
„Dane sú len sofistikovaným 
spôsobom ako žiadať peniaze 
hrozbami.“

Terry Pratchett (V12.3.2015) 
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Gastrolístky. Slovo, pri ktorom sa väčšine maji-
teľov reštaurácií a zamestnávateľov v súkromnom 
sektore zježia na hlave všetky vlasy. Vláda oddele-
ním príspevku na stravovanie formou gastrolístkov 
od výplaty zamestnancov vytvorila umelý trh, ktorý 
zaručuje gastrofirmám miliónové tržby. Na štedrú 
ziskovú maržu sa pritom skladajú zamestnanci, za-
mestnávatelia a reštauratéri. 

Začiatkom marca sme zverejnili štúdiu s názvom 
Gastrolístky ujedajú zamestnancom z obeda, v 
ktorej navrhujeme vyplácanie povinného príspevku 
na stravovanie rovno s výplatou  zamestnancom. 
Zvýšila by sa tak čistá mzda o hodnotu lístka a 
vďaka odstráneniu poplatkov sprostredkovateľom 
aj kúpna sila výplaty zamestnanca. Zvýšila by sa 
tiež sloboda pri rozhodovaní o použití svojho prí-
jmu, ktorú účelovo viazané gastrolístky s presnou 
nominálnou hodnotou obmedzujú. Reakcie Minis-
terstva práce na naše zistenia a návrh sú zatiaľ z 
kategórie úsmevných a dúfame, že sa nám podarí 
vyvolať reálny tlak na zrušenie gastrolístkov. Viac 
sa o tejto téme dočítate na strane 10.

V nedeľu 15. marca sa otvoril II. pilier dôchod-
kového systému. INESS dlhodobo poukazuje na 
nedostatky komunikácie o sporivom pilieri a tiež 
o problémoch spojených s prvým, priebežným pi-
lierom dôchodkového zabezpečenia. Na stránke 
http://www.iness.sk/2pilier si môžete prečítať su-
már našich argumentov v súvislosti  s otvorením II. 
piliera ako aj naše návrhy na riešenie základných 
nedostatkov súčasného nastavenia dôchodkového 
systému.

Minulý týždeň sme zorganizovali už šiesty ročník 
Seminára rakúskej ekonómie pre vybraných vyso-
koškolských študentov, na ktorý každoročne pozý-
vame okrem výborných rečníkov z Česka a Sloven-
ska aj jedného svetového ekonóma. Tento rok sa 
nám podaril kapitálny úlovok a mohli sme privítať 
profesora Michaela Mungera z jednej z najpres-

tížnejších amerických univerzít – Duke University. 
Profesor Munger sa vo svojom výskume zameria-
va na morálku dobrovoľnej výmeny a fungovanie 
legislatívnych inštitúcií pri vytváraní politík. Na 
rozdiel od typických súčasných mainstreamových 
ekonómov, ktorí sa hrajú s modelmi dokonalej 
konkurencie a štatistickými ukazovateľmi, patrí 
profesor Munger do vzácnej kategórie ekonómov, 
ktorí analyzujú ekonomické správanie reálnych 
ľudí v reálnom živote. Podcasty s profesorom Mu-
ngerom v rámci celosvetovo známej stránky Econ-
Talk patria k najpopulárnejším. 

Na SREKu sa venoval vo svojich prednáškach 
najmä svojmu konceptu „skutočne dobrovoľnej 
výmeny“ (euvoluntary exchange), ktorá si získava 
pozornosť v akademickom prostredí na celom sve-
te. Prednášal aj o koncepte základného príjmu a 
samozrejme zdieľanej ekonomike, pričom všetky 
teoretické koncepty podkladal nespočetnými prí-
kladmi z praxe.

Na SREKu sme mali celkovo 9 rečníkov a 30 vyso-
koškolákov zažilo v Mojmírovciach pri Nitre počas 
štyroch dní skutočné intelektuálne dobrodružstvo. 
Podrobnosti o podujatí nájdete na strane 13.

Na záver by som vám dal rád do pozornosti veľkú 
medzinárodnú konferenciu s názvom Free Mar-
ket Road Show, ktorú INESS v spolupráci s rak-
úskym Austrian Economics Center a americkým 
The Liberty Fund organizuje v Bratislave dňa 14. 
apríla. Diskutovať o tom, ako sa dostať na cestu 
udržateľného rastu a o podnikateľoch a ich nepri-
ateľoch, príde viacero zahraničných a domácich 
rečníkov. Máte sa na čo tešiť a rezervujte si popo-
ludňajšie hodiny tohto dňa už dnes.

Prajem vám príjemné čítanie,

facebook.com/iness.slovakia

youtube.com/instituteINESS

Skutočne dobrovoľná výmena 
Martin Vlachynský

Kapitalizmus bol a je subjektom mnohých etických 
a morálnych analýz. Majetkové rozdiely medzi ľuď-
mi pri nich často dostanú nálepku „nemorálnych“. 
Nakoniec, stačí vám sledovať tlač, aby ste v pra-
videlných intervaloch čítali negatívne zafarbené o 
tom, ako ten či onen zlomok boháčov vlastní veľkú 
časť svetového majetku.

Pri takejto analýze však vzniká logický paradox. 
Ak je dobrovoľná výmena medzi ľuďmi (produkt za 
produkt, práca za produkt, prípadne sprostredko-
vane cez peniaze) ľuďmi morálna, ako môže byť 

suma týchto výmen (teda rozdelenie svetového 
bohatstva) nemorálna? Obzvlášť negatívne sa po-
jíma úloha sprostredkovateľa (obchodníka), ktorý 
je vnímaný ako parazit medzi výrobcom a spo-
trebiteľom. Pritom aj transakcia so sprostredko-
vateľom (ak nie je dôsledkom vládou udeleného 
privilégia) je dobrovoľná.

Existujú dve základné rozuzlenia tohto paradoxu. 
Jedno z nich je rawlesiánske, a hovorí o tom,  že 
pletieme dve rôzne kategórie a že morálna hodno-
ta spoločenského stavu nie je výsledkom agregá-
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tu morálky individuálnych činov.

Druhé vysvetlenie je, že časť výmeny medzi 
ľuďmi nie je z rôznych dôvodov v skutoč-
nosti dobrovoľná (napríklad Marxovo tried-
ne vysvetlenie). Na základe tejto úvahy sa 
navrhujú a implementujú rôzne regulácie, 
obmedzujúce či priam zakazujúce niektoré 
druhy dobrovoľnej výmeny medzi ľuďmi.

Americký ekonóm Mike Munger z Duke Uni-
versity však upozorňuje, že tu prichádza k 
omylu – trhová výmena nemôže zhoršovať 
ekonomické postavenie človeka, ani keď nie 
je úplne dobrovoľná.

Úplne dobrovoľná trhová výmena („truly vo-
luntary“, alebo tiež euvoluntary) podľa neho 
pritom musí spĺňať týchto 5 predpokladov:

1. Obe strany sú vlastníkmi menených vecí

2. Majú možnosť právoplatne previesť vlast-
níctvo

3. Po výmene nemajú výčitky, teda ich úžitok 
sa zvýšil (neboli napr. podvedení)

4. Nie je použité násilné donútenie k výme-
ne

5. Neuskutočnenie výmeny nespôsobí ťažkú 
škodu jednej zo strán

Profesor Munger to rozvíja na príklade. Sku-
točne dobrovoľný je napríklad nákup balenej 
vody v supermarkete – vyberiete si tú s pre 
vás ideálnym pomerom cena/výkon, prípad-
ne aj žiadnu. Ak voda nebola infikovaná, 
bolo splnených všetkých 5 bodov.

Teraz iná situácia. Zablúdili ste na púšti a 
zomierate od smädu. Zrazu sa zjaví pojazd-
ný predajca vody a ponúkne vám fľašku za 
1000 eur. Náhodou ich máte v peňaženke. 
Body 1-4 sú splnené, ale 5. nie – ak sa ob-

chod neuskutoční, zomriete.

Znamená to však, že vám prípadná výmena 
uškodí? Nie, zo zachráneného života budete 
mať väčší úžitok ako z tisíc eur vo vrecku (ak 
teda nie ste šialený mamonár).

Čo by sa však stalo, keby vláda stanovila 
strop na cenu balenej vody, napríklad euro 
za pol litra? Predajca by stratil motiváciu 
vyrážať do púšte a hľadať tam zblúdených 
turistov. Cena fľašky vody na púšti by tak ne-
bola 1000 euro, ale nekonečno. Turista by 
zahynul. Jeho úžitok by bol nižší, ako pri sce-
nári s predajom 1000 eurovej vody.

V reálnom svete nájdeme množstvo podob-
ných príkladov. Ich smutnou výkladnou skri-
ňou je napríklad Venezuela. Ale nájdeme ich 
aj doma. Typickým príkladom je minimálna 
mzda.

Spravodlivosť nie je ekonomický, ale morál-
ny a etický termín. Avšak pri hľadaní príčin 
nespravodlivosti musíme ekonomicky uva-
žovať, inak skončíme tak, že naše kroky ne-
spravodlivosť ešte zvýšia.

DennikN, 6.2.2015

Vytáčali aj vás v detstve starší súrodenci, 
ktorí vám na jednoduché otázky odpovedali 
tak, aby ste sa z odpovede nič nedozvedeli? 
Občas má človek taký pocit aj pri komuniká-
cii so štátnou správou.

Nedávno sme sa snažili zistiť detaily o oso-
bitnom odvode z podnikania v regulovaných 
odvetviach. Odvod bol zavedený od septem-
bra 2012 ako dočasné opatrenie slúžiace 
na konsolidáciu verejných financií, prostred-
níctvom ktorého sa zvýšili príjmy štátneho 
rozpočtu o desiatky miliónov eur.

Firma spadá pod povinnosť osobitného 
odvodu po splnení podmienky, že výnosy z 
regulovaných činností dosiahnu aspoň 50 
% z celkových výnosov. Povinnosť platiť od-
vod vzniká, ak výsledok hospodárenia pred 
zdanením za príslušné účtovné obdobie je 
minimálne 3 milióny eur. Sadzba odvodu je 
4,356 % ročne za celý rok, resp. 1,452 % 
za obdobie september – december 2012. 
Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a 
zisku pred zdanením, ktorý prevyšuje 3 mi-
lióny eur.

Väčšinu mimoriadneho odvodu tak platí len 
niekoľko firiem, daň je v podstate selektív-
na. Zaujímalo nás, ktoré podniky takto pris-
pievajú do štátnej kasy. Na našu prvú žia-
dosť nám Finančná správa odpovedala, že 
zoznam firiem s výškou zaplateného odvodu 
nám kvôli daňovému tajomstvu nemôže po-
skytnúť.

Skúsili sme to teda inak. Vyžiadali sme si 
objem zaplateného odvodu rozdelený podľa 
sekcií a divízií NACE. Podľa tohto členenia by 
sme objem vedeli priradiť k najväčším pla-

titeľom, keďže je všeobecne známe, že mi-
liónové čiastky prostredníctvom osobitného 
odvodu odvádzajú mobilní operátori, či ply-
nárenský Eustream. Na to Finančná správa 
odpovedala, že zaplatený osobitný odvod 
v klasifikácii NACE nespracováva. Celkom 
zvláštne, keďže FS eviduje podľa NACE kó-
dov zaplatenú daň z príjmov.

Skúsili sme to teda do tretice, a vyžiadali 
sme si počty firiem, ktorých výška odvedené-
ho osobitného odvodu bola v definovanom 
intervale. Odpoveď na seba nenechala dlho 
čakať.

Už dnes na základe finančných výkazov a ve-
rejne dostupných dát o hospodárení firiem 
teda vieme povedať, že firmami v zelenom 
políčku sú plynárenský Eustream, Orange, 
a Slovak Telekom. Eustream bol aj jedným 
z dvoch najväčších platiteľov za rok 2013 
(modré políčko). Identifikáciu najväčších 
platiteľov tak budeme musieť dokončiť vo 
vlastnej réžii.

* V roku 2012 sa odvod platil za obdobie 
september – december 2012

Pre daňových poplatníkov nech je to po-
učením, že tak ako sa oplatilo pýtať tie isté 
otázky iným spôsobom starších súrodencov, 
oplatí sa pýtať to isté aj štátnych inštitúcií. 
Nakoniec sa totiž možno dopracujete k in-
formácii, ktorá vás priblíži k požadovanej 
odpovedi.

iness.sk, 3.2.2015

Kto sa viac pýta, viac sa dozvie
Ján Dinga
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Porovnanie
Slovensko ešte stále nevie, či štát odkúpi 
časť Slovenských elektrární, alebo nie. As-
poň však zatiaľ slávnostne prebral pod sprá-
vu gabčíkovskú elektráreň. O opačnej mož-
nosti, teda o vymanení výroby elektriny spod 
kontroly politikov, sa nehovorí. 

Naopak v Austrálii momentálne prebieha 
diskusia o pokračovaní privatizácie elektro-
energetických podnikov, vrátane prenosovej 
siete. Vzhľadom k tomu, že privatizácia (ne)
prebehla v jednotlivých štátoch Austrálie, 
dajú sa výsledky porovnávať. 

Podľa nedávnej štúdie, ktorú si nechala vy-
pracovať vláda Južného Walesu, rástli ceny 
elektriny v Melbourne a Brisbane (kde pre-
behla séria privatizácií) oveľa pomalšie, ako 
v Sydney a Adelaide (kde neprebehla).

