
Naša predpoveď, že zo všetkých reforiem, ktoré 
vykonala minulá vláda, bude najviac zraniteľná 
reforma zdravotníctva, sa bohužiaľ začína napĺňať. 
Ministerstvo zdravotníctva  prišlo nedávno s návr-
hom, aby boli všetci poistenci povinne poistení v 
štátnych zdravotných poisťovniach. INESS tento 
návrh považuje za snahu o opätovné zoštátnenie 
zdravotného poistenia, ktoré kvalite zdravotnej sta-
rostlivosti určite neprospeje. Stanovisko INESS k 
tomuto návrhu si môžete prečítať na tejto strane. 
Zdravotníctvu, konkrétne úlohe zdravotných pois-
ťovní v systéme, sa venujeme aj v ďalšom článku s  
názvom Ak je zisk zbytočným stresom na strane 2.
Pôsobenie dní vlády Roberta Fica za prvých sto dní, 
o ktorom sme sa stručne zmienili už v predchádza-
júcom čísle, rekapitulujeme na strane 4.
Udržiavanie zamestnanosti je určite legitímnym 
cieľom každej vlády. Dôležitým kritériom pri voľbe 
a posudzovaní prostriedkov, ktorými sa ciele na-
pĺňajú, by však mala byť aj ich efektivita. O udržia-
vaní zamestnanosti v poľnohospodárstve píšeme 
v článku Pridrahá záchrana pracovných miest na 
stane 3.
Predstavitelia EÚ sa naďalej domnievajú, že hos-
podársky rast USA a Japonska sa dá dosiahnuť 
„kvalitnejším“ štátnym dirigizmom a nie jeho ob-
medzovaním. Nedostatok výdavkov na vedu a vývoj 
odôvodňujú chýbajúcou vedeckou centrálou únie. 
O tom, aké pravdepodobné následky bude mať 
ich Európsky technologický inštitút a ako efektív-

ne budú vynaložené prostriedky na dosiahnutie 
nejasných cieľov, sa zmieňujeme v článku Pozor, 
prichádza ETI! na strane 4. 
Do pozornosti dávame tiež články publikované na 
našej domovskej stránke www.iness.sk, napríklad 
preklad štúdie Ekonomické náklady a neúčinnosť 
Kjótskeho protokolu.
Keďže sa blíži čas Vianoc a s ním spojený nákup 
darčekov pre našich blízkych, dovolíme si na zá-
ver jeden tip: potešte ľudí, na ktorých Vám záleží, 
knihou z našej ponuky. Knihy od ekonomických 
velikánov, akými sú napr. Ludwig von Mises, 
Adam Smith či Murray Rothbard, si určite zaslú-
žia čestné miesto v každej domácej knižnici. Tým, 
ktorí hľadajú ľahšie ale poučné čítanie, dávame 
do pozornosti výbornú knihu Johana Norberga s 
názvom Globalizace. Autor v nej na základe zaují-
mavých historických udalostí, čísiel a štatistík de-
monštruje prospešnosť kapitalizmu a slobodného 
obchodu pre všetkých ľudí na Zemi. 
Prajem Vám v adventnom období dostatok pokoja 
a príjemné čítanie.
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„Vždy, keď dávame vláde moc 
robiť veci pre nás, dávame jej 
tiež moc robiť veci nám.“

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

Stanovisko INESS k návrhu Ministerstva zdravotníctva 
SR o povinnom poistení poistencov štátu v štátnych 
zdravotných poisťovniach

