
„Vláda dosť veľká na to, aby 
vám dala všetko, čo chcete, je 
dosť veľká aj na to, aby vám 
zobrala všetko, čo máte.“

Gerald Ford
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Bolo tesne pred obedom, kedy pracujúci s 
otupenými zmyslami po niekoľkých hodinách 
práce so zapnutým autopilotom šoférovali svoje 
nohy k neďalekej obľúbenej reštaurácii na obedové 
menúčko. 

Zrazu vidia pred sebou papierového hada, ktorého 
jeden koniec je na začiatku ulice a druhý koniec 
v nedohľadne. Okolo tohto hada behajú nejakí 
zanietení ľudia, redaktori s mikrofónmi a celú 
udalosť sníma niekoľko 
kamier. Dokonca im 
nad hlavami bzučí dron. 
Predobedná letargia 
je fuč a zaujímajú sa, 
o čo ide. Mládencom s 
letákmi ich priam trhajú 
z ruky a dozvedajú sa, 
že papierový had má 
takmer štvrť kilometra. A 
že pozostáva zo všetkých 
formulárov, ktoré musí 
malý podnikateľ na 
Slovensku prečítať, 
vyplniť a zaslať na 
príslušný úrad, aby si 
splnil zákonné povinnosti. 
Takmer 700 strán!

Takto vyzerala 
sprievodná akcia k 
zverejneniu výsledkov 
nášho Byrokratického 
indexu za rok 2017 a 
oslavy Medzinárodného 
dňa byrokracie, ktorý 
sme vlani prisúdili 29. 
septembru. 

Byrokrat je takmer nadávka. Slovo byrokracia znie 
príšerne. Vďaka návalom papierov, formulárov 
a povinností sa niet čo čudovať, že podnikatelia 
pri zmienke o nej dostávajú alergické reakcie. 
Každý vie, že jej je priveľa, každý ju chce okresať. 
Ale koľko je to priveľa? Ako prví sme to spočítali 
na príklade malej modelovej firmy. A výsledky sú 
alarmujúce. Fungovanie malej firmy vyžaduje 
vykonanie 78 administratívnych úkonov ročne. 
Tie zaberú 164 hodín čistého času, čo je viac 
ako jeden pracovný mesiac jedného zamestnanca 
na plný úväzok. Každý, kto aspoň minútu v živote 
podnikal, vie, že tento čas vám nikto nevráti a nad 
papiermi nevytvoríte žiadnu hodnotu, ktoré by váš 
zákazník ocenil. Naopak, malú firmu stoja tieto 
papierovačky ročne v priemere 1651 eur. 

Mnohí z okoloidúcich neveriacky krútili hlavami. 
A hlavami denne krútia aj podnikatelia. Podľa 

prieskumov mnohí z nich vedome riskujú a 
nespĺňajú všetky vyžadované povinnosti, dúfajúc, 
že sa im na to nepríde alebo že pokuta bude 
nižšia ako vynaložené náklady a čas potrebný na 
neustále mesiacu sa legislatívu. 

Tejto téme sa týka aj publikácia, ktorú sme tiež 
vydali minulý mesiac a v ktorej sme sa pozreli 
na novelizácie 196 zákonov týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia. V článku venujúcom 

sa tejto štúdii s názvom 
Menej novelizácií pre 
lepšie podnikanie sa 
dočítate, ktorý zákon 
sa mení najčastejšie 
a ktoré ministerstvo je 
fabrikou na novelizácie.

Štát vyžaduje od 
podnikateľov plnenie 
si povinností a platenie 
daní, ale na jeho 
pravidlá sa podnikateľ 
nemôže vždy spoľahnúť. 
Svoje o tom vedia 
najmä podnikatelia 
na internete, ktorým 
štát a jeho predĺžené 
ruky, ako napríklad 
polícia, nedokázali 
pomôcť pri riešení 
sporov či problémov 
s podvodníkmi. Alebo 
ich podnikanie štát 
rovno zakazoval. A 
tak si podnikatelia 
na internete zaviedli 
vlastné pravidlá a 

riešenia sporov, ktoré začali aktívne verejné služby 
nahrádzať. Vďaka nim divoký západ na internete 
nie je miestom chaosu a podvodov, ale miestom, 
kde dochádza denne k miliónom dobrovoľných 
obchodov a podvodníci sa len ťažko presadzujú. 
Ako sa to podarilo? Prečítajte si INESS na tému 
s názvom Divoký západ na internete, ktorý sme 
tiež publikovali v septembri.

Zastúpenie tém je v tomto čísle Market Finesse 
tradične široké a pri jeho čítaní vám prajem veľa 
inšpiratívnych zážitkov,

facebook.com/iness.slovakia

youtube.com/instituteINESS

http://www.INESS.sk
http://www.INESS.sk
https://www.facebook.com/iness.slovakia
https://www.youtube.com/instituteINESS/
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Bratislavská minimálna mzda nepatrí na východ
Róbert Chovanculiak

Slovenskej ekonomike sa darí. HDP rastie, 
rovnako rastú aj mzdy a do toho klesá 
nezamestnanosť. Ako je to možné, keď 
vláda v posledných rokoch rýchlo zvyšovala 
minimálnu mzdu, pýtajú sa niektorí laici. 
Problém laikov je v tom, že nesprávne 
interpretujú varovania ekonómov.

Tí by si nikdy nedovolili tvrdiť, že razantné 
zvyšovanie minimálnej mzdy automaticky 
prinesie rastúcu nezamestnanosť a 
nebodaj pokles HDP. To by totižto okrem 
vplyvu minimálnej mzdy museli do svojho 
tvrdenia zahrnúť aj predikciu množstva 
ďalších ekonomických faktorov, ktoré 
vplývajú na nezamestnanosť a ekonomický 
rast. Ako napr. vývoj svetovej ekonomiky, 
domácej spotreby, vládnych výdavkov, 
technologického pokroku, zahraničných 
investorov, či nebodaj prírodných katastrof.

Ekonómovia komentujúci rast minimálnej 
mzdy sú oveľa skromnejší. Tvrdia, že 
vplyvom zvyšovania minimálnej mzdy bude 
nezamestnanosť vyššia, než aká by bola, 
keby sa minimálna mzda nezvyšovala. To 
však môže znamenať, že v skutočnosti 
po razantnom zvýšení minimálnej mzdy 
nezamestnanosť poklesne v absolútnych 
číslach. Napr. z dôvodu pozitívneho 
ekonomického vývoja v okolitých krajinách, 
ktorý ťahá dopyt po našich výrobkoch a to 
znižuje nezamestnanosť.

Komu toto ekonomické tvrdenie týkajúce sa 
minimálnej mzdy príde málo ambiciózne, 
môže sa pozrieť na ďalšie detailnejšie 
predikcie ekonómov. Napr. ekonómovia 
hovoria, že zvyšovanie minimálnej mzdy 
viac negatívne ovplyvní mladých, nízko 
kvalifikovaných, dlhodobo nezamestnaných, 
alebo zaostalejšie regióny. Z pohľadu 
celého hospodárstva sa tak môže zdať, 
že počet nezamestnaných rýchlo klesá, 
ale v skutočnosti môžu niektoré skupiny 
nezamestnaných v niektorých oblastiach 
klesať len pomalšie – a to práve kvôli 
zvyšovaniu minimálnej mzdy.

Pozrime sa preto ako sa napr. na Slovensku 
vyvíjal počet uchádzačov o zamestnanie 
v rôznych regiónoch medzi koncom 
roku 2011 a začiatkom roku 2016. Na 
mapke nižšie môžete vidieť vygenerované 

geografické zhluky negatívnych (zelená 
farba) a pozitívnych (červená farba) zmien 
počtu uchádzačov o zamestnanie (grafiku 
a dáta z ÚPSVAR spracoval Daniel Kerekeš, 
POLITICALCONSULTING.SK).

Ako vidíte, na západe a strede Slovenska sa 
počet uchádzačov o zamestnanie znižoval 
o desiatky percent. Opačný vývoj však bol 
na východe Slovenska. Tu v geografických 
zhlukoch narástli počty uchádzačov o 
desiatky percent. Teda aj napriek tomu, 
že celému Slovensku sa darí, nedarí sa 
všetkým rovnako. Lenže minimálna mzda si 
nevyberá. Jej rast schválený v Bratislave platí 
rovnako aj pre Bardejov a Medzilaborce. A to 
je ten problém. To je to, na čo ekonómovia 
upozorňujú a laici by mali pochopiť. Problém 
zvyšovania minimálnej mzdy neuvidíte 
na agregátoch miery nezamestnanosti 
alebo HDP ťahaných zahraničnými 
investormi v automobilovom priemysle, 
ale na každodenných kalkuláciách malých 
podnikateľov na východe Slovenska. 
Jednoducho bratislavská minimálna mzda 
nepatrí na východ.

Zároveň treba upozorniť na to, že odstránenie 
negatívnych vplyvov minimálnej mzdy na 
východe Slovenska neprinesie okamžité 
vyriešenie všetkých problémov miestneho 
trhu práce. Teda že si nájdu hneď prácu 
desaťtisíce dlhodobo nezamestnaných, 
nezamestnaných so základným vzdelaním 
alebo  nezamestnaní z vylúčených skupín 

(napr. Rómovia z osád). Nejde tak o 
dostatočnú podmienku na vyriešenie 
problémov. Ide však o nutnú podmienku, aby 
sme sa vôbec mohli začať baviť o hľadaní 
dodatočných riešení. Nemôžete najskôr 
zakázať pracovať nízko-kvalifikovaným, 
často nemobilným ľudom pod určitú hranicu 
a následne sa pokúšať riešiť problém s ich 
zamestnanosťou.

Dnes je zrušenie alebo minimálne zmrazenie 
minimálnej mzdy politicky ťažko priechodné. 
Preto navrhujeme regionalizáciu minimálnej 
mzdy. A to ani nemusí byť regionalizácia v 
nominálnom vyjadrení, čo je znova politicky 
háklivá téma.

Preto navrhujeme regionalizáciu odvodovej 
odpočítateľnej položky. Zamestnanci 
a zamestnávatelia vo vybraných 
(zaostávajúcich) regiónoch, či okresoch by 
dostali možnosť neplatiť časť mzdových 
nákladov na sociálne odvody. Nominálne by 
bola minimálna mzda na Slovensku všade 
rovnaká, ale v zaostávajúcich regiónoch by 
boli jej reálne dopady minimalizované. Dnes 
je odpočítateľná položka plošná a limitovaná 
veľkosťou zdravotných odvodov, navyše už 
druhý rok neaktualizovaná. Jej aplikáciou 
na sociálne odvody (starobné dôchodkové 
a invalidné dôchodkové poistenie) by došlo 
k poklesu mzdových nákladov pri súčasnom 
zvýšení čistej mzdy zamestnanca. A to je to, 
čo ľudí na východe zaujíma v prvom rade.

Trend, 21.6.2017

Zakážme Uber, zapriahnime kone a vráťme sa na stromy
Róbert Chovanculiak

V jednom svete najskôr všetko dovolí 
parlament a až po tom sa to stane. V 
takom svete by však neexistovali inovácie. V 
druhom svete sa ako prvé menia veci, až po 
nich aj zákony.

Nedávno obletela internet správa, že 
generálny advokát dal odporúčanie 

Súdnemu dvoru EÚ, aby sa v celej Európskej 
únii nazeralo na Uber ako na klasickú 
taxislužbu. V prvom rade treba povedať, 
že advokát si svoju prácu pravdepodobne 
odviedol svedomito.

Preskúmal definičné charakteristiky Uberu 
a aplikoval ich na jednotlivé kolónky v 

reguláciách a legislatíve. A vyšlo mu, čo 
vyšlo. De facto zákaz prevádzkovania biznis 
modelu Uberu. Ak by totižto Uber splnil 
všetky požiadavky, ktoré chcú kompetentní 
naňho uvaliť, Uber by už nebol Uberom, ale 
klasickou taxislužbou cez appku.

Uber, samozrejme, nie je nebeská 
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spoločnosť založená anjelmi. 
Jej zamestnanci a majitelia 
robia chyby, niekedy sa správajú 
nemorálne a jej postupy sa 
nemusia páčiť všetkým. O 
treste by však mali rozhodovať 
tí najpovolanejší – jej zákazníci 
a vodiči. A to tým, že si vymažú 
aplikáciu Uber zo svojho mobilu. 
Nie verejný regulátor. A to tým, 
že jednoducho zakáže jeho 
fungovanie. Článok sa tak venuje 
práve iba tejto otázke: zakázať 
Uber len preto, že nezapadá do 
správnej kolónky?

Nepochopenie biznis modelu

Aj keď sa to mnohým nezdá, biznis model 
Uberu je značne odlišný od klasickej 
taxislužby. To, čo Uber umožnil, je 
aktivovanie nevyužívanej kapacity – voľných 
automobilov a voľného času ľudí. Inými 
slovami umožnil amatérom, ktorí nemajú 
záujem plnohodnotne sa venovať profesii 
taxikára, aby z času na čas využili svoje 
voľné auto a voľný čas na privyrobenie si.

Ak dnes potrebujete peniaze, zajtra sa 
stanete vodičom Uberu, pozajtra zarábate 
a popozajtra s tým môžete seknúť. A pritom 
poskytujete bezpečnú, kvalitnú službu, ktorá 
vyhovuje zákazníkom. To je pridaná hodnota 
Uberu.

Táto pridaná hodnota sa však vytratí, keď 
aplikujeme prehnané a zväzujúce regulácie 
taxikárov na vodičov Uberu.

Ako si môže Uberista jazdiaci desať hodín 
do týždňa dovoliť kúpiť taxameter, označenie 
vozidla, rezervovať parkovacie miesto 
alebo dokonca absolvovať rôzne testy a 
skúšky? Nemôže. Preto namiesto toho 
Uber ponúka bezplatnú mobilnú aplikáciu, 
ktorá zaznamenáva trasu a cenu lepšie 
ako taxameter, GPS systém s interaktívnou 
mapou, ktorá funguje lepšie ako pamäť 
taxikára a taxík na nej nájdete aj bez toho, 
aby bol označený žltou svietiacou krabičkou.

No predovšetkým aplikácia obsahuje 
reputačné mechanizmy, ktoré vytvárajú tlak 
na kvalitnú a bezpečnú službu.

Najlepší možný svet

Aj napriek tomu však môže niekto povedať, 
že podľa dnešných zákonov Uber spadá 
do kolónky „taxislužba“, a preto by mal 

bezpodmienečne rešpektovať súčasné 
regulácie. A až následne by mal politikom 
vysvetliť, ako funguje jeho biznis model 
a tí následne prispôsobia regulácie z 19. 
storočia technológiám 21. storočia.

Takto by to možno fungovalo v ideálnom 
svete. My však nežijeme v ideálnom svete 
a musí nám stačiť najlepší možný svet. Aké 
sú teda možné alternatívy? Uber sa mohol 
rozhodnúť vyvinúť svoju aplikáciu a začať s 
ňou obchádzať všetky štáty a samosprávy 
sveta. V powerpointovej prezentácii by 
politikom ukázal, ako super to bude celé 
fungovať aj bez taxametra, označenia a 
predovšetkým bez rôznych testov a skúšok. 
Vysvetlil by im, že toto všetko dokáže 
nahradiť a ešte vylepšiť.

