
„Kto sa vzdá slobody, aby zís-
kal istotu, nakoniec stratí obo-
je“

Benjamin Franklin
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už je otázka, cez ktorú sa okrem všeobecných a 
vágnych fráz dostane len máloktorý. A ak sa aj do-
stane, väčšinou sa zastaví pri návrhoch o transpa-
rentnejšom verejnom obstarávaní, rušení malých 
úradov či zlučovaní ministerstiev, tí odvážnejší idú 
na trh s kožou vo forme návrhov o zmrazovaní 
platov vo verejnej správe. To všetko však ani zďa-
leka na vykrývanie deficitov stačiť nebude a sta-
čiť nebude ani očakávaný rast daňových príjmov 
vplyvom rastu zamestnanosti, ako popisujeme v 
článku Rast zamestnanosti deficit nevynuluje. V 
článku Zmrazovanie platov? Šetriť sa dá aj inak 
upozorňujeme na nový text dostupný na našej 
stránke Zmenšovanie úlohy štátu, ktorý dáva od-
povede nielen na otázku, ako znižovať deficit hľa-
daním zdrojov vo výdavkoch verejnej správy. Ide 
pritom o popis konkrétnej empirickej skúsenosti 
reformného programu na Novom Zélande, ktorý 
priniesol svoje ovocie a  môže zároveň slúžiť ako 
návod pre politikov, keď budú počúvať, čo všetko 
sa nedá. 

V súvislosti s reakciou centrálnych bánk na finanč-
nú a neskôr hospodársku krízu, ktorou bol nákup 
štátnych a súkromných dlhov, sa neustále vedú 
polemiky ohľadom budúcich scenárov. Bude viesť 
takáto politika k znehodnocovaniu alebo naopak 
k posilňovaniu meny? Na túto otázku hľadáme od-
poveď v článku Inflácia alebo deflácia?

Po období dažďa vám opäť prajem veľa slnka a 
pohody pri čítaní,

Top témou súčasných dní je pre mnohých ľudí zá-
pas o svoje domovy s ničivým živlom - vodou. Té-
mou, ktorá sa však dotýka úplne všetkých obča-
nov Slovenska sú blížiace sa voľby. Ich výsledok 
postaví mantinely, v ktorých sa bude každý z nás 
pohybovať najbližšie štyri roky. Každý má od nich 
iné očakávania. Nezamestnaní a dôchodcovia viac 
istoty. Podnikatelia lepšie podnikateľské podmien-
ky, nižšie dane a odvody. Zamestnanci viac práce 
a vyššie mzdy. Politici možnosť spravovať veci ve-
rejné so všetkými (ne)výhodami s tým spojenými. 
Pre tých voličov, ktorí nemajú chuť porovnávať 40 
stranové programy kandidujúcich strán, sme pri-
pravili užitočnú barličku. Zodpovedného politika 
nespoznáte iba podľa toho, aké kauzy vytiahne na 
svojho protivníka, ale najmä podľa jeho prístupu k 
riešeniu pálčivých problémov.  Preto  sme sa pozre-
li na volebné programy a zisťovali, ako jednotlivé 
strany riešia boľačky, ktoré Slovensko kvária dnes 
a budú výzvou aj v budúcnosti. Na tejto strane si 
môžete prečítať hlavné zistenia našej analýzy vo-
lebných programov.

Minulý týždeň sme tiež zverejnili hlavné zistenia 
nášho projektu Plytvanie štátu, týkajúce sa prípa-
dov spadajúcich do obdobia pôsobenia súčasnej 
vlády. Kauzy plytvania a podozrenia na klienteliz-
mus, ktoré zachytili média, dávajú výslednú sumu 
takmer miliardu eur. Vďaka investigatívnej práci 
novinárov sa predišlo plytvaniu vo výške skoro 400 
miliónov. Viac o výsledkoch, ako aj zaujímavé po-
rovnania, o akú sumu sa to vlastne jedná, nájdete 
na strane 3.

O tom, že vo verejných financiách treba šetriť, ne-
pochybuje dnes už hádam žiadny politik. Ako, to 
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Súčasné hospodárenie štátu vedie k vysokému za-
dlžovaniu jeho občanov a výhľad na najbližšie roky 
nie je o nič menej pochmúrny. INESS preto analyzo-
val volebné programy vybraných politických strán s 
otázkou, ako sa popasovali s neľahkou úlohou do-
stať verejné financie pod kontrolu a zároveň zabez-
pečiť pôdu pre opätovný rast ekonomiky.

Pre hodnotenie programov sme zadefinovali 5 zá-
kladných oblastí, ktoré sú podľa nášho názoru dnes 
pre Slovensko kľúčové: rastúci deficit verejných fi-
nancií, podnikateľské prostredie, ktoré je určujúce 
pre budúci ekonomický rast, rastúca nezamestna-
nosť, neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpe-
čenia a  zadlžujúce sa zdravotníctvo. Nehodnotíme 
teda programy ako celok, ale posudzujeme ich na 
základe schopnosti reagovať na súčasné naliehavé 

INESS známkoval volebné programy

problémy na Slovensku. Návrhy a postupy jednot-
livých strán sme v problémových oblastiach hod-
notili klasickým školským známkovaním, ktoré je 
bližšie popísané v stupnici nižšie. Autori zámerne 
neudeľujú výslednú známku celému programu,  je 
totiž na každom voličovi, aby zvlášť ohodnotil vý-
znamnosť jednotlivých oblastí. 

Za zásadný nedostatok volebných programov 
považujeme plošné mlčanie strán v oblasti kon-
krétnych úspor vo verejných financiách a riešenie 
nepriaznivej situácie Sociálnej poisťovne. Strany 
vo svojich programoch ignorujú skutočnosť, že pre 
slovenské verejné financie dnes nie je dôležité, 
kde strany chcú utrácať na nových dávkach, ale 
naopak, kľúčové je, kde strany chcú šetriť.  Pri 
súčasnej výške deficitu, okolo 4 mld. eur, pritom 

http://www.INESS.sk
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Porovnanie

nepostačuje napríklad zrušenie Fondu ná-
rodného majetku, či zavedenie elektronic-
kých aukcií. Vyrovnanie rozpočtu vyžaduje 
ďaleko vyššie úspory, ak nemá byť dosiahnu-
té zvyšovaním daní, ktoré by ohrozilo sloven-
skú konkurencieschopnosť. Také šetrenie 
vyžaduje aj úpravy v transferoch a dávkach 
obyvateľstvu. O tom sa môže presvedčiť kaž-
dý volič, keď sa v aplikácii Nakúp si svoj štát, 
na portáli www.cenastatu.sk, pokúsi navoliť 
služby štátu tak, aby boli dohromady nižšie o 
spomínané 4 mld. eur.

Strany tiež  nevyužili možnosť získať mandát 
voličov na úpravy priebežného dôchodkové-
ho systému (I. piliera). Opatreniam v tejto ob-
lasti sa strany vyhýbajú. S  výnimkou strany 
Most žiadna strana nenačrtla konkrétnejšie 
obrysy, ako by mal byť prvý pilier upravený, 
aby neúmerne nezaťažoval štátny rozpočet 
a nevyžadoval v budúcnosti zvyšovanie daní. 
Volič, ktorý by si chcel vyberať na základe po-
stupu strany v tejto oblasti, v podstate nemá 
na výber.

Kvalita podnikateľského prostredia bude 
kľúčová v snahe udržať si konkurencie-
schopnosť a udržateľný hospodársky rast. 
V tejto oblasti ponúkajú najmä opozičné a 
mimoparlamentné strany opatrenia, ktoré 
by viedli k zlepšeniu súčasnej situácie. Kom-
plexnosťou opatrení v tejto oblasti vyniká 
najmä strana Sloboda a Solidarita, ktorá by 
v prípade, že by sa jej podarilo navrhnuté 
opatrenia presadiť, významne uľahčila pod-
nikanie na Slovensku a odstránila mnohé 
existujúce deformácie trhu.

Rastúca nezamestnanosť je jedným z na-
jpálčivejších problémov na Slovensku a je 
tiež najsilnejším spojovadlom medzi politik-
mi a občanmi Slovenska, pretože strata za-
mestnania a nemožnosť uplatniť sa na trhu 
práce sa ľudí  existenčne dotýka tu a teraz. 
Preto väčšina strán na tento problém vo 
svojom programe reaguje. Systémové rieše-
nia ponúkajú hlavne opozičné parlamentné 
strany a mimoparlamentné strany.

