
Možno to bude znieť čudne, ale pre INESS bol deň 
schválenia štátneho rozpočtu dňom s veľkým D. 
Spustili sme totiž dlho pripravovaný portál www.
cenastatu.sk.
Ako napovedá adresa, jeho cieľom je naznačiť, 
koľko nás vlastne stojí štát a jeho jednotlivé zložky. 
Koľko prispeje jeden občan do štátneho rozpočtu? 
Koľko nás stojí polícia? Nový portál vám odpovie 
na tieto otázky a poskytne presné a aktuálne in-
formácie o položkách verejných financií. Ale späť
k najdôležitejšiemu zákonu roka. 45 994 korún. 
Parlament poveril vládu, aby túto sumu vybrala v 
priemere na daniach od každého jedného občana 
Slovenska. Je to o 6 tisíc korún viac ako v súčas-
nom roku. Prečo to číslo tak rastie? Pretože vláda 
v novom rozpočte nešetrí, ako píšeme v stanovisku 
na tejto strane. Výdavky navyšuje viac, ako je oča-
kávaná inflácia. Ak sa vám tento postup nepozdá-
va, skúste si zostaviť vlastný rozpočet. Na novom 
portáli www.cenastatu.sk hľadajte ikonu Nakúp si 
svoj štát, a jednoduchým klikaním zistíte, či by ste 
v rozpočte ušetrili. 
Zahraniční investori nakoniec štátny rozpočet oce-
nili pozitívne. O slovenskú korunu je záujem, poma-
ly nebude mať kam posilňovať. Čo však v zahraničí 
nevnímajú tak intenzívne, je trend zväčšovania 
vplyvu vlády v ekonomike. Vláda otvorene dekla-
ruje svoj protitrhový postoj v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a podniká kroky, ktoré z 
dlhodobého hľadiska neprospejú ani poskytova-
teľom zdravotnej starostlivosti ani občanom – pa-
cientom. O úlohe trhových síl v tejto oblasti píšeme 
v článku Nechcená konkurencia na strane 2. Kon-
kurencia nie je vítaná ani na poli výroby elektriny, 
niektorí poslanci s ministrom otvorene hovoria o 
výstavbe nových štátnych elektrární. Tento návrh, 

postavený na mýte o energetickej sebestačnosti 
však problémy nerieši, ale naopak, ešte viac ich 
prehlbuje. Prečo nebudovať elektráreň sa dozvie-
te v rovnomennom článku na strane 3. 
Vytláčanie trhovej konkurencie historicky nepri-
nieslo nič dobré. Práve naopak, konkurencia, ako 
sprievodný jav kapitalizmu je nevyhnutným zdroj-
om pokroku. Na strane 3 nájdete článok Johana 
Norberga s názvom Najväčší úspech ľudstva o 
tom, čomu a komu vďačíme za obrovský skok v 
prosperite a blahobyte ľudstva v priebehu posled-
ného storočia. Ďalšie zlepšovanie životnej úrovne, 
je však do značnej miery v rukách politikov. Na-
príklad zavedenie kvót na emisie CO2 obmedzuje 
podnikateľské aktivity a tým aj budúci rozvoj eko-
nomiky. O tom, aké efektívne je takéto centrálne 
rozhodovanie a k čomu vedie píšeme v článku Vý-
hodný obchod s horúcim vzduchom na strane 4.
Zaujímavé nové texty pribudli na internetovej 
stránke www.iness.sk. V sekcii rešerš ekonomic-
kej literatúry je to esej s názvom Triedny boj z pera 
nášho spolupracovníka Daniela Valenta. Medzi 
analýzami sme zverejnili krátku štúdiu o protimo-
nopolnej politike od Juraja Karpiša.
Vážení priaznivci ekonómie a INESS. Blížia sa Via-
noce a s nimi predvianočný zhon a nakupovanie 
posledných darčekov. Potešte svojich blízkych 
alebo priateľov knihou alebo plagátom z ponuky 
INESS, ktorú nájdete na stránkach inštitútu.
V mene INESS Vám prajem krásne a v pokoji preži-
té Vianočné sviatky a veľa osobných i pracovných 
úspechov v roku 2007.
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„Najväčšie pokroky v dejinách 
ľudstva, či už v architektúre 
alebo výtvarnom umení, vo 
vede alebo literatúre, v prie-
mysle alebo poľnohospodár-
stve, nikdy nepochádzajú od 
centralizovanej vlády.“

Milton Friedman
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Editorial
Richard Ďurana