INESS považuje návrh Ministerstva zdravotníctva 
SR direktívne určiť zdravotnú poisťovňu poisten-
com štátu za nešťastný. 
Takéto opatrenie diskriminuje viac ako tri milióny 
občanov Slovenskej republiky pri slobodnom výbe-
re zdravotnej poisťovne. Títo občania sa nebudú 
môcť rozhodnúť na základe  svojich vlastných kri-
térií a preferencií tak ako zvyšok populácie. Návrh 
zároveň obmedzuje slobodnú súťaž na trhu zdra-
votného poistenia zvýhodňovaním štátnych sub-
jektov, ktoré majú aj bez tohto opatrenia na trhu 
dominantné postavenie.
Argument ministerstva, že sa len snaží o lepšiu kon-
trolu štátnych peňazí, neobstojí. Štát nemá vlastné 
zdroje. Štát iba prerozdeľuje finančné prostriedky,
ktoré vyberie od svojich občanov. Každý dôchodca, 
študent alebo matka na materskej dovolenke platí 

dane a v niektorej fáze svojho života platil alebo 
bude platiť odvody a zdravotné poistenie. Preto 
neexistuje dôvod, prečo by mali byť práve títo ob-
čania znevýhodnení pri slobodnej voľbe zdravot-
nej poisťovne. 
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Porovnanie

zdravotných poisťovní. Opätovne by tak kle-
sol tlak na efektivitu a kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Ten vychádza práve 
z pôsobenia súkromných nákupcov zdravot-
nej starostlivosti, ktorí sú motivovaní k čo 
najlepšiemu plneniu potrieb klientov mož-
nosťou dosiahnuť zisk. 
Práva každého poistenca a rozsah plne hra-
denej zdravotnej starostlivosti sú presne 
zadefinované v platnej legislatíve a kontrola
nakladania so zdrojmi poistencov je dosta-
točne zabezpečená pôsobením Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na-
vrhované opatrenie by malo naopak za ná-
sledok zníženie transparentnosti nakladania 

s prostriedkami v zdravotníctve. Zvýšením 
objemov financií, o ktorých budú rozhodovať
štátni úradníci a netrhové inštitúcie s poli-
ticky nominovanými zástupcami, sa zároveň 
zvýši priestor pre korupčné správanie a vy-
hľadávanie osobného prospechu. 
Z uvedených dôvodov považuje INESS tento 
návrh za škodlivý pre zdravý vývoj slovenské-
ho zdravotníctva.

Mgr. Juraj Karpiš, analytik INESS pre oblasť 
zdravotníctva

INESS nepovažuje návrh za správny spôsob 
riešenia masívneho odlivu poistencov zo 
štátnych zdravotných poisťovní. Štátne pois-
ťovne by mali bojovať o svojich zákazníkov 
štandardnými nástrojmi ako je zvyšovanie 
kvality poskytovaných služieb a informova-
nosti svojich klientov. Podiel na trhu by si 
nemali zabezpečovať využitím štátneho do-
nucovacieho aparátu. 
Návrh ako bol predstavený v médiách pred-
stavuje fakticky štátnu monopolizáciu trhu 
zdravotného poistenia a návrat do minu-
losti, keď na trhu pôsobila iba jedna štátna 
poisťovňa. Takéto alebo podobné opatrenie 
by výrazne oslabilo postavenie súkromných 

Počet hodín odpracovaných za rok na 
jedného zamestnanca
Vďaka zvyšovaniu blahobytu a produktivity 
práce je možný postupný pokles hodín, kto-
ré pracujeme. K najvýraznejšiemu poklesu 
došlo v v odpracovanom čase Nemcov. Kým 
v roku 1950 to bolo ešte takme 2400 ho-

Počas minulého volebného obdobia sa po-
merne výrazným spôsobom zmenilo fungo-
vanie zdravotných poisťovní. Ich nová úloha 
v systéme však stále zostáva nepochopená. 
Transformácia poisťovní na akciové spoloč-
nosti, ktoré môžu tvoriť zisk a konečne pod-
liehajú obchodnému právu, ležala v žalúdku 
strane SMER-SD už od začiatku. Táto zmena 
totiž pustila do dovtedy ziskom nepoškvr-
neného socialistického zdravotníctva dravý 

súkromný kapitál. Ako Snehulienka spiace 
zdravotné poisťovne, ktoré fungovali len ako 
pasívne potrubie pre peniaze tečúce od po-
istenca k poskytovateľovi zdravotnej starost-
livosti, prebudil zázračný bozk potenciálneho 
zisku k neslýchanej aktivite. Vďaka existen-
cii zákonnej povinnosti plne hradiť všetku 
zdravotnú starostlivosť (výnimky predstavujú 
len zákroky v kozmetickej chirurgii či napr. 
sterilizácia)  sa poisťovne ešte stále nemôžu 