INESS považuje za najdôležitejšie problémy 
v slovenskom zdravotníctve  rastúce zadlžo-
vanie poskytovateľov, nejasnú úlohu zdra-
votných poisťovní v systéme a rozpor medzi 
rozsahom zdravotnej starostlivosti, na uhra-
denie ktorej má občan nárok z verejných 
zdrojov a dostupnými financiami v systéme. 
Väčšina strán tieto problémy ani nedokázala 
identifikovať.  Predstavivosť strán v oblasti 
zefektívňovania fungovania poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti  končí pri zavádzaní 
platby za diagnózu (DRG systém) alebo sys-
tému elektronického zdravotníctva.

Krátke komentáre k návrhom strán v jednot-
livých oblastiach nájdete v prílohe k tlačovej 
správe na stránke www.iness.sk.

Bratislava, 11.5. 2010

Tabuľka: Sumár hodnotenia volebných programov

Stupnica:

1 – Strana identifikovala problém a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu 
situácie v danej oblasti

2 – Strana identifikovala problém, riešenia sú však buď čiastočné, alebo ich uplatnenie 
znamená len   krátkodobé zlepšenie situácie v danej oblasti

3 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré udržiavajú súčasný problematický stav

4 – Strana nenavrhuje konkrétne opatrenia, ktoré by dokázali zastaviť zhoršujúci sa stav v 
danej oblasti

5 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré vedú k zhoršovaniu súčasného stavu

Strana SNS do 10.5. 2010 nezverejnila svoj volebný program v elektronickej forme, preto 
nebola hodnotená.

Plán nefunguje

Prísľub obrovského množstva eur a nákupy 
Európskej centrálnej banky neprinášajú vy-
túžené výsledky. Trhy dlhopisov krajín euro-
zóny sa do normálu nedostali a nepomohli 
ani ohlásené škrty v rozpočtoch Španielska, 
Portugalska a Talianska. Po poklese napä-
tia hneď po oznámení masívnej intervencie 
(vertikálna čiara) rozdiely medzi výnosom 
nemeckých dlhopisov a výnosmi dlhopismi 
problematických krajín eurozóny opätovne 
rastú. Tu je vývoj v spreadoch 10 ročných 
dlhopisov oproti nemeckej alternatíve:

Graf prebratý z Calculated RISK
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Výdavky štátu
Príspevok politickým stranám

Výška príspevkov: 35,5 mil. eur (za obdobie 
2006-2010)

Vrátane príspevkov Komunistickej strane a 
Slobodnému fóru, ktoré sa nedostali do par-
lamentu.

Popis: Slovenský daňový poplatník význam-
nou čiastkou prispieva na činnosť politických 

strán, bez ohľadu to, či s ich činnosťou sym-
patizuje, alebo nie (podobne ako podporuje 
činnosť náboženských organizácií). Jedným 
z argumentov pre daňovú podporu politic-
kých strán je snaha zabezpečiť transparent-
né financovanie. Problémy s deklarovaním 
financovania dvoch najväčších slovenských 
strán však ukazujú, že tento argument v 
slovenských podmienkach nie je naplnený. 

Primeraná miera transparentnosti sa dá do-
siahnuť aj pri systéme, v ktorom strany ne-
dostávajú transfery od daňových poplatníkov 
(viď USA). Politická strana je predovšetkým 
združením jednotlivcov založená s účelom 
presadzovania ich vlastných záujmov. Preto 
je primeraná požiadavka, aby sa hlavne jej 
členovia podieľali na jej financovaní.

Účet odchádzajúcej vlády - Plytvanie štátu, roky 2007 - 10

V roku 2010 minie slovenská vláda o tretinu 
viac ako získa z príjmov. Ak by mala dosiah-
nuť vyrovnaný rozpočet,  rok by musel byť o 
5 mesiacov dlhší, aby občania stihli na dani-
ach zaplatiť hodnotu plánovaného schodku 
3,75 mld. eur.

Medzi výdavkami pritom nie sú žiadne vý-
znamné jednorazové položky ako v iných 
krajinách poznačených deficitmi typu zá-
chrana bankového sektora či náklady na ob-
novu povodňami zničenej krajiny. Znižovanie 
schodku je možné dosiahnuť len zvyšovaním 
daňových príjmov, znižovaním výdavkov ale-
bo ich vzájomnou kombináciou.

Rast daňových príjmov môže vyplynúť z hos-
podárskeho rastu, avšak schodok je dnes 
už tak vysoký, že ani rast zamestnanosti o 
100 000 zamestnancov ho nedokáže zní-
žiť o viac ako tretinu. Preto ak nemá dôjsť 
k zvyšovaniu daňových sadzieb, ktoré by v 
prípade nepriamych daní postihlo všetkých 
občanov Slovenska, a v prípade priamych 
by obmedzilo našu konkurencieschopnosť v 
čase klesajúcich zahraničných investícií, je 
potrebné znižovať súčasnú výšku výdavkov. 
Nasledujúci prehľad účtu plytvania a kliente-
lizmu končiacej vlády pod vedením Roberta 
Fica podáva zrozumiteľnú informáciu, aké 
sú rezervy verejných rozpočtov pri obstará-
vaní a nakladaní s verejnými zdrojmi.

V  projekte „Plytvanie štátu“ INESS monito-
ruje medializované kauzy plytvania, podozre-

nia z klientelizmu a súdnych sporov v hlav-
ných slovenských printových médiách. Za 
obdobie úradovania dosluhujúcej vlády sme 
zaznamenali nasledujúce objemy v týchto 
kategóriách:

Uvedené objemy vyjadrujú súčet záznamov 
databázy Plytvanie štátu, ktoré sa viažu k 
udalostiam z obdobia január 2007- marec 
2010, a  kauzy sú dostatočne uzavreté či vy-
jasnené. Množstvo prípadov plytvania dosiaľ 
nebolo ukončených či odhalených, a preto 
môžeme predpokladať, že konečná suma 
bude ešte vyššia.

Hodnota plytvania v objeme 500 mil. eur 

predstavuje sumu, o ktorú mohli byť výdavky 
štátu v tomto období nižšie, ak by existovali 
účinné pravidlá efektívneho obstarávania a 
nakladania so štátnym majetkom. Kategória 
klientelizmus predstavuje hodnotu obstará-
vania, v ktorom nebola v plnej miere uplat-
nená snaha zabezpečiť tovar alebo službu 
štátu za čo najnižšiu cenu a existuje vážne 
podozrenie z uprednostnenia spriatelených 
firiem alebo osôb.

Hoci v tomto prípade nie je možné jednozna-
čne určiť, k akej úspore by došlo, ak by boli 
zamestnanci štátu motivovaní obstarávať 
najlacnejšie, aj pri optimistickom predpokla-
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Rast zamestnanosti deficit nevynuluje
Radovan Ďurana

de, že predraženie predstavuje 30% hodno-
ty, by sa jednalo o hodnotu presahujúcu 130 
mil. eur ročne.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že suma 
možných úspor z plytvania a klientelizmu (vo 
výške jednej tretiny) po prepočítaní na jeden 
rok cca. 155 mil. eur nie je dostatočná v po-
rovnaní s výškou deficitu. Treba však mať na 
pamäti dve skutočnosti.

Ak by štát chcel porovnateľnú sumu získať 
z dane z príjmov fyzických osôb, musela by 
sadzba vzrásť minimálne na 21%.

V projekte Plytvanie štátu tiež zaznamenáva-
me len odhalené a zdokumentované prípady 
plytvania a klientelizmu. Skutočný rozsah je 
podstatne vyšší, o čom svedčí aj hodnota 
verejného obstarávania či súdnych sporov, 
ku ktorým nedošlo vďaka investigatívnej 
práci médií alebo zásahu zo strany Úradu 
pre verejné obstarávanie. V období 2007-
2010 to bolo 379 568 150 eur. Tieto kauzy 
sa v databáze Plytvania nachádzajú, ale nie 
sú zahŕňané do konečného súčtu. Nakoľko 
média ako aj štátne kontrolné úrady nema-
jú dostatok informácií a prostriedkov, aby 
mohli sledovať všetky výdavky štátu, môže-
me predpokladať, že predražená je ďaleko 
väčšia časť nákupov vlády. Ak by sme pred-
pokladali, že prijatím vhodných limitujúcich 
a motivačných opatrení by došlo k úsporám 
vo výške 15%, tak pri ročnom obstarávaní v 
sume 4,170 mld. eur by išlo o úsporu 625 
mil. eur, čo predstavuje zníženie schodku ve-
rejných financií takmer o pätinu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vláda má ešte 
stále veľký priestor na šetrenie vo svojich vý-
davkoch, ku ktorému by malo dôjsť pred úva-
hami o zvyšovaní daní. No ani efektívnejšie 
obstarávanie a nižšie plytvanie nepostačuje 
na elimináciu deficitu a vláda bude musieť v 
záujme znižovania deficitu škrtať aj v iných 
výdavkoch.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad vy-
braných veľkých prípadov plytvania, podo-
zrenia z klientelizmu a tiež prípadov, v kto-
rých nedošlo k plytvaniu vďaka medializácii 
problematických nákupov a obstarávania. 
Sumy sú v eurách a dátum predstavuje deň, 
kedy sme na základe dostatočného množ-
stva informácií prípad zaradili do databázy.

