
„Prvým všeliekom pre zle hos-
podáriaci národ je inflácia 
meny, druhým je vojna. Oba 
prinášajú krátkodobú prospe-
ritu, oba prinášajú dlhodobú 
skazu.“

Ernest Hemingway
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systémovú a neadresnú dávku, ktorá nelichotivú 
finanènú situáciu dôchodcov nijako nerieši, píše-
me v èlánku Vianoèné dôchodky na strane 4.

Ïalším významným zákonom, ktorý vláda posu-
nula do parlamenu, je zákon o štátnom rozpoète. 
Nieko¾ko zamyslení o rozpoète je názov èlánku, v 
ktorom hodnotíme pozitíva a negatíva predložené-
ho návrhu. Nájdete ho na strane 4.

Tragikomický bol spôsob schva¾ovania zákona o 
dôchodkovom poistení, jeho obsah však už úsmev 
na perách vyvolá asi málokomu. Viac si preèítate v 
èlánku Dôchodkový zákon a kotrmelce slobodnej 
vo¾by na strane 5.

Prajem Vám príjemné bezkotrmelcové èítanie.

Potom, ako sa vody trochu vyèistili, slovenské zdra-
votníctvo opäś vstupuje do kalných vôd. Parlament 
schválil novelu zákona, ktorým de facto zakazuje 
zdravotným poisśovniam vytváraś zisk. Vyjadrenia 
niektorých koalièných politikov dávajú tušiś, že ne-
ostane iba pri poisśovniach a na mušku vlády sa 
dostanú aj ïalšie subjekty v tomto podfinancova-
nom sektore. INESS ešte pred zasadaním parla-
mentu zorganizoval diskusné fórum na tému Patrí 
zisk do zdravotníctva?, na ktorom sa k úlohe zisku 
v celom sektore zdravotníctva vyjadrili pozvaní od-
borníci. Viac sa o tomto podujatí doèítate na strane 
3. O dôležitosti zisku v zdravotníctve rovnako ako 
vo všetkých oblastiach ¾udského života sme písali 
aj v èlánku Zdravý zisk, ktorý nájdete na tejto stra-
ne.

Vláda aj tento rok poteší slovenských dôchodcov 
tzv. vianoènými dôchodkami. O tom, preèo ide o ne-
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Zdravý zisk
Richard Ïurana, Juraj Karpiš

Zdravie nie je tovar! A nemôže byś preto ani pred-
metom obchodovania! V takomto a podobnom du-
chu sa vedie diskusia na tému zisku v zdravotníc-
tve na Slovensku, ale nie len u nás.

Bohužia¾, diskusia je nabitá viac emóciami ako ar-
gumentmi a je zrejmé, že emócie existujúce pro-
blémy skôr prehlbujú ako riešia. Áno, zdravie tovar 
nie je. Rovnako ako pocit z rýchlej jazdy èi láska k 
našim najbližším. A každý z nás vie, že tieto hodno-
ty nevyvážime žiadnymi peniazmi. Nieèo iné je však 
zdravotná starostlivosś. Tá už je službou ako každá 
iná a podlieha preto všeobecne platným ekonomic-
kým pravidlám a princípom vzácnosti.

Všetci hovoria o nedostatku financií v zdravotníc-
tve. Áno, zdrojov je málo. Žijeme vo svete, kde nie 
je všetkého nekoneène ve¾a a tak sme nútení po-
sudzovaś a rozhodovaś sa, ktoré potreby budú uspo-
jené skôr, ktoré neskôr a ktoré nebudú uspojené 
vôbec. Ak to aplikujeme na zdravotníctvo, musíme 
sa rozhodnúś kto, koho, ako, kedy, preèo a za èo 
vyšetrí, zoperuje èi predpíše liek. Obzvlášś v zdra-
votníctve platí, že dopyt vysoko prevyšuje ponuku a 
zdroje, ktoré máme k dispozícii.

Zlý zisk?

Kde h¾adaś príèiny negatívneho postoja k zisku ako 
takému? Preèo ak v jednej vete spomenieme zdra-
votníctvo a zisk, mnohým sa zježia všetky chlpy na 
tele?

Príèiny možno h¾adaś v ïalekej minulosti. V èasoch, 

keï sa naši predkovia naháòali s oštepmi za di-
vokou zverou, aby nepomreli od hladu. Neprítom-
nosś technologického progresu neumožòovala 
vytváraś nové hodnoty v spoloènosti a v takomto 
statickom svete ¾udia zomierali rovnako chudobní, 
ako prišli na svet. Ak niekto nieèo získal, spravidla 
sa tak udialo na úkor niekoho iného. Ak mal niek-
to nieèoho viac, bolo na mieste upodozrievaś ho, 
že niekto iný musel o nieèo prísś. V ekonomickom 
žargóne sa tomu hovorí hra s nulovým súètom. Za 
posledných dvesto – tristo rokov sa však situácia 
dramaticky zmenila. Technologický vývoj, ktorý 
dennodenne posúva okraje ¾udského poznania 
v kombinácii s trhovými mechanizmami, ktorým 
zase vïaèíme za de¾bu práce a špecializáciu, vy-
tvárajú nové hodnoty. Vïaka nim pozorujeme v 
dlhej histórii ¾udstva krátkodobo nebývalý nárast 
bohatstva. Je zarážajúce, ako hlboko sú zakore-
nené mýty z dielne Karla Marxa s jeho statickým 
poh¾adom na svet, aj napriek tomu, že boli vyvrá-
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tené ekonómami pred viac ako storoèím. Ži-
vot dávno prestal byś hrou s nulovým súètom 
a vytváranie nových hodnôt umožòuje, aby 
pri dobrovo¾nej výmene bohatli obe strany. 
Marxova teória nadhodnoty, pod¾a ktorej 
kapitalista bohatne na úkor robotníka, je 
mylná. Práve vytváranie nových hodnôt v 
spoloènosti umožòuje, aby naraz bohatli 
obaja – kapitalista aj robotník. Kto stále po-
chybuje, nech sa pokúsi vysvetliś eventuálnu 
stratu kapitalistu – je to azda vykorisśovanie 
kapitalistu zo strany robotníkov? Chybou sta-
tického poh¾adu je teda názor, že hodnoty sa 
iba prerozde¾ujú. V dynamickej realite sveta 
okolo nás sa hodnoty aj tvoria.

