
Letná sezóna sa skončila a podľa očakávania na 
Slovensku rozhodne nebude po dovolenkovom ob-
dobí s novou vládou odborníkov núdza o aktivity 
smerujúce k posilňovaniu úlohy štátu v každoden-
nom živote obyčajného človeka.
Vláda predstavila návrh rozpočtu, v ktorom podľa 
očakávaní nevyužíva historicky najvýkonnejšie ob-
dobie slovenskej ekonomiky na oddlžovanie krajiny, 
zmarila očakávania kvalitnejších služieb všetkým 
cestujúcim zastavením privatizácie bratislavské-
ho letiska, snaží sa opätovne prebrať kontrolu nad 
energetickými podnikmi.
Ceny energií ako také sú tŕňom v oku. Navrhované 
riešenia, ktoré majú prispieť k ochrane nízkoprí-
jmových skupín obyvateľstva proti „zderským“ 
praktikám niektorých monopolov, komentujeme a 
alternatívne návrhy predstavujeme v článku Vláda 
môže stlačiť cenu drahého plynu na strane 3.
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny prekvapi-
la doteraz neznámou ekonomickou poučkou, podľa 
ktorej zvýšením zákonom stanovenej minimálnej 
mzdy stúpne kúpyschopnosť obyvateľstva. Na toto 
tvrdenie reagujeme v článku Riešením je zníženie 
odvodov na strane 5.
Aby vláda dodržala maastrichtské kritériá a kom-
penzovala navýšené výdavky, musí navýšiť aj prí-
jmovú stránku rozpočtu. Jedným z navrhovaných 
spôsobov je trestanie úspešnosti prostredníctvom 
vyššieho zdanenia „nadštandardne“ zarábajúcich 
osôb. Tomuto návrhu, ktoré sa vo svetle výšky pred-
pokladaných príjmov javí ako čisto populistický a 
ekonomicky neodôvodnený krok, sa venujeme v 
článku Nezmyselné zvyšovanie daní na strane 4.
Sú však aj návrhy, ktoré rozhodne netreba odsud-
zovať len preto, že ich navrhuje ľavicová vláda. Jed-

ným z nich je selektívne zníženie DPH na vybrané 
produkty, ktoré narazilo na odpor pravicových po-
litikov aj predstaviteľov tretieho sektora. V článku 
Čudné argumenty na strane 4 nájdete argumenty 
za znižovanie daní, hoci aj selektívne.
Mnoho ľudí na Slovensku sa aj 17 rokov od pádu 
komunizmu domnieva, že dostane rovnakú od-
menu za menej vykonanej práce, prípadne že 
obmedzenie pracovného času povedie k vyššej 
zamestnanosti. Týmto mýtom, ktorých dôsledkom 
je negatívny dosah predovšetkým na najchudob-
nejšie skupiny obyvateľstva, sa venujeme v člán-
ku Ľuďom netreba zakazovať prácu na strane 2.
Jednou z najzávažnejších návrhov vlády je určite 
presmerovanie tretiny prostriedkov, ktoré doteraz 
plynuli na súkromné účty jeden a pol milióna spo-
riteľov druhého kapitalizačného piliera dôchodko-
vého poistenia, do prvého, priebežného piliera s 
vysokou zásluhovosťou. O tom, že tento krok nija-
ko nerieši systémovo zlé nastavenie a deficitnosť
prvého piliera, píšeme na tejto strane v článku 
Vláda potrestá budúcich penzistov.
Ako Vám určite pri listovaní tohto čísla neunikne, 
do Market Finesse pribudla nová zaujímavá rub-
rika, a tou je Porovnanie. Od tohto čísla ju budete 
pravidelne nachádzať vždy na druhej strane. Na 
záver by som rád dal do pozornosti rozšírenú po-
nuku kníh, ktoré INESS ponúka v spolupráci s Li-
berálním institutem v Prahe. Kompletný zoznam  
nájdete na stránke www.iness.sk.
Prajem Vám príjemné a inšpiratívne čítanie.
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„Čím viac „plánuje“ štát, tým 
ťažšie sa plánuje jednotlivco-
vi.“

Friedrich August von Hayek

OBSAH

Vláda potrestá budúcich 
penzistov
strana 1

Porovnanie
strana 2

Ľuďom netreba zakazovať 
prácu
strana 2

Vláda môže stlačiť cenu 
drahého plynu
strana 3

Čudné argumenty
strana 4

Nezmyselné zvyšovanie 
daní
strana 4

Riešením je zníženie 
odvodov
strana 5

Pro/Anti Market
strana 6

www.INESS.sk

Editorial
Richard Ďurana

číslo 5  (august 2006)  ročník 1

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

Vláda potrestá budúcich penzistov
Radovan Ďurana

Dieru v dôchodkovom fonde Sociálnej poisťovne by nezaplátalo ani zru-
šenie celého kapitalizačného piliera. Problém je totiž vo vysokých výdav-
koch, nie v nízkych príjmoch.
Povedzme si to na rovinu. Jeden z návrhov riešenia deficitu priebežného
dôchodkového piliera predstavuje zvýšenie odvodového zaťaženia. Takto 
potrestaných bude 1,5 milióna slovenských pracujúcich, ktorí si sporia 
na dôchodok aj v kapitalizačnom pilieri. Podľa tohto návrhu sa majú pre-
sunúť 3 z 9 % hrubej mzdy, ktoré doteraz smerovali na súkromný dôchod-
kový účet, späť do prvého piliera.
Návrh sa snaží zmierniť symptómy ale k podstate problému sa ani len 
nepriblížil. Priebežný alebo tzv. prvý pilier je z dlhodobého hľadiska neu-
držateľný z troch dôvodov. Rodí sa menej detí, dôchodcovia sa dožívajú 
vyššieho veku a vyplácané dôchodky nie sú solidárne ale zásluhové. Ti-



