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Zdravotníctvo je sektor, v ktorom sa dajú 
relatívne ľahko identifikovať a medializovať 
najvypuklejšie problémy – koniec koncov 
každý je tak trochu rukojemníkom (ne)kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ťažie 
sa však navrhujú riešenia na zlepšenie stavu 
a extrémne ťažko sa tieto návrhy presadzujú. 
Reformný tím okolo bývalého ministra Zajaca 
by o tom vedel rozprávať. Presadiť zmeny 
v zdravotníctve mnohí politickí marketéri 
považujú za politický bozk smrti. Napriek 
tomu, že racionálnejšia časť politikov 
si uvedomuje nevyhnutnosť zmien, na 
slovenskej politickej scéne nájdete nositeľov 
zmien v tomto sektore ťažie ako šafran na 
trávniku pred parlamentom.
Vo veľkom rozhovore pre Zdravotnícke noviny 
Martin Vlachynský z INESS hovorí o hlavných 
problémoch slovenského zdravotníctva 
a o tom, že absentuje koncepčný pohľad na 
vývoj v zdravotníctve. Dominujú ad hoc 
riešenia na zaplátanie najpálčivejších 
problémov a krátkodobé plánovanie 
synchronizované s volebným cyklom. 
Rozhovor nájdete na strane 9.
Priestor – minimálne čo sa týka zdrojov – 
pritom nikdy nebol lepší ako v posledných 
3 rokoch. Ekonomický výkon hospodárstva 
prilial vláde dodatočné prostriedky vo výške 
5 miliárd eur, s ktorými ani v rozpočtoch 
nepočítala. Ako a čo sa za tieto peniaze (ne)
spravilo napríklad aj v zdravotníctve nájdete v 
článku Spomienky na premárnené zlaté časy. 
V texte s názvom Do nového roka s bojovou 
náladou zase predpovedáme najväčšie výzvy, 
ktorým bude Ministerstvo zdravotníctva 
čeliť v tomto roku. Rok pred voľbami ho čaká 
neľahká úloha – komunikovať stratifikáciu 
nemocníc. Sami sme zvedaví, ako túto výzvu 
uchopí. Alebo sa kvôli blížiacim sa voľbám 
dočkáme ďalšej politickej prokrastinácie? 
Zdravotníctvu sa venujeme aj v článku s 
názvom Prečo sa nestavia nemocnica, kde 
sa pozeráme na situáciu okolo nemocnice 
Rázsochy, ktorú rozostavali ešte za bývalého 
režimu (1985) a dnes z nedostavanej hrubej 
stavby opadáva omietka podobne ako z 
nemocnice na Kramároch.
Koncom minulého roka sme publikovali 
štúdiu s príznačným názvom Odvod reťazcov 

- Strašiak pre veľkých, kladivo na malých. 
Predložili sme snáď všetky možné argumenty 
proti zavedeniu odvodu pre obchodné 
reťazce. Varovali sme pred zvýšením cien 
potravín, pričom zástupcovia Ministerstva 
pôdohospodárstva (SNS) sa nás v diskusiách 
v médiách snažili presvedčiť, že vplyv na ceny 
bude nulový. Jeden generálny riaditeľ sekcie 
na ministerstve nám v diskusie ponúkal svoju 
hlavu, ak sa ceny zvýšia čo len o desatinu 
percenta. Zákon vstúpil do platnosti na 
začiatku rok a za jeden mesiac  stúpli ceny 
potravín tak, že jeho ročný dopad má hodnotu 
zhruba 50 miliónov eur z peňaženiek 
domácností. 
Odvodom pre reťazce križiacke ťaženie 
proti obchodníkom zo strany národniarov 
neskončilo. Parlamentom prešiel nový zákon 
o neprimeraných podmienkach v obchodnom 
styku s potravinami. Tento zákon nielenže 
ublíži obchodníkom, spotrebiteľom a v dlhom 
období aj samotným slovenským výrobcom a 
poľnohospodárom, ale vnáša do spoločnosti 
aj morálnu škodu -  obchodníka automaticky 
definuje ako „zlého“ (hoci by to bola večierka 
v suteréne paneláku), a dodávateľ je ten 
„vykorisťovaný“, hoci by to bola aj mliekareň 
so 150 miliónovými tržbami. 
Vláda zvýšila hladinu adrenalínu slovenskému 
podnikateľskému prostrediu zatiaľ 
najrazantnejším návrhom na zvyšovanie 
minimálnej mzdy. Tomuto opatrenie, 
ktoré bude katom trhu práce v prípade 
ekonomického spomalenia alebo nedajbože 
recesie, sa v tomto čísle venujeme dvomi 
článkami. 
V tomto čísle nájdete aj ďalšie zaujímavé 
témy, ako napríklad dlho očakávané 
ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania zo 
strany Európskej centrálnej banky, či rozpravy 
o zavedení bezhotovostných ekonomík, 
alebo aký zásadný je rozdiel medzi príjmovou 
nerovnosťou a chudobou.

