
Úvodom by som dal rád všetkým čitateľom do po-
zornosti novú sekciu na stránke www.iness.sk s 
názvom INESS odporúča. Nájdete v nej odkazy a 
tipy na zaujímavé články, pripravované akcie, publi-
kácie a linky hodné prečítania. Stránka je pravidel-
ne aktualizovaná, preto odporúčame túto rubriku 
pravidelne kontrolovať.
Vláda Roberta Fica na začiatku októbra „oslávila“ 
prvých sto dní svojho pôsobenia. O tom, či majú 
dôvod oslavovať aj jej občania, píšeme v Hodnotení 
prvých 100 dní vlády Roberta Fica, ktoré nájdete 
na stránke www.iness.sk. Zameriavame sa v ňom 
na najvýznamnejšie kroky vlády podniknuté v ob-
lastiach verejné financie a hospodárstvo, zdravot-
níctvo a sociálny systém. Pôsobenie vlády hodno-
tíme z hľadiska dopadu na slovenskú ekonomiku 
negatívne, pretože vláda neprišla so žiadnymi pod-
statnými návrhmi opatrení, ktoré by boli v prospech 
ekonomického rozvoja. Správa, že nová vláda bude 
dodržiavať maximálne trojpercentný deficit verej-
ných financií nepredstavuje pozitívnu zmenu, je to
len pokračovanie v doterajšom vývoji nastolenom 
už minulou vládou. Naopak, Slovensko sa v posled-
ných troch mesiacoch posunulo smerom doľava, 
pretože opatrenia a návrhy prijaté za prvých sto dní 
pôsobenia vlády zvyšujú buď dane alebo vplyv štá-
tu v ekonomike. 
Na Slovensku sa bude meniť zákon o dani z prí-
jmov. Doložka vplyvov, ktorá je prílohou novely zá-
kona, obsahuje hodnotenie: „návrh zákona nemá 
negatívny vplyv na podnikateľské prostredie“. Vy-
vrátenie tohto nezmyselného výroku nájdete na 
strane 2 v článku Vyššie dane maria podnikanie.
Na tejto strane si môžete v článku Čo s naším zdra-
votníctvom? prečítať úvahy o možnom smerovaní 
rezortu zdravotníctva po personálnych zmenách na 

Ministerstve zdravotníctva.
V predchádzajúcich číslach Market Finesse sme 
sa už viackrát venovali téme energetických mono-
polov. Snáď láskavého čitateľa neunaví komentár 
k opatreniam, ktoré majú “nastoliť spravodlivé 
konkurenčné, transparentné a nediskriminačné 
prostredie bez zneužívania postavenia monopo-
lov, ich kontrolu, objektívnu a spravodlivú regulá-
ciu cien energií” ani v tomto čísle. Článok z pera 
nového prispievateľa Omyly spravodlivej regulácie 
nájdete na strane 3.
Škodlivosti poskytovania dotácií sa v tomto čísle 
Market Finesse venujeme hneď v dvoch člán-
koch.
Prvý pojednáva o dotáciách na bývanie, ktoré na-
rúšajú trh s bývaním, bez ohľadu na to, či ide o vý-
stavbu nájomných bytov, bonifikáciu hypoúverov,
alebo podporu stavebného sporenia. Pod názvom 
Štátna dotácia byty nezlacnie ho nájdete na stra-
ne 3.
Druhý sa venuje dotáciám smerujúcim k vyrovná-
vaniu regionálnych rozdielov. Článok Čo s regio-
nálnymi rozdielmi? na strane 4 identifikuje príčiny
regionálnych rozdielov a argumentuje v nepro-
spech akýchkoľvek dotácií na elimináciu týchto 
rozdielov. Naopak, ponúka systémové a dlhodobé 
riešenia v podobe znižovania daňového a odvodo-
vého zaťaženia, zrušenia minimálnej mzdy a vy-
tváranie priaznivého prostredia pre podnikateľské 
aktivity.
Prajem Vám príjemné čítanie.
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„Jediná zábezpeka, pomocou 
ktorej si môžu ľudia zachovať 
svoju politickú slobodu, je dr-
žať si svoje peniaze vo vlast-
ných vreckách.“