číslo 9  (dec. 2006)  ročník 1

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

Vláda v rozpočte nešetrí
INESS

Plánované daňové príjmy rozpočtu na rok 2007 
sú až o 15% vyššie ako príjmy rozpočtované na 
rok 2006. Vláda tak na daniach v budúcom 
roku vyberie o 6000 Sk viac na jedného obča-
na oproti rozpočtu na rok 2006.
Výdavky štátneho rozpočtu porastú o 5,7%, 
čiže o 2,6 % rýchlejšie ako inflácia očakávaná
v roku 2007. Vláda nevyužila jedinečnú šancu 
v podobe rekordného hospodárskeho rastu na 
ďalšie znižovanie daní a odvodového zaťaže-
nia. 
Podľa predloženého Návrhu rozpočtu verejnej 
správy dosiahnu konsolidované výdavky verej-

www.cenastatu.sk
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Porovnanie

väčším množstvom zdrojov ako polícia, súdy 
a väzenstvo dohromady.
Tieto a mnohé iné fakty a porovnania popisu-
júce proporcie verejných financií sú sústre-
dené na novom internetovom portáli www.
cenastatu.sk. Ide o projekt INESS, ktorého 
cieľom je  predovšetkým  zlepšiť povedomie 
verejnosti o fungovaní a veľkosti jednotlivých 
zložiek verejných financií. Interaktívny portál
www.cenastatu.sk  koncentruje na jednom 
mieste v prehľadnej forme podrobné infor-
mácie o vývoji výdavkov a príjmov verejnej 
správy. 
Portál bude pravidelne aktualizovaný a je 
určený všetkým občanom, pri svojej práci 
ho môžu využiť napr. novinári alebo študen-
ti. Imaginárny virtuálny obchod s verejnými 
statkami „Nakúp si svoj štát“  priblíži ná-

vštevníkovi ako vláda rozdeľuje jeho dane 
medzi jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu. 
Vôbec prvé komplexné grafické znázornenie
všetkých verejných výdavkov financovaných
z daní a odvodov ponúka „Vesmír verejných 
výdavkov“.
Vyššia informovanosť verejnosti o rozsahu a 
fungovaní verejných financií, ku ktorej chce
INESS prostredníctvom internetovej strán-
ky www.cenastatu.sk prispieť, môže zlepšiť 
fungovanie občianskej spoločnosti na Slo-
vensku. Informovaním voličov môže portál 
prispieť k vytváraniu tlaku na politikov v záuj-
me efektívnejšieho vynakladania verejných 
prostriedkov a obmedzeniu ďalšieho rastu 
štátnych výdavkov.

INESS, 13.12.2006

nej správy v roku 2007 654,3 mld. Sk,  čo 
predstavuje 121 343 Sk na jedného občana 
Slovenska. Tieto výdavky štátu budú kryté z 
daní a odvodov predovšetkým  pracujúcich 
občanov. Cena štátu, čiže objem prostried-
kov, ktoré štát získa priemerne od jedného 
pracujúceho, tak v roku 2007 dosiahne až 
259 264 Sk. 
Vláda v schválenom rozpočte nešetrí, hoci 
priestor na znižovanie výdavkov je veľký. 
Len mzdové náklady zamestnancov verejnej 
správy dosiahnu v roku 2007 podľa odhadov 
119 mld. Sk. Až 31% všetkých pracujúcich 
je platených z verejných zdrojov alebo pra-
cuje v organizáciách s vlastníckym podie-
lom štátu. Plánované navýšenie zdrojov do 
pôdohospodárstva bude viesť v roku 2007 
k stavu, keď tento rezort bude disponovať 

Nerovnosť vo svete
Média po celom svete sa v pomerne veľkom rozsahu opäť venovali nerovnosti vo 
svete. Dôvodom je zverejnená štúdia OSN o nerovnomernom rozdelení bohatstva 
medzi svetovou populáciou. Závery citované zo štúdie ako napr. fakt, že najbohat-
šie dve percentá dospelých obyvateľov vlastní polovicu celosvetového bohatstva, 
navodzuje značne negatívnu atmosféru. Že to s vývojom rastu bohatstva vo svete 
nebude vôbec tragické dokumentuje aj nasledujúci graf z knihy Surjit S. Bhalla,  
Second Among Equals: The Middle Class Kingdoms of India and China zobrazuj-
úci podiel strednej vrstvy na celosvetovej populácii. Kým stredná vrstva tvorila v 
roku 1820 iba 2% celosvetovej populácie, v roku 1950 to už bolo 23% a v roku 
2005 až 54%. Hlavným hýbateľom v posledných desaťročiach je nebývalý rast 
bohatstva dvoch najľudnatejších krajín Číny a Indie.

Zdroj: graf zverejnil na svojom blogu Greg Mankiw, originálnym zdrojom je kniha Surjit S. 
Bhalla, Second Among Equals: The Middle Class Kingdoms of India and China.