Zdroj: The Australian

Špekulanti zvyšujú blahobyt
Martin Vlachynský

Ťažko nájsť bezobsažnejší pojem ako je 
„špekulant.“ Podľa Krátkeho slovníka slo-
venského jazyka „špekulovať“ znamená 
uskutočňovať obchodné alebo peňažné ma-
nipulácie zo snahy po zisku.

Podľa tejto definície je špekulant každý ob-
chodník, investor, ale aj robotník z drôtovne, 
ktorý zháňa spolupracovníkov na cestu au-
tom do práce, aby ušetril náklady na benzín. 
Špekulanta od obchodníka intuitívne od-
deľuje len akési emocionálne zafarbenie, že 
zarába nefér.

Negatívne konotácie so špekulantmi môže-
me hľadať z psychologického, náboženské-
ho, alebo kultúrneho hľadiska. Ekonomicky 
však nič také, ako špekulant neexistuje. 
Existujú len sprostredkovatelia, ktorí „plnia 
na trhoch úlohu, vďaka ktorým sa trhy stá-
vajú dokonalejšími. Arbitráž a vyhľadávanie 
obchodných príležitostí zjednocujú cenu a 
poskytujú cenové signály o nedostatkoch. 
Smerujú tak zdroje do činností s najvyšším 
úžitkom.“

Autorom poslednej vety je profesor eko-
nómie Michael Munger z americkej Duke 

University. Veľkú časť svojej akademickej 
kariéry zameral na skúmanie (ne)slobodnej 
výmeny medzi ľuďmi: jej príčin, priebehu a 
dôsledkov.

Obsah tohto výroku rozviedol na príklade z 
dnes už legendárneho článku „Ekonomika 
zajateckého tábora“ od R. A. Radforda, v 
ktorom sa popisuje ekonomické chovanie 
zajatých spojeneckých vojakov počas druhej 
svetovej vojny.

Munger upriamuje našu pozornosť na pasáž, 
v ktorej vojenský kaplán začal ráno obcho-
dovať s kapitálom veľkosti jednej plechovky 
syra a piatich cigariet. Večer sa do svojej ubi-
kácie vrátil s celým pôvodným kapitálom – a 
s kompletným balíčkom červeného kríža na-
viac. Každá výmena, ktorú spravil, prebehla 
dobrovoľne. Niekto menil fazuľu za tabak, 
pretože radšej fajčil ako jedol strukoviny. 
Niekto mydlo za cukor, pretože radšej slad-
ké než čisté. Na každej výmene obe strany 
zarobili, nikto sa na kaplána nesťažoval, že 
by ho nejakým spôsobom podviedol. Práve 
naopak, pre svoju schopnosť zohnať čokoľ-
vek (v rámci možností tábora) bol obľúbený.

Cez deň neprišli do tábora žiadne nové ba-
líčky z vonka. Na konci dňa tak všetkým do-
kopy „ubudol“ komplet balíček Červeného 
kríža, ktorý sa naakumuloval v rukách podni-
kavého kaplána. Napriek tomu bolo osaden-
stvo spokojné, ich úžitok sa zvýšil.

Na pochopenie užitočnosti sprostredkova-
teľa musíme pochopiť subjektívnu teóriu 
cien. Plechovka syra nemá univerzálnu hod-
notu danú „vesmírom“, ale len N subjektív-
nych hodnôt, ktoré sa menia v čase a pries-
tore. Úlohou prostredníka je vymeniť nám to, 
čo chceme menej, za to, čo chceme viac.

Prirodzene, ak by sme menili napriamo, 
náš úžitok by narástol ešte viac. Ale vyhľa-
dávanie príležitostí je činnosť s nenulovým 
nákladom. Prostredníci – špekulanti dokážu 
svojimi schopnosťami a skúsenosťami tento 
náklad znižovať.

Svet je dynamický a mobilné aplikácie ako 
Uber práve teraz začínajú v oblasti trhovej 
výmeny menšiu (alebo väčšiu?) revolúciu vo 
vnímaní prostredníka. Ale to už je iný príbeh.

eTrend.sk, 10.2.2015

Európa, uvoľni sa konečne v daždi nových peňazí
Juraj Karpiš

Ktovie, či v ECB oslavujú. Nemyslím novú 
20 eurovú bankovku, ale dôležité výročie v 
nekončiacom boji proti kríze. V týchto dňoch 
končia trojročné neobmedzené úvery ko-
merčným bankám.

Tento nástroj, ktorý nahradil nefungujúci 
euroval, dal do rúk bankárov takmer tisíc 
miliárd eur. To je 3 000 eur na každého oby-
vateľa eurozóny. Nepomohlo. Teda bankám 
a štátom, do ktorých dlhopisov nové peniaze 

tiekli, určite hej. Objem úverov podnikom ale 
veselo klesal aj naďalej.

Bez peňažných barličiek si ekonomického 
pacienta politici a ich úradníci nechať netr-
úfnu. ECB pohotovo z klobúka monetárnych 
kúziel vytiahla najprv pokračovanie progra-
mov dlhodobých úverov bankám v podobe 
TLTRO a následne sme sa dočkali aj onesko-
reného remakeu amerického kvantitatívne-
ho uvoľňovania (QE). Jeho európska adap-
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tácia má mať mesačný objem 60 miliárd 
novovytvorených eur, za ktoré sa budú naku-
povať dlhopisy členských štátov. Očakávania 
sú veľké. Tento postrek novými peniazmi už 
musí zabrať. Po ruke sú vedecké argumenty 
ako napríklad: „Veď QE fungovalo v USA!“. O 
tom, že 16 kôl programov QE nezabralo v Ja-
ponsku, sa radšej nehovorí. Abstrahuje sa aj 
od iných premenných, ktoré sa ťažko fixujú. 
O niečo veselšia ekonomická situácia v USA 
určite nebude mať nič dočinenia s tým, že v 
USA sa zakladajú start-upy trochu rýchlejšie 
a ľahšie než v Grécku, že francúzsky zamest-
nanec je dlhšie na dovolenke ako Američan-
ka na materskej a že prepustiť talianskeho 
zamestnanca môže byť ťažšie a drahšie, než 
rozvod amerického miliardára. Ďalším preh-
liadaným detailom je, že európske banky 
sa topia v likvidite už dnes a objem úverov 
produktívnej časti ekonomiky v podobe ne-

finančných podnikov napriek tomu klesá. 
Vďaka dotovaným úrokom ale rastú úvery 
obyvateľstvu na nehnuteľnosti a spotrebu. 
Kam vedie takýto „španielsky ekonomický 
rast“ by sme už mohli tušiť. 

Ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu sa európ-
ska monetárna autorita uchýlila napriek 
tomu, že peňažná zásoba v eurozóne rastie 
rýchlejšie než v USA a to aj v Taliansku či v 
Španielsku. Na Slovensku dokonca podob-
ným tempom ako v rokoch v znamení bub-
lifuku 2007/2008. Bankári majú priveľa 
likvidity, že nevedia, do akého špekulatív-
neho vankúša ju skôr napchať. Ich „inves-
tície“, čiže nakupovanie dlhopisov a iných 
finančných aktív, nafukuje ceny všetkého 
s výnosom. Stimulácii novými peniazmi sa 
nedarí naštartovať ozajstné investície podni-
kateľov, zato cez rekordne nízke  úroky ničí 
sny budúcich dôchodcov o bohatej jeseni 

života strávenej relaxom s vnúčatami. Ko-
merčné banky v úlohe nákupných maniačok 
ale tešia politikov. Slovenská vláda „šetrí“ 
stovky miliónov eur vďaka absurdne nízkym 
úrokom. Načo šetriť, keď centrálna banka 
zdrogovala dlhopisovú hliadku do bezvedo-
mia. V prostredí, keď sa banky bijú o to, aby 
vám požičali do rozpočtu, by reformoval iba 
ideologicky zaslepený „neoliberál“ bez akej-
koľvek voličskej empatie. Fiškálna pohodič-
ka evidentne panuje aj Bruseli. Súdružka 
učiteľka Európska komisia opäť privrela 
oko nad absenciou domácich úloh u žiakov 
z dobrých rodín a bez bližšieho vysvetlenia 
odmietla potrestať Francúzsko a Taliansko. 
Bez reforiem a redukcie dlhu, ktorý predsta-
vuje budúce vysoké dane, sa ale v Európe 
vrece s investíciami neroztrhne.

.týždeň, 28.2.2015

Klesajúce euro ekonomike nepomôže 
Martin Vlachynský

Vďaka gréckym voľbám a tancom ECB okolo 
možného kvantitatívneho uvoľňovania je v 
eurozóne slušná dávka neistoty. Euro dosi-
ahlo voči doláru najnižšiu hodnotu za viac 
ako dekádu. Z pamäte sa začínajú vynárať 
udalosti krátko po prelome tisícročí, keď do-
lár stál menej ako jedno euro.

V takýchto časoch sa pravidelne zvykne ob-
javovať tvrdenie – slabšie euro pomôže eu-
rópskej ekonomike! Logika je nasledovná: 
slabšia mena potiahne export a pribrzdí im-
port. Vďaka klasickej formulke výpočtu HDP 
(domáca spotreba + investície + export - im-
port) to pomôže k hospodárskemu rastu.

Ibaže by to nepomohlo. Oslabenie meny to-
tiž neznamená nič iné, než to, že daná eko-
nomika v globálnom meradle schudobnie, 

pretože v globálnom meradle je relatívna 
hodnota jej produkcie voči produkcii iných 
krajín nižšia. Inak povedané, prv nám na za-
obstaranie fľaše tequily stačilo vyexportovať 
kilo bryndze, dnes musíme vyexportovať kilá 
dve. Áno, výroba exportnej bryndze sa zvýši-

la na dve kilá, ale hodnotu za ňu dostaneme 
takú, ako pred tým.

Časť vzácnych zdrojov (železo, cement, elek-
trina, kvalifikovaná pracovná sila...) v eko-
nomike sa presunie do exportných odvetví, 
ktoré navýšia výrobu. A keďže v každom mo-
mente je v ekonomike len obmedzené množ-
stvo vzácnych zdrojov, tieto zdroje ubudnú z 
časti výroby pre domácu spotrebu. Prichád-
za teda k prerozdeleniu zdrojov.

Toto platí, len kým nezareagujú domáce 
ceny na pokles kurzu. A tie zareagujú. Kaž-
dá exportná ekonomika musí aj importovať 
(trvalá jednosmerná autarkia by znamenala 
len nezmyselné hromadenie devíz), zvýšené 
ceny importov sa začnú skôr alebo neskôr 
prelievať do ekonomiky.

Verejné konzultácie k Nariadeniu o pracovnom čase
Existujúce Nariadenie o pracovnom čase 
(Working time Directive, 2003/88/EC) sta-
novuje minimálne povinné regulácie pra-
covného času pre členské štáty. Príkladom 
je povinnosť neprekročiť priemerných 48 
odpracovaných hodín týždenne.

Vzhľadom k tomu, že Nariadenie nereflek-
tuje inovácie pracovnom trhu (flexibilný pra-
covný čas, telepráca, 0-hodinové kontrakty a 

pod.) Komisia zbiera podnety na jeho úpra-
vu.

Činí tak aj cez nástroj verejného pripomien-
kovania, do ktorého sa v spolupráci so sie-
ťou východoeurópskych think tankov 4liberty 
zapojil aj INESS. Zapojiť sa mohli inštitúcie, 
ale aj fyzické osoby. Odpovede INESS si pre 
inšpiráciu môžete stiahnuť na tomto linku.

Okrúhly stôl New Pact for Europe
24.februára sa v  priestoroch Centra pre eu-
rópske záležitosti konalo podujatie s názvom 
‘’New Grand Project: Restoring the Image of 
the EU’’ v rámci druhého ročníka projektu 
New Pact for Europe.

Úlohou okrúhleho stola bolo konštruktívne 
zhodnotiť report o smerovaní európskeho 
integračného procesu a súčasných výzvach. 

Medzi pozvanými hosťami bol aj zástupca 
INESS Martin Vlachynký. Diskutujúcich tvo-
rili odborníci z európskej, domávej verejnej, 
neziskovej aj súkromnej sféry.

http://iness.sk/media/file/pdf/2015/iness%2520public%2520consultation%2520working%2520time%2520directive.pdf
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Pekne sme to videli v roku 2013, keď ČNB 
intervenovala a oslabila českú korunu.  Ceny 
škodoviek krátko nato narástli. To je vcelku 
pochopiteľné, väčšina súčiastok sa vyrába 
v rámci koncernu VW a je ocenená v eu-
rách. Ale čo taká ruská Lada? Viac ako 80% 
súčastí tohto auta je z domácej výroby, na-
priek tomu automobilka musela kvôli pokle-
su ceny rubľa pristúpiť k 9% navýšeniu ceny.

Samozrejme, v krátkom časovom období (a 
do volieb sú len krátke časové obdobia...) 
môže prísť k „ukoristeniu“ podielu na sve-
tovom exporte a nárastu HDP. Ale to je len 
krátkodobá ilúzia zvýšenia blahobytu.