Bratislava, 3.6. 2010

Kandidujúce strany sa vo svojich volebných 
programoch spoliehajú hlavne na to, že so 
schodkom rozpočtu zatočia vyšším výberom 
daní od občanov. To je mimochodom na-
jdôležitejší postoj, ktorí zdieľajú so súčasnou 
vládou.

Nemusí ísť pritom o zvyšovanie sadzieb, po-
môcť má zlučovanie a zjednodušenie výberu 
daní a odvodov, rozširovanie vymeriavacieho 
základu (o tom sa nehovorí nahlas), postiho-
vanie neplatičov, ale hlavne, vyššia zamest-
nanosť a hospodársky rast. Ako ilustráciu 
môžeme použiť tento výrok:

„Radičová pripustila, že na spomalenie za-
dlžovania Slovenska je potrebné šetrenie vo 
výdavkoch štátnej správy. SDKÚ-DS naopak 
neplánuje znižovať náklady na štátnu sociál-
nu pomoc, hoci by chcela zmeniť pravidlá na 

vyplácanie dávok. Mali by vraj byť adresnej-
šie. „Základ ale je, aby ste z neplatičov a 
ľudí bez práce mali ľudí s prácou a teda 
platiacich dane a odvody,“ poznamenala 
približne mesiac pred parlamentnými voľba-
mi.“

Lenže ani táto zmena so schodkom nezato-
čí. Nasledujúci prehľad ukazuje prečo.

Predpokladajme, že v decembri by si našlo 
prácu 100 000 dnes nezamestnaných ľudí. 
To je rozdiel medzi priemerným počtom za-
mestnaných v roku 2009 a 2008. Všetci boli 
predtým poberateľmi dávky v hmotnej núd-
zi. Aby toho optimizmu zas nebolo príliš, tak 
predpokladajme, že sa zamestnajú za prie-
mernú mzdu 600 eur. Aby ale bilancia štátu 
vyzerala lepšie, tak budeme predpokladať, 
že nikto z nich si nesporí v druhom pilieri.

Odvody a dane štátu z miezd vyššieho počtu 
pracujúcich sa v roku 2011 zmenia takto:

Štátny rozpočet však zároveň ušetrí na vý-
davkoch na hmotnú núdzu a zdravotné po-
istenie pred tým nezamestnaných občanov 
(DHN 185,19 eur na občana):

Keďže však čerství zamestnanci budú viac 
míňať, štát si polepší aj cez vyšší výber DPH 
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a spotrebných daní. Optimistický odhad, že 
občania utratia celú čistú mzdu (po odpočí-
taní nákladov na nájom a hodnoty DHN, kto-
rá bola predtým tiež celá spotrebovaná) sa 
prejaví na vyšších príjmoch štátu takto:

Keďže však vyššia zamestnanosť vedie k 
vyššej ekonomickej aktivite všeobecne, tak v 
bilancii štátu sa prejaví aj vyšší výnos dane z 
príjmov právnických osôb, či spotrebné dane 
z prejazdených palív v súvislosti s vyššou 
ekonomickou aktivitou. Tieto hodnoty tre-
ba odhadnúť, je to náročná úloha, my sme 
zvolili aritmetický prístup – ak sa zvýši počet 

zamestnancov o 5%, zhruba v rovnakej mie-
re by sa mali zvýšiť aj príjmy štátu z DPPO a 
spotrebných daní. Vyššia ekonomická aktivi-
ta znamená aj vyššiu DPH uhradenú ostat-
nými spotrebiteľmi, tu sme predpokladali, 
že takto zamestnaných 100 000 ľudí bude 
pracovať v podnikoch, ktorých pridaná hod-
nota presahuje 20% nákladov na ich mzdy. 
Výsledok je potom takýto:

Dohromady prinesú všetky tieto položky ve-
rejným financiám necelú miliardu eur:

Celý prepočet som sa snažil budovať na op-
timistických predpokladoch, prilepšoval som 
štátnym financiám. Skutočnosť bude podľa 
všetkého tristnejšia. 100 000 ľudí na Slo-

vensku len tak rýchlo prácu nenájde, však 
v čase ohromného hospodárskeho rastu v 
období 2006 - 2008 pribudlo 91 600 pra-
covných miest. Dnes sme pritom (možno) 
na konci hospodárskej recesie, ktorá okrem 
iného pritlačila zamestnávateľov k múru, 
aby vyrábali a zamestnávali efektívnejšie. 
Pracovné miesta sa tak sypať nebudú.

Aj keby sme sa vrátili v zamestnanosti na 
priemer roka 2008, a všetci by sa zamest-
nali za priemernú mzdu, bilancia štátu by sa 
zlepšila o 1,056 mld. eur. Samozrejme, dá 
sa diskutovať o tom, aké budú sekundárne 
príjmy štátu z DPPO, ktoré odhadujeme na 
146 mil. eur. Aj keby však boli dvojnásobné, 
celkový obraz sa nezmení. A ostáva zásadná 
nezodpovedaná otázka: Ako chcú strany eli-
minovať zvyšných 2,7 mld. eur schodku?

Aktuálne.sk, 20.5. 2010

Čo chýba slovenskej diskusii o Grécku
Juraj Karpiš

Ako tak žmolíme v rukách kreditku, aby sme 
zatiahli ďalších pár mesiacov bez bankro-
tu bohatšieho gréckeho brata, počúvame 
z Ministerstva financií podivné argumenty, 
že keď náš štát objavil svoju novú funkciu 
a pomocou finančnej páky (na nákup si po-
žičiava) investuje do špekulatívnych (junk) 
dlhopisov, tak je to fajn a dokonca na tom 
zarobíme.

Ale už sa zabúda na to, že ide o investíciu 
s neistou návratnosťou, iba ak by si na mi-
nisterstve mysleli, že najbohatší súkromní 
investori, ktorí od Grécka pýtajú obrovskú 
rizikovú prirážku, sa vo svojom odhade čer-
tovsky mýlia. V diskusii o tom prečo a ako 
však niečo podstatné stále chýba.

Trochu sme sa nechali strhnúť spravodlivým 
rozhorčením nad nezodpovednosťou Gré-
kov, ich vysokými dôchodkami, prehnanými 
platmi v štátnej správe a celkovo „južanskou 
mentalitou“. Dokonca sa objavujú otázky 
či sa dá Grécko rozpredávať cez Ebay! Na-
priek tomu, že rozhorčenie je pochopiteľné, 
podstata lekcie z gréckej krízy leží úplne 
inde než v ponaučení o fiškálnej nezodpo-
vednosti. Gréci totiž v tejto oblasti vo svojej 
modernej histórii nikdy nevynikali a stále sa 
potácali od jedného bankrotu k druhému. 
Viniť čisto Grékov z toho, čo dnes vidíme, je 
podobné, ako keby sme tvrdili, že americkú 
hypotekárnu krízu spôsobili nemajetní, čas-
to nezamestnaní Američania, ktorí si zobrali 
120% hypotéky a následne ich neboli schop-
ní splácať. Tak ako pred pár rokmi v Amerike 
tak aj dnes v Európe dôležitá otázka znie: 
ktorý hlupák im požičal a čo ho k tomu vied-
lo?

Odpoveď na túto otázku objasňuje aj to, 

prečo tradičná grécka fiškálna nezodpoved-
nosť dnes neškrie iba pár špekulatívnych sú-
kromných investičných fondov, ale stala sa 
centrálnou európskou otázkou a bavia sa o 
nej už aj študenti v krčmách malých stredo-
európskych postkomunistických krajín. Tým 
zväčšovacím sklom gréckych ale aj írskych 
či španielskych problémov je euro a nastave-
nie pravidiel fungovania tejto menovej únie. 
Politicky podporovaná ilúzia homogenity 
krajín EMÚ, akceptácia gréckych dlhopisov 
zo strany Európskej centrálnej banky (ako 
kolaterál na pôžičky komerčným bankám za 
rovnakých podmienok ako keby sa jednalo o 
nemecké dlhopisy) a nízke úrokové sadzby 
viedli k tomu, že európske banky či dôchod-
kové fondy radi zabudli na pošramotenú fiš-
kálnu históriu tejto krajiny, ignorovali viaceré 
správy o falšovaní štatistík a ochotne finan-
covali grécky sen (a sny či bubliny ostatných 
PIIGS).