skutočne diferencovať. Ale aj v poskytovaní 
plne hradenej starostlivosti existujú výrazné 
rezervy v efektivite, čo im vytvára priestor 
pre dosahovanie zaujímavého zisku. 
Snaha súkromných poisťovní o čo najväčší 
kus koláča zo zdravotného poistenia sa pre-
mietla do doposiaľ nevídaného boja o pois-
tenca. Strana SMER-SD však príliš fungova-
niu trhu nedôveruje. Preto neprekvapilo, že 
ani Smerom nominovaný minister zdravot-

dín na osobu a rok, dnes to je už len menej 
ako 1500 hodín čo je pokles o neuveriteľ-
ných 40%. Z porovnávaných krajín sa tak 
najmenej pracuje v sociálnodemokratickom 
Nemecku a Francúzsku s pracovnou dobou 
obmedzenou zákonmi.
Naopak najmenší pokles odpracovaných ho-

Ak je zisk zbytočným stresom
Juraj Karpiš

dín zaznamenali najbohatšie krajiny Japon-
sko a USA.

Zdroj: Are the French Happy with the 35-Hour 
Workweek? Marcello Estevão and Filipa Sá, 
IMF Working Paper WP/06/251
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níctva Ivan Valentovič, nie je príliš nadšený 
z faktu, že súkromné zdravotné poisťovne 
manažujú stále viac zdrojov z povinného 
poistného vďaka úniku klientov zo štátnych 
poisťovní. Podľa jeho slov nemôžeme ne-
chať zdravotnú starostlivosť napospas tomu, 
ako sa vyspí súkromný vlastník (asi je lepšie 
spoliehať sa na to ako sa vyspí ziskom ne-
motivovaný štátny úradník). Keďže znárod-
nenie zdravotných poisťovní je prisilná káva, 
nový minister aspoň opätovne zaviedol 4% 
strop na výšku správneho fondu. Štátnym 
poisťovniam má zas v nerovnom boji so sú-
kromnými subjektami pomôcť ich spätná 
transformácia na verejnoprávne inštitúcie. 
Logiku tohto kroku najlepšie vystihla nová 
riaditeľka Spoločnej zdravotnej poisťovne 
Zuzana Zvolenská, ktorá za najväčšie pozi-
tívum transformácie označila lepšiu priamu 
súčinnosť s ministerstvom zdravotníctva (ro-
zumej centralizáciu), ale hlavne „Tým, že ne-
budeme akciovkou, netlačí nás potreba tvor-
by čo najvyššieho zisku.“ Štátne poisťovne 
sa tak po spätnej transformácii opäť nebudú 
musieť zaujímať o efektivitu vynakladaných 
zdrojov a konečne si oddýchnu od neznesi-
teľného tlaku na ziskovosť. Ten aj tak štátne-
mu zdravotníctvu nepristane.

Kam takáto úľava od tvrdej ekonomickej 
reality vedie, ilustruje príklad samotnej Spo-
ločnej zdravotnej poisťovne. Tú našla trans-
formácia na akciovú spoločnosť fakticky v 
stave platobnej neschopnosti a na jej ozdra-
venie sa muselo v januári 2006 použiť 450 
mil. Sk. Len doplňme, že v Spoločnej zdra-
votnej poisťovni od decembra 2004 funkciu 
generálneho riaditeľa zastával minister Va-
lentovič.