Netreba sa hrať s mikroekonomickými ukáž-
kami, pozrime sa na dejiny. Ak sa povie his-
torický exportný šampión, napadne vás skôr 

Švajčiarsko, alebo (západné) Nemecko? 
Nie náhodou to (boli) sú krajiny s „tvrdými“ 
menami. Kvalitná mena podnecuje investí-
cie, umožňuje vo svete lacnejšie nakupovať 
suroviny, technický aj ľudský kapitál. Spotre-
bou sa bohatstvo nevybuduje.

iness.sk, 9.3.2015

Cena štátu

www.cenastatu.sk

Výdavky štátu
Vláda schválila návrh sociálneho balíčka v 
železničnej doprave, v rámci ktorého zvýšila 
poskytovanie zľavy z cestovného na pravidel-
né cestovanie za zamestnaním z 35 % na 
50 %. Jedná sa tak o rozšírenie zľavového 
balíčka, ktorý zabezpečuje bezplatné cesto-
vanie študentom a dôchodcom na náklady 
ostatných daňových poplatníkov. Predpokla-
daná potreba finančných prostriedkov na 
realizáciu uvedenej úpravy cestovného sa 

odhaduje na 1,35 mil. eur ročne.

Ministerstvo dopravy ráta s tým, že odhado-
vaný dopad bude krytý prevažne výnosmi 

zo zvýšeného záujmu cestujúcich o osobnú 
železničnú dopravu (resp. o dochádzku do 
zamestnania osobnou železničnou dopra-
vou). Tento presun by však mohol mať ne-
gatívny vplyv na autobusových prepravcov, 
ktorí týchto cestujúcich prepravujú dnes. S 
vyhodnocovaním dopadov štátnych opatrení 
majú ministerstvá pretrvávajúce problémy, 
ani tento dopad ministerstvo do svojej analý-
zy dopadov nezahrnulo.

Dotácie poľnohospodárom sú fiškálne naj-
nákladnejšiou politikou Európskej únie. Na 
Slovensku zodpovedá za dotačnú preroz-
deľovaciu schému ministerstvo pôdohos-
podárstva. V roku 2014 prúdili dotácie poľ-
nohospodárom prostredníctvom položiek 
priamych platieb poľnohospodárom a rozvo-
ja vidieka.

Priame platby predstavujú dotácie na za-
chovanie poľnohospodárskej produkcie 
podľa vopred stanovených výrobných kvót, 

zmierňujú tiež negatívny vplyv cezhraničnej 
dotačnej konkurencie z okolitých krajín na 
slovenských výrobcov. Za rok 2014 sa odha-
dujú celkové náklady priamych platieb poľ-
nohospodárom na 486 mil. eur, z ktorých 80 
%  sú zdroje čerpané z eurofondov.

Výdavky na podporu rozvoja vidieka majú 
prispievať k vyššej konkurencieschopnosti, 
udržateľnému hospodáreniu s prírodnými 
zdrojmi, a udržaniu zamestnanosti. V roku 
2014 sa celkové výdavky odhadovali na 156 

mil. eur, z ktorých 76 % pochádzali z euro-
fondov.

Podľa Správy o poľnohospodárstve a potra-
vinárstve v SR za rok 2013 pracovalo na Slo-
vensku v sektore poľnohospodárstva približ-
ne 51-tisíc zamestnancov. Priemerná mzda 
v tomto sektore dosahuje 686 eur. Dotácie 
do poľnohospodárstva tak prevyšujú mzdo-
vé náklady na všetkých zamestnancov pra-
cujúcich v tomto sektore.

Peniaze zadarmo platíme dva krát
Martin Vlachynský

Každý človek, ktorý si všimol dane a odvody 
na svojej výplatnej páske, či DPH na bločku 
z nákupu tuší, že verejné statky nie sú „za-
darmo“. Platia sa z vyzbieraných daní.

No nie každý si uvedomí, že za tieto statky 
sa v mnohých prípadoch platí ešte raz. Na 
problém nákladov dobývania renty sa pozrel 
americký ekonóm Michael Munger vo svo-
jom článku Hľadaj rentu a nájdeš ju (Rent-
-Seek and You Will Find).

Renta je v ekonomickom ponímaní dodatoč-
ný príjem, ktorý dostanete za vykonávanie 
najvýhodnejšej aktivity, namiesto alterna-
tívnej. Jaromír Jágr tento rok zarobí asi 3,5 
milióna dolárov. Ak by sa miesto hokeja roz-
hodol pre kariéru čašníka (má maturitu z ho-
telového učilišťa), zarobil by ročne možno 10 
000 dolárov. Jeho renta je teda 3,49 milióna 
dolárov. Na to, aby ju dosiahol, musel veľa 
zainvestovať v podobe intenzívneho trénin-
gu, ale aj prijatia rizika neistej kariéry profe-
sionálneho športovca. Čím vyššia renta, tým 
vyššie náklady sme ochotní podstúpiť na jej 

získanie a tým väčšia konkurencia. Klasický 
prípad trhového rozdeľovania zdrojov, ktorý 
zabezpečí, že Jágr nerobí operátora jadrové-
ho reaktora a prvá trojka Diablov nie je zo-
stavená z obéznych astmatikov.

Podobný princíp je zavádzaný aj pri verejných 
projektoch. Čoraz väčšie sumy verejných pe-
ňazí nie sú prideľované napriamo, politic-
kým rozhodnutím (ako napríklad investičné 
stimuly), ale príjemcovia o ne musia zabojo-
vať. Typickým príkladom sú u nás eurofondy. 
Aby ste ich získali, musíte pripraviť rozsiahly 
a zložitý projekt. Ten následne posúdia naši, 
či bruselskí evaluátori, pridelia mu body za 
rôzne oblasti (napríklad za biznis plán, gen-
derovú vyváženosť, diseminačné aktivity..) a 
peniaze získajú projekty s najvyšším hodno-
tením.

Je tu však jeden zásadný problém. Ekonóm 
Robert Tollison definuje dobývanie renty 
(rent-seeking)  ako „spotrebu vzácnych zdro-
jov na získanie umelo vytvoreného transfe-
ru.“ Najskôr zaplatíte dane, aby vznikli euro-
fondy (granty, dotačné schémy...). Následne 
zaplatíte za to, aby ste tieto zdroje získali. Po 
tom, čo si „peniaze zadarmo“ zaplatíme v 
podobe daní, zaplatíme ich znova v podobe 
nákladov na prípravu projektov (alebo v slo-
venských reáliách na „kávičku“ pre správne-

http://www.cenastatu.sme.sk


Radi by sme vám dali do pozornosti jednoduchú možnosť ako môžete podporiť aktivity 
INESS, medzi ktoré patrí napríklad aj projekt Plytvanie štátu či vydávanie mesačníka Mar-
ket Finesse. 

Môžete tak urobiť zo svojho domova či kancelárie jednoducho cez darovací portál dakuje-
me.sme.sk. Postup je veľmi jednoduchý a časovo nenáročný.

Priamy link je uvedený nižšie. Za vašu podporu, bez ktorej by naše aktivity nebolo možné 
realizovať, vám vopred ďakujeme!

http://dakujeme.sme.sk/organizacia/33/iness--institut-ekonomickych-a-
-spolocenskych-analyz

str.6 február 2015

ho úradníka).

Kým súťaž o rentu na voľnom trhu je hrou 
s pozitívnym súčtom výsledkov, dobývanie 
renty končí pre spoločnosť prinajlepšom 
nulovým súčtom. Niektoré subjekty dokážu 
dobyť euro z verejných peňazí za päť či desať 
centov nákladov, iným sa to nepodarí vôbec 
napriek vynaloženiu oveľa vyšších nákladov. 
Počet záujemcov totiž vždy prevyšuje do-
stupné zdroje.

Michael Munger na svojich prednáškach 
tento princíp demonštruje tzv. Tullockovou 
lotériou (podľa jedného z objaviteľov prin-

cípu dobývania renty, Gordona Tullocka). 
Študentom rozdá obálky a ponúkne 100 do-
lárov. Tie získa ten študent, ktorý do svojej 
obálky vloží najviac vlastných peňazí. Všetky 
ostatné obálky s peniazmi si nechá predná-
šajúci. Munger často skončí experiment so 
ziskom niekoľko desiatok dolárov.

Aby však experiment bol presnejšou kópiou 
reálneho dobývania renty, treba spraviť ešte 
jednu zmenu. Na začiatku hodiny vybrať 
od každého študenta desať dolárov, z nich 
spraviť výhru a až potom spustiť súťaž s 
obálkami. Takýto experiment ale nie je mož-
né spraviť, keďže by bol nelegálny a aj keby 

nie, väčšina študentov by v deň prednášky 
záhadne ochorela.

Tu sa nachádza aj vysvetlenie, prečo vlast-
ne systém dobývanie renty existuje. Je totiž 
politicky ziskový. Ktorý starosta by voličom 
vysvetľoval, že „neinvestoval“ obecné peni-
aze do súboja o eurofondy na novú zámkovú 
dlažbu, či rozhľadničku?

Profesor Michael Munger z Duke University 
na pozvanie INESS začiatkom Marca navští-
vil Slovensko, kde prednášal na univerzitách 
v Bratislave a Banskej Bystrici.

SME, 10.3.2015

Zdaniť starostlivosť?
Clemens Schneider

Pozerali ste sa niekedy na susedov majetok  
a povedali ste si, že aj tak všetko zdedil či 
dostal zadarmo a pritom nemusel pohnúť 
ani prstom? Vôbec si to nezaslúžil! Spravod-
livosť je tiež častým politickým argumentom 
vo väčšine štátov EÚ pri obhajovaní daní z 
dedičstva či darovania. Štát namiesto toho, 
aby podporil súkromný sektor a umožnil zvý-
šiť jeho mieru úspor, hľadá ďalšie spôsoby 
zdaňovania, opierajúce sa o zdanlivú ne-
spravodlivosť prerozdeľovania majetku. De-
dičstvo sa nezdaňuje len v deviatich štátoch 
EÚ. Nasledujúci článok sa venuje problema-
tike daní z dedičstva a darovania, a ich „mo-
rálnej“ podstate na príklade z Nemecka.

Daň z dedenia a darovania sú prastaré for-
my financovania štátu. Pritom sú zároveň 
celkom absurdným prostriedkom, ako brániť 
starostlivosti a solidarite. Keď človeka stále 
zaujíma, do akej miery sa má spoluobčan 
lepšie ako on sám, je príznačné, že jeho 
pohľad nepôjde ďalej, ako po tvrdenie: „Zde-
dené bohatstvo nie je zaslúžené.“ Oplatí sa 
však vžiť sa do situácie človeka, ktorý prene-
cháva dedičstvo alebo daruje svoj majetok.

Je darovanie nespravodlivé?

Keď Marienka dostane v škôlke čokoládu a 
Janko nie, často nastane veľký plač. Spravi-
dla sa časom naučíme ako s takýmito situá-
ciami zaobchádzať. Pochopíme, že v živote 
nie je vždy všetko spravodlivé. A niekedy 

pochopíme dokonca aj to, že spravodlivosť 
je tak či tak nedosiahnuteľná. Už iba preto, 
že každý človek má inú predstavu o spra-
vodlivosti. Život nie je prechádzka ružovou 
záhradou, aj keď niektoré „ružové“ pocity zo 
škôlky sa k nám z času na čas vracajú.

Keď niekto zdedí množstvo peňazí, dom, či 
zbierku obrazov, tak to je v chápaní mno-
hých ľudí nespravodlivé. Ten človek predsa 
nič pre to nespravil. To protirečí „pracovnej“ 
spravodlivosti. Alebo ak by sme to chceli vy-
jadriť slovami kancelárky Angely Merkelovej: 
„Kto pracuje, musí mať v peňaženke viac, 
ako keby nepracoval.“ Ale ak by aj finančná 
správa prevzala celý majetok zosnulého a 
zakázala by darovanie, stále by existovala 
nespravodlivosť: niekto zdedí dobrý výzor 
po otcovi, ďalší inteligenciu svojej mamy, a 
niekto má zas šťastie vyrastať v rodine, kde 
sa veľa číta a diskutuje. Nemalo by sa konať 
v takýchto prípadoch konzistentne a postup-
ne búrať aj tieto múry nespravodlivosti?

Bauerovcom je  zabránené pomôcť Mülle-
rovcom

Skúsme sa vžiť do situácie ľudí, ktorí chcú 
darovať majetok alebo prenechať dedičstvo. 
V časoch, kedy je posledná vojna (našťastie) 
70 rokov za nami, je pomerne veľa ľudí, ktorí 
majú pomerne slušné bohatstvo. Vezmime 
si bezdetných manželov Bauerovcov, ktorí 
pracovali ako učitelia. Našetrili si počas živo-
ta slušnú čiastku 110 000 eur. Ich susedia 
sú milí mladí manželia Müllerovci, ktorí majú 
tri deti. Táto mladá rodina pomáha svojim 
starším susedom kde sa len dá. Preto sa 
rozhodnú Bauerovci prenechať svoj majetok 
Müllerovcom: „Však sú pre nás ako vlastné 
deti!“

Po smrti oboch Bauerovcov, získajú Mülle-
rovci len 83 000 eur. 27 000 eur ide daňové-
mu úradu. Či to bolo v súlade s predstavami 
Bauerovcov? Predsa si tie peniaze poctivo 
zarobili a už ich raz zdanili. Chceli ich všetky 
venovať Müllerovcom a nie takmer štvrtinu 
previesť štátu. Bauerovci vedeli, že Müllerov-
ci by tých 110 000 eur mohli dobre a zmys-
luplne využiť: nie len na splatenie hypotéky, 
ale aj pre financovanie zahraničného štúdia 
ich detí. Roky v zahraničí však teraz ležia na 
účte daňového úradu.