Nechcená konkurencia
Juraj Karpiš

Súkromné zdravotné poisťovne vďaka pries-
toru, ktorý im vytvorila Zajacova reforma, 
konečne rozvírili stojaté vody slovenského 
zdravotníctva. Prebúdzajúca sa konkurencia 
sa začala prejavovať aj v preskupovaní trho-
vých podielov. Výsledky slobodných volieb 
občanov v oblasti zdravotného poistenia sa 
však novej vláde nepozdávajú.
Zatiaľ malí, no agilní súkromní hráči, pred-
stavujú nepríjemných konkurentov pre štát-
nych slonov. Vláda sa preto rozhodla konať 
a v médiách sa objavili prvé návrhy ako po-
zície štátnych poisťovní zabarikádovať. A to 
aj napriek tomu, že štátne poisťovne majú 
stále na trhu dominantné postavenie. Ide o 
veľa. Konkrétne o kontrolu nad rozdeľova-
ním viac ako 80 mld. Sk, čo je budúcoročný 
objem zdravotného poistenia.
Minulý rok do súkromných poisťovní prestúpi-
lo viac ako 500 tis. ľudí. Ak by tento odliv po-
kračoval rovnakým tempom aj v budúcnosti, 
štátne poisťovne by za necelých 7 rokov ne-
mali koho poistiť. Ministerstvo preto navrhlo 
zafixovať klientov štátnych poisťovní povin-

nosťou každého štátneho poistenca poistiť 
sa v štátnom subjekte. Viac ako trom milió-
nom občanov (nezamestnaní, deti, študen-
ti, dôchodcovia, matky na materskej, štátni 
zamestnanci) sa má uprieť slobodná voľba 
zdravotnej poisťovne na základe vlastných 
predstáv. Štát za nich platí poistné, a preto 
má údajne aj právo určiť im zdravotnú pois-
ťovňu. Takýto argument však ignoruje fakt, 
že štát neplatí nič za nikoho, keďže nemá 
vlastné zdroje, ale zdroje len prerozdeľuje. 
Dôchodcovia, študenti, nezamestnaní alebo 
momentálne práceneschopní platia dane a 
niekedy vo svojom živote platili alebo budú 
platiť sociálne odvody. A práve z daní a odvo-

dov sú financované príspevky štátu za týchto
poistencov. Rovnako legitímna by preto bola 
diskriminácia občanov na základe párneho 
či nepárneho roku narodenia. Na rozdiel od 
navrhovaného, toto riešenie by aspoň so se-
bou nenieslo technické problémy typu ako 
sa bude z poisťovne do poisťovne prehla-
sovať niekto, koho prepustia a po týždni si 
nájde nové zamestnanie.
Ďalším opatrením, ktoré zvýhodní štátne po-
isťovne, je návrh zrušiť len nedávno zavede-
né tvrdé rozpočtové obmedzenia motivujúce 
k vyrovnanému hospodáreniu. Nový zákon o 
verejnoprávnych zdravotných poisťovniach 
má štátnym poisťovniam opäť umožniť ob-
držanie „návratnej“ štátnej pomoci v prípa-
de, že sa dostanú do finančných problémov.
Podľa týchto návrhov Ministerstva zdravot-
níctva možno súdiť, že ani samotné minis-
terstvo neverí svojim vyhláseniam o tom, že 
štátne poisťovne sú schopné dlhodobo hos-
podáriť vyrovnane a už v súčasnosti si chys-
tá únikové východy z prípadnej finančnej
šlamastiky. Pritom posledné ozdravovanie 
štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne, kto-
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ré nás všetkých stálo 450 mil. korún prebeh-
lo len pred necelým rokom.
Súkromné zdravotné poisťovne sú dôležitou 
hybnou silou zlepšovania efektivity v posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti. Na rozdiel od 
štátnych poisťovní, sú možnosťou dosiahnu-
tia zisku vysoko motivované k odhaľovaniu 
poskytovateľov, ktorí zdroje nevynakladajú 
efektívne alebo poskytujú nekvalitnú zdra-

votnú starostlivosť, ktorá vedie ku kompli-
káciám a predražuje tak liečbu. Ich snaha 
o zisk tak aspoň čiastočne obmedzuje ne-
ustály rast nákladov na zdravotnú starost-
livosť a je prirodzenou protiváhou záujmov 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Navrhované opatrenia svojím diskriminač-
ným charakterom silu súkromných poisťovní 
výrazne obmedzujú. Zhoršujú tak vyhliadky 

na lepšie fungujúce slovenské zdravotníc-
tvo v dohľadnej budúcnosti. O rozprúdenie 
verejnej diskusie o tejto problematike sa 
snaží Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú 
politiku aj prostredníctvom ankety na svojej 
stránke www.hpi.sk. 

