
„Pokrok je presne to, čo pravi-
dlá a regulácie nepredvídali.“

Ludwig von Mises
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Po kratšej odmlke sa Vám do rúk dostáva letné 
júlové číslo Market Finesse. Paradoxne, odmlku 
nemá na svedomí uhorková sezóna ani 40 stupňo-
vé horúčavy, ale nával práce. Od posledného čísla 
sa toho na Slovensku udialo neúrekom, ale pekne 
poporiadku.
Najväčšiemu náporu zlých návrhov vlády sú vysta-
vené rezorty zdravotníctva a sociálneho systému 
- naplnili sa tak naše predpovede z obdobia po 
zverejnení Programového vyhlásenia vlády. Minis-
ter Valentovič namiesto riešenia problémov v zdra-
votníctve míňa čas na prípravu zákonov vedúcich 
k obmedzovaniu kvality zdravotnej starostlivosti. 
Takým bol aj návrh zákona na obmedzenie zisku 
zdravotných poisťovní a zrušenie plurality zdravot-
ných poisťovní, proti ktorému INESS spoluinicioval 
začiatkom júna hromadnú pripomienku. Minister-
stvo výhrady uvedené v hromadnej pripomienke 
neakceptovalo a konanie skončilo rozporom. Pre-
sadenie návrhu by znamenalo koniec súkromnej 
iniciatívy v tomto sektore a vznik monopolu ovláda-
ného štátnym úradníkom, pred ktorým nebude úni-
ku. Možnosť tvorby zisku je pritom hlavným moti-
vačným faktorom na zvyšovanie kvality a efektivity 
nakladania s prostriedkami, ako aj motorom vzni-
ku nových a kvalitnejších služieb pre poistencov. 
O tom, že vyvlastňovanie a monopolizácia zdravot-
ného poistenia problémy zdravotníctva nevyliečia, 
píšeme v článku Silná štátna poisťovňa nevylieči 
neduhy zdravotníctva na strane 2.
Občianskej aktivite v podobe hromadnej pripo-
mienky sme sa nevyhli ani v oblasti sociálneho sys-
tému. Po zmenách v zákonníku práce sa totiž hitom 
posledného obdobia stalo atakovanie druhého pi-
liera dôchodkového systému. INESS spoluinicioval 
hromadnú pripomienku proti konkrétnym zmenám 
v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom 
sporení, ktoré namiesto riešenia deficitu prvého pi-
liera populisticky zvyšujú odvodové zaťaženie. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pred-
ložilo návrh novely zákona, ktorej cieľom malo byť 
vytvorenie spravodlivého dôchodkového systému, 
ktorý by bol udržateľný a financovateľný, a v ktorom
by sa posilnila miera solidarity. O tom, že sa mu to 
neškrtaním na výdavkovej strane a rušením maxi-
málnych vymeriavacích základov nepodarilo, píše-
me v článku Nepochopená solidarita na strane 4.
To isté ministerstvo vytvorilo aj návrh nového zá-
kona na stanovenie výšky minimálnej mzdy. Tento 
krok komentujeme v článku Zákon pre odborárov 
na strane 5. Pozornosť médií i politikov vzbudila aj 
správa o desaťročnom vývoji miezd v podnikoch, 
ktorú zverejnil Štatistický úrad. Nesprávnu inter-
pretáciu zistení popisujeme v článku Pochybná ne-
rovnosť v príjmoch na strane 6.

Ministerstvo spravodlivosti predstavilo svoje ná-
vrhy boja proti úžere. Chce legislatívne ohrani-
čiť výšku úrokových sadzieb úverov a pôžičiek. 
Cieľ návrhov i nástroje na jeho dosiahnutie spo-
chybňujeme v článku Cesta k nízkym úrokom  
na strane 3.
Na stretnutí ministrov pôdohospodárstva člen-
ských štátov EÚ sa účastníci dohodli na zmene v 
systéme poskytovania poľnohospodárskych dotá-
cií - pestovatelia dostanú jednotnú platbu na hek-
tár. Kritiku poľnohospodárskych dotácií ponúka-
me v článku Rozprávka o dotáciách na strane 5.
Cena štátu, projekt INESS, sa stal autonómnou 
súčasťou internetového vydania denníka SME. K 
takejto „fúzii“ sme pristúpili s očakávaním zvýše-
nia počtu návštevníkov stránky. Cena štátu má 
tiež od júna súrodenca - Cena státu pre Českú 
Republiku. Portál spustil pražský Liberální insti-
tut v spolupráci s INESS. Porovnajte, ktorý štát v 
rôznych oblastiach prijíma alebo vydáva viac! Čes-
kú verziu nájdete na adrese www.cenastatu.cz. 
INESS pripravil verziu Vesmíru verejných výdavkov 
na rok 2007. Môžete si ju pozrieť na stránke Cena 
štátu alebo objednať priamo v INESS.
Výsledky práce INESSu sme prezentovali aj osob-
ne. Prezentácia Ceny štátu, ktorá sa stretla so 
záujmom učiteľom, sa uskutočnila v školiacom 
stredisku Metodického centra pre nitriansky a tr-
navský kraj v Budmericiach dňa 2.6.2007. V ten 
istý deň vystúpil na košickom seminári Liberál-
ne Fórum I.: Liberálna sociálna politika Radovan 
Ďurana s prednáškou: Nedostatky slovenského 
sociálneho systému a návrhy riešení. V pondelok 
25.6.2007, v ekonomickom paneli konferencie 
organizovanej ODM, prezentoval Richard Ďurana 
názor INESS na činy a návrhy vlády za prvý rok jej 
pôsobenia.
Na začiatku leta tiež INESS vstúpil na pôdu vzde-
lávacích podujatí s medzinárodnou účasťou. Spo-
lu s americkým The Language of Liberty Institute 
zorganizoval na Slovensku prvý ročník The Liberty 
English Camp. Viac informácií sa dozviete na stra-
ne 6.
Ako vidíte, čítania v Market Finesse sme pre Vás 
na leto pripravili dosť. Do pozornosti Vám dávam 
aj množstvo ďalších zaujímavých článkov na našej 
stránke, či už o Che Guevarovi alebo pirátoch... 