Koľko politikov by musel navštíviť? Koľkí 
by vôbec boli ochotní stretnúť sa? Koľkí by 
mu uverili? Koľkí by spísali novú reguláciu 
a koľko z toho by prešlo parlamentom? A 
najdôležitejšie, koľko by to celé trvalo a kto 
by to platil? Odpoveď je zrejmá. V takomto 
možnom svete by dnes Uber neexistoval a 
my by sme sa tu dnes o ňom nebavili.

Druhý možný svet je taký, kde Uber príde do 
krajiny alebo mesta a najskôr sa sústredí na 
uspokojenie zákazníkov a vodičov, pričom 
si nerobí ťažkú hlavu s plnením všetkých 
regulácií (ktoré ani nemôže splniť v rámci 
svojho biznis modelu). Následne až keď 
získa zákazníkov a vodičov a presvedčivo 
im ukáže funkčnosť a bezpečnosť svojho 
biznisu, pokúsi sa vysvetliť politikom, že by 
bolo možno načase zmeniť regulácie.

Áno, nie je to ideálny svet. Ideálne by to bolo 
naopak. Znova však opakujem – nežijeme v 
ideálnom svete a musíme si zvoliť najlepší 
možný. A ktorý z týchto dvoch možných 

svetov by ste si zvolili vy? Ja ako 
ekonóm určite ten druhý. A tu sú 
dôvody.

Čo prináša zdieľaná ekonomika

Tak ako pri nakladaní s 
verejnými zdrojmi nám dnes už 
nestačí, že „všetko prebehlo 
v súlade so zákonom“, ale 
snažíme sa nájsť hodnotu za 
peniaze toho-ktorého výdavku, 
rovnako by sme mali postupovať 
aj v prípade regulácií. Aká je 
hodnota za peniaze súčasnej 
regulácie taxikárov?

Stačí sa pozrieť na to, ako vyzerá test 
odbornej spôsobilosti, kde sa pýtajú 
napríklad na to, čo je to akcia (cenný papier), 
čo je a čo nie je živnosť a aká je maximálna 
povolená rýchlosť v obci. Podobne „funguje“ 
meranie reflexov cez stláčanie klávesnice na 
psychotestoch.

Zdieľaná ekonomika nám tak ukázala, že 
množstvo súčasnej regulácie je načase 
zmeniť, lebo to ide aj bez nej – a lepšie. 
To by sme sa v prvom možnom svete – 
kde Uber a ostatnú zdieľanú ekonomiku 
hneď zakážeme alebo by ani nevznikla – 
nedozvedeli.

Po druhé, ako bolo vysvetlené v úvode, Uber 
pomáha aktivizovať doteraz zaháľajúce 
zdroje (auto a voľný čas). Ekonóm by tak 
povedal, že zdieľaná ekonomika nás posúva 
bližšie ku hranici produkčných možností. 
Filozof by hovoril o rozširovaní mierumilovnej 
kooperácie množstva ľudí. A obyčajný človek 
vidí lepšie a lacnejšie služby a flexibilnú 
možnosť privyrobiť si. Jednoducho, zdieľaná 
ekonomika zvyšuje blahobyt v spoločnosti.

Treťou výhodou je potenciál do budúcnosti. 
Tu v zásade nejde iba o Uber, ale aj množstvo 
ďalších platforiem a ich ešte neexistujúcich 
konkurentov. Kto vie dnes povedať, aký 
potenciál do budúcnosti zakazovaním 
zabíjame? Vznikol by Hopin alebo Liftago, ak 
by sa nemohli inšpirovať Uberom?

Keby takto uvažovali naši predkovia, tak 
dnes sa možno vozíme na koňoch a svietime 
si sviečkami. Keby každá inovácia musela 
byť najskôr schválená v parlamente, žili 
by sme dnes v smutnom svete. Vo svete s 
minimom inovácií.

Denník N, 23.6.2017

Porovnanie
Minimálna mzda nie je pre mladých

Tí, ktorí stratili prácu v 18 rokoch, mali ešte 
po dvoch rokoch nižšiu pravdepodobnosť 
nájsť si pracovné miesto, ako tí, ktorým sa 
prácu podarilo udržať.

Slovenskí politici začali vypúšťať do 
verejného priestoru sľuby o razantnom 
náraste minimálnej mzdy. Otvorene sa hovorí 
o 500 eurách. Človek teda musí byť schopný 

vytvárať stabilnú hodnotu minimálne 676 
eur každý mesiac, aby si našiel prácu v 
súkromnom sektore. Inak ho nemá zmysel 
zamestnať a ostane nezamestnaný.

Pre väčšinu Slovákov to nie je problém. 
Čo však čerstvý absolvent hotelovej 
akadémie z Medzilaboriec, ktorý hľadá prvé 
zamestnanie?

Nie je to len problém východného Slovenska. 
Napríklad v Dánsku majú výnimku pre ľudí 
do 18 rokov, na ktorých sa minimálna mzda 
nevzťahuje. Len čo však dosiahnu vek 18 
rokov, musia im zamestnávatelia začať 
vyplácať minimálnu mzdu ako všetkým 
zamestnancom v krajine (podobné výnimky 
majú napr. aj v Holandsku, Írsku, Grécku, či 
Anglicku).
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Vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť 
mladých sa dá preto jednoducho analyzovať, 
hlavne keď dánska verejná správa poskytuje 
jedinečné dáta o mzdách, presnom veku 
zamestnancov podľa mesiacov narodenia a 
ich odpracovaných hodinách.

Takto vieme pozorovať, čo sa stane s 
mladými zamestnanými ľuďmi, keď sa na 
nich začne vzťahovať minimálna mzda. 
Neprekvapivo im vzrastie hodinová sadzba. 
A to až o 40 %. Avšak rovnako neprekvapivo 
časť z nich stratí zamestnanie. Až jedna 
tretina všetkých mladých pracovníkov príde 
o svoje zamestnanie v mesiaci, keď im štát 
administratívne zvýši mzdu.

Tento negatívny efekt je však pravdepodobne 
ešte väčší. Keď totiž zamestnanec v Dánsku 
dosiahne vek 18 rokov, môže začať dvíhať 
ťažšie predmety, pracovať s nebezpečným 
materiálom, veľkými strojmi, či narábať s 
hotovosťou.

Inými slovami, 18-ročný zamestnanec môže 
byť produktívnejší ako 17-ročný. Aj napriek 
tomu vypadne z radov zamestnancov. Tento 
efekt trvá celé dva roky. Taký čas uplynie, 
kým sa miera zamestnanosti danej vekovej 
skupiny dostane na pôvodné hodnoty.

Nie sú to však tí istí ľudia, čo pracovali pred 
dvomi rokmi. Tí, ktorí stratili prácu v 18 
rokoch, mali ešte po dvoch rokoch nižšiu 
pravdepodobnosť nájsť vhodné pracovné 
miesto, ako tí, ktorým sa prácu podarilo 

udržať. To naznačuje, že títo ľudia prišli o 
prácu nedobrovoľne. Na tretinový pokles 
v zamestnanosti nemali vplyv ani sociálne 
dávky.

Dánsky príklad je jedinečný vďaka 
dokonalosti dát. Tie umožňujú zachytiť 
dlhodobé efekty minimálnej mzdy (a nielen 
krátkodobé, ako v iných štúdiách), izolované 
v jednom regióne. Pričom efekt minimálnej 
mzdy na zamestnanosť mladých nie je 

skreslený, ako v prípade krajín, kde majú 
jednotnú minimálnu mzdu pre všetkých, a 
tak je ťažko odhaliť jej skutočné následky.

To otvára otázku: mali by sme na Slovensku 
najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých 
ľudí z krajín V4, keby mladík z Medzilaboriec 
nemal zakázané pracovať za nižšiu mzdu 
ako čašník v Prahe?

Róbert Chovanculiak

Denník N, 9.8.2017

Miliónová pokuta je extrém aj pre velikána, 
akým je Billa. Len táto jediná pokuta jej 
„zožrala“ polovicu zisku z roku 2016. 
Samozrejme, hygienické pravidlá majú svoj 
význam, nakoniec, najmä vďaka nim už dnes 
v Európe nepoznáme epidémie cholery, či 
týfusu

No aj tu platí „hodnota za peniaze“ a 
hygienické pravidlá (a k nim náležiace 
pokuty) by mali prihliadať na spoločenskú 
nebezpečnosť konania. Je predsa rozdiel 
medzi dokonale neškodnými cukríkmi po 
záruke a hnijúcim mäsom. Zároveň netreba 
fetišizovať dátum spotreby. Pri potravinách 
ako je pivo, či cukríky, sa jedná len o veľmi 
orientačný dátum. Nakoniec, ani vaša stará 

mama nelepí na zaváraniny a džemy dátum 
spotreby a aj tak si ich k obedu bez obáv 
otvoríte. O ich stave vám veľa napovedia 
vaše zmysly.

Ak máte v sklade 100 balení potravín po 
záruke, je oveľa jednoduchšie objaviť prvých 
päť, ako posledných päť. Identifikovať každý 
jeden kus tovaru po záruke si vyžaduje 
veľmi vysoké náklady. Aj tak sa to nikdy 
nepodarí na 100%, pretože ľudia nie sú 
neomylní, aj keby sa hocijako snažili. Kto 
zaplatí tie náklady? Áno, zákazníci. Systém 
likvidačných pokút zdražuje spotrebiteľom 
tovar rovnako, ako vysoké sadzby daní, ceny 
elektriny, alebo nafty.

Drahšie potraviny nie sú jediným negatívom 

likvidačných pokút. Ďalším negatívom je 
zhoršenie podnikateľského prostredia. 
Nebavíme sa len o zahraničných investoroch, 
ktorí si lepšie rozmyslia, či u nás otvoria 
ďalšiu predajňu. Dnes sú pokutované 
supermarkety za „hygienu“, zajtra to môže 
byť hocikto za hocičo. Štát podnikateľom 
odkazuje: „Hocikedy ťa môžem zničiť a 
ty s tým nemôžeš nič urobiť!“ Pritom pri 
pohľade na kvalitu hygieny napr. v štátnych 
nemocniciach to s úprimnosťou politikov 
ohľadom ich obáv o zdravie občanov nebude 
také horúce. Ide skôr o klasické ukazovanie 
populistických svalov, na čo sa vyskladáme 
my všetci.

Denník N, 24.7.2017

Pokuty supermarketom sú pokuty pre celé Slovensko
Martin Vlachynský

Aj na vidieku sa zdieľa
Róbert Chovanculiak

Zdieľaná ekonomika je mestský fenomén. 
To, čo jej umožňuje fungovať tak efektívne, 
je vysoká hustota obyvateľstva. Vďaka nej si 
môžete byť istý, že keď hľadáte odvoz, tak 
vás niekto v blízkosti zvezie.

A naopak, ak ste vodič, tak niekde v blízkosti 
nájdete zákazníka. To isté platí aj pre 
požičanie vŕtačky alebo stráženie psa cez 

platformy zdieľanej ekonomiky.

Potenciál vidieka

Vidiek a riedko osídlené časti krajiny 
tak ostávali dlho bez benefitov zdieľanej 
ekonomiky. To sa však postupne mení a 
objavili sa nové platformy, ktoré sú určené 
práve pre vidiecke a opustené oblasti. 
Platformy ako YouCamp, Shacky či Unyoked.

Austrálska platforma YouCamp spája ľudí, 
ktorí chcú na nejakom odľahlom mieste 
kempovať, stanovať alebo športovať s 
majiteľmi týchto pozemkov. Dnes sú na 
platforme na výber už stovky miest z celej 
Austrálie od pláži, po púšte až po lesy a hory.

Napríklad za 25 dolárov na noc si môžete 
zaparkovať svoj karavan v blízkosti pieskovej 
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pláže v štáte Queensland.

Okrem toho niektorí majitelia ponúkajú aj 
„zážitky“. Môžete si s nimi skúsiť život na 
odľahlej farme, loviť ryby v ďalekých riekach 
alebo stopovať zvieratá v lese. Založenie 
ohňa a večerné opekanie v prírode môže 
pre niekoho znieť ako nič zvláštne, ale pre 
obyvateľov veľkomiest ide o veľký zážitok.

Aj odľahlé regióny

Rovnako sa z tejto platformy tešia aj 

majitelia týchto pozemkov a fariem. Otvorila 
sa im nová možnosť si privyrobiť a speňažiť 
tak aktívum, ktoré im dovtedy prinášalo len 
klasické príjmy (úroda farmy) alebo dokonca 
žiadne. 

YouCamp tak predstavuje príležitosť zapojiť 
do ekonomickej aktivity aj odľahlé regióny, 
ktoré svojou výkonnosťou často zaostávajú 
za veľkomestami.

Ďalšia platforma Shacky poskytuje pre ľudí 

z vidieckych oblastí ešte služby navyše. 
Táto platforma vybuduje na majiteľovom 
pozemku malú chatku, alebo altánok, 
ktorý si následne môžu prenajať zákazníci 
platformy a prežiť tam niekoľko dní osamote.

Platforma sa s majiteľmi pozemkov delí pol 
na pol o tržby. Obdobné služby poskytuje aj 
platforma Unyoked. 

Aktuality.sk, 17.8.2017

Cena štátu

www.cenastatu.sk

Výdavky štátu

S deficitom na večné časy

V histórii Slovenskej republiky sme ešte 
nikdy nemali vyrovnaný rozpočet. Vlády 
hospodária v červených číslach bez ohľadu 
na to, čo sa deje okolo nich. Je jedno či 
vonku zúri kalamita v podobe hospodárskej 
krízy (a deficity oscilujú okolo 5% HDP), 
alebo zažívame slnečné dni vysokého 
ekonomického rastu (a deficity sa pohybujú 
v rozmedzí 1-3 % HDP) . Politici jednoducho 
preferujú život na dlh za všetkých okolností. 

Ukážku tohto javu vidíme aj dnes. V 
posledných rokoch sa ekonomike darí, 
rastie hospodárstvo, klesá nezamestnanosť 
a stúpajú mzdy. Okrem toho posedné dve 
vlády zvýšili alebo zaviedli nových 27 daní. 
Výsledkom týchto dvoch javov sú rastúce 
príjmy verejnej správy. 

Napríklad medzi minulým a budúcim rokom 
narastú daňovo-odvodové príjmy štátu o 

skoro 3 miliardy eur. Za túto sumu by sme si 
mohli kúpiť dve ďalšie regionálne školstvá. 
Ide naozaj o veľkú sumu peňazí. Ak ešte 
trochu viac odzumujeme pohľad na verejné 
financie, tak zistíme, že v roku 2018 bude 
mať vláda na účte o 8,3 miliardy viac ako 
mala v roku 2012, pričom deficit sa jej 
podarilo stiahnuť len o 2,3 miliardy. Rozdiel 
vo výške 6 miliárd je čistý nárast verejného 
sektora. 