SME, 27.11.2006

Prečo nebudovať elektráreň
Radovan Ďurana

Sám minister Jahnátek, ale aj médiami re-
špektovaní odborníci ako pán Mikuš otvore-
ne hovoria o budovaní nových štátnych elek-
trární. Svoje tvrdenia odôvodňujú viacerými 
argumentami, s ktorými nemožno súhlasiť.
Neustále sa opakuje nevyhnutnosť dosia-
hnutia sebestačnosti vo výrobe elektrickej 
energie. V v roku 2004 bolo pritom v Európ-
skej únii energeticky nesebestačných až 12 
krajín. Ide o podobný mýtus, akým je požia-
davka sebestačnosti v produkcii potravín. Pri 
súčasných možnostiach medzinárodného 
obchodu a objeme dovážaných potravín trápi 
sebestačnosť snáď len dotácie žiadajúcich 
poľnohospodárov. Energetická sebestačnosť 
Slovenska je pritom len romantickou ilúziou, 
pretože naše zásoby energetických zdrojov: 
vetra, uhlia a vody nás sebestačnými nikdy 
neurobia. Ani závislosti na dovozoch plynu, 
ropy či uránu sa len tak skoro nezbavíme. 
Elektrina sa dá rovnako doviezť a pokiaľ si 
vláda chce ponechať základnú prenosovú 
sústavu, tak nech svoje úsilie venuje rozširo-
vaniu úzkych miest cezhraničných profilov a
nie snívaniu o sebestačnosti.
Spomínaní politici vrátane predsedu regulač-
ného úradu vidia ďalší problém slovenskej 
energetiky v nedostatku finančných zdrojov,
ktoré by zabezpečili výstavbu nových elek-
trární. Týmto nedostatkom financií potom
odôvodňujú štátnu intervenciu. Prehliadajú 
tu však jeden zásadný fakt. Dôvodom prečo 
sa nestavajú elektrárne nie je nedostatok 
peňazí. Naopak, súkromný kapitál čaká na 

príležitosť investovať do energetiky. Európ-
sky trh je do očí bijúcou príležitosťou, kde 
bude v blízkej budúcnosti výrazný nedosta-
tok výrobných kapacít. Súkromné spoločnos-
ti to veľmi dobre vedia, i napriek tomu nové 
elektrárne nestavajú, prečo?

Podnikanie v energetike je príliš rizikové. 
Ale nie preto, že by spotreba príliš kolísala, 
naopak, stabilne rastúci trend spotreby je 
zárukou budúcich odberov. Riziko v tomto 
sektore číha hlavne zo strany štátu v podobe 
nepredvídateľných zásahov do podnikania. 
Energetický trh je stále príliš regulovaný, prí-
kladom je zvýhodňovanie vybraných zdrojov 
energií, regulované ceny, povinné nákupy 
alebo diskriminácia fosílnych palív nezmy-
selnými povolenkami.
Konkurencia v ňom tiež nemôže vládnuť, 
pretože trh stále nepozná možnosť voľného 
vstupu. Konkurenčný trh znamená tiež mož-
nosť predpovedať výnosy do budúcnosti, to 

však nie je možné vďaka každoročným zme-
nám v energetickej politike štátu prípadne 
únie. V takto deformovanom prostredí sa už 
iba čaká výkrik z politických lavíc: Súkromný 
kapitál neinvestuje, musíme postaviť nové 
štátne elektrárne! Čo na tom, že to „zlyhanie 
trhu“ majú na svedomí práve politici. O vy-
čistenie trhu od deformujúcich štátnych zá-
sahov sa však nikto nesnaží, práve naopak. 
Predĺženie regulácie cien plynu, či nebodaj 
výstavba štátnych elektrární je len zhoršova-
ním zlého stavu. Tieto kroky s istotou odra-
dia každého súkromného investora. Štátne 
podnikanie bude viesť k pokrivenému trhu s 
neefektívnou alokáciou zdrojov. Nie je to tak 
dávno, čo synonymom Slovenských elektrár-
ní boli nevýhodné zmluvy, krížové dotácie, 
vysoké dlhy a nízky rating. To všetko vďaka 
šikovnosti „štátnych manažérov“ a možnosti 
využívať elektrárne na presadzovanie poli-
tických cieľov. Takisto netreba zabúdať, že 
nové elektrárne nespadnú z neba. Či budú 
financované z daní priamo, alebo nepriamo
cez úroky z nových úverov vlády, vždy budú 
predstavovať novú záťaž pre daňových po-
platníkov.
Na základe týchto dôvodov treba myšlienku 
nových štátnych elektrární odmietnuť. Na 
ich výstavbu neexistuje racionálny dôvod. 
Riešenie nedostatku elektriny v priestore 
Európskej únie spočíva hlavne v skutočnej 
deregulácii trhov. 