Na konci nezostane veľa

Mnohí ľudia rozmýšľajú ako Bauerovci. 
Vzdajú sa pôžitku vycestovať tri krát do roka 
na dovolenku alebo vyhodiť svoje prostried-
ky nejako inak len tak z okna. Chcú svoj ma-
jetok prenechať svojim deťom a vnúčatám. 
Alebo teda svojim milým susedom. To je je-
den z dôvodov, prečo tvrdo pracovali a nežili 
v nadmernom luxuse.  Ľudia nie sú v prin-
cípe egoisti – našťastie väčšina myslí aj na 
druhých. Tí, čo zanechajú dedičstvo, nie sú 
vždy najfajnovejší, bohatí, nesympatickí star-
ci. Sú to ľudia ako naši starí rodičia či suse-
dia. A dediči nie sú vždy len leniví zbohatlíci 
v golfových kluboch. Dosť často sú to mladí 
ľudia, ktorí by peniaze veľmi potrebovali.

Daňové príjmy z dane z dedičstva a daro-
vania predstavovali v roku 2013 sumu 2,4 
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miliárd eur v Nemecku. V porovnaní s celko-
vými daňovými príjmami v sume skoro 620 
miliárd je to hodnota, ktorá takmer vôbec 
nezaváži (predstavuje len 0,68% daňových 
príjmov). Aj pre šetrného ministra financií je 
to skôr kvapka v mori. Kvapka v mori však 
nie sú dane pre tie mladé rodiny, ktoré práve 
budujú svoju budúcnosť alebo pre rodinných 
podnikateľov, ktorí nesú zodpovednosť za 

svoju firmu. Týmto sa im niečo podstatné 
zoberie, čo im chcel niekto darovať, kto ich 
mal rád, kto sa chcel o nich postarať. Dane 
z dedičstva a darovania smerujú teda k zda-
ňovaniu starostlivosti. Mimochodom, skoro 
nič z toho nemajú ani tí, ktorí nič nezdedia. 
Okrem pocitu, že teraz ten druhý nedostal 
tak veľa. Závisť ale predsa nie je príjemný 
pocit. Nakoniec majú niečo z týchto daní len 

tí, ktorí druhým nedoprajú. Smutná bilancia. 
Je najvyšší čas pre odstránenie tejto smieš-
nej dane! 

Originál článku bol zverejnený na strán-
kach Prometheus – Das Freiheitsinstitut 
9.3.2015

Preklad: Monika Olejárová

iness.sk, 13.3.2015

Plytvanie
Ministerstvo obrany za bývalej vlády nakúpi-
lo 250 pneumatík na nákladné vozidlá spolu 
za 174-tisíc eur. Pneumatiky neboli testova-
né a najskôr ležali niekoľko rokov v sklade. 
Keď ich nakoniec chceli vojaci použiť, zistili, 
že to nie je možné kvôli nezodpovedajúcemu 
typu ani veľkosti.

K zodpovednosti za nákup sa nechce priznať 
nikto. Bývalý riaditeľ úradu akvizícií sa obha-
juje tým, že len podpísal nákup, o ktorý ho 
požiadal generálny štáb. Podľa bývalého mi-
nistra obrany Galka, pod ktorým sa nákup 
zrealizoval, by mali niesť zodpovednosť voja-
ci, ktorí návrh na nákup podali.

O nerovnosti príjmov
Radovan Ďurana

Citát 1: Závisť sa prezliekla za túžbu po spra-
vodlivosti (neznámy autor)

Citát 2: Aj najchudobnejší dnes vďačia za ich 
hmotné bohatstvo príjmovej nerovnosti v mi-
nulosti (F.A. Hayek)

Štandardne meraná príjmová nerovnosť 
patrí na Slovensku k jednej z najnižších vo 
vyspelom svete. Preto lokálnej 
verejnej diskusii skôr domi-
nujú články a komentáre týkaj-
úce sa nerovnosti v zahraničí, 
buď v USA, alebo rovno celo-
svetovej nerovnosti. Bohuži-
aľ spoločným menovateľom 
týchto textov je neochota sa 
povŕtať v prezentovaných dá-
tach a súvislostiach, autori si 
vystačia prostým konštatova-
ním bohatí majú viac, a preto 
je na svete zle (napríklad tu a 
tu). Kvalitný text či komentár 
by mal ísť hlbšie, ako sa posťa-
žovať nad majetkom vrchné-
ho 1 %. Podľa čoho spoznáte 
dobrý text popisujúci zmeny v 
rozložení príjmov?

Rýchly test má len jeden bod: Obsahuje text 
informáciu o tom, koľko ľudí oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu schudobnelo?

Podľa mojich skúsenosti týmto testom ne-
prejde väčšina textov. Absencia tejto infor-
mácie, či zamyslenia sa, je silným indiká-
torom povrchnosti. Ale ani táto informácia 
ešte negarantuje dobrý text. Tu sú ďalšie 
body, ktorým by sa autor mal venovať:

1) Autor v texte popisuje mobilitu (presúva-
nie) domácností medzi príjmovými skupina-
mi. Pri hodnotení príjmovej distribúcie nie je 
kľúčové, aký je priemerný príjem skupiny na 
spodku rebríka, ale to, či sú tam stále tí istí 
ľudia, alebo nie. Inak povedané, či ekonomi-

ka vytvára priestor na to, aby sa človek pre-
pracoval do vyšších príjmových skupín. Text 
sa môže zamýšľať tak nad posunom jednotli-
vých domácností – ako aj porovnávať príjmy 
detí a ich rodičov. Je pritom otázne (nemera-
teľné), do akej miery je „mobilita“ liekom na 
štatistickú nerovnosť príjmov.

2) Stagnácia mediánovej mzdy automatic-
ky neznamená, že niektorá z domácností 
sa má horšie. Štatisticky je možné, aby sa 
mediánová mzda nezmenila, a všetky exis-
tujúce domácnosti sa mali lepšie, stačí, že 
pribudnú nové nízkopríjmové domácnosti 
(demografia, alebo imigrácia). Klesajúca 
mzda v strednom kvintile (niektorí ho pova-
žujú za strednú vrstvu), neznamená, že tá 
schudobnela – mohla sa posunúť k vyššej 
príjmovej triede. Mobilita v rastúcej ekono-
mike môže byť pomalšia, pritom väčšine ras-
tie životná úroveň

3) Autor zohľadňuje rast životnej úrovne. 
Na konci dňa nie je dôležité, aký je pomer 
vašej mzdy k príjmom Billa Gatesa, ale ako 

sa vám žije.  Životná úroveň sa pochopiteľ-
ne meria ťažko. Niekto považuje za vyššiu 
úroveň to, že sa človek nebojí  o stratu za-
mestnania, iný zase to, koľko dní potrebuje 
pracovať, aby si kúpil nové auto. Dobrý text 
by mal zohľadniť to, že žijeme v informačne 
bohatšej spoločnosti (kedy bolo možné zís-

kať bezplatne názor druhého 
lekára z pohodlia domova?...), 
a že spotrebné statky sú lacnej-
šie a poskytujú viac úžitku. Au-
tor tiež zohľadňuje skutočnosť, 
že v poslednom období rapídne 
klesla spotrebná medzera medzi 
bohatými a chudobnými. Dnes 
relatívne príjmovo chudobní lie-
tajú, dovolenkujú, potápajú sa. 
Podstatne klesol počet statkov, 
ktoré si nemôže dovoliť široká ve-
rejnosť (napr. lety do vesmíru...)

4) Je rast životnej úrovne nižších 
príjmových skupín výsledkom 
rastúceho zadĺženia a verejných 
transferov alebo rastom trhových 
príjmov?

5) Autor sa vo svojom texte za-
meriava aj na kvalitu a porovnateľnosť úda-
jov. Sú vykazujúce jednotky (domácnosti) 
rovnako početné? Vyššia rozvodovosť a vyšší 
podiel jednočlenných domácností pocho-
piteľne rozrieďuje príjmy – vedie k zdanli-
vo vyššej príjmovej nerovnosti. Oproti roku 
1991 bolo v roku 2001 o 230 tisíc domác-
ností viac. V roku 1985 bolo na Slovensku 
119 tisíc rozvedených, v 2013 450 tisíc. Vo 
veku 30-34 rokov bolo 52 tisíc slobodných v 
roku 1985, dnes je to 207 tisíc.

6) Autor uvádza konkrétne príklady nega-
tívnych/pozitívnych dopadov nerovnosti prí-
jmov. Mnoho textov ostáva pri postulovaní, 
že nerovnosť rastie a to je zle. To nestačí. 
Nerovnosť rastie aj vtedy, keď všetkým do-
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mácnostiam rastú príjmy, len tým najbohat-
ším viac. Je to zhoršenie oproti pôvodnému 
stavu? Treba vysvetliť prečo. Spomaľuje to 
hospodársky rast? Je to dôsledok štátnych 
opatrení a regulácií, alebo výsledok trhovej 
interakcie? Existencia nerovnosti má pritom 
aj pozitíva. Prítomnosť extrémne bohatých 
domácností uľahčuje prechod noviniek do 
spotrebnej sféry – prvé plazmové televízory 
stáli 700 000 korún a práve bohatí zapla-
tili vysoké vstupné náklady predchádzajúce 
masovej produkcii.

7) Rastúce príjmy vyšších príjmových skupín 
neznamenajú automaticky, že sa tak deje na 

úkor chudobných domácností (napr. investí-
cie v zahraničí)

8) Autor sa zamyslel nad nasledujúcim myšli-
enkovým experimentom: S ktorým mediáno-
vým príjmom by ste chceli žiť – v súčasnosti 
alebo s porovnávaným minulým obdobím?

Spracované na základe štúdie Inequality, 
Mobility and Being Poor in America, Steve 
Horwitz.

iness.sk, 11.3.2015

Prečo sa služby poskytované súkromným sektorom zdajú byť drahšie
Predrag Rajsic

Predstavte si, že ste šikovný automechanik 
a chcete si otvoriť nový autoservis. Chceli by 
ste poskytovať základné služby za prístupné 
ceny pre nízkopríjmových občanov. Za prácu 
by ste účtovali úplne minimum a kupovali by 
ste použité (ale obstojné) náhradné diely. Ti-
eto služby by boli skvelé pre ľudí, ktorí chcú 
jednoducho udržať svoje autá v použiteľnom 
stave ešte zopár ďalších rokov – žiadny pre-
pych, len základná funkcionalita.

Teraz si predstavte, že si váš sused chce 
tiež otvoriť autoservis, ale prišiel s odlišným 
biznis modelom. Podarilo sa mu presvedčiť 
miestnu vládu o tom, že základná údržba vo-
zidla je ľudským právom a že by mala byť pre 
každého zdarma. Nakoľko nikto 
nemôže byť ziskový z poskytovania 
služieb zadarmo, musí existovať 
spôsob, ako túto „bezplatnú“ služ-
bu financovať. Vláda a váš sused 
prišli s plánom. Vláda by zbierala 
„daň na údržbu vozidiel“ od kaž-
dého vo vašej štvrti bez ohľadu na 
ich potreby a zozbierané peniaze 
by odovzdala vášmu susedovi. Ten 
by následne oznámil, že poskytne 
základný servis vozidla zdarma ka-
ždému, kto ho potrebuje.

Teraz pre vás vznikol problém. Aj 
keď by ste účtovali iba, povedzme, 
5 eur za hodinu vašej práce a na-
kupovali tie cenovo najdostupnej-
šie náhradné diely tak, že by na-
príklad výmena predného tlmiča 
stála vašich zákazníkov len 25 eur, bolo by 
to stále drahšie ako nula eur, ktoré by za po-
dobnú službu účtoval váš sused.

Môžete skúsiť zlacnieť vaše služby tým, že 
si budete za vašu prácu účtovať menej, no 
aj keby ste samotnú prácu ponúkli bezplat-
ne, stále potrebujete kúpiť náhradné diely. 
A z dlhodobého hľadiska budete potrebovať 
nejaký zdroj príjmu. Preto nemôžete pon-
úkať vašu prácu zadarmo večne.

Takže znižovaním cien vašich služieb sa ne-
stanete konkurenčnejším voči vášmu suse-
dovi. Potrebujete sa odlíšiť niečím, čo by 
ľudí priťahovalo a za čo by vám boli ochotní 
zaplatiť. Môžete skúsiť poskytovať základnú 

starostlivosť o vozidlo, alebo môžete zákaz-
níkom ponúknuť nadštandardné služby. Na-
príklad, mohli by ste byť k zákazníkom zdvo-
rilejší ako váš sused, mohli by ste ponúkať 
rýchlejšie služby bez čakania, dlhšiu záruku 
za prevedenú prácu, atď.

Ale boli by tieto extra služby pre zákazní-
kov natoľko dôležité, že by za ne zaplatili, 
povedzme, 200 eur? Možno pre niektorých 
áno, ale je pravdepodobné, že mnohí by 
radšej dostali základné služby zadarmo, ako 
platiť 200 eur za nadštandardnú starostli-
vosť. Týmto ľuďom ide o základnú funkcio-
nalitu. Nezaujímajú sa veľmi o to, čo ste im 
ochotný ponúknuť navyše.