str.2 august 2006

Porovnanie

chádza mimo zorného poľa populistického 
politika. Problém nie je v príjmoch dôchod-
kového fondu ale v jeho výdavkoch. Pred 
touto skutočnosťou však ľavicová vláda za-
tvára oči.
Prvým krokom k stabilnému dôchodkovému 
systému je postupné znižovanie zásluhovosti 
v dôchodkoch vyplácaných z prvého piliera. 
Je nepochopiteľné, že štátom organizovaná 
sociálna schéma v niektorých prípadoch vy-
pláca sedemnásťtisícové dôchodky. Pokiaľ 
má byť priebežný pilier zachovaný, dôchod-
ková dávka by mala byť postupne obmedze-
ná na čisto solidárnu sociálnu platbu, ktorá 
bude pokrývať len tie najzákladnejšie potre-
by dôchodcu. Súčasná silná zásluhovosť v 
priebežnom pilieri je scestná. Zásluhovosť 
alebo „každému podľa jeho zásluh“ totiž 
plne zabezpečuje kapitalizačný pilier. A ak 
jeho rozsah alebo forma niekomu nestačí, 
má možnosť vybrať si z nekonečnej pale-
ty komerčných sporivých produktov podľa 

vlastných predstáv a možností.
Súčasná vláda sa snaží o budovanie soci-
álneho štátu. A v sociálnom štáte ťažobu 
zodpovednosti za svoj dôchodok preberá z 
pliec občana štátny aparát. Problém však je, 
že 1,5 milióna pracujúcich , ktorí sa prihlásili 
do kapitalizačného piliera, o takúto službu 
štátu nemá záujem. Radšej vzali zodpoved-
nosť na seba a sporia na vlastný účet. Štát je 
totiž nespoľahlivý hospodár. Každé štyri roky 
(niekedy aj častejšie) mení názory a s nimi aj 
postupy výpočtu dôchodku. Zavedením kapi-
talizačného piliera dostali občania možnosť 
aspoň čiastočne sa vyhnúť tejto nestabilite a 
postarať sa o svoju budúcnosť. Nový návrh 
túto možnosť opäť postupne eliminuje. 

 Pravda, 12.9.2006,
článok vyšiel v upravenej podobe

eto faktory vedú k tomu, že v hospodárení 
prvého piliera vzniká diera. Tú chce ktorú mi-
nisterstvo látať 3 percentami hrubej mzdy, 
ktoré nám zoberie z našich súkromných 
dôchodkových účtov. Táto snaha pripomí-
na námorníka na potápajúcej sa lodi, ktorý 
namiesto toho, aby plátal dieru, hľadá väčší 
kýbeľ na vylievanie vody. Navýšenie príjmov 
prvého piliera sa totiž nijako nedotýka troch 
faktorov, ktoré vznik deficitu spôsobujú.
Nemôžeme preto hovoriť o riešení, ale len 
o zvýšení odvodového zaťaženia a odsunutí 
problémov do budúcnosti. Každoročne vzni-
kajúcu stratu priebežného piliera v súčas-
nosti vláda kryje z privatizačných príjmov, 
tie sa však minú za tri roky. Podľa filozofie
existujúcich návrhov je možno reálne očaká-
vať, že za tri roky odvody (alebo dane) opäť 
porastú, aby bolo z čoho hradiť dôchodky.
Riešenie pritom existuje. Akurát nie je jed-
noduché a prenáša zodpovednosť za vlastný 
dôchodok späť na občana, a preto sa na-

Čo dokáže kapitalizmus?
V roku 1820 ešte Čína spoločne s Indiou vy-
produkovali takmer polovicu celosvetového 
hospodárskeho produktu. USA len 1,8%. Ka-
pitalizmus, dodržiavanie vlastníckych práv, 
podnikateľský duch a otvorenosť ekonomiky 
priniesli USA dramatický rast a iba za 130 
rokov bola Amerika zodpovedná už za 25% 
celosvetového produktu.
Zdroj: Michael Milken ,Wall Street Journal