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

Čo s naším zdravotníctvom?
Juraj Karpiš

So zmenou vlády sa zmenilo aj personálne obsadenie na Ministerstve 
zdravotníctva. Na rozostavanom dome došlo k výmene architekta. Aký to 
bude mať vplyv na stabilitu a funkčnosť stavby zatiaľ nie je úplne jasné.
O tom, že slovenské zdravotníctvo bolo pred rokom 2002 v katastrofál-
nom stave, pochybuje asi málokto. Nepochyboval ani vtedajší slovenský 
prezident Rudolf Schuster. Pri prvých vážnejších zdravotných problémoch 
si uvedomil, že keď ide o život, nie je čas na odvážne štátnické gestá a 
pred slovenskou zdravotnou starostlivosťou utiekol do Viedne.
Zdravotníctvo sa topilo v socialistickom mixe dlhov, úradníckeho riade-
nia, korupcie, kapitálovej podvýživenosti, neefektivity, nekvality a totálnej 
ignorancie potrieb zákazníka – pacienta.
Na Herkula hodnú úlohu ozdravenia zdravotníctva sa podujal Rudolf Za-
jac so svojím tímom. Zajacovi sa oproti predchádzajúcim „reformátorom“ 
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Porovnanie

predstavu o tom, ako riešiť stále neuspoko-
jivú situáciu v zdravotníctve a svoju pozíciu 
definuje výlučne napádaním toho, čo sa vy-
konalo v minulom volebnom období. Takmer 
okamžité zrušenie poplatkov, ktoré sa stali 
symbolom Zajacovej reformy preto určite 

neprekvapilo. Spolu s navýšením poistného 
za poistencov štátu či zníženou DPH na lie-
ky sa však jedná iba o kozmetické zmeny, 
ktoré neriešia stále nefungujúce motivácie 
a neefektivitu vo vnútri systému. Predbežný 
obraz o tom, ako si prestavbu zdravotníctva 
predstavuje nová garnitúra, si možno spraviť 
z vyjadrení ministra Ivana Valentoviča. Je pre 
ne charakteristická nedôvera vo fungovanie 
trhových síl a odsudzovanie dosahovania zis-
ku v zdravotníctve. Minister sa okrem iného 

domnieva, že štátne zdravotnícke zariadenia 
dokážu efektívne hospodáriť. Na pery sa tla-
čí logická otázka, prečo sa im to posledných 
15 rokov nedarilo. Slovník súčasného minis-
tra sa tak výrazne líši od filozofie ozdravných
trhových síl, na ktorých bola postavená celá 
reforma. Zastavenie transformácie nemoc-
níc, ich ochrana pred exekúciami, obmed-
zenie prevádzkových fondov zdravotných 
poisťovní, spätná transformácia štátnych 
poisťovní z akciových na verejnoprávne spo-
ločnosti sú všetko opatrenia, ktoré tento roz-
por iba potvrdzujú. Sú totiž presným opakom 
toho, o čo sa usiloval ministrov predchodca.
Reforma zdravotníctva bola jednou z na-
jdôležitejších reforiem predchádzajúcej vlá-
dy. Určite však bola najťažšia. Podľa slov a 
činov nového ministra sa zdá, že práve táto 
reforma najviac doplatí na zmenu politickej 
moci. Predstavy a presvedčenie novej vlá-
dy totiž nie sú kompatibilné so základnými 
myšlienkami, na ktorých bola celá reforma 
postavená. Navrhované opatrenia povedú 
k opätovnému zadlžovaniu a neprispejú k 
zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotných 
služieb.

SME, 3.10.2006

za 4 roky podarilo veľa: systém stabilizoval 
a oddlžil, pretransformoval zdravotné pois-
ťovne na akciové spoločnosti motivované 
ziskom, zaviedol do systému tvrdé rozpočto-
vé kritéria, sprehľadnil a zefektívnil proces 
kategorizácie liečiv, uvoľnil proces cenotvor-
by medzi zdravotnou poisťovňou a poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti.
Ani napriek týmto úspechom o skončenej 
reforme nemôže byť ani reči. Nestihla sa 
napríklad dokončiť transformácia nemocníc 
na akciové spoločnosti alebo neziskové or-
ganizácie. Čo je horšie, neuskutočnil sa ani 
najpodstatnejší krok celej reformy – spoplat-
nenie neprioritných diagnóz. Predchádzajú-
ca vláda už na to zoči voči predčasným voľ-
bám nenašla odvahu. Návšteva lekára tak 
aj po „radikálnej pravicovej“ reforme ostáva 
„zadarmo“. Zajacove 20 a 50 korunáčky boli 
síce účinným opatrením na čiastočné ob-
medzenie vysokého dopytu (po ich zavedení 
klesol počet návštev lekárov primárnej sta-
rostlivosti o 11%) no jednalo sa o centralis-
tické, plošné a nesystémové opatrenie.
Parlamentné voľby rozdali nanovo karty. Kor-
midlo sa dostalo do rúk strany SMER-SD. Tá 
zatiaľ neprezentovala žiadnu komplexnejšiu 