V tomto bode si uvedomíte, že sa musíte 
zamerať na iný typ zákazníkov. Potrebujete 
ľudí, ktorých by neuspokojili služby vášho 
suseda ani keby boli zadarmo; ľudí, ktorí 
jazdia na novších autách, chcú mať nainš-
talované nové diely a ktorí si vážia vyberané 
správanie a včasnosť služieb natoľko, že za 
ne zaplatia. Samozrejme, také služby budú 
drahšie ako tie základné, ktoré ste plánovali 
ponúkať pôvodne. Vzdáte sa svojho plánu a 
namiesto neho otvoríte autoservis s ponu-
kou služieb vysokej kvality pre náročných a 
dobre platiacich zákazníkov.

Tak máme dva autoservisy v jednej štvrti: 
jeden patriaci vášmu susedovi, ktorý pon-

úka základné služby zákazníkom zdarma, 
ale zbiera pritom daň na údržbu vozidiel od 
každého v susedstve, a ten váš poskytujúci 
nadštandardné služby dobre platiacim zá-
kazníkom.

Ak sa niekto pozrie na túto situáciu bez toho, 
aby vedel aký rozhodovací proces jej pred-
chádzal, mohol by si urobiť záver, že súkrom-
né autoservisy sú zo svojej podstaty drahé 
a nechcú ponúkať služby nízko príjmovým 
zákazníkom. Ale ide o nesprávnu interpretá-
ciu. Poznanie neviditeľného rozhodovacieho 
procesu v pozadí nám pomôže pochopiť, 
že existencia daňami dotovaných podnikov 
privedie vlastníka súkromného obchodu k 

rozhodnutiu zanechať jeho plán 
poskytovať lacné služby a namies-
to nich bude ponúkať tie drahšie. V 
tomto príklade autoservis súkrom-
ného vlastníka nie je vo svojej 
podstate drahý. Daňami dotovaný 
servis zamedzil tomu súkromné-
mu, aby bol cenovo prístupnejší.

Hoci používam príklad autoservi-
su, nie je to príbeh o ňom. Hlavná 
myšlienka je tu oveľa všeobecnej-
šia. Rovnakú úvahu by sme mohli 
aplikovať na akýkoľvek produkt či 
službu a dospeli by sme k podob-
ným výsledkom. Základné služby 
dotované daňami znemožňujú 
súkromné poskytovanie rovnakých 
(alebo lepších) služieb a nútia po-
skytovateľov zamerať sa na dobre 

platiacu zákaznícku bázu. Preto sa súkrom-
né služby zdajú byť vo svojej podstate drah-
šie, no je to iba dojem navonok. Pochopenie 
logiky ľudskej voľby, ktorá nás privedie k ta-
kému záveru, nám pomôže uvedomiť si, pre-
čo by sme sa nemali nechať oklamať týmto 
mylným dojmom.

Originál zverejnený na Mises.org

Pre INESS preložila Daniela Potočňáková

iness.sk, 6.2.2015
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Vláda schválila
145 – 151 Rokovanie vlády SR

Národný program boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi na roky 2015 - 2018 (4.2.2015) - 
Návrh Národného programu je zameraný na 
potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
ako aj na zabezpečenie poskytovania pria-
mej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 
v súlade s medzinárodnými a európskymi 
štandardmi a záväzkami SR v tejto oblasti. 
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy 
bude negatívny, v roku 2015 vo výške 310 
150 eur, v období rokov 2016 až 2018 každý 
rok vo výške 308 650 eur.

Návrh zákona o registri adries a o zmene 
niektorých zákonov (11.2.2015) - Cieľom 
návrhu je zriadenie registra adries, evidujú-
ceho adresy a adresné body bytových a ne-
bytových budov a tiež sa novelizuje zákon o 
občianskych preukazoch, v ktorom sa umož-
ňuje elektronicky požiadať o vydanie nového 
občianskeho preukazu. Celkový vplyv na roz-
počet verejnej správy bude negatívny, v roku 
2015 vo výške  349 570,09 eur a v období 
rokov 2016 až 2018 každý rok vo výške 616 
119,24 eur.

Zámery prevodu majetkových účastí SR 
zastúpenej Ministerstvom hospodárstva 
SR a Fondu národného majetku SR na pod-
nikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 
návrh postupu naloženia s majetkovými 
účasťami v tejto spoločnosti (11.2.2015) 
- Zámerom vlády SR je privatizovať a dopri-
vatizovať celú 34 % majetkovú účasť SR 
zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR 
a 15 % majetkovú účasť Fondu národného 
majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.. Navrhuje sa  predaj 49 % akcií 
formou tzv. duálneho procesu, t.j. verejnou 
ponukou akcií na kapitálových trhoch v kom-
binácii s priamym predajom. 

Návrh zákona o prevencii závažných prie-
myselných havárií a o zmene niektorých 
zákonov (18.2.2015) - Návrh ustanovuje 
povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, 
v ktorých sa nachádzajú určité množstvá 
nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila 
prevencia a minimalizovali následky závaž-
nej havárie. Stanovujú sa prísnejšie normy, v 
určitých oblastiach sa znižuje administratív-
na záťaž pre podnikateľskú aj verejnú sféru. 
Návrh bude mať pozitívny aj negatívny vplyv 
na rozpočet verejnej správy, celkový vplyv 
však bude pozitívny, v roku 2015 vo výške 5 
500 eur, v rokoch 2016 až 2018 každý rok 
vo výške 11 000 eur.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR 
SR o matrikách a ktorým sa menia niek-
toré zákony (18.2.2015) - Zavádza sa elek-
tronická matrika. Celkový vplyv na rozpočet 
verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 
vo výške 320 580,05 eur a v rokoch 2016 
až 2018 každý rok vo výške 322 273,33 eur. 

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa usta-
novujú pravidlá poskytovania podpory v 
poľnohospodárstve v súvislosti so schéma-
mi viazaných priamych platieb (18.2.2015) 
- Návrh reflektuje nový európsky legislatívny 
rámec pre priame platby. Hoci základným 
konceptom priamych platieb je ich oddele-
nie od produkcie, určitú časť prostriedkov ur-
čených na priame platby je možné vyplácať 
ako viazanú podporu v tzv. citlivých sekto-
roch, ktoré čelia určitým ťažkostiam. Celkový 
vplyv na rozpočet verejnej správy bude nega-
tívny, v roku 2015 vo výške 3 185 024 eur, v 
roku 2016 vo výške 3 179 000 eur a v roku 
2017 vo výške 3 158 000 eur.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o 
ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia 
niektoré zákony (18.2.2015) - Určujú sa 
podmienky, za ktorých je možné vymedzené-
mu okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou 
vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
s neobmedzenou platnosťou. Za udelenie 
oprávnenia na vykonávanie odbornej prípra-
vy na úseku ochrany pred požiarmi a vydáva-
nie osobitných oprávnení sa navrhuje správ-
ny poplatok v sume 100 eur. Celkový vplyv 
na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, 
každý rok vo výške 105 685 eur.

Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s 
prítomnosťou zahraničných ozbrojených 
síl na území SR a s vyslaním ozbrojených 
síl SR mimo územia SR na účel vojenských 
cvičení v 1. polroku 2015 (18.2.2015) - 
Celkové výdavky za prvý polrok 2015 budú 
vo výške 1 240 687 eur.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o so-
ciálnom poistení a ktorým sa menia niek-
toré zákony (18.2.2015) - Cieľom návrhu 
je zvýšenie sumy starobného dôchodku a 
invalidného dôchodku po dovŕšení dôchod-
kového veku na sumu minimálneho dôchod-
ku to znamená aby bol minimálne na úrovni 
136 % sumy životného minima, zavedenie 
inštitútu vyrovnávacieho príplatku a rozšíriť 
okruh poistencov štátu o kategóriu ohroze-
ného alebo chráneného svedka.

Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet 
verejnej správy na úrovni 16 501 926 eur v 
roku 2015, 32 061 157 eur v roku 2016 a 
30 586 344 eur v roku 2017.

Analýza sociálno-ekonomickej situácie 
okresu a mesta Banská Bystrica s rozšíre-
ním o vybrané problémy okresov Krupina a 
Brezno a návrhy na zlepšenie v sociálnej 
a hospodárskej oblasti (25.2.2015) - Vlá-
da vyčlenila pre Banskú Bystricu a priľahlé 
okresy finančné prostriedky vo výške 18 000 
000 eur, ktoré sú určené na rekonštrukciu 
miestnych komunikácii, obnovu mestského 
parku, menšie projekty v obciach a podporu 
dobrovoľných hasičských zborov. 

Návrh programu spolupráce INTERACT 
III 2014 - 2020 (4.3.2015) - V programo-
vom období 2014 - 2020 je na predložený 
program vyčlenených celkovo 46 344 220 
eur, z toho celková podpora z  fondu EFRR 
predstavuje 39 392 587 eur a národná spo-
luúčasť členských štátov 6 951 633 eur. 
Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpo-
čet verejnej správy, pretože budú potrebné 
finančné prostriedky na úhradu povinného 
národného príspevku vo výške 157 974 eur.

Informácia o priebehu a výsledkoch ofici-
álnej návštevy predsedu vlády SR Róberta 
Fica s podpredsedom vlády a ministrom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR a ministrom hospodárstva SR na Ukra-
jine 6. februára 2015 (4.3.2015) - Predsta-
vitelia vlády SR uskutočnili 6. februára 2015 
oficiálnu návštevu Kyjeva. Premiér odovzdal 
slovenskú humanitárnu pomoc ukrajinské-
mu Červenému krížu a Ministerstvu obrany 
Ukrajiny vo výške 700 tis. eur, prezentoval 
vyčlenenie 810 tis. eur na rozvojovú spolu-
prácu, navýšenie počtu štipendií pre študen-
tov (z 30 na 100) a potvrdil zabezpečenie 
reverzného toku plynu pokrývajúceho 1/3 
ročnej spotreby Ukrajiny.

Správa o priebehu a následkoch povodní 
na území SR v období od júla do konca 
novembra 2014 (11.3.2015) - Na vyko-
návanie povodňových zabezpečovacích a 
záchranných prác boli vynaložené výdavky 
v celkovej výške 16 324 727,78 eur. Z dô-
vodu rozsiahlosti mimoriadnej udalosti v 30. 
týždni už boli vládou SR poskytnuté finanč-
né prostriedky na povodňové zabezpečova-
cie práce pre Žilinský samosprávny kraj vo 
výške 1 800 000,00 eur a na povodňové zá-
chranné práce pre obec Terchová vo výške 2 
560 000,00 eur. Navrhuje sa úhrada výdav-
kov, ktoré boli vynaložené na vykonávanie 
povodňových zabezpečovacích a záchran-
ných prác v celkovej výške 11 964 727,78 
eur a tiež úhrada vo výške 42 646,09 eur 
na vyplatenie priznanej peňažnej náhrady 
za škodu na majetku spôsobenú v priamej 
súvislosti s vykonávaním povodňových za-
bezpečovacích a záchranných prác. 
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Masaker OZE: Tešiť sa, či plakať?
Martin Vlachynský

Posledná kauza s doplatkom pre OZE a 
KVET len potvrdzuje, že hlavným generá-
torom neistoty v „strategickom“ energetic-
kom odvetví je štát.

Učitelia, lekári, súdni úradníci, samozrejme 
– ale fotovoltici? Demonštrácia zo začiatku 
februára patrila k tým menej obvyklým. Ešte 
v roku 2013 sa nenápadne zmenila formulá-
cia jedného odstavčeka v zákone o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie. Tá zaviedla 
sankciu za doteraz nesankciovanú formál-
nu povinnosť nahlásiť plán výroby ÚRSO a 
regionálnej distribučke. Sankciou je strata 
nároku na doplatok pri výkupe elektriny až 
po najbližšie nahlásenie, teda minimálne na 
rok.

Túto zmenu nepostrehlo a povinnosť zane-
dbalo niekoľko stoviek výrobcov, ďalší údaj-
ne narazili na obštrukcie distribučiek, ako 
vracanie plánu pre formálne nedostatky. 
Celkovo sa strata doplatku pre rok 2015 
týka zhruba 1200 výrobcov OZE a KVET, čo 
je tretina z celkového počtu.

ÚRSO sa obhajuje bonmotom „neznalosť zá-
kona neospravedlňuje“ (hoci niektoré ana-
lýzy legálnosť odopretia poplatku spochyb-
ňujú). Distribučky sú spokojné. Už dlhšie 
upozorňujú na finančnú dieru, spôsobenú 
dvojročným posunom pri preplácaní nákla-
dov na výkup zelenej elektriny a ročný vý-
padok tretiny zelených výrobcov im pomôže 
poopraviť si cash flow.

Spokojná je aj vláda. S blížiacimi sa voľbami 
môže ohlasovať ďalšie zníženie cien elek-
triny, keďže v konečnom dôsledku zelené 

doplatky idú z peňaženiek spotrebiteľov cez 
tzv. Tarifu za prevádzkovanie systému.