Štát svojím rastom dokonca ešte predbieha 
rast ekonomiky a počas posledných dvoch 
vlád narástla veľkosť verejného sektora na 
ekonomike o skoro 4 percentuálne body. Ide 
o jeden z najrýchlejších rastov v EÚ. 

A ako vláda reaguje na dobré ekonomické 
časy a vo švíkoch praskajúcu verejnú 
pokladnicu? Šetrí na horšie časy? Alebo 
sa aspoň viac nezadlžuje a hospodári 
vyrovnane? Nie. Pred pár dňami upravila 
vláda očakávaný deficit na budúci rok 

smerom nahor. Z 0,44 % HDP na 0,83 % 
HDP. A pritom pôvodne ešte minulá vláda 
plánovala na rok 2018 historicky prvý 
vyrovnaný rozpočet. Nepodarilo sa. Z nuly sa 
tak v priebehu troch rokov stala sekera viac 
ako 700 mil. eur. 

Dnes sa slovné spojenie vyrovnaný rozpočet 
skloňuje predovšetkým s rokom 2020. To by 
mal byť ten prvý rok bez sekery. Nikto však 
nevie, čo bude o tri roky. Či bude pokračovať 
pekné počasie hospodárskeho rastu, alebo 
sa ochladí a ekonomika sa prepadne do 
záporných čísel. Čo však vieme s vysokou 
pravdepodobnosťou je, že rok 2020 bude 
rokom volieb do parlamentu. A to je obdobie, 
kedy si politici len ťažko vedia sedieť na 
rukách. Oveľa radšej sa pasujú do role 
Santa Klausa a rozdávajú ako by neexistoval 
deň po voľbách. 

Príspevky SR do rozpočtu OECD

Slovenská republika je členom Organizácie 
pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 
(OECD) od roku 2000. Od tohto roku aj 
prispieva na činnosť organizácie formou 
povinného členského príspevku, ktorého 
výška sa každoročne vypočítava podľa 
tzv. príspevkovej škály stanovenej na 
základe priemeru HDP danej krajiny za tri 
predchádzajúce roky.

V roku 2016 bol členský príspevok SR 1,7 
mil. eur, čo predstavovalo 0,51% povinných 
príspevkov všetkých členov OECD. V roku 
2017 SR uhradí formou členského príspevku 
do rozpočtu OECD sumu 1,93 mil. eur.

Okrem toho sú súčasťou rozpočtu OECD 
aj dobrovoľné príspevky členských krajín. 
Dobrovoľné príspevky odrážajú záujmy 
členských krajín v konkrétnych projektoch 
a tým do istej miery ovplyvňujú smerovanie 
činností organizácie. V minulých rokoch 
poskytovalo SR v dobrovoľných príspevkoch 
sumy od 68 do 70 tisíc eur každý rok. Tento 
rok sa príspevky rozhodlo Ministerstvo 
zahraničných vecí navýšiť na 100 tisíc eur a 
toto navýšenie bude platné do roku 2020.

Tento rok Slovensko spolufinancovalo 
napríklad tieto spoločné projekty  s OECD: 

•Zabezpečenie účasti experta OECD v 
procese prípravy  dlhodobej stratégie rozvoja 

SR do roku 2030 v súlade s Agendou OSN 
2030

•Analýza nesúladu zručností absolventov 
vysokoškolského štúdia v krajinách strednej 
Európy

•Zlepšenie analytických kapacít a postupov 
verejnej správy v oblasti posudzovania a 
hodnotenia investičných projektov

•Podpora rozhodovania založeného na 
dátach súkromným sektorom na Slovensku 
so zameraním na malé a stredné podnikanie.

 Za tieto štyri projekty spolu ministerstvo 
zahraničných vecí zaplatilo 47 300 eur. 
Približne rovnakú sumu spolufinancovalo 
OECD zo svojho rozpočtu. 

Dobrý úmysel nestačí, keď minimálna mzda mrzačí
Róbert Chovanculiak

V diskusii o zvyšovaní minimálnej mzdy 
nejde o to, kto si viac odkrojí z koláča. Tento 
krok nakoniec vždy ublíži tým chudobnejším.

Debata o minimálnej mzde sa zvykne 
rámcovať ako politické preťahovanie sa 
medzi zamestnancami a zamestnávateľmi o 
to, kto si odtrhne väčší kus koláča.

Raz sú tu politici, ktorí „doprajú“ 
zamestnancom a zvýšia minimálnu mzdu o 
desiatky eur, inokedy sú tu politici, ktorí sú 
na strane zamestnávateľov a minimálnu 
mzdu nezvýšia (tento prípad, mimochodom, 
v SR nenastal už takmer desať rokov).

Toto je však veľmi nešťastné rámcovanie 

problému. Chýbajú v ňom totiž tí, ktorí sa k 
slovu často nedostávajú: nízko produktívni 
ľudia v odľahlých častiach ekonomiky, 
ktorým minimálna mzda zobrala príležitosť 
sa zamestnať. Nezamestnaní.

Ekonómovia preto upozorňujú na to, že 
debata o minimálnej mzde nie je o tom, 

http://www.cenastatu.sme.sk
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kto (zamestnanci) z koho 
(zamestnávatelia). Teda nejde 
to, či bude mať ten, alebo onen 
viac z koláča. Je to debata o 
zmenšovaní koláča.

Stal sa pravý opak

Následkom rastu minimálnej 
mzdy sa neuskutočnia niektoré 
vzájomne výhodné výmeny, 
ktoré by sa inak uskutočnili: 
zamestnanec si nenájde 
prácu a zamestnávateľ si 
nenájde pracovnú silu. A 
to je ten skutočný problém 
minimálnej mzdy. Nie to, či 
niekto viac nadŕža zamestnancom, alebo 
zamestnávateľom.

Pred časom sa v niektorých mestách v USA 
nechali politici uniesť a rozhodli sa radikálne 
zvýšiť minimálnu mzdu. Napr. v Seattli zvýšia 
v priebehu troch rokov minimálnu mzdu 
z 9,47 dolára na hodinu až na 15 dolárov, 
pričom minulý rok sa dostala už na úroveň 
13 dolárov.

Práve zvýšenie na 13 dolárov sa stalo 
predmetom novej štúdie skupiny šiestich 
ekonómov. Tí sa pozreli na to, aké efekty to 
prinieslo pre nízko produktívnych ľudí. Teda 
ľudí, ktorým chceli politici pomôcť.

Záverom štúdie je, že zvýšenie minimálnej 
mzdy znížilo príjem priemernému nízko 
produktívnemu človeku o 125 dolárov 
mesačne.

Celkový počet odpracovaných hodín nízko 
príjmových ľudí poklesol o deväť percent. 
To je výsledok prepúšťania aj skracovania 
úväzkov. Minimálna mzda teda nespravila 
to, čo od nej politici naivne očakávali: 
presunúť kus koláča od zamestnávateľov k 
zamestnancom. Namiesto toho minimálna 

mzda spôsobila, že upečený koláč bol menší.

Štúdia zo Seattlu

Oproti v minulosti publikovaným štúdiám, 
ktoré neodhalili až také negatívne vplyvy 
minimálnej mzdy, je táto výnimočná.

Nezameriava sa len na malý výsek 
ekonomiky (napr. reštauračný biznis alebo 
mladých ľudí) a neopiera sa o údaje o 
mzdách z prieskumov.

Naopak, štúdia mala k dispozícii 
rozsiahle dáta priamo od úradov, ktoré v 
štáte Washington zbierajú informácie o 
odpracovaných hodinách a zárobkoch, vďaka 
čomu pokryla dve tretiny zamestnancov v 
tomto štáte.

O robustnosti tejto novej štúdie hovorí aj 
fakt, že jej autori boli schopní replikovať 
priaznivejšie výsledky vplyvu minimálnej 
mzdy z minulých štúdií, ak použili len ten 
výsek dát, ktoré mali tieto minulé štúdie 
k dispozícii. To naznačuje, že minulé 
štúdie často podceňovali negatívny vplyv 
minimálnej mzdy na ekonomiku.

Zvyšovanie minimálnej mzdy, najmä 
razantné, má svoje náklady. Predchádzajúce 

zvýšenie v Seattli z 9,47 
dolára na 11 dolárov nemalo 
dramaticky negatívne vplyvy 
(ale ani pozitívne, keďže vyššia 
mzda pre jedného znamenala, 
že iný stratil zamestnanie 
alebo musel pracovať menej).

Nespokojnosť so štúdiou

Ani táto štúdia však nie je 
dokonalá. Autori sa pozerali 
len na Seattle a nedokázali 
preskúmať, či sa pracovné 
miesta nepresunuli mimo 
mesta a z analýzy tiež vylúčili 
desať percent firiem, v ktorých 

nebolo možné identifikovať miesto výkonu 
každého pracovného miesta. Taktiež z dát 
nie je možné určiť, či niektorí prepustení 
nezačali pracovať napr. pre platformy 
zdieľanej ekonomiky, ako sú Uber alebo 
Taskrabbit.

Napriek tomu ide o štúdiu, ktorá svojimi 
dátami a metodológiou posúva debatu 
o minimálnej mzde dopredu. To sa, 
samozrejme, nepáči politikom v Seattli, ktorí 
si túto štúdiu pôvodne nechali vypracovať na 
miestnej univerzite.

Keď sa im do rúk dostala prvá verzia štúdie 
s jej závermi o negatívnych dôsledkoch, 
rozhodli sa požiadať o novú štúdiu ekonómov 
z Berkeley.

Tí sú známi tým, že vo svojom výskume 
nenachádzajú závažne negatívne vplyvy 
minimálnej mzdy. Rovnako ich nenašli ani v 
Seattli. Ich použité metódy však boli práve tie 
tradičné, ktoré autori novej štúdie kritizujú 
a ukazujú na dátach, že nedostatočne 
zachytávajú realitu ekonomiky.

SME Komentáre, 26.7.2017

Ekonómovia sa štandardne nepovažujú 
za ľudí so superschopnosťami, ale ak by 
predsa len nejaké mali, tak by to bola 
schopnosť „vidieť neviditeľné“, ako uviedol 
už Bastiat pred viac ako 150 rokmi. Výhodou 

tejto superschopnosti je, že nám umožňuje 
prelomiť konvenčné spôsoby myslenia, za 
účelom získania nových poznatkov. Niekedy 
nám dokonca dovoľuje vidieť veci, ktoré ani 
komiksoví superhrdinovia nevidia.

Rovnako ako mnohí z vás som nedávno 
s nadšením sledoval nový film Wonder 
Woman. Nie som filmový kritik, ani  fanúšik 
komiksov, takže sa zdržím akéhokoľvek 
komentára o kvalite filmu alebo autenticite 
hlavnej hrdinky. To, o čom chcem hovoriť, 
je jeden z kľúčových aspektov obsahu, ako 
vplýva na našu schopnosť porozumieť svetu 
a ako nám superschopnosť ekonómov 
„vidieť neviditeľné„pomáha niečo si z toho 
odniesť.  

Nemyslím si, že sa v tomto článku nachádza 
prevratná informácia, ale ak ste film ešte 
nevideli  a chcete si byť úplne istí, tak sa 
vráťte k tomuto článku neskôr. 

Zámery vs. Reálne Výsledky

Jadrom scenára je, že Wonder Woman sa 
pokúsi ukončiť prvú svetovú vojnu predtým, 
ako Nemci použijú obzvlášť zákerné 
jedovaté plyny na zabíjanie miliónov ľudí. 

Superschopnosti ekonómov 
Steven Horwitz
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Wonder Woman, ktorá je potomkom 
bohov verí, že vojna začala, pretože ľudia 
sa dostali pod kontrolu zlého Aresa, boha 
vojny. Verí, že zabitím Aresa môže vojnu 
ukončiť. Rovnako je presvedčená, že ľudia 
sú v podstate dobrí, len  sú ovládaní zlým 
bohom.

Následne zisťuje, že jej domnienka 
je nesprávna. Keď si to uvedomí, je 
presvedčená, že pravým dôvodom vojny 
je fakt, že ľudské bytosti majú vo svojom 
srdci zlo nezávislé od bohov. Boli sme 
stvorení s dostatkom zla nato, aby sme 
boli schopní zabíjať spôsobmi, ktoré 
vidíme vo vojne.

Prerod Wonder Woman od niečoho čo 
by sme mohli nazvať „Teóriou mocného 
a zlého človeka“ (alebo dejinami), k 
teórii „ľudia sú plní zla“ je dichotómiou, 
ktorú často vidíme v spoločenských 
komentároch. Sociálne výsledky sú 
pripisované buď kontrolným činnostiam 
silných jednotlivcov či malých skupín, alebo 
zámerom ľudstva vo všeobecnosti.

Takéto vysvetlenia nemusia byť aplikované 
len na sociálne nežiaduce dôsledky, ako sú 
vojna, hladomor alebo chudoba. Niekedy 
vidíme použitú jednu alebo druhú možnosť 
aj na vysvetlenie žiaducich výsledkov. 
Premýšľajme o spôsoboch, akými hovoríme 
o tom, že nás prezident Roosevelt vyviedol 
z Veľkej hospodárskej krízy alebo o tom, ako 
sú náboženstvá a mýty plné príbehov veľkých 
zákonodarcov, ktorí nastolili pravidlá, 
vďaka ktorým  spoločnosti prosperovali a 
napredovali.

Úloha inštitúcií         

Problém je v tom, že tieto dva druhy 
vysvetlení nepredstavujú všetky možné 
spôsoby, s ktorými môžeme realizovať 
sociálnu analýzu. Výsledky nemusia byť 
priamo spojené s činmi veľkých mužov 
a žien, ani s psychologickými stavmi či 
zámermi spoločnosti ako celku. Vojny sa 
môžu začať  z iných dôvodov, ako sú túžby 
silných jedincov alebo zlo v srdciach ľudí. 
Koniec koncov, ak sme teda tak posadnutí 
zlom a neustále naklonení k vojne, ako je 
možné vysvetliť (relatívny) mier?

Rovnako ako tí, ktorí sa pokúšajú vysvetliť 
nárast a pokles cien ropy chamtivosťou 
ropných spoločností nevedia vysvetliť, 
prečo  ceny vôbec klesajú (stali sa z ropných 
spoločností náhle altruisti?), analogicky tí, 
ktorí vysvetľujú sociálne nepokoje zlom v 
srdciach ľudí, majú problém vysvetliť, ako 
boli možné dlhé obdobia mieru a prosperity. 
To isté platí pre teóriu „Veľkého Človeka“: 
prečo sa zdá, že sa obdobia veľkej biedy 
a veľkej prosperity dejú bez veľkých zlých 
alebo dobrých vodcov?

Tak čo je alternatívou? Odpoveď sú 
„inštitúcie“. Dôležitejším ako to čo je v našich 
srdciach alebo veľkosť ľudí, ktorí sú vo 
vedení, je štruktúra politických, sociálnych, 

ekonomických inštitúcií a informácií so 
stimulmi, ktoré poskytujú ľuďom.