Vysoká nezamestnanosť
Spojené štáty americké vykazujú dlhodobo 
vyšší rast HDP, vyšší HDP na obyvateľa ako 
aj vyššie mzdy obyvateľov v porovnaní s Eu-
rópskou úniou.
Dôvodov je viac, okrem nižšej miery regulá-
cií a nižšieho zdaňovania je ním aj dlhodobo 
nižšia miera nezamestnanosti. Jednoducho 
kde viac ľudí pracuje a menej poberá dáv-
ky od štátu, tam je aj viac koláčov za prácu. 
Prečo je ale v Únii dlhodobo o polovicu vyš-

Vyššie dane maria podnikanie
Radovan Ďurana

Človek nepotrebuje vysokoškolské vzdela-
nie na to, aby pochopil, že zvyšovanie daní 
má na podnikanie vplyv a vždy negatívny. Je 
preto zarážajúce, že doložka vplyvov, ktorá 
je prílohou novely zákona o dani z príjmov, 
obsahuje hodnotenie: „návrh zákona nemá 
negatívny vplyv na podnikateľské prostre-
die“.
Takéto hodnotenie vzbudzuje pochybnosti 
o kompetentnosti predkladateľa. Všetky tri 
zmeny, ktoré sa týkajú platenia daní, zname-
najú ich zvyšovanie, alebo zvyšovanie nákla-
dov na podnikanie, a preto ich vplyv nemož-
no hodnotiť inak ako negatívne. V skratke 
uvediem dôvody.
Po prvé zníženie paušálnych výdavkov, kto-
ré majú uľahčiť podnikanie malých živnost-
níkov. Tí nemusia viesť účtovníctvo, ak ich 
náklady nepresiahnu stanovenú úroveň. 

Remeselníci boli vo výške výdavkov zvýhod-
není, pretože na rozdiel napr. od účtovníkov 
majú vyššie náklady na prevádzku (napr. ná-
kup materiálu). Zníženie paušálnych výdav-
kov zo 60 na 40 percent preto znamená, že 
časť remeselníkov s výdavkami vyššími ako 
40 percent príjmov bude musieť začať viesť 
účtovníctvo. A to sú nesporne dodatočné ná-
klady a bariéra v podnikaní.
Minister tvrdí, že táto úprava má zjednotiť 

systém paušálnych výdavkov v rámci zákona 
o dani z príjmov. Takýto cieľ však neprináša 
automaticky zlepšenie stavu. Aj komplikova-
ný daňový systém môže byť lepší ako jedno-
duchý, keď menej odrádza ľudí od podnika-
nia. V tejto súvislosti treba ešte spomenúť 
jeden rozmer. Vláda sa zaviazala zabezpečiť 
rovnoprávne postavenie domácich a zahra-
ničných investorov. Tým však ďalej poskytuje 
daňové prázdniny, zatiaľ čo slovenským re-
meselníkom zvyšuje dane a náklady.
Po druhé zrušenie asignácie dvoch percent 
daní právnickým osobám. Zisk z podnikania 
patrí vlastníkom firiem. Vláda si však z neho
každý rok zoberie časť prostredníctvom daní. 
Doteraz firmám dávala možnosť rozhodnúť,
ako budú použité dve percentá z týchto daní. 
Vlastníci firiem tak mohli rozhodnúť o ich vy-
užití, mohli podporiť aktivity, na ktorých im 
záleží.

šia nezamestnanosť?
Odpoveď treba hľadať vo vysokých nepria-
mych nákladoch na prácu (odvody) a nízkej 
flexibilite v zamestnávaní (zamestnanci majú
silnejšie postavenie ako zamestnávatelia). A 
kým sa tieto skutočnosti nezmenia, nepo-
môže nám ani vzdelanostná ekonomika ani 
Lisabonská stratégia.

Graf: Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 
2000 až 2006
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Zrušenie asignácie znamená stratu tejto 
možnosti, a teda zníženie kontroly nad výnos-
mi z podnikania, čo je ekvivalent zvýšenia 
nákladov.
Druhou stranou mince sú aktivity tretie-
ho sektora, ktoré týmto krokom prídu o 
významnú časť príjmov. Tretí sektor má 
významné postavenie, lebo na rozdiel od 
verejnej pomoci je flexibilnejší, efektívnejší
a hlavne, operuje priamo na mieste problé-
mov. Obmedzovanie jeho činnosti znamená 
potláčanie princípov občianskej spoločnosti, 
ktorá je na Slovensku stále v plienkach.
Po tretie zrušenie 300 000 nezdaniteľného 