Prajem Vám príjemné čítanie!
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Porovnanie
Česká republika = Nebraska
Pozrite si mapu USA, na ktorej sú názvy jed-
notlivých štátov zamenené názvami krajín, 
ktoré majú podobnú ekonomickú výkonnosť 

Silná štátna poisťovňa nevylieči neduhy zdravotníctva  
Juraj Karpiš

Vláda neprekvapila a radikálny návrh Mi-
nisterstva zdravotníctva na vyvlastnenie sú-
kromných zdravotných poisťovní neschválila. 
Nateraz je teda aspoň na tomto poli dobojo-
vané. Otázka, aký účel mal tento demonštra-
tívny útok splniť, však zostáva nezodpoveda-
ná.
Rozpor medzi túžbami a zdrojmi
Správa o programe racionalizácie, ktorá 
mala určiť ďalšie smerovanie v zdravotníc-
tve, a ktorú minister Valentovič predkladal 
do vlády, nezačína najšťastnejšie. Ak do-
kument, ktorý má navrhnúť racionalizačné 
opatrenia v zdravotníctve začína tvrdením, 
že „ciele financovania zdravotníctva musia
byť zdravotnícke a nie prvoplánovo eko-
nomické“, treba sa mať na pozore. Práve 
„prvoplánová“ ekonomickosť, teda konfron-
tácia nekonečných túžob s obmedzenými 
zdrojmi, by mala byť cieľom celej racionali-
zácie. Napriek tomu, že návrh obsahuje aj 
pár dobrých nápadov, ako napríklad odporu-

čenie spoplatniť neprioritné diagnózy alebo 
zlúčiť dve štátne poisťovne (ktorý nakoniec 
aj vláda odobrila), nosnou témou bolo zru-
šenie plurality zdravotných poisťovní vyvlast-
nením súkromných subjektov. Tento nápad 
je zdôvodnený neopodstatnenou vierou, že 
takto dosiahnuté úspory v administratívnych 
nákladoch a zisku zdravotných poisťovní sa 
automaticky premietnu vo väčšom množstve 
zdravotníckych služieb pre obyvateľstvo.
Šokujúce výroky
Paradoxné je, že už menej konfliktný ná-
vrh, ktorý predpokladal „iba“ prepoistenie 
poistencov štátu a obmedzenie zisku sú-
kromných poisťovní, vyvolal vlnu nepreko-
nateľného odporu. Okrem opozície, odbor-
nej verejnosti, Protimonopolného úradu, 
Legislatívnej rady či Ministerstva financií
sa proti nemu postavili aj samotní koaliční 
partneri, bez ktorých bola celá snaha nepri-
echodná. Napriek tomu sa minister rozbehol 
hlavou proti múru a do predkladanej sprá-

vy vložil ešte radikálnejšiu verziu, ktorá už 
na rovinu hovorí o vyvlastňovaní. Pritom už 
z formulácie použitej v materiáli je zrejmé, 
že ani samotné ministerstvo nepočíta, že 
by takýto návrh mohol prejsť. Prečo s ním 
potom prichádza? Snaha o nájdenie racio-
nálneho dôvodu sa javí ako márna. Ostáva 
len bizarné podozrenie, či sa minister ne-
zaplietol do ďalšej reklamnej kampane a 
šokujúce titulkové výroky o vyvlastnení nie 
sú len súčasťou promoakcie na nový film Mi-
chaela Moora - Sicko. Témy sú totiž nápadne 
podobné. Kontroverzný americký dokumen-
tarista sa po úspechu filmu Farenheit 9/11
tentokrát pustil do amerického zdravotníc-
tva. Jeho stav označil za zúfalý. Inšpirova-
ný systémom jednej poisťovne fungujúcim 
napríklad v Kanade a fascinovaný Kubán-
skym zdravotníctvom, kde je všetko „zadar-
mo“, vidí riešenie rovnako ako Valentovič v 
úplnom zoštátnení zdravotného poistenia. 
 
... pokračovanie na strane 3

meranú hrubým domácim produktom. Vede-
li ste napríklad, že jeden Texas vydá za celú 
Kanadu? 
HDP Slovenska je niekde medzi HDP štátov 

Maine (Maroko) a New Hampshire (Bangla-
déš).
 