Inštitúcie ako súkromný majetok, právny 
štát, sloboda výmeny, a zdravé peniaze 
poskytujú informácie a stimuly potrebné 
na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, ako 
je sociálna spolupráca, mier a prosperita. 
Keď sú tieto inštitúcie slabé alebo 
chýbajú, sociálna spolupráca je menej 
pravdepodobná a šance na vojnu a iné 
formy interakcií záporných súčtov sú vyššie.

Túto situáciu pekne ilustruje trh. Čo 
spôsobuje prosperitu? Je to altruistická 
túžba jednotlivcov vytvárať produkty a služby 
pre iných? Mať niekoľko šikovných ľudí, 
ktorí môžu buď plánovať ekonomiku alebo 
vymýšľať nové technológie? Nie je to nič z 
toho.

Prosperita sa prejavuje ako výsledok 
inštitúcií, ktoré zabezpečujú ochranu 
súkromného majetku a práva na výmenu a 
dohodu, spolu s etickým prostredím, ktoré 
považuje snahu o zisk ako aspoň prípustnú, 
ak nie priam morálnu a chvályhodnú. 
Prosperita nestojí na „veľkých mužoch“, 
či už socialistických plánovačoch alebo 
kapitalistických podnikateľoch. Podnikanie 
možno nájsť na celom svete a počas celej 
histórie. To, či vytvára prosperitu, závisí od 
inštitucionálneho a etického kontextu, v 
ktorom pôsobí. Musíme iba predpokladať, že 
ľudia si zvyčajne želajú zlepšiť svoj vlastný 
život a životy ľudí, na ktorých im záleží.

Vidieť neviditeľné

Predstavte si vojnu. Ľudia nejdú do vojny 
preto, že mocní ľudia majú nad nimi 
kontrolu, ani preto, že majú toľko zla vo 
svojich srdciach. Ideme do vojny preto, lebo 
inštitúcie a postoje, ktoré podporujú mierovú 
sociálnu spoluprácu sa rozpadli alebo boli 
zničené, čo nás vedie k použitiu násilia a 
sily, aby sme získali bohatstvo od druhých 
a zlepšili svoje vlastné životy namiesto 
zapojenia sa do vzájomne prospešnej 

výmeny. Napriek svojim božským silám, 
oba spôsoby, ktorými sa Wonder Woman 
snažila vysvetliť vojnu, jej neposkytli 
správne odpovede. Je to preto, lebo jej 
chýba superschopnosť ekonómov – vidieť 
neviditeľné.

To, že skutočné príčiny sociálnych javov 
nemusia odhaliť ani deti bohov, by nás 
malo donútiť sa zastaviť. Rozmýšľal som 
nad falošnou dichotómiu Wonder Woman 
tento víkend, keď som počúval vynikajúcu 
večernú diskusiu Kevina Williamsona 
z National Review. Jedna z hlavných 
myšlienok bola, že podobne ako ryby, 
ktoré nevedia čo je voda preto, že v nej 
vždy plávali, ľudia na začiatku 21. storočia 
nevedia oceniť, akí sme prosperujúci 
a kam sme sa posunuli v porovnaní s 
generáciou pred nami, pretože sme nežili 
v ničom inom okrem nášho sveta.

Myslím si, že to je pravda a v mnohých 
publikáciách som sa snažil pripomenúť, 

že plávame vo vode prosperity. Wonder 
Woman nám však ponúka možný dôvod, 
prečo nevnímame vodu, ktorá je okolo nás. 
Možno preto, že nemôžeme túto prosperitu 
pripísať činom konkrétnych veľkých ľudí 
alebo kvôli nejakej zmene v ľudskej 
motivácii to nedokážeme pochopiť či oceniť. 
Prinajmenšom ju nemôžeme vidieť bez 
ekonomickej superschopnosti.

Čo nedokážeme vidieť

Možno to nie je len to, že prosperita je rovnako 
neviditeľná, ako voda pre ryby, ale aj to, že 
rovnako sú neviditeľné jej inštitucionálne 
príčiny. My na prosperujúcom západe tiež 
plávame v oceáne inštitúcií, ktoré pracujú 
pomerne dobre na podpore prosperity a 
sociálnej spolupráce. Nevnímame význam 
súkromného vlastníctva, vymožiteľnosti 
práva, slobodného obchodu atď., pretože 
sú ako nábytok, ktorý si všimneme až keď 
zmizne.

Superschopnosti Wonder Woman neumožnili 
pochopiť príčinu vojny a predstava, že veľkí 
ľudia a zmeny v ľudskom srdci zastavia vojnu 
alebo prinesú prosperitu je chyba, ktorú si 
nemôžeme dovoliť spraviť vo svete, v ktorom 
inštitúcie vytvárajúce mier a prosperitu sú 
ohrozované z viacerých strán.

Ak chceme zachovať prosperitu a sociálnu 
spoluprácu, ktorá nás charakterizovala 
posledných viac ako 200 rokov, nemali 
by sme volať Supermana a ďalších 
superhrdinov, aby nás zachránili svojimi 
superschopnosťami. Naopak, namiesto 
toho by sme mali v sebe kultivovať samotnú 
ekonomickú superschopnosť vidieť 
neviditeľné, čo nám umožní nielen oceniť 
často neviditeľný mier a prosperitu, ktoré 
charakterizujú moderný život, ale aj pochopiť 
ich rovnako neviditeľné príčiny.

Z originálu Steven Horwitz The Economist’s 
Superpower preložil Martin Garaj.
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Šport ako hlavná priorita 

Ministerstvo školstva si medziročne 
polepšilo o 200 mil. eur. Nie všetky 
dodatočné peniaze však šli na vzdelávanie. 
Ministerstvo školstva je Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práve 
posledná časť „šport“ si polepšil tento rok 
relatívne najviac. Výdavky na šport sa skoro 
zdvojnásobili. Z 51 mil. eur na 95 mil. eur. 
A na budúci rok sa plánujú až vo výške 125 
mil. eur. 

Najviac pridané dostali športové zväzy. 
Tie okrem pravidelnej dotácie, ktorá je 
tento rok 36 mil. eur, dostanú navyše 27 
miliónov eur. Tieto peniaze idú na výstavbu, 
modernizáciu a rekonštrukciu športovej 
infraštruktúry národného významu (pričom 
týmto smerom idú milióny aj z ministerstva 

vnútra napr. na chod Športového centra 
polície a ministerstva obrany na Duklu 
Banská Bystrica).

Najväčšia časť dodatočných zdrojov ide na 
futbal. Dotuje sa predovšetkým rekonštrukcia 
a výstavba štadiónov. Z takto vyčlenených 
zdrojov sa v minulosti rekonštruovali 
štadióny v Zlatých Moravciach, vo Zvolene, 
alebo  štadión Vladimíra Poóra  v Trnave 
(bývalého poslanca za HZDS a majiteľa 
Spartaka Trnava). Futbalová časť trnavskej 
City Arény (štadión je prepojený s nákupným 
centrom) stála celkovo 30 miliónov eur, z 
toho 13 miliónov bolo štátnych.

Okrem toho idú peniaze aj na výstavby 
tréningových ihrísk s umelou trávou  a jeden 
milión eur dostane klub MFK Ružomberok 
na vybudovanie futbalovej akadémie. 

Majiteľom klubu je Milan Fiľo, spolumajiteľ 
papierní, privatizér z 90. rokov. 

Ďalšou otáznou dotáciou je dotácia 1,5 mil. 
eur pre DAC Arénu, nový štadión v Dunajskej 
Strede. Pritom tento štadión už raz dostal 
dotáciu 2,4 mil. eur v rámci rovnakej schémy. 
Majiteľom je znova podnikateľ blízky rôznym 
aktívnym politikom, Oszkár Világi.

Okrem toho sa z navýšených financií do 
športu zafinancuje Národné športové 
centrum. Tam pôjde 650 tisíc. eur na 
dobudovanie športovej diagnostiky, 
rozšírenie informačného systému v športe, 
propagačné LED panely a pasportizáciu 
športovej infraštruktúry. 250 tisíc eur 
dostane taktiež Slovenský zväz cyklistiky 
na rekonštrukciu cyklistického štadióna v 
Prešove.

Hoci analytici konštatujú, že dávky rodinnej 
politiky rozdávame bezbreho každému, ich 
návrhy úspor sú príliš opatrné.

Kríza z roku 2009 je už takmer zabudnutá, 
ale doteraz si pamätám množstvo diskusií s 
politikmi aj novinármi, ktorým som sa snažil 
vysvetliť, že úspora na toaletnom papieri je 
márna, ak úradník vo verejnej správe robí 
zbytočnú vec.

Je nepodstatné, koľko štvorcových metrov 
má jeho kancelária, ak je platený za to, 
že kontroluje novinárov, ako napíšu výkon 
auta alebo názov Veľkej Británie. Audit 
úloh verejnej správy, bohužiaľ, nenastal. 
Projekt ESO snáď nejaké úspory priniesol, 
tie však boli zamerané na prevádzkové 
úspory. Až na výnimky sa tak vo verejnej 
správe neprepúšťalo a transferové (dávkové) 
výdavky neškrtali. Naopak, pribúdali. Volanie 
po auditoch bolo hádzaním hrachu na stenu.

Nečakaným prekvapením bolo preto 
vytvorenie Útvaru hodnoty za peniaze. 
Vznikol za vlády, ktorá deficit znížila 
výrazným zvyšovaním sadzieb daní (a s 
pomocou ich lepšieho výberu). Tento útvar 
má nielen v názve, ale aj v náplni práce 
analýzu hodnoty výdavkov. Teda odpoveď na 
otázku, čo dostáva daňový poplatník za to, 
že si z vynútených platieb v podobe daní a 
odvodov kupuje služby verejnej správy.

Dovtedy sa tejto činnosti venoval najmä tretí 
sektor, napríklad my v INESS sme publikovali 
analýzu nezmyselných výdavkov úsekov 
železníc, kde je lacnejšie ľudí prepravovať 
taxíkmi.

Útvar má za sebou rok činnosti a zhodnotené 
viaceré oblasti verejnej správy. Reakcie 
politikov, ale aj širokej verejnosti ukázali, 
že tento útvar potrebujeme ako soľ. Jeho 
výstupy pritom nie sú ideálne. Analýzy 

jednotlivých oblastí majú rozdielnu hĺbku, 
záber aj kvalitu.

Z textu o diaľniciach je jasné, že betónová 
loby dostala nepríjemne rozhľadeného 
súpera. Konečne. No z analýzy sociálnych 
výdavkov je jasné, že pár mesiacov na 
hĺbkovú analýzu komplikovaného sveta 
stovky dávok nestačí.

Zbytočné podmienky

Osobitným problémom sú dve nešťastné 
podmienky, kovové gule, ktoré dostal útvar 
na nohu hneď v zárodku. Po prvé to musí 
byť fungujúca „spolupráca“ s hodnoteným 
rezortom. Rezorty sa, pochopiteľne, boja 
škrtov ako čert kríža, a útvar sa politickému 
tlaku nevyhne.

Tou druhou je nezmyselné obmedzenie, že 
navrhnuté úspory majú byť rovno použité v 
danom rezorte. Je jasné, že to má oslabiť 
odpor hodnoteného rezortu, ale rovnako 
je jasné, že efekt pre daňového poplatníka 
je automaticky menší. Peniaze sa nemajú 
používať tam, kde sa ušetrili, ale tam, kde 
môžu priniesť najvyššiu hodnotu, aj keby 
to malo byť zníženie dlhu či daňového 
zaťaženia.

Výsledkom sú príliš opatrné návrhy úspor. 
Práve sociálna oblasť je pekným príkladom. 
Hoci analytici konštatujú, že dávky rodinnej 
politiky rozdávame bezbreho každému, 
hoci mnohým nepomáhajú vôbec, škrty 

sa sústredili na daňový bonus (v podstate 
problém ministerstva financií) a letmo sa 
dotkli dávok pre vysokoškolákov.

To, že poskytovať prídavky na deti či 
kočíkovné pri narodení dieťaťa rodinám 
s nadpriemernými príjmami je rovnako 
plytvaním ako ich súčasný nárok na daňový 
bonus, sme sa už medzi opatreniami 
nedočítali. Pritom testovanie príjmov, a 
podstatne prísnejšie ako tento návrh, je 
bežná časť sociálnej politiky nielen vo 
vyspelom svete, ale čiastočne aj za riekou 
Moravou.

Politická závislosť

Tento opatrný prístup nesie so sebou riziko, 
že výstupy útvaru budú vnímané ako tie 
najprísnejšie, že politicky nastavia horný 
interval škrtov či úspor. Že sa nebudeme 
baviť o tom, prečo vlastne poskytujeme 
dávky rodinám s príjmom nad priemernou 
mzdou, ale o tom, či návrh útvaru vo výške 
1650 eur ešte netreba zjemniť, lebo by 
mohol zasiahnuť napríklad deti poslancov 
parlamentu.

Hodnotiť to, na čo štát míňa, rozhodne 
potrebujeme. Na toto uvedomenie netreba 
ani spor s ministrom dopravy o výstavbu 
diaľnic. Hodnota za peniaze komplikuje život 
politikom, ktorí radi sľubujú bez argumentov 
a rozdávajú bez nákladov. Spolu s dlhovou 
brzdou je to základná ochrana daňového 
poplatníka.

Zároveň však treba mať na mysli, že útvar 
sedí na ministerstve, nie je oslobodený od 
politického tlaku a aj jeho analytici, podobne 
ako tretí sektor, majú svoje hodnotové 
presvedčenie. To sa premieta do ich 
výstupov, a preto k nim potrebujeme kritickú 
diskusiu.

Denník N, 1.8.2017

Plytvanie

Aká je hodnota Útvaru hodnoty za peniaze? 
Radovan Ďurana
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Príchod jedného Jaguára nezdvihne 
slovenské mzdy na úroveň londýnskych. No 
neznamená to, že sú slovenskí zamestnanci 
obeťou nespravodlivosti a mali by hneď 
zarábať ako ich západní kolegovia.

Jaguar Land Rover sa snaží získať nových 
zamestnancov. Aby k sebe prilákal 
zamestnancov z ostatných automobiliek 
či ich dodávateľov, musí im ponúknuť 
niečo viac. Vyššiu mzdu, lepšie pracovné 
podmienky. Už teraz je jasné, že Jaguar 
nebude ponúkať mzdu päťtisíc eur mesačne, 
ale možno o pár desiatok, či stoviek vyššiu 
ako v ostatných automobilkách. Aj napriek 
tomu sa vraj o prácu v ňom hlási 40-tisíc 
ľudí.

Vďaka tomuto súťaženiu zamestnávateľov 
rastú mzdy zamestnancov. Tento proces 
trvá na Slovensku 25 rokov, vo Švajčiarsku 
mnohonásobne dlhšie. Túto obrovskú 
medzeru nie je možné preskočiť. Treba do 
nej dorásť, pretože vyššia platová úroveň 
znamená aj rast kúpnej sily obyvateľstva. 
Keby Jaguar hneď nasadil mzdy ako v 
Anglicku, neznamená to, že holička by 
si mohla účtovať toľko isto ako holička v 
Londýne, lebo kúpna sila Slovenska sa 
jedným Jaguárom zmení veľmi málo.