Ďalším krokom, ktorý ma štátnym poisťov-
niam pomôcť zastaviť únik klientov a zlep-
šiť poistný kmeň je zatiaľ len diskutovaná 
povinnosť vojakov, hasičov a policajtov byť 
poistení práve v Spoločnej zdravotnej pois-

ťovni. Úsmevná je obhajoba tohto kroku zo 
strany riaditeľky tejto poisťovne. Okrem toho 
, že sa o nich vedia údajne lepšie postarať, 
je to aj logické veď „oni sú u nás poistení aj 
teraz napriek tomu, že to nie je povinné.“
Súkromné zdravotné poisťovne motivované 
ziskom môžu racionálnym nákupom zdra-
votných služieb pre klienta konečne do zdra-
votníctva priniesť potrebný tlak na kvalitu a 
efektivitu vynakladania zdrojov z povinného 
zdravotného poistenia. Opatrenia nového 
ministra, ako napr. limitovanie zisku poisťov-
ní, dotovanie štátnych poisťovní či obmed-
zovanie prestupov, stoja tomuto procesu v 
ceste. Preto treba len  dúfať, že minister sa 
v budúcnosti prikloní skôr k názorom, obsia-
hnutým v ním predloženom a minulý týždeň 
aj vládou schválenom Operačnom programe 
Zdravotníctvo na roky 2007 až 2013. Okrem 
iného sa tam totiž píše, že: „premena pois-
ťovní na akciové spoločnosti bez doplatkov 
zo štátneho rozpočtu priniesla zodpovednosť 
poisťovní, zastavenie tvorby dlhov, transpa-
rentné účtovníctvo a zameranie na nákup 
starostlivosti u kvalitnejších a efektívnejších 
poskytovateľov.“

SME, 21.10.2006

„Nepýtame peniaze, ale ponúkame udržanie 
zamestnanosti ...“ povedal na margo zvyšo-
vania dotácií agrárny minister M. Jureňa. Ne-
zamestnanosť, a hlavne tá dlhodobá je ťaži-
vým problémom každej slovenskej vlády, a 
tak proti samotnému cieľu udržania zamest-
nanosti nemožno nič namietnuť. Lenže dru-
há strana mince sa volá náklady. Koľko nás 
stojí udržanie jedného pracovného miesta v 
poľnohospodárstve?
V roku 2005 bolo v poľnohospodárstve evido-
vaných 81,5 tisíc pracujúcich. Ich priemerná 
hrubá mzda dosahovala podľa štatistického 
úradu 13 163 korún. Ročná suma nákladov 
na hrubé mzdy teda dosahuje 12,9 miliárd 
korún.
To je zhruba o pol miliardy menej ako objem 
priamych dotácií, ktoré v roku 2005 smero-
vali do poľnohospodárstva a agrárneho roz-
voja vidieka. Prenesene povedané, štátny 
rozpočet zatiahol hrubé mzdy celého sekto-
ra poľnohospodárstva. Pri čítaní tohto pre-
počtu iste zamrazí zamestnancov napríklad 
textilného priemyslu alebo obuvníckeho pri-
emyslu. Mzdy sú tam podobne nízke, prepú-
šťa sa a dotácie nikde. Prečo sú pracujúci v 
poľnohospodárstve takto chránení? Prečo je 
pri živote udržiavané podnikanie, ktoré si nie 
je schopné zarobiť na mzdy zamestnancov? 
Zástancovia dotácií tvrdia, že poľnohospo-
dárstvo má výnimočné postavenie, pretože 
zabezpečuje potravinovú sebestačnosť. Aj 
keby tento prehistorický argument stále platil 

(kto dnes vidí problém v dovážaní ryže, kávy, 
ovocia a pod.), tak už niekoľko rokov neob-
stojí pri požiadavke navyšovania dotácií. V 
minulom roku sa na Slovensku dopestovalo 
o štvrtinu viac obilnín, ako sa spotrebovalo. 
A to nie kvôli silnému roku, pretože rok pred-
tým to bolo o 40% viac. Nadprodukciu evi-
dujeme tiež v kravskom mlieku, olejninách, 
kukurici a samozrejme v cukre.