Nie je prekvapivé, že Slovensko, ktoré na 
dvere eurozóny opatrne neklopalo, ale s 
nadšením a bez zbytočných pochybností ich 
rovno vykoplo, má práve na tomto mieste 

slepú škvrnu. Kritizovať prestížny spolok, 
kam sme sa dostali prví spomedzi našich 
susedov, znamená znižovať hodnotu nášho 
vlastného úspechu. Nezaškodí preto využiť 
širšie zorné pole susedov z Čiech. Tu je po-
hľad na úlohu eura v terajších problémoch z 
klávesnice Klausovej poradkyne, tu je názor 
na euro prezidenta Klausa a tu Pavel Kohout 
zodvihol hodenú rukavicu eurooptimistu To-
máša Sedláčka a odpovedá na otázku „Co 
by bylo bez eura“ (text je v elektronickej ver-
zii newslettera podlinkovaný). Úlohu eura a 
Európskej centrálnej banky v súčasnej kríze 
štátnych dlhov PIIGS ale asi najlepšie vysti-
hol Philipp Bagus v tomto článku.

Keď som pred vstupom Slovenska do euro-
zóny pri rizikách tohto kroku hovorieval o ne-
stabilite menovej zóny z dôvodu možnosti ex-
ternalizovať náklady nezodpovenej fiškálnej 
politiky (napr. tu slajdy 20 a 21), netušil som, 
že už rok po našom vstupe prinesie reálny 
život tak dokonalú ilustráciu tohto abstrakt-
ného varovania a my zaň dostaneme prvý 
konkrétny účet.

Aktuálne.sk, 29.4. 2010

Obrázok je z publikácie Ako Anna a Alex dostali faľšovateľov peňazí
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Inflácia alebo deflácia?
Andrej Ančina

Odkedy vlády a centrálne banky v reakcii na 
vypuknutie krízy začali nakupovať súkromné 
a štátne dlhy a prudko znížili úrokové sad-
zby, ekonómovia diskutujú o tom, či nás 
čaká inflácia, alebo deflácia. Kríza odštar-
tovala dlhodobý trend znižovania dlhov tak 
v súkromnom, ako aj v štátnom sektore. 
Tento trend bude v nasledujúcich rokoch 
pokračovať nezávisle na tom, či sa príliš 
vysoké dlhy v oboch sektoroch budú riešiť 
splácaním dlhov, ich zrušením (bankrotom 
alebo reštrukturalizáciou) alebo znižovaním 
kúpnej sily peňazí. 

V súkromnom sektore sa pred krízou začalo 
množstvo investícii, ktoré sa neskôr ukázali 
ako nevýhodné. Tí, ktorí do týchto projektov 
investovali prišli, o svoje úspory. Veľa firiem 
skrachovalo, zvýšila sa nezamestnanosť a 
znížila spotreba. Namiesto naberania no-
vých úverov firmy a domácnosti znižujú svoju 
zadlženosť. Aby firmy prežili, znižujú marže 
a zvyšujú produktivitu (aj prepúšťaním). Do-
mácnosti znižujú spotrebu, zvyšujú úspory, a 
predávajú niektoré spotrebné tovary (napr. 
autá) a nehnuteľnosti nakúpené pred krí-
zou. Výsledkom je pokles cien.

Na druhej strane štáty reagujú na krízu 
zvyšovaním zadlženosti a zamestnanosti v 
štátnom sektore a rozširovaním sociálnych 
dávok. Aby zachránili súkromné firmy pred 
bankrotom a zabránili krátkodobo ešte väčši-
emu nárastu nezamestnanosti a sociálnych 
nepokojov, vlády a centrálne banky nakupu-
jú dlhy súkromných firiem a podiely v nich. 
Navyše centrálne banky nakupujú aj štátne 
dlhopisy, t.j. monetizujú štátny dlh. Objem 
peňazí v ekonomike sa výrazne zvyšuje. Ak 
je inflácia zvyšovanie objemu peňazí v eko-
nomike a zvyšovanie cien je príznakom inflá-
cie, prečo ceny výrazne nerastú?

Firmy, ktoré dostávajú peniaze od štátu, 
ich namiesto nových investícii používajú na 
splácanie dlhov. Aj keby firmy chceli naberať 
nové úvery, banky radšej peniaze od štátu 
držia ako rezervy voči očakávaným budúcim 

stratám. Zvyšuje sa vôbec objem peňazí v 
ekonomike, ak banky novovytvorené penia-
ze držia u seba? Skúsenosť z posledných 
dvadsiatich rokov z Japonska ukazuje, že ak 
sa súkromné firmy rozhodnú znižovať svoju 
zadlženosť, ani menová politika veľmi níz-
kych úrokových sadzieb ich nepresvedčí, aby 
začali naberať nové dlhy. Ani po dvadsiatich 
rokoch monetizovania štátnych a súkrom-
ných (“kvantitatívne uvoľňovanie”) dlhov a 
zvýšenia štátneho dlhu zo 60 % na 200 % 
HDP nie sú v Japonsku inflačné tlaky dosta-
točne silné na to, aby zásadne pretlačili de-
flačné tlaky vyplývajúce so znižovania dlhov 
v súkromnom sektore  a spôsobili výrazne 
zvýšenie cien. Japonci naďalej pokračujú v 
nakupovaní nízkoúročených dlhopisov vlast-
nej vlády. Je ale jasné, že jedného dňa im 
trpezlivosť dôjde. Vtedy by v Japonsku a v 
krajinách, ktoré sa vydali na podobnú cestu, 
mohli okrem úrokových sadzieb náhle prud-
ko stúpnuť aj očakávania budúcej inflácie. 
Dnešné ekonomiky sú vysoko komplexné a 
vzájomne závislé a to ich robí menej pred-
vídateľnými a náchylnejšími k väčším výky-
vom. Nie je preto nepredstaviteľné, že by 
sme prešli vďaka náhle zmeneným pred-
pokladom obyvateľstva o budúcej inflácii z 
nulovej inflácie rovno na hyperinfláciu. Dej-
iny nás učia, že to, čo sa stalo v minulosti 
sa môže stať dnes v ešte divokejšej verzii. 
Centrálni bankári sa pohrávajú s ohňom a 
pravdepodobne si to ani neuvedomujú.

Ako ukazuje príklad Grécka, štátu stačí aj 
verejný dlh okolo 120 % HDP na to, aby skra-
choval. Ak by Grécko dnes nebolo v Eurozóne 
a nikto (ani MMF) by ho (dočasne) nezachrá-
nil, malo by dve možnosti. Buď by začalo ma-
sívne monetizovať verejný dlh, alebo by časť 
dlhu nesplatilo, prípadne oboje. V prípade 
masívnej monetizácie by sa grécka mena vý-
razne oslabila a ceny dovážaných výrobkov 
by sa automaticky zvýšili. Domáce výrobky 
by zdraželi tiež, pretože by sa zvýšili ceny do-
vážaných surovín a výrobkov potrebných na 
ich výrobu. Navyše by sa gréckym výrobcom 

tovarov, o ktoré je v zahraničí záujem, viac 
oplatilo predávať ich za meny, ktoré by proti 
gréckej mene výrazne posilnili. Ak by Gréci 
chceli naďalej kupovať tieto výrobky, museli 
by si doplatiť. Časť štátneho dlhu by sa tak 
splatila vo forme vyšších spotrebiteľských 
cien a znehodnotením úspor.

Druhá možnosť je, že štát by jednoducho 
vyhlási, že nesplatí časti dlhu, a prepustil 
mnohých zamestnancov v štátnej správe 
a začal hospodáriť s prebytkami. V tomto 
prípade by grécki občania vlastniaci štátne 
dlhopisy  prišli o časť svojich úspor, banky 
vlastniace veľa štátneho dlhu by skrachovali 
a nezamestnanosť a sociálne nepokoje by 
sa výrazne zvýšili. Politicky najpriechodnej-
šie riešenie by bolo nesplatiť časť dlhov voči 
zahraničným veriteľom a monetizovať domá-
ci dlh. Tým by síce politici riskovali menovú 
krízu, a prípadne hyperinfláciu, ktorá by eko-
nomiku už úplne položila, ale táto hrozba by 
ich od monetizovania neodradila. Je možné 
že by sa z toho dostali “len” s vysokou inflá-
ciou, a z tej by mohli viniť špekulantov. Na-
vyše, ak by im to “vyšlo”, nezamestnanosť 
by pravdepodobne z krátkodobého hľadiska 
bola nižšia, ako v  predchádzajúcom varian-
te - ten by mal totiž za následok okamžitý ná-
stup na pochod slzavým údolím.