Èo je to ten zisk?

Zisk plní v celom hospodárstve nieko¾ko 
k¾úèových úloh. V prvom rade je signálom 
uspokojovania potrieb spotrebite¾ov. Je tiež 
signálom vytvárania nových hodnôt v spo-
loènosti. Pomáha vzácne zdroje umiestòo-
vaś tam, kde ich je najviac treba. Pomáha 
vytváraś ceny, bez ktorých sa nedá ekono-
micky kalkulovaś, inými slovami rozhodovaś 
sa èo, ko¾ko, za èo, kde a pre koho vyrábaś. 
Jeho asi najvýznamnejšou funkciou je funk-
cia motivaèná. Zisk je hlavnou hybnou silou 
motivujúcou k h¾adaniu inovatívnych rieše-
ní a k èo najvyššej efektivite. Zisk motivuje 
výrobcov vyvíjaś nové lieky, distribútorov ich 
efektívne dodávaś, lekárne zase ponúkaś 
lieky, ktoré pacienti potrebujú alebo žiadajú. 
Viete si predstaviś, ako by sa celý tento re-
śazec správal, keby sa zakázala jeho hlavná 
hybná sila?

Viete si predstaviś, èo by malo motivovaś le-
kára vo zvyšovaní kvality starostlivosti, ak nie 
vyššia odmena, ktorá ho odlíši od toho leká-
ra, ktorý pre pacientov urobí len to, èo musí? 
A ak si za ošetrenie neplatíme priamo, ale 
nás zastupuje poisśovòa, akú by mala maś 
poisśovòa motiváciu h¾adaś pre nás tých naj-
lepších a najefektívnejších lekárov?

V tejto súvislosti je dôležité spomenúś aj 
stratu, pretože podnikanie nie je len sedenie 
za stolom a rátanie peòazí. Zisk je výsadou 
najúspešnejších podnikate¾ov, nie všetkých. 
Pod¾a niektorých štúdií až 90% nových pro-
jektov konèí krachom. Ak chce byś podni-
kate¾ úspešný, musí sa v dynamickom pro-
stredí konkurencie, kde ako supy èakajú na 
príležitosś zástupy ïalších inovátorov, usilov-
ný, kreatívny a inovatívny. Inak jeho konanie 
môže viesś k strate.

A aké sú najèastejšie argumenty proti zis-
ku v zdravotníctve?

Najob¾úbenejším argumentom je pouka-
zovanie na skutoènosś, že ak do systému 
nasmerujeme urèitý balík prostriedkov zo 
zdravotného poistenia, ziskom urèitých sub-
jektov sa tento balík zmenší a v koneènom 
dôsledku ostane menej pre pacienta. Tento 
poh¾ad si pletie náklady s vytvorenou hodno-

tou a vôbec neberie do úvahy skutoènosś, že 
rovnaké náklady môžu pre pacienta vypro-
dukovaś rôznu hodnotu. Inými slovami, ani 
navýšenie zdrojov do zdravotníctva nemusí 
viesś pri zlom nastavení motivácií k lepšej 
zdravotnej starostlivosti.

Zisk sa zvykne považovaś za nieèo nemorál-
ne. Ako môžeme dovoliś, aby niekto profito-
val na utrpení chorých? poèúvame zo všet-
kých strán. Chyba je však v samotnej úvahe. 
Nie je pravda, že pekár profituje z hladu nás 
všetkých. Profituje na odstraòovaní nášho 
hladu. A podobne zisk v zdravotníctve nepo-
chádza z utrpenia iných, ale z odstraòovania 
tohto utrpenia.

Emotívne ladeným tvrdením je tiež výtka, že 
zdravotníctvo je príliš dôležité na to, aby ho 
zabezpeèoval trh. Èo však znamená príliš 
dôležité? Preèo nechávame nemenej dôle-
žité oblasti hospodárstva, ako napríklad 
produkciu a predaj potravín, elektriny èi ob-
rovských budov, v ktorých žijeme, výluène na 
trh?

Zákaz zisku obhajujú aj zástancovia nezis-
kových foriem organizácií. Tvrdia, že nezis-
kovosś je signálom dôvery pre pacientov, 
že cena ich ošetrenia nebude zvyšovaná so 
zámerom dosahovaś vysoký zisk. Ide však 
len o ilúziu, že formálna zmena na neziskový 
charakter zmení podstatu ¾udí. Empíria ani 
skúsenosti v zahranièí vyššiu kvalitu pri ne-
ziskovkách nepotrvdzujú. Naopak. Zisk sa 
stále tvorí, aj keï nie formálne. Dostáva sa 
von akurát inou formou – tunelovaním, uza-
tváraním nevýhodných zmlúv, transakciami 
s nehnute¾nosśami, nadsadenými platmi èi 
neštandardnými benefitmi vedúcich pracov-
níkov, ako sú napríklad luxusné kancelárie, 
špièkové autá èi zamestnávanie kamará-
tov. V neziskovom režime chýba orientácia 
na pacienta, absentuje tu totiž motivácia k 
efektivite a inováciám. Preèo by sa mali sna-
žiś? Neziskový charakter navyše nepriśahuje 
kapitálové investície, èi komplikuje možnosś 
predaja subjektu. Tieto faktory eliminujú pri-
rodzený tlak na fungovanie manažmentu.