základu neziskovým organizáciám. Už z ná-
zvu vyplýva, že cieľom organizácií, na ktoré 
sa táto výnimka vzťahuje, nie je tvorba zis-
ku. Nadácie a neziskové organizácie sú pod 
prísnym dohľadom zakladateľov, a ak je vý-
sledkom ročného hospodárenia zisk, nebýva 
predmetom odmien, ale je v budúcom ob-
dobí použitý na ďalšie aktivity. Zrušenie ne-
zdaniteľného základu preto znamená menej 
prostriedkov v pokladniciach neziskoviek, 
menej projektov, menej ľudí pracujúcich v 
týchto organizáciách.
Cieľom navrhovaných úprav je zvýšenie da-
ňových príjmov štátneho rozpočtu. Krok, kto-

rý je pre ľavicovú vládu typický a ekonómami 
vždy odmietaný. Aj napriek siláckym vyhláse-
niam pri nástupe k moci, súčasná vláda nie 
je schopná šetriť vo výdavkoch, naopak, ich 
zvyšovanie chce kryť zvyšovaním daní. Zvy-
šovanie daní však znamená brzdenie pod-
nikateľských aktivít, a to si Slovensko určite 
nemôže dovoliť. Vysoká nezamestnanosť je 
stále problémom, a navrhované opatrenia 
ho nijakým spôsobom neriešia, ale naopak, 
situáciu ešte zhoršujú.

SME, 16.9.2006

Omyly spravodlivej regulácie
Martin Rojko

Vláda vytiahla v boji s tzv. “energetickými 
monopolmi” silné zbrane. Chystá sa prijať 
opatrenia, ktoré majú “nastoliť spravodlivé 
konkurenčné, transparentné a nediskrimi-
načné prostredie bez zneužívania postave-
nia monopolov, ich kontrolu, objektívnu a 
spravodlivú reguláciu cien energií.”
V prijatom materiáli sa okrem iného ďalej 
konštatuje, že “slovenský energetický trh je 
len deklaratívne, nie reálne liberalizovaný”. 
A ako si vláda predstavuje jeho skutočné 
uvoľnenie? Týmito opatreniami majú byť 
zrejme direktívne stanovené ceny plynu, 
elektriny, vody a nastolenie väčšej posluš-
nosti regulačného úradu.
Tvorcovia materiálu vychádzajú zo známych 
a chybných predpokladov “dokonale kon-
kurenčného prostredia”, ktoré je priamoú-
merné počtu súťažiacich hráčov. Od toho sa 
potom odvíja snaha o “meranie” konkuren-
cieschopnosti prostredníctvom “štruktúry 
trhu” alebo “koncentrácie ponuky”. Pretože 
súťaživosť nie je vnímaná ako dynamický a 
konkurenčný proces, v ktorom sú odkrývané 
preferencie spotrebiteľov a najlepšie spôso-
by ich uspokojovania, ale ako stav rovnová-
hy, je vcelku pochopiteľné, že koncentrácia 
potom predstavuje nebezpečenstvo. Takéto 
vnímanie ale nevychádza z reálneho sveta, 
ale z podmienok centrálne riadeného systé-
mu, v ktorom je technologická úroveň a mie-
ra rôznosti produktov vopred určená.

Jedným zo “zlyhaní” trhu je vraj “zneužíva-
nie dominantného postavenia”. Čo je však 
znakom dominantného postavenia firmy?
Je ním podiel na trhu väčší ako 50%? Alebo 
väčší ako 40%? Pre spotrebiteľa nie je dôle-
žité, aký počet firiem produkuje maximálne
kvalitný tovar, ale ako najlacnejšie tento to-
var získa.

Dominantné postavenie vraj môže byť zne-
užívané. Ak sa pod tým myslí poskytovanie 
tovaru s vyššími cenami a nižšou kvalitou 
ako zvyčajne, konkurencia sa s tým dokáže 
vysporiadať. Samozrejme len v prípade, ak 
ju nezastaví štát reguláciami a zákonnými 
obmedzeniami. Dominantné postavenie fir-
my na trhu často vzniká práve “vďaka” pod-
mienkam vytvorených štátom, čo je aj prípad 
slovenských “strategických” podnikov.
Vláda chce nastoliť spravodlivú reguláciu 