Zdroj: http://strangemaps.wordpress.com
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Silná štátna poisťovňa nevylieči neduhy 
zdravotníctva
(pokračovanie zo strany 2)
 
Obhajobu vhodnosti systému jednej štátnej 
poisťovne stavia na „pádnych“ argumentoch 
typu „Kubánci žijú v priemere o jeden mesiac 
dlhšie ako Američania“. Za dôkaz toho, že aj 
štát je schopný efektívne spravovať tak zloži-
té systémy akým zdravotníctvo nesporne je, 
Moore považuje fakt, že jeho otcovi prichád-
zajú šeky so sociálnymi dávkami vždy spoľa-
hlivo a takmer na hodinu presne. O tom, že 
kým v USA čakalo v roku 2001 na operáciu 
viac ako 4 mesiace len 5% pacientov, v Ka-

nade 27% a vo Veľkej Británii až 38%, sa vo 
filme samozrejme nedozviete.
Nedostatok investícií
Spojenie návrhu ministerstva zdravotníctva 
s propagáciou filmu Sicko je len bizarnou a

nerealistickou nadsázkou. Reálne sú však 
negatívne dopady, ktoré môžu priniesť dis-
kusie o vyvlastňovaní vo vysokej slovenskej 
politike. Investorov takéto signály skôr odra-
dia ako prilákajú. Zdravotníctvo pritom trpí 
nedostatkom súkromných investícií a kapitá-
lovou podvýživenosťou. Vysoký podiel výdav-
kov na lieky, zadlžovanie nemocníc či chabé 
ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov sú 
len niektoré z celej plejády problémov, ktoré 
je nutné neodkladne riešiť. Vyvlastňovanie a 
monopolizácia zdravotného poistenia však 
tieto neduhy nevyliečia.

Pravda, 25.5.2007

Cesta k nízkym úrokom 
Daniel Valent

Návrh Ministerstva spravodlivosti ohraničiť 
výšku úrokových sadzieb úverov a pôžičiek 
je, ako už upozornili iní, absurdným poku-
som o vytýčenie nevytýčiteľnej hranice. Úrok 
je cenou za čas a samotný fakt, že dochádza 
k uzatvoreniu úverovej zmluvy, je odrazom 
dôvery veriteľa v dlžníka, ako aj dôvery dlž-
níka v samého seba.
Úrokový strop je umelým zásahom do dobro-
voľnej trhovej výmeny a jeho kritika je preto 
oprávnená a žiaduca. Existuje však spôsob, 
ktorým by vláda mohla, ak by naozaj chcela, 
dosiahnuť nielen všeobecný pokles úroko-
vých sadzieb, ale aj znížiť množstvo samot-
ných úverových transakcií, a to aj bez toho, 
aby zasahovala tam, kde nemusí.

Dlžníkom sa vždy stáva človek s nápadom, 
na ktorého realizáciu nemá aktuálne k dis-
pozícii dostatok kapitálových prostriedkov. 
Tieto prostriedky, spravidla sa jedná o určité 
množstvo peňazí, sa snaží získať tým, že pre-
sviedča potenciálneho veriteľa (banku, ne-
bankový subjekt,...) o dôveryhodnosti seba i 
svojho zámeru. Veriteľ sa následne,  na zá-
klade svojho dojmu o klientovi, rozhoduje, či 
mu úver poskytne, alebo nie. Jedným z kritic-
kých faktorov tohoto rozhodovania je schop-
nosť klienta poskytnúť záruku, na ktorú si 
môže veriteľ uplatniť nárok v prípade, že dlž-
ník úver prestane splácať. Takouto zárukou 
môže byť ako súčasný, tak aj budúci majetok 
dlžníka (prípadne ručiteľa). Z pohľadu po-
tenciálneho dlžníka tak vlastne pri žiadosti 
o úver nejde o nič iné, ako o pokus pretaviť 

svoj nápad a časť majetku do podoby s vyš-
šou likviditou na trhu kapitálových statkov. A 
túto premnenu vykonáva prostredník, naprí-
klad banka. Za svoje služby si účtuje jednak 
poplatok za náklady spojené s prevodom ak-
tív klienta-dlžníka do „likvidnejšej“ podoby 
peňazí, a jednak úrok, cenu za čas, počas 
ktorého budú peniaze klientovi k dispozícii. 
Ako sa však banka k týmto peniazom dosta-
la? A čo ich robí vysoko likvidnými?
Z prevažnej časti sú to peniaze z vkladov 
ostatných klientov banky, ide teda opäť o 
časť majetku konkrétnych ľudí v likvidnej po-
dobe. Títo klienti zverili svoj majetok banke 
výmenou za očakávaný výnos (vychádzali z 
predpokladu, že banka ich peniaze zúročí 
efektívenjšie ako oni sami) a tým jej na určitý 
čas prepožičali aj časť svojich materiálnych 
istôt, ktoré tak tvoria základ dôveryhodnos-
ti peňazí banky. Banka teda neslúži ani tak 
ako veriteľ, ako skôr sprostredkovateľ záruk 
medzi veriteľmi a dlžníkmi. Ako je zrejmé už 
na prvý pohľad, táto sprostredkovateľská 
činnsoť sa od iných, podobných činností 
(cestovná kancelária,...) výrazne líši v tom, 
že podlieha nielen silnej štátnej regulácii 
na jednej strane (úrokové stropy), ale najmä 
štátom garantovanej monopolizácii na stra-
ne druhej.
Podmienky pre vykonávanie bankovej čin-
nosti určuje zákon o bankách a získanie  
bankového povolenia si vyžaduje okrem 
základného imania vo výške pol miliardy 
Sk aj celý rad iných ťažko dosiahnuteľných 
nárokov, ktoré robia bankovníctvo relatívne 
nízko konkurenčným odvetvím. Ako príklad 
uveďme požiadavku používať štátnu menu. 
Ak by sa aj, napríklad inak neprivilegovanej 
skupine potenciálnych bankárov, podari-
lo prekonať všetky počiatočné prekážky a 
etablovať sa na bankovom trhu, stále to ešte 
neznamená priestor na plné rozvíjanie ich 
sprostredkovateľských schopností. Dôvery-
hodnosť štátnych peňažných jednotiek, do 
ktorých musí banka prevádzať majetok ve-
riteľov je totiž ovplyvnená množstvom fakto-