Výkrikom do neba je 100 miliónov korún do-
tácií na pestovanie tabaku, ktorý sa v celom 
objeme vyváža. To všetko vďaka systému 
dotácií, ktorý chce nová vláda rozšíriť o vyš-
šie príspevky zo štátneho rozpočtu, aby sa 
dosiahla maximálne povolená výška dotácií 
na úrovni 70% dotácií v pôvodných krajinách 
EÚ. Je síce pravda, že niektoré potraviny mu-
síme dovážať, napríklad ovocie, ale snáď ni-
kto neočakáva, že ho začnú liptáci pestovať 
v skleníkoch. Nedostatok bravčového mäsa 
tiež zjavne nie je problém, fronty na mäso 
sú minulosťou komunizmu. Tým nechcem 
povedať, že dotácie sú ospravedlniteľné, 
pokiaľ sa jedná o dosiahnutie potravinovej 
sebestačnosti. Práve naopak. Snaha o pl-
nenie neekonomických kritérií akým je se-
bestačnosť, to sa týka aj energetickej, ale-

bo prirodzený rozvoj vidieka, vždy povedie k 
plytvaniu prostriedkov. Dotácie obmedzujú 
vôľu a schopnosť príjemcu konať efektívne. 
Lúku stačí raz ročne pokosiť, to seno nechať 
zhniť, ale dotácie prídu. Hlavne že sú nahlá-
sené hektáre. Takisto neobstojí argument, 
že bez dotovaného poľnohospodárstva by 
výrazne zdraželi potraviny. Ak sa v zahrani-
čí nájde porovnateľná dovozová alternatí-
va, potraviny nemusia zdražieť vôbec. A ak 
predsa zdražejú, tak maximálne o objem 
zrušených dotácií. Lenže dotácie nepadajú 
z neba, najprv treba občanov zdaniť. Pokiaľ 
by došlo k zníženiu napríklad DPH o dotácie 
do celého sektora pôdohospodárstva (20, 5 
miliárd v roku 2005), DPH by mohla klesnúť 
o tri percentá. Občania by tým pádom mali z 
čoho zaplatiť vyššie ceny potravín.
Je zrejmé, že vzhľadom na chomút Európs-
kej únie nie je v silách tejto vlády radikálne 
obmedziť plytvanie prostriedkami či už štát-
neho rozpočtu alebo prostriedkov, ktoré aj 
my odvádzame do rozpočtov EÚ. To, čo ale 
daňový poplatník od vlády očakávať môže, 
je nenavyšovanie dotácií z rozpočtu na ma-
ximálnu možnú výšku, prípadne stratégiu, s 
ktorou slovenskí zástupcovia budú požado-
vať škrty v j poľnohospodárskej politike EÚ. 
A hlavne kroky, ktoré zjednodušia zamestná-
vanie pracujúcich, ktorí dnes pôsobia v ume-
lo udržiavanom poľnohospodárstve. 

Pravda, 6.11.2006

Pridrahá záchrana pracovných miest
Radovan Ďurana
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Pozor, prichádza ETI!
Martin Rojko

Európska komisia sa ešte stále nevzdáva 
ambiciózno-utopistického cieľa, dostihnúť a 
predbehnúť v najbližších rokoch konkurenč-
né ekonomiky USA a Japonska. Najnovším 
čarovným prútikom, ktorý má zariadiť priblí-
ženie sa EÚ k týmto krajinám, je Európsky 
technologický inštitút (ETI).
Táto organizácia má byť “vlajkovou loďou 
špičkovej kvality v oblasti inovácie, výskumu 
a vyššieho vzdelávania v Európe”.
Ak začínate tušiť, že ide o ďalší zbytočný a 
drahý úrad, vaša predtucha je namieste z vi-
acerých dôvodov. ETI vykazuje všetky znaky 
organizácií, v ktorých byrokracia a chýbajúci 
motív zisku povedú k neefektívnemu fungo-
vaniu a plytvaniu s prostriedkami daňovní-
kov.
„Nezávislosť“
V návrhu sa hovorí o dôležitosti autonóm-
nosti, vykonávaní činnosti nezávisle od 
národných orgánov, európskych inštitúcií 
a vonkajšieho tlaku. O nezávislosti možno 
pochybovať už len na základe navrhované-
ho spôsobu fungovania. Riadiaci výbor má 
pozostávať z 19 členov, z ktorých 15 budú 
menovaní Európskou komisiou. Navyše, tá 
bude disponovať právomocou upravovať 
3-ročný program ETI, no a samozrejme ne-
smie chýbať ani záväzné stanovisko parla-
mentu a rady.
Jednoducho, nezávislosť ako sa patrí. Vyš-

šia moc bude určovať bádateľom, čo majú 
skúmať a objavovať. Partnerstvo medzi vý-
skumom a podnikmi stráca význam, ak by-
rokratické riadenie určuje nalinkované hra-
nice skúmania. Mimochodom, ako o jednej 
z možností lokalizácie tohto “autonómneho 
výskumného úradu” sa uvažovalo o štras-
burskom sídle parlamentu, ktorý však aj na-
ďalej ostane len drahým prázdnym slonom.