SME, 6.12.2006

Skúste si položiť zdanlivo jednoduchú otáz-
ku: ako by vyzeralo dnešné ráno pred 150 
rokmi? Odpoveď začne byť zaujímavá vo 
chvíli, keď sa zamyslíte aj nad tým, prečo sa 
odvtedy toľko zmenilo.
V skratke – pred 150 rokmi by ste nemali 
elektrickú lampu, tečúcu vodu ani domáce 
hygienické zariadenia. Nemohli by ste ísť do 
práce autom, autobusom alebo vlakom. Ne-
mohli by ste použiť počítač na výpočty, ktoré 
by vám na papieri trvali desaťročia. Dnešné 
ráno by vám zrejme neprišlo príliš pohodlné 
a radostné, ak by ste ho vôbec zažili. V tej 

dobe dosahovala priemerná dĺžka života 30 
rokov.
Komu poďakovať?
Naše súčasné možnosti zvykneme považo-
vať za dané, ale naši predkovia by si nevede-
li predstaviť, čo máme dnes. Za posledných 
sto rokov sme vytvorili viac bohatstva ako za 
stotisíc rokov predtým – nie však preto, že 
by sme pracovali viac. Naopak, v poslednom 
storočí klesol v západnom svete počet pra-
covných hodín na polovicu. Vďaka novým po-
stupom však dokážeme pracovať efektívnej-
šie a nachádzať ľahšie cesty, ako uspokojiť 

naše potreby a túžby. Ľudia, ktorým by sme 
mali byť vďační, sú novátori a podnikatelia.
Jedinci, ktorí vidia nové príležitosti a riskujú 
pri ich objavovaní. Ľudia, ktorí hľadajú nové 
trhy, vytvárajú nové produkty, vymýšľajú 
nové spôsoby obchodovania s tovarmi, do 
organizácie práce vnášajú nové prístupy, na-
vrhujú nové technológie, či presúvajú kapitál 
na miesta, kde je využitý produktívnejšie.
Podnikateľ je objaviteľ, ktorý sa odváži 
vstúpiť na nepreskúmané teritórium a otvára 
nové cesty, po ktorých my budeme čoskoro 
prechádzať. Jednoducho, ak sa porozhliad-

Najväčší úspech ľudstva
Johan Norberg
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Výhodný obchod s horúcim vzduchom
Martin Rojko

Európska komisia určila pre Slovensko niž-
šie kvóty na emisie CO2, ako požadovala 
slovenská vláda. V rokoch 2008 – 2012 tak 
budú môcť naše podniky vypustiť ročne 30,9 
milióna ton emisií, čo predstavuje o 0,4 mili-
óna ton viac ako v súčasnom období.
Podľa ministerstva životného prostredia, ko-
misia „nevzala do úvahy rast HDP, odstave-
nie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohu-
niciach a nové energetické zdroje.“
A čo to vlastne EK vyčíta predloženému plá-
nu? Celkové množstvo kvót „ďaleko prevyšu-
je emisie z roku 2005“ a nie je „v súlade s 
očakávanými emisiami, technologickým po-
tenciálom na ich znižovanie, zmenami v hos-
podárskom raste“. Navrhnutá metodológia 
prideľovania môže viesť ku „zvýhodneniam v 
prospech určitých sektorov a zariadení, čím 
sa naruší hospodárska súťaž. V návrhu sa 
nevysvetľuje metodológia prideľovania kvót 
novým účastníkom.“
To všetko sú sprievodné dôsledky „znižuj a 

obchoduj“ politiky, ktorou chce Európska 
komisia zabezpečiť splnenie kjótskych limi-
tov. Tento nástroj je však len mechanizmom 
zvyšujúcim náklady pre firmy a obyvateľstvo
a nedosahujúcim pôvodné zámery. A navyše 
umožňuje parazitovať záujmovým skupinám. 
Takmer všetky krajiny, ktoré už predložili ná-
vrhy alokácie, požadujú väčší objem kvót 
(spolu o 17%) ako sú ich celkové povolené 

emisie v súčasnosti. Tu však treba rozlišovať 
dve skupiny krajín. Inú motiváciu majú sta-
ré členské štáty, kde obmedzovanie emisií 
môže naozaj negatívne zasiahnuť produk-
ciu. Z iného dôvodu požadujú navyšovanie 
kvót podniky z nových členských krajín. Tu je 
tým hlavným faktorom možnosť výhodného 
biznisu. Argument vlády o odstavení jadro-
vej elektrárne a nutnosti jej náhrady novými 
zdrojmi vyznieva v súvislosti s hlásaným za-
chovaním podpory tejto energie tak trocha 
čudne.
Po páde komunizmu nastalo v krajinách 
bývalého východného bloku hromadné za-
tváranie ekonomicky neefektívnych a inten-
zívne znečisťujúcich priemyselných podni-
kov. To viedlo k značnému poklesu emisií, v 
niektorých prípadoch až o 50% oproti úrovni 
z roku 1990 (V SR je rozdiel medzi povolený-
mi a súčasnými emisiami 28%). Preto tieto 
krajiny majú v súčasnosti značný nadbytok 
obchodovateľných emisných kvót, ktoré sa 