cien, pretože podľa nej ceny produktov nie 
sú “založené na nákladoch”. Už termín spra-
vodlivá regulácia je protikladom samým o 
sebe, ale zamerajme sa na druhú časť myš-
lienky. Základným problémom je, aké sú to 
tie ceny zodpovedajúce nákladom. Sú nimi 
účtovné náklady na výrobu v určitom minu-
lom období? Ak áno, aká je záruka, že tie 
náklady budú také isté v budúcnosti, keď 
sa môže zmeniť chuť spotrebiteľov a úro-
veň technológií? Skutočné výrobné náklady 
sú známe len subjektu rozhodujúcemu o 
investícii, dokonca aj tomu len čiastočne a 
v momente rozhodovania. O to nezmyselnej-
ší je pokus úradníkov tieto reálne náklady 
nachádzať. Úradník môže zistiť aké boli vý-
robné náklady pred troma mesiacmi, troma 
rokmi, ale nemôže vedieť, aká je cena “za-
ložená na nákladoch” práve teraz, pretože 
nevie, čo a v akých množstvách ľudia chcú 
a aká je technologická úroveň firmy v tomto
okamihu.
Vláda chce rozhodovať o veciach, ktoré má 
riešiť trh - či určitá podnikateľská aktivita je 
úspešná alebo nie, či je to dôsledok trhovej 
efektívnosti alebo “zneužívania trhovej sily”. 
V trhovej ekonomike o tom nemôže rozhodo-
vať vládny úrad. A ak áno, potom zrušme trh 
a zaveďme centrálne plánovanie.

Autor je spolupracovníkom INESS
TREND, 38/2006

Štátna dotácia byty nezlacnie
Martin Rojko

Vláda predstavila návrh zákona o bankách, 
ktorého cieľom má byť okrem iného aj toľko 
sľubovaná podpora hypotekárnych úverov 
pre mladých ľudí s nižšími príjmami. Ako 
vždy, keď štát zasahuje do ekonomického 
prostredia s „dobrým“ úmyslom, konečný vý-
sledok je presne opačný ako pôvodný zámer 
politikov.
Nie inak je tomu aj v prípade pokusov o po-
skytovanie cenovo dostupného bývania.

Štátna bonifikácia hypotekárnych úverov
znižuje náklady na bývanie pre ľudí, ktorí 
splnia podmienky, pretože si so štátnou pod-
porou môžu požičať peniaze za nižší úrok, 
ako pôvodne. Ale to zvyšuje náklady na bý-
vanie pre tých, ktorí nesplnili podmienky a 
sú vystavení zvýšenej konkurencii zo strany 
„podporených“ záujemcov o bývanie. Tým-
to spôsobom sú ľudia, z ktorých mnohí ne-
majú vlastné bývanie, štátom nútení hradiť 
náklady pôžičiek vybraných ľudí. Dotovanie 

tak odvádza zdroje z ostatných, produktív-
nejších spôsobov použitia. Tak sa napríklad 
môže stať, že mladá rodina tesne nespĺňajú-
ca podmienku 1,3 násobku minimálnej mzdy 
a len tak-tak splácajúca vlastný úver, alebo 
človek šetriaci každú korunu na zaplatenie 
prenájmu, budú „vďaka“ štátnej podpore 
nedobrovoľne prispievať na bývanie človeku 
vykazujúceho príjem do 24.000,- Sk, ktorý 
však nepotrebuje nutne riešiť otázku býva-
nia, ale veľmi rád využije túto možnosť.
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Navyše vláda chce, aby sa na zvýhodnených 
hypotékach pre vybranú skupinu ľudí po-
dieľali aj samotné banky prostredníctvom 
zníženia úroku. Aj tento návrh názorne ilu-
struje, ako veľmi súčasná vláda nerozumie 
prirodzeným ekonomickým zákonitostiam. 
Všetky podnikateľské subjekty, teda aj ban-
ky, sa pri svojom fungovaní riadia okrem 
motívu zisku aj snahou o čo najväčšie elimi-
novanie rizika. Toto riziko závisí aj od ekono-
mického statusu, príjmu, alebo vekovej kate-
górie klienta. Platí pravidlo, že čím rizikovejší 
typ klienta, tým vyšší hypotekárny úrok. Jed-
nu z rizikových skupín pri poskytovaní hy-
potekárnych úverov predstavujú aj „mladí“ 
ľudia s nie „nadpriemerným“ príjmom, teda 
kategória, ktorú si pre účel podpory vymysle-
li štátni úradníci. Našťastie, štát už nemôže 
diktovať bankám, ako sa majú správať. Ako 
si banky môžu zachovať zisk a poistiť sa voči 
riziku? V prípade klienta, ktorému by inak 
požičali za 7% úrok ale štát od nich chce, 
aby požičali za 5,5%, sa týmto podmienkam 
môžu prispôsobiť tak, že pôvodnú úrokovú 
sadzbu zdvihnú práve o 1,5% (v našom prí-
klade na 8,5%), čím vykompenzujú nútenú 

bonifikáciu.
Všetky dotácie na bývanie, či už vo forme 
výstavby nájomných bytov, bonifikácie hypo-
úverov, alebo podpory stavebného sporenia 
narúšajú trh s bývaním. Nabádajú spotrebi-
teľov míňať viac prostriedkov na tento statok 
ako by inak minuli, a to na úkor iných vecí, 
ktoré by ich na nenarušenom trhu uspokojili 
viac.