rov, na ktorých vývoj nemá banka  vplyv. Úpl-
ne iná situácia by nastala pri možnosti bánk 
emitovať vlastné bankovky. Ich dôveryhod-
nosť a likvidita by v takom prípade záviseli 
priamo od dôveryhodnosti veriteľov.
Deregulácia, zrušenie štátnych privilégií a 
povinnej meny by nepriniesli len spoľahli-
vejšie peniaze, vyššiu konkurenciu a nižšie 
úroky, ale otvorili by aj nové možnosti úverov 
ako takých. Plynulý a rýchly vstup do odve-
tvia by pomohol oživiť takzvané kooperatív-
ne bankovníctvo nezamerané primárne na 
finančný zisk, ale napríklad na rozvoj regi-
ónov, kreativity mladých ľudí, družstevných 
aktivít či charitu. Teda mnohé z činností, 
na ktoré sa dnes peniaze získavajú buď z 
úrokom zaťažených úverov alebo lobingom 
na príslušnom vládnom úrade, by mohli byť 
získané jednoduchšie, lacnejšie a na báze 
dobrovoľnosti zároveň. Lacné a dostupné  
úvery a možnosť rýchlej kapitalizácie ma-
jetku by rozšírili podnikateľské možnosti a 
v neposlednom rade aj posilnili postavenie 
najchudobnejších obyvateľov, ktorých osud 
leží našej vláde nepochybne na srdci.
Alternatíva k regulácii výšky úrokových sad-
zieb teda existuje. Vedie cez liberalizáciu zá-
kona o bankách.

Autor je spolupracovníkom INESS
TREND, 24/2007, 14.6.2007
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Cena štátu
I napriek tomu, že objem hypoték rastie zá-
vratným tempom, ešte niekoľko rokov potr-
vá, kým budú domácnosti zadĺžené viac, ako 
ich zadĺžili ich politici. Ak vôbec.
Zdroj: www.cenastatu.sk

Koľko vďaka našim politikom dlhujeme?

Nepochopená solidarita 
Radovan Ďurana

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
malo pripraviť novelu s cieľom dosiahnuť vy-
tvorenie spravodlivého dôchodkového systé-
mu, ktorý bude udržateľný a financovateľný,
a zároveň s väčšou mierou solidarity.
Tie dôležitejšie ciele sa naplniť určite nepo-
darilo. A to z jednoduchého dôvodu – výdav-
kovej strany sa na ministerstve s výnimkou 
predčasných dôchodkov nedotkli. Žiadna 
zmena valorizácie, žiadne obmedzenie neu-
držateľnej zásluhovosti. Deficit priebežného
piliera novela nezapláta, a to ani v optimis-
tickej verzii, ktorá počíta s návratom 5% spo-
riteľov do prvého piliera. Na prvý pohľad sa 
podarilo naplniť len cieľ zvýšenia solidarity. 
To je mimochodom tá najjednoduchšia úlo-
ha, ktorá vyžaduje akurát zvýšenie príjmov z 
odvodov. A nestane sa tak lepším účinkova-
ním Sociálnej poisťovne na poli výberu odvo-
dov, kde má poisťovňa stále rezervy.
Ministerstvo zvolilo formálne rovnakú tak-
tiku ako pri milionárskej dani. Nenavrhuje 
zmenu sadzieb, len chce zrušiť maximálne 
vymeriavacie základy. Tie sa týkajú len osôb 
s príjmami vyššími ako trojnásobok priemer-
nej mzdy (resp. 1,5 násobok pri nemocen-
skom poistení). Proti tomuto opatreniu treba 
uviesť niekoľko výhrad.
Odvodový systém má proklamovaný poistný 
charakter. To znamená, že v prípade vzniku 
konkrétnej udalosti poistný fond vypláca 
dávku poistencovi. Dnes je výška vyplácanej 
dávky obmedzená maximálnym vymeriava-
cím základom, z ktorého sa platia odvody. 
V prípade, že výška dávky bude naďalej 

obmedzená, ale strop platenia sa zruší, tak 
ako to navrhuje novela, dôjde k zmene cha-
rakteru tohto vzťahu z poistného na daňový. 
V skutočnosti tak odvodový systém, ktorý 
by mal byť poistného charakteru, rozširuje 
daňový systém, ktorý inherentne obsahuje 
solidaritu. Pritom súčasný daňový systém 
týkajúci sa príjmov fyzických osôb je silne 
progresívny i napriek rovnakej sadzbe dane. 
Osoby s príjmom do 10 000 Sk neplatia ži-
adnu daň z príjmu. Naopak, podľa našich 
výpočtov zaplatilo v roku 2005 13% daňov-
níkov s najvyššími príjmami polovicu celko-
vých daňových výnosov. Tento pomer sa ešte 
zvýšil zavedením milionárskej dane. Je tej 
solidarity málo?