Ľuďom netreba zakazovať prácu
Juraj Karpiš

Bez práce nie sú koláče. Konfederácia odbo-
rových zväzov však o pravdivosti tohto výroku 
zrejme pochybuje. Fakt, že je málo koláčov, 
sa rozhodla riešiť zakazovaním práce.
Súčasné obmedzenie dĺžky pracovného času 
48 hodín týždenne na zamestnanca a jeden 
pracovný pomer im nestačí. Podľa odborov 
by práca vo všetkých zamestnaniach dokopy 
nemala presiahnuť 48 hodín.
Umelé obmedzovanie pracovného času pod-
porované aj ľavicovou vládou je paradoxne 
antisociálnym opatrením. Bude mať totiž ne-
gatívny dosah predovšetkým na najchudob-
nejšie skupiny obyvateľstva. Tie nemajú k 
dispozícii iné aktívum, ktoré môžu speňažiť, 
ako svoju prácu. Na rozdiel od majetnejších 
vrstiev im chýba milión korún na účte a z 
neho plynúce úroky, alebo druhý byt, či dom, 
ktorý by za peniaze prenajímali. Ich živobytie 
preto v plnej miere závisí od možnosti spe-

ňažiť svoju prácu.
Ak sa niekto chce dostať z chudoby vlastný-
mi silami, musí pracovať v čo najväčšej mož-
nej miere.
Samozrejme, že aj chudobný človek by po 
robote radšej ako do druhej práce išiel do fit-
nescentra, na bowling alebo do divadla. Pre 
neho však taká možnosť neexistuje.

Namiesto oddychu pracuje preto, aby celý 
život nežil v chudobe a nedostatku. Druhá 
práca je preňho často jediná možnosť, ako 

našetriť peniaze potrebné na zlepšenie svo-
jej kvalifikácie alebo na rozbehnutie vlastné-
ho biznisu.
Ak štát zakáže ľuďom predávať svoju prá-
cu podľa ich vlastného uváženia, znemožní 
im riešiť ich neuspokojivú finančnú situáciu
vlastnými silami. Sám si tak nepriamo vytvá-
ra klientov sociálneho systému, ktorých je 
následne nútený dotovať dávkami.
Odbory argumentujú, že návrhovým obmed-
zením sa vytvoria nové pracovné miesta. Ide 
o spornú hypotézu. Prvý problém je otázna 
vymožiteľnosť takéhoto opatrenia.
Keďze práca nad umelo stanovený limit 
býva v spoločnom záujme zamestnávateľa 
aj zamestnanca, je pravdepodobné, že sa vo 
väčšine prípadov nájde cesta, ako toto ne-
zmyslené opatrenie obísť (napríklad prácou 
na živnosť alebo na čierno).
Druhý a hlavný problém očakávaného rastu 
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pracovných miest vďaka návrhu je mylné 
vnímanie práce ako nedostatkového tovaru.
Práce býva nekonečné množstvo, pretože 
ľudské potreby sú rovnako nekonečné. Niek-
to potrebuje doma upratať, iný doučiť deti 
zemepis, ísť so psom von, odniesť nákup zo 
supermarketu alebo obrať v sade jablká. Čo 
obmedzuje počet pracovných miest, sú ume-
lé náklady spojené s vytvorením pracovného 
miesta (administratívne povinnosti spojené 
so zamestnaním pracovníka, odvody, dane, 
minimálna mzda, maximálny počet odpraco-
vaných hodín, dlhé výpovedné lehoty a po-
dobne), ktoré urobia pracovné miesto neren-
tabilným z pohľadu zamestnávateľa.
Cestou k vyššej zamestnanosti je preto odb-

úravanie nákladov a umelých bariér zamest-
návania, nie ich rozširovanie a sprísňovanie.

O tom, že obmedzovanie pracovného času 
nie je cesta k vysokej zamestnanosti, hovorí 
aj príklad Francúzska. Napriek obmedzeniu 

pracovného týždňa na 35 hodín tam existuje 
o päť percent vyššia nezamestnanosť ako v 
USA, ktoré maximálny možný počet odpraco-
vaných hodín na osobu obmedzujú iba zvý-
šenou hodinovou sadzbou za nadčasy.
Od slovenských odborov sme sa dočkali ďal-
šieho návrhu, ktorý zhoršuje flexibilitu trhu
práce. Žiaľ, ani neuveriteľný pokles evidova-
nej nezamestnanosti o tretinu za tri roky, kto-
ré uplynuli od pravicových zmien v Zákonní-
ku práce, odborárov a novú vládu nedokázal 
presvedčiť, že zmeny v pracovnom práve boli 
krok správnym smerom. Nový návrh obmed-
zenia pracovného času je toho dôkazom.

Pravda, 31.8.2006

Vláda môže stlačiť cenu drahého plynu
Radovan Ďurana

Nový premiér si položil rečnícku otázku, či 
má vláda právo prijímať opatrenia na ochra-
nu občanov proti niektorým monopolom. Tie 
údajne neplatia takmer nijaké dane a po-
žadujú zvyšovanie cien. Mal na mysli ceny 
plynu, Slovenský plynárenský priemysel a 
najmä jeho zisk. Robert Fico si odpovedal 
sám – samozrejme, že má.
Čo by malo páliť premiéra?
Vláda môže prijať akékoľvek opatrenie. Teda 
takmer akékoľvek. Obmedzuje ju ústava, 
parlament a medzinárodné zmluvy. V parla-
mentnej demokracii má pridelenú výkonnú 
moc a uplatňovanie opatrení je jej hlavnou 
úlohou. Preto je čudné, že si premiér kladie 
túto otázku. Mal by si položiť inú: Má vláda 
dôvod zaoberať sa ziskom spoločnosti, ktorú 
kontroluje súkromný vlastník, a cenami jej 
výrobkov?