Potrebujeme stovky Jaguárov, aby vzrástla 
kúpna sila väčšiny Slovákov. Vláda len pri 
rastúcej kúpnej sile dokáže zobrať občanom 
viac na daniach, aby zvýšila platy úradníkov, 
lekárov, či učiteľov. Z pohľadu Slovenska je 
dnes podstatné to, že mzdová úroveň ak nie 
rastie, tak minimálne oproti Západu neklesá. 
Platí však, že slovenskú platovú úroveň 
nedosahuje 85 percent sveta. Miliardy 
zamestnancov vo väčšine krajín túžia mať 
platy aspoň také ako na Slovensku.

Ako je to možné?

Tento fakt mnohých Slovákov, a zvlášť 

odborárov, neuspokojuje a nahnevane sa 
pýtajú – ako je možné, že za tú istú prácu pri 
výrobnej linke dostávajú robotníci v Nemecku 
trikrát viac? Súvis mzdy a produktivity práce 
nie je priamočiary. V prvom rade platí, 
že produktivita zamestnanca musí byť 
vyššia ako mzda. To je podmienka vzniku 
pracovného miesta. Zároveň práca nie je 
jediný vstup – faktor, vďaka ktorému vzniká 
napríklad nové auto. Vďaka výrobných 
linkám, robotom, laserovým zváračkám 
schádza z linky jedno celé auto každú 
minútu. Bez strojov – výrobného kapitálu, 
by to možné nebolo. Časť zisku teda ostáva 
investorovi – tomu, kto zakúpil stroje. Aj 
vďaka týmto strojom majú vlastne ľudia 
prácu.

Fakt, že zamestnanec v Nemecku a 
na Slovensku vyrobí „rovnako“ veľa 
pri rovnakom stroji, je pre investora 
predovšetkým dôvodom na rozmýšľanie 
nad presunom výroby na Slovensko. Ak 
vďaka nižším mzdám dokáže na Slovensku 
vytvoriť viac zisku, ostane mu viac zdrojov na 
rozšírenie výroby.

To rozhodnutie, samozrejme, závisí aj 
od iných faktorov danej krajiny, ako sú 
ochrana vlastníctva, zdanenie, regulácie, 
prírodné podmienky, politické prostredie či 
vzdialenosť. Je v danej krajine nestabilná 
vláda? Hrozí zvyšovanie daní? Pýtajú si 
úradníci úplatky? V takom prípade investor 
požaduje vyšší podiel zisku na investovanom 
kapitáli, čo inak znamená menej zdrojov na 
mzdy zamestnancov.

Pravidlá kapitalizmu

Ak by nová automobilka nedokázala 
pritiahnuť nových zamestnancov a zároveň 
nevytvorila dostatočný zisk, neprišla by sem. 
Vďaka tomu, že sa na Slovensku hlásia noví 
zamestnanci za mzdy nižšie ako v Anglicku, 

sa Jaguár rozhodol prísť na Slovensko. 
Jaguár nemá dôvod ponúkať mzdy ako v 
Anglicku. Prerobil by. Musí ponúknuť také 
mzdy, aby pritiahol zamestnancov, a to sa 
mu s najvyššou pravdepodobnosťou podarí. 
Keby postupoval tak, že ponúkne „nemecké 
mzdy“, porušil by pravidlá kapitalizmu.

Nie, tie pravidlá nie sú nikde napísané, 
nikto ho súdiť nebude. Porušenie sa prejaví 
v postupnom poklese jeho ziskov a tým 
v neschopnosti investovať rovnako veľa, 
ako investuje napríklad Audi v Maďarsku 
či Mercedes v Poľsku. Začali by mu chýbať 
prostriedky na vývoj nových modelov a 
strácal by tým trhový podiel.

Kedy budeme bohatší

Keď Slovensko zbohatne do tej miery, že 
prestane byť pre automobilky zaujímavé 
(ich zisky tu poklesnú), nové investície 
budú hľadať miesto v nových krajinách. To 
však už nebude taký problém, lebo Slováci 
budú bohatší, a ľahšie si nájdu prácu v 
službách alebo iných sektoroch. V tom 
čase bude mať aj kaderníčka vyššiu mzdu, 
ľudia budú nakupovať služby, ktoré si dnes 
nemôžu dovoliť, napríklad kosenie trávy, a 
zamestnanci budú mať viac schopností a 
skúseností, budú zaujímaví pre konzultačné 
firmy, vývojové firmy atď. Zjednodušene 
povedané, budú sa môcť zamestnať v 
službách za vyššie platy ako dnes.

Práve existencia tohto bohatstva je 
podmienkou vysokých platov. V Londýne 
by ste museli ponúknuť plat v automobilke 
súčasnému krajčírovi 25 eur za hodinu, aby 
ste ho „pretiahli“ z jeho živnosti. Na Slovensku 
stačí možno osem eur. V trhovej ekonomike 
totiž platí, že čím viac zamestnávateľov, čím 
viac kapitálu súťažiaceho o zamestnanca, 
tým vyššie mzdy.

Denník N, 15.6.2017

Ak chce niekto vo výške daňového zaťaženia 
posunúť Slovensko bližšie k štátom ako 
Dánsko a Švédsko, musí zaťať do živého.

Dane sa na Slovensku začali zvyšovať v 
roku 2011. Vtedy začala vláda hasiť požiar, 
ktorý spustila kríza dva roky predtým a 
predchádzajúca vláda ignorovala. Medzi 
rokmi 2008 a 2011 výdavky rástli, akoby 
žiadna kríza nebola, ale príjmy zareagovali 
promptne – začali stagnovať. Vznikla tak 
priepasť medzi výdavkami a príjmami vo 
výške päť miliárd eur ročne. V tom čase to 
znamenalo sekeru vo výške skoro jednej 
štvrtiny rozpočtu. Slovenské verejné financie 
sa doslova rozpadli.

Ako to už býva, riešenie problémov verejných 
financií sa našlo v súkromných vreckách. 
Politici začali zvyšovať dane. A pokračujú až 
dodnes. Medzi rokmi 2011 a 2017 pribudlo 
alebo sa zvýšilo (napríklad cez rozširovanie 
vymeriavacieho základu) 29 daní. V 
rovnakom období sa čiastočne zvýšila aj 
efektivita výberu daní, ale z pohľadu deficitu 
bolo kľúčové zvyšovanie daňovej záťaže. 
To bola politická odpoveď na krízu. A táto 
odpoveď pretrváva dodnes, aj keď o kríze už 
nepočuť.

O tom, ako svedomito pristupovali slovenskí 
politici k zvyšovaniu daní, najlepšie vypovedá 
porovnanie rastu príjmov verejného sektora 
v rámci krajín Európskej únie. Medzi rokmi 

2010 a 2016 rástli verejné príjmy v Únii 
priemerným tempom 19,4 percenta. U 
našich susedov to bolo podobné. V Česku 
17,1, v Maďarsku 15,9, v Poľsku 18,4 a v 
Rakúsku 20,9 percenta. Na Slovensku však 
politici zvyšovaním daní dosiahli tempo 
rastu až vo výške 38,1 percenta, teda piaty 
najrýchlejší rast z celej Európskej únie, a to 
pri porovnateľnom hospodárskom raste.

Pre niektorých je to však stále málo. Pozerajú 
sa napríklad na podiel verejných príjmov na 
HDP Slovenska, ktorý dosahuje 40 percent, 
a volajú po ďalšom zvyšovaní daní. Hlavný 
argument je, že podľa tohto ukazovateľa 
máme 11. najnižšie daňové zaťaženie v Únii. 
Takýto pohľad však predstavuje neprípustné 

Ako dosiahnuť, aby sme mali platy ako v Nemecku 
Radovan Ďurana

Chcete na Slovensku zvyšovať dane? Neskoro!
Róbert Chovanculiak
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zjednodušenie.

V roku 2010 tvorili verejné príjmy 
36,3 percenta HDP. Minulý rok už 
spomínaných 40 percent. Je otázkou 
pre spotrebiteľov a zároveň aj pre tých, 
ktorí to celé financujú – teda voličov 
–, či pociťujú, že s rastom verejného 
sektora na celkovej ekonomike rastie 
aj ich spokojnosť s verejnými službami.

Druhým problémom je vypovedacia 
schopnosť samotného ukazovateľa. 
Použitie tohto ukazovateľa na 
medzinárodné porovnania je len také 
dobré, ako dobre je porovnateľný jeho 
menovateľ – teda HDP. A ten veru nie 
je veľmi dobre porovnateľný.

Je rozdiel v možnosti zdaňovať vyspelú 
ekonomiku založenú na službách, kde 55 
percent pridanej hodnoty tvoria mzdy a 
priemyselný export hrá druhé husle; a v 
možnosti zdaňovania v malej, otvorenej 
ekonomike založenej na priemysle, kde je 
export skoro vo výške celého HDP a hlavnú 
pridanú hodnotu prinášajú zváračské stroje, 
pričom na mzdy ide len 37 percent. Aj 
ideologické ambície musia skôr či neskôr 
naraziť na obmedzenia reality.

A zdanenie na Slovensku už naráža na svoje 
limity. V rámci OECD patríme medzi krajiny s 

vyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. 
Svoje vlastné zaťaženie práce si môže 
každý vypočítať na stránke Cenaštátu.sk. V 
priemere sa bude pohybovať na úrovni okolo 
50 percent. Teda polovicu zo svojej pridanej 
hodnoty odvedú zamestnanci na daniach a 
odvodoch štátu.

Ak niekto hovorí o zvyšovaní daní, tak aby 
to bolo z pohľadu rozpočtu významné a 
posunuli sme sa v rebríčku krajín podľa 
daňového zaťaženia vyššie, tak musí dať 
návrh, ako si to predstavuje. Hovoriť v 
tomto kontexte o zvyšovaní daní z majetku 
je bezpredmetné. Optimistické odhady 

hovoria, že táto daň by priniesla 150 
miliónov eur. To zvýši daňové zaťaženie 
o dve desatiny percenta. Ak chce niekto 
posunúť Slovensko bližšie k štátom 
ako Dánsko a Švédsko, musí zaťať 
do živého. To v slovenských verejných 
financiách znamená zvýšiť spotrebné 
dane a DPH alebo daňovo-odvodové 
zaťaženie práce. Tieto dve položky 
totiž tvoria dve tretiny príjmov verejnej 
správy. Tu je potenciál zvyšovať daňové 
príjmy, ale zároveň sú už daňové sadzby 
vysoko.

Môžeme sa baviť o štruktúre daní. O 
rastúcom zdanení práce a stagnujúcom 
zdanení majetku. No na strane objemu 

celkových príjmov štátu nie je žiadny 
problém. Naopak, ministerstvo financií už 
niekoľko rokov neustále prináša „dobré 
správy“ o tom, že vyberú na daniach viac, 
ako očakávali. Problém bude skôr na strane 
výdavkov, kde sa počas poslednej dekády 
neuskutočnila žiadna reforma, žiadny veľký 
audit, ale naopak, postupne rastie počet 
zamestnancov. Je načase, aby politici po 
šiestich rokoch sústredenia sa na verejné 
príjmy presmerovali svoju pozornosť aj na 
verejné výdavky.

Denník N, 30.8.2017

Koľko stoja štátne železnice? Koľko platí 
bežný občan na školstvo? Kam smeruje 
najviac peňazí z našich daní? Len málo 
Slovákov vie, koľko a kam platí za služby 
štátu. Z tejto nevedomosti pramenia 
pomýlené predstavy o výške štátneho dlhu, 
výdavkov na sociálne dávky pre Rómov, či 
objeme peňazí na dôchodky.

Nie je to len prípad Slovenska. V Poľsku sa 
v prieskume pýtali občanov, aký je objem 
verejných výdavkov, ich štruktúra, a objem 
vybratých daní. Prieskum vykonali v apríli 
2017  na vzorke 1067 respondentov starších 
ako 15 rokov. Odzneli 3 otázky:

- Celkové ročné verejné výdavky Poľska 
predstavujú stovky miliárd zlotých. Na 
koľko  odhadujete ročné štátne výdavky na 
jedného občana?

- Poľský štát financuje množstvo rôznych 
služieb za peniaze daňových poplatníkov, ako 
sú dôchodky, zdravotníctvo, administratíva, 
sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, cesty. 
Zoraďte  tieto položky do poradia od tých, 
na ktoré štát podľa Vášho názoru vynakladá 
najviac, po tie, na ktoré míňa najmenej.

- Ak má zamestnanec čistú mzdu vo výške 
3000 PLN (okolo 700 eur), koľko približne 
odhadujete, že zaplatí na daniach a 
odvodoch?

Respondenti, ktorí odpovedali na otázku 

týkajúcu sa veľkosti štátnych výdavkov 
na jedného obyvateľa, ich podcenili a 
predpokladali, že sú dvakrát nižšie ako v 
skutočnosti. Väčšina ľudí (65%) nedokázala 
odhadnúť výšku verejných výdavkov. Z tých, 
ktorí sa pokúsili o odhad, tri štvrtiny očakávali, 
že budú pod 10 000 PLN na obyvateľa za 
rok (cca 2340 eur). V skutočnosti pritom 
dosahujú verejné výdavky Poľska viac ako 
20 000 PLN na obyvateľa (v prepočte skoro 
4700 eur).

Nevedomosť občanov umožňuje politikom 
plniť nezodpovedné sľuby, ako napr. zvýšenie 
výdavkov na dôchodky (znížením veku 
odchodu do dôchodku alebo zavedením 
13. dôchodku). Už dnes predstavuje 
dôchodkový účet v Poľsku jednu tretinu 
verejných výdavkov. Iba 14% respondentov 
to odhadlo správne. Okrem toho, 26% 
respondentov nesprávne poukázalo na 
výdavky na administratívu ako na najväčšie 
náklady štátu, zatiaľ čo tieto v skutočnosti 

Štát míňa viac, ako si myslíme
Monika Olejárová
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predstavujú len 5% z celkových výdavkov.

Neprehľadnosť daňového systému 
spôsobuje, že občania sa len ťažko 
dozvedia, koľko daní v skutočnosti zaplatia. 
Pri zamestnancovi s platom vo výške 3 
000 PLN sú dane a odvody v celkovej 
výške 2 000 PLN umelo rozdelené na 1 
200 PLN zaplatené zamestnancom a 800 
PLN zamestnávateľom. Pri otázke o výške 
zaplatených daní a odvodov odpovedalo 
73% respondentov „Neviem“.

Iba 3% respondentov správne odpovedalo 
na otázku týkajúcu sa zaplatených 
daní a odvodov zamestnancov a 7% 

správne odhadlo príspevky zaplatené 
zamestnávateľom.