Na Slovensku sa tak novelou zintenzívňuje 
neprehľadná duálna politika zabezpečova-
nia solidarity. Táto paradoxná situácia vyplý-
va z nepochopenia koncepcie a dôsledkov 
prijatej dôchodkovej reformy. Neudržateľný 
dôchodkový systém, ktorý bol dedičstvom 
minulých vlád a zároveň negatívne ovplyv-

ňovaný demografickým vývojom, sa nedá
vyliečiť zadarmo. Jeho zreformovanie stojí 
veľa peňazí a bolo by slepé myslieť si, že ná-
klady by mali niesť len súčasní zamestnanci. 
Jeho zdeformovanie predsa zažili aj súčasní 
dôchodcovia. Je to náklad, ktorý musí niesť 
celá spoločnosť a spravodlivým financova-
ním nákladov tejto reformy sú najprv výnosy 
z predaja štátneho majetku a potom daňové 
výnosy.
To, že sa za tri roky minú príjmy z predaja 
SPP predsa neznamená žiadnu tragédiu. 
Zostávajúci deficit je možné uhradiť z daňo-
vých výnosov. To ale súčasná vláda nechápe, 
namiesto toho naše dane vláda nepochopi-
teľne rozhadzuje na stimuly zahraničným 
investorom a stále viac a viac dotuje poľno-
hospodársku výrobu. Pritom prenášanie ná-
kladov deficitu penzijnej reformy na Sociálnu
poisťovňu je tým najnákladnejším riešením. 
A prekvapujúco si to uvedomuje už aj samo 
ministerstvo, keď v dôvodovej správe prizná-
va, že zrušenie odvodových stropov zvýši ná-
klady na prácu, čo bude mať negatívny vplyv 
na zamestnanosť. A zvyšovať nezamestna-
nosť je to posledné, čo si v tejto dobe môže-
me dovoliť. Práve naopak, pokutovanie ľudí 
s vyššími príjmami formou zvyšovania odvo-
dového zaťaženia je v úplnom protiklade s 
ohlasovanou politikou znalostnej ekonomi-
ky. Vyššie odvody určite neprilákajú nadprie-
merne platených vedcov, ani neudržia do 
zahraničia utekajúcich lekárov. 

SME, 4.7.2007
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Rozprávka o dotáciách
Richard Ďurana

Posledné stretnutie ministrov pôdohospo-
dárstva členských štátov Európskej únie 
prinieslo zmenu v systéme poskytovania 
poľnohospodárskych dotácií. Kritériom pre 
obdržanie dotácií už nebude hmotnosť suro-
viny určenej na spracovanie, ale pestovate-
lia dostanú jednotnú platbu na hektár.
Je známou skutočnosťou, že Spoločná poľ-
nohospodárska politika EÚ spotrebuje skoro 
polovicu jej rozpočtu (v roku 2006 to bolo 
46%). Okrem toho všetky krajiny únie poľno-
hospodárstvo masívne dotujú aj zo svojich 
rozpočtov. Existujú vo svete príklady, kde to 
tak nie je a je vôbec možné, aby poľnohos-
podárstvo fungovalo aj bez dotácií?

Posledných pár rokov sa krajiny sveta pred-
biehajú v návrhoch ako liberalizovať poľ-
nohospodársky sektor. Nikto však nechce 
ustúpiť, ak ústupok neurobí aj druhá strana. 
Práve na tomto bode končí množstvo rokova-

ní. Škoda, že politici týchto krajín sa nepozrú 
na príklad Nového Zélandu, kde jednostran-
ne zrušili všetky dotácie poľnohospodárom.
V krajinách OECD predstavovala priemer-
ná úroveň dotácií poľnohospodárom v roku 
2001 31% z ich celkových príjmov. V roku 
1984, kedy dosahovali poľnohospodárske 
dotácie na Novom Zélande maximum, tvo-
rili dotácie 40% príjmu chovateľov oviec a 
kráv (v celom sektore to bolo viac ako 30%). 
Poľnohospodárstvo trpelo typickými symptó-
mami socialistického poskytovania dotácií, 
nevynímajúc nadprodukciu jednej komodity 
(počas dotačného režimu sa napríklad je-
den rok stalo, že 6 miliónov oviec bolo obe-
tovaných na hnojivo, pretože sa nepredali) 
a nedostatok druhej, ekologický úpadok a 
ceny pôdy zasiahnuté infláciou. Potom však
tamojší politici prišli s odvážnymi reforma-
mi, ktorých výhodou bola razantnosť a rých-
losť. V roku 1985 vláda natrvalo zrušila 30 
rôznych poľnohospodárskych a exportných 
dotácií a de facto vpustila do poľnohospo-
dárstva „divoký“ trh. V roku 2003 predsta-
vovali dotácie vlády menej ako 1% príjmov 
poľnohospodárov, a tieto prostriedky boli 
smerované z väčšej časti do výskumu. A aké 
boli dôsledky?
Úplne iné, ako predpovedali samotní far-
mári, ktorí predkladali apokalyptické vízie 
o budúcnosti poľnohospodárstva v krajine 
a hovorili o existenčných problémoch a vy-
sokej nezamestnanosti. Dokonca aj novozé-