neme, tak pochopíme, že podnikatelia napl-
nili naše životy každodennými zázrakmi.
Podnikatelia kontinuálne riešia problémy, vy-
hľadávajú nedokonalosti a nachádzajú prak-
tickejšie cesty, ako spojiť možnú ponuku s 
potenciálnym dopytom. Týmto spôsobom ne-
ustále vnášajú revolúciu do hospodárstva, 
čím umožnili priemerným ľuďom žiť dlhší a 
zdravší život s väčším prístupom k technoló-
giám, než im umožnili králi v minulých gene-
ráciách. Ak by toto radikálne zlepšenie dosi-
ahli politici a centrálne plánovanie, bolo by 
to oslavované ako najväčší úspech ľudstva. 
Lenže podnikatelia takto vnímaní nie sú.
Závisť zostáva
Nevďak voči tým, ktorí nám dali takmer 
všetko, vyzerá čudne. Možno však existuje 
historické vysvetlenie. Bohatstvo a inovácie 
sú nedávne fenomény. Počas 3 999 800 z 
možno 400 miliónov rokov, čo hominidi exis-
tujú, bol život pre väčšinu ľudí hrou s nulo-
vým súčtom. Vynálezy nových technológií 
prichádzali extrémne pomaly a neexistoval 
prebytok, ktorý by mohol byť investovaný, 
takže priemerný Homo habilis alebo Homo 
erectus nezaznamenal počas celého života 
žiadny nárast bohatstva. To, čo iné kmene 
nazbierali alebo ulovili, o to jeho kmeň priši-
el. Bolo opodstatnené podozrievať niekoho, 
kto získal viac – pretože tak pravdepodob-
ne učinil na tvoj úkor. Za takýchto okolností 
sa rozvíjala ľudská prirodzenosť a inštinkty. 
Dnes však žijeme v úplne inom svete. Princíp 
odmeny na slobodnom trhu je presným opa-
kom: nezískavame viac okrádaním druhých, 
ale tým, že im poskytujeme tovary a služby, 
ktoré chcú. Naše podozrenie a závisť však 
ostávajú rovnaké. Čo bolo kedysi spôsobom, 
ako predísť zneužívaniu tyranmi, kráľmi a ry-

tiermi, sa dnes stáva spôsobom, ako zneuží-
vať tých, ktorí vytvárajú nové hodnoty.
Marx, Lenin, vláda
Asi nie sme dobre prispôsobení, aby sme 
porozumeli modernej ekonómii. Kedykoľvek 
vidíme bohatstvo, zo zvyku si myslíme, že 
ktosi niekde inde oň prišiel. Príťažlivosť soci-
alizmu by sa možno dala vysvetliť práve tým-
to – Marx povedal, že bohatstvo kapitalistov 
ide na úkor robotníkov. Lenže dokonca už 
počas jeho života vzrástol príjem priemerné-
ho robotníka v Británii trojnásobne.
Neskôr sa Lenin snažil túto ideu zachrániť 
tým, že hovoril o vykorisťovaní krajín tretieho 
sveta. Lenže aj tu bol opak pravdou. Od roku 
1950 bola extrémna chudoba v rozvojových 
krajinách znížená na 20 zo 60 percent. Ten-
to pokles bol najvýraznejší v krajinách, ktoré 
mali najviac obchodných a investičných spo-
jení so Západom, kým tie, ktoré boli uzavreté 
(ako napríklad subsaharská Afrika), stagno-
vali.
Aj niektorí socialisti ako ekonóm Robert He-
ilbroner neskôr pripustili, že kapitalizmus a 
obchod boli rozhodujúce pri tvorbe bohat-
stva aj pre rozvojové krajiny, ale zotrvali pri 
jednoduchom závere, že niekto alebo niečo 
zároveň muselo tratiť – napríklad životné 
prostredie. Dnes už väčšina ľudí chápe, že 
bohatstvo a technológie dodávajú krajinám 
ochotu a prostriedky riešiť environmentálne 
problémy a že tie najhoršie problémy sú v 
chudobných netrhových ekonomikách. Že 
výhrady antikapitalistov sa znovu a znovu 
ukazujú ako nesprávne, však nepomáha 
nadlho – pretože vzápätí prídu s nejakým 
novým dôvodom, prečo odsúdiť slobodné 
trhy. Ich posledná verzia stavia Marxa na 
hlavu: Marx tvrdil, že kapitalizmus je zlý, 

pretože v skutočnosti spôsobuje chudobu a 
otroctvo. Dnes kritici tvrdia, že kapitalizmus 
síce vytvára bohatstvo a slobodu, ale to nie 
je dobré pre náš blahobyt, pretože sme vy-
stresovaní, frustrovaní nutnosťou neustále 
sa rozhodovať, prílišným pracovaním a na-
dmerným konzumovaním, aby sme sa vyrov-
nali okoliu.
Neočakávajte, že kritici kapitalizmu čoskoro 
zmenia svoj pohľad. Keďže neveria v tvorivú 
schopnosť ľudstva a ani v to, že trh je hra 
s pozitívnym súčtom, budú si naďalej mys-
lieť, že niekto niekde musí byť obmedzova-
ný, kedykoľvek a kdekoľvek uvidíme rast a 
inovácie.
Kým nebude toto znevažovanie podnikateľov 
odmietnuté, ľudia vláde s jej arzenálom daní 
a regulácií dovolia pôsobiť.