Percento správnych odpovedí na hlavné 
otázky (o veľkosti štátnych výdavkov, o 
najväčšej položke  verejných výdavkov a 
výške daní a odvodov pre zamestnancov) 
zostáva nízke bez ohľadu na stranícke 
preferencie.

Podobný prieskum by na Slovensku 
pravdepodobne nedopadol veľmi odlišne 
od Poľska. Údaje o verejných financiách 
sú komplexné a neprehľadné, preto je pre 
bežného občana náročné správne definovať 
ich proporcie. A to aj napriek tomu, že sa ho 

to priamo dotýka.                                                                        

Voliči rozhodujú vo voľbách o ďalšej politike 
štátu, a teda aj o nakladaní s verejnými 
prostriedkami. Práve verejné financie majú 
vplyv na ich blahobyt a ďalší ekonomický 
vývoj krajiny. Preto je dôležité, aby mali 
predstavu o tom, kam smerujú ich peniaze 
a koľko vlastne platia za služby štátu. 
Projekt Cena štátu je jeden z užitočných 
nástrojov, ktorý umožňuje dostať sa k týmto 
informáciám jednoducho a rýchlo.  Koľko 
platíte za štátne služby vy môžete zistiť tu: 
www.cenastatu.sk

iness.sk, 31.8.2017

Zdieľaná ekonomika dokáže regulovať 
minimálnu mzdu oveľa lepšie ako politici.

Najznámejšou platformou zdieľanej 
ekonomiky je dnes pravdepodobne Uber. 
Uber je platforma, ktorá spája ľudí, ktorí 
majú voľný čas a auto s ľuďmi, ktorí 
potrebujú odviezť.

Úlohou Uberu je zabezpečiť plynulú 
spoluprácu medzi týmito dvoma skupinami 
ľudí – ekonomickým žargónom povedané: 
znižovať transakčné náklady.

V rámci tejto úlohy Uber zabezpečuje aj 
cenotvorbu pre vodičov. Niektorí v tom 
vidia niečo zlé alebo niečo, čo by „skutočná 
platforma zdieľanej ekonomiky“ nemala 
robiť. V skutočnosti však ide o dôležitý prvok 
v snahe znižovať transakčné náklady – teda 
v spomínanej kľúčovej úlohe platforiem.

Nevýhody vyjednávania

V minulosti existovali platformy poskytujúce 
prepravu v rámci mesta, ktoré nechávali 
cenotvorbu na dohodu medzi konkrétnym 
zákazníkom a vodičom. Tieto platformy 
však buď skrachovali alebo prešli na model 
Uberu.

Dôvodom je, že vyjednávanie o cene má 
svoje náklady a obmedzuje plynulosť 
platformy. V meste chce človek jednoducho 
kliknúť a odviezť sa. Nie vyberať si spomedzi 
X vodičov a dohadovať sa s ním o cene.

Uber tak má vlastný algoritmus, ktorého 
úlohou je upravovať cenu v reálnom čase 
podľa vývoja dopytu a ponuky. Tento 
algoritmus sa v Uberi začal používať 
pravidelne potom, ako jeden z lokálnych 
manažérov v Bostone preukázal, že 
vyššia cena dokáže prilákať viac vodičov, 
a zároveň znížiť počet objednávok od 
zákazníkov.

Výsledkom bolo, že každý, kto bol ochotný 
zaplatiť stanovenú cenu, sa aj odviezol 
(nestalo sa, že zákazník nezohnal odvoz) 
a každý, kto bol ochotný pracovať za 
stanovenú cenu, našiel aj zákazníka 
(nestalo sa, že vodič jazdil hore-dole bez 

zákazníka).

Zároveň Uber reaguje aj na počasie, ktoré 
so sebou prinášajú nižší dopyt po preprave 
v mestách. Preto v jeseni a cez zimu v 
niektorých lokalitách znižuje Uber ceny s 
cieľom prilákať viac zákazníkov.

Uber ako regulátor

Uber sa tak v rámci svojej platformy správa 
ako regulátor, ktorý stanovuje výšku mzdy a 
cenu za prepravu. Inými slovami - stanovuje 
minimálnu (a zároveň aj maximálnu) tarifu 
pre vodičov.

Členovia jeho platformy tak majú priamu 
skúsenosť s tým, čo odnáša zvýšenie 
mzdy pracovníkom – zvýšené ceny pre 
spotrebiteľov a pokles dopytu po preprave.

To je niečo, čo si ľudia neuvedomujú, keď 
sa o podobné zvýšenie miezd cez zákon 
pokúša politik. Teda, že to povedie k rastu 
cien pre spotrebiteľov a poklesu ich dopytu 
po službách. A ak to politik preženie, tak aj 
k nezamestnanosti. A práve Uber ukazuje, o 
aký ťažký a komplexný problém ide pri „hraní 
sa“ s cenami.

V prvom rade vedenie Uberu nemusí pri 
zmenách cien/miezd bojovať vo voľbách 
o uši a srdcia občanov. Môže si tak dovoliť 
ísť aj opačnou cestou ako je zvyšovanie 
(minimálnej) mzdy – čo u politikov nikdy 
neuvidíte.

Uber zníži mzdy, keď je to potrebné. 
„Potrebné“ znamená, keď je nedostatok 

zákazníkov a na platforme je množstvo 
„nezamestnaných vodičov“ - teda vodičov, 
ktorí krúžia mestom, ale nenachádzajú 
zákazníkov.

Okrem toho Uber reguluje mzdy len na 
jednej platforme. Existuje tak konkurencia v 
cenotvorbe a iné platformy môžu vyhodnotiť 
situáciu inak a zarobiť na tom. Navyše Uber 
pôsobí len v jednom odvetví – v preprave.

Zvýšenie mzdy

Nastavovať mzdy pre celú ekonomiku naprieč 
odvetviami je pre politika nepredstaviteľne 
ťažšie sústo. Uber okrem toho nastavuje 
ceny zvlášť pre každé mesto, kde pôsobí. 
Jeho ceny/mzdy tak odrážajú regionálne 
rozdiely. Čo znova politikom veľmi nevonia, 
a tak sa ich chybovosť znásobuje.

Ceny Uberu sa dokonca môžu meniť podľa 
vývoja dopytu a ponuky v reálnom čase 
aj v rámci jedného mesta v jeho rôznych 
štvrtiach. To je už úplné sci-fi pre politikov 
stanovujúcich administratívne mzdy pre 
nízko-zarábajúcich.

Toto nastavovanie miezd v Uberi má navyše 
na starosti spomínaný algoritmus, ktorý 
je výsledkom práce jadrových fyzikov a 
špičkových matematikov v USA.

Uber tak obyčajným ľudom ukazuje, čo to v 
skutočnosti znamená zvýšiť mzdy – rast cien 
služieb, klesajúci dopyt zákazníkov, s ktorým 
prichádza aj možná nezamestnanosť. 
Zároveň ukazuje politikom, aký je to 
komplexný problém nastaviť správne mzdy 

na jednej platforme, v jednom odvetví, 
v jednej štvrti, v jednom čase.

Pokus o plošné, jednosmerné 
regulovanie miezd vo všetkých 
odvetviach, pre celú krajinu, 
bez možnosti ľudí „prejsť do inej 
platformy, keď to tá moja prehnala“ 
nemôže skončiť inak, ako vytváraním 
nerovnováh na trhu práce, tzn. 
nezamestnanosťou.

Aktuality.sk, 7.9.2017

Keď podnikateľ stanovuje minimálnu mzdu
Róbert Chovanculiak
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Pre ekonómov to je jednoduchá matematika. 
Zamestnávateľ „oceňuje“ pridanú hodnotu 
zamestnanca odmenou. V závislosti od 
„vzácnosti“ jeho práce. Rozdelenie pizze 
na 8, 12, 14 kusov nemá vplyv na veľkosť 
pizze. Dobrovoľnosť 13. a 14. platu, a 
ich oslobodenie od odvodov a daní, však 
niektorým odborníkom dostačuje na zmenu 
názoru na tento návrh. Mne nie.

Napríklad Renáta Bláhová uvádza niekoľko 
výhod tohto návrhu. Nechcem teraz o 
jej argumentoch polemizovať, pretože 
za dôležitejšiu považujem metaúroveň. 
Zabudnime na to, že dobrovoľný 13. a 14. 
plat majú v Rakúsku, diskutujme o tom, 
aké sú alternatívy zvýšenia čistého príjmu 
zamestnancov.  

V prvom rade treba povedať, že verejná 
debata by sa mala oprostiť od obmedzenia, 
že dopady zmeny v odmeňovaní musia byť 
fiškálne neutrálne. Stačí sa pozrieť na krivku 
odvodov, ako prudko narástla po roku 2012 
(ešte bez vplyvu rastu zamestnanosti). Vláda 
sa zvyšovaním daní vyhla škrtaniu výdavkov, 
na to netreba zabúdať, a preto vyššie čisté 
príjmy zamestnancov môžu pochádzať z 
nižších odvodov celkovo.

Fiškálne sa to dá riešiť na rôznych 
úrovniach. Zníženie zdravotných odvodov 
zamestnancov výmenou za zvýšenie 
zdravotných odvodov štátu za poistencov 
bez príjmu. Zreálnením sadzieb za jednotlivé 
odvody do Sociálnej poisťovne (znížením 
sadzieb tak, aby jednotlivé fondy netvorili 
prebytky), a výpadok príjmov SP financovať 
adekvátnym financovaním výpadku prvého 
piliera zo štátneho rozpočtu.Ďalším 
príkladom je zvýšenie NČZD, ktoré SMER 
a ZMOS zamietli. Zvýšenie NČZD, by na 
rozdiel od 13. 14. platu, pomohlo všetkým 

zamestnancom, nielen tým, ktorí pracujú v 
dostatočne ziskových firmách.

Tieto alternatívy sú dôvodom, prečo 13. 
a 14. plat nemožno považovať za ideálne 
riešenie, keďže nie je bez negatív.

Ak sa bavíme o tom, že vláda sa odmieta 
vzdať raketového rastu príjmov z odvodov, tak 
potom je „dobrovoľná“ alternatíva 13. a 14. 
platu tým menej zlým riešením, práve vďaka 
dobrovoľnosti. Iste, pre zamestnávateľov, 
ktorí dnes odmeny vyplácajú, to bude 
znamenať úsporu. Ale stále zlým preto, že 
s tým bude spojená dodatočná byrokracia, 
ako kalkulovanie priemernej mzdy ako aj 
obmedzenie pre zamestnávateľa, ktorý 
bude umelo tlačený do konkrétnej výšky 
odmeny, a nie takej, ktorú mu umožňuje 
zisk a mzdová štruktúra (tomuto sa časom 
zamestnávatelia prispôsobia).

Renáta Blahová ako jednu z výhod uvádza, 
že „Bude rovnako motivovať štátny aj 
súkromný sektor“. Ako si máme výsledok 
tejto motivácie v prípade štátu predstaviť? 
Vo verejnej správe, kde vďaka kolektívnej 
zmluve už dnes platí kratší pracovný týždeň 
a týždeň dovolenky naviac?

Vznikne obrovský tlak, aby štát 13. a 14. plat 
vyplácal tiež. Lenže keď štát „dobrovoľne“ 
vypláca 13. plat, tak musí najprv vybrať 
nedobrovoľne platené dane, aby ich mohol 
vyplatiť.

Jeden plat bez odvodov a daní predstavuje 
dodatočných 350 mil. eur vo výdavkoch 
(neviem, aké odmeny dnes verejná správa 
vypláca...). Budú sa kvôli tomu zvyšovať iné 
dane? Alebo zastaví sa kvôli tomu znižovanie 
sadzby DPPO?

Pri analýze dopadov nesmieme zabudnúť 
na čaro nechceného. Takto umelo zvýšené 
odmeny vo verejnej správe nevyhnutne 
postihnú zamestnávateľov v sektoroch, 
kde sú nízke mzdy a kde 13. a 14. plat 
dobrovoľne vyplácaný nebude. Im zdražie 
nová pracovná sila, oni si vyššie dane alebo 
deficit na zvyšovanie miezd dovoliť nemôžu. 
Východ Slovenska sa teší...

Najväčšie riziko tohto návrhu ale predstavuje 
minister financií, ktorý vyhlásil, že aj z 13. 
platu chce odvody do štátnej kasy. To sme 
už len krok od 13. dôchodku a dodatočných 
420 mil. eur na výdavkoch (započítaný 
vianočný príspevok).

Rámcovo je táto diskusia postavená 
nešťastne. Politici sa hrajú na bohov, ktorí 
majú moc zamestnancom „dávať“ peniaze. 
Prezentujú 13. a 14. plat ako dar svojim 
voličom. Je to pritom hlboký omyl, politici 
sú tí, ktorí daňovo-odvodovým zaťažením 
a nekonečnými reguláciami práce bránia 
výplate vyššej hotovosti.

Poznámka: V tomto texte sú použité niektoré 
vyjadrenia, ktoré boli publikované v článku. 
Kto zarobí na 13.plate

iness.sk, 8.9.2017

Cena za jeden bitcoin sa dostala v čase 
písania tohto komentára na hranicu 3500 
dolárov. Tí, čo si trhali vlasy, že nenakúpili 
pri 200 dolároch, si dnes trhajú vlasy, že 
nenakúpili pri 2000 dolároch. Ale okrem 
rastu cien na prakticky celom kryptotrhu, 
ktorý vykazuje známky pokročilej davovej 
psychózy, sa odohrala aj iná udalosť. Bitcoin 
sa 1. augusta rozdvojil.

Vzhľadom k stúpajúcej výpočtovej náročnosti 
v sieti a kvôli tomu sa predlžujúcim 
transakčným časom sa v komunite rozbehla 
diskusia o zmenách vo fungovaní Bitcoinu. 
V komunite vznikli dva hlavné názorové 
prúdy, ktoré viedli k tomu, že v spomínaný 
augustový deň prebehol tzv. „hard fork“. 
Technické detaily si ľahko dohľadáte. Pre 

laického vlastníka Bitcoinu je podstatné, 
že zrazu sa stal vlastníkom dvoch mien 
– „klasického“ Bitcoinu a Bitcoin Cash. 
Finančne veľmi príjemná situácia – kým 
kurz Bitcoinu sa prakticky nepohol, nový 
Bitcoin Cash sa okamžite začal obchodovať 
rádovo v stovkách dolárov.

Vlastník jedného bitcoinu si tak bez pohnutia 
prstom behom sekundy prilepšil o stovky 
dolárov, keďže v peňaženke či na burzovom 
účte mal zrazu novú a veľmi hodnotnú 
kryptomenu popri tej starej. Kde sa vzala 
táto hodnota „zo vzduchu“?

Rozdvojenie Bitcoinu však v skutočnosti 
nebolo nič, čo by sa na kryptotrhu nestalo 
už stovky krát. Jednalo sa len o technicky 
inak prevedenú verziu ICO – Initial Coin 

Offering, teda „úvodnú ponuku mincí“, ak 
sa mám pokúsiť o preklad. Podobnosť s 
akciovým termínom Initial Public Offering 
nie je náhodná. Tak ako majiteľ firmy 
ponúka jej akcie prvotným investorom s 
prísľubom budúcich výhod, rovnako tak 
nové kryptomeny prichádzajú na trh a bojujú 
o záujem kapitálu.