Áno, SPP má vysoké zisky, vlani premenil 
takmer štvrtinu príjmov na zisk. To však nie 
je nič výnimočné. Podobnú ziskovosť dosa-
huje aj Orange, o niečo nižšiu U. S. Steel. 
Množstvo menších či väčších obchodníkov 
dosahuje ešte vyššiu. Predsedu vlády však 
nepáli ziskovosť, jeho zaujíma absolútna 
výška zisku. V tom je SPP na Slovensku jed-
notka. V minulom roku dosiahol čistý zisk 
takmer 21 miliárd korún.
Môže firma požadovať zvyšovanie regulova-
ných cien plynu, keď dosahuje takýto zisk? 
Odpoveď dá zloženie zisku SPP. Viac ako dve 
tretiny pochádzajú z prepravy plynu pre za-

hraničných zákazníkov. SPP na slovenských 
domácnostiach zarobí menej ako sedem mi-
liárd. Je to stále veľa? Vládu by to nemalo 
páliť vôbec.
Zisky SPP a štátny rozpočet
SPP zaplatil iba na dani z príjmov do štát-
neho rozpočtu päť miliárd korún. Zjedno-
dušene sa dá povedať, že uhradil všetky 
vyplatené dávky v hmotnej núdzi, na ktoré 
išlo vlani 5,5 miliardy. A to nie je všetko. Štát 
má v tejto firme vlastnícky podiel a inkasuje
dividendy z nerozdeleného zisku. V minulom 
roku to bolo vyše deväť miliárd. Na prídav-
koch na dieťa bolo vyplatených 8,7 miliardy. 
Do verejných financií teda vlani pritieklo z
SPP vyše 15 miliárd korún.
Na Slovensku sú ceny plynu pre domácnosti 
stále regulované. Regulačný úrad stanovuje 
výšku zisku SPP, pritom za oprávnené nákla-
dy berie svetové ceny plynu. S tými SPP nič 
neurobí. Hodnotu marže, s ktorou predáva 
plyn domácnostiam, sa dozvieme až o rok. 
SPP musel na základe rozhodnutia Európs-
kej únie účtovne oddeliť distribúciu a predaj 
plynu. Dodávka plynu je pritom kapitálovo 
náročné podnikanie, veď SPP vlastní viac 
ako 30-tisíc kilometrov potrubí. Aj preto sú 
očakávané zisky energetických spoločností 
vysoké. Inak by do tohto sektora neinvesto-
vali.
Súčasná žiadosť o zvýšenie regulovaných 
cien plynu súvisí s 25-percentným rastom 
svetových cien od posledný raz schváleného 
zvyšovania. Keby sa úrad či vláda rozhodli, 
že odmietnu rast cien a prinútia SPP, aby 
predával pod nákupnou cenou, dochádzalo 
by tak k nepriamej dotácií domácností. Pra-
vidlá EÚ však takéto krížové dotácie zakazu-
jú.
Porovnanie s ostatnými krajinami
V Česku, kde ich tiež regulujú, zaplatia do-
mácnosti za plyn približne rovnako ako na 
Slovensku. Nie je teda pravda, že SPP ceny 
prestreľuje. Ani tvrdenie o rozdielnych príj-

moch domácností v ČR a SR neobstojí. Plyn 
totiž nemôžeme mať lacnejší, keď sme plne 
odkázaní na jeho dovoz. Dovozcovia áut tiež 
u nás nezlacnia autá iba preto, že je tu o po-
lovicu nižšia kúpna sila ako v ,,starých“ člen-
ských krajinách EÚ.

Energie z rozličných dôvodov v poslednom 
čase zdraželi a ľudia musia podľa toho upra-
viť svoje nákupné rozhodnutia. Môžu viac 
šetriť na spotrebe energií alebo voliť iné 
zdroje.
Vláda nemôže regulovať svetové ceny, to 
je každému jasné. Ani obmedzovaním zis-
ku SPP nič nedosiahne, pokles ceny by bol 
nízky, nepresiahol by dve koruny za kubický 
meter. Navyše ak bude cena ropy ďalej rásť, 
plyn opäť zdražie.
Slovenskej vláde tak ostávajú dve možnosti, 
ako stlačiť ceny drahého plynu. Znížiť daň 
z pridanej hodnoty a všemožne podporovať 
vstup konkurencie na plynárenský trh. Iba 
konkurencia môže stlačiť ziskovú maržu SPP 
bez toho, aby poškodila vlastníka SPP alebo 
jeho zákazníkov – domácnosti. Všetky ostat-
né riešenia budú len novou deformáciou 
trhu a nepochopením podstaty problému.

