
„To, že sa môžeme naveèeraś, 
nie je prejavom láskavosti mä-
siara, pivovarníka, èi pekára. 
Za veèeru vïaèíme tomu, že 
sledujú svoje vlastné záujmy.“

Adam Smith
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nia stále absentuje a všetci sme svedkami syste-
matického brainwashingu v podobe reklamných 
spotov o tom, aký superpríbeh s eurom zažijeme. 
O tom, že prijatie eura nemusí zïaleka zname-
naś pre Slovensko a jeho obèanov – hlavne tých 
menej majetných – iba pozitíva, píšeme v èlánku 
Euro: nejde o lentilky.

Na konci nie je ani príbeh našich dôchodkov. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zve-
rejnilo dlho oèakávanú analýzu (ne)výhodnosti 
dôchodkových pilierov. O tom, preèo bola sklama-
ním, sa doèítate v èlánku V diskusii o dôchodkoch 
sa zabúda na budúcnosś.

A práve na budúcnosś, ale tú energetickú sa snaží 
myslieś minister hospodárstva. Bohužia¾, nespo-
lieha sa na symbiózu spotrebite¾ského záujmu 
slovenských domácností a ziskové motivácie in-
vestorov, ale hneï zo zaèiatku presadzuje výstav-
bu jadrovej elektrárne za štátne (rozumej naše) 
peniaze. V èlánku Preèo nechceme súkromný 
kapitál v jadrovej elektrárni? píšeme, preèo nie 
je tento postoj, ktorému chýbajú silné argumenty, 
najšśastnejší.

Prajem Vám príjemné èítanie.

A je to tu! Zaèali sme s náborom úèastníkov na 
tohtoroèný The Liberty English Camp, ktorý je urèe-
ný pre všetkých záujemcov o slobodu vo všetkých 
jej rozmeroch. Nenechajte si ujsś príležitosś stráviś 
letný týždeò so skúsenými lektormi z viacerých kra-
jín v príjemnom prostredí Malej Fatry – a to všetko 
navyše za skvelú cenu, viac informácií sa dozviete 
na poslednej strane.

Internetový portál z našej dielne Cena štátu dostal 
od marca do výbavy ïalšiu zaujímavú podstránku 
s názvom Plytvanie štátu. Na stránke http://cena-
statu.sme.sk/plytvanie/ sa dozviete, aké zaujíma-
vé kauzy oh¾adom plytvania vo verejnej správe pri-
niesli slovenské médiá. Aj keï niektoré prípady asi 
vyvolajú na Vašich perách úsmev, sumárne èísla už 
ve¾a dôvodov na optimizmus neponúkajú.

Jednou z najsledovanejších tém posledného ob-
dobia je urèite nový tlaèový zákon, ktorý INESS 
považuje za pomýlený. De facto totiž znárodòuje 
priestor v tlaèených médiách. Vydavate¾ tak stráca 
výhradnú kontrolu nad obsahom a formou vydania. 
Politici akosi zabúdajú, že noviny sú pod ove¾a sil-
nejšou kontrolou ako oni sami, v prípade novín sa 
totiž vo¾by uskutoèòujú každý deò a volièi hlasujú 
vlastnými peniazmi. A nám zostáva len dúfaś, že 
budúce èíslo nášho mesaèníka nebude plné vyžia-
daných odpovedí.

Aj napriek tomu, že termín prijatia eura je za dve-
rami, seriózna diskusia o negatívach jeho zavede-
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Blíži sa rozhodnutie o zavedení eura spojené so 
stanovením konverzného kurzu. V diskusii dominu-
je najmä vïaka politikom a predstavite¾om Národ-
nej banky Slovenska (NBS) bagatelizovanie rizika 
zrýchlenej inflácie a odmietanie silného kurzu ko-
runy.

Nie, nejde o obavy zo zaokrúh¾ovania cien èi „neo-
podstatnené“ zvyšovanie cien „zlými“ obchodníkmi 
na ktorých si plánuje posvietiś premiér svojim ce-
novým monitoringom. Pes je zakopaný inde. Medzi 
cenovou hladinou na Slovensku a priemerom krajín 
Európskej menovej únie existuje priepastný rozdiel. 
Ceny na Slovensku sú takmer polovièné. Ekonómo-
via predpokladajú, že to tak neostane veène a slo-
venská cenová hladina sa bude približovaś k ceno-
vým hladinám ostatných krajín eurozóny .

Iba SNS

Deje sa tak už dnes, a to výrazným posilòovaním 
kurzu slovenskej koruny. Tento kanál však prijatím 
eura odstránime a ostane len cesta zvyšovania 

cien. Riziko zrýchleného rastu cien zvyšuje aj sú-
èasná napätá situácia na svetových finanèných 
trhoch v dôsledku americkej hypotekárnej krízy. 
Túto skutoènosś si na Slovensku paradoxne všim-
la iba Slovenská národná strana, ktorá v minulos-
ti s presvedèivými ekonomickými úvahami nepri-
chádzala.

Európska centrálna banka (ECB) koncom minulé-

Euro: nejde o lentilky
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ho roka vpustila do systému obrovské množ-
stvo novo vytlaèených eur v snahe zmieròo-
vaś dopady americkej krízy na finanèné trhy. 
Zdá sa, že táto politika už priniesla svoje ne-
chcené ovocie. ECB od konca minulého roku 
nie je schopná plniś svoj 2% inflaèný ciel a 
februárová inflácia dosiahla 3,2%. Zrých¾ujú-
ca inflácia v eurozóne v kombinácii so zavád-
zaním eura v cenovo zaostávajúcej krajine 
nemusí byś dobrou správou pre slovenského 
sporite¾a.

Výmenný kurz s infláciou priamo súvisí. Kurz 
koruny posilnil voèi euru za posledný mesi-
ac o 4%. Táto správa znamená, že si za tie 
isté peniaze môžeme zrazu v zahranièí kúpiś 
o 4% viac ropy, strojov alebo pomaranèov. 
Z mesiaca na mesiac, sme sa všetci, èo 
držíme vo vankúšoch, ponožkách alebo na 
bankových úètoch slovenské koruny stali o 
4% bohatšími. Posilòujúca koruna èiastoène 
absorbuje prudký rast cien komodít na sve-
tových trhoch a od¾ahèuje tak slovenské in-
flaèné indexy.

Zamraèený politik

Namiesto rozžiarených tvárí však v správach 
vidíme zamraèeného politika, ktorý si robí 
starosti o slovenských exportérov a pod¾a gu-
vernéra NBS „vníma ekonomika tento vývoj 

negatívne“. Spolu so štátnym tajomníkom 
ministerstva financií si myslia, že naša eko-
nomika je pro-exportne orientovaná „teda 
aj rast HDP ve¾mi úzko súvisí s exportom” a 
“pre našich exportérov je celkom pochopite¾-
né, keï preferujú stabilné menové prostre-
die” rozumej stagnujúcu alebo ešte lepšie 
klesajúcu korunu.

Ponechajme bokom, preèo sa politici zau-
jímajú o blaho exportérov a nie obèanov a 
pozrime sa bližšie na pro-exportnosś sloven-
skej ekonomiky. Slovensko je asi tak pro-ex-
portná ekonomika ako je šachovnica biela 
alebo ako sú èísla od 1 do 10 párne. Na to 
aby mohlo Slovensko exportovaś musí na-
jprv importovaś. A tak ako strácame silnou 
korunou na exporte, získavame na importe. 
A pod¾a údajov za rok 2007 sme toho o nie-
èo viac doviezli (1 607 mld.) ako vyviezli (1 
509 mld.). Hovorme teda radšej o otvorenej 
ekonomike.

Voèi takejto logike možno namietnuś, že 
ve¾ká èasś hotového slovenského auta je 
tvorená importom (ktorý vïaka silnejúcej 
korune lacnie) ale je tu aj pridaná hodnota 
slovenských pracovníkov. A tá sa však vïaka 
silnejúcej korune predražuje! Ale nechceli 
sme práve to? Prestaś byś lacnou pracovnou 

silou? Zvyšovanie mzdových nákladov je len 
jedným z prejavov toho, že Slovák bohatne.

Slovenskí exportéri nemôžu donekoneèna 
poèítaś s nízkymi mzdovými nákladmi ako 
hlavnou konkurenènou výhodou a to najmä 
vtedy, ak oèakávame, že životnou úrovòou 
sa budeme blížiś skôr k Nemecku ako Èíne.

Viac transparentnosti

Vo svetle týchto skutoèností bude zaujíma-
vé sledovaś, ako dôjde ku stanoveniu kon-
verzného kurzu v prípade, že nám euro v 
Bruseli naozaj schvália. Kompetentní sa k 
téme odmietajú vyjadriś. Vzh¾adom na to, že 
zo dòa na deò rozhodnú nevolení zástupco-
via o majetku miliónov Slovákov, by trochu 
transparentnejší proces urèenia kurzu nebol 
na škodu. Nejde totiž o lentilky. Ak by sa na-
príklad naplnilo volanie niektorých politikov, 
predstavite¾ov NBS a exportérov po slabšej 
korune a kurz by sa zajtra zafixoval na mo-
mentálnej parite (35,44 Sk za euro), zo dòa 
na deò by sme stratili takmer 9% kúpnej 
sily našich úspor. A takáto strata už urèite 
zabolí.

SME, 18. 3. 2008

Porovnanie
Najlepšie roky v dejinách ¾udstva

Prežívame práve teraz. Rast HDP bol síce v zlatej ére 60-tych rokoch 
20. storoèia rýchlejší, avšak aj populácia rástla dvakrát takým tem-
pom ako dnes. Takže ak za ukazovate¾ ekonomického zdravia v èase 
považujeme HDP na obyvate¾a, svetový príjem na hlavu poèas uply-
nulých piatich rokov predstavuje najlepší výkon v dejinách ¾udstva.

A preèo sa posudzuje práve HDP na obyvate¾a? Môžeme ho chápaś 
ako zovšeobecnený indikátor priemernej životnej úrovne.

Detailnejšie informácie vidno z nasledujúceho grafu, ktorý zobrazuje 
priemerný roèný nárast HDP na hlavu a HDP pre vybrané krajiny v 
rokoch 2003 až 2007 (v¾avo), resp.  precentuálny nárast tých istých 
ukazovate¾ov za posledných 50 rokov pre celý svet (vpravo).

Tmavomodrá: HDP na hlavu (GDP per person)

Svetlomodrá: HDP (GDP)

Zdroj: The Economist: Grossly distorted picture, 13.3.2008

Výdavky štátu
Dotácia prevádzkových nákladov štátneho 
podniku Závodisko

Výdavky štátu na prevádzku štátneho pod-
niku: 28 mil. Sk roène

Poèet zamestnancov: 32 (2000)

Èo Závodisko robí: Organizuje dostihové 
preteky, zabezpeèuje chov anglického pl-
nokrvníka a klusáka, stanovuje metodiky 
skúšok výkonnosti týchto plemien. Privati-
zácia nebola uskutoènená z dôvodu „hrozby 
oslabenia doteraz vydobytej pozície podniku 

v zahranièí, došlo by k poklesu profesionál-
nej úrovne v uvedenej èinnosti a oslabeniu 
záujmu a úèasti majite¾ov dostihových koní 
zo SR a ïalších vyspelých turfových štátov.“ 
Dotácia je použitá na zabezpeèenie dostihov 
a dostihovej prevádzky, overenie a podporu 
výkonnosti koní v dostihoch, overenie a pod-
poru výkonnosti koní v jazdeckých súśažiach, 
rozvoj a zachovanie majetku štátu súvisiace-
ho so zabezpeèením dostihov a dostihovej 
prevádzky.
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V diskusii o dôchodkoch sa zabúda na budúcnosś 
Radovan Ïurana

Dlho oèakávaná analýza (ne)výhodnosti 
dôchodkových pilierov z dielne ministerstva 
práce, sociálnych vecía rodiny mnohých 
sklamala. Už sa nedozvieme, èi sklamala 
aj premiéra Fica, èi ministerku Tomanovú, 
v každom prípade nepriniesla k¾úè, ktorý by 
jednoznaène potvrdil alebo vyvrátil dve èísla. 
Milión sporite¾ov a mzdu 29-tisíc korún.

Týmito èíslami totiž vládni predstavitelia 
spolu s riadite¾om Sociálnej poisśovne nepo-
chopite¾ne vymedzili hranice (ne)výhodnosti 
druhého piliera.

Pritom štruktúru tejto mikroanalýzy dôchod-
kového systému nemožno kritizovaś. Porov-
návaním prvého a druhého piliera sa snaží 
upozorniś na riziká a možné negatíva. Ne-
vydáva arbitrážne závery, ale odporúèania. 
Akceptuje tak fakt, že samotné rozhodnutie 
je vecou každého sporite¾a, jeho predstáv o 
budúcnosti a preferenciách nemerate¾ných 
parametrov, akým je napríklad dedenie 
úspor.

No hoci štruktúra obstojí, analýze sa roz-
hodne dá vyèítaś absencia nestrannosti 
- podstatná miera skepticizmu vo vzśahu k 
druhému pilieru a prílišná miera optimizmu 
vo vzśahu k prvému pilieru, ktorá miestami 
hranièí so zaujatosśou.

Analýza považuje za takmer isté, že sa 
nezmení nastavenie prvého piliera. V naj-
horšom prípade uvažuje nad zmenou valo-
rizácie už vyplácaných dôchodkov, inak pred-
pokladá, že všetko zostane po starom.

Nemyslia na demografický vývoj?

Krátkozrakosś tohto poh¾adu je do oèíbijúca. 
Ministerstvo práce azda úmyselne ignoruje 
demografické zmeny, samotná ministerka 
ich spochybòuje a pripúšśa až o dvadsaś 
rokov. Pritom svedkami tých zmien sme už 
dnes. Poèet detí vo veku do 14 rokov, èo sú 
budúci pracujúci, ktorísa budú tým dnešným 
skladaś na dôchodky, poklesol za posled-
ných 20 rokov o viac ako tretinu (!). Na budú-
cich dôchodcov bude preto pracovaś menej 
¾udí. Udržiavanie miery náhrady dôchodku 

na úrovni 50 percent predchádzajúceho 
príjmu sa tak stáva sladkým s¾ubom, ale pri 
menšom poète pracujúcich bude neuskutoè-
nite¾ný. Alebo sa bude daś uskutoèniś len za 
cenu ïalšieho zvyšovania odvodov, èo však 
môže zmenšujúcu sa skupinu pracujúcich 
ešte viac zaśažiś. Kompenzovaś výpadok 
poètu pracujúcich spolu s rastúcou mierou 
dožitia bude nutné predlžovaním veku od-
chodu do dôchodku. To však nemusí staèiś, 
a preto každá budúca vláda, ktorá nebude 
chcieś ïalej zvyšovaś odvodové zaśaženie 
ubúdajúcich pracujúcich, bude musieś riešiś 
otázku vysokej miery zásluhovosti a valori-
zácie aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá je 
rozhodujúca pre výpoèet dôchodku. Analýza 
tieto aspekty vôbec nezoh¾adòuje, a to jej 
uberá na objektívnosti.

Bizarne vyznievajú niektoré riziká týkajúce 
sa druhého piliera. Jedným z nich je riziko, 
že sporite¾ nedosiahne limit 15 rokov spore-
nia potrebných, aby získal nárok na výplatu 

dôchodku z druhého piliera. Druhým je ab-
sencia sporenia invalidov bez príjmov (štát 
neplatí za invalidov). Pritom práve súèasná 
vláda to prvé riziko zámerne zvýšila o 5 ro-
kov a druhé celé zaviedla.

Tendenènosś cítiś aj z hodnotenia dôvodov, 
preèo do druhého piliera vstúpilo relatívne 
ve¾a ¾udí vo vysokom veku. Autori to hodnotia 
ako morálny hazard, spoliehanie sa na štát, 
ktorý potenciálny nízky dôchodok zo spore-
nia bude kompenzovaś. Nie sú schopní poz-
rieś sa na vec z druhej strany, že to môže byś 

presne naopak - že môže ísś o prejav nedôve-
ry k schopnosti štátu garantovaś dostatoène 
vysoké dôchodky z priebežného piliera.

Chýbajú zásadné odpovede

V princípe analýza nepriniesla niè nové. Po-
tvrdila, že výška dôchodkov sporite¾ov bude 
závisieś najmä od obdobia sporenia a že 
¾udia s nízkymi príjmami nemusia v oboch 
pilieroch nasporiś viac, ako by získali iba z 
prvého piliera. Bohužia¾ však vášnivé spory 
o finanènú výhodnosś pilierov zakrývajú iné 
rovnako dôležité otázky nastavenia dôchod-
kového systému. Nie je to len nerovnováha 
vo financovaní- veï prvý pilier nie je finan-
covaný len deviatimi percentami z miezd 
od sporite¾ov, ale aj odvodmi do rezervného 
fondu a prebytkami ostatných fondov. Disku-
sii však chýba najmä základné zdôvodnenie 
postojov, preèo (ne)motivovaś ¾udí k návratu 
do prvého piliera.

Nediskutuje sa o tom, èi by mal byś za dôcho-
dok zodpovedný primárne obèan alebo štát. 
Èi by štát mal garantovaś tridsaśtisícové 
dôchodky zamestnancom s nadpriemerný-
mi príjmami, alebo èi by mal zabezpeèovaś 
oporu len pre tých, ktorí z rôznych príèin ne-
mali možnosś šetriś si. Èi je správne, aby bre-
meno zodpovednosti za pokojný dôchodok 
dnešných pracujúcich niesli ešte nenarode-
né generácie.

Súèasná diskusia, tak ako ju vedie dnešná 
vláda, sa obmedzuje na hádky, èi viac poras-
tie priemerná mzda, dôležitá pre prvý pilier, 
alebo akciové trhy, dôležité pre druhý pilier. 
Pritom argumentmi podložené vysvetlenia 
zásadných postojov by diskusiu podstatne 
zjednodušili.

Vymedzili by strategické smerovanie dôchod-
kového systému do budúcnosti, èo by pred-
stavovalo najlepší liek proti každoroèným 
prekáraèkám, za ktorými stojí politicky moti-
vované naháòanie preferenèných bodov.

Pravda, 7.3.2008

Ministerstvo hospodárstva sa so zdôvodòo-
vaním prive¾mi nepotrápilo. Jednou vetou 
sa vyhlo uvedeniu akýchko¾vek argumen-
tov. Vraj: „alternatíva realizácie projektu 
výstavby jadrového zdroja bez úèasti štátu 
by vzh¾adom na jeho komplexnosś a vyso-
kú nároènosś realizácie bola problematicky 
uskutoènite¾ná“.

Pre porovnanie uvádzam citát z programu 
výstavby jadrových elektrární schválený brit-

skou vládou, v ktorom sa hovorí, že na konku-
renèných energetických troch: „uskutoèòuje 
najlepšie investièné rozhodnutia súkromný 
sektor, prièom nezávislá trhová regulácia 
je nevyhnutná na zabezpeèenie správneho 
fungovania týchto trhov“. Pripomínam, že 
text bol schválený pred dvomi mesiacmi la-
bouristickou vládou, ktorá rozhodne nepatrí 
medzi hlásate¾ov mantry trhových mecha-
nizmov.

Ministerstvo by malo svoje presvedèenie ri-
adne zdôvodniś. Tvrdenie, že variant výstav-
by elektrárne v súkromnej réžii by „nebol v 
súlade s vládnym programom“ je èisto poli-
tickým vyhlásením a v odbornej diskusii ne-
obstojí. Proti štátnej kontrole výstavby jadro-
vej elektrárne v Bohuniciach hovorí nieko¾ko 
argumentov. Prvým je stav Slovenských 
elektrární, v akom boli privatizované. Èi už to 
bola neschopnosś ich manažérov, alebo po-
litický vplyv, výsledok bol taký, že podnik bol 

Preèo nechceme súkromný kapitál v jadrovej elektrárni?
Radovan Ïurana
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Zneužívanie súkromných vlastníkov a štátna efektivita
Radovan Ïurana

neschopný tvoriś dostatoèný zisk na obnovu 
investícií.

Druhým príkladom je premrhaný kapitál - 
uviaznuté miliardy v nedokonèenej stavbe 
3 a 4 bloku v Mochovciach, ktoré vplyvom 
èasu strácali na hodnote. Výstrahou môže 
byś aj nieko¾kokrát odkladaná a výrazne pre-
dražená výstavba èeského Temelína. Nako-
niec môžeme spomenúś rast efektivity distri-
buèných ale aj výrobných firiem po tom, ako 
bol do nich vpustený súkromný kapitál. V 18 
roènej slovenskej histórii jednoducho vïaka 
politickým vplyvom nemáme dobré skúse-
nosti s riadením ve¾kých energetických pod-
nikov. Preèo by sa mal nový projekt z tejto 
skúsenosti vymykaś?

Ani obvyklé poukazovanie na výhodné po-
stavenie èeského energetického gigantu v 
tomto prípade nie je na mieste. Za jeho sil-
ným postavením stojí viacero faktorov, ktoré 
na Slovensku nepôsobia. Nová elektráreò by 
nezískala distribuèné sústavy, ktoré ÈEZu 
darovala vláda, na Slovensku tiež nemáme 
také rozsiahle zásoby lacného hnedého uh-
lia ako v Èesku. A nakoniec, hospodárenie 
a manažment ÈEZu je pod verejnou kontro-
lou vïaka umiestneniu na burze cenných 
papierov, èo v slovenskom prípade nie je 
celkom možné. Mimochodom, úspešnosś a 
obrovské zisky ÈEZu sú postavené práve na 
skutoènosti, že na cenu silovej energie má 
èeská vláda minimálny vplyv.

Nie celkom pochopite¾ná je aj snaha udržaś 
za každú cenu aký taký podiel štátu na vý-
robe elektriny. Nové zdroje budú v ideálnom 

prípade predstavovaś tretinu inštalovaného 
výkonu na Slovensku. Vláda tým nezíska 
také postavenie, aby mohla priamo ovplyv-
òovaś trhovú cenu, na dominantnom posta-
vení ENELu sa pravdepodobne niè nezmení. 
Na cenu bude maś obmedzený vplyv aj pre-
to, že tá už dávno nie je len otázkou sloven-
skej spotreby a ponuky, ale podlieha vývoju 
v celej Európe. Liberalizaèné snahy Európs-
kej komisie by vláde aj tak zväzovali ruky pri 

snahe ísś pod cenu.

Ak má byś výstavba jadrovej elektrárne v slo-
venských podmienkach rentabilná, do tend-
ra sa nepochybne prihlásia viacerí investori, 
obzvlášś v situácii, keï pozemky sú v podsta-
te pripravené, a obyvate¾stvo by zjavne proti 
elektrárni neprotestovalo. Štát má fungujúce 
erudované kontrolné orgány, ktorými dokáže 
zabezpeèiś bezpeènosś jej prevádzky.

Súkromný investor je v prípade vlastných 
investícií efektívnejší z dôvodu vyššej opa-

trnosti a kontroly, keïže riskuje vlastné pe-
niaze a v prípade neúspechu projektu alebo 
predlžovania výstavby a odïa¾ovania spuste-
nia elektrárne do prevádzky nesie bremeno 
on a nie všetci obèania Slovenska. Ponúka 
sa otázka, preèo tiež nenechaś na súkrom-
ného investora riziko zlého odhadu vývoja 
dopytu po elektrine, vývoja jej ceny, prípad-
ne odhadu vývoja cien emisných povoleniek. 
Minister však navrhuje prípadné negatíva 
nesprávneho rozhodnutia nechávaś na ple-
ciach daòových poplatníkov, preèo?

Variant s minoritným podielom súkromného 
investora bude trpieś rovnakými negatívami, 
ako variant èisto štátneho podniku. Stratia 
sa výhody vyplývajúce z motivácií súkromné-
ho vlastníctva v podobe tlaku na efektivitu. 
Súkromný investor sa dostane do pozície, v 
ktorej bude chcieś nahradiś neexistujúce vý-
hody majoritného vlastníka výhodným kon-
traktovaním dodávok èi už vo vlastnej réžii, 
alebo od spriatelených firiem.

Nikoho neprekvapuje, že tak rozsiahly pro-
jekt, ktorý dá prácu tisícom ¾udí a vytvorí 
lukratívne kontrakty pre stovky firiem, je 
predmetom politického záujmu. Avšak na 
základe našich nie dávnych skúsenosti by 
sme mali byś pred podnikajúcimi politikmi v 
strehu. Obzvlášś keï sa nejedná o projekt na 
jedno volebné obdobie. Ak existujú súkrom-
ní záujemcovia o výstavbu elektrární, mali by 
sme im to umožniś. Bude to lacnejšie..

Hospodárske noviny, 10.3.2008

To, že majite¾ov domov s nájomnými bytmi 
nemožno využívaś na výkon sociálnej politiky 
formou regulovaného nájomného, už potvrdil 
Európsky súdny dvor. Francúzskej majite¾ke 
domu v Po¾sku priznal nárok na úhradu ško-
dy, a po¾skej vláde dal 6 mesiacov na to, aby 
sa s majite¾kou na úhrade škody dohodla.

Po uplynutí tejto lehoty by súd sám urèil výš-
ku škody. Vláda sa s majite¾kou nakoniec 
dohodla, hoci suma zdá sa nebola zverejne-
ná. Bolo by naivné predpokladaś, že súd by 
v prípade slovenských sśažovate¾ov rozhodol 
inak, èo potvrdzujú aj slová ministra spra-
vodlivosti Harabina. I napriek tomu premiér 
Robert Fico v stredu odmietol návrh na po-
stupnú dereguláciu nájomného.

Svoje odmietnutie okrem populistických ar-
gumentov zdôvodòoval aj tým, že nevieme, 
ko¾ko ¾udí s regulovaným nájomným je sku-
toène sociálne odkázaných. Pritom tento ná-
vrh obsahoval ustanovenie, „aby po skonèe-
ní regulácie mali nárok od obcí na náhradné 
bývanie iba tí ¾udia, ktorí si nedokážu zabez-
peèiś bývanie z vlastných zdrojov.“

Preèo teda došlo k odkladu?

Pod¾a návrhu sa malo nájomné zvyšovaś o 
20% roène. Vláda a obce by mali teda mini-
málne rok dva na to, aby tieto osoby jedno-
znaène identifikovali a pripravili postup, kde 
a ako ubytovaś ¾udí, ktorí si skutoène z vlast-
ných príjmov nájomné neuhradia.

Premiér na našu škodu prehliada dianie v 
zahranièí. Viac ako 3000 vlastníkov domov 
s bytmi s regulovaným nájomným v Èesku 
podalo sśažnosś na Európsky súdny dvor so 
žiadosśou o úhradu škody presahujúcou 50 
miliárd Sk. Každým mesiacom odïa¾ovania 
riešenia tohto problému suma škody na-
rastá. Ak aj slovenskí vlastníci domov budú 
úspešní u Európsky súdny dvor, škodu zapla-
tíme my všetci z našich daní.

A teraz k tej efektivite. Ko¾ko ¾udí z Minister-
stva výstavby a regionálneho rozvoja strávilo 
svoj pracovný èas prípravou zákona? Preèo 
musí nastaś rokovanie vlády, aby sa uká-
zalo, že príprave takéhoto zákona by mali 
predchádzaś analýzy ministerstiev práce a 
financií, dokumentujúce sociálne dopady 
zrušenia regulácie? Rokovanie o návrhu 
zákona premiér ukonèil s tým, že “s novým 
plánom riešenia sporu medzi záujmami ma-
jite¾ov a nájomníkov by mali pod¾a premiéra 
prísś ministerstvá na budúci týždeò.“ Stihnú 
ministerstvá za týždeò vykonaś hodnovernú 
analýzu?

Na záver treba spresniś, že na tento spor 
nemožno nazeraś ako na spor medzi nájom-
níkmi a vlastníkmi bytov. Ide o spor medzi 
vládou a vlastníkmi domov. Vláda porušuje 
ústavou garantované práva vlastníkov do-
mov. Regulácia pritom poškodzuje ešte jed-
nu skupinu obyvate¾stva. Tých, ktorí by si pre 
nedostatok lacných bytov (kvôli obmedzenej 
ponuke z dôvodu konzervovania bytov regu-
lovaným nájomným) nemôžu prenajaś byt vo 
vhodnej lokalite a za primeranú cenu.
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Cena štátu

Vývoj dlhu verejnej správy a jeho podiel na HDP
Po miernom stabilizovaní absolútnej výšky dlhu 
v rokoch 2005- 2006 dochádza v súèasnosti k 
jeho postupnému rastu. Je to spôsobené defi-
citným hospodárením vlády, ktorá sa k k vyrov-
nanému štátnemu rozpoètu dostáva len poma-
ly, pretože vo výdavkoch škrtá nedostatoène. 
Schodky preto každoroène dlh navyšujú. K ras-
tu dlhu pritom dochádza i napriek výraznému 
pozitívnemu vplyvu posi¾òujúcej sa koruny (cca 
30% dlhu je v cudzej mene, prevažne v Eure). 
Podiel dlhu na HDP klesá (stagnuje) len vïaka 
prudko rastúcej ekonomike.

Graf INESS

www.cenastatu.sme.sk

Málo peòazí, problém. Ve¾a peòazí, problém
Richard Ïurana

Spojené arabské emiráty majú problém. 
Zisśujú, že maś ve¾a peòazí je rovnako ve¾ký 
problém ako peniaze nemaś. ¼udia nechcú 
pracovaś. Niet divu, keï priemerný muž Emi-
rátov dostáva od štátu bohatého vïaka rope 
roène formou dávok asi 55 000 dolárov.

„Všetkých 800 tisíc pôvodných obyvate¾ov 
Emirátov (asi pätina celkového obyvate¾stva) 
má zadarmo vzdelanie a zdravotnú starost-
livosś a dotované verejné služby. Muži môžu 
žiadaś o pozemok zadarmo a bezúroèné 
pôžièky na výstavbu domov,“ uvádza Bloom-
berg. Dostávajú tiež napríklad o finanènú 
podporu na usporiadanie svadby vo výške 
19 tisíc dolárov.

Pod¾a Kennetha Wilsona zo Zayed University 
v Dubaji sa „zrútil vzśah medzi prácou a prí-
jmom. Nezmení sa to, pokia¾ vláda nezaène 
motivovaś k práci v súkromnom alebo verej-
nom sektore.“

Pod¾a vládnych štatistík pracuje 80% všet-

kých zamestnaných priamo pre vládu a 
väèšina zvyšku pracuje v štátnych spoloè-
nostiach. Menej ako desatina pracuje v 
súkromnej sfére, prièom poèty obmedzuje 
vláda kvótami.

Vláda si uvedomuje problém a robí prvé kro-
ky: v júli minulého roku predåžila pracovný 
deò pre štátnych zamestnancov na 8 hodín 
denne, a ruší kvóty na zamestnávanie domá-
cich v súkromných firmách, aby ich motivo-
vala k vyššiemu úsiliu.

Sektory ako bankovníctvo, právo a techno-
lógie totiž ovládajú prisśahovalci. Domáci 
nemajú dostatoènú kvalifikáciu na to, aby 
im konkurovali, pod¾a Medzinárodného me-
nového fondu až dve tretiny absolventov 
konèia v oboroch umenie, vzdelávanie a ná-
boženstvo.

V Dubaji tvoria domáci len 3% obyvate¾stva, 
pokles na túto hodnotu zaznamenali, keï sa 
ekonomika presmerovala od ropy smerom k 

financiám, realitám a turizmu.

Aj napriek tomu, že do krajiny stále pri-
chádza za prácou v takmer každom odbore 
mnoho ¾udí, miera nezamestnanosti medzi 
domácimi je 17%.

Americká cena štátu
Juraj Karpiš

Warren Buffett, jeden z najúspešnejších in-
vestorov všetkých dôb, nazývaný pre svoje 
schopnosti násjsś podhotnotené sploènosti 
aj „veštec z Omahy“ a momentálne najbo-
hatší èlovek na svete vo svojom tohtoroènom 
Liste akcionárom (spoloènosti Berkshire Ha-
thaway Inc.) píše:

„Minulý rok sme uskutoènili jeden ve¾ký 
predaj. V roku 2002 a 2003 Berkshire kúpil 
1,3% spoloènosti PetroChina za 488 milió-
nov dolárov, èiže za cenu, ktorá hodnotí celú 
spoloènosś na 37 miliárd dolárov. Charlie a 

ja sme cítili, že táto spoloènosś je hodná asi 
100 miliárd dolárov. Do roku 2007 hodnotu 
spoloènosti výrazne zvýšili dva faktory: cena 
ropy výrazne vzrástla a zároveò manažment 
spoloènosti PetroChina spravil vynikajúcu 
prácu pri zvyšovaní ich zásob ropy a plynu. V 
druhej polovici minulého roku narástla trhová 
hodnota spoloènosti na 275 miliárd dolárov, 
èiže na hodnotu, o ktorej sme si v porovnaní 
s inými gigantickými ropnými spoloènosśami 
mysleli, že je primeraná. Preto sme náš po-
diel predali za 4 miliardy dolárov.

Poznámka: Za výnos z nášho PetroChina ob-
chodu sme americkému daòovému úradu 
odviedli daò vo výške 1,2 miliardy dolárov. 
Táto suma zaplatila všetky náklady americ-
kej vlády – na obranu, sociálny systém, pros-
te všetko – asi na štyri hodiny.“

Na Slovensku by 1,2 miliardy dolárov (25,8 
mld. Sk) vystaèilo na pokrytie všetkých vý-
davkov štátu za 344 hodín èo je nieèo viac 
ako 14 dní. 



PRO MARKET
Dopady globalizácie

“V USA je okolo 40 000 èínskych reštaurácií, 
èo je viac než všetky reštaurácie McDonalds, 
Burger King a KFC dohromady.”

Z knihy The Fortune Cookie Chronicles: Ad-
ventures in the World of Chinese Food.

Nemal by sa niekto postaviś na ochranu tra-
dièného amerického fast-foodu? :)

Je štát dobrý hospodár?

Pôvodnú budovu TASR odkúpila spoloènosś 
J&T so zámerom zbúraś ju a nahradiś ju par-
koviskom. Pod¾a slov jej hovorcu: „je to ener-
geticky ve¾mi zle riešená stavba, jej hodnota 
je na úrovni ceny pozemku“.

Ak sa oplatí budovu nahradiś obyèajným 
parkoviskom, budova musí byś v skutoène 
zlom stave. Takýto výsledok je pravdepodob-
ne kombináciou zlého projektu na zaèiatku, 
ale aj nedostatoènej starostlivosti o budovu. 
Bolo by zaujímavé zistiś, ko¾ko mohol štát 
ušetriś daòovým poplatníkom, keby v posled-
ných 10 rokoch nefinancoval pobyt TASR v 
tejto neefektívnej budove. Koho je to zodpo-
vednosś?

Reakcia kapitálu

Hlavný štátny zástupca Najvyššieho súdu v 
Turecku požiadal Ústavný súd, aby zakázal 
vládnucu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AK 
Party). Reakcia bola okamžitá – do jedného 
týždòa po podaní návrhu z Turecka odišiel 
zahranièný kapitál vo výške 6 miliárd ame-
rických dolárov. Odliv kapitálu nastal po 
tom, ako S&P zmenila ratingový výh¾ad (kvôli 
pnutiam na politickej scéne) zo stabilného 
na negatívny, a inflácia bola vyššia ako sa 
oèakávalo.

 ANTI MARKET
 Ako bolo pred Fidelom Castrom?

Pred rokom 1959 bolo na Kube viac lekárov 
na obyvate¾a ako vo Ve¾kej Británii, detská 
úmrtnosś bola nižšia ako vo Francúzsku a 
Západnom Nemecku. Kubánci mali viac áut 
na obyvate¾a ako Japonci a viac televízorov 
ako západní Európania.

Kuba bola v 50-tych rokoch minulého sto-
roèia na tie èasy vyspelou krajinou. Všetci 
Fidelovi obdivovatelia by sa mali zamyslieś, 
preèo je stav do ktorého Kubu komunistický 
režim Fidela Castra dostal, úplne iný.

Niè nie je zadarmo

Ani èlenstvo štátu v medzinárodných organi-
záciách. Vedeli ste, že napríklad za èlenstvo 
v Európskej organizácií meteorologických 
družíc platíme 17 mil. Sk roène? A že za èlen-
stvo v Medzinárodnom tribunáli pre morské 
právo (ITLOS) platíme 218 tis. Sk? A za èlen-
stvo v Medzinárodnom trestnom tribunáli 
pre Rwandu 1,5 mil. Sk?
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Pro/Anti Market
Z preh¾adu nákladov na èlenstvo v týchto or-
ganizáciách vyplýva, že dohromady odchád-
za zo štátneho rozpoètu roène pol miliardy 
korún (94 Sk na obyvate¾a) vo forme èlen-
ských príspevkov.

Lekární už máme údajne dosś

Ako spoznáte, že na trhu panuje intenzívna 
konkurencia? Tak, že zástupcovia odvetvia 
sa zaènú obracaś na politikov, aby vytvorili 
umelé bariéry vstupu.

Prezident Slovenskej lekárnickej komo-
ry PharmDr. Ján Valjan nedávno varoval: 
„Kvantita zaèína prevažovaś nad kvalitou 
a potom to vedie k takým rôznym nekalým 
praktikám, zneužívajú sa doplatky.“ (ako? 
„zlá“ konkurenèná lekáreò v záujme zníže-
nia koneènej ceny lieku pre klienta nevybe-
rie celý doplatok pacienta, na ktorý má zo 
zákona nárok, èo je síce pravdepodobne ne-
legálne ale klienti sa sśažovaś asi nebudú) 
„Pod¾a lekárnickej komory by bolo najlepším 
riešením súèasný poèet lekární takpovediac 
zmraziś. Poèet lekární je pod¾a nich dostaèu-
júci.“ pokraèuje moderátorka. Minister zdra-
votníctva oslovený v tejto veci samozrejme 
budúcu reguláciu nevylúèil.

Dostaèujúci poèet? A to hovorí kto? Majite-
lia už existujúcich lekární združení v komo-
re? Pýta sa niekto združenia pohostinstiev, 
ko¾ko krèiem je tak akurát?

Príliš ve¾kí na to, aby padli

Situácia na svetových finanèných trhoch je 
naozaj kritická. Ak by mali v USA ozajstný 
kapitalizmus, tak 
by s najväèšou 
pravdepodobnos-
śou minulý mesi-
ac zbankrotovala 
jedna z najväèších 
svetových inves-
tièných bánk Bear 
Stearns.

Nestalo sa. Americ-
ká centrálna ban-
ka FED ju považuje 
za príliš ve¾kú na 
to aby padla. FED 
preto cestou svo-
jej New Yorkskej 
poboèky zagaran-

toval deal privátnej banky J.P.Morgan, ktorá 
Bear Stearns za babku kúpila .

Iba týždeò predtým sa bývalý šéf Bear Ste-
arns „Eso“ Greenberg vyjadril na stanici 
CNBC k chýrom, že Bear Stearns sa dostá-
va do insolventnosti: „To je smiešne, úplne 
smiešne.“

Ochota centrálnej banky pomáhaś subjek-
tom, ktoré sa nezodpovedným agresívnym 
správaním dostali do zlej situácie, zavádza 
na finanèné trhy morálny hazard a riziko sys-
témového zlyhania. Ukazuje totiž finanèným 
subjektom, že náklady spojené s nezodpo-
vedným správaním neponesú iba hazardéri, 
ale všetci - èiže aj tí, ktorí sa správali zodpo-
vedne a konzervatívne.

Mugabe, Chavez, Tymošenková

Zdá sa, že ukrajinská vláda sa chystá ísś 
cestou Zimbabwe alebo Venezuely a prudký 
rast cenovej hladiny chce kontrolovaś regulo-
vaním cien základných potravín.

Takýto krok problém urèite nevyrieši, akurát 
povedie k nedostatku tovarov s regulovanými 
cenami a prekvitaniu èierneho trhu. Inflácia 
je totiž èisto monetárny fenomén. Tymošen-
ková by preto spravila najlepšie, keby zašla 
do centrálnej banky a zastavila tamojšie 
tlaèiarne. Obmedzila by tak dramatický rast 
peòažnej ponuky v krajine.

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympatizu-
jete s aktivitami INESS a radi by ste finan-
ène prispeli k ich uskutoèòovaniu, môžete 
tak urobiś bankovým prevodom na úèet INE-
SS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. 
s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). 
Do správy pre prijímate¾a uveïte „Dar“.

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.
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Zaujímavá internetová adresa
EconTalk Chcete sa dozvedieś o ekonomickom myslení viac, a nemáte práve možnosś, èas alebo chuś èítaś ekonomické analýzy? Vy-
poèujte si ich! Link econtalk prináša pravidelne rozhovory s lídrami ekonomického výskumu avšak v ¾udskej reèi, v zrozumite¾nej angliètine. 
Rozhovor si môžete vypoèuś online, alebo stiahnuś v mp3 a pustiś trebárs v aute alebo skleníku.

Na úvod doporuèujeme rozhovor s Thomasom Sowellom. Vypoèujte si jeho názory napríklad  na príèiny a nevyhnutnosś príjmových rozdie-
lov, na dôvody, preèo intelektuáli nemajú radi vysoké platy manažérov, èi zamyslenia sa nad vplyvom kultúry na hospodársky rast. Thomas 
Sowell vás uvedie do sveta ekonomických faktov ale aj omylov.. 

http://www.econtalk.org/archives/2008/02/sowell_on_econo.html

      - mesaèník. Vydáva INESS - Institute of Economic and Social Studies, Adresa: Hviezdosla-
vovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk, e-mail: iness@iness.sk, è.úètu: 2664752087/1100

INESS spolu s americkým The Language of 
Liberty Institute organizujú v dòoch 21-27 
júna 2008 už druhý roèník vzdelávacieho 
podujatia The Liberty English Camp (LEC) 
na Slovensku.

LEC je šesśdòový kemp zameraný na zlep-
šovanie znalostí o ekonómii, filozofii a prá-
ve v anglickom jazyku. Predmetom diskusií 
je ekonomický, politický a filozofický poh¾ad 
na slobodu, jej význam a hodnotu. Priestor 
dostane aj význam a podstata podnika-
te¾ského prostredia. Prednášajúci pôsobili v 
mnohých krajinách sveta, diskutovaś môžete 
napríklad o budovaní reforiem v rozvojových 
krajinách, ale aj o spôsobe výberu správnych 
spolupracovníkov. Tento rok úèasś pris¾úbilo 
7 zahranièných lektorov. Oèakávame úèasś 
viac ako 30 úèastníkov prevažne zo Sloven-
ska, ale aj Èeskej Republiky, Po¾ska, Maïar-

ska a iných krajín.

Prvý roèník, ktorý sme na Slovensku organi-
zovali vlani, sa stretol s pomerne ve¾kým zá-
ujmom zo Slovenska i zahranièia. Zúèastnilo 
sa na òom viac ako dvadsaś úèastníkov zo 6 
krajín a 4 zahranièní lektori.

Kemp je urèený pre všetkých, ktorí 

- chcú zlepšiś svoju angliètinu,

- chcú diskutovaś s renomovanými lektormi o 
slobode, práve, ekonómii a filozofii,

- chcú spoznaś mladých ¾udí z okolitých kra-
jín,

- chcú stráviś týždeò v príjemnom prostredí 
Malej Fatry,

- majú aspoò 17 rokov (spodná hranica bola 
urèená preto, aby úèastníci mohli diskutovaś 
aj o zložitejších témach, hornú hranicu ne-

poznáme, najstaršia úèastníèka minuloroè-
ného kempu mala viac ako 40 rokov).

Kemp sa uskutoèní v prostredí hotela Piatro-
vá pri Vrútkach, v krásnom prostredí Malej 
Fatry. Urèite každého èitate¾a zaujíma cena 
za toto podujatie. Vïaka ve¾korysým partne-
rom - Tatrabanke, a.s., Ve¾vyslanectvu USA 
na Slovensku a prekladate¾skej firme Cro-
nica, s.r.o. sa nám podarilo stlaèiś cenu pre 
úèastníka LEC  na skvelých 2 900 Sk vrá-
tanane stravy a ubytovania!

Neváhajte a prihláste sa èo najskôr, kapacity 
sú obmedzené!

Všetky potrebné informácie o kempe, o tom, 
ako prebieha, ako sa možno prihlásiś èi o 
lektoroch nájdete na stránke:

www.iness.sk/lec

Tohtoroèný The Liberty English Camp podporili:

http://www.econtalk.org/archives/2008/02/sowell_on_econo.html
http://www.tatrabanka.sk
http://slovakia.usembassy.gov/
http://www.cronica.sk
www.iness.sk/lec