Klasický problém
Návrh na vznik nového orgánu poukazuje na 
klasický problém byrokratického rozhodo-
vania. Ak sa nedarí napĺňať vytýčený (a ne-
splniteľný) cieľ, treba vymyslieť iný podobne 
nezmyselný cieľ, alebo zaviesť na oko nové 
nástroje. Na rozvoj vzdelávania, vedy a ino-
vácií smeruje z rozpočtu EÚ nemalá čiastka v 
podobe programov, ktoré sa už teraz prekrý-
vajú - Rámcový program pre výskum a vývoj, 
Program konkurencieschopnosti a inovácií, 
Integrovaný program pre celoživotné vzdelá-

vanie a samozrejme Štrukturálne fondy. Na 
väčšinu z týchto opatrení prispievajú daňov-
níci EÚ už nejaký ten rok, no efekt sa akosi 
nedostavuje. Že by to vyriešil zázračný (J)ETI, 
ktorého fungovanie znova zatiahnu všetci 
obyvatelia EÚ?
Americká inšpirácia
Možno o tom prinajmenšom pochybovať aj 
napriek tomu, že komisia sa zrejme inšpiro-
vala americkým MIT (Massachusetts Institu-
te of Technology), ktorého fakulty a absolven-
ti sú známi svojim podnikateľským duchom. 
Príjmy štyroch tisíc spoločností, založených 
absolventmi MIT, sú na úrovni 24. najväč-
šej ekonomiky sveta. V porovnaní s ETI je tu 
však jeden podstatný rozdiel a nespočíva len 
v neporovnateľnom objeme peňazí (rozpočet 
MIT na rok 2006 predstavuje 8,4 mld. USD). 
MIT vznikol v r. 1861 z iniciatívy jednotlivcov 
a úsilia o nezávislú vzdelávaciu organizáciu, 
prepájajúcu vzdelávanie, výskum a prax, fi-
nancovanú najmä zo súkromných darov.
Základ ekonomického napredovania spočíva 
v spolupráci medzi tými, čo tvoria a vymýšľa-
jú (vzdelávanie, výskum) užitočné a prospeš-
né veci a tými, ktorí ich vyrábajú, poskytujú 
a rozširujú (podniky). V tomto trafila komisia
klinec po hlavičke. Čo však nechápe je, že 
úradnícke riadenie vedy nevyhnutne ústi 
do jej spolitizovania, nahradenia vedeckých 
cieľov politickými kritériami.

Napriek pozitívnej správe, že nová vláda 
bude dodržiavať maximálne trojpercentný 
deficit verejných financií, jej celkové pôso-
benie za posledných 100 dní hodnotíme z 
hľadiska dosahu na slovenskú ekonomiku 
negatívne. Slovensko sa v posledných troch 
mesiacoch posunulo smerom doľava.
Vláda sa nachádza v schizofrenickej pozícii. 
Svojim voličom totiž musí aspoň naznačiť 
snahu o splnenie niektorých sľubov z voleb-
ných programov vládnych strán a zároveň 
neporušiť svoj záväzok plnenia Maastricht-
ských kritérií.
Pri plnení kritéria deficitu verejných financií
jej pomôže výrazný ekonomický rast. Opa-
trenia a návrhy prijaté za prvých 100 dní 
pôsobenia vlády možno označiť za ľavicové, 
čiže zvyšujúce buď dane alebo vplyv štátu v 
ekonomike. Zdaňovanie príjmu MVO, zníže-
nie asignácie, zvyšovanie progresivity dane 
z príjmu fyzických osôb, protiprivatizačné 
vyhlásenia a vládny nátlak na regulačné 
orgány – to sú všetko kroky, ktoré zhoršujú 
podnikateľské prostredie a rozvoj občian-
skej spoločnosti. V dlhodobejšom horizonte 

budú mať negatívny dosah na ekonomickú 
aktivitu na Slovensku.