landská vláda predpovedala zánik až 10% 
fariem. Nič z toho sa nenaplnilo. O svoje far-
my v dôsledku zmeny prišlo iba 1% farmárov 
(a to ešte vláda ponúkala pri rušení dotácií 
štedré „odstupné“). Ostatní prežili vďaka 
tomu, že reagovali na dopyt spotrebiteľov a 
naučili sa správať efektívne – krátili výdavky, 
implementovali efektívnejšie metódy, ino-
vovali a v neposlednom rade diverzifikovali
- začali ponúkať aj produkty, ktoré neboli na 
Novom Zélande predtým samozrejmosťou, 
ako napr. víno, nové obilniny či vidiecky turiz-
mus. Rast poľnohospodárstva na Novom Zé-
lande dokonca predčil rast ekonomiky ako 
celku. Podiel poľnohospodárstva na HDP 
vzrástol medzi rokmi 1986 a 1999 o 2,5%. 
V poľnohospodárstve je zamestnaných viac 
ako 11% pracujúcich. Produktivita poľno-
hospodárstva rástla po odstavení od dotácií 
medziročne tempom 6% po dobu takmer 15 
rokov. Pred rokom 1986 to bolo len okolo 
1%. Až 90% farmárskej produkcie sa v sú-
časnosti exportuje. Pritom väčšina potravín, 
ktoré sa na Novom Zélande skonzumujú, sú 
domáceho pôvodu.
Ako vidno, koniec dotáciám vonkoncom ne-
znamená koniec poľnohospodárstvu. Práve 
naopak. Európski politici by si mali namiesto 
vymýšľania kritérií pre poskytovanie dotácií 
položiť oveľa inšpiratívnejšiu otázku: čo tak 
zrušiť dotácie poľnohospodárom?

Hospodárske noviny, 27.6.2007

Zákon pre odborárov 
Radovan Ďurana

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
predložilo návrh nového zákona na stanove-
nie výšky minimálnej mzdy. Upravuje v ňom 
postup vyjednávania odborárov a zamestná-
vateľov, do ktorého, ak sa nedohodnú, vstúpi 
štát.
Zákon prináša dve zásadné novosti. Na zá-
klade vzorca garantuje ročný rast minimál-
nej mzdy v prípade, že sa strany tripartity 
nezhodnú na inej výške. Druhou je možnosť 
nižšej minimálnej mzdy vo vybraných sekto-
roch.
Odborná verejnosť sa rozchádza v názore, či 
by minimálna mzda vôbec mala byť určova-
ná vládou, prípadne zákonom. Štúdie upo-
zorňujú na negatíva opatrenia. Podstatne 
sa týka nie malých skupín nízkopríjmových 
zamestnancov a nezamestnaných. Aj minis-
terstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona 
pripúšťa: „Negatívny dosah na zamestna-
nosť bol preukázaný na nízkokvalifikovaných
zamestnancov, osoby bez pracovných skúse-
ností a mladých ľudí.“ Tieto skupiny paradox-
ne doplácajú na minimálnu mzdu najviac, 

pretože komplikuje ich zamestnateľnosť. Pri-
daná hodnota práce zamestnanca bez kvali-
fikácie je nízka - a mnohí zamestnávatelia si
nemôžu dovoliť zvyšovať mzdu každoročne o 
6 - 10 percent. Ministerstvo tento dosah síce 
navrhuje eliminovať zvyšovaním kvalifikácie,
účinnosť tohto kroku je však limitovaná.
Zloženie vlády a sila odborov uznaniu dôle-
žitosti týchto argumentov neprajú. Minister-
stvo však v návrhu zákona ponúka „ústupok“ 
v doterajšej politike minimálnej mzdy; umož-
ňuje odvetvové rozdiely v jej výške. Možno 
to hodnotiť pozitívne. Existujú totiž odvetvia, 

ktoré sa nepodieľajú rastom mzdovej úrovne 
na raste celkovej priemernej mzdy - naprí-
klad textil alebo poľnohospodárstvo. Rast 
minimálnej mzdy v týchto odvetviach pred-
stavuje tlak na prepúšťanie alebo obmed-
zovanie prijímania nových zamestnancov. 
Či toto opatrenie ostane v zákone, je neisté, 
pretože odbory už prejavili nesúhlas.
Druhá novinka v zákone má však ďaleko 
vážnejší dosah. Zavedenie vzorca na výpo-
čet rastu minimálnej mzdy, pre prípad „ne-
dohody“ strán tripartity, toto vyjednávanie 
značne oslabí. Vzorec garantuje nárast o 
percentuálny rast priemernej mzdy. Vzhľa-
dom na ekonomický vývoj v najbližších ro-
koch budú mať odborári garantovaný rast 
minimálnej mzdy na úrovni minimálne päť 
percent a ani na jednom vyjednávaní sa ne-
musia zúčastniť. Nešťastné nie je len garan-
tovanie každoročného rastu, ale aj samotný 
vzorec. Existenciu minimálnej mzdy totiž mi-
nisterstvo zdôvodňuje článkom ústavy, ktorý 
zamestnancom garantuje „právo na odme-
nu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby 
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The Liberty English Camp
V dňoch 24.6. – 29.6. 2007 sa uskutočnil prvý The Liberty English Camp na Sloven-
sku. V malebnom prostredí Nízkych Tatier, v Liptovskom Jáne, diskutovalo viac ako 
20 záujemcov zo Slovenska, Česka a Poľska so štyrmi zahraničnými lektormi, medzi 
ktorými nechýbala taká osobnosť, akou je Christian Michel (pozri jeho stránku www.
liberalia.com).
Päťdňový kemp bol venovaný primárne diskusiám o slobode a zameriaval sa na  
zlepšovanie znalostí o ekonómii, filozofii a práva v anglickom jazyku. Spoločná práca
organizátorov z INESS a amerického inštitútu The Language of Liberty priniesla svo-
je plody. Účastníci nenechali lektorom vydýchnuť a vytrvalo každý deň diskutovali,  
súťažili, počúvali prednášky a debatovali.
V pláne je aj ďalší ročník, v prípade záujmu nás môžete kontaktovať na adrese: 
radovan.durana@iness.sk alebo na telefónnom čísle 02/5441 0945. Radi Vám od-
povieme na Vaše zvedavé otázky.