Je jasné že Grécko nebude poslednou kra-
jinou s problémami s verejným dlhom. Prie-
merné verejné zadlženie krajín OECD tento 
rok prvý raz presiahlo 100 % HDP. Navyše 
mnohé z vyspelých krajín majú kvôli dlho-
dobo neudržateľne nastaveniam dôchodko-
vých, sociálnych a zdravotných systémov ne-
pokryté budúce záväzky v omnoho vyšších 
sumách. Keď začnú mať problémy s verej-
ným dlhom USA, Japonsko a veľké európske 
krajiny, nikto nebude dosť veľký na to aby 
ich zachránil - budú si to musieť riešiť sami a 
okamžite. Najneskôr vtedy sa dozvieme od-
poveď na otázku “inflácia, alebo deflácia?”.

Zmrazovanie platov? Šetriť sa dá aj inak
Juraj Karpiš

Mnohé európske štáty majú vážne finanč-
né problémy. Socializácia strát súkromných 
finančných inštitúcií, rastúca nezamestna-
nosť a voličsky populárne, no vzhľadom na 
demografiu neudržateľné sociálne systémy, 
odsávajú krv súkromnému oslíkovi, ktorý 
celú ekonomiku nesie na chrbte.

Vlne bankrotov možno zabrániť len zosúlade-
ním verejných príjmov a výdavkov. Tá ľahšia 
cesta sú vyššie dane. Táto možnosť sa spo-
mína už aj na Slovensku. No dá sa aj inak.

Inšpiráciou môže byť radikálna reforma 
štátnych služieb na Novom Zélande z roku 
1984. Tento príklad ukázal, že úspory vo 
verejnom sektore môžu ísť omnoho ďalej, 
ako je dočasné zmrazenie platov štátnych 
zamestnancov.

Maurice P. McTigue, bývalý minister výstav-
by a rozvoja a jeden z aktérov týchto zmien: 
„Otázkou bolo, ako dosiahnuť zníženie výdav-
kov a daní. V takejto situácii je potrebné zis-
tiť, aká je návratnosť vynaložených peňazí. 

Za týmto účelom sme implementovali novú 
politiku, podľa ktorej by peňažné prostriedky 
neboli jednoducho alokované rozpočtovým 
inštitúciám, ale namiesto toho bol uzavretý 
kontrakt s výkonnými riaditeľmi týchto inšti-
túcií, v ktorom bolo jasne vytýčené, čo oča-
kávame za poskytnuté peniaze.

... Keď sme s týmto procesom začínali na 
ministerstve dopravy, malo 5 600 zamest-
nancov. Keď sme skončili, bolo ich 53. Keď 
sme začínali so štátnou Lesnou službou, 
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Nepríjemná rozpočtová realita
Radovan Ďurana

bolo tam 17 000 zamestnancov. Keď sme 
skočili, bolo ich 17. Neskôr sme to aplikovali 
na ministerstvo výstavby, kde pracovalo 28 
000 zamestnancov.

Kedysi som bol ministrom výstavby a skončil 
som tam ako jediný zamestnanec. Dosiahli 
sme celkovú redukciu v štátnej správe asi 
66 percent, meranú na základe počtu za-

mestnancov... prebytky vo verejných finan-
ciách sme použili na splácanie dlhu, čím 
poklesol z 63 percent na 17 percent HDP. 
Zvyšok prebytku sme minuli každý rok na da-
ňové úľavy.”

SME 7. 6. 2010

Politické strany sa spoliehajú na zázračný 
rast príjmov štátneho rozpočtu. Šetriť sa 
im nechce.

Viete, koľko politických strán má vo svojom 
volebnom programe uvedený ako cieľ vyrov-
naný rozpočet alebo zastavenie zadlžova-
nia? Z tých, ktoré majú šancu dostať sa do 
parlamentu, okrem jednej všetky.

Viete, koľko z nich by podľa opatrení vo vo-
lebných programoch dosiahlo vyrovnaný roz-
počet v horizonte štyroch rokov? S najväčšou 
pravdepodobnosťou ani jedna. Úspechom 
bude, ak sa budúca vláda dostane na konci 
obdobia pod trojpercentný schodok.

Matematika to pritom nie je zložitá, stačí po-
rovnať tempo rastu príjmov a výdavkov štát-
neho rozpočtu za posledné obdobie. Daňo-
vé príjmy vlády v minulom roku klesli oproti 
roku 2008 o 11 percent. V tomto roku to tiež 
nevyzerá ružovo, v polovici mája sú dokonca 
nižšie o 10 percent v porovnaní s minulým 
rokom.

Na zázrak sa spoľahnúť nedá

Oproti tomu stojí prudký rast výdavkov štát-
neho rozpočtu. Nebudeme brať do úvahy vý-
davky financované z eurofondov, lebo tie sú 
rozpočtovo neutrálne, to, čo odíde, muselo 
predtým pritiecť z Bruselu (samozrejme, s 
výnimkou „prekvapení“ typu sociálne pod-
niky).

Očistené výdavky vzrástli v porovnaní s ro-
kom 2008 o 20 percent. Ak dáme pokles 
príjmov a rast výdavkov dohromady, rozpo-

čet má dieru ako hrom, ktorú by sme zapla-
tili vtedy, ak by sme dane a odvody platili o 
päť a pol mesiaca dlhšie. Alebo inak, ak by 
budúca osvietená vláda ušetrila zhruba 3,7 
miliardy eur.

To by dosiahla napríklad vtedy, ak by nemi-
nula ani cent na vzdelávanie a ani cent na 
zdravotníctvo. Úspory v tomto rozsahu sa 
predstavujú ťažko, ale emócie bokom, scho-
dok je realitou.

Na spásonosný zázrak v podobe prudkého 
rastu daňových príjmov sa spoliehať nedá, 
hoci tak robia v podstate všetky strany.

Ilustrovať to môžeme na jednoduchých pre-
počtoch. Ak by aj konečne vyšlo slnko a eu-
rópsky zákazník by sa opäť rozhodol na dlh 
masívne nakupovať tovary vyrobené na Slo-
vensku, čo by dalo prácu 100-tisíc ľuďom, 
nestačilo by to.

Ak by aj všetci títo noví zamestnanci dostáva-
li za svoju prácu priemernú mzdu a zároveň 
by celú novú hotovosť utratili doma, znížili 
by schodok o jednu miliardu, necelú tretinu. 
V tom sú už, samozrejme, zahrnuté úspory 
na ušetrených dávkach v hmotnej núdzi či 
zdravotnom poistení, ktoré za nich formálne 
uhrádzal štát. Sú v tom aj vyššie príjmy štátu 
z daní odvádzaných firmami.

Rastom počtu zamestnancov o 100 000 by 
sme sa vrátili na úroveň roku 2008, v ktorom 
štátnu pokladnicu museli pre rast príjmov 
nahradiť veľkosťou XXL. Daňové príjmy sú 
dnes jednoducho hlboko pozadu. Výdavky 
štátu dosiahli taký veľký náskok, že ak by 

sme ich dnes zmrazili, museli by príjmy roz-
počtu (bez transferov z Európskej únie) rásť 
každoročne o sedem percent, aby výdavky 
dobehli za päť rokov!

Opantaní závojom

Lenže zmraziť výdavky nebude vôbec jed-
noduché, pretože budúce vlády budú čeliť 
minimálne trom istotám. Rastu výdavkov na 
obsluhu štátneho dlhu, zvyšovaniu dôchod-
kov prinajmenšom o polovicu inflácie (do-
tácia Sociálnej poisťovne) a splátkam PPP 
projektov, ktoré presiahnu 700 miliónov eur 
ročne.

Ak si chcete nájsť volebný program strany, 
ktorý by obsahoval konkrétne úspory v tejto 
výške, budete hľadať márne.

Volebné programy  a kampaň jednoducho 
opantal závoj ľahkosti ekonomického rastu, 
ktorý vyrieši všetky problémy. Paradoxne, je 
to ten istý závoj, ktorým sa prikrývajú súčas-
né ministerstvo financií a vláda.

Čím skôr sa podarí tento závoj strhnúť, a za-
čne sa rozpočet osekávať hrubou sekerou, 
tým nižšia bude pravdepodobnosť zvyšova-
nia daní.

SME, 26.5. 2010

Najprv si treba upratať doma
Juraj Karpiš

Tak už všetci vieme, ako si žijú grécki dôchod-
covi, koľko tam zarába armáda štátnych za-
mestnancov a akí nezodpovední sú tamojší 
politici. Vďačnou predvolebnou témou sa 
dali uniesť aj naši volení zástupcovia, no v 
spravodlivom hneve zabúdajú na jednu vec. 
Na to, aby niekomu mohli dávať lekcie zo 
zodpovednej fiškálnej politiky, si musia naj-
prv upratať vlastný dvor.

Gréci štatistiky falšovali, my ich ignorujeme. 
Naše ministerstvo financií nie a nie pred voľ-
bami zvolať daňový výbor, ktorý by oficiálne 

potvrdil nečakane zlý tohtoročný vývoj verej-
ných financií a ukázal by konkrétne výsledky 
krízových opatrení našej vlády.