Pravda, 12.8.2006
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Zrejme intenzívny pocit ľavicového ohrozenia 
zviedol slovenských ekonomických noviná-
rov a analytikov pri debate o zníženej sadzbe 
dane z pridanej hodnoty k argumentácii, kto-
rá pristane skôr odporcom slobodného trhu.
Návrh súčasnej vlády opätovne zaviesť zní-
ženú sadzbu na niektoré druhy tovarov a 
služieb vyvoláva množstvo legitímnych otá-
zok a jeho odborná kritika je na mieste. Je 
zrejmé, že výpadok zdrojov, ktorý znížená 
sadzba zapríčiní, bude nutné nejako pokryť. 
Programové vyhlásenie vlády nenechá niko-
ho na pochybách, že škrtov vo výdavkoch sa 
v budúcom období obávať netreba. Trinásty 
„plat“ pre dôchodcov je už na ceste, sľúbe-
né majú už aj poľnohospodári, mladým ro-
dinám treba stavať byty. Ostávajú preto len 
dve možnosti: buď zvýšiť iné dane, alebo za-
dĺženie krajiny. Keďže druhá možnosť je len 
presunom tej prvej do budúcnosti, výpadok 
zo zníženej DPH bude musieť byť kompen-
zovaný zvýšením alebo zavedením nových 
daní. Tento fakt je určite legitímnym cieľom 
kritiky ekonómov a novinárov.
Komu klesnú ceny?
Pravicová kritika však začína byť ošemetná 
vo svojej horlivej snahe napadnúť samotné 
opodstatnenie znižovania DPH. Z médií sa 
dozvedáme, že zníženie DPH sa aj tak ne-
premietne do konečných cien a vzniknutý 
rozdiel zhrabnú podnikatelia. „Neuvažujeme 
o znižovaní daní nielen preto, že by to vyvola-
lo dieru vo verejných financiách a deficit, ale
najmä preto, že som presvedčený, že by to 
neviedlo k tomu cieľu, ktorý deklarujú tí, čo 
pretláčajú takéto opatrenie, teda k zníženiu 
cien,“ povedal koncom minulého roka v sú-
vislosti s rekordnými cenami benzínu a na-
vrhovaným znížením spotrebných daní Ivan 
Mikloš. Tento argument sa teraz opakuje aj 
v súvislosti s DPH.
Niečo nemusí byť nutne pravdou len preto, 

že to tvrdí najznámejší slovenský ekonóm. 
Zníženie DPH na nejaký tovar sa do jeho 
ceny nakoniec samozrejme premietne. Ako 
presne sa zisk zo zníženej dane rozdelí med-
zi spotrebiteľa, predajcu a výrobcu a za akú 
dobu, to závisí od elasticít dopytu a ponuky 
toho-ktorého statku. Zníženie DPH na nejaký 
produkt alebo službu predstavuje zvýšenie 
ziskovej marže pre výrobcu či predajcu. Zvý-
šená zisková marža predstavuje vynikajúcu 
príležitosť pre existujúcu konkurenciu na 
zvyšovanie podielu na trhu cestou zníženia 
cien. Ďalším faktorom, ktorý bude pôsobiť 
na zníženie cien, sú podnikatelia a nový ka-
pitál, ktorých priláka zo dňa na deň zvýše-
ná výnosnosť. Ich produkcia následne zvýši 
celkovú ponuku, zníži ceny a bude tak tlačiť 
na návrat ziskovej marže na úrovne spred 

zníženia daní.
Predajca určite nie je diktátor, ktorý si môže 
stanovovať ceny podľa ľubovôle. Zníženie 
DPH je fakticky len znížením nákladov spo-
jených s výrobou a predajom výrobku. A po-
kles nákladov na výrobu alebo distribúciu 
sa prejavuje v relatívnom znížení konečných 
cien dennodenne. Ako môže trhový skeptik 
vysvetliť napríklad prepad cien počítačov?

Zo života
Toľko teória. Zdá sa však, že slovenský 
ekonóm teórii príliš neverí. Po ruke sú hneď 
príklady „z reálneho života“. Napríklad také 
Maďarsko. Začiatkom roku 2006 sa tam 
znížila DPH z 25 na 20 percent a ceny ne-
klesli! To je síce pravda, ale zároveň vďaka 
zníženej DPH približne o tretinu klesla in-
flácia. To, že sa znížená DPH premietne do
cien, nemusí nutne znamenať, že tieto ceny 
klesnú aj v absolútnom vyjadrení. Inými slo-
vami, konečné ceny produktov so zníženou 
DPH na regáloch môžu stúpnuť, no porastú 
pomalšie ako ceny iných tovarov. Ak nezod-
povedná politika centrálnej banky vedie ku 
každoročnému rastu cenovej hladiny o 10 
percent a po znížení DPH medziročná inflá-
cia klesne na 5 percent, de facto to zname-
ná, že ceny vďaka zníženiu dane klesli o 5 
percent . Ceny totiž rástli pomalšie, ako by 
rástli v prípade, že DPH alebo spotrebná 
daň by zostali nezmenené. Niektorí analytici 
dokonca zašli tak ďaleko, že zníženie DPH 
nazvali dotáciou podnikateľom.
Lenže je dotáciou, keď niekomu vezmeme 
menej jeho vlastných peňazí? Úsmevne 
znejú z úst pravice aj argumenty, ktoré po-
ukazujú na fakt, že zo zníženej DPH budú 
„profitovať aj tí bohatí“, keďže majú vyššiu
spotrebu.
Kritika vlády za každú cenu sa slovenskej 
pravici nakoniec môže vypomstiť. Pravdi-
vosť argumentu nie je závislá od toho, kto 
ho tvrdí. Nie je rozumné argumentovať proti 
ľavicovým opatreniam pomocou ľavicových 
mýtov. A to ani v prípade, že ide len o účelo-
vé argumenty so „vznešeným cieľom“. Ľudia 
totiž týmto mýtom môžu nakoniec uveriť.