Je zisk skutoèným problémom slovenské-
ho zdravotníctva?

Neustále sa zadlžujúce slovenské zdravotníc-
tvo nie je v poriadku, s tým asi súhlasí každý. 
Každého z nás napadne, ako je možné, že 
doma máme zdravotníckeho materiálu, že 
by mohla zaèaś tretia svetová, ale v nemoc-
nici nám nemajú èím obviazaś nohu, pretože 
im došiel obväz. Preèo sú naše pracoviská 
èastokrát útulnejšie ako nemocnièná izba? 
Preèo sa na nás usmeje skôr predavaèka v 
obchode ako sestrièka, od ktorej by vzh¾a-
dom na naše utrpenie úsmev potešil ove¾a 
viac? Preèo všetci máme dostatok informá-
cií o tom, ko¾ko stoja uhorky v supermarke-
te na konci mesta, nevieme však už, ktorá 
nemocnica je v èom lepšia ako iná, èi ktorá 
má lepšie doplnkové služby pre pacientov? 

V identifikácii problémov nášho zdravotníc-
tva sa vláda prive¾mi nenamáhala a prstom 
ukázala na zisk niektorých subjektov. Sku-
toèné problémy sú však niekde inde. Príliš 
rozsiahle verejné zdravotné poistenie, ktoré 
neúmerne zvyšuje dopyt zo strany pacientov 
a zároveò umožòuje lekárom ignorovaś ná-
kladovú efektivitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti a poskytovaś nepotrebnú ale-
bo predraženú starostlivosś. Nedokonèená 
transformácia nemocníc na akciové spoloè-
nosti s transparetným úètovníctvom a tla-
kom na efektivitu z dôvodu hrozby exekúcie. 
Vysoká miera regulácie zo strany štátu so 
všetkými dôsledkami.

Politické riešenia týchto problémov so sebou 
prinášajú arbitrárnosś, korupciu, sledovanie 
osobných záujmov a straty z neefektivity. Pot-
láèanie trhových síl v zdravotníctve obmedzu-
je schopnosś zdravotného systému reagovaś 
na neustále sa meniace potreby pacientov. 
Preto zákaz zisku a obmedzovanie konku-
rencie za úèelom šetrenia verejných zdrojov 
prináša presný opak – plytvanie. Ak zo sys-
tému odstránime zisk, odstránime aj hlavnú 
motiváciu subjektov èo najefektívnejšie na-
påòaś želania pacientov, neustále inovovaś 
a zlepšovaś svoje služby a v neposlednom 
rade investovaś kapitál potrebný na zvýšenie 
produktivity v odvetví.

Absolútnu kontrolu zo strany štátu si už 
naše zdravotníctvo vyskúšalo. A dnes zná-
ša dôsledky tohto experimentu. Je teda 
na mieste uvo¾niś opraty štátnej regulácie 
a štátneho vlastníctva a pustiś aj do zdra-
votníctva podnikavých inovátorov a hybnú 
silu, ktorá už 18 rokov neustále zlepšuje 
všetky ostatné oblasti nášho života. A ak sa 
aj niekto nazdáva, že niekto iný dosahuje 
„neprimeraný“ zisk, jeho regulácia èi zákaz 
situáciu len zhoršia. Najlepšou kontrolou je 
konkurencia a vo¾ný vstup do odvetvia, ktorý 
zabezpeèí, že èo i len trochu „nadpriemer-
ný“ zisk pritiahne ïalších konkurentov, ktorí 
cenu, a tým aj zisk, stlaèia dole. Zdravý zisk 
slovenskému zdravotníctvu neuškodí.

.týždeò, è. 44, 29.10.2007
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Patrí zisk do zdravotníctva?
INESS usporiadal 10.10.2007 v Zichyho paláci v Bra-
tislave diskusné fórum urèené pre odbornú aj širokú 
verejnosś s názvom „Patrí zisk do zdravotníctva?“

Pozvanie prezentovaś svoj poh¾ad na funkciu zisku v 
zdravotníctve, prípadne na jeho úlohu v konkrétnej 
èasti zdravotníckeho spektra prijali odborníci z eko-
nomickej i medicínskej oblasti:

Ing. Eugen Jurzyca

riadite¾ INEKO - Inštitútu pre ekonomické a sociálne 
reformy

MUDr. Mária Voleková, CSc.

FNsP Banská Bystrica

MUDr. Ladislav Pásztor

prezident Asociácie súkromných lekárov SR

Mgr. Ondrej Suke¾

Slovenská lekárnická komora

Mgr. Juraj Karpiš

analytik INESS

Po prednáškach nasledovala diskusia. 

K dispozícii sú i videozáznamy 
všetkých prednášok i diskusie. 
Môžete si ich pozrieś na našej 
stránke www.iness.sk.

Rovnako sú na stránke www.iness.
sk prístupné aj powerpointové prezentácie všetkých 
panelistov.

Eugen Jurzyca

Ladislav Pásztor

Juraj Karpiš

Mária Voleková

Ondrej Suke¾

diskusia

Porovnanie

Podpora po¾nohospodárov

Podpora po¾nohospodárov vyja-
drená ako percento ich hrubého 
príjmu.

Pri poh¾ade na percentuálny po-
diel po¾nohospodárskych dotácií 
na Novom Zélande by nejedného 
èitate¾a mohlo napadnúś: existuje 
tam vôbec po¾nohospodárstvo?

O tom, že nielen existuje, ale aj 
funguje, a dokonca lepšie ako za 
èias masívnych dotácií, sme písa-
li v èlánku Rozprávka o dotáciách 
v júlovom èísle Market Finesse.

Vysvetlivky:

A: pod¾a plochy

An: pod¾a poètu zvierat

R: Tržby

I: Príjem

Podpora je za roky 2004-2006.

Zdroj: OECD PSE/CSE database, 
2007
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Vianoèné dôchodky 
Richard Ïurana

Nieko¾ko zamyslení o rozpoète 
Radovan Ïurana

Vláda bude aj tento rok rozdávaś viac ako 
miliónu volièov peniaze. 1650 miliónov ko-
rún má ísś na vianoèné dôchodky, ktoré aj 
napriek svojmu pomenovaniu možno budú 
vyplatené až v januári.

Snaha vlády pomáhaś sociálne slabým sku-
pinám obyvate¾stva je chvályhodná inicia-
tíva. Dôležitý je však aj spôsob, akým cie¾ 
napåòa a èi vôbec tento spôsob k naplneniu 
cie¾a povedie.

Vyplácanie vianoèných dôchodkov, kto-
ré môžeme pokojne nazvaś aj trinástymi 
dôchodkami, je nesystémový a neadresný 
spôsob riešenia nezávideniahodnej situácie 
mnohých dôchodcov. Deformujú solidaritu 
v sociálnom systéme, pretože sa vyplácajú 
všetkým dôchodcom iba na základe aktuál-
nej výšky dôchodku pri úplnej ignorancii ma-
jetkového statusu dôchodcu.

Ak berieme do úvahy roèné výdavky dôchod-
cu na úrovni zhruba 100 tisíc korún (pri prie-
mernom dôchodku 8226 Sk mesaène na 
konci minulého roka), je zrejmé, že 1500 ko-
rún poteší, ale situáciu celkom isto nevyrieši. 
Dôležité je tiež ïalšie porovnanie. Príspevok 
1500 Sk dostane aj dôchodca s príjmom 
11257 Sk. Pritom mediánová èistá mzda (to 
je výška mzdy, pri ktorej polovica pracujúcich 
zarába viac a polovica menej) predstavuje 
zhruba 12700 Sk. A tak rozdiel v nároku na 
vianoènú podporu medzi dôchodcom, ktorý 
ju dostane a priemerným pracujúcim, ktorý 
okrem toho pravdepodobne živí rodinu, je 
len 1481 Sk v príjmoch.

Východiskom z tejto situácie by urèite nebol 
stav, keï by vianoèný príspevok dostávala 
polovica populácie, vrátane pracujúcich. 

Práve naopak, je potrebné poukázaś na ne-
adresnosś vianoèných príspevkov, ktoré do-
stávajú aj ¾udia, ktorí celkom urèite nepatria 
medzi chudobných alebo sociálne odkáza-
ných.

Ak chce vláda pomôcś systémovo, môže vy-
beraś v zásade z dvoch riešení:

Prvým je zvýšenie dôchodkov, ktoré sa dá 
docieliś jedine zvýšením daòovo-odvodové-
ho zaśaženia pracujúcich. Vysoké odvodové 
zaśaženie je však už teraz ve¾kým problé-
mom nášho pracovného trhu a to najmä pri 
zamestnávaní nízkokvalifikovanej pracovnej 
sily. Je zrejmé, že takéto riešenie by malo ne-
gatívny dopad na riešenie situácie dlhodobo 
nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a tiež 
nepriaznivý vplyv na rast zamestnanosti.

Druhým riešením je zvýšenie kúpnej sily sú-
èasných dôchodkov formou celoplošného 
zníženia dane z pridanej hodnoty Takéto 
opatrenie síce dôchodcom príjem nominál-
ne nezvýši, ale môže im pomôcś výrazne zní-
žiś výdavky a teda ušetriś.

Vláda sa zameriava na znižovanie DPH pri 
takých tovaroch a službách, ktoré nemajú so 
sociálnou politikou niè spoloèné (ako naprí-
klad knihy èi internet, ktorý možno pokojne 
považovaś za luxusný statok) namiesto toho, 
aby daò z pridanej hodnoty znížila plošne.

Dvere na takýto krok otvárajú stále rastúce 
daòové príjmy, musia však byś sprevádzané 
poctivým škrtaním neefektívnych výdavkov 
štátneho rozpoètu. V budúcom roku majú 
výdavky rozpoètu vzrásś o ohromných 25 
miliárd korún (výdavky oèistené od výdavkov 
spojených s financovaním projektov EÚ).

Ak by k tomuto nárastu nedošlo a pri za-
chovaní rovnako vysokého schodku by sme 
znížili oèakávané výnosy z DPH o uvedenú 
sumu, mohla by sadzba DPH plošne klesnúś 
na 16%. Nižšia DPH by pri súèasnom tvrdom 
konkurenènom boji na trhu potravín urèite 
viedla k poklesu alebo spomaleniu rastu 
ich cien, èo by pocítili najmä dôchodcovia s 
nízkym dôchodkom, pre ktorých predstavujú 
výdavky na potraviny podstatnú èasś výdav-
kov.

Dôchodcom by táto zmena priniesla porov-
nate¾ných cca 1500 Sk. Je tu však jeden zá-
sadný rozdiel - z tejto zmeny by neprofitovali 
len dôchodcovia, ale všetky sociálne slabé 
skupiny. 

SME, 16.10.2007

O 10% viac ako v tomto roku chce vláda 
minúś v budúcom roku . Mal by som uviesś 
presnejšie èíslo, lebo zaokrúh¾ovanie pri 
9,6% môže znieś trochu zavádzajúco, ale 
myslím, že si to môžem dovoliś. Ani dia¾nice 
nebudú do roku 2011 ale 2010.

10% naviac znamená, že len vláda minie v 
budúcom roku o 33 mld. Sk viac. Niekto by 
mohol namietaś, že rast výdavkov je spôso-
bený intenzívnejším èerpaním eurofondov. 
Dobre, tak rast výdavkov bez zdrojov EÚ 
vzrástol „len“ o 8,3%. To je o 26 mld. Sk, a 
aby èitate¾ vedel, o akej sume sa bavíme tak 
ponúkam prirovnanie: Výdavky na zdravotné 
poistné za poistencov štátu by mali tento rok 
dosiahnuś 27 mld. Sk. Alebo inak, súèet vý-
davkov na stredné a vysoké školstvo dosiah-
ne 23 mld.Sk...

Suma to teda nie je malá. Keby mali výdavky 

Štátneho rozpoètu vzrásś len o oèakávanú in-
fláciu (tzn. vláda by mala tie isté výdavky ako 
tento rok), rozpoèet by vzrástol o 2% alebo 7 
mld. Sk. Rozdiel 6,3% znamená zvyšovanie 
miery vplyvu štátu v ekonomike, zvyšovanie 
miery redistribúcie bohatstva. Charakteris-
tický krok pre ¾avicovú vládu.

Menej ¾avicové sú oblasti, ktoré si s novým 
rozpoètom najviac polepšia. Tohtoroèným 
víśazom nie je rezort pôdohospodárstva, ako 
sa zvyklo obyèajne tipovaś. Najväèšími sko-
kanmi v klube miliardových rezortov sa stali 
Ministerstvo životného prostredia a Minister-
stvo kultúry. Prítomnosś rezortu kultúry medzi 
skokanmi je pozoruhodná, po minuloroènom 
11% poklese si polepšilo o takmer 27%, pri-
tom nie zásluhou èerpania fondov z EÚ, ako 
je to v prípade rezortu životného prostredia. 
Naše výdavky do kultúry sa tak zvýšia o mi-

liardu najmä vïaka opravám starých budov 
niektorých kultúrnych ustanovizní. Výdavky 
v oblasti životného prostredia naznaèujú, 
že opomínanou prioritou vlády sú rúrky a 
potrubia slúžiace na transport vody a jej èis-
tenie. Na vodovody a kanalizácie tak dáme v 
rámci plnenia dlhodobých s¾ubov Euróspkej 
únii zhruba to¾ko, ako vyplatíme na pomoc 
śažko zdravotne postihnutých obèanov. Niž-
šie uvedný graf ukazuje, ktoré rezorty sú fi-
nanènou prioritou rozpoètov Ficovej vlády (a 
Európskej únie). Od posledného Miklošovho 
rozpoètu vzrástli výdavky ministerstiev o 40 
mld. Sk. Nárast výdavkov sa sústredil do so-
ciálneho sektora a po¾nohospodárstva.

Nebol by to príspevok ekonomického analyti-
ka, aby sa po¾nohospodárom bližšie neveno-
val. Celkový objem podpory len pre súkrom-
né podnikate¾ské subjekty vzrastie v roku 
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Dôchodkový zákon a kotrmelce slobodnej vo¾by
Radovan Ïurana

2008 na úroveò 25,9 mld. Sk. Na výplaty 
uèite¾ov základných a stredných škôl pritom 
dáme 23 mld. Sk. Z rozpoètu síce vyplýva, 
že vzrastie hlavne podiel zdrojov z EÚ, ale 
to ako ospravedlnenie nestaèí. O analýzach 
efektívnosti takto vynaložených prostriedkov 
nie je ani chýru ani slychu. Je jasné, že far-
mári hrajú a prispôsobujú sa pravidlám sta-
noveným niekde inde, ale poèul niekto z úst 
ich zástupcov alebo vlády – sme za zrušenie 
dotaènej politiky, nech každý ukáže na èo 
má?

Farmári odhryznú z balíka EÚ peòazí viac ako 
polovicu. Na mieste je tak otázka, èi by sme 
interne nemali premenovaś úniu z Európskej 
na po¾nohospodársku. Štát pritom zdroje z 
EÚ pre farmárov ešte dorovnáva, sumou pre-
vyšujúcou 10 mld. Sk. Summa summárum 
roèná dotácia agrárneho sektora dosiahne 
5 400 Sk na každého obèana Slovenska. Na 

vedu a výskum sa budeme skladaś po 1612 
Sk.

Vo výpoète zvyšovania výdavkov ministers-
tiev by sa dalo ïalej pokraèovaś, veï ani jed-
no ministerstvo si nepohoršilo. Ani v budú-
com roku sa nedoèkáme šetrenia v podobe 
ohlasovaného prepúšśania. V rozpoètových 
organizáciách je síce avizovaný pokles poètu 
zamestnancov o 4,6%, toto èíslo však ani 
zïaleka nedosahuje s¾ubovaných 20%. Na-
vyše môžeme predpokladaś, že dôjde hlavne 
k rušeniu neobsadených miesś a nie k sku-
toènému prepúšśaniu. Koniec koncov, i na-
priek poklesu poètu zamestnancov vzrastú 
výdavky na mzdy zamestnancov financova-
ných z rozpoètu o 4%.

Ani vláda ako celok neobišla na prázdno, 
veï svoju rezervu bez udania dôvodu zvýšila 
o 75% na 350 mil. Sk.

Snáï jedinou pozitívnou správou z výdav-
kovej strany rozpoètu je pokles výdavkov na 
správu štátneho dlhu. Niežeby nás vláda 
ïalej nezadlžovala, dlh stále rastie, ale niž-
šie úrokové náklady a rozumné manažova-
nie hotovosti v štátnej pokladnici znamená 
vo výsledku pokles nákladov. Inak výdavky 
ïalej rastú, niekde nápadne, niekde menej 
nápadne. Až by si jeden myslel, že v rozpoè-
te sa nedajú nájsś úspory. Kým minuloroèný 
rozpoèet Ficovej vlády bol relatívne opatrný, 
tohtoroèný narástol o poriadny kúsok. Mne 
a Vám neostáva niè iné, ako si pripraviś o 
4 tisíc korún viac ako v mimulom roku, do-
hromady 50 tisíc korún. To je suma, prepo-
èítana na jedného obyvate¾a, ktorú musíme 
na daniach uhradiś, aby vláda splnila svoje 
zámery vyplývajúce zo zákona o Štátnom 
rozpoète.

Domino Efekt, 42, 31.10.2007

Príbeh “malej” novely zákona o sociálnom 
poistení sa blíži ku koncu. Poèas svojho 
štvormesaèného putovania musela novela 
prežiś nieko¾ko kotrmelcov, na záver ju ešte 
poslanci prinútili k ukážkovému saltu, kvôli 
ktorému sa tam bude musieś znovu pred-
viesś. Èo je však podstatné, smer putovania 
novely sa nezmenil, akurát ciele ostali nena-
plnené.

Oplatí sa pripomenúś si niektoré momenty, 
ako aj to, èo mala novela dosiahnuś a èo je 
nakoniec schválené.

Zámerom novely bolo zvýšenie finanènej 
stability priebežného piliera. Na ministerst-
ve vypracovali úpravy, ktoré mali už v roku 
2008 zlepšiś bilanciu Sociálnej poisśovne 
o 11,5 mld. korún. Schválená novela však 
žiadnu stabilitu neprinesie, pretože doda-
toèných zhruba 5 mld. Sk nedokáže pokryś 
ani deficit prvého piliera, ktorý poisśovòa 
predpokladá aj bez vplyvu kapitalizaèného 
piliera. Navyše z toho, èo poisśovòa naviac 
dostane, poputuje zhruba 1 mld. na jej sprá-
vu (napríklad aj na autá za milión korún). 
Vyššie príjmy mali poisśovni priniesś najmä 
zrušené maximálne vymeriavacie základy. 
Potom, èo aj jednoduché prepoèty ukázali, 
že by táto zmena postihla aj priemerných za-
mestnancov, ministerstvo návrh obmedzilo 
na zvýšenie súèasného stropu z trojnásobku 
na 4 násobok, nemocenské poistenie bolo 
zo zmien vynechané úplne.

Ïalším dôvodom predloženia novely bola 
snaha riešiś situáciu sporite¾ov v II. pilieri, 
pre ktorých by toto sporenie mohlo byś ne-
výhodné. Nechajme bokom skutoènosś, že 
posúdenie „výhodnosti“ nie je možné vypo-
èítaś, veï pre mnohých sporite¾ov môže byś 
možnosś dediś úspory dôležitejšia ako o de-
siatky korún vyšší dôchodok. Možnosś dob-

rovo¾ného vystúpenia z druhého piliera pre 
¾udí, ktorí skutoène z nevedomosti vstúpili 
do systému sporenia, je len kozmetickou 
úpravou systému. Len jednou vetou si pripo-
meòme, že pôvodný návrh ministerstva im 
mal umožniś vybraś úspory v hotovosti (a to 
úèelom novely bolo zvýšiś stabilitu prvého 
piliera…). Lenže aj ministerstvo si bolo ve-
domé, že takýchto prípadov by nebolo to¾ko, 
aby to malo na priebežný systém zazname-
nate¾ný vplyv. Preto zvolilo taktický manéver 
a umelo rozšírilo skupinu ¾udí, ktorým sa v 
druhom pilieri neoplatí sporiś. Povinnú dobu 
sporenia predåžilo z 10 na 15 rokov. Zhruba 
10% sporite¾ov (vo veku nad 45 rokov) tak 
bude “donútených” k návratu do prvého 
piliera. Ministerka síce hovorí, že aj po od-
chode do dôchodku by si mohli do 15 rokov 
dosporiś dobrovo¾ne, ale uznajte, èo je to za 
dôchodkový systém, v ktorom si dôchodca 
sporí na dôchodok?

Mementom schválenej novely je výrok “Slo-
bodná vo¾ba je dobrá” z úst ministerky To-
manovej na margo možnosti mamièiek ostaś 
v druhom pilieri. Èo si má však verejnosś z 

tohto výroku vziaś, keï jednou vetou schva¾u-
je slobodnú vo¾bu mamièiek a druhou vetou 
zakazuje vo¾bu invalidom? Èo znamená ter-
mín sloboda v myslení ministerky? Je to plas-
telína, ktorú možno tvarovaś pod¾a potreby? 
Slobodná vo¾ba zrejme nehrá dôležitú úlohu 
medzi hodnotami na ministerstve.

Treba poznamenaś, že prijatá novela prinies-
la aj množstvo užitoèných úprav, a dôchod-
kový systém ešte ïalšie zmeny èakajú. Èo 
ale prinesie návrh „ve¾kej“ novely, to si dnes 
aj na základe premenlivosti hodnôt na mi-
nisterstve netrúfne predikovaś nikto.

Ešte pred jej predložením je dôležité pripo-
menúś niektoré finanèné vzśahy, z ktorých na 
ministerstve vychádzajú. Druhý pilier nie je 
jedinou príèinou deficitu Sociálnej poisśovne. 
Ak by aj všetky úspory z druhého piliera preš-
li do prvého piliera, stále by vznikal deficit, v 
budúcom roku až 9 mld. Sk (pred zapoèíta-
ním efektov malej novely). O tomto deficite 
sa nahlas nehovorí, máloktorí zamestnanci 
vedia, že ho dotujú z ostatných vysoko pre-
bytkových fondov (z úrazového poistenia sa 
na dôchodky presúvajú až dve tretiny). Jed-
noducho poisśovòa vypláca viac ako vyberie, 
sporenie nesporenie. Ak sa nezníži miera 
zásluhovosti vo vyplácaných dôchodkoch, 
problém bude naïalej pretrvávaś. Druhý pi-
lier zároveò neohrozuje prijatie a udržanie 
Eura. Objem úspor (výpadku príjmov prvého 
piliera) by mal v roku 2010, to jest v roku po 
vyèepraní privatizaèných rezerv, dosiahnuś 
30,2 mld., èo predstavuje menej ako 1,4% 
HDP. Maastrichtské kritéria by pritom “zvlád-
li” dvojnásobný schodok. Štátny rozpoèet 
generuje a bude generovaś dostatok príjmov 
na vykrývanie takto vzniknutého schodku. 
Veï v období od roku 2006 do roku 2010 vz-
rastú daòové príjmy o 75 mld. Sk! Schodok 
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Cena štátu

Rast výdavkov jednotlivých ministerstiev v období 2006-2008
Výdavky niektorých ministerstiev vzrastú za tri roky aj o tretinu. Lídrom je Ministerstvo pôdohospodárstva s viac ako 36% nárastom. Iba dve 
ministerstvá zaznamenajú pokles výdavkov. V súvislosti s po¾nohospodárskymi dotáciami pozrite tiež porovnanie na strane 3. Zdroj: INESS

Sociálnej poisśovne je možné kryś aj zo štát-
neho rozpoètu, nielen zvyšovaním odvodov. 
Financií na krytie dôchodkovej reformy je 
dosś, staèí zostavovaś vyrovnaný rozpoèet, a 
nezneužívaś hospodársky rast na zvyšovanie 
výdavkov vlády. Je zaujímavé, že vláda v roz-
poète nájde 10 mld. na dotácie pre 77 tisíc 

po¾nohospodárov, ale 30 mld. na pokrytie 
reformy týkajúcej sa milióna dôchodcov už 
predstavuje zdanlivo neriešite¾ný problém.

Schválená novela odhalila karty tejto vlády 
v oblasti dôchodkového sporenia. Lipnutie 
na jej prijatí, aj po výraznom okresaní finanè-
ných dopadov dokazuje, že dôležité nebolo 

riešiś finanènú stabilitu prvého piliera, ale 
ukázaś široké plecia a nechuś voèi kapita-
listickej forme dôchodkového zabezpeèenia.

Pravda, 3.11.2007

Do pozornosti Vám dávame tiež pravidelné komentáre, ktoré denne zverejòujeme na našej 
internetovej stránke www.iness.sk, ako aj naše blogové príspevky na www.aktualne.sk

Zdravý zisk
INESS vydal v septembri tohto roku publikáciu Zdravý zisk (Juraj Karpiš, Radovan Ïurana, 
Richard Ïurana). Kniha, ktorá je urèená zdravotníckym odborníkom, politikom, ale aj širokej 
verejnosti, pojednáva o úlohe zisku v zdravotníctve. Dozviete sa v nej, èo je to zisk a ako 
vzniká, a že jeho základnou funkciou (nielen v zdravotníctve) je motivácia podnikate¾ov k 
inovatívnym a z h¾adiska nákladov efektívnym napåòaniam potrieb spotrebite¾ov. V knihe sa 
tiež popisujú nástroje a deklarované ciele zdravotnej politiky a jedna celá kapitola je veno-
vaná negatívam spojeným so štátnym vlastníctvom a vysokou mierou regulácie odvetvia u 
nás na Slovensku.

Publikáciu Zdravý zisk si môžete zakúpiś priamo v INESS na Hviezdoslavovom námesti 17 v 
Bratislave, alebo vo vybraných kníhkupectvách.

www.iness.sk
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Po¾nohospodárske dotácie hlavne pre 
bohatých

Ministri po¾nohospodárstva EÚ sa v ponde-
lok 22.10.2007 dohodli na postupe, ktorým 
sa má zvýšiś transparentnosś poskytovania 
dotácií v po¾nohospodárstve. Postup je jed-
noduchý, od roku 2008 sa budú zverejòovaś 
mená príjemcov dotácií. Preèo je to zaujíma-
vé?

Možno sa dozvieme zaujímavé skutoènosti, 
ako sa dozvedeli napríklad:

Briti – Krá¾ovná Alžbeta dostala z európ-
skych fondov v roku 2004 546 tisíc libier na 
financovanie jej fariem v Sandringham v Nor-
folku a Windsorskom zámku. Princ Charles 
dostal 224 tisíc libier. Jeden z najbohatších 
Anglièanov, Vojvoda z Westminsteru, vlast-
niaci najlukratívnejšie pozemky v Londýne, 
dostal pol milióna libier.

Dáni – štyria z osemnástich ministrov (ale-
bo ich partneri) dostali dotácie, medzi nimi 
aj súèasná eurokomisárka pre po¾nohospo-
dárstvo Mariann Fischer Boel, ktorá dostala 
480 tisíc dolárov

Španieli – 300 rodín je príjemcom väèšiny 
pomoci, každá priemerne 354 tisíc dolárov.

Francúzi – 15% fariem dostáva 60% celko-
vej pomoci

Jednoducho predstava, že po¾nohospodár-
ske dotácie smerujú na podporu malých far-
márov a ich udržanie na vidieku, je mylná. 
Dotácie tak nepredstavujú solidárnu platbu 
s ro¾níkmi ale finanèný transfer ve¾kým ag-
rofarmám, ktorým konkuruje akurát lacný 
dovoz z krajín tretieho sveta. Ten však únia 
preventívne reguluje, prípadne zakazuje, s 
jasnými následkami. Som zvedavý, medzi 
koho sa dotácie rozde¾ujú na Slovensku.

PRO MARKET
Po triednom boji ani stopy

Bohatí sú bohatí a chudobní ostanú navždy 
chudobní. Tento statický poh¾ad na spoloè-
nosś, kde medzi sebou bojujú rôzne spolo-
èenské triedy, nenachádza podporu v dá-
tach z dnešného sveta:

„Z èlenov prvého rebríèka 400 najbohatších 
¾udí na svete Forbes 400 (z roku 1982) v 
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òom dodnes zostalo iba 32. To je vzdialené 
od popisu krajiny, kde by mali bohatnúś iba 
bohatí. Majetná skupina sa neustále mení. 
Kým 74 èlenov rebríèka Forbes 400 celý svoj 
majetok zdedilo, 270 èlenov prišlo k majet-
ku èisto vlastnou zásluhou. Napriek tomu, že 
mnohí navštevovali Harvard, Yale alebo Prin-
ceton, mnohí z nich nedokonèili strednú èi 
vysokú školu a mnohí pochádzajú z extrém-
ne chudobných pomerov.“

0,14 % svetového HDP pochádza zo Slo-
venska

714 Slovenských republík by muselo existo-
vaś, aby bol vytvorený hrubý planetárny pro-
dukt (rozumej HDP všetkých krajín v parite 
kúpnej sily). Toto zjednodušujúce tvrdenie 
môžme vylepšiś inou štatistikou: keby boli 
všetci tak produktívni ako sú Slováci a ka-
pitál tu investovaný, Zem by si „vystaèila“ s 
necelými 4 miliardami obyvate¾ov.

Na margo famóznych rastov Slovenského 
HDP v posledných rokoch treba pridaś aj 
jednu uk¾udòujúcu informáciu. Ešte stále na 
tom nie sme tak dobre. Na jedného Slováka 
dnes pripadá HDP v hodnote 10 200 USD. 
Ak to porovnáme len v absolútnych èíslach 
(neh¾adiac na fakt, že dolár z roku 1980 mal 
takmer trikrát vyššiu kúpnu silu ako dnes), 
tak Nemci produkovali porovnate¾nú hodno-
tu v roku 1980. Na konci chvosta sa rýchlo 
rastie ¾ahko...

To, že na vrchole sa rastie śažko zvlášś v 
Európe dokazuje príklad Francúzska, alebo 
Japonska. Kým „nám“ sa podarilo od roku 
2000 zdvihnúś HDP o 30% v stálych cenách, 
Francúzi ho od roku 1990 neposunuli ani o 
štvrtinu a Japonci ani o 19%.

Hong Kong znižuje dane

Hong Kong jedno z najlepších miest na svete 
na podnikanie. Aj napriek tomu, že je jednot-
kou v indexe ekonomickej slobody, nezaspá-
va na vavrínoch. Naopak - ohlásil znižovanie 
daní.

V snahe zvýšiś ekonomický rast a prilákaś 

ïalšie investície zo zahranièia sa daò z prí-
jmu právnických osôb zníži na 16,5% a daò z 
príjmu fyzických osôb na 15%.

Pod¾a slov Donalda Tsanga, predstavite¾a 
tohto relatívne samostatného èínskeho regi-
ónu, Hong Kong zváži ïalšie ú¾avy na zda-
òovaní zisku, ak ekonomika zostane silná 
a verejné financie stabilné. Znižovaś dane 
Hong Kong dokáže i napriek rozsiahlym in-
vestíciám do infraštruktúry.

Kto ïalší znižuje dane?

Kanada, Nový Zéland, Po¾sko. To je zopár 
krajín, ktoré ohlásili znižovanie daní. Dobré 
správy pre bežných ¾udí, zlé pre politikov z 
krajín s vysokými daòami.

Nový Zéland ohlásil daòovú výnimku pre spo-
loènosti, ktoré obchodujú v zahranièí. Chcú 
tak pomôcś expanzii firiem z Nového Zélan-
du do sveta. Zrušia tak dvojité zdanenie.

Kanada, aj napriek tomu, že pri moci sú ¾a-
vièiari (inšpiruje sa naša vláda?) ohlásila zní-
ženie federálnej dane z príjmu právnických 
osôb z 28 na 19%. Stephane Dion, predse-
da Liberal Party: „Nižšia daò z príjmu práv-
nických osôb je úèinnou zbraòou v arzenáli 
vlády na prilákanie investícií, tvorby vyššieho 
životného štandardu a lepších pracovných 
miest. Ak znížite daò z príjmu právnických 
osôb, znížite kapitálové náklady kanadských 
firiem. Tak môžu firmy minúś viac na kapi-
tálové vybavenie. Èo sa týka zahranièných 
investícií, potrebujeme lepšie podmienky na 
prilákanie investícií, vrátane kanadských in-
vestícií, ktoré by inak putovali do Spojených 
štátov.“

Najväèší „nový“ èlen Európskej únie – Po¾sko 
- asi spôsobí žalúdoènú nervozitu politikom v 
celej „starej“ únii, celkom urèite však najmä 
nemeckým politikom. Ohlásilo totiž zámer 
zaviesś od roku 2009 rovnú sadzbu dane na 
úrovni 15-16%. 

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympa-
tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
finanène prispeli k ich uskutoèòovaniu, 
môžete tak urobiś bankovým prevodom na 
úèet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatra-
banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava).

Každému darcovi by sme radi zasielali in-
formácie o našich aktivitách a o využití da-
rovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, 
aby ste nám Váš príspevok oznámili na ad-
rese iness@iness.sk

Srdeène Vám ïakujeme.