Čakanie na Godota prerušili niektorí členo-
via výboru samostatným zverejnením svojich 
prognóz. Ich odhady verejného deficitu sú 
vyššie ako 6 percent HDP, pritom oficiálna 
prognóza vlády je  5,5 percenta.  Pesimis-
tickejšie odhady hovoria o 7,3 percenta či 
dokonca 7,5 percenta. Pri deficite vo výške 
7,3 percenta HDP presiahnu verejné výdav-
ky príjmy štátu až o 4,9 miliardy eur. Lekcie 

z verejných financií teda Grékom dávajú 
politici, ktorým sa tento rok napriek rastu  
ekonomiky o 2,8 percenta  pravdepodobne 
podarí vo verejných financiách väčšia sekera  
ako v krízovom roku 2009, keď ekonomika 
medziročne klesla o 4,9 percenta a deficit 
dosiahol 6,77 percenta HDP.

Neschopnosť našich politikov racionalizovať 
verejné výdavky každého občana iba za ten-
to rok zadlží o 222 eur viac, ako sa plánovalo 
v rozpočte. Porovnajme to so 150 eurami na 
hlavu, ktoré pošleme počas nasledujúcich 
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troch rokov do Grécka. Pritom riešenie tohto 
problému majú na rozdiel od gréckej krízy 
naši politici vo svojich rukách.

Kto je bez viny, nech hodí kameňom. Pri ka-
meňovaní rozhadzovačných Grékov by sa tak 
slovenské vládne strany namiesto silných 

rečí o domácich úlohách či „sociálnom sys-
téme, na ktorý Gréci nemajú“, mali potichu 
pýriť.

SME, 10.5. 2010

Z dažďa pod odkvap?
Radovan Ďurana

Keď v januári posielalo Počiatkovo minister-
stvo do Bruselu dokument, v ktorom sa Slo-
vensko hlásilo k „ambicióznemu“ cieľu znížiť 
do roku 2012 dieru vo verejných výdavkoch 
na 3 % ročného výkonu celej krajiny, nevy-
slúžilo si pochvalu, skôr naopak: Slušné 
upozornenie, že papier síce znesie všetko, 
ale optimizmu v raste daňových príjmov je 
priveľa. Komisia preventívne natiahla odhad 
nášho pobytu na trestnej lavici medzi naruši-
teľmi Paktu rastu a stability o ďalší rok.

V stredu Komisia sprchu ešte schladila, keď 
odhad koncoročného schodka navýšila z 
rozpočtovaných  3,7 miliardy eur na rovné 4 
miliardy. Už druhý rok po sebe sa pritom ne-
hráme o fazuľky.  Rok by musel byť takmer o 
polovicu dlhší, aby sme tú sumu na daniach 
zaplatili.

Niežeby to bola nejaká prekvapivá správa. 
To len minister financií odmieta dať súhlas 
na zvolanie daňového výboru, ktorý by ne-
gatívny vývoj verejných rozpočtov oficiálne 
priznal. Doteraz sa vyhováral na chýbajúcu 
prognózu Komisie a Národnej banky Sloven-
ska,  hoci v minulých rokoch mu ich absen-
cia vôbec neprekážala. Pravdepodobnosť, 
že výbor zvolá v rozumnom čase, je mini-
málna z dvoch dôvodov. Národná banka sa 
(pravdepodobne zhodou okolností) chystá 
zverejniť svoju prognózu až v júni (minulý rok 
tak urobila na začiatku apríla) a teda výho-

vorka bude naďalej platiť. Druhým dôvodom 
sú už zverejnené prognózy deficitu alebo 
indície štyroch z piatich neštátnych členov 
tohto výboru.  Ani jedna nie je nižšia ako 6 
%, a najväčší skeptici varujú pred rizikom 
prekročenia - 7 %.  

Skepticizmus je pritom namieste. Daňové 
príjmy za tretinu roka sú nižšie o 8 % v po-
rovnaní s katastrofálnym minulým rokom. 
Nelichotivý vývoj síce možno vylepšia dane 
zaplatené podnikateľmi, ktorí si preložili da-
ňové  priznanie na koniec júna, ale nižšie 
výdavky domácností, rast nezamestnanosti 
a pomalšie rastúca priemerná mzda nedá-
vajú veľa nádejí na zlepšenie. Predpoveda-
ný najvyšší rast HDP v Únii v tomto roku si 
tak môžeme strčiť za klobúk, verejná správa 
každého z nás neochotou šetriť zadlží približ-
ne o ďalších 800 eur.

Nová vláda bude pri preberaní žezla stáť už 
po pazuchy v bahne. Zdedí verejnú správu, 
ktorá nepostrehla dvojročnú hospodársku 
recesiu. Verejnú správu, v ktorej mzdy nap-
riek prudkému prepadu daňových príjmov 
vzrástli minulý rok o 5 %. Záväzok naďalej 
zvyšovať dôchodky i napriek tomu, že počet 
prispievateľov klesol o viac než 100 000 a 
ich priemerná mzda sa zvýšila len štatistic-
ky, vďaka väčšej váhe zamestnancov s vyšší-
mi mzdami. Rast HDP, ktorý bude len slabou 
ozvenou revu bývalého stredoeurópskeho 

tigra.

Vyrovnať rozpočet s týmito parametrami v 
rámci jedného volebného obdobia bude vy-
žadovať kus šťastia v podobe nečakaného 
oživenia zahraničných ekonomík a ochoty 
najprv priznať skutočný stav, a potom škrtať 
výdavky hrubým perom. Keď sa však človek 
pozrie do volebných programov, vidí tam ďal-
šie diaľnice, nové a vyššie sociálne dávky, 
zvyšovanie platov učiteľov a zdravotníkov. 
Všetky strany zdôrazňujú zjednotenie výberu 
daní odvodov, akoby to malo byť nové opat-
renie a záruka trvalého rastu príjmov. Mylne. 
Na druhej strane rozpočtu je však podozri-
vé ticho. Strany akoby nechceli pochopiť 
význam slova škrtať. Vyhýbajú sa konkrét-
nym návrhom opatrení na znižovanie počtu 
zamestnancov štátu. Z diaľky obchádzajú 
úpravy prvého piliera, ktorý má na svedomí 
podstatnú časť schodku. Populárne sú aku-
rát elektronické aukcie a centrálne obstará-
vanie. Iste, sú to nevyhnutné opatrenia, ale 
ani tie nezmenia motiváciu zamestnancov 
štátu obchádzať zákon a zvýhodňovať zná-
mych. Bez škrtania to nepôjde. Strana, ktorá 
nedokáže vymenovať úsporné opatrenia za 
1,5 až 2 miliardy eur, vládu a nás z bahna 
nevytiahne. Spolieha sa totiž buď na prudký 
rast ekonomiky, alebo na zvyšovanie daní.

.týždeň, 19/2010, 10.5. 2010

Rakúska teória hospodárskeho cyklu – Case Study Írsko
Juraj Karpiš

Expanzia peňažnej ponuky nafukuje bubliny 
v aktívach (alebo v štátnej sfére) a vedie k 
hospodárskym cyklom. Ako uvádza Morgan 
Kelly na Vox.eu, presvedčili sa o tom aj v Ír-
sku:

„Kľúčom k pochopeniu toho, čo sa stalo v 
Írsku, je uvedomenie si skutočnosti, že kaž-
doročný rast hrubého národného produktu 
tohto keltského tigra, ktorý sa medzi rokmi 
1991 a 2006 pohyboval medzi 5 a 15%, po-
chádzal z dvoch rozličných rozmachov. Prvým 
bola rastúca zamestnanosť v 90tych rokoch 
spojená s rastom konkurencieschopnosti a 
štvornásobným rastom reálneho exportu. 
Ako Írsko konvergovalo okolo roku 2000 k 
priemerným úrovniam západoeurópskeho 
príjmu, mohlo sa očakávať, že rast postup-
ne spomalí na normálne európske úrovne. 
No nestalo sa, a rast pokračoval vysokým 

tempom napriek klesajúcej konkurencie-
schopnosti až do roku 2007, poháňaný dru-
hým rozmachom v stavebníctve. Tento druhý 
rozmach, írsku bublinu, analyzujem v nedáv-
nom CERP diskusnom článku (Kelly 2010).

Úverová bublina

V Írsku sa podiel stavania domov na národ-
nom produkte zvýšil z 5% v roku 1990 (bež-
ná úroveň vo vyspelej ekonomike) na 15% 
počas vrcholiaceho rozmach v 2006-2007 
s ďalšími 6% pochádzajúcimi z iných odve-
tví staviteľstva. Íri sa v podstate rozhodli, že 
na konkurencieschopnosti viac nezáleží a 
že cesta k bohatstvu spočíva vo vzájomnom 
predávaní si domov.