Majú sa tešiť aj spotrebitelia? Z krátkodobé-
ho hľadiska môžu – nejaké eurá (necelých 
70 miliónov eur) podľa všetkého jednorá-
zovo ušetria. No tie ušetrené eurá sotva vy-
vážia opätovné potvrdenie faktu, že štát si 
celým energetickým odvetvím utiera dlážku.

INESS patrí k vytrvalým kritikom podpory 
OZE formou priamych dotácií. Kritike môže-
me vystaviť samotné strategické ciele eko-
nomicky nezmyselných podielov elektriny z 
OZE, systém garantovaných premrštených 
výkupných cien miesto aukcií, priskorý začia-
tok, nútené finančné zapojenie distribučiek, 
podozrivé udeľovanie licencií a mnohé iné. 
Ale vždy je to kritika z pohľadu trhu – rov-
nako sme kritizovali plán novej jadrovej elek-
trárne s garantovanými výkupnými cenami, 
či dotovanú prevádzku nováckej elektrárne.

Avšak napraviť pokrivený trh úderom úrad-

níkovej päste sa nedá. Aký bude výsledok 
„masakru“ OZE? Niektorí výrobcovia padnú, 
ak si nedokážu vybaviť odklad splátok úve-
ru. Vo viacerých prípadoch môže ísť o firmy, 
ktoré mali výrobu energie len ako pridruženú 
činnosť, najmä družstvá. Ich majitelia a ma-
nažéri chceli byť inovatívni, postavili bioplyn-
ky, najali zamestnancov – len aby zistili, že 
vďaka zabudnutému papieru o všetko teraz 
môžu prísť. Nepôjde ale o žiadne trvalé „vy-
čistenie trhu“, tieto projekty sú príliš lukra-
tívne aby len tak skončili. O rok si už (noví?) 
majitelia dajú sakramentský pozor, aby žia-
den termín neprehliadli a koncové ceny elek-
triny zase vzrastú.

Miesto uznania chyby vlastnej, aj chýb pre-
došlých vlád pri budovaní drahého systému 
podpory OZE, hodila vláda náklady zase len 
späť na súkromný sektor. Ono žiadne rieše-
nie vysokých nákladov OZE ani neexistuje, 
ale transparentné by bolo aspoň preniesť ti-
eto náklady do štátneho rozpočtu a nie skrý-
vať ich v účtoch za elektrinu. Pri následnom 
vynútenom škrtaní výdavkov v školstve, či 
zdravotníctve, by si možno volič lepšie uve-
domil cenu politických rozhodnutí.

Ale situácia je dobrým poučením aj pre pod-
nikateľov. Boj o peňaženku spotrebiteľa je 
ťažký, ale má aspoň jasné pravidlá. No boj 
o priazeň štátneho regulátora je ešte ťažší a 
oveľa zákernejší. Umelé výhody (tu v podobe 
nadtrhových výkupných cien) sa vedia veľmi 
rýchlo otočiť opačným smerom.

Energie-portal.sk, 5.3.2015

Gastrolístky ujedajú zamestnancom z obeda
Ján Dinga

Gastrofirmy koncom februára naplnili titul-
ky novín. Protimonopolný úrad totiž vyšiel 
s podozrením z kartelovej dohody. Úrad 
môže potvrdiť existenciu kartelu a penalizo-
vať jeho účastníkov, kartel samotný je však 
dôsledkom štátnej legislatívy. Odstraňuje 
sa tak následok a nie príčina, ktorou je zlá 
legislatíva. Zákonník práce vyžadujúci od-
delenie príspevku na stravovanie od výplaty 
zamestnanca vytvoril umelý trh s gastrolíst-
kami a zaručil gastrofirmám miliónové tržby, 
ktorým sa na štedrú ziskovú maržu skladá 
väčšina zamestnancov, zamestnávateľov a 
reštauratérov na Slovensku.

Gastrofirmám a ich obhajcom v politike sa 
podarilo vytvoriť dojem, že gastrolístky sú 
benefitom zamestnancov, ktorý dostávajú 
navyše k výplate. Gastrolístky však v sku-
točnosti zamestnanca ochudobňujú z troch 
dôvodov - znižujú jeho čistú mzdu, ktorej 
časť dostáva vo forme gastrolístkov, obmed-
zujú možnosť výberu obeda zamestnanca a 

predražujú stravovacie služby. 

Gastrofirmy totiž zamestnancovi poplatky 
nepriamo účtujú hneď dvakrát – najprv 
poplatok zaplatí svojmu zamestnávateľovi, 
keď gastrolístky v jeho prospech objednáva, 
potom reštaurácii (resp. obchodnému reťaz-
cu), keď gastrolístok vymieňa za hotovosť. 
Zamestnanec tak za gastrolístky zaplatí vo 
forme nižšej mzdy a vyššej ceny za jedlo, 
reštaurácie tieto náklady pochopiteľne zo-
hľadňujú vo svojich cenách.

Na záver preto ostávajú dve kľúčové otáz-
ky: prečo majú slovenskí zamestnanci platiť 
vyše 6-percentnú maržu za službu niekoľ-
kým gastrofirmám, a prečo slovenskí záko-
nodarcovia nie sú ochotní umožniť zvýše-
nie čistej mzdy zamestnancom vyplácaním 
príspevku na stravu rovno do výplaty? Tým 
by sa zamestnancom zvýšila čistá mzda o 
hodnotu lístka a vďaka odstráneniu poplat-
kov sprostredkovateľom aj kúpna sila.
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Nevyhnutným predpokladom na vyriešenie 
tohto rébusu je pochopenie fungovania trhu 
s gastrolístkami a poctivá diskusia o ich 
zmysle. Zrušenie povinnosti zabezpečovania 
stravovania je totiž v prvom rade o slobodnej 
voľbe použitia vlastného príjmu zamestnan-
ca, ktorého súčasná legislatíva núti znášať 
náklady nevyžiadaných služieb. (Text bol zve-
rejnený v časopise Revue Priemyslu)

Problematike je venovaný najnovší INESS 

Policy Note s názvom Gastrolístky ujedajú 
zamestnancom z obeda.

Jeho základné závery: 

- Nízka konkurencia na trhu s gastrolístkami 
zabezpečuje gastrofirmám vysoké marže, čo 
znižuje hodnotu, ktorú získavajú zamestnan-
ci

- Zamestnanci by mali mať možnosť získať fi-
nančný príspevok na stravovanie, ak nechcú 

používať drahé gastrolístky

- Príspevok by mal byť oslobodený od dane 
z príjmu rovnako, ako sú oslobodené príspe-
vky na nákup gastrolístkov.

IPN Gastrolístky ujedajú zamestnancom z 
obeda si môžete zdarma stiahnuť vo formá-
te pdf na linku http://goo.gl/zKYtKX

Otvorený list prezidentovi k II. pilieru
Poslanci nechali sporiteľov v štichu. Obrá-
tili sme sa preto na prezidenta, aby zákon, 
ktorý neodstránil neprimerané krátenie ich 
dôchodokov, vetoval. K Výzve sa pripojili INE-
KO, Konzervatívny Inštitút M.R.Štefánika a 
Nadácia F.A.Hayeka.

Otvorenie II. piliera by malo počkať do mo-
mentu, kým problém krátenia nebude od-
stránený.

Vážený pán prezident,

dovoľte nám obrátiť sa na Vás so žiadosťou 
o vetovanie návrhu novely zákona upravujú-
cej otvorenie II. piliera, ktorý Národná rada 
SR schválila dňa 4.2.2015.

Poslanci prijali novelu, ktorá umožní spori-
teľom prehodnotiť ich rozhodnutie, nena-
pravila však nedostatky, ktoré významným 
spôsobom môžu ich rozhodnutie ovplyvniť. 
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasní spori-
telia nečelia žiadnej katastrofickej udalosti, 
ktorá by vyžadovala okamžité otvorenie II. 
piliera, myslíme si, že prepracovanie návrhu 
novely zákona a najmä zapracovanie systé-
mových zmien, ako je náprava neprimerané-
ho krátenia dôchodku sporiteľov z I. piliera 
a nedostatočné riešenie aktuálnej situácie 
sporiteľov na dôchodku, by pomohlo zvýšiť 
budúcu stabilitu dôchodkového zabezpeče-
nia.

1) Je verejne známou skutočnosťou, že na 
výplatu dôchodkov z I. piliera nestačia zdroje 
zo Základného fondu starobného poistenia 
Sociálnej poisťovne. Jeho príjmy dokážu 
aj s dotáciou zo štátneho rozpočtu pokryť 
len 73% výdavkov fondu. Výdavky sú pre-
to už od spustenia reformy financované aj 
Rezervným fondom solidarity a prebytkami 
ostatných fondov v Sociálnej poisťovni. Ka-
ždý sporiteľ dostáva dôchodok aj z prvého 
piliera, ale jeho časť za dobu sporenia je 
znížená tak, ako keby sporitelia platili len do 
Základného fondu starobného poistenia. V 
skutočnosti platia omnoho viac, na čo neu-
pozorňujú len analytici ekonomických think 
tankov, ale aj Inštitút finančnej politiky (IFP) 
na Ministerstve financií SR vo svojej ana-
lýze  v roku 2012 na str.41: „V kontraste s 
nárokom na dôchodok vo výške 50 % ide o 
zjavný nesúlad a znevýhodnenie dôchodko-
vých sporiteľov, ktorí sa týmto spôsobom po-
dieľajú na financovaní deficitného priebežne 
financovaného dôchodkového systému. „

Výsledkom je, že sporiteľom je priznaný niž-
ší dôchodok z I. piliera. Sporitelia tak počas 
poberania dôchodku selektívne zlepšujú de-
ficitný rozpočet Sociálnej poisťovne, a to bez 
ohľadu na ich príjem. Skupina poslancov sa 
preto na jeseň 2014 obrátila na Ústavný súd 
SR, aby preskúmal takýto diskriminačný, se-
lektívny postup. Je ťažké predpovedať, kedy 
a ako Ústavný súd SR rozhodne.

Rozhodnutie bude významné najmä pre spo-
riteľov, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch 
čeliť dileme, či ostať alebo nie v II. pilieri. Pre 
mnohých sporiteľov je, okrem iných vlast-
ností II. piliera, dôležitá aj predpokladaná 
hodnota výsledného dôchodku z oboch pilie-
rov. Pre sporiteľa s celoživotnou priemernou 
mzdou, ktorý dnes odchádza na dôchodok, 
znamená neprimerané krátenie výpadok 
dôchodkového príjmu 13 € mesačne. Dnes 
vládu motivovali k otvoreniu II. piliera okrem 
iného aj ponuky životných poisťovní vo výške 
30 € mesačne, o ktorých vládny IFP tvrdí, že 
by mali byť vyššie o 2 až 4 eurá. Neprimera-
né krátenie hrá teda násobne väčšiu rolu 
ako atraktívnosť ponúk poisťovní. Je preto 
zrejmé, že nastavenie krátenia dôchodkov 
sporiteľov má zásadný vplyv pri finančnom 
hodnotení zotrvania v II. pilieri.

Sporitelia v II. pilieri tak môžu vykonať roz-
hodnutie, ktoré by neurobili, ak by podmien-
ky výpočtu ich dôchodkov boli nastavené pri-
merane. Dnešný stav tak vyhovuje tej strane, 
ktorá má za cieľ znížiť počet sporiteľov. Vyho-
vuje to ministrovi financií, ktorý už dnes ale 
hlavne v budúcnosti nebude musieť dotovať 
Sociálnu poisťovňu v takom rozsahu, aký by 
zodpovedal skutočne zaplateným odvodom 
sporiteľov.

Problém nízkych starobných dôchodkov spo-
riteľov bol už predložený Ústavnému súdu 
SR. Bolo by preto minimálne prezieravé po-
čkať s otváraním II. piliera na jeho verdikt, 
nakoľko môže mať významný vplyv na roz-
hodnutie stoviek tisíc sporiteľov.

2) Druhým dôvodom pre vrátenie návrhu 
novely zákona je absencia riešenia situácie 
sporiteľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, nie 
sú spokojní s ponukami životných poisťovní 
a nechcú vracať úspory späť do I. piliera. Nie 
vlastnou vinou sa ocitli v situácii len vznikaj-
úceho trhu s doživotnými dôchodkami, ktorý 
z viacerých aj oprávnených dôvodov nemusí 

pre každého generovať atraktívne ponuky. 
Odborná verejnosť tak sporiteľom odporúča 
čakať, prípadne využívať metódu výberu vý-
nosov z úspor. Takáto rada je ale nevhodná 
pre tých, ktorí príjem potrebujú a nevyužijú 
možnosť vrátenia úspor do priebežného pi-
liera.

Existuje pritom riešenie, ktoré by umožnilo 
prístup k úsporám. Takým návrhom by bol 
regulovaný programový výber, ktorý by umož-
ňoval sporiteľom vyberať v mesačných ma-
lých sumách svoje úspory, ktorých zostatok 
sa bude naďalej zhodnocovať v správcovskej 
spoločnosti. Suma by bola nastavená záko-
nom, transparentne, na základe úmrtnost-
ných tabuliek Štatistického úradu SR. Pri 
priemernej očakávanej dobe dožitia by tak 
sporiteľ vyčerpal svoje celé úspory, čo nie 
je možné pri súčasných ponukách životných 
poisťovní. Toto riešenie by malo mať dočasný 
charakter, kým odborná verejnosť nepripraví 
trvalé a politickou obcou akceptovateľné rie-
šenia prístupu k úsporám.