.týždeň, 35/2006

Nezmyselné zvyšovanie daní
Radovan Ďurana

Čudné argumenty
Juraj Karpiš

Ministerstvo financií zverejnilo svoj návrh
na uvalenie milionárskej dane. Spomedzi 
troch variantov vybralo postupné znižovanie 
odpočítateľnej položky pre ľudí s nadštan-
dardnými príjmami. Nový návrh je rovnakým 
trestaním úspešnosti, akým by bolo zvýšenie 
sadzby dane z príjmu.
Pre zamestnanca je podstatná len jedna in-
formácia, a síce - koľko mu z výplaty ostane 
„čistého“. To, či mu vláda viac zoberie po-
mocou vyššej sadzby dane, alebo znížením 
odpočítateľnej položky, je nepodstatné.
Uvediem jednoduchý príklad. Zamestnanec 
má mzdu 50–tisíc korún. Zamestnávateľ 
ho chce odmeniť za dobré výsledky, resp. 

zlepšenie kvalifikácie zvýšením platu na
60–tisíc korún. To pre zamestnanca síce 
znamená viac peňazí vo vrecku, ale aj vyššie 
zdanenie. Kým doteraz platil štátu necelých 
16 percent zo svojich zdaniteľných príjmov, 
po zvýšení to už bude vyše 18 percent. Táto 
sadzba sa nazýva efektívnou sadzbou dane z 
príjmu. Pretože rastie, nemožno ju pomeno-
vať inak ako progresívnou daňou. A progre-
sivita v zdanení vždy znamená aj trestanie 
úspešných. Paradoxné je, že daň z príjmov 
bola progresívna aj pri súčasnom systéme 
„rovnej“ dane. Ak by nedošlo k navrhovaným 
zmenám, zamestnanec by pri 60–tisícovom 
plate odviedol zo svojich príjmov 16,3 per-

centa. Nový návrh teda nie je ničím iným, len 
zvyšovaním progresivity zdanenia.
Nie je pravdou, že zamestnanci a zamest-
návatelia nebudú hľadať cesty, ako obísť 
prechod do vyššieho zdanenia. Rôzne formy 
nepeňažných výhod sú najjednoduchšou 
cestou. Ďalšou, stále legálnou formou úniku, 
bude prechod zamestnanca na podnikanie 
so živnostenským listom.
Čo novému návrhu chýba, a čo je zvyčaj-
ná vlastnosť každého zvyšovania daní, je 
odôvodnenie. Čo je jeho cieľom? Vyššie da-
ňové výnosy? Naozaj je nutné zvyšovať prí-
jmy štátu? Štátna pokladnica sa rýchlo plní 
už dnes. Napríklad právnické osoby zaplatili 
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na daniach do konca júla toľko, čo od nich 
štátny rozpočet očakával až v októbri. Nový 
návrh rozpočtu počíta s 13–percentným ná-
rastom daňových výnosov v budúcom roku, 

a to aj bez zahrnutia milionárskej alebo mo-
nopolnej dane. Ekonomika šliape a dane sa 
sypú. Nedostatok vybratých peňazí tým sku-
točným dôvodom preto nebude. A nebude 
ním ani sociálny program novej vlády.
Navrhovaná zmena podľa ministerstva finan-
cií prinesie navyše do rozpočtu samospráv 
jednu miliardu korún. Aj keby sme predpo-
kladali, že celá suma bude určená na sociál-
ne dávky, nepokryje ani výdavky na vianočné 
dôchodky. Z hľadiska celkových výdavkov na 
sociálnu politiku predstavuje miliarda me-
nej ako percento. Je zrejmé, že táto zmena 
sociálne odkázaným na Slovensku výrazne 
pomôcť nemôže.
Druhým paradoxom nového návrhu je jeho 
predloženie v čase šetrenia v štátnom roz-
počte. Vláda tvrdí, že cieľom týchto úspor 
nebolo odďaľovanie nevyhnutných inves-

tičných výdavkov, ale dosiahnutie reálnych 
úspor v prevádzke ministerstiev. Ministri do-
kázali v priebehu desiatich dní bez hĺbkových 
analýz a auditov našetriť 4,3 miliardy korún. 
Na mieste je teda otázka, prečo sa zvyšuje 
zdanenie fyzických osôb, keď verejná sprá-
va dokáže úsporami a zvyšovaním efektivity 
zabezpečiť oveľa viac prostriedkov?
Pokiaľ vláda neposkytne zmysluplnú odpo-
veď na túto otázku, budeme musieť ostať 
pri nelichotivom vysvetlení. Zvyšovanie daní 
je populistickým krokom bez jasného cieľa, 
ktorého nechceným dôsledkom bude znižo-
vanie motivácie pracovať a zvyšovanie moti-
vácie obchádzať daňové zákony.

