...

Ken Schooland