Chceli by sme Vás preto požiadať o  vráte-
nie schválenej novely zákona 43/2003 Z.z. 
a odporučiť poslancom odstránenie vyššie 
uvedených nedostatkov v novom, komplex-
nejšom návrhu novely zákona. Poslanci tým 
získajú možnosť upraviť ustanovenia tak zá-
kona o sociálnom poistení, ako aj zákona o 
starobnom dôchodkovom sporení. Neskôr, v 
čase otvorenia II. piliera sa sporitelia budú 
môcť rozhodovať na základe skutočnosť re-
flektujúcich údajov. Dôchodcovia sporitelia 
zase dostanú nástroj, ako zabezpečiť svoj 
životný príjem bez nutnosti akceptovať ponu-
ky životných poisťovní. Radi by sme pritom 
upozornili, že každý bod samostatne pova-
žujeme za dôvod na prepracovanie prijatej 
legislatívy.

V prípade potreby Vám radi poskytneme ďal-
šie podrobnejšie informácie.

K žiadosti sa svojim podpisom pripájajú:

Radovan Ďurana, INESS

Peter Goliaš, INEKO

Peter Gonda, Ondrej Dostál , Konzervatívny 
Inštitút M.R. Štefánika

Matúš Pošvanc, Nadácia F.A. Hayeka

iness.sk, 10.2.2015

http://goo.gl/zKYtKX
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Výzva na vetovanie zákona o zrušení poplatkov v zdravotníctve 
INESS odporúča podporiť návrh na vetova-
nie zákona o zrušení poplatkov v zdravotníc-
tve:

Výzva na vetovanie zákona

Vážený pán prezident,

dňa 12. 2. 2015 schválila Národná rada Slo-
venskej republiky vládny návrh zákona, ktorý 
upravuje platby v zdravotníctve.

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať, 
aby ste túto schválenú novelu zákona č. 
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej sta-
rostlivosti uhrádzanej na základe verejné-
ho zdravotného poistenia a o úhradách za 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov 
nepodpísali a vrátili ju na opätovné preroko-
vanie NR SR.

Novela zákona zakazuje prevažnú väčšinu 
priamych platieb u poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti. Okrem iného zakazuje 
lekárom vyberať platby za vyšetrenia, ktoré 
nemajú zazmluvnené so zdravotnými pois-
ťovňami. Ruší možnosť legálneho spoplatne-
nia časti ordinačných hodín na prednostné 
vyšetrenie.

Domnievame sa, že zákaz spoplatňovania 
nezazmluvnených výkonov nie je v súlade s 
Ústavou SR. Lekári, ktorí v dobrej viere usku-
točnili investíciu do vzdelania a vybavenia 
ambulancie, nebudú môcť túto svoju inves-
tíciu využívať očakávaným (dosiaľ legálnym) 
spôsobom.

Možnosť spoplatnenia prednostného objed-
nania na konkrétny termín (s obmedzením 
na max 25 % ordinačných hodín) významne 
uľahčuje život pacientom, ktorí sú zamestna-
ní, pacientom, ktorí musia absolvovať viace-
ré vyšetrenia v krátkom čase, ako aj ďalším 
skupinám obyvateľov, ktoré potrebujú skrátiť 
čas v čakárňach praktických lekárov, či leká-
rov špecialistov na minimum. Vládna strana 
de facto znárodnila doteraz súkromný čas 
pacientov, pre ktorých je čas ekonomický 
statok a sú ochotní za jeho ušetrenie platiť.

Zrušením možnosti prednostného objedna-

nia sa zhorší rozsah dostupných služieb a 
možnosť voľby pre slovenského pacienta.

Táto zmena neprešla nijakou verejnou disku-
siou, odborným pripomienkovaním, pretože 
bola schválená ako poslanecký pozmeňova-
cí návrh v II. čítaní.

Vyberanie poplatkov na základe zákona 
umožňuje lekárom poskytovať služby, spoje-
né s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
legálne, tieto poplatky vykázať ako príjem 
ambulancie a použiť ich pre zlepšenie vyba-
venia ambulancií.

Zákaz poplatkov povedie k presunu týchto 
finančných prostriedkov do tzv. šedej zóny. 
Zákazom vyberania poplatkov sa totiž ne-
zmení nerovnováha medzi dopytom a zdroj-
mi v zdravotníctve, neodstránia sa motivácie 
platiť a vyberať poplatky, ale povedie to k 
snahám zo strany pacientov, aj lekárov, ob-
chádzať tento zákaz a tým aj k zbytočnej kri-
minalizácii a toľko kritizovaným úplatkom v 
zdravotníctve..

Sme presvedčení, že transparentné platby 
sú efektívnejším, funkčnejším a solidárnej-
ším spôsobom financovania než netranspa-
rentná bezplatnosť.

Objednanie pacienta na konkrétny termín 
určite nie je zdravotnícky výkon, aj keď to 
poslanci NRSR odhlasujú v zákone. Je to 

služba pacientovi, ktorý z osobných, zdra-
votných, alebo pracovných dôvodov nemá 
možnosť čakať. Je to súčasne aj možnosť le-
gálneho zlepšenia príjmov ambulancií, ktoré 
často poskytujú zdravotnú starostlivosť bez 
toho, že by im ju zdravotné poisťovne uhrád-
zali v plnom rozsahu. 

Vážený pán prezident, veríme, že ste, rovna-
ko ako my, odporcom lacného populizmu, 
ktorý sa snaží opatreniami, ako je tento zá-
kon, nahrádzať skutočné riešenia kritického 
stavu slovenského zdravotníctva, obrovské 
rozkrádanie verejných prostriedkov v ňom 
cirkulujúcich a neustále sa snažiaceho po-
staviť pacienta proti lekárovi. Veríme, že 
prijmete naše argumenty za svoje a vráti-
te tento zákon parlamentu s odporúčaním 
neschváliť ho ako celok, alebo z neho pri-
najmenšom vypustiť zákaz poplatkov za vy-
šetrenia, ktoré lekári nemajú zazmluvnené 
so zdravotnými poisťovňami a zákaz legálne-
ho spoplatnenia časti ordinačných hodín na 
prednostné vyšetrenie.

Tento zákon nič nerieši povedie len k zhor-
šeniu situácie v slovenskom zdravotníctve. 
Snaha nahovoriť občanom, že treba zrušiť 
výhody niektorým, aby sa všetci mali lepšie, 
je klamlivá, historická skúsenosť hovorí, že 
sa všetci budú mať horšie.

Juraj Petrovič, podpredseda Občianskej kon-
zervatívnej strany (OKS)

Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ Health Policy 
Institute (HPI)

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inšti-
tútu M. R. Štefánika (KI)

Richard Ďurana, riaditeľ Inštitútu ekonomic-
kých a spoločenských analýz (INESS)

Ondrej Dostál, predseda OKS

Peter Pažitný, analytik HPI

Radovan Kazda, vydavateľ

Ivan Kuhn, analytik KI

V Bratislave dňa 16. februára 2015.

INESS na workshope Život po matfyze
Ján Dinga sa 19.2.2015 zúčastnil worksho-
pu na Fakulte matematiky, fyziky a informa-
tiky Univerzity Komenského v Bratislave. 
Cieľom podujatia bolo prepojiť študentov a 
absolventov fakulty a priniesť zaujímavosti z 
praxe.

Workshopu sa zúčastnilo približne 20 štu-
dentov, a diskutovalo sa najmä o cene štátu 
a štruktúre štátneho rozpočtu, ako aj o pro-
blémoch trhu práce a možných riešeniach 
vysokej nezamestnanosti.
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6. ročník Seminára rakúskej ekonómie (SREk)
V dňoch 5. – 8. marca 2015 INESS zorgani-
zoval v poradí už 6. ročník Seminára rakúskej 
ekonómie, kde sa zišli vysokoškolskí študen-
ti z celého Slovenska a Českej republiky, aby 
si vypočuli kvalitné a zaujímavé prednášky 
zahraničných a domácich lektorov.

V kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre 30 vy-
braní študenti získali vedomosti  o rakúskej 
škole ekonómie, fungovaní trhového me-
chanizmu a dopadoch intervencie štátu do 
slobodnej výmeny. Študenti a deviati pred-
nášajúci spolu v interaktívnych diskusiách 
rozoberali široké spektrum tém, od morálky, 
filozofie, politickej ekonómie až po centrálne 
banky či duševné vlastníctvo.

Štvordňový seminár otvoril vo štvrtok večer 
prednáškou o rakúskej škole ekonómie a 
jej metodologickom prístupe JUDr. Matúš 
Petrík. Rozprával o počiatkoch ekonomické-
ho myslenia, o popredných predstaviteľoch 
rakúskej ekonómie a ich myšlienkach. V 
piatok ráno začal blok prednášok Ján Din-
ga z INESS, ktorý rozprával o cene štátu, o 
verejných výdavkoch a verejnom dlhu. Pred-
poludním pokračoval prednáškou Dr. David 
Lipka, dekan na School of International Re-
lations and Diplomacy na Anglo-American 
University v Prahe. Pôsobí tiež ako výskum-
ník talianskeho International Center for Eco-
nomic Research (ICER). Vo svojej  téme „Li-
beralism and its enemies“ hovoril aj o tom, 
prečo niekedy majú ľudia, napriek tomu, že 
trhové mechanizmy prinášajú spoločnosti 
prosperitu, tendenciu vnímať ich negatívne. 
Po prednáške sa diskutovalo aj o tom, akú 
úlohu hrali vo svojej dobe diela a názory 
Adama Smitha a ďalších veľkých ekonómov. 
Poobede vo svojej prednáške „Internet regu-
lations and censorship“, predstavil účastní-
kom Pavol Lupták zo spoločnosti Nethemba 
formy zabezpečenia súkromia na internete. 
Prof. Michael Munger, riaditeľ PPE progra-
mu (Philosophy, Politics and Economics) na 
Duke University v USA a hlavná hviezda po-
dujatia, vysvetľoval vo svojej prednáške mo-
del „basic income“, čiže základného príjmu 
pre každého. Hovoril o objeme sociálnych 
platieb, neefektívnosti ich prerozdeľovania 
a popísal riešenie, ktoré by ľudí stimulova-
lo k aktivite. Podvečer Juraj Karpiš z INESS 
prednášal o peniazoch a menách. Venoval 
sa téme centrálnych bánk a ich monopolné-
mu postaveniu v distribúcii peňazí. Po veče-
ri sa študenti a lektori stretli v neformálnej 
atmosfére v kaštieľskom salóniku, kde do 
neskorých nočných hodín diskutovali s lek-
tormi o najrôznejších témach ako napr. po-
vinné očkovanie pre deti, kríza v eurozóne, 
štát ako centrálny regulátor či o slovenských 
ekonomických zvyklostiach.

V sobotu ráno Martin Vlachynský z INESS 
otvoril tému prírodné zdroje a energetika. 

Hovoril o historických skúsenostiach s na-
kladaním so surovinami a zdanlivej hrozbe 
ich vyčerpania. Po ňom nasledovala druhá 
prednáška Dr. Davida Lipku, pre záujem 
zo strany publika (namiesto prednášky na 

tému International Relations)  pokračoval vo 
svojej predošlej prednáške o liberalizme. S 
poslucháčmi rozobral koncept subjektivity 
ľudských preferencií a toho, či ich z pohľadu 
ekonómie dokážu politici vôbec reflektovať. 
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Poobede prišla na rad druhá prednáška 
Prof. Mungera, ktorú otvoril populárnym eko-
nomickým videom Keynes vs. Hayek, ktoré 
originálnym spôsobom vysvetľuje protichod-
né argumenty dvoch najznámejších ekonó-
mov, a v ktorom Prof. Munger i sám v úvode 
účinkuje (policajt Mike pri vstupe do sály). 
Následne hovoril o skutočne dobrovoľnej 
výmene a „morálnosti“ cenovej tvorby, ktorú 
popísal na množstve reálnych príkladov. Po 
ňom prednášal Juraj Bednár zo spoločnosti 
DIGMIA o formách decentralizácie na inter-
nete, o platení za služby a tovary pomocou 
bitcoinu a o internetových komunitách a 
službách, ktoré zjednodušujú výmenu a zís-
kavanie informácií a zefektívňujú fungovanie 
spoločnosti. Cyklus prednášok ukončil v so-
botu opäť Dr. David Lipka, témou s názvom 
„Nozick, Adam Smith, Rawls and Liberty“. 
Priblížil, ako sa spomenutí autori vo svojich 
dielach vysporiadali s témou morálky, etiky 
a ich miesta v ekonómii. Večerný voľný pro-
gram bol opäť pestrý. Študenti mali možno-
sť porozprávať sa osobne s lektormi a zažili 
skvelý hudobný zážitok, ktorý poskytol jeden 
zo študentov hrajúci na gajdách tradičné 
talianske a slovenské ľudové skladby. Noc 
bola dlhá a študenti diskutovali až do rána.