Rozmach v stavebníctve bol však poháňaný 
iným rozmachom a to v bankovom úverova-
ní. Ako ukazuje obrázok, v roku 1990, keď 
írska ekonomika ešte naozaj bola jednou z 
najlepšie fungujúcich ekonomík sveta, írske 
banky požičiavali vzhľadom na medzinárod-
né štandardy opatrne. Pôžičky nefinančné-
mu súkromnému sektoru boli len 60% HNP, 
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v porovnaní s 80% vo Veľkej Británii a väčši-
ne krajín eurozóny. Medzinárodný rozmach v 
úverovaní viedol k rapídnemu rastu banko-
vých pôžičiek v týchto ekonomikách pričom 
úvery v roku 2008 dosiahli v priemere až 
100% HDP.

Tento nárast je však drobný v porovnaní s 
tým čo sa udialo v Írsku, keďže tu bankové 
úverovanie narástlo až na 200% národného 
príjmu. Írske banky v roku 2008 požičiava-
li iba realitným developerom o 40%  viac a 
kupujúcim domy o 75% viac (v reálnom vy-
jadrení)  ako požičiavali všetkým dokopy v 
Írsku v roku 2000.“

Pôžičky domácnostiam a nefinančným spo-
ločnostiam ako percento HDP (HNP v prípa-
de Írska) 1997 a 2008 (pozornému čitateľo-
vi neunikne, že k najvyššej expanzii došlo 
práve v krajinách PIIGS, pozn. autor)

Národné dopravné ihrisko
Juraj Galvánek

Štúdia Národnej diaľničnej spoločnosti 
(NDS) o výstavbe dopravných ihrísk (jediné-
ho komplexu) za 26 mil. eur je ďalším príkla-
dom vzniku fiktívnych problémov a potrieb, 
ktoré nikto nepociťuje, kým ich nevymyslí 
iniciatívny úradník.

O lokalite komplexu sa zatiaľ rozhoduje, na-
priek tomu je nonsens, aby 5 či 7 ročné deti 
napríklad zo Záhoria cestovali kvôli nemu 
niekam na východné Slovensko. Resp. ak by 
aj bolo umiestnené kdekoľvek na Slovensku, 
vždy bude z mnohých oblasti Slovenska viac 
či menej ťažko dostupné. Dopravnú výchovu, 
ak vôbec má byť štátom nariadená výučba v 
školách, možno riešiť aj inými prostriedkami. 
Nič nebráni tomu, aby v rámci dopravnej vý-
chovy dopravný policajt ukázal ako funguje v 
meste reálna križovatka, prípadne by ju aj na 
chvíľu demonštratívne riadil, čo je finančne 
aj prakticky oveľa efektívnejšie. Pre deti je 
potrebné vedieť ako sa správať v niekoľkých 
kľúčových situáciách, hlavne vzhľadom na 
bezpečné prejdenie cesty. Podstatnú úlohu 

v dopravnom vzdelávaní aj tak bude hrať 
výchova v rodine, keďže dieťa prichádza do 
kontaktu s reálnymi situáciami v živote v niž-
šom veku takmer výlučne v sprievode rodiča. 
Dopravné predpisy a spôsob vedenia vozidla 
sa tiež učí spontánne, ak cestuje s rodičmi 
v aute. Ak niektorá rodina auto nemá, uče-
nie sa o diaľnici a tuneloch za prvé v reáli 
nevyužije, pretože s ním aj tak nepríde do 
kontaktu a za druhé sa to naučí ihneď, ako 
to bude skutočne potrebné, prinajhoršom v 
autoškole. Navyše ojedinelý výjazd s určitou 
praktickou skúsenosťou na Národné doprav-
né ihrisko bude mať nulový efekt, hlavne, 
ak sa bavíme o skupinách , ktoré majú s 
prístupom k podobným informáciám skutoč-
ný problém. U týchto skupín  totiž dosahuje 
aj výučba životne dôležitejších vecí, ktoré sú 
pod taktovkou štátu – napr. čítania a písania 
- minimálny efekt.

Ešte nepochopiteľnejší je plán vybudovať 
v rámci tohto komplexu okruh pre preteká-
rov na motokárach s dĺžkou 1,8 kilometra, 

ktorý spĺňa súťažné parametre. Existujú 
predsa súkromní investori ochotní takéto 
okruhy budovať, viď napríklad Slovakiaring. 
Ale budovateľský štát nás raz možno oboha-
tí  aj o Národný okruh F1 aj s monopostami 
na svetovej úrovni, kde si každý bude môcť 
prísť zajazdiť. Alebo národné letisko aj s lie-
tadlami, alebo aspoň ďalších typov doprav-
ných ihrísk pre deti, napríklad železničného, 
kde by si deti vyskúšali riadenie vlaku, fun-
govanie výhybiek, semaforov ... Fantázii sa 
medze nekladú, postačí kreatívny úradník 
a vznik Národného centra čohokoľvek je za-
bezpečený. Pri hlboko deficitnom štátnom 
rozpočte, 380 tisícoch nezamestnaných, 
či priznaní samotnej NDS o nižšom výbere 
mýta, je vzhľadom na tieto predpoklady na 
zamyslenie už len úvaha o podobných mega-
lomanských nápadoch v sume 26 mil. eur. 
Prípadná výstavba by teda každého daňové-
ho poplatníka stála 5 eur. Nehovoriac o tom, 
že už sme zaplatili za samotnú štúdiu.

Cena štátu
Hotovostné daňové príjmy štátneho rozpočtu zaostávajú za 
rozpočtom najmä kvôli nízkemu plneniu dane z príjmov práv-
nických osôb. Je to jedna z hlavných príčin, prečo aktuálny 
schodok štátneho rozpočtu dosahuje tak vysoké čísla. Zrej-
mý je najmä prepad plnenia v porovnaní s minulým rokom. V 
zásade existujú len dve možné vysvetlenia. Mnoho ziskových 
firiem využilo možnosť presunúť platbu dane za rok 2009 na 
koniec júna tohto roku. Pravdivosť a váha tohto vysvetlenia 
sa ukáže o necelý mesiac. Druhým možným vysvetlením je 
nízka báza, to jest malá ziskovosť firiem v roku 2009. Tá je 
tiež určujúca pre platenie preddavkov v roku 2010. Môžeme 
prdpokladať, že vo výsledku budú pôsobiť oba faktory. Alar-
mujúce však je, že Ministerstvo financií doteraz nezverejnilo 
jedinú vetu, v ktorej by sa súčasný nelichotivý stav pokúsilo 
vysvetliť.

Daň z príjmov právnických osôb k 4.6. daného roka v mil. eur

www.cenastatu.sk

http://www.cenastatu.sme.sk
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Cena štátu na stredných a vysokých školách
V septembri minulého roku sme učiteľom tristo stredných škôl na Slovensku poslali 
učiteľský balíček Cena štátu, ktorý im môže pomôcť pri výučbe problematiky verej-
ných financií. V náväznosti na cyklus prednášok, s ktorými sme začali pred rokom, 
pokračujeme aj v tomto školskom roku s prednáškami pre učiteľov a pre študen-
tov, cieľom ktorých je objasniť fungovanie verejných financií, finančný vzťah ob-
čan - štát, ako aj ukázať, ako sa dá pri výučbe využiť internetový portál Cena štátu 
(www.cenastatu.sk) a učebné pomôcky, ktoré sme pre učiteľov pripravili.

Týmto sa zároveň obraciame na učiteľov, ktorí majú záujem používať Cenu štátu ako 
pomôcku pri výučbe o verejných financiách: prosím, kontaktuje nás na telefónnom 
čísle 02 - 5441 0945 alebo elektronicky na adrese: iness@iness.sk, my prídeme za 
Vami na Vašu školu a v cca hodinovej prezentácii vzdelávací projekt Cena štátu Vašim 
učiteľom detailne predstavíme. 

INESS v lete organizuje už štvrtý ročník The Liberty Camp
Hotel Piatrová, Vrútky, 24 - 30 júna 2010

INESS organizuje vo Vrútkach pri Martine v 
dňoch 24. až 30. júna už štvrtý ročník podu-
jatia The Liberty Camp. Toto vzdelávacie je 
určené pre tých, ktorí chcú diskutovať a na-
učiť sa viac o ekonómii, podnikaní, filozofii 
a práve. Prednášať budú tak ako každý rok 
renomovaní lektori z Európy i spoza oceá-
nu. Jazykom celého podujatia je angličtina 
a opäť očakávame účastníkov z viacerých 
krajin. 

Všetky potrebné informácie spolu s návo-
dom ako sa prihlásiť a fotogalériami z pred-
chádzajúcich kempov nájdete na našej inter-
netovej stránke

www.iness.sk/lec
Účastnícky poplatok je 109 Eur
Cena zahŕňa ubytovanie, stravu a poskytnu-
té vzdelávacie materiály. Rezervujte si svoje 
miesto už dnes!