Ich hodnota tak nie je zo vzduchu, ale 
z očakávaní investorov a spotrebiteľov 
(toto rozdelenie sa pri kryptomenách 
robí len veľmi ťažko). Motivácie môžu byť 
takpovediac úžitkové. Napríklad v prípade 
Bitcoin Cash sú to hladšie transakcie, v 
prípade iných kryptomien väčšia anonymita, 
či ľahšia integrácia do rôznych systémov. 
Nemusí sa to obmedzovať na funkciu 

Prečo nie je dobrovoľný 13. plat dobrý nápad
Radovan Ďurana

Kryptopeniaze zo vzduchu
Martin Vlachynský
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peňazí. Cez blockchain možno distrubuovať 
vlastnícke práva k rôznorodým projektom. 
Cez ICO sa financoval napríklad nový 
internetový prehliadač Brave. V prvej polovici 
roka 2017 investície cez ICO sumou 1,25 
miliardy dolárov prekonali sumu tradičného 
anjelské a seed venture kapitálu a stali sa 
tak hlavnou finančnou silou pre startupy v 
ich rannej fáze existencie

Motivácie sú ale aj špekulačné, teda 
očakávanie, že neskôr nájdem niekoho, kto 
bude za danú kryptomenu ochotný zaplatiť 
viac, ako ja.  Tým sa ich hodnota nelíši od 
hodnoty akcií, domov, a čohokoľvek iného, 
čo oceňuje trh. Len v prípade kryptomien 
bude špekulačná zložka ceny asi podstatne 
vyššia ako v prípade topánok.

HN, 14.8.2017

Politici radi sľubujú modré z neba. To nie je 
bug ale feature. Na politickom trhu sa súťaží 
o srdcia voličov. A srdcia najlepšie získate 
tým, že im budete hovoriť, čo chcú počuť. A 
čo chcú počuť? To, čo znie dobre.

Čo znie lepšie ako znižovanie daní a 
zvyšovanie výdavkov na verejné služby? 
Vôbec nevadí, že tieto ciele idú proti sebe. 
Politika nie je o konzistentnosti.

Pri analýze programu politickej strany 
Ľudová strana – naše Slovensko nám 
vyšlo, že jej sľuby by stáli rozpočet 
dodatočných 5 mld. eur ročne. O toľko 
by vzrástli prevádzkové náklady štátu. A 
pritom táto strana sľubovala vyrovnaný 
rozpočet. Sľubovať nižší vek odchodu do 
dôchodku, dlhšiu materskú, verejné práce 
pre všetkých nezamestnaných, či podporu 
poľnohospodárov je lákavé. Rovnako sľúbiť 
zníženie všetkých daní na 15%. Nejde to 
však dokopy s cieľom dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet. Pekne znejúce sľuby sú však 
u voličov cenené vyššie ako realistickosť 
sľubov.

Pri niektorých iných stranách je zasa 
problém, že sa už ani nesnažia konkretizovať, 
čo plánujú zvýšiť a čo znížiť. Pred minulými 
voľbami sme mali na Slovensku lídra 
stranu, ktorá sa ani neunúvala zverejniť 
svoj predvolebný program. Jej sľuby tak 
ostávali čisto v rétoricko-abstraktnej rovine: 
„urobíme tak, aby dobre bolo“.

Tento rok majú parlamentné voľby v 
Českej republike, tak sa môžeme pozrieť, 
ako sa tam politici chopili svojho remesla. 
Program plný čísel a konkrétnych opatrení 
predstavila „česká SDKÚ“ strana ODS. Ako 
sa na pravicovú stranu patrí, ODS veľkú 

časť svojho programu venovala plánom na 
znižovanie daní.

Medzi najvýraznejšie položky patrí zníženie 
dane z príjmu zamestnancov 20% na 15 % 
z hrubej mzdy. Strana dokonca na svojich 
stránkach prezentuje „daňové pravítko“, kde 
si každý zamestnanec môže pozrieť, koľko 
by ušetril. Ďalej strana sľubuje znížiť DPH 
z 21 % na 19 % (pri vybraných potravinách 
dokonca  z 15 % na 10 %), znížiť odvody 
platené zamestnávateľom o 2 percentuálne 
body, alebo úplne zrušiť daň z nadobudnutia 
nehnuteľností. Tieto opatrenia by dokopy 
znížili príjmy rozpočtu o viac ako 120 mld. 
Kč.

Na tom by nemuselo byť nič zlé, keby strana 
aj rovnako precízne ukázala, kde plánuje 
ušetriť potrebné zdroje, keďže podľa jej 
slov  sa chce zvyšovaniu deficitu vyhýbať. 
Tejto otázke venuje ODS celý box „KDE 
NA TO VEZMEME“. V ňom však komentuje 
len výpadky dane z príjmu ale ostatné 
navrhované znižovanie daní ignoruje. Pri tej 
jednej dani priznáva, že by bolo potrebné 
ušetriť aspoň 40 mld. Kč vo výdavkoch. 
Zvyšných 80 mld. Kč (viac ako 3 mld. Eur) 
nespomína.

Avšak ani načrtnuté šetrenie vo výške 40 
mld. Kč nevyznieva moc presvedčivo. ODS 
plánuje zvýšiť adresnosť sociálnych dávok 
a tak ušetriť 10 mld. Kč, ďalej zrušiť 20 % 
vyplácaných dotácií, čo ušetrí 24 mld. Kč. 
Taktiež ODS očakáva, že zo 40 mld. Kč sa 
do rozpočtu vráti 8-10 mld. eur cez vyššie 
nákupy a zaplatenú spotrebnú daň.

Takéto šetrenie by však zďaleka nestačilo 
na vyššie opísané znižovanie ostatných 
daní a odvodov. Navyše to nie je všetko, čo 

Fiškálny populizmus zľava aj sprava
Róbert Chovanculiak
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ODS plánuje v oblasti znižovania daní. Chce 
taktiež zaviesť strop na zdravotné odvody, 
zrušiť cestnú daň pre osobné automobily, 
či zaviesť daňovú „zľavu“ pre pracujúcu 
manželku s nezaopatrené dieťaťom. To by 
vyžadovalo ďalšie šetrenie.

V oblasti výdavkov ODS neplánuje nejaké 

výrazne zvyšovanie. Ale stále je jej cieľom 
zvýšiť platy zamestnancov sociálnych 
služieb, rovnako zvýšiť priemerné platy 
učiteľov až na 35 000 Kč, zvýšiť dostupnosť 
lekárov na celom území ČR, či dostupnejšiu 
verejnú dopravu a budovanie infraštruktúry 
na vidieku  alebo navýšenie výdavkov 

na kultúru až na 1% celkových výdavkov 
štátneho rozpočtu. Aj keď jednotlivé položky 
nemusia predstavovať vysoké výdavky, 
spolu už ide o nezanedbateľnú čiastku. Kde 
na to zobrať peniaze, ak sa budú zároveň 
razantne znižovať dane?

Trend Blog, 21.9.2017

Po roku pripravil inštitút INESS nové vydanie 
Byrokratického indexu pre rok 2017. Ten 
sleduje na modelovom príklade malej 
výrobnej firmy množstvo byrokratickej 
záťaže, s ktorou sa podnikateľ musí počas 
jedného roka vysporiadať, ak chce splniť 
všetky zákonné povinnosti.

V roku 2017 musí takýto podnikateľ stráviť 
počas roka 164 hodín, aby splnil 78 
povinností, ktoré na neho regulácie kladú. 
Stojí ho to 1651 eur. Oproti minuloročným 
výsledkom prišlo k minimálnemu zlepšeniu 
o 1 hodinu, keď z pôvodného počtu 
79 ubudla jedna povinnosť z oblasti 
odpadového hospodárstva . Ročné náklady 
kvôli rastúcej priemernej mzde stúpli o 56 
eur. Časovo najnáročnejšou agendou bola 
byrokracia týkajúca sa mzdových otázok a 
administrácie pracovných povinností, ktorá 
dosiahla 38 hodín.

Tento rok sa do merania byrokratickej záťaže 
zapojili aj partneri z Bulharska a Českej 
republiky. Pre našich podnikateľov môže 
byť potešujúce, že v oboch krajinách musia 
podnikatelia stráviť o niečo viac času (199,5 
hodín v Česku a 175 hodín v Bulharsku). 
Na Slovensku však majú podnikatelia 
pred sebou najvyšší počet povinností a aj 
najvyššie ročné náklady. 

Od jesene 2016 sme najmä zo strany 
Ministerstva hospodárstva SR zaznamenali 
zvýšený záujem aktívne riešiť niektoré 
problémy podnikateľov. Napríklad v podobe 
balíčka 34 opatrení. Prechod opatrení do 
praxe je však pomerne pomalý a viaceré z 
nich sú sfinalizované v zmrzačenej podobe. 
Najviac chýbajú funkčné opatrenia, ktoré by 
byrokraciu riešili systematicky. 

Pri príležitosti vydania výsledkov 
Byrokratického indexu v roku 2017 
usporiadal INESS tlačovú konferenciu 
pre novinárov. Okrem výsledkov Indexu  
sme na nej novinárom z desiatich médií 
predstavili náš pohľad na kvalitu a vývoj 
podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Našimi hosťami boli aj pán Sirotka ako 
zástupca živnostníkov v malých podnikateľov 
a pani Satinová z Centra lepšej regulácie. 

Slovenská verzia: 

http://byrokratickyindex.sk/

Byrokratický index 2017

Medzinárodná verzia: 

http://bureaucracyindex.org/

Predstavenie Byrokratického indexu novinárom
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INESS si 29. septembra v uliciach Bratislavy 
pripomenul Medzinárodný deň byrokracie. 
Ten má slúžiť ako pripomienka všetkého 
času premárneného byrokraciou, ktorý 
mohli podnikatelia, zamestnanci a všetci 
občania stráviť tvorbou užitočných hodnôt, 
relaxom, či s rodinami.

Chodci sa stretli s viac ako 200 metrov 
dlhým papierovým „hadom“, ktorý sa 
skladal zo všetkých dokumentov, s 
ktorými príde malý podnikateľ do styku pri 
založení a jednoročnom prevádzkovaní 
svojej firmy. Video z tohto podujatia 
nájdete na našom YouTube kanáli 
youtube.com/instituteINESS. V tento deň 
sme už druhým rokom zverejnili aj výsledky 
nášho Byrokratického indexu.

Medzinárodný deň byrokracie 2017

Americký Foundation for Economic 
Education v júli zverejnil článok Róberta 
Chovanculiaka na tému Crowdfunding. 

FEE je think tank so 71-ročnou históriou, 
ktorý patrí k najvýznamnejším advokátom 
slobody a protrhového prístupu k ekonomike. 

Článok pod názvom Crowdfunding Can 
Solve More Problems than Social Scientists 
nájdete na adrese https://fee.org/articles/
crowdfunding-can-solve-more-problems-
than-social-scientists/

Článok o Crowdfundingu na FEE.org

INT 4/2017: Drahé sľuby ĽSNS
Voliči spravidla nemajú čas ani motiváciu 
listovať stostranové rozpočty verejných 
financií. Nemajú tak ucelenú predstavu 
o tom, koľko zdrojov ide na ktoré položky 
verejného rozpočtu a koľko sa vyberie na 
rôznych daniach a odvodoch. Tento stav 
je následne vodou na mlyn populistickým 
politikom, ktorí môžu sľubovať aj modré 
z neba a voliči bez potrebných vedomostí 
nemajú možnosť rozoznať, že ide o 
nerealizovateľné alebo len veľmi drahé 
sľuby.

Príkladom takýchto populistov je strana 
Mariána Kotlebu - ĽSNS. Táto strana vo 
svojom programe sľubuje zvyšovať populárne 
ale zároveň aj veľmi drahé výdavky na 
dôchodky, politiku nezamestnanosti, dotácie 
do poľnohospodárstva, výdavky na obranu 
atď. Naopak, šetriť sľubuje z celkového 
pohľadu len v zanedbateľných výdavkoch, 
ako je napr. zníženie poslancov zo 150 na 
100, zrušenie financovania politických strán 
z verejných zdrojov, či zrušenie poplatku 
do NATO. Okrem toho sľubuje strana ĽSNS 
znížiť dane na 15 %.

Keby sa strane ĽSNS podarilo realizovať 
tento program v roku 2017, bol by výsledkom 
deficit verejných financií vo výške 6,3 mld. 
eur. Pričom samotná strana vo svojom 
programe uvádza, že jej cieľom je vyrovnaný 
rozpočet. Len pre porovnanie, 6,3 mld. eur 

je suma, ktorá dnes putuje na financovanie 
základného a stredného školstva plus na 
celé zdravotníctvo. S takýmto vysokým 
deficitom by sme viac ako dvojnásobne 
prekročili maastrichtskú hranicu 3 % deficitu 
na HDP.

Navyše strana Mariána Kotlebu - ĽSNS 
plánuje opustiť EÚ a NATO, s čím by boli 
spojené nutné  investičné výdavky na 
obranu vo výške 7 mld. eur. Okrem toho chce 
strana zoštátňovať strategické podniky, čo 
by vyžadovalo ďalšie investície vo výške asi 

4 mld. eur. Teda okrem výrazného nárastu 
prevádzkových nákladov štátu by zároveň 
narástli aj investičné výdavky vo výške 11 
mld. eur, na ktoré by si štát musel požičať. 

Celú štúdiu si môžete stiahnuť v sekcii 
Publikácie na webe iness.sk.

https://www.youtube.com/instituteINESS
https://fee.org/articles/crowdfunding-can-solve-more-problems-than-social-scientists/
https://fee.org/articles/crowdfunding-can-solve-more-problems-than-social-scientists/
https://fee.org/articles/crowdfunding-can-solve-more-problems-than-social-scientists/
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2017/int_4-2017_drahe_sluby_lsns.pdf
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Neznalosť zákona vraj neospravedlňuje. 
No ak sa dôležité zákony menia ako na 
bežiacom páse, byť zákona znalý si vyžaduje 
nemalé úsilie. Nepríjemne to pociťujú 
najmä podnikatelia a ak je stabilita a 
predvídateľnosť legislatívy dôležitou zložkou 
zdravého podnikateľského prostredia.

Ako je na tom Slovensko? Prečítajte si o 
tom v INESS na tému s názvom Menej 
novelizácií pre lepšie podnikanie. Pozreli 
sme sa v ňom na novelizácie 196 zákonov 
týkajúcich sa podnikateľského prostredia. 
Ktorý zákon sa mení najčastejšie a ktoré 

ministerstvo je fabrika na 
novelizácie?

Ako PDF si ho môžete 
stiahnuť v sekcii 
Publikácie na webe 
iness.sk. Nájdete tam aj 
odkaz na štruktúrovanú 
databázu zákonov.