Prajem vám inšpiratívne čítanie,

Richard Ďurana

„Väčšinu dôležitých vecí, ktoré nás ekonómia 
učí, sú veci, ktoré by si ľudia všimli sami od 
seba – ak by chceli.“

Frank Knight
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Videá zverejňujeme na našej Facebook stránke a You-
Tube kanáli (oboje nájdete  cez stránku iness.sk). Au-
dio stopu nájdete a všetkých významnejších podcast 
službách (iTunes, Spotify), hľadajte „INESS Na Vŕšku“, 
prípadne použite adresu anchor.fm/inessinstitute.

Vlog a podcast „Na Vŕšku“
Začali sme pripravovať pravidelný vlog/podcast Na 
Vŕšku. Raz týždenne sa pobavíme o zaujímavých ak-
tuálnych, ale aj dlhodobých témach. V doterajších 
ôsmich dieloch sme stihli už prebrať mzdy, úlohu vyso-
koškolského vzdelania, ekonomický kolaps Venezuely, 
či nerovnosti v príjmoch a majetku. 

https://anchor.fm/inessinstitute


3

Porovnanie
Index pružnosti zamestnávania 2019

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slovensko umiestnilo na 32 mieste 
v Indexe pružnosti zamestnávania. Oproti predchádzajúcemu roku to 
znamená pokles o 6 miest.

Tento index je zostavovaný na základe údajov Svetovej Banky, 
porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho 
priebehu, a ukončenia.

Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej parametrov pracovného pomeru 
majú pružnejší trh práce. Lídrom rebríčka je Dánsko, kde zákon neurčuje 
ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na dobu určitú, neukladá 
povinnosť vyplácať odstupné. Tieto parametre sú predmetom dohody 
zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektívneho vyjednávania.

Na opačnom konci rebríčka sú krajiny, ktoré regulujú väčšinu parametrov 
pracovného pomeru. Najnižšie sa umiestnilo Francúzsko, kde napríklad 
nie je možné uzavrieť kontrakt na dobu určitú pre trvalé úlohy a 
zákonník práce má  3000 strán.

Hlavným dôvodom poklesu Slovenska v rebríčku je navýšenie 
príplatkov na nočnú prácu a prácu cez víkend. Zákonom navýšené 
príplatky obmedzujú možnosti zamestnávateľov flexibilne reagovať na 

požiadavky trhu. Toto zvýšenie je dvojstupňové, ak by sme do indexu 
započítali stav platný od 1.5.2019, Slovensko by sa v rebríčku posunulo 
ešte o 4 priečky nižšie.

Slovenský zákonník práce je prísnejší ako legislatíva v Českej republike, 
Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku.

Vyššia pružnosť zamestnávania umožňuje zamestnávateľom 
operatívne vytvárať a rušiť pracovné miesta, či upravovať pracovnú 
dobu. Firmy tak môžu využiť aktuálne obchodné príležitosti, a tým 
dokážu adekvátne využiť dostupnú pracovnú silu. Ekonomické štúdie 
poukazujú na to, že táto pružnosť uľahčuje najmä nízkokvalifikovaným 
pracovníkom vstup na pracovný trh.

Index pružnosti zamestnávania bol pripravený analytikmi Lithuanian 
Free Market Institute (Litva) v spolupráci s INESS Inštitútom 
ekonomických a spoločenských analýz, Institute for Market Economics 
(Bulharsko), Center for Economic and Market Analyses (Česká 
republika), the Academy of Liberalism (Estónsko), the Civil Development 
Forum (Poľsko). Report, ktorý bol publikovaný v angličtine, obsahuje 
okrem výsledkov indexu aj profily jednotlivých členských krajín. 
Poradie Slovenska je v anglickom vydaní odlišné, nakoľko v ňom ešte 
neboli zapracované zmeny v zákonníku práce platné od 1.5.2018.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore the Rising Tide 
Foundation. Názory v tejto publikácii sú dielom jej autorov 
a nemusia reflektovať postoje the Rising Tide Foundation.