Okrem priamych subvencií narušujúcich trh s 
bývaním, ceny bytov umelo predražujú ostat-
né štátne intervencie. Obmedzovanie poten-
ciálne zastavaného územia prostredníctvom 
územného plánu spôsobuje väčšiu vzácnosť 
pozemkov, tým aj ich vyššiu cenu, čo sa v 
konečnom dôsledku prejaví na zvýšených 

cenách rezidenčných nehnuteľností. Presne 
taký istý efekt majú regulácie svojvoľne sta-
novujúce minimálnu veľkosť stavebných po-
zemkov, maximálnu povolenú výšku budov, 
alebo kritéria o estetickosti nových budov. 
Predpisy týkajúce sa úrovne kvality bývania 
a stanovujúce minimálny štandard, zabraňu-
jú stavať byty nižšej kvality, ktoré predstavu-
jú formu bývania dostupného pre nižšie prí-
jmové skupiny obyvateľstva. Komplikovaný 
stavebný zákon, bezpečnostné a hygienické 
predpisy, prieťahy pri vydávaní územných 
rozhodnutí a stavebných povolení, vplývajú 
na zvyšovanie ceny bývania rovnako, ako 
dane z nehnuteľností a všetky štátne (samo-
správne) opatrenia, ktoré bránia ľuďom spo-
riť a investovať spôsobom, ktorý pokladajú 
za najlepší.
Odstránenie týchto bariér predstavuje sys-
témovejší prístup pri riešení otázky bývania 
nízkopríjmových skupín obyvateľstva, než 
aktuálne aktivity vlády.

Autor je spolupracovníkom INESS
Hospodárske noviny, 28.9.2006

Čo s regionálnymi rozdielmi?
Radovan Ďurana

Priemerná mzda v Bratislave je takmer 
dvojnásobná oproti priemernej mzde v Pre-
šovskom kraji. Tento rozdiel je všeobecne 
hodnotený ako nespravodlivý a verejnosť 
očakáva od vlády kroky, ktoré povedú k od-
stráneniu týchto rozdielov.
Lenže rozdiely v ekonomickej výkonnosti 
regiónov nevznikli náhodou, ani ich nemož-
no označiť len za dôsledky chybných krokov 
na Bratislavu orientovaných vlád. Regióny 
majú odlišný potenciál daný geografickými a
demografickými parametrami. Firma, ktorá
má zákazníkov v Rakúsku nebude vyrábať 
za Košicami, ak vyššie prepravné náklady 
spravia výrobu nerentabilnou. Takisto nie je 
možné na Orave vybudovať rozsiahlu auto-
mobilku, keď v regióne je nedostatok vhod-
nej pracovnej sily.
Tieto faktory budú preto vždy spôsobovať 
krátkodobé alebo dlhodobé rozdiely v eko-
nomickej vyspelosti regiónov. Všade na 
svete. To platí aj pre oblasť Rožňavy, ktorá v 
minulosti prosperovala vďaka dopytu po ne-
rastných surovinách. Dnes je možné tieto su-
roviny lacnejšie doviesť zo zahraničia, preto 
región stratil svoje ekonomické postavenie. 
Netreba tiež zabúdať, že samotný ukazova-
teľ príjmu nestačí na hodnotenie kvality ži-
vota. Koľkí úspešní vysokoškoláci sa vrátili z 
Bratislavy späť na východ, lebo neboli ochot-