INT 5/2017: Menej novelizácií pre lepšie podnikanie

INT 6/2017: Divoký západ na internete 
Dá sa podnikať, keď sa nemôžete spoľahnúť 
na štát a jeho pravidlá? Môže byť firma 
zisková, keď čelí množstvu podvodníkov, 
ale policajti si s nimi nevedia rady? A čo 
v prípade, keď predmet podnikania štát 
priamo zakazuje?

Internetoví podnikatelia čelili práve takýmto 
výzvam. Mnohí z nich sa však nevzdali, ale 
začali aktívne tieto verejné služby nahrádzať: 
vytvorili vlastné pravidla, zabezpečili ich 
dodržiavanie a riešili prípadne spory. 
Vďaka ním divoký západ na internete 
nie je miestom chaosu a podvodov, ale 
miestom, kde dochádza denne k miliónom 
dobrovoľných obchodov a podvodníci sa len 
ťažko presadzujú.

O tom, ako aj bez dohľadu štátneho aparátu 
vznikajú pravidlá a poriadok, píšeme v 
najnovšom INESS na tému: Divoký západ 
na internete. 

Ako PDF si ho môžete stiahnuť v sekcii 
Publikácie na webe iness.sk. 

Otvorený list k otvoreniu ťažby v 12. poli 
INESS sa svojim podpisom spolu so 
zástupcami ďalších 13 organizácií pridáva 
k spoločnej iniciatíve,  ktorá otvoreným 
listom ministrovi životného prostredia 
Lászlovi Sólymosovi kritizuje plánované 
otvorenie ťažby hnedého uhlia v 12. poli v 
Hornonitrianskych baniach Prievidza.

Z 13 kritických bodov, uverejnených v 
liste chce INESS zdôrazniť ekonomickú 
nekoncepčnosť pokračujúcej štátnej 
podpory ťažby domáceho hnedého uhlia. 
Pod pláštikom ochrany pracovných miest v 
čase rastúceho nedostatku zamestnancov 
sa na podporu baní ročne vynakladá takmer 
100 miliónov eur. Táto podpora zdražuje 
elektrinu domácnostiam a firmám, čím 
znižuje ich konkurencieschopnosť, pôsobí 
priamo proti (draho dotovanej) politike 

znižovania emisií a odsúva transformáciu 
regiónu. Podporovať rozširovanie ťažby 
miesto útlmu je krok nesprávnym smerom, 

ktorý v konečnom dôsledku ochudobní 
samotný región, ale aj celú slovenskú 
ekonomiku. 

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2017/int_5-2017_menej_novelizacii.pdf
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2017/int_5-2017_menej_novelizacii.pdf
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2017/int_5-2017_menej_novelizacii.pdf
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Na pozvanie nadácie Pontis a UNDP 
programu Moldova Innovation Lab navštívil 
analytik INESS Martin Vlachynský podujatie 
Open Data Media Camp v Moldavsku.

Cieľom päťdňového programu bolo zoznámiť 
25 mladých moldavských žurnalistov, 
pracovníkov neziskového sektora a 
dobrovoľníkov s teóriou, ale aj slovenskou 
praxou práce s (nielen) verejnými dátami.

INESS prispel najmä skúsenosťami z 
oblasti vizualizácie dát, ktorej príkladom je 
napríklad náš projekt cenastatu.sk. Ďalšími 
slovenskými hosťami boli experti z nadácie 
Pontis, SGI, či INEKO.

Počas 20.až 23. júla sme sa zúčastnili 
networkingového a vzdelávacieho podujatia 
Europe Think Tank Essentials, ktorého 
hlavným organizátorom bol Atlas Network.

Programu v rámci Atlas Leadership Academy 
sa zúčastnilo 20 účastníkov zo 17 organizácií 
a 10 krajín. INESS zároveň pomohol s 
organizáciou, a Richard Ďurana sa o svoje 
skúsenosti s vedením a fungovaním think-
tankov podelil prostredníctvom niekoľkých 
prednášok a workshopov. Ďakujeme Atlas 
Network aj účastníkom za návštevu a tešíme 
sa na ďalšie stretnutie.

INESS na Open Data Media Camp v Moldavsku

INESS na Atlas Europe Think Tank Essentials 2017

V dňoch 1.9 až 3.9. prebehli paralelne 
v hoteli s najkrajším výhľadom na svete, 
Misesov seminár Liberálního institut aj 
Misesova akademie Liberálního institutu. 
Ten prvý, určený pre tých, ktorí sa už s 
rakúskou teóriou stretli, ten druhý pre 
začiatočníkov.

Seminaristom prednášal Radovan Ďurana 
o základnom príjme,  a o tom, prečo 
je to fascinujúca téma pre amerických 
libertariánov. Spoločne potom hľadali 
odpoveď na otázku, prečo ignorujú fiškálnu 
nerealizovateľnosť „nepodmieneného“ 
konceptu. 

S akademikmi diskutoval o fiškálnej 
negramotnosti.  Ukázalo sa, že predstavujú 
nadštandardnú vzorku populácie. Na 
rozdiel od poľského prieskumu sa až 56% 
z nich trafilo do rozpätia +/-50%, keď 
mali odhadnúť výdavky štátu na občana. 

INESS na Misesovej akadémii
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Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na 
dvojdňovom intenzívnom stretnutí riaditeľov 
vybraných 16 európskych a amerických 
ekonomických a policy think tankov, ktoré v 
dňoch 18-19. septembra 2017 zorganizovala 
v Budapešti zastrešujúca organizácia Atlas 
Network.

Cieľom podujatia s názvom Transatlantic 
CEO Summit bolo vzájomne sa informovať o 
inovatívnych postupoch v práci think tankov, 
o fungovaní leadershipu, manažmentu, 
strategického plánovania a fundraisingu 
v jednotlivých organizáciách. Prezentácie 
a diskusie účastníkov, vzájomná kritika a 
mentorship priniesli množstvo inšpiratívnych 
postupov, z ktorých určite viaceré aplikuje aj 
INESS.

Transatlantic CEO Summit v Budapešti

Sean Gabb o Brexite 
Dr. Sean Gabb, vice-prezident britského 
Ludwig von Mises Centre, riaditeľ School 
of Ancient studies, publikoval počas svojho 
pôsobenia viac ako 30 kníh a tisíc esejí a 
článkov. 15. augusta 2017 prednášal na 
pozvanie INESS v Kafé Scherz, kde sa zišlo 
okolo 25 poslucháčov.

V júni 2016 Briti rozhodli v referende o 
vystúpení z Európskej únie. Obe hlavné 
politické strany sa verejne zaviazali 
rešpektovať vôľu ľudu. Odvtedy sa však 
britská politika a aj rokovania s EÚ uberajú 
skôr chaotickou cestou.

Prednáška Dr. Seana Gabba sa venovala 
pozadiu britského rozhodnutia opustiť 

výzvach, ktorým európski politici čelia vo 
vyjednávaní budúcich vzťahov. Predostrel 
svoj pohľad na britskú politiku a vyjadril sa, 
že v nej chýbajú silné osobnosti, ktorým by 
ľudia dôverovali. Po prednáške sa otvoril 
priestor pre diskusiu, v ktorej sa kládli otázky 
ohľadne migračnej krízy či nemeckých 
parlamentných volieb a budúcnosti 
Európskej únie.

Európsku úniu. Polemizoval o možných 
scenároch vývoja britskej politiky, ak by sa 
referendum konalo v iný termín. Zároveň 
hovoril o britsko-európskych väzbách a o 

Prednáška bola zameraná hlavne na fakt, že 
spoločným znakom európskeho sociálneho 
štátu je snaha zakryť skutočnú mieru 
zdanenia pred očami daňových poplatníkov. 
Fiškálna negramotnosť je potom definovaná 

ako stav, keď fiškálna netransparentnosť 
(skryté zdanenie) generujú fiškálne ilúzie s 
nežiaducimi dopadmi na celú spoločnosť.

Europe Liberty Forum 2017
Atlas Network zorganizoval v poradí už druhú 
medzinárodnú konferenciu Europe Liberty 
Forum, po Londýne z roku 2016 prišiel v 
tomto roku rad na Budapešť.

Viac ako stovka think tankerov, expertov 
a akademikov z Európy, ale aj Ameriky a 
Ázie sa stretla v dňoch 21-22.9. 2017, 
aby prediskutovali výzvy, ktoré v súčasnej 
turbulentnej dobe stoja pred advokátmi 
slobodného trhu a nižšej miery intervencie 
štátu do života občanov.

V paneli s názvom Fighting Back Against 
Illiberalism vystúpil s prednáškou 
Reactionary Populist Right in Slovakia aj 
Richard Ďurana z INESS.



  október 2017 str.19

28. júna 2017 sa na štvrtých 
Ekonomických rečiach opäť diskutovalo 
na mimoriadne aktuálne témy - základý 
príjem pre každého a intenzívnejší 
nástup robotizácie.

V Kafe Scherz sa zišlo približne 50 
poslucháčov, s ktorými debatoval 
Martin Vlachynský. Na úvod rečník 
prezentoval základné poznatky k 
robotizácii, jej historické východiská a 
obavy z jej rozmachu. Upozornil na fakt, 
že robotizácia prináša predovšetkým 
automatizáciu úloh, nie povolaní. 

Neskôr nadviazal s ideou základého 
príjmu, ktorá je vnímaná ako súčasť 
riešenia trendu robotizácie. Uviedol 
niekoľko podporných argumentov, ktoré 
pochádzajú aj zo strany pravicových 
ekonómov. O základnom príjme sa 
hovorí najmä ako o lacnejšej alternatíve 
oproti zložitým programom sociálneho 
zabezpečenia. Zároveň však uviedol aj 
problematické oblasti tohto systému, 
ktorými sú politická a finančná 
neudržateľnosť.

Členovia INESS sa zúčastnili diskusnej tour 
s názvom „Prečo neodísť zo Slovenska?“, 
ktorú organizoval IPEV - Inštitút politicko-
ekonomického vzdelávania. 

V rámci diskusnej tour, ktorá prebehla v 
šiestich slovenských mestách, sa členovia 
INESS vyjadrili k aktuálnym ekonomickým 
výzvam pre regióny, Slovensko a Európu. 
Práve politika je kľúčovým nástrojom pre 
ovplyvňovanie vecí verejných. Častokrát sa 
však stáva, že politik nerozumie komplexným 
oblastiam ako sú verejné financie, 
podnikateľské prostredie či menová politika. 
Cieľom vzdelávacieho programu Politická 
akadémia je vybaviť účastníkov potrebnými 
zručnostiami a prehľadom pre úspešné a 
kompetentné pôsobenie v politike. Lektormi 
Politickej akadémie sú okrem iných aj 
členovia INESS - Juraj Karpiš, Radovan 
Ďurana a Martin Vlachynský.

INESS na diskusnej tour Politickej akadémie 

Ekonomické reči: Budú koláče bez práce? 

Ekonomické reči – Sľuby sa sľubujú 
Prečo majú politici tendenciu sľubovať 
nemožné? Je lepšie, ak svoje predvolebné 
sľuby splnia, alebo nie? Sme ako voliči 
racionálni?

Tieto témy sa stali predmetom Ekonomických 
rečí č.5 v Zámockom pivovare. Róbert 
Chovanculiak otvoril podujatie prezentáciou 
niekoľkých príkladov populistických sľubov 
naprieč politickým spektrom. Poukázal 
na ekonomickú nezmyselnosť niektorých 
opatrení a na fakt, že napriek tomu majú 
tieto návrhy silnú podporu u voličov. Neskôr 
uviedol niekoľko možných dôvodov, ktoré 
sa snažili daný jav vyložiť. Vysvetlil rozdiel 
v správaní občana v úlohe spotrebiteľa 
a ako voliča. Po prezentácii pokračovala 
diskusia s publikom, kedy poslucháči uviedli 
svoje názory na problematiku populizmu 
či iracionality voličov. Diskusia bola veľmi 
živá a pokračovala v menších kruhoch aj po 
oficiálnom ukončení podujatia.
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PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA

Politický projekt euro má vážne problémy. Zdá 
sa, že Friedmanova kliatba sa začala napĺňať. 
Bestseller nemeckého ekonóma Phillipa Bagusa 
v slovenskom 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 komodity 
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 
problémy socialistického ekonomického 
plánovania a jej dnešní predstavitelia úspešne 
predpovedali finančnú krízu. 

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.

Kniha Zlé peniaze od autora 
Juraja Karpiša hľadá príčiny a 
opisuje priebeh krízy. Odpovedá na 
otázku, prečo sa ešte neskončila. 
Je písaná pre verejnosť s cieľom 
vysvetliť krízové ekonomické 
javy alternatívnym spôsobom. 
Súčasťou tohto sprievodcu krízou 
je popis dosahov krízy na životy 
bežných ľudí a príklady, ako sa s 
nimi možno vyrovnať.

Kniha sa už krátko po vydaní stala 
bestsellerom. Môžete si ju zakúpiť  
cez stránku zlepeniaze.eu, 
prípadne vo vašom kníhkupectve. 
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Môže byť firma zisková, keď čelí 
množstvu podvodníkov, ale policajti 
si s nimi nevedia rady? A čo v 
prípade, keď predmet podnikania 
štát priamo zakazuje? O tom, ako 
aj bez dohľadu štátneho aparátu 
vznikajú pravidlá a poriadok, 
píšeme v INESS na tému: Divoký 
západ na internete.

Ak sa zákony často menia,  pociťujú 
to najmä podnikatelia. Stabilita 
a predvídateľnosť legislatívy 
je dôležitou zložkou zdravého 
podnikateského prostredia. V 
INT s názvom Menej novelizácií 
pre lepšie podnikanie sme sa 
pozreli na novelizácie 196 zákonov 
týkajúcich sa podnikateľského 
prostredia.

Voliči spravidla nemajú čas ani 
motiváciu listovať stostranové 
rozpočty verejných financií. To 
umožňuje politikom sľubovať 
aj modré z neba. Príkladom je 
strana ĽSNS. Táto strana vo 
svojom programe sľubuje zvyšovať 
populárne ale zároveň aj veľmi 
drahé výdavky.

V INESS na tému Zázračné úpravy 
nezamestnanosti analyzujeme 
vývoj nezamestnanosti medzi rokmi 
2012-2016. Za toto obdobie klesla 
nezamestnanosť zo 14 % na 9,6 
%. Obraz úspechu však naštrbujú 
niektoré okolnosti tohto poklesu.

V  INT Investičné  stimuly 
analyzujeme stimuly z rokov 2002-
2016. 

Za toto obdobie sa udelilo  176  
investičných stimulov 148 
subjektom v celkovej  hodnote  
takmer 1,65  miliardy  eur.  Tieto  
projekty mali vytvoriť 54 407 
pracovných miest.

Hotovosti nadchádzajú ťažké časy. 
Čoraz viac štátov začína rozprávať 
o bezhotovostnej ekonomike. 
Hotovosť však plní viacero 
dôležitých funkcií. Píšeme o nich v 
INT Prečo zachovať hotovosť.

http://www.iness.sk/blog/5020-Publikacie.html
http://www.iness.sk/knihy
http://zlepeniaze.eu/