SME, 23. 8. 2006

Riešením je zníženie odvodov
Radovan Ďurana

Rast minimálnej mzdy nezvýši kúpnu silu 
obyvateľstva, skôr naopak. Ministerka prá-
ce je presvedčená o pozitívnych vplyvoch 
postupného rastu minimálnej mzdy. Svoje 
presvedčenie opiera o argumenty, ktoré v 
ekonomickej analýze neobstoja.
Človek nemusí byť ekonóm, aby pochopil, že 
niektoré argumenty sú iba zavádzaním. Mi-
nisterka tvrdí, že rast minimálnej mzdy pri-
spieva k zvyšovaniu kúpnej sily obyvateľstva. 
Logika tohto tvrdenia je jednoduchá - keď 
budú mať zamestnanci vyššie mzdy, budú 
môcť viac nakupovať.

To platí len v individuálnych prípadoch. Kúp-
na sila všetkých zamestnancov na Slovensku 
sa nezvýši, a ak sa zmení, tak len smerom 
dole. Prečo? Príjmy zamestnancov sú závislé 
od produktivity ich práce. Zamestnávatelia 
výsledky ich práce predávajú, a tým získava-
jú zdroje na mzdy pre svojich zamestnancov. 
Zvýšením minimálnej mzdy produktivita prá-
ce nestúpne, a teda ani zdroje zamestnáva-
teľov na výplaty.
Zamestnávatelia tento problém musia rie-
šiť buď znižovaním (alebo nezvyšovaním) 
miezd ostatných zamestnancov, alebo pre-
púšťaním. Minimálna mzda má však na Slo-

vensku ďaleko hlbšie dopady, ako si mnohí 
myslia. Netýka sa len tých pár percent, ktoré 
v hrubom zarábajú 6 900 korún. Zákon to-
tiž definuje minimálne mzdové nároky odví-
jajúce sa od minimálnej mzdy aj vo vyšších 
mzdových pásmach. Zamestnávatelia budú 
teda nútení dvíhať mzdy oveľa väčšiemu poč-
tu zamestnancov.
Negatívne dopady zvýšenia minimálnej mzdy 
nevidno okamžite. Pre zamestnávateľov rast 
minimálnej mzdy znamená viac nákladov na 
činnosti pri nezmenenej produktivite. Tým 
ostáva menej zdrojov na investície a ďalší 
rozvoj. Z dlhodobého hľadiska to predstavu-
je pokles pridanej hodnoty a ten má negatív-
ny dopad na ďalší rast miezd zamestnancov. 
Summa summarum, rast minimálnej mzdy 
nemusí vždy znamenať pokles kúpnej sily 
obyvateľstva, minimálne však zastaví alebo 
spomalí jej rast.
Pani ministerka ďalej argumentuje tým, že 
štatisticky nebol preukázaný priamy súvis 
medzi rastom minimálnej mzdy a rastom ne-
zamestnanosti. Ani tu nie je argumentácia 
na mieste. Ministerka, možno nevedomky, 
neuvádza druhú stranu mince. Štatistici to-
tiž netvrdia ani opak. Polovica analýz tvrdí, 
že nezamestnanosť nestúpa, druhá polovica 
zase dokazuje rast nezamestnanosti na zá-
klade zvyšovania minimálnej mzdy. Minister-
ka aj na tomto mieste argumentuje chybne. 
Ak chce obhájiť rast najnižšej mzdy, mala by 
prísť s presvedčivým dôkazom, že tá nielen 
nezvyšuje nezamestnanosť, ale hlavne, ne-
brzdí jej pokles. Dokonca aj Inštitút sociálnej 
politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny vo svojej analýze tvrdí, že rast mini-
málnej mzdy negatívne postihuje nízkokvali-
fikovanú pracovnú silu a mladých ľudí.
Bizarným argumentom je porovnávanie s 
európskymi štatistikami. V roku 2004 bola 
minimálna mzda na Slovensku až tretia naj-

nižšia spomedzi členských krajín. Čo tým 
chce pani ministerka povedať? Že by sme 
mali byť na lepšom mieste alebo že priemer 
minimálnej mzdy v únii je objektívnym sta-
novením jej výšky? Jej porovnávanie medzi 
krajinami a oháňanie sa poradím patrí do 
rétoriky odborárov. Ministerka, ktorá obhaju-
je takýto plošný zásah do hospodárstva, by 
mala argumentovať zmysluplnejšie. Navyše, 
negatívny dopad sama pripúšťa, keď tvrdí, 
že Slovinsku vyššia minimálna mzda „nijako 
výrazne neškodí“.
Inštitút minimálnej mzdy preukázateľne 
komplikuje zamestnávateľské vzťahy a na-
miesto ochrany zamestnancov sťažuje mož-
nosť zamestnania sa nízkokvalifikovaným a
mladým uchádzačom o prácu. Pritom minis-
terka disponuje aj inými nástrojmi, ako zvýšiť 
príjmy zamestnancov s minimálnou mzdou. 
Jednoduchým riešením je zníženie odvodov 
nízkopríjmových skupín. To síce vyvolá po-
trebu škrtov v rozpočte, ale hlavne nebude 
brzdou rastu a výkonnosti slovenského hos-
podárstva.

SME, 18. 8. 2006
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET

Dotácie na byty
Vláda bude pokračovať v deformovaní trhu 
s bytmi prostredníctvom dotácií.Nie je jasné, 
komu skutočne pomôže, a kto vlastne na 
tom zarobí. Jasné je len, kto to celé zaplatí. 
My, daňoví poplatníci.

Naozaj?
Podľa rozhodnutia protimonopolného úradu 
by privatizácia bratislavského letiska mohla 
viesť k vytvoreniu monopolu v oblasti regio-
nálnych letov. 
Sám riaditeľ odboru koncentrácii úradu Du-
šana Vala však o kvalitách kryštálovej gule, 
z ktorej úrad číta budúcnosť, pochybuje. Pri 
otázke, či si myslia, že by z dôvodu vzniku 
regionálneho monopolu prišlo k zvýšeniu 
cien regionálnych letov, odpovedal: „Pri kon-
centráciách podobného typu je veľmi ťažko 
vopred predpokladať, čo všetko sa s určitým 
odstupom na trhu stane. Dnes povedať, že 
to bude toto, toto a toto, sa skutočne pove-
dať nedá. Zákon ani nepredpokladá, že by 
sme my vedeli vopred zadefinovať, čo sa o
päť - desať rokov na trhu stane.“ Podľa neho 
ide o dlhodobé záležitosti, ktoré sa prejavia 
„nevieme kedy“.
Hlavne že si je PMÚ istý tým, že by koncen-
tráciou vznikol regionálny monopol poškod-
zujúci spotrebiteľov...

Vláda nechce meniť stimuly
Vláda neplánuje zásadnejšie zmeny v ob-
lasti daní ani investičných stimulov, povedal 
minister hospodárstva za Smer Ľubomír Ja-

hnátek. Ako ďalej povedal: „Chceme však 
ku každému investorovi pristupovať na báze 
rovnocennosti. Ak bude domáci subjekt 
spĺňať podmienky na udelenie investičných 
stimulov, nie je dôvod, prečo by nemal pod-
poru dostať,“ povedal. Škoda, že slovenský 
minister nenasleduje českého ministra hos-
podárstva Martina Římana, ktorý uvažuje o 
obmedzení poskytovania investičných sti-
mulov. Mohol by tým vyslať signál pre celý 
región na ukončenie nezmyselného nad-
biehania investorom a tým obmedzovaniu 
konkurencie a znevýhodňovaniu domácich 
investorov.
Coca Cola a PepsiCo majú zverejniť ta-
jomstvá
Najvyšší súd Indie vyzval dcérske spoločnos-
ti koncernov Coca Cola a PepsiCo, aby zve-
rejnili látky, ktoré obsahujú ich nápoje. Súd 
tak reagoval na správy, podľa ktorých nápo-
je, ktoré obe spoločnosti predávali v Indii, 
obsahovali pesticídy. Nezávislé centrum pre 
vedu a životné prostredie v Nai Dilí predne-
dávnom oznámilo, že kontrola 11 výrobkov 
obidvoch koncernov, vyrábajúcich nápoje, 
ukázala vysoký obsah pesticídov.

Neprekvapuje, že Coca Cola, rovnako ako 
aj PepsiCo obvinenia odmietli. Americké ani 
európske laboratóriá s podobným problé-
mom na svetlo nevyšli. Možno za kauzou 
vidieť snahu záujmových skupín o získanie 
receptúr, ktoré si firmy chránia desiatky ro-
kov ako oko v hlave bez toho, aby ich mali 
chránené patentom?

PRO MARKET

Nižšie dane
Bulharská vláda uvažuje o znížení sadzby 
dane z príjmov právnických osôb o tri per-
centuálne body na 12 % v roku 2007.
Slovensku rastie na juhu silná konkurencia. 
To je dobre, 19% sadzba dáva stále veľký 
priestor na znižovanie.
Zníženie daní funguje....heuréka!
Zníženie dane z pridanej hodnoty z 19 na     
5 % na sladkosti v Česku sa nakoniec po me-
siaci naplno premietlo do ich cien. Aj tých, čo 
váhali, prinútila konkurencia zlacnieť, vyplý-
va z prieskumu spoločnosti Tambor pre čes-
ký denník Mladá Fronta Dnes. Nepotvrdili sa 
tak obavy z toho, že zo zníženej DPH budú 
profitovať iba obchodníci (Pozri tiež článok
Čudné argumenty na strane 4). 

Opozícia chce dane nezávislé od únie
KDH prišlo do parlamentu s iniciatívou návr-
hu deklarácie, ktorá by mala pomôcť Sloven-
sku zachovať si suverenitu voči Európskej 
únii v otázkach priamych daní. Uznesenie 
parlamentu by malo podľa predkladateľov 
zaviazať členov vlády, aby aj na pôde únie 
vždy hlasovali v súlade s týmto princípom. 
Je jasné, že v únii sa ozývajú hlasy za da-
ňovú harmonizáciu členských krajín najmä z 
krajín, v ktorých sa obávajú konkurencie (a 
to najmä z „európskych ekonomických mo-
torov“ – Nemecka a Francúzska). Súčasný 
daňový systém je pre SR v prostredí EÚ kom-
paratívnou výhodou a odovzdanie právomo-
ci rozhodovať o výške daní na našom území 
určite nie je cestou k väčšiemu blahobytu.
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