Lektori na tohtoročnom Liberty Campe:

Glenn Cripe (USA), Andy Eyschen (Austrá-
lia), Radovan Ďurana (SVK), Robin Koerner 
(USA), David Hutzelman (USA), Tom Patter-
son (USA)

Zaujímavá internetová adresa
Death and Taxes 2011 Práve bola zverej-
nená mapa výdavkov americkej vlády na rok 2011, známa 
Death and Taxes od Jessa Bachmana. Úžasné spracova-
nie, neuveriteľné dáta. Mapu značne vylepšil. Okrem med-
ziročnej zmeny napríklad uvádza aj percentuálnu zmenu v 
každom výdavku za poslednú dekádu.

Jedno z pozorovaní, ktoré musí vyraziť dych, je napríklad 
skutočnosť, že výdavky americkej vlády od roku 2001 
vzrástli o 80%!

Death and Taxes Jessa Bachmana bol tiež inšpiráciou pre 
náš Vesmír verejných výdavkov

http://www.deathandtaxesposter.com/

www.iness.sk/lec
http://www.deathandtaxesposter.com/
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Právo dovolenkovať

Taliansky eurokomisár pre priemysel a pod-
nikanie Antonio Tajani navrhol, aby bola za-
hraničná dovolenka zaradená medzi ľudské 
práva. Právo na ňu by mali mať ľudia nad 65 
rokov, mladí vo veku 18-25 rokov a chudob-
né rodiny.

Samotná predstava, že ľudia budú dovolen-
kovať pri mori, načerpávať novú energiu a 
spoznávať cudzie krajiny je fajn. Takýto stav 
však umožní až dostatočný nárast prospe-
rity spoločnosti. Tá je nutnou podmienkou 
nárastu spotrebných výdavkov, vrátane tých 
na dovolenku v zahraničí a nie naopak. O 
nebezpečnej zámene kauzality bohatstva 
spoločnosti a výškou životnej úrovne sme už 
písali.

Problém je, že so vznikom takéhoto práva 
pre niekoho automaticky vzniká niekomu 
inému aj povinnosť ho financovať. V tomto 
konkrétnom prípade to zaplatí pracujúci ob-
čan EÚ.  Z cudzieho sa rozdáva ľahko.

Pochybnosti, či Tajanimu ide v konečnom 
dôsledku aspoň o dovolenkovanie chudob-
ných ľudí, aj keď z peňazí EU, však naštrbil 
fakt, že v počiatočnej fáze by mali obyvatelia 
severnej Európy cestovať do južnej Európy. 
Vzhľadom na talianske občianstvo Tajaniho 
a vysoké zadlženie Talianska ale aj ostat-
ných juhoeurópskych krajín vyvstáva otáz-
ka, či Taliansko nechce za peniaze všetkých 
krajín motivovať Európanov míňať peniaze 
práve u nich.

Navyše je skutočne udivujúce, aké rôzne 
práva sú schopní v záujme presadenia 
svojich cieľov politici vymyslieť. Časom sa 
možno dočkáme, že právo na dovolenku či 
širokopásmový internet budú nasledovať aj 
práva na vlastnenie auta, či cestovanie do 
vesmíru.

V boji proti nezamestnanosti nakážme 
podnikom zvyšovať mzdy...

Konkurenčný boj je pre lídrov na trhu neprí-
jemná záležitosť. Hocikto si môže založiť fir-
mu a ak sa zmestí pod vaše náklady alebo 
sa nebodaj uspokojí s nižším ziskom, tak 
môže veselo znižovať ceny vašich výrobkov a 
pripravovať vás tak o vaše sny o spokojnej a 
najmä bohatej starobe.

A netýka sa to len vlastníka firmy, ale aj 
dobre platených zamestnancov, ktorých tí 
úbožiaci, ochotní pracovať za menej v kon-
kurenčných firmách, pripravujú o vyjedná-
vajúcu silu v diskusiách o spravodlivej cene 
ich práce. Tento nepríjemný tlak lacnejších 
alternatív sa čiastočne darí odbúravať pomo-
cou kamarátov v Bruseli, ktorí pod jagavým 
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INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej 
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tizujete s aktivitami INESS a radi by ste 
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na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Ta-
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Srdečne Vám ďakujeme.

štítom ochrany spotrebiteľa zavádzajú nákla-
dové bariéry vstupu do odvetvia. Napríklad 
v podobe minimálnych hygienických alebo 
bezpečnostných požiadaviek. Na správnej 
strane múru je potom menej stresu nielen 
pre kapitalistu no aj pre zamestnanca a od-
borára.  No ak sa dá, je škoda nevyužiť aj 
kamošov v Bratislave, nech tá predvolebná 
podpora strany terajšej vládnej koalície ne-
vyjde nazmar. 

„Komisia na ministerstve práce včera rozhod-
la, že sa  môže rozšíriť zoznam strojárskych 
podnikov, pre ktoré platí kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa. Takúto zmluvu s odbormi 
uzavrel Zväz strojárskeho priemyslu, ktorý 
združuje okolo 70 firiem. Republiková únia 
zamestnávateľov varuje, že to postihne stov-
ky spoločností.  Zmluva by mala platiť pre 
všetky firmy vyrábajúce kovové konštrukcie, 
stroje a zariadenia alebo motorové vozidlá, 
ktoré nie sú v likvidácii a majú najmenej 20 
zamestnancov. Aj keď nie sú v zväze, musia 
sa prispôsobiť tomu, na čom sa dohodli s 
odbormi.“

Čarovná je argumentácia podpredsedu od-
borového zväzu KOVO:

“Anton Mifka naopak hovorí o podnikoch, 
ktoré už takúto zmluvu majú. „Keď to do-
kážu realizovať, tak to nemôže položiť ani 
žiaden iný podnik. Prečo niekto má mať kon-
kurenčnú výhodu, že nedáva ani relatívne 
slušné mzdy?“

Dobrá otázka. Čiže treba zavrieť všetky pod-
niky, kde sú mzdy nižšie ako platí svetový lí-
der v danom odvetví? Obavám sa, že potom 
by na Slovensku museli v štátnej správe pra-
covať už naozaj všetci …

Kto verí na spoločné schvaľovanie rozpoč-
tov?

Prehodnocovanie štátnych rozpočtov zo stra-
ny Európskej komisie ešte pred ich prijatím 
národnými parlamentmi ostatných krajín Eu-
rópskej únie bolo spomínané ako jedno zo 
silných opatrení, ktoré by malo viesť k zodpo-
vednej rozpočtovej politike s cieľom udržať 
menovú úniu po hromade. Detaily, ako by to 
mohlo v praxi fungovať nie sú známe, ale ich 
navrhovateľom by som odporúčal vziať na 
vedomie nasledujúcu informáciu.

Vo štvrtok 27.5.2010 vyšlo do ulíc 400 000 
Francúzov nespokojných s úvahami vlády 
nad zvyšovaním veku odchodu do dôchod-
ku. Vláda uvažuje o predložení návrhu na po-
sunutie odchodu na 61, prípadne 62 rokov. 
Súčasný priemerný vek odchodu Francúza 
do dôchodku je pritom 58,7 roka. (Hovorca 
francúzskej vlády tvrdí, že protestov sa zú-
častnilo len 13% štátnych zamestnancov...)

Pre porovnanie uvedieme 3 krajiny. Na Slo-
vensku platí pre mužov 62 rokov, o tri roky 
bude tento vek platiť aj pre ženy. Gréci od-
chádzajú na dôchodok priemerne v 61 ro-
koch, ale v mnohých profesiách podstatne 
skôr (dostupné údaje za Grécko sa často lí-
šia). Nemci minulý rok posunuli vek odchodu 
do dôchodku z 65 na 67 rokov.

Francúzsky dôchodkový systém zatiaľ preží-
va najmä vďaka nadštandardnej pôrodnosti. 
Demografické zmeny (rast podielu ľudí nad 
65 rokov z 38% na cca 64%) v kombinácii s 
vysokým vekom dožitia (u žien by mal presia-
hnuť 90 rokov v roku 2060) však predstavu-
je časovanú bombu a  významné problémy 
financovania tohto systému. Viete si však 
predstaviť, že by Európska komisia v rámci 
vyhodnocovania rozpočtu „donútila“ Francú-
zov k zásadným zmenám? 

Bez komentára

Z rozhovoru s fitneskou na margo poskytnu-
tia dotácie z premiérovej rezervy.

Ako sa vám podarilo premiéra presvedčiť, 
aby prispel práve vám?

„Normálne, som reprezentatka vo fitnesmo-
del, mám tituly z majstrovstiev sveta i Európy. 
Myslím, že sa mi patrilo nejako pomôcť.“