Záverečný deň SREku začal Dr. Richard 
Ďurana z INESS témou duševného vlastníc-
tva. Zdôvodnil, prečo patenty a copyrighty 
pôsobia ako brzdy ekonomického rozvoja 
a inovácií, a uviedol množstvo príkladov z 
minulosti. Pred obedom prezentoval svoju 
záverečnú prednášku aj Prof. Munger, ktorú 
venoval téme „Limits and problems of sha-
ring economy“. Sharing economy, ako myšli-
enka zdieľania statkov, ktoré v určitom čase 
nevyužívame, ľuďom, ktorí ich dopytujú. Ako 
príklady fungovania „trhu zdieľania“ slúžia 
aplikácia UBER, ktorá sa v USA teší veľkej 
popularite a pomaly sa presadzuje i v Euró-
pe, či ubytovacia platforma Airbnb. Po obe-
de nastal záverečný ceremoniál, ktorému 
predchádzala krátka prezentácia od Martiny 
Bacíkovej zo študentskej organizácie „Stu-
dents for Liberty CZ“. Martina predstavila 
činnosť organizácie a možnosti zapojenia 
sa do jej aktivít. Následne Dr. Richard Ďura-
na ukončil seminár poďakovaním zo strany 
INESS a odovzdal spolu s Prof. Mungerom a 

Dr. Davidom Lipkom účastníkom certifikáty o 
absolvovaní seminára. 

Všetci účastníci získali balíček vybavený 
kvalitnou ekonomickou literatúrou a ďalšími 
študijnými materiálmi. Týmto srdečne ďaku-
jeme Nadácii Tatra Banky za podporu, vďaka 
ktorej sme opäť mohli uskutočniť ďalší vyni-
kajúci ročník seminára. Veľká vďaka patrí aj 
mediálnym partnerom – týždenníku Trend a 
portálu Aktuality.sk.

Economic Strategies for Poland and the Region
Zástupca INESS Martin Vlachynský sa 11.3. 
na pozvanie CEA a THE KOSCIUSZKO INSTI-
TUTE zúčastnil vo Varšave konferencie Eco-
nomic Strategies for Poland and the Region.

V paneli spoločne so zástupcami Česka a 
Poľska diskutoval ekonomickú budúcnosť 
strednej Európy.



PRO MARKET
Uberpodnikanie

Mobilné aplikácie pomaly ale isto menia 
štruktúru trhu. Vďaka virtuálnym platfor-
mám sa dokáže zoskupovať aj roztrúsený fi-
nančný, technický aj ľudský kapitál bez toho, 
aby sa presunuli vlastnícke práva, či prišlo k 
vytvoreniu pyramídovej štruktúry.

Jedným z najznámejších príkladov je apli-
kácia Uber, ktorá umožňuje ľuďom využívať 
ich automobily, čas a šoférske zručnosti na 
poskytovanie dopravy. Koncom roka 2014 
bolo len v USA viac ako 160 000 Uber-vodi-
čov. Predstavuje rýchle riešenie, ako si môžu 
pomôcť nezamestnaní, či nízkopríjmoví. Pa-

radoxne, napriek tomu, že UBER drví trh níz-
kymi cenami, jeho vodiči (minimálne v USA) 
zarábajú na hodinu viac, ako bežní taxikári. 
Priaznivcov gender-štúdii zase poteší, že 
oproti 1% regulárnych taxikárok (podľa iných 
zdrojov 8%) je Uber-šoférok až 14%.

Pro/Anti Market
Každá platforma spájajúca milióny ľudí je 
prirodzeným podhubím pre inovácie. Forbes 
priniesol príbeh filipínskeho imigranta Gavin 
Escolara. Profesionálny šperkár po imigrácii 
nevedel preraziť na trhu, preto si začal privy-
rábať ako Uber šofér. Čoskoro prišiel na to, 
že denný kontakt s ľuďmi je skvelou príleži-
tosťou predstaviť im svoj šperkársky biznis. 
Začal v aute vystavovať svoje vzorky a dnes 
zarába štvrť milióna dolárov ročne.

Postupne pribúdajú aplikácie, ktoré umož-
ňujú zdieľať váš byt, náradie, kufre, či opa-
trovať psa počas dovolenky. Jedinou prekáž-
kou sú daňové a pracovné zákony a takisto 
odpor doteraz privilegovaných skupín, ktoré 
sa cítia novými „poriadkami“ ohrozené.

Pokrok sa síce zastaviť nedá, ale niektoré 
krajiny vie na dlho obísť....  

ANTI MARKET
Koľko v budúcnosti ušetria elektrické 
autá?

Téme elektromobilov a elektromobility sme 
sa už na stránkach iness.sk venovali neraz. 
Naša kritika sa zameriavala na násilné za-
vádzanie vybranej technológie do spoloč-
nosti, pričom jej výhody zďaleka nie sú také 
zjavné, ako sa prezentujú (čo je jasné už z 
pohľadu úspešnosti týchto áut u zákazníkov 
bez dotácií).

Je však pravda, že prevádzkové náklady 
elektromobilov (na „palivo“, teda elektrinu) 
sú nižšie ako u automobilov so spaľovacím 
motorom. S klesajúcou cenou a stúpajúcou 

kvalitou technológií (najmä batérií), vykúpe-
nou miliardami dotácii na západe, sa elekt-
romobily v nákladovosti pomaličky približujú 
autám so spaľovacím motorom.

Je tu však jedno veľké ALE, na ktoré upo-
zornil napríklad Tim Worstall z Adam Smith 
Institute. Prečo je poháňanie elektrických 
áut lacnejšie? Pretože benzín/nafta sú na 
jednotku energie drahšie. Prečo sú drahšie? 
Pretože sú zaťažené spotrebnými daňami.

To vieme. Ročne sa na spotrebnej dani z 
minerálnych palív na Slovensku vyberie viac 
ako miliarda eur. To je viac ako 8% daňových 
príjmov štátneho rozpočtu. Nie všetko je 
uvalené na palivá v doprave, ale pri pohľade 
na spotrebu nafty a benzínu vieme odhadn-
úť, že je to výrazná časť, povedzme že zhru-
ba 800 miliónov eur.

S rozširovaním elektromobilov by tieto príjmy 
klesali. Vzdá sa vláda toľkých peňazí? To sot-
va, preto môžeme čakať, že akonáhle bude 
tento fiškálny efekt väčší ako zanedbateľný, 
vláda bude hladať náhradu. Zavedie nové 
dane (na elektrinu? Podniky už spotrebnú 
daň z elektriny, hoci relatívne malú,  pla-
tia...), alebo zvýši existujúce. Šoférom tak 
ušetrené eurá za benzín zmiznú z peňažen-
ky iným spôsobom.

To bude výrazne viditeľné až v momente, 
keď počet elektromobilov dosiahne zaujíma-
vé čísla. Zatiaľ sa toto „vyhýbanie daniam“, 
ak mám použiť rétoriku verejnej správy, vy-
krýva z iných zdrojov. Elektromobily sú tak 
akési malé daňové raje na kolieskach.

INESS na TTIX2015
V dňoch 18-20.2.2015 sa zástupca INESS 
Martin Vlachynský na pozvanie Open Society 
Foundations zúčastnil v Istanbule medziná-
rodného stretnutia think tankov pod názvom 
Think Tank Initiative Exchange 2015.

Hlavnou témou bola kvalita výskumu v think 
tankoch. Za účasti zhruba 150 zástupcov in-
štitúcii zo všetkých kontinentov sa preberali 
nielen metodické či recenzentské aspekty, 
ale aj diseminácia a propagácia výsledkov. 
Ako príklad bol prezentovaný aj projekt 
INESS Cena štátu či Rómsky mýtus.

Prednáška pre Mladých Liberálov
V diskusnom paneli na kongrese občianske-
ho združenia Mladých Liberálov vystúpil aj 
Martin Vlachynský z INESS.

Spoludiskutujúcimi boli Kamil Boroš z X-
-Trade Brokers a Tomáš Púchly z Hospodár-
skych novín. Témou bola budúcnosť európ-
skej ekonomiky vzhľadom k aktuálnemu 
vývoji v Grécku.
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PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA

Politický projekt euro má vážne problémy. Zdá sa, 
že Friedmanova kliatba sa začala napĺňať. Best-
seller nemeckého ekonóma Phillipa Bagusa v slo-
venskom vydaní TRIM Broker a INESS.

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZNAM ZLATA 
AKO KOMODITY S MONETÁRNYM DOPYTOM

Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? 
Možno považovať zlato za peniaze? Je zlato v 
bubline? Odpovede aj na tieto otázky hľadáme v 
publikácii Ekonomický význam zlata ako komodi-
ty s monetárnym dopytom.

MARTIN ŠTEFUNKO: EKONÓMIA SLOBODY

E-kniha popisuje základné myšlienky rakúskej 
školy ekonómie a ich aplikácie. Rakúska škola 
dávno pred kolapsom komunizmu popísala pro-
blémy socialistického ekonomického plánovania 
a jej dnešní predstavitelia úspešne predpovedali 
finančnú krízu. 

Monitoring čerpania štrukturálnych fondov 
v sociálnej oblasti v období 2007-2011 s 
podtitulom Nákladné zvyšovanie počtu no-
vých lôžok a zariadení, izolácia klientov od 
komunít pretrváva. Autori v tekto publikázii  
pripravili rozsiahlu analýzu využívania štruk-
turálnych fondov na sociálnu oblasť, identi-
fikovali kľúčové problémy a navrhli možné 
cesty ich zlepšenia.

Publikácia s názvom Atómová hrozba a pod-
titulom Prehnané podnikateľské sebavedomie 
slovenskej vlády a poskytnuté štátne garancie 
môžu vyjsť slovenských spotrebiteľov draho sa 
venuje sa ekonomickým dopadom plánovanej 
výstavby Nového jadrového zdroja v Jaslov-
ských Bohuniciach na spotrebiteľov elektriny.

Minimálna mzda – účinný nástroj na zvyšo-
vanie nezamestnanosti. Cieľom zvyšovania 
minimálnej mzdy je znižovanie chudoby a 
zvyšovanie sociálneho štandardu pracujú-
cich. INESS pri tejto príležitosti vypracoval 
publikáciu Minimálna mzda – účinný nástroj 
zvyšovania nezamestnanosti, ktorá sa zao-
berá závermi dlhodobého výskumu vplyvu 
minimálnej mzdy na trh práce, rovnako ako 
analýzou slovenských dát.

Odvaha na nové sociálne služby predsta-
vuje alternatívny pohľad na poskytovanie 
sociálnych služieb oproti súčasnej štátom fi-
nancovanej schéme podpory inštitucionálnej 
starostlivosti. Publikácia popisuje príčiny a dô-
vody, prečo starostlivosť poskytovaná v rámci 
prirodzených komunít je nielen hodnotnejšia z 
pohľadu prijímateľov týchto služieb, ale v ko-
nečnom dôsledku aj lacnejšia pre daňového 
poplatníka.

INESS Publikácie & Policy Notes

INESS Policy Note 1/2015 Gastrolístky ujedajú zamestnancom 
z obeda

Rozoberá problematiku gastrolístkov a gastrofiriem, ktoré ich pon-
úkajú do obehu.

INESS Policy Note 1/2013 Investičné stimuly  
Venovaný problematike investičných stimulov na Slovensku. Dozvie-
te sa zaujímavé štatistiky a zhodnotenie efektivity. Záver patrí trom 
alternatívnym reformám súčasnej politiky poskytovania investič-
ných stimulov.

INESS Policy Note 5/2012 Nižšími odvodmi za vyššiu zamestna-
nosť  
Jednou z najväčších prekážok vytvárania nových pracovných miest 
na Slovensku je vysoká miera odvodového zaťaženia. Zlepšenie 
situácie by mohlo priniesť zníženie odvodového zaťaženia nízkoprí-
jmovým skupinám podľa návrhu opísaného v tomto INESS Policy 
Note. Návrh by podporil vznik tisícov pracovných miest a zníženie 
odvodov by pocítili státisíce zamestnancov.

INESS Policy Note 4/2012 Ako znižovať výdavky v oblasti: Pod-
pora osobnej železničnej dopravy 

Zameraný na možnosti šetrenia verejných zdrojov. Dozviete sa v 
ňom, na ktorých tratiach by bolo pre štát výhodnejšie posielať ta-
xíky miesto vlakov a aká je potenciálna úspora v prípade ďalšieho 
rušenia tratí.

INESS Policy Note 3/2012 Penzijný systém, kam SMERuješ? 
Reforma dôchodkového systému bude vytvárať v dohľadnej 
budúcnosti obrovské schodky. Vplyvom reformy klesnú dôchodky 
dnes ešte pracujúcim státisícom ľudí mesačne o desiatky až stovky 
eur. Táto reforma nebola posledná, treba sa pripraviť na ďalšie 
znižovanie dôchodkov. Penzijný systém by mal byť prehodnotený od 
základov, parametrické zmeny nestačia.

Publikácia Rómovia a sociálne dávky vyvracia 
rozšírené presvedčenie o tom, že pracujúca 
majorita živí zo svojich daní najmä mnohopo-
četné rómske rodiny poberajúce sociálne dáv-
ky. Publikácia detailne rozoberá smerovanie 
rôznych sociálnych dávok v spoločnosti. Súčas-
ťou je aj webová stránka iness.sk/mytus.

INESS Knihy

Všetky publikácie a Policy Notes si môžete zdarma stiahnuť na 
stránke iness.sk v sekcii Publikácie. 

Knihy je možné zakúpiť osobne v kancelárii INESS (okrem e-kníh) 
alebo na dobierku objednávkou cez sekciu Knihy na stránke 
iness.sk.
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