Doterajšia činnosť ministerstva zdravotníc-
tva predstavuje negáciu niektorých opatrení 
predchádzajúceho ministra. Zatiaľ nebola 
prezentovaná celková koncepcia pre zdra-
votníctvo, prvé kroky a vyhlásenia minister-
stva však jasne ilustrujú jeho nedôveru v 
pozitívne účinky trhových síl a súkromných 
zdrojov v zdravotníctve a snahu o návrat k 
(ne)fungovaniu systému spred Zajacovej re-
formy.

V zmenách v sociálnom systéme sa výrazne 
prejavila ľavicová orientácia vlády a strate-
gické predvolebné partnerstvo s odborový-
mi zväzmi. Nekoncepčný „trinásty plat“ pre 
dôchodcov či zvýšenie príspevku pri narode-
ní dieťaťa predstavujú neefektívne rozdáva-
nie peňazí daňových poplatníkov vybraným 
skupinám obyvateľov, ktoré nemá nič spo-
ločné so solidaritou.
Odbormi vylobované 10-percentné zvýšenie 
minimálnej mzdy bude mať výrazný negatív-
ny dosah na zamestnávanie najmä dlhodo-
bo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných
a mladých, a to najmä v najzaostalejších 
oblastiach Slovenska s nízkou priemernou 
mzdou. Paradoxne práve tieto sociálne 
skupiny a regióny sa vláda zaviazala pod-
porovať. Medializované návrhy na riešenie 
deficitu prvého piliera oslabovaním druhého
predstavujú nepochopenie podstaty neudr-
žateľnosti priebežných systémov a ignoráciu 
demografického trendu.

Hospodárske noviny, 12.10.2006

100 dní vlády
Juraj Karpiš
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Pomsta roľníkov
Minister vyzval poľnohospodárov, aby ne-
využívali služby tých bánk, ktorých analytici 
kritizujú veľkosť dotácií tohto sektora. Je to 
absurdná výzva, ktorá indikuje „vysokú“ od-
bornosť v rezorte. 
Poľnohospodári totiž využívajú služby tých 
bánk, ktoré vedia ich služby uspokojiť naj-
lepšie. Zmena banky preto znamená vyššie 
náklady. Dobrá rada nad zlato.

Pod vplyvom alkoholu
Činnosť rozhodujúcich orgánov Európskej 
únie pripomína chôdzu pod vplyvom alkoho-
lu. Najprv ministri financií  požadovali valo-

rizáciu (rozumej zvýšenie) dane za alkohol, 
aby ju na ďalšom rokovaní odložili. 
Niektoré krajiny (pochopiteľne Česi a Nemci) 
chcú totiž z navyšovania vyňať pivo, iné zase 
víno (Francúzi, Taliani, Španieli). S harmoni-
záciou to je niekedy skutočne ťažké.
Postačujúca kvalifikácia
„Dcéra nie je hlúpa” povedal poslanec SNS 
Jozef Ďuračka k otázkam o kvalifikácii jeho
23 ročnej dcéry v súvislosti s jej obsadením 
do predstavenstva Trnavskej teplárenskej. 
Aby ste získali miesto v predstavenstve štát-
neho podniku teda nemusíte mať vedomos-
ti, prax, skúsenosti z odvetvia a dokonca ani 
skončenú vysokú školu. Stačí, že máte všet-
kých päť pokope. A ešte maličkosť. Otec by 
mal byť minimálne poslanec.
Globálne otepľovanie
Zverejnená „Sternova správa“ vyzýva na ra-
dikálne obmedzovanie ekonomickej aktivity 
v záujme znižovania emisií tzv. sklenníko-
vých plynov. Pri súčasnom stave vedeckého 
poznania fenoménu, ktorý sa laicky označu-
je ako globálne otepľovanie, ešte určite nie 
je čas na radikálne a nákladné kroky. Svedčí 
o tom aj článok “In Ancient Fossils, Seeds 
of a New Debate on Warming.” autora Wil-
liama Broada zverejnený v New York Times 
7.11.2006. V článku sú referencie na prácu 