Výdavky
Dva rozpočtové rekordy

Rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2019 má byť rekordne vysoký. Tak 
ako tie pred ním. V rastúcej ekonomike nič zvláštne, schopnosť minúť 
vyzbierané nie je nijak náročná disciplína. Tento rozpočet drží aj iný re-
kord. Príspevok za poistencov štátu má byť najnižší od roku 2009 a vďa-
ka tomu aj celý rozpočet kapitoly Ministerstva zdravotníctva.

V rozhodovaní o príspevkoch štátu prišlo v roku 2018 k stretu dvoch 
rôznych, vzájomne nezlučiteľných prístupov.

Na jednej strane je prístup vlády, ale aj Útvaru hodnoty za peniaze. Plat-
ba za poistencov štátu cez pevnú sadzbu za individuálneho poistenca 
podľa nich nie je schopná reagovať na hospodársky cyklus. Keď rastie 
ekonomika, rastú aj príjmy systému. Keď príde kríza, príjmy sa pre-
padnú. Platba zo štátneho rozpočtu by mala tieto výkyvy vyhladzovať, 
preto by sa mala používať jedna veľká, každoročne politicky vyjednaná 
platba a nie systém so zákonom stanovenou sadzbou.

Navrhnuté zrušenie sadzby nakoniec neprešlo a aj v roku 2019 tu bu-
deme mať „Zajacov“ systém pevnej sadzby za poistenca štátu. Alebo 
skôr jeho trosku. V realite žiadne rozhodovanie o sadzbe neexistuje, sa-
dzba sa už od roku 2007 spätne „dopasováva“ na politicky dohodnutú 
celkovú sumu platby. Zrušenie zákonnej zmienky o sadzbe by bolo len 
formalizovanie tohto stavu.

Napriek tomu som rád, že sadzba prežila. Je to pavúčie vlákno, ktoré drží 
súčasný systém s nádejou na komplexnú reformu financovania. Refor-
mou, ktorá by zdravotníctvo dostala aspoň jednou nohou von z každo-
ročných politických handrkovačiek o tom, koľko miliónov sa do sektoru 
na poslednú chvíľu prileje a kde nikto nevie, ako to bude o tri mesiace. 
Do systému, ktorý má charakter skutočného poistného systému s dlho-
dobo predvídateľným tokom peňazí, v ktorom cykly vyrovnávajú pois-
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ťovne. Realita je bohužiaľ taká, že politici rezervy tvoriť nedokážu, lebo 
ich výhľad je po najbližšie voľby. Rezervy by sa mali preto tvoriť vnútri 
samotného systému.

Dnes, keď Slovensko zažíva ekonomický rozmach, sa štátny rozpočet 
odúča platiť za svojich poistencov,  a nazýva to šetrením. Ak by štát v 
roku 2019 dal na svojich poistencov toľko, koľko v reálnych (inflačne 
upravených) číslach priemerne dával v rokoch 2009-2018, musel by 
si pripraviť o 342 miliónov eur viac. Tieto peniaze sa neušetrili, skončili 
v iných rezortoch. Pre zaujímavosť, české Ministerstvo zdravotníctva 
chce postupne zvýšiť mesačnú platbu za poistenca štátu z 969 Kč v 
roku 2018 na 1263 Kč v roku 2021, čo má stáť rozpočet dodatočných 
21 miliárd Kč. Z českého rozpočtu tak pôjde na jedného poistenca štátu 
skoro 3-krát viac zdrojov, ako zo slovenského.

Nateraz zabudnime na akútne problémy, ako je ohlasovaný nedostatok 
financií na vyššie platy, či stávka na  predpoklad zrýchľujúceho rastu 
miezd a pokračujúceho poklesu nezamestnanosti.  Ale čo keď raz prídu 
časy  nižšieho ekonomického rastu a rastúcich nárokov poistencov? Do-
káže si štátny rozpočet spomenúť, kde vziať dodatočné zdroje? Zoberie 
iným rezortom, alebo zvýši odvody?

Zdravotnícke noviny, 12.2018

INESS za daňovú konkