
„Vláda, ktorá okráda Petra, aby 
mohla prispieś Pavlovi, sa vždy 
môže spoliehaś na Pavlovu 
podporu.“

George Bernard Shaw
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sme oèakávali, ako dopadnú jej poistenci. Teraz 
to už vieme – Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou 
starostlivosśou ich priklepol štátnej Spoloènej 
zdravotnej poisśovni. Ak ste boli teda medzi tými, 
ktorí utekali preè od štátnej zdravotnej poisśovne, 
vitajte späś. Viac nájdete v èlánku Do Spoloènej!

Pokraèujeme aj v zverejòovaní rešerší zaujímavej 
ekonomickej literatúry na našej internetovej strán-
ke. Do pozornosti Vám dávam èlánok nášho spo-
lupracovníka Martina Rojka, v ktorom sa venuje 
knihe Randala O´ Toola - Najpremyslenejšie plány, 
ako aj èlánok nášho ïalšieho spolupracovníka Ši-
mona Bi¾a, ktorý si vzal na mušku bestseller ame-
rického ekonóma Kena Schoollanda s názvom Po-
divuhodné dobrodružstvá Jonathana Gullibla.

Naïalej pokraèujeme v nábore úèastníkov na 
júnový The Liberty English Camp, ktorý je urèený  
nielen študentom, ale všetkým, ktorí sa zaujímajú 
o slobodu vo všetkých jej rozmeroch. Ako sme už 
avizovali, vïaka našim partnerom sa nám podarilo 
stlaèiś cenu za týždòové podujatie vrátane ubyto-
vania a stravy na 2900 Sk. Podujatie sa uskutoè-
ní v príjemnom prostredí Malej Fatry a o slobode 
prídu rozprávaś skúsení lektori z viacerých krajín 
– nenechajte si ujsś túto skvelú príležitosś! Viac 
informácií sa dozviete na poslednej strane.

Prajem Vám príjemné èítanie.

Po dlhých prípravách sme zaèiatkom mája oficiálne 
spustili projekt Plytvanie štátu, ktorý nájdete na ad-
rese www.plytvaniestatu.sk. Základné informácie 
sme priniesli už v predchádzajúcom èísle Market 
Finesse, trochu viac sa dozviete nižšie na tejto stra-
ne. Keïže jedným z cie¾ov projektu je zameraś po-
zornosś verejnosti na to, kde a ako sa neefektívne 
nakladá s verejnými zdrojmi, potešil nás mediálny 
ohlas, ktorý indikuje, že o to, ako nakladajú politici 
s našimi daòami, majú ¾udia záujem.

Od januára budúceho roku vymeníme na Sloven-
sku koruny za eurá. Na to, že tento prechod ne-
bude úplne bezbolestný a môže priniesś so sebou 
viacero rizík, sme poukazovali už dlhšiu dobu. V 
online rozhovore pre server Aktualne.sk s názvom 
Diskusia o eure bola príliš jednostranná sme odpo-
vedali na zvedavé otázky èitate¾ov. Na predposled-
nej strane nájdete vybrané odpovede a adresu, na 
ktorej si môžete celý rozhovor preèítaś.

Dejú sa však u nás aj iné zaujímavé veci, ktoré si 
zaslúžia našu pozornosś. Ministerstvo práce, rodiny 
a sociálnych vecí spojilo v boji proti DSS sily a pri-
chádzajú s návrhmi, ktoré ohrozujú podstatu celej 
koncepcie dôchodkového sporenia. Namiesto toho, 
aby h¾adali spôsoby, ako maximalizovaś úspory bu-
dúcich dôchodcov a èeliś systémovo nepriaznivým 
demografickým vyhliadkam, navrhujú obmedze-
nie možnosti dediś úspory èi dokonca zdaniś ich. 
Viac sa návrhom ministerstva venujeme v èlánku 
Oneskorený trest za vstup do 2. piliera. Možno Vás 
zaujme tiež alternatíva k poberaniu dôchodku od 
štátu, o ktorej píšeme v èlánku Zakliaty kapitál.

Európska zdravotná poisśovòa konèí. S napätím 
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Editorial
Richard Ïurana

èíslo 4  (apríl 2008) roèník 3

INESS prichádza s novým projektom Plytvanie 
štátu, ktorý je súèasśou portálu CENA ŠTÁTU. Jeho 
cie¾om je zameraś pozornosś verejnosti na množ-
stvo prípadov neefektívneho nakladania s verejný-
mi zdrojmi a poukázaś tak na existujúce rezervy vo 
verejných financiách. Tieto prostriedky by mohli byś 
použité na financovanie priorít, akými sú napríklad 
deficit prvého dôchodkového piliera, zdravotníctvo 
èi školstvo. 

Plytvanie štátu eviduje prípady, v ktorých médiá 
dokumentujú neefektívne nakladanie s verejnými 
zdrojmi zo strany predstavite¾ov verejnej správy. 
Monitorované sú hlavné slovenské denníky a èa-
sopisy. Výsledná komplexná databáza zachytených 
prípadov plytvania je dostupná širokej verejnosti na 
adrese www.plytvaniestatu.sk. Databáza umož-
òuje rôzne spôsoby vyh¾adávania (pod¾a zodpoved-

nej inštitúcie, obdobia, sumy a druhu plytvania)  a 
zároveò sèítava, ko¾ko by sme za vybrané obdo-
bie mohli ušetriś, ak by k plytvaniu nedochádzalo. 
Oddnes je sprístupnená databáza zachytávajúca 
obdobie 6 mesiacov od októbra 2007 do marca 
2008.

Plytvanie štátu za uplynulých 6 mesiacov INESS 
pod¾a správ publikovaných v médiách odhadol 
na 9,6 mld. Sk, èo predstavuje takmer 40% od-
hadovaného deficitu prvého dôchodkového piliera 
v roku 2008. Ide približne o rovnakú sumu aká 
bude v roku 2008 vyplatená na dávkach v hmot-
nej núdzi alebo jednu pätinu z predpokladanej vy-
branej dani z príjmu fyzických osôb. Vïaka práci 
médií, ktoré upozornili na podozrivé prípady sa 
podarilo predísś plytvaniu vo výdavkoch v celko-
vej sume 5,4 mld. Sk.  Slabo odôvodneným pria-
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mym zadaním alebo  inou formou verejného 
obstarávania vyvolávajúcou podozrenie z 
klientelizmu  sa v sledovanom období pri-
delili zákazky alebo finanèné zdroje spolu 
vo výške 1,2 mld. Sk.

Ilustratívnym príkladom plytvania zachyte-
ného v aktuálnej databáze je nákup kance-
lárskeho stola za 250 tis. Sk pre ministra fi-
nancií v novembri minulého roka. Príkladom 
vyvolávajúcim podozrenie z klientelizmu 
je priamy predaj pozemkov mesta Banská 
Bystrica bez verejnej súśaže zaèiatkom roku 
2008. Strata mesta z tejto operácie sa odha-
duje na vyše 100 miliónov Sk. 

INESS bude databázu pravidelne aktualizo-
vaś. V súèasnosti prebieha dokumentácia 
celého roku 2007, èo umožní získaś kom-
plexný poh¾ad na preš¾apy verejnej správy v 
minulom roku. INESS verí, že aj vïaka tomu-
to projektu povedie lepšia informovanosś ob-
èanov  k racionalizácii správy veci verejných 
a väèšiemu tlaku na znižovanie neefektív-
nych verejných výdavkov.

CENA ŠTÁTU 2008

Okrem projektu Plytvanie štátu je portál 
CENA ŠTÁTU bohatší aj o údaje a prepoèty 
výdavkov a príjmov verejnej správy za rok 
2008. 

Pod¾a aktuálnych informácií je cena  štátu na 
jedného obèana 125 tis. Sk, inými slovami 
každý z nás prispeje na chod štátu priemerne 
342 Sk denne. Výdavky verejnej správy opäś 
narástli, a to o 9,9%, èiže výrazne viac ako je 
oèakávaná inflácia v tomto roku. Znamená 
to expanziu verejnej sféry na úkor súkrom-
ných subjektov. Znižovanie podielu deficitu 
verejných financií aj napriek zvyšovaniu ve-

rejných výdavkov umožòuje dramatický rast 
výnosov z daní a odvodov, ktorý dosiahne 
11,6%. Takýto rast však nebude trvaś veène 
a s nutným poklesom tempa hospodárske-
ho rastu z dvojciferných hodnôt sa vyèerpajú 
zdroje na ïalší rast verejných výdavkov. Vlá-
da by preto už v súèasnosti mala skôr škrtaś 
a to aj vzh¾adom na rastúce deficity prvého 
dôchodkového piliera. 

Viaceré disproporcie zostali prítomné aj v 
najnovšom schválenom štátnom rozpoète. 
Priame platby po¾nohospodárom sú vyššie, 
ako je podpora ¾uïom v hmotnej núdzi. Na 
rozvoj vidieka sa utratí viac ako na vysoké 
školstvo a regionálny rozvoj je dotovaný vyš-
šou sumou ako urèite nie optimálne funguj-
úce súdnictvo. Jeden z najväèších medziroè-
ných percentuálnych nárastov zaznamenali 
rezervy premiéra a rezerva na riešenie krí-
zových situácií, ktoré sú z poh¾adu efektivity 
verejných výdavkov nekontrolovate¾né. Cel-
kové výdavky na mzdy zamestnancov verej-
nej správy i napriek avizovanému zoštíh¾ova-
niu naïalej rastú. 

Na stiahnutie je tiež k dispozícii aktuálne 
grafické vyobrazenie výdavkov verejných 
financií Vesmír verejných výdavkov 2008 
a návštevníci stránky si môžu jednotlivé 
položky štátneho rozpoètu na rok 2008 de-
tailnejšie prehliadnuś v rámci interaktívneho 
modulu Nakúp si svoj štát, prostredníctvom 
ktorého si môžu aspoò na okamih vyskúšaś, 
ako je to zostavovaś štátny rozpoèet.

Bratislava, 5.5.2008

INESS – Inštitút ekonomických a spoloèen-
ských analýz

Porovnanie
Posilòujúca sa koruna nám bude chýbaś

Medzinárodný menový fond spolu s Národnou bankou Slo-
venska hovoria, že ...“posilòovanie slovenskej koruny má len 
mierny vplyv na znižovanie rastu cien.“ (Pravda, 23.4.2008)

Je to naozaj tak? Naozaj možno oznaèiś vplyv posilòujúcej 
koruny na naše peòaženky za mierny? Pozrime sa na kon-
krétny príklad. Ako nám zhodnocovanie koruny v posledných 
rokoch zlacnelo ropu, ktorej cena vstupuje do množstva pro-
duktov a služieb?

Na grafe je znázornená cena ropy v eurách (pravá os) a tá 
istá cena prepoèítaná na slovenské koruny a na slovenské 
koruny zafixované kurzom z januára 2004.

Vïaka tomu, že sme ešte euro nezaviedli, Slováka dnes 
barel ropy stojí o 25% menej, ako by stál v prípade, kedy by 
sme našu menu zafixovali na euro už v januári roku 2004.

Zdroj: Eurostat, NBS, graf INESS

Výdavky štátu
Dotácia Slovenskej agentúre pre cestovný 
ruch (SACR)

Výdavky štátu na prevádzku úradu: 87 mil. 
Sk roène

Poèet zamestnancov: 64 (stav v roku 
2006)

 – výdavky na mzdy 35 mil. Sk (rok 2006), 
43 mil. Sk (rok 2007),

 – priemerný mesaèný výdavok na zamest-
nanca v roku 2006 bol 45 572 Sk (vrátane 
všetkých odvodov).

Èo SACR robí: Vykonáva marketing cestov-
ného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje 
informácie o možnostiach cestovného ru-
chu na Slovensku, propaguje Slovensko ako 
cie¾ovú krajinu cestovného ruchu, prispie-
va k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska 
v zahranièí a podporuje predaj produktov 
cestovného ruchu Slovenskej republiky. Za-
bezpeèuje distribúciu a tlaè propagaèných 
materiálov.

Je zrejmé, že z èinnosti SACR najviac profi-

tujú cestovné agentúry a majitelia zariadení 
cestovného ruchu. V ich vlastnom záujme by 
malo byś financovanie buïto jednej spolo-
ènej agentúry, 
prípadne špe-
c ia l i zovaných 
agentúr zamera-
né na konkrétne 
odvetvia cestov-
ného ruchu.



  apríl 2008 str.3

Zakliaty kapitál 
Juraj Karpiš

Téma zabezpeèenia príjmov na dôchodku je 
urèite aktuálna, o èom svedèia aj nedávno 
rozoslané ministerské „informaèné“ letáky, 
èi návrhy na zdanenie zdedených dôchodkov 
z druhého piliera alebo viazanie ich využitia. 
Pri zabezpeèení príjmov v starobe však exis-
tujú aj neštátne alternatívy a nedávny dra-
matický rast cien nehnute¾ností otvoril pre 
takéto riešenia nový priestor.

So stúpajúcimi cenami nehnute¾ností sa na 
Slovensku z nejedného dôchodcu z roka na 
rok stal multimilionár. Staèí maś byt alebo 
dom v niektorej lukratívnejšej èasti Sloven-
ska a hodnota èistého majetku hravo presi-
ahne nieko¾ko miliónov. Napriek reálnemu 
bohatstvu však títo šediví multimilionári 
èasto netrávia svoj èas na luxusných vyhli-
adkových plavbách, ale pešou turistikou po 
diskontných hypermarketoch v snahe ušetriś 
na lacnejších potravinách. Existuje tu totiž 
priepastný rozdiel medzi príjmom a majet-
kom.

Ešte zaèiatkom 20. storoèia takúto paradox-
nú nerovnosś medzi príjmom a majetkom aj 
v našich konèinách vyrovnávalo uzatvorenie 
zmluvy s dedièom o pravidelných platbách v 
prospech dôchodcu (táto praktika je naprí-
klad spomínaná aj v knihe Sándora Máraia 
Spoveï). Považovalo sa vtedy za normálne, 
že potomok urèený za dedièa mesaène platil 
rodièovi sumu predstavujúcu dohodnuté per-
cento z majetku, ktorý mal byś v budúcnosti 
predmetom dedenia. Dôchodcovia tak aj 
napriek tomu, že nepracovali a nemali iný 
významnejší príjem, mohli viesś pomerne 
bezstarostný život.

Expanzia Bismarckovského systému štátnej 

„starostlivosti“ o starých z konca 19. storo-
èia však takéto praktiky postupne vytlaèila 
a dnes podobné riešenia znejú ak nie neu-
verite¾ne tak aspoò kuriózne. Dôchodcovia 
prestali byś závislí na svojich vlastných de-
śoch a svoje oèakávania a dlane otoèili sme-
rom k štátu. Z prehnaných s¾ubov vysokých 
dôchodkov zo strany štátu zostalo v mnohých 
prípadoch iba trpké sklamanie . Vïaka roz-
bitiu tradièného priebežného trojgrošového 
(jeden groš otcovi, jeden mne a jeden mojim 
deśom) dôchodkového zabezpeèenia v rám-
ci rodiny tak nie sú výnimkou prípady, keï 
dôchodcovia v miliónových bytoch živoria 
na nízkom dôchodku a to bez akéhoko¾vek 
záujmu èi podpory zo strany svojich detí. 
Smrś rodièov potom pre dedièov predstavuje 
výhru v lotérii. K miliónovému majetku sa do-
stanú úplne zadarmo a bezbolestne. V našej 
„modernej“ spoloènosti tak chýba inštitúcia, 
ktorá by dôchodcovi zabezpeèila príjem ade-
kvátny reálnej hodnote jeho majetku.

Tento priestor na trhu sa rozhodla využiś 
jedna maïarská súkromná spoloènosś. Ako 
náhradu za prevedenie nehnute¾nosti do jej 

majetku ponúka dôchodcom pokrytie všet-
kých poplatkov súvisiacich s bývaním plus 
doživotnú rentu, prièom dôchodca môže v 
nehnute¾nosti do smrti ostaś bývaś. Keïže 
zisk tejto spoloènosti je nepriamo úmerný 
dožitému veku ich klienta, nie je prekvapivé, 
že jej podnikanie pozdvihlo oboèie samozva-
ných morálnych arbitrov v spoloènosti. Ve¾ký 
rozruch vyvolala už v Bulharsku a v súèas-
nosti je ostro sledovaný jej vstup na èeský 
trh.

Zatia¾ nie je úplné jasné, èi je znaèný rozruch 
okolo pravdepodobne prvej súkromnej firmy 
takéhoto zamerania v stredoeurópskom 
regióne postavený na reálnych nekalých 
praktikách (napríklad maïarský Úrad na 
ochranu konkurencie v januári 2007 udelil 
firme minulý rok pokutu za nepresné infor-
movanie o vlastníkoch spoloènosti) alebo je 
len výsledkom obáv moralistov, ktorí nevedia 
zniesś poh¾ad na zisk vytvorený aj pomocou 
śažkej situácie starších obèanov. Tí však v 
úprimnom rozhorèení akosi zabúdajú na vý-
razné zlepšenie životných podmienok, ktoré 
nízkopríjmovým starým ¾uïom vlastniacim 
nehnute¾nosś takýto obchod nesporne pri-
náša. Isté však je, že vïaka rastu cien ne-
hnute¾ností aj v stredoeurópskom regióne 
vznikol na trhu priestor pre takýto druh pod-
nikania, ktorý by životnú úroveò dôchodcov 
aspoò èiastoène priblížil reálnej hodnote ich 
majetku a suploval tak èasto štátom defor-
movanú zlyhávajúcu funkciu rodiny.

.týždeò, 28.4.2008

Ministerstvo hospodárstva navrhuje zriadiś 
Fond energetickej efektívnosti. Odhliadnime 
od skutoènosti, že už existuje Slovenská ino-
vaèná a energetická agentúra, ktorá má v 
popise práce informovaś o energetickej efek-
tívnosti, sprostredkovaś dotácie, podporovaś 
výskum, to jest všetko èinnosti, ktoré má vy-
konávaś navrhovaný fond. Zamyslime sa nad 
samotnou myšlienkou fondu.

Do fondu najprv z našich daní nateèie 600 
mil. Sk. Po dvoch rokoch budú fond finan-
covaś obchodníci s elektrinou, teplom a 
plynom zhruba v objeme 300 mil. Sk roène. 
Zaujímavá vo¾ba - preèo práve obchodníci? 
Energetická efektívnosś je predsa v záujme 
spotrebite¾ov a práve na opaènom konci mo-
tivácií obchodníkov. Zdôvodnenie tohto kro-
ku chýba. Obchodníci si tieto odvody nebudú 
môcś premietnuś do cien. Samotný odvod 4 
koruny z predanej MWh pritom nie je vyso-

ký. Takto ale návrh, ktorý môže byś prece-
densom, hodnotiś nemôžeme. Èo keï si od 
obchodníkov zaène povedzme ministerstvo 
pôdohospodárstva pýtaś za každý hektoliter 
mlieka 10 korún, aby zvýšilo informovanosś 
obyvate¾stva o množstve vápnika v potra-
vinách? Ak by sme akceptovali argument 
„nízkeho poplatku“, za chví¾u by sme sa do-
stali na úroveò zdanenia vo Švédsku alebo 

v Nemecku. Financovanie fondu teda bude 
znamenaś zvyšovanie daòového zaśaženia 
obchodníkov v tomto sektore. Inými slovami, 
je to ïalší śah súèasnej vlády vo vojne proti 
zisku súkromných spoloèností.

Fond má efektívnosś zvyšovaś formou nevrat-
ných dotácií žiadate¾om. Ako obyèajne, ani v 
tomto návrhu nie sú uvedené žiadne kritériá, 
pod¾a ktorých by èinnosś fondu mohla byś v 
budúcnosti vyhodnotená.

Ministerstvo založenie fondu zdôvodòuje 
tým, že na Slovensku chýbajú nástroje, ktoré 
by umožnili vytvorenie prostredia, v ktorom 
by sa úèinne zvyšovala energetická efektív-
nosś. Nie je to pravda. Prehliada skutoènosś, 
že predaj energií je trhovou transakciou. Zá-
kazníci platia to¾ko, na ko¾ko si danú službu 
cenia. Ak je cena neprimerane vysoká, svoju 
spotrebu buï obmedzia, alebo investujú do 

Ïalší zbytoèný fond
Radovan Ïurana
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Oneskorený trest za vstup do 2. piliera
Radovan Ïurana

energetických úspor. Výstižným dôkazom 
fungovania tohto mechanizmu je pokles 
spotreby vody. Keïže cena vody vzrástla 
nieko¾konásobne, spotrebitelia zmenili svo-
je správanie. Spotreba vody na obyvate¾a 
v porovnaní s rokom 1990 klesla takmer 
o 50%! Mimochodom, cena, ako regulátor 
spotreby a efektívnosti využitia funguje aj v 
oblasti spotreby energií. Spotreba elektriny 
je i napriek rastúcej životnej úrovni ale aj 
priemyselnej výrobe stále o 30% nižšia ako 
bola v roku 1990. Efektívnosś s nakladaním 
netreba dotovaś, pretože ju zabezpeèuje tr-
hový mechanizmus výškou ceny. Ak dnes 
domácnosti a podniky neznižujú spotrebu 

energií a neinvestujú do úspor, znamená to, 
že prínosy týchto investícií by nepresiahli ich 
náklady. Jednoducho tieto investície by boli 
pri súèasných cenách neefektívne. Fond ich 
však bude podporovaś.

Netreba zabúdaś aj na dopady arbitrárneho 
rozhodovania správnej rady. Vytvára sa tak 
nový priestor na tlak lobistických skupín, kto-
ré budú formou podpory fondu presadzovaś 
použitie tej ktorej technológie. To bude sa-
mozrejme znevýhodòovaś tých producentov, 
ktorých technológie nebudú dotované. Ne-
hovoriac o firmách, ktoré v záujme získania 
konkurenènej výhody už dnes do efektívnosti 
investovali. Ich náskok sa zníži vïaka nevrat-

ným dotáciám zo štátnej pokladne, do ktorej 
paradoxne sami daòou z príjmu prispeli.

Za zmienku stojí aj dôvodová správa k záko-
nu. Ani tento krát Ministerstvo hospodárstva 
v hodnotení neprekroèilo svoj tieò, aby sa vy-
jadrilo k uvedeným negatívnym dopadom na 
podnikate¾ské prostredie. Jediná veta v hod-
notení je síce pravdivá, ale z poh¾adu zmyslu 
vyvárania doložky dopadov je výsmechom: 
Navrhované opatrenia prispejú k rozvoju 
podnikate¾ského prostredia v danej oblasti. 
Pochopite¾ne. Koho by peniaze zadarmo v 
podnikaní nestimulovali.

SME, 15. 4. 2008

Majetok v dôchodkovom fonde je spoloèným 
majetkom sporite¾ov... Takto definuje vlast-
níctvo úspor paragraf 74 zákona o starob-
nom dôchodkovom sporení. I napriek tomu, 
že v tejto definícii nevystupuje žiadne minis-
terstvo ani poisśovòa, predstavitelia týchto 
inštitúcií majú pocit, že úspory sú aj ich sta-
rosśou. Vyjadrili sa za zmenu tejto definície. 
Ich výroky nemožno nechaś bez komentára.

Úspory sú na rozdiel od štátnych dôchod-
kov majetkom sporite¾ov, a nie nárokom do 
budúcnosti, ako je to v prípade prvého pilie-
ra. To znamená, že úspory sporite¾om pat-
ria, sú ich reálne existujúcim vlastníctvom. 
K vlastníctvu nepochybne patrí možnosś 
dedenia. Princíp dedenia, starý ako ¾udstvo 
samo, garantuje, že naša snaha o zlepše-
nie životnej úrovne nevyjde nazmar ani po 
smrti a bude z nej profitovaś naša najbližšia 
rodina. Ak nemôžem svoj majetok zanechaś 
dedièom, znamená to, že nie som skutoè-
ným vlastníkom svojich úspor. Úplný zákaz 
dedenia by tak znamenal radikálny zásah 
do koncepcie dôchodkovej reformy - ktorej 
cie¾om bolo nielen zmierniś demografické ri-
ziká, ale aj obmedziś politický vplyv na výšku 
dôchodkov tým, že k úsporám získali spori-
telia vlastnícke práva. Našśastie, o takomto 
zásadnom kroku sa zatia¾ neuvažuje. Avšak 
ani s èiastoènými zmenami v dedení nemož-
no súhlasiś.

Navrhovaná podmienka viazanosti zdede-
ných úspor, resp. ich opätovný vklad do sys-
tému sporenia, nie je zdôvodnite¾ná. Úspory 
predsa slúžili na zabezpeèenie osoby, ktorá 
už nie je nažive, èiže dôvod ich uloženia v 
dôchodkovom fonde (doèasné obmedzenie 
vlastníctva) pominul. Dediè je predsa sám 
buï poistený, alebo je sporite¾om - na dôcho-
dok si odkladá z vlastného príjmu. Preèo by 
mal zvyšovaś objem úspor na dôchodok? 
Viazanie úspor by bolo výhodné pre správ-
covské spoloènosti, ktoré by mali tento krok, 

obmedzujúci vlastnícke práva sporite¾ov, 
odmietnuś v záujme zachovania tváre pred 
samotnými sporite¾mi.

Uvažuje sa tiež o zdanení týchto úspor. I nap-
riek tomu, že „daò zo smrti“ bola na Sloven-

sku pred pár rokmi zrušená. Pritom príèinou 
zdanenia má byś iba skutoènosś, že úspory 
nespotrebúva osoba, ktorá si ich odkladala. 
V súèasnosti nie sú zdanené bežné dôchod-
ky a zdanené nebudú tiež úspory sporite¾ov 
v èase výplaty. Ale v momente dedenia by sa 
úspory stali predmetom dane. Preèo? Je to 
snaha zvýšiś prudko rastúce daòové príjmy 
štátu, alebo odložená forma trestu za vstup 
do druhého piliera?

Kalkulácia výhodnosti a nevýhodnosti spo-
renia verzus poistenia v Sociálnej poisśovni 
nemôže poskytnúś jednoznaènú odpoveï 
na otázku, èi ostaś alebo neostaś v druhom 
pilieri. Èísla jednoducho nestaèia. Do roz-
hodovacieho mechanizmu totiž vstupujú aj 
nefinanèné faktory, ako napríklad politická 
neistota èi možnosś dedenia úspor v druhom 
pilieri. Práve vlastníctvo a možnosś dedenia 
sa stalo dôvodom, preèo mnohí ¾udia prefe-
rujú vlastné úspory pred neistým výsledkom 
poistenia. Obmedzením možnosti dedenia 
by vznikla umelo vytvorená bariéra znevý-
hodòujúca sporenie. Spolu s tendenènými 
letákmi je to ïalší krok ministerstva práce 
zameraný na neadekvátne oslabovanie al-
ternatívy, ktorú si dobrovo¾ne zvolilo 1,5 mil. 
sporite¾ov.

Hospodárske noviny, 25.4.2008

Pokrokový Irán?
Juraj Karpiš

Vo¾ný obchod umožòuje ¾uïom vymieòaś 
to, èo si cenia menej za to, èo si cenia viac. 
Deje sa tak vïaka rozdielnemu subjektívne-
mu vnímaniu tej istej veci dvoma rozliènými 
¾uïmi. Výmenou dôjde k malému zázraku.

V momente a pri zanedbate¾ných nákladoch 
sa akoby šibnutím èarovnej palièky zvýši 
blahobyt naraz obidvom stranám výmeny. 
Vïaka vo¾nému obchodu si môžete kedy-
ko¾vek v obchode kúpiś napríklad pivo, ale-

bo naopak v zamestnaní predaś svoj èas, 
fyzickú a psychickú námahu za peniaze na 
výplatnej páske.

Tento jednoduchý mechanizmus však ¾udia 
stále nechcú vpustiś do oblasti, kde by mo-
hol zachrániś alebo minimálne zlepšiś ne-
spoèetné množstvo životov. Obchodovanie 
s orgánmi v medicíne je stále stigmatizova-
né a všeobecne vnímané ako neprípustné. 
Pritom nedostatok orgánov sa stáva z roka 

na rok výraznejším problémom a poèet pa-
cientov umierajúcich na èakacích listinách 
neustále rastie. Zákaz legitímneho obchodo-
vania a následný umelý nedostatok vedie ku 
vzniku èierneho trhu a rizikovým odberom èi 
transplantáciám v pofidérnych podmien-
kach. Napríklad Èína tento problém rieši po 
svojom a ako nedobrovo¾ných donorov údaj-
ne využíva hojný poèet na smrś odsúdených 
väzòov.
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Asi hlavným dôvodom odmietania obchodu 
s orgánmi je strach z tzv. morálneho haza-
rdu, ktorý by legitimizácia predaja orgánov 
údajne priniesla. Asi každého hneï napad-
ne katastrofický scenár, keï sa po jednodu-
chej operácii slepého èreva pacient zobudí 
bez jednej, dovtedy funkènej oblièky, prièom 
zlý doktor „Tupý skalpel“ si pomocou obcho-
du s orgánmi financuje hypotéku svojho Mo-
nackého sídla a benzín do Ferrari. Takéto 
obavy sú pravdepodobne prehnané. Riziko, 
že by k nedobrovo¾nému donorstvu orgánov 
naozaj dochádzalo, naozaj nemožno úplne 
vylúèiś(veï napriek našim zavretým oèiam 
sa tak urèite deje už aj dnes). Je však ne-
rozumné len na základe existencie také-
hoto rizika, ktorému sa navyše dá rôznymi 
nástrojmi predchádzaś, ignorovaś množstvo 
zachránených životov, ktoré by vo¾ný predaj 
orgánov priniesol. Ïalším argumentom býva 
námietka, že umožnenie predaja orgánov 
by spravilo z ¾udského tela tovar. Tí èo argu-
mentujú týmto spôsobom, by sa mali zamys-
lieś, preèo potom tolerujú profesionálnu ar-
mádu alebo niektoré iné fyzicky nebezpeèné 
zamestnania. Napríklad v USA, kde je predaj 
orgánov ilegálny, je legálne vynosenie plodu 
za odplatu a to aj napriek tomu, že pre profe-
sionálnu matku je to šesś krát nebezpeènej-
šie ako darovanie oblièky.

Práve oblièky sú najobchodovanejším zo 
všetkých orgánov a ich cena na èiernom 
trhu sa v rozvojovom svete pohybuje medzi 
1000 a 2000 USD. Ich predaj je zakázaný aj 
napriek faktu, že vzdanie sa jednej oblièky 
pre väèšinu ¾udí nepredstavuje významné 
zdravotné riziko. Plošný zákaz vedie k ich vý-
raznému nedostatku. Výsledkom sú dlhé èa-
kacie listiny na transplantáciu a riziko smrti 
alebo zhoršená kvalita života pacientov.

“V Európe je napríklad priemerná èakacia 
lehota na transplantáciu oblièky tri roky a 
oèakáva sa, že do roku 2010 sa predåži na 
desaś rokov. Asi 40-tisíc pacientov èaká len 
v západnej Európe na oblièku - 15 - 30 per-
cent z nich umrie každoroène pre nedosta-

tok orgánov. V USA èaká na oblièku 98-tisíc 
¾udí, prièom v roku 2007 sa jej doèkalo len 
30-tisíc. V Èíne potrebujú nové oblièky viac 
ako dva milióny ¾udí, no transplantácie sú 
obmedzené asi na 12-tisíc roène pre tradiè-
né kultúrne predsudky proti odoberaniu or-
gánov pred smrśou.”

Na Slovensku sa v roku 2006 uskutoènilo 
celkovo 139 transplantácii, prièom iba 29 
oblièiek bolo od živých darcov. Na transplan-
táciu oblièky pritom roène èaká približne 
250 ¾udí.

Oblièky sa legálne získavajú z nepatrného 
množstva dobrovo¾ných živých darcov (väèši-
nou príbuzných) alebo adept na transplantá-
ciu musí poèkaś na mozgovú smrś niektorého 
zo svojich spoluobèanov („dobrou“ sezónou 
je práve blížiace sa leto s cestami plnými 
mladých a zdravých motocyklistov). Pritom 
pacienti, ktorí majú oblièku od živého darcu 
majú vyššie šance na prežitie ako pacienti s 
oblièkou od màtveho donora.

Predaj oblièiek však nie je zakázaný úplne 
všade. Prekvapivou výnimkou je Irán. Spô-
sob fungovania legálneho trhu s oblièkami 
v tejto krajine dokumentuje nedávna štúdia 
CATO Institute od nefrológa Benjamina Hip-
pena.

Nie, s orgánmi sa tu „nešmelí“ na trhovisku. 
Spojenie donora s príjemcom orgánu zabez-
peèuje nezisková dobrovo¾nícka organizácia 
Pacientska asociácia dialýzy a transplantá-

cie (Dialysis and Transplant Patients Associ-
ation DATPA). Žiadosś na DATPA môže podaś 
pacient, ktorý nedostal oblièku od màtveho 
darcu a zároveò nemá príbuzného, ktorý mu 
je ochotný orgán darovaś. DATPA následne 
identifikuje vhodného donora z databázy 
¾udí, ktorí sa do DATPA prihláslili ako donori. 
Donor musí byś následne vyšetrený a odpo-
ruèený lekárom, ktorý nemá žiadnu väzbu 
na DATPA, a to rovnakým spôsobom ako sa 
posudzujú donori, ktorí nie sú finanène od-
meòovaní. Úspešní donori získajú za oblièku 
peniaze z dvoch zdrojov. Prvým je vláda, kto-
rá im zaplatí 1200 amerických dolárov pri-
èom zároveò pokryje limitované zdravotné 
poistenie na nasledujúce roky. Druhým zdro-
jom odmeny pre donora je príjmate¾ oblièky. 
V prípade, že sa jedná o chudobného èlove-
ka, túto odmenu vyplácajú charitatívne orga-
nizácie, prièom jej výška sa pohybuje niekde 
medzi 2 300 až 4 500 dolárov. Vïaka tomu-
to systému sa Iránu podarilo úplne odstrániś 
èakacie listiny.

Asi prvou lastovièkou možného posunu 
zmýš¾ania o týchto záležitostiach v západ-
nom svete je príklad Holandska. Tamojší 
minister zdravotníctva koncom roku 2007 
navrhol, že za darovanie oblièky bude dono-
rovi garantovaś doživotné zdravotné poiste-
nie zadarmo. Aj napriek tomu, že sa údajne 
nejedná o predaj (ten je aj v tejto krajine za-
kázaný), 30 roèný „darca“, ktorý by násled-
ne žil 40 rokov, by fakticky za svoju oblièku 
získal produkt v hodnote 40 000 až 50 000 
eur (pri súèasných roèných platbách za zdra-
votné poistenie okolo 1 000 až 1 100 eur). 
Dôvodom pre ministrov návrh je chronický 
nedostatok donorov. V Holandsku majú jed-
nu z najdlhších priemerných èakacích dôb 
na transplantáciu oblièky v Európe - až 4 
roky - a každoroène tu zomiera 200 ¾udí len 
preto, že sa nedoèkajú novej oblièky.

Publikované na blogu aktualne.sk, 
17.4.2008

Do Spoloènej!
Juraj Karpiš

Tak poistenci z opustenej Európskej zdravot-
nej poisśovne, ktorej vlastníkom hrubý škrt 
cez kalkulácie návratnosti investícií spravila 
súèasná vláda, skonèia v štátnej Spoloènej 
zdravotnej poisśovni.

Preèo práve tam?

To už sme sa nedozvedeli. Dozvedeli sme sa 
len, že sa rozhodlo na základe analýzy.

Najdôležitejším faktorom v tejto analýze 
bola pravdepodobne skutoènosś, že Spo-
loèná zdravotná poisśovòa je štátna. A štátu 
sa peniaze z poistného 125 tisíc ¾udí urèite 
zídu. Èo na to protimonopolný úrad?

Kuriózny je komentár vzniknutej situácie zo 

strany Ministerstva zdravotníctva. Inštitúcia, 
ktorá stála za legislatívnymi zmenami vedú-
cimi k zrušeniu EZP konštatuje, že

„Prax ukázala, že v prípade zdravotných po-
isśovní, ktoré spravujú verejné zdroje, t.j. pro-
striedky verejného zdravotného poistenia, 
je akciová spoloènosś nevhodnou právnou 
formou. Najmä u súkromných zdravotných 
poisśovní prináša táto právna forma so se-
bou riziká (ako napr. medializované rozhod-
nutie valného zhromaždenia EZP o likvidácii 
a.s.), ktoré postihujú práve obèanov (pois-
tencov).”

Aké konkrétne riziká postihli poistencov 
EZP ministerstvo nešpecifikuje. Jediné, kto-

ré vidím ja, je, že sa na necelý rok ocitnú v 
štátnej poisśovni, ktorú si sami dobrovo¾ne 
nevybrali. A èo že to ukázala prax? To, že ak 
podnikate¾ovi zakážete zisk tak prestane 
podnikaś? Ozaj prekvapivé.

Na argumenty ministerstva o nevhodnosti 
akciovej spoloènosti ako právnej formy tref-
ne reaguje HPI:

„Považujeme za potrebné pripomenúś MZ 
skúsenosś, ktorú slovenské zdravotníctvo ab-
solvovalo v súvislosti s krachom ZP Perspek-
tíva pred desiatimi rokmi. Táto poisśovòa 
fungovala na „neziskovom“ princípe, nebola 
akciovou spoloènosśou, viedla „verejnopráv-
ne“ úètovníctvo, nepodliehala nezávislému 



PRO MARKET
Obchod prospieva slobode, doslova

Pod¾a médií po-
licajti v južnej 
Èíne objavili 
fabriku, ktorá 
vyrábala vlajky 
slobodného Ti-
betu. Fabrika v 
Guangdong pracovala na zákazke vlajok pre 
Tibetskú exilovú vládu.

 ANTI MARKET
 Najskôr fajèiari, teraz hudobníci

Premiéra nového diela skladate¾a Drora Fei-
lera v podaní Symfonického orchestra Ba-
vorského rádia plánovaná na štvrtého apríla 
musela byś zrušená. Testy hluku totiž odha-
lili, že priemerná hlasitosś dosahovala 97,4 
decibelov, èo je v rozpore s európskymi nor-
mami na hlukové zaśaženie na pracovnom 
mieste bez používania príslušných ochran-
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Pro/Anti Market
ných pomôcok.

„Po celej Európe sa od muzikantov vyžadu-
je, aby zaèali nosiś meraèe hluku a sedeli za 
prieh¾adnými protihlukovými stenami. Spo-
loènosti menia svoje repertoáre. Dirigenti 
zvažujú zmenu v definícii „fortissima“. Alan 
Garner, hráè na anglickom rohu a vedúci 
rady hudobníkov v Royal Opera House hovorí 
, že im bolo nakázané poèas trojhodinového 
hrania a skúšania nosiś štuple do uší. „Je to 
také isté, ako keby ste pretekárskemu jazd-
covi nakázali aby riadil s páskou cez oèi,“ ko-
mentoval nové nariadenie Garner.“

Európska únia opäś raz pácha dobro...

Pozor na to, èo poviete

V budúcnosti sa vám totiž môže vo Francúz-
sku pritrafiś, že za poznámku „nazdar, neja-
ko si pribral“ sa dostanete na dva roky do 
basy a k tomu zaplatíte pokutu 30 tisíc eur, 
„taký trest hrozí každému, kto bude vo Fran-
cúzsku navádzaś iných na príliš ve¾ké chud-
nutie. Pod¾a nového zákona, o ktorom rozho-

duje francúzsky parlament, sa nabádanie na 
anorexiu stane trestným èinom.“

Už sa tešíme na definièné tabu¾ky. A pripo-
míname francúzskym poslancom, že ¾udia 
majú slobodnú vô¾u a rozhodujú sa pod¾a 
svojich preferencií. 

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.

Cena štátu

Rast výdavkov - vplyv EÚ Výdavky štátneho rozpoètu vzrastú v tomto roku 
o 9,9%. Na svedomí to má expanzívna politika 
slovenskej vlády, avšak výdatne podporovaná 
fondmi z Európskej únie.

Predložený graf ukazuje, o ko¾ko vzrástla cena, 
ktorú budeme musieś za vybrané ministerstvá 
zaplatiś, oproti predchádzajúcemu roku.

Až na Ministerstvo kultúry sú rekordné nárasty 
výdavkov prvej päśky ministerstiev śahané fon-
dami  EÚ. Tu si treba uvedomiś, že hoci Sloven-
sko zostavuje plán a priority èerpania, samotné 
použitie týchto prostriedkov je limitované cie¾mi 
EÚ. Inými slovami, hoci máme na Slovensku iné 
starosti, peniaze urèené na èistièky a protipo-
vodòové opatrenia (Ministerstvo životného pro-
stredia) nemôžeme použiś na iné úèely. Rozpo-
èet EÚ tak významne zasahuje do nezávislosti 
slovenskej vlády, pretože okrem 35 mld. Sk z 
fondov únie, ktoré majú vopred urèené použi-
tie, musíme v rozpoète nájsś ïalších 26 mld. Sk 
na ich spolufinancovanie. V tomto roku ešte k 
tomu odvedieme do spoloènej kasy v Bruseli 18 
mld. Sk.

Pozn.: Rast výdavkov ministerstiev obrany, vn-
útra, zdravotníctva a kultúry je plne v réžii slo-
venskej vlády.www.cenastatu.sme.sk

doh¾adu. Na sklonku svojho pôsobenia za-
nechala zdravotníkom – a daòovým poplat-
níkom – dlhy za najmenej 2,5 mld. Sk.

Taktiež je potrebné pripomenúś, aká bola 
platobná disciplína zdravotných poisśovní 
pred ich transformáciou na akciové spoloè-
nosti. Záväzky zdravotných poisśovní po le-
hote splatnosti dosahovali k 31. 12. 2003 
až 12,5 mld. Sk (!). Dnes, v právnej forme ak-

ciových spoloèností sú zdravotné poisśovne 
stabilizujúcim prvkom rezortu. Záväzky po 
lehote splatnosti k 31. 12. 2007: necelých 
0,1 mld. Sk.”

Tu už „riziká, ktoré postihujú obèanov“ vidím 
pomerne jasne. Kým EZP si odchod hradí 
sama, špás s „neziskovou“ Perspektívou vy-
šiel každého Slováka 460 korún.

Rekordéri

http://www.cenastatu.sme.sk
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Diskusia o eure bola príliš jednostranná
INESS odpovedal dòa 29.4.2008 na otázky  
týkajúce sa zavedenia eura na Slovensku, 
ktoré kládli èitatelia servera Aktualne.sk. 
Nižšie Vám prinášame vybrané odpovede.

Napriek viacerým neodškriepite¾ným výho-
dám INESS nepovažuje zavedenie eura za 
ideálne riešenie pre Slovensko. Zánik ko-
runy môže pod¾a jeho analytikov priniesś 
rýchlejší rast cien a ohroziś tak úspory 
¾udí. Presun moci nad peniazmi Slovákov 
do Bruselu bez reálneho vplyvu Slovenska 
na výslednú menovú politiku nie je pod¾a 
nich strategicky šśastným riešením.

Euro je politickým projektom s nejasným 
koncom, tvrdí trojica ekonómov.

Otázka: Co by sa podla vas stalo slovenskej 
ekonomike, keby EU napokon predsa len po-
vedala, ze euro na Slovensku este nie? Nie 
je uz vsetko - banky, financny trh a pod. - pri-
lis nastavene na prijatie eura tak, ze by im to 
narobilo riadne problemy?

INESS: Táto možnosś by urèite predstavova-
la utopené náklady, ktoré už boli vynaložené 
na prípravu na zavedenie eura. Z h¾adiska 
ekonomiky by sa však nejednalo o katastro-
fu, dôležitejšie ako samotné euro by bolo, èi 
by vláda aj naïalej dodržiavala obmedzenia 
výdavkov verejných financií, ako sú definova-
né v maastrichtských kritériách.

Otázka: Dobrý deò prajem. Slovensko je ot-
vorená ekonomika, a ve¾ká èasś zo sloven-
ských výrobkov ide na vývoz. Vážne si mys-
líte, že ak by sme Euro neprijali, tak výhoda 
zvýšeného zhodnocovania úspor prevýši ne-
výhodu v podobe nižších ziskov exportérov 
(ktorí de facto zarábajú na slovenské platy)? 

INESS: Zhodnocovanie Slovenskej koruny 
znamená zvyšovanie životnej úrovne obèa-
nov Slovenska, èo sa zákonite musí prejaviś 
vo vyšších mzdových nákladoch lokálnych 
producentov. Práve vyššia životná úroveò by 
mala byś cie¾om každej hospodárskej politi-
ky. Ak hovoríme o negatívnom dopade na ex-
port, musíme zároveò spomenúś aj pozitívny 
dopad zhodnocujúcej slovenskej koruny na 
import. Èi už spotrebite¾ských tovarov, alebo 
napríklad aj vstupov automobiliek. Porovná-
vaś tieto výhody a nevýhody sa vzh¾adom na 
to, že sú distribuované medzi rozlièných ak-
térov, rozumným spôsobom nedá.

Otázka: Dobrý deò páni, myslíte si, že ¾udia 
na Slovensku sa budú schopní vyrovnaś s 
nárastom cien, ktoré nástup eura prinesie? 
Pokia¾ viem, ostatné èlenské krajiny, ktoré 
nemajú tak silnú ekonomiku - ako Taliansko 
a Španielsko, krízu po nástupe eura preko-
nali z väèšej èasti pomocou rozvinutého tu-
rizmu...

INESS: S prípadným zrýchleným rastom cien 
sa budeme musieś vyrovnaś. Náklady tohto 

„vyrovnávania sa“ však nebudú v spoloè-
nosti rovnomerne distribuované. Zrýchlený 
rast cien negatívne zasiahne sporite¾ov (veri-
te¾ov) a nízkopríjmové skupiny, ktoré sa pred 
infláciou nemôžu efektívne brániś napríklad 
nákupom aktív (nehnute¾nosti, cenné papie-
re, podiely v podnikoch a iné)

Otázka: Mòa by zaujímalo, èi sú už nejaké 
odhady, ko¾ko nás táto „zmena“ bude stáś. 
Médiami prebehla správa o tom, že Sloven-
ská mena bude spálená v spa¾ovniach.

INESS: Národná banka Slovenska jednorá-
zové náklady zavedenia eura odhadla na 
0,3 až 0,8 % HDP, v tom samozrejme nie sú 
zahrnuté dlhodobé riziká spojené s eurom: 
zrýchlená inflácia, vzdanie sa samostatnej 
menovej politiky, centralizácia moci na jed-
no miesto, možné fiskálne èierne passažier-
stvo zo strany najväèších krajín Eurozóny. 
Ale nesmieme zabudnúś aj na individuálne 
náklady a śažkosti jednotlivých obèanov, kto-
ré zavedenie eura prinesie.

Otázka: Dobry deò! Do akej miery vidite 
schopnosś narodnych mien malych statov, 
akou je i Sk, ustaś negativne vyvojov tenden-
cie globalneho trhu v buducnosti, v pripade 
nezavedenia jednotnej meny euro ? Nemysl-
te si, e euro je z tohto hladiska stabilizujcim 
prvkom pre otvorenu ekonomiku SR?

INESS: Euro predstavuje centralizáciu mone-
tárnej politiky, ktorá umožní vo väèšej miere 
koordinovaś inflaènú politiku svetových cent-
rálnych bánk. Práve expanzívna menová po-
litika americkej centrálnej banky stojí za sú-
èasnými problémami na finanèných trhoch. 
Euro odstraòuje menovú konkurenciu, ktorá 
je jedným z faktorov motivujúcich k zodpo-
vednej monetárnej politike. Ak zrušíme všet-
ky národné meny a ostane iba euro, všetky 
vajíèka sme vložili do jedného košíka, ktorý 
je v rukách Európskej centrálnej banky. Viac 
ako na ve¾kosti krajiny pod¾a nášho názoru 
záleží na zodpovednosti prístupu ccentrál-
nej banky k menovej politike. Ak je nezod-
povedná NBS, problém má 5 miliónov ¾udí. 
Ak bude nezodpovedná ECB, problém bude 
maś viac ako 250 miliónov ¾udí.

Otázka: Pozdravujem analytikov, chcel by 
som kúpiś nehnute¾nosś, najlepšie nejaký 
byt za približne tri milióny. Mám ho kúpiś do 
zmeny na euro èi až po nej? AKo sa euro od-
razí napr. na sadzbách hypoték a na cene 
nehnute¾ností?

INESS: Netreba zabúdaś, že okrem eura na 

ceny nehnute¾ností významne vplývajú aj 
miestne pomery dopytu a ponuky, analýzam 
realitného trhu sa však nevenujeme. Pred-
pokladáme síce, že euro prispeje k zrých¾o-
vaniu cien, pri rozhodnutiach o kúpe však 
treba braś do úvahy charakteristiky realitné-
ho trhu na mieste, kde stojí nehnute¾nosś. 
Ťažko sa odhaduje, do akej miery je oèaká-
vaný rast cien už zabudovaný v súèasných 
cenách. Predpokladáme, že s prijatím eura 
klesnú náklady kapitálu, èo by sa malo pozi-
tívne odraziś na sadzbách hypoték.

Otázka: V tomto clanku na centrum.sk sa 
pise, ze by mohlo dojst k znehodnoteniu 
vkladov v bankach. Myslite, ze to tak bude? 
Nebolo by lepsie vybrat uspory a vlozit ich v 
ceskej banke v ceskych korunach, kde ces-
ka koruna neustale posiluje voci euru a CR 
planuje zavedenie eura najskor o 3 roky.Pek-
ny den Vam.

INESS: Pravdepodobný zrýchlený rast cien v 
komninácii s nízkymi úrokmi vedie k znehod-
noteniu úspor, keïže peniaze v banke nie sú 
zhodnocované ani tak rýchlo ako inflácia. S 
konverziou do CZK treba byś opatrný, Èesko 
momentálne trápi vysoká inflácia a úroky na 
vkladoch v bankách sú pomerne nízke.

Otázka: Èo sa zmenilo napr. v Rakúsku po 
zavedení eura k horšiemu. Tiež boli skeptickí 
a zdá sa, že sú spokojní. Ako sa zo zavede-
ním vysporiadali bežné masy ¾udí v Rakúsku, 
ako im dlho trvalo než si zvykli?

INESS: Na rozdiel od Rakúska dosahuje 
ccenová hladina na Slovensku v súèasnosti 
iba nieèo cez 60% priemeru krajín EÚ. Tento 
nedostatok „reálnej konvergencie“, èiže bo-
hužia¾ stále priepastný rozdiel medzi našou 
a európskymi ekonomikami môže priniesś 
už skôr spomínané problémy so zrýchleným 
rastom cien.

Otázka: Dobry den. Ake nastroje bude mat 
k dispozicii vlada SR po zavedeni eura na 
ochranu nizko prijmovych skupin obyvatel-
stva, ako napr. ucitelov, penzistov, mlade 
rodiny atd. od dopadov narastu inflacie na-
jma v oblastiach zakladnych ludskych pot-
rieb ako su strava,naklady na ubytovanie a 
pod.?

INESS: Ve¾mi obmedzené. Vláda sa síce 
môže rozhodnúś rozdávaś vybraným skupi-
nám obyvate¾stva kompenzaèné dávky, toto 
je však neefektívny a nákladný spôsob rieše-
nia problému, ktorému sa dalo predísś odlo-
žením prijatia eura. Prípadná snaha urèovaś 
cenové stropy by však problém iba zhoršila a 
viedla by k nedostatku a nízkej kvalite tova-
rov s regulovanými cenami.

Všetky odpovede nájdete na tejto adrese 
(aktívny link):

http://www.iness.sk/modules.php?na-
me=News&file=article&sid=1003

http://www.iness.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1003
http://www.iness.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1003
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Zaujímavá internetová adresa
Dìjiny ekonomického myšlení Stránka Dr. Dana Šśastného, vyuèujúceho na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, ktorá 
v preh¾adnej tabu¾kovej forme prináša zoradené powerpointové prezentácie pre študentov a pod nimi linky na odporúèané èitanie. Témou 
sú, ako nadpis napovedá, dejiny ekonomického myslenia, a kurz pokrýva vývoj ekonomickej vedy od starých gréckych filozofov, cez stredo-
vek, merkantilistov, klasickú politickú ekonómiu, Marxa a socializmus, marginalistov, Keynesa, až po rakúsku ekonomickú školu, Chicagskú 
školu èi školu verejnej vo¾by. 

http://nb.vse.cz/%7Estastnyd/DET502.htm
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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 part-
nerom - Tatrabanke, a.s., Ve¾vyslanectvu 
USA na Slovensku a prekladate¾skej firme 
Cronica, s.r.o. sa nám podarilo stlaèiś cenu 
pre úèastníka LEC  na skvelých 2 900 Sk 
vrátanane 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://nb.vse.cz/%7Estastnyd/DET502.htm
http://www.tatrabanka.sk
http://slovakia.usembassy.gov/
http://www.cronica.sk
www.iness.sk/lec