skupiny významných vedcov, ktorí zistili, že 
za posledných 500 mil. rokov boli na Zemi 
dve doby ľadové, počas ktorých bolo v atmo-
sfére výrazne vyššie množstvo (až 16 krát) 
sklenníkových plynov (konkrétne CO2) ako je 
tomu dnes.
Stimulom neodzvonilo
Trh deformujúcim stimulom pre zahranič-
ných investorov neodzvonilo ani nástupom 
vlády R. Fica. Firma Sony, ktorá plánuje pre-
investovať na Slovensku 2,7 mld. Sk už do-
stala prisľúbených 15% celkovej investíce. 

PRO MARKET
Protrhový neznamená antisociálny
V novej knihe profesora Syracuse University 
Arthura C. Brooksa  „Who Really Cares: The 
Surprising Truth About Compassionate Con-
servatism,“ (Kto sa naozaj stará : prekvapivá 
pravda o súcitnom konzervativizme) sa píše: 
veriaci konzervatívci, ktorí žijú v tradičných 
rodinách a odmietajú štátne prerozdeľova-
nie peňazí sú zďaleka najštedrejšíou skupi-
nou Američanov. Naopak ateistickí ľavicoví 
liberáli, ktorí veria v štátne sociálne progra-
my dávajú na charitu nepomerne menej. 
Súkromné príspevky na charitu boli v roku 
2000 v Spojených štátoch amerických  691 
USD, vo Veľkej Británii 141 USD a v Európe 
57 USD na osobu.
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Ako najlepšie prispieť
Za viac ako polovicu najdôležitejších objavov 
v 20. storočí môžu vynálezcovia - jednotlivci, 
alebo malé firmy. Množstvo vynálezov vznik-
lo ako náhodný vedľajší produkt inej práce, 
nie ako vopred plánovaná a nasmerovaná 
aktivita. Najpodstatnejšou črtou inovácie je, 
že cesta k nej nie je dopredu známa. Rezis-
tencia organizácie voči novým myšlienkam 

sa zväčšuje s jej veľkosťou. Ako vysoká bude 
táto odolnosť vo verejnej organizácii, kde 
neexistuje nielen motivácia, ale ani možnosť 
kontroly jej efektívnosti prostredníctvom zis-
ku, resp. straty?!
Európska komisia by najlepšie prispela k vy-
tváraniu kreatívneho a inovatívneho ekono-
mického prostredia nielen nevytorením ďal-
šieho molocha s názvom (J)ETI, ale zrušením 

doterajších “proti-inovatívnych” iniciatív a 
odstránením vlastných obmedzení výskum-
ného sektora a ostatných oblastí života. 

Autor je spolupracovníkom INESS
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Kto vybavil lacnejší plyn?
Juraj Karpiš

Cena plynu pre domácnosti by mala od nového roka klesnúť. Ak 
regulačný úrad schváli návrh Slovenského plynárenského prie-
myslu, od januára zlacnie plyn viac ako o 3 %. Robert Fico, pre-
miér SR: „Prvýkrát v histórii Slovenska dochádza k zníženiu ceny 
plynu. A považujem to aj za úspech vlády SR, lebo vytrvalo tlačila 
na monopoly.“ Naozaj?
Ruský Gazprom predáva SPP plyn za doláre na základe 9-mesač-
ných priemerov cien ropy. Tá v posledných troch mesiacoch na 
svetových trhoch prudko klesá. Slovenská koruna zároveň dosa-
huje nové historické maximá. Dovolíme si teda tvrdiť, že primár-
nou príčinou, ktorú možno hľadať za avizovaným znižovaním ceny 
plynu, nebude Ficova vláda.
Graf INESS, zdroj výpočtov: Energy Information Association, kurzy 
NBS