ní znášať ruch veľkomesta, bývanie v petr-
žalskej králikárni a celkovo vyššie životné 
náklady? Vyrovnávanie rozdielov medzi re-
giónmi tiež vyžaduje predstavu, ktorý región 
by mal byť tým vzorovým. Je to Bratislavský, 
alebo Trnavský?
Takáto úvaha je ale bizarná a prudko zaváňa 
snahou o celospoločenské plánovanie. Pro-
blém teda nespočíva v rovnosti príjmov, ale 
v rovnosti príležitostí. Veta síce znie ako z úst 
ľavicového poslanca európskeho parlamen-
tu, ale vystihuje podstatu problému. Vláda 
v rozhodujúcej miere určuje kvalitu podni-
kateľského prostredia a práve množstvo re-
gulácií a kontroly obmedzuje šance rozvoja 
zaostalých regiónov.
Minimálna mzda predstavuje bariéru v za-
mestnávaní nízkokvalifikovanej pracovnej
sily, napríklad v cestovnom ruchu. Dodatoč-
né administratívne náklady spojené s kom-
plikovanou komunikáciou s verejnou sprá-
vou, alebo plánované zníženie paušálnych 
výdavkov remeselníkov na 40%, to sú ďalšie 
reálne prekážky brániace rozvoju podnika-
nia. Ich odstránením by vláda nezvýhodnila 
len vybrané regióny alebo niektorých podni-
kateľov, ale uľahčila by podnikanie celoploš-
ne.
Namiesto toho sa vláda opiera o klasické 
nástroje prerozdeľovania, ktoré vyžadujú 
zdaňovanie obyvateľstva. Priame dotácie sú-
kromným podnikateľov však nesú so sebou 
významné negatíva. Deformujú konkuren-
ciu, znižujú množstvo súkromných zdrojov 
na podnikanie, či vytvárajú priestor na ko-
rupciu. Umožňujú prežitie podnikateľských 

zámerov, ktoré by na voľnom trhu neprežili. 
To je aj príklad Sideritu v Rožňave, ktorý kvôli 
vysokým nákladom na energie stojí pred za-
vretím ťažby, a preto žiada vládu o podporu. 
Čo však môže vláda urobiť? Dokáže znížiť 
ceny ruského plynu a zvýšiť obsah železa v 
rude, čo sa ťaží v Rožňave?
Nedokáže, a preto každá forma pomoci 
bude znamenať len krátkodobé riešenie 
a odďaľovanie bolestivého konca. Takéto 
predchádzanie konkurzu znamená popiera-
nie funkčnosti podnikateľského procesu, v 
ktorom konkurz hrá rozhodujúcu úlohu pri 
posudzovaní rentability projektu. Ak bane 
netvoria zisk kvôli nekvalitnému manažmen-
tu, a ložiská sú pritom dostatočne výnosné, 
v konkurze sa o ne pobijú noví záujemcovia. 
Novými investíciami zefektívnia ťažbu v oča-
kávaní budúcich ziskov. Ak sú ale ložiská 
nedostatočne výnosné, nie je možné vytvoriť 
ani s novými technológiami, tak každý deň 
ťažby naviac predstavuje mrhanie prostried-
kami. Strata zamestnania bude pre baníkov 
predstavovať výraznú komplikáciu v živote. 
Budú sa však musieť prispôsobiť a hľadať 
nové zamestnanie tak, ako 20 000 ostat-
ných baníkov, ktorí za posledných 15 rokov 
stratili prácu.
Pre rozvoj a dlhodobo udržateľnú prospe-
ritu regiónov sú kľúčové aktivity občanov 
a súkromného sektora. Podmienkou tohto 
rozvoja je priaznivé prostredie podporujúce 
podnikateľské aktivity, nie prerozdeľovanie 
verejných zdrojov. 

SME, 7.10.2006
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Dôvod na zvyšovanie daní sa vždy ná-
jde
Európska komisia navrhla zvýšenie mini-
málnej spotrebnej dane na alkohol. Vraj aby 
zohľadnila vplyv inflácie. Zvláštny dôvod na
rast daní, nie?
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.
137 tisíc pozmeňovacích návrhov
Ľavica vo francúzskom parlamente nechce 
privatizovať. K  novému energetickému zá-
konu, podľa ktorého by mala byť privatizova-
ná časť francúzskeho štátneho podniku GAZ 
de France podala ľavica 137 tisíc pozmeňo-
vacích návrhov.
Bizarná poľnohospodárska politika EÚ
Za každý vyprodukovaný liter mlieka vám 
zaplatíme, ale beda, ak vyprodukujete viac 
ako vám určíme. Potom nám za každý liter 
nad kvótu zaplatíte 9 korún. Takto vyzerá 
handlovanie s peniazmi daňových poplatní-
kov na európskej úrovni. Deväť členských 
krajín EÚ zaplatí dohromady na pokutách za 
nadmernú produkciu mlieka v prepočte 14 
mld. korún. Jest cosi prohnilého ve státě ev-
ropském?
Privilégiá
Zavedenie poplatkov za prestup medzi DSS 
má predovšetkým chrániť niektoré DSS-ky, 
ktoré si chcú zachovať čo najviac sporiteľov 
pri najnižších nákladoch. Pravdepodobne 
vedia, že nimi iniciované poplatky by v sú-
časnosti znamenali konkurenčnú nevýhodu. 
A tak je tu štát, ktorý im pomôže a prestupy 
značne skomplikuje.
Úradníci sa pustili do podnikania
Počet cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika 
- Airport Bratislava nebude v nasledujúcich 
rokoch rásť tak rapídne, ako v poslednom 