Autor pracuje v Center for the New Europe 
Preklad Radovan Ďurana
Text bol pôvodne publikovaný vo Wall Street 
Journal
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dajú speňažiť predajom podnikom v západ-
nej Európe. Túto skutočnosť dobre vedia 
nielen v nových krajinách EÚ, ale pochopili 
to aj v Bielorusku. Tamojšia vláda dlho od-
mietala pristúpenie ku Kjótskemu protokolu. 
Vydržala až do minulého roku, keď sa obcho-
dovanie s kvótami spustilo a momentálne sa 
dobrovoľne hlási k splneniu záväzku zredu-
kovať úroveň emisií o 5%.
Vďaka prebytku kvót a obchodovaniu s tzv. 
„horúcim vzduchom“ budú krajiny len veľmi 
ťažko znižovať emisie a plán Európskej ko-
misie ostane, ako vždy, len na papieri.
Ak ekonomický rozvoj presiahne určitý stu-
peň, znečistenie vzduchu sa začína znižovať 
v dôsledku zvýšenia nárokov obyvateľstva 
na environmentálnu kvalitu. To sa odráža na 
rastúcom dopyte po technológiách, tovaroch 

a službách s nízkym stupňom znečisťovania. 
Rozvinuté ekonomiky sú tiež menej závislé 
na ťažkých priemyselných odvetviach, väčší 
podiel tvorí sektor služieb. A nezanedba-
teľnú úlohu hrá tiež prísnejšie vynucovanie 
vlastníckych práv, zmlúv a vláda zákona. 
Potvrdzujú to aj údaje o emisiách CO2 zo 
spaľovania palív v Európe. Za obdobie 11 
rokov (1992-2003) sa „zvýšili“ o 0,1%. Po-
dobne sú na tom aj USA a Austrália. Teda až 
na jeden rozdiel. Nie sú súčasťou Kjótskeho 
protokolu.  

Martin Rojko
Autor je spolupracovníkom INESS

Hospodárske noviny, 12.12.2006

Výdavky ministerstiev na jedného obyvateľa SR v roku 2007 (v Sk)

Cena štátu
Na tomto mieste budete pravidelne nachádzať zaujímavé údaje a grafy z portálu www.cenastatu.sk.
Podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2007 predstavujú celkové výdavky 64 697 Sk na občana Slovenska. Najviac peňazí preroz-
deľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (9 610 Sk/občan) a Ministerstvo školstva (9 525 Sk/občan). Ministerstvo pôdohospo-
dárstva prerozdeľuje viac peňazí ako sú celkové výdavky na všetkých policajtov a hasičov na Slovensku.
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Slušná práca
Komisár pre sociálne veci a zamestnanosť 
Vladimír Špidla povedal: „Poňatie slušnej 
práce pre všetkých je spôsobom boja proti 
nerovnostiam; vyšší ekonomický rast nie je 
zárukou lepších pracovných miest a nižšej 
chudoby – ekonomický a sociálny pokrok 
musia ísť ruka v ruke.“ 
K jeho tvrdeniu len stručne: Ekonomický rast 
rozvojových krajín vedie  k znižovaniu chudo-
by, pokiaľ tento rast nebrzdí sociálna politika 
vlády.
KIA dostane od nás darčeky
Automobilka Kia Motors Slovakia v rámci 
navýšenia výroby motorov dostane ďaľšiu 
štátnu pomoc vo výške 1,2 miliardy korún. 
Kórejská automobilka touto novou investíci-
ou plánuje vytvoriť priamo 400 nových pra-
covných miest a nepriamo ďalších 1000. 
Automobilke teda zaplatíme 3 mil. Sk za kaž-
dé priamo vytvorené pracovné miesto. A to v 
období, keď sa začínajú objavovať problémy 
s nedostatkom pracovníkov vhodných pre 
prácu v automobilkách. Neskladáme sa tak 
na vytvorenie pracovných miest pre  robotní-
kov z Poľska?
Nové ministerstvo?
Strana HZDS-ĽS navrhla zriadenie nového 
ministerstva pre turizmus a cestovný ruch.  
Okrem toho, že tento krok má strane priniesť 
ďalšie ministerské kreslo, má nové minister-
stvo údajne zvýšiť tržby z cestovného ruchu z 
30 na 150 miliárd Sk a vytvoriť 60 tisíc pra-
covných miest. Určite impresívne čísla. Ško-
da, že nebola zatiaľ zverejnená analýza, na 
základe ktorej sú tieto optimistické odhady 
prezentované. Mechanizmus, podľa ktorého 
zamestananie nových úradníkov päťnásob-
né zvýši tržby v odvetví, tak zatiaľ ostáva 
neznámy.