im umožnila dôstojnú životnú úroveň“. Člá-
nok hovorí o dôstojnej životnej úrovni, čím sa 
zrejme myslí kúpna sila tejto odmeny.
Medziročne je preto pre poberateľa mini-
málnej mzdy z hľadiska životnej úrovne dô-
ležitý rast inflácie a nie priemernej mzdy. Jej
rast je na Slovensku výrazne ťahaný rastom 
miezd v priemysle, v telekomunikáciách, 
prípadne v odvetví informačných techno-
lógií. Charakter produkcie týchto podnikov 
im umožňuje zvýšiť produktivitu na zamest-
nanca medziročne aj o niekoľko desiatok 

percent. Naopak, zamestnávateľ servírky 
alebo kaderníčky v Rimavskej Sobote takúto 
možnosť na zvyšovanie produktivity nemá. 
Rast miezd je tu limitovaný tržbami, ktoré 
sa odvíjajú od kúpnej sily v regióne a nie od 
rastu priemernej mzdy, ktorej výška je najvi-
ac ovplyvnená vysokokvalifikovanou pracov-
nou silou v okolí Bratislavy, na Považí alebo 
v Košických železiarňach. Ak je cieľom vlády 
zachovať dôstojnú úroveň zamestnancov, 
minimálna mzda by mala rásť len o infláciu
a percento rastu priemernej mzdy by malo 

byť stopkou pre prípad, že by inflácia rástla
rýchlejšie.
Prijatím návrhu zákona sa v budúcnosti 
môže ešte viac skomplikovať zamestnávanie 
nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Namiesto
diskusie o zmysluplnosti minimálnej mzdy 
sa, bohužiaľ, uberáme smerom k zafixovaniu
jej každoročného rastu.

SME, 31. 7. 2007

Pochybná nerovnosť v príjmoch 
Radovan Ďurana

Štatistický úrad zverejnil správu o desaťroč-
nom vývoji miezd v podnikoch. I napriek 
tomu, že správa neobsahuje bombastické 
údaje, médiá sa nevyhli použitiu expresív-
nych termínov ako „rast nerovnováhy“ či „ot-
váranie nožníc“. Pritom práve ďalšie údaje 
zo Štatistického úradu dokážu z časti objas-
niť „nespravodlivosť“ na mzdách občanov, 
ktorá vedie novinárov aj politikov k používa-
niu týchto termínov.
Často uvádzaný býva rozdiel medzi priemer-
nou mzdou a mediánovou mzdou na Slo-
vensku, a to nielen v podnikoch. Mediánová 
mzda je výška mzdy, pod ktorou (alebo nad 
ktorou) sa nachádza polovica zamestnanej 

populácie. Absolútny rozdiel medzi priemer-
nou a mediánovou mzdou za posledných de-
sať rokov vzrástol. Ten, kto si chce analýzu 
dát zjednodušiť povie, že ľuďom s nízkymi 
mzdami rástli platy menej ako zamestnan-
com s vysokými platmi. Že rastie nerovno-
váha medzi chudobnými a bohatými. Pritom 
pohľad do štatistiky klasifikácie zamestnaní
ponúka vysvetlenie. Počet zamestnancov na 
pozíciách vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu
vzrástol, zatiaľ čo počet zamestnancov v ka-
tegóriách s najnižšími požiadavkami mierne 
klesol. Oproti stavu pred desaťročím teda 
viac ľudí pracuje na lepšie platených mies-
tach, čo spôsobuje tlak na rast priemernej 
mzdy a teda aj rast rozdielu výšky miezd 
medzi týmito dvomi skupinami.
V nijakom prípade sa nedá povedať, že sú-
časný stav na Slovensku je extrémny. Práve 
naopak, akékoľvek vyhlásenia o potrebe 
rýchlych zmien tohto pomeru by boli zavád-
zajúce, nakoľko zotrvačnosť týchto faktorov 
sa počíta na desaťročia a nie volebné obdo-
bia.
Zložitejší je problém rozdielnych platov mu-
žov a žien a rastu tohto rozdielu za posled-
ných desať rokov. Ale aj tu štatistické údaje 
poskytujú vysvetlenia.
Stačí sa pozrieť na počet mužov a žien za-
mestnaných v sektoroch, kde je priemerná 
mzda nižšia ako hodnota priemernej mzdy 

v hospodárstve. Kým pred desiatimi rokmi 
pracovalo v týchto sektoroch o osem percent 
viac žien ako mužov, dnes je to o 22 percent 
viac. Navyše podiel žien zamestnaných v 
týchto sektoroch dosahuje 55 percent, kým 
u mužov to je 39 percent. Za posledných de-
sať rokov sa väčšiemu počtu mužov na roz-
diel od žien podarilo získať nové, lepšie pla-
tené miesta, prípadne sa stali podnikateľmi 
a živnostníkmi. Počet žien zamestnaných vo 
verejnom sektore síce klesol, stále je však 
takmer každá druhá žena platená z daní. 
Nižšie mzdy žien vysvetľuje aj počet odpra-
covaných hodín, muži v priemere odrobia v 
podnikoch o 5 percent hodín viac, majú tiež 
viac nadčasov. Takisto porovnávanie miezd 
mužov a žien na riadiacich pozíciách je mož-
né do istej miery vysvetliť zamestnaním v 
rozdielnych sektoroch. Veľká časť žien „riadi-
teliek“ šéfuje vo verejnom sektore. Manažéri 
v súkromnom sektore dosahujú v priemere 
vyššie mzdy.
Otázku, prečo je v súkromných firmách me-
nej žien na vedúcich pozíciách, nevysvetlí 
nijaká štatistika. Až pri tomto bode vzniká 
priestor na uvažovanie o prípadnej diskrimi-
nácii, ale to už presahuje rámec komentára 
štatistickej správy.

SME, 7. 6. 2007
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Pro/Anti Market
ANTI MARKET

Mugabe pokračuje v nemiestnom vtip-
kovaní
Hyperinflácia v Zimbabwe pokračuje a miest-
na centrálna banka zavádza 200 000 dolá-
rovú bankovku, za ktorú si možno kúpiť kilo 
cukru. Sám Mugabe hovorí: „Nemáte penia-
ze na základné potraviny? Žiadny problém, 
vytlačíme viac bankoviek”. Predtým než za-
čne hasiť inflačný požiar leteckým benzínom
a svoju krajinu privedie k úplnému ekono-
mickému kolapsu, by si mal prečítať, čo to tá 
inflácia vlastne je.

Nadprodukciou vína? No problem!
Farmári si poradia. Pália z neho alkohol na 
priemyselné využitie. A že to nie je zadarmo? 
Podľa niektorých zdrojov nadprodukcia vína 
dosahuje v EÚ tri fľaše na osobu. Komisárka 
de Boel by s tým aj chcela niečo urobiť, ale 
farmárska loby je prisilná, veď spotrebuje 
40% unijného rozpočtu. A tak každoročne 
najprv zaplatíme dotáciu farmárom za to, že 
hrozno pestujú – 800 miliónov eur a potom 
500 miliónov eur za to, že ho nevedia pre-
dať. 33 korún ročne na každého Európana, 
bez ohľadu na to či víno pije alebo nie. Za 
zlomok ceny potom nepredajné hrozno do-
dávajú páleniciam, ktoré produkujú biopali-
vá. A tie asi tiež nebudú bez dotácií...
Lepší podnikateľ?
„Samotné mesto nie je schopné z vlastného 
rozpočtu otočiť zlý ekonomický stav v závo-
de“, to sú slová primátora mesta Tornaľa, 
ktoré chce od Penty prevziať textilnú fabriku. 
Penta fabriku zatvára pre neefektívnu pre-
vádzku.
Primátor verí, že s pomocou eurofondov a 
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny sa mu 
závod podarí udržať a nájsť investora.
Koľko nás bude stáť táto viera?
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PRO MARKET
Daňový „dumping“ potlačí na verejné 
financie v EÚ
Bulharsko, člen EÚ, podľa všetkého zníži od 
januára 2008 daň z príjmu fyzických osôb 
na 10%. Rovnaká sadzba už platí pre práv-
nické osoby. Táto správa nie je dobrá len pre 
Bulharov, ale pre všetkých obyvateľov EÚ, 
vytvára totiž konkurenčný tlak na znižovanie 
daňových sadzieb a efektívnejšie hospodá-
renie verejných financií. Harmonizátori, tras-
te sa!
Aj fiat peniaze majú komoditnú hodno-
tu
Milióny indických mincí sa pašujú do sused-
ného Bangladéšu, kde sa z nich vyrábajú 
žiletky. Podľa úradov to vytvára akútny ne-

dostatok mincí v mnohých oblastiach Indie. 
Podnikavci totiž prišli na to, že mince posky-
tujú surovinu na efektívnejšie využite, akým 
je peňažný účel. „Jednorupiové mince majú 
v skutočnosti hodnotu 35 rupií, keďže z nich 
vyrobíme 5 až 7 žiletiek.“ povedal obchodník 
údajne polícii.

Pozvánka

Liberalní institut, Praha  a Foundation for Economic Education 
organizujú v dňoch 7-13 septembra v Broumove, ČR

druhý ročník medzinárodného seminára

FREEDOM UNIVERSITY
Lektori: Dr. Richard Ebeling, Dr. Anna Ebeling, Mr. Sheldon Richman, 

Dr. Ivan Pongracic, Dr. Josef Šíma, Dr. Dan Šťastný
Témy:
• Prečo trhy fungujú a vlády nie
• Pôvod moderného otroctva: kolektivizmus a socializmus
• Trhový prístup k riešeniu problémov životného prostredia
• Globalizácia a slobodná spoločnosť
• Slobodný obchod a protekcionizmus
• Prečo politici nepočúvajú ekonómov?
• Kolektivizmus v praxi: sovietska tragédia
• ...a oveľa viac
Kto sa môže prihlásiť?
Program je určený pre 35 účastníkov - štu-
dentov vysokých škôl, učiteľov, novinárov... 
(očakávajú sa účastníci z Čiech, Slovenska, 
Poľska, Nemecka a pobaltských krajín...)
Cena: 95 EUR (v cene je zahrnuté ubytovanie 
a všetka strava, niekoľkým študentom bude 
poskytnuté štipendium)
Prihlášku spolu s krátkym životopisom posie-
lajte na adresu josef.sima@libinst.cz (na ten-
to kontakt môžete adresovať akékoľvek Vaše 
otázky ohľadom seminára)