období. Myslí si to minister dopravy Ľubomír 
Vážny. Minister má už údajne základnú víziu 
o budúcnosti letiska  „Musíme ju ešte napl-
niť číslami“, dodal.
Zaujímavé je, že aj samotný minister, kto-
rý odstúpenie od privatizácie považuje za 
správny krok vlády si uvedomuje chabé man-
žérske schoponosti ministerstva. K možnej 
budúcej privatizácii sa totiž vyjadril: „ Mož-
no o rok, o dva sa budeme baviť o predaji 
minoritného podielu dobrým strategickým 
investorom, ktorí nás naučia, ako ďalej, ktorí 
budú rozvíjať letisko s inou dynamikou.“ Se-
bareflexia však netrvala dlho a nasledovala
ďalšia veta: „Ale zatiaľ si myslím, že to vieme 
minimálne tak dobre ako oni“.
Fico vyzval poľnohospodárov, aby znížili 
obchodné saldo
Premiér Robert Fico vyzval slovenských poľ-
nohospodárov, aby hľadali všetky možné 
nástroje na zníženie vysokého negatívneho 
obchodného salda v poľnohospodárstve. 
„Posledných 10 rokov sa robila taká poľno-
hospodárska politika, ktorej výsledkom je 
negatívne hospodárske saldo za rok 2005 
vo výške viac ako 21 mld. Sk. Dovážali sa 
také veci, ktoré sa úplne bežne na Sloven-
sku dokázali vyprodukovať.“  Vláda podľa 
Fica použije všetky nástroje, aby tento ne-
priaznivý trend zastavila. 
Táto výzva patrí asi o dvadsať rokov do minu-
losti. Pojmy ako komparatívne výhody, med-
zinárodná deľba práce a prínos slobodného 
obchodu k blahobytu občanov bohužiaľ náš-
mu premiérovi asi nič nehovoria.

Ako funguje pakt stability, základný pi-
lier Eurozóny
Grécko pod nátlakom Európskej únie, aby 
znížilo deficit štátneho rozpočtu (-5,2%), na-
práva výšku svojho domáceho produktu tým, 
že zahrnie časť prekvitajúcej čiernej ekono-
miky do oficiálnej, čím zvýši svoj výnos v roku
2006 najmenej o 10 percent. „Prepracovaný 
hrubý domáci produkt už bude zhŕňať penia-
ze z protizákonných činností, ako napríklad 
z pašovania cigariet a alkoholu, z prostitúcie 

a tiež z prania špinavých peňazí,“ povedal v 
rozhovore šéf Národného štatistického úra-
du Manolis Kontopyrakis.
Stabilita európskej meny teda leží aj na ple-
ciach gréckych prostitútok a pašerákov.

PRO MARKET
Chamtiví kapitalisti
Mexický multimiliardár Carlos Slim Helú je 
tretí najbohatší človek planéty. Rozhodol sa 
venovať podstatnú časť svojho majetku na 
dobročinné účely. Jeho majetok sa odhaduje 
na 30 mld. dolárov. Na podporu financova-
nia neziskových projektov dá vždy polovicu, 
zvyšnú polovicu musia financovať ostatní
darcovia. Gates, Buffet, Helú, traja najbo-
hatší ľudia sveta tak smerujú väčšinu svojho 
majetku na pomoc druhým.
Dobrý nápad
Nemecká kancelárka Angela Merkelová na 
neverejnom zasadaní eurovýboru nemecké-
ho parlamentu vyhlásila, že počas nemec-
kého predsedníctva Európskej únie v prvom 
polroku 2007 sa bude zasadzovať za začatie 
rokovaní o vytvorení zóny voľného obchodu 
medzi úniou a Spojenými štátmi.  Podľa týž-
denníka Der Spiegel doslova povedala, že 
„považuje túto myšlienku za fascinujúcu“. 
Na reakciu z Európskej únie, ktorá údajne 
tiež presadzuje liberalizáciu a slobodný po-
hyb kapitálu, ľudí a tovaru nebolo treba dlho 
čakať. Proti Merkelovej sa postavil obchodný 
komisár EÚ Peter Mandelson. Pre nemecký 
denník Handelsblatt vyhlásil, že „nepozná 
nijakú eurokrajinu, ktorá by podporovala 
túto myšlienku“. Podľa jeho náhľadu je na-
vrhovaná zmluva o zóne voľného obchodu 
nevhodná na riešenie problémov v oblasti 
transatlantických obchodných vzťahov.
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