Schválený REACH
Európski ministri životného prostredia schvá-
lili 18. decembra  smernicu REACH o chemi-
káliách. Potvrdili tak hlasovanie Európskeho 

parlamentu z 13. decembra. Hlasovanie 
ministrov tak definitívne ukončilo trojročné
rokovania a zmeny v tejto najdrahšej európ-
skej legislatíve v histórii. Direktíva vstúpi do 
platnosti v júni 2007.
O čo vlastne v REACH ide? REACH (skratka 
z angl. registrácia, hodnotenie a autorizácia 
chemikálií) predpisuje povinnosť firiem na-
hradiť najnebezpečnejšie chemikálie v prí-
pade, ak existuje náhrada. Okrem toho budú 
musieť chemické firmy dbať na bezpečnosť,
investovať do alternatívnych metód výroby a 
minimalizovať pokusy na zvieratách. Podľa 
REACH sa má tiež zaregistrovať a zhodno-
tiť okolo tridsaťtisíc chemikálií, ktoré sa na 
trhu objavili pred rokom 1981, keď vstúpila 
do platnosti povinnosť registrácie a autorizá-
cie.

Deklarovaným cieľom REACH je zlepšenie 
zdravia obyvateľstva pomocou zlepšovania 
vedomostí o chemických rizikách, ktoré sa 
použijú na elimináciu nebezpečných produk-
tov a ich nahradenie bezpečnejšími. REACH 
prešla už niekoľkými kolami revízií potom, 
ako sa politici snažili zohľadniť obavy ohľa-
dom jej vysokých nákladov. Obavy vyjadrili 
najmä malé a stredné podniky z celej Európ-
skej únie. Na Slovensku sa odhadujú doda-
točné náklady pre firmy používajúce chemi-
kálie vo výške 1,5 až 2 miliardy korún ročne, 
čo je približne priemerný ročný hrubý zisk 
celého odvetvia. Politici a zelení aktivisti si 
mydlia ruky: keďže výrobcovia nebudú môcť 
nikdy dokázať, že ich produkty sú absolútne 
bezpečné, schválenie chemikálií bude vždy 
výsledkom politického kompromisu medzi 
politikmi a zelenými.
Premiér a hospodárska politika
Premiér Fico si s hospodárskou politikou ne-
láme hlavu. Pohotovo odpovedal na otázku 
položenú v HN klube: Na aké sektory by sa  
mala ekonomika špecializovať? 
Ako sociálne orientovaná vláda odmietame 
nechať vývoj Slovenska len samotnému 
trhu. Ide napríklad o regióny. Keby vývoj ur-

čoval len trh, boli by tu regióny, ktoré by veľ-
mi rýchlo bohatli, a regióny, ktoré by sa čoraz 
viac prepadali. 
Podľa tejto odpovede by sa ekonomika mala 
špecializovať na vyrovnávanie rozdielov re-
giónov. Nevieme síce ako, dúfame však, že 
Fico neplánuje postaviť automobilku v kaž-
dom krajskom meste...
Pomoc spotrebiteľom
Nezmyselné rozhodnutia protimonopolných 
úradov sú už takmer na dennom poriadku. 
Smutným príkladom je posledné rozhodnu-
tie čekého úradu udeliť pokutu firme distri-
buujúcej kuchynské výrobky. Tá určovala 
svojim predajcom ceny, za ktoré mohli ich 
produkty predávať. Podľa úradu tým bránili 
konkurencii - vlastným výrobkom(!), a spo-
trebiteľ mohol(!) byť poškodený z dôvodu 
vyšších cien.
Úrad tak v podstate potrestal firmu za ob-
chodnú stratégiu. I napriek tomu, že zákazní-
ci tovar kupovali a na trhu existuje veľa iných 
značiek. To, že firma teraz zbalí kufre, a čes-
kým zákazníkom už svoje produkty ponúkať 
nebude, to už tento úrad za poškodenie zá-
kazníka považovať nebude. Alebo úrad udelí 
pokutu sám sebe?

PRO MARKET
STOP STOPu exekúcií štátnych zdravot-
níckych zariadení
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť usta-
novenia zákona, na základe ktorého posky-
tovatelia zdravotnej starostlivosti zriadení 
štátom alebo samosprávou sú na rozdiel od 
fyzických a právnických osôb súkromného 
práva chránení pred exekúciou. 
Vyhovel tak návrhu 33 poslancov zastúpe-
ných Danielom Lipšicom, ktorí napadli no-
velu zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve, 
ktorú schválil parlament v septembri 2006.
Táto novela selektívne chránila štátne zari-
adenia a znevýhodňovala tak súkromných 
poskytovateľov a znemožňovala ochranu 
majetku veriteľa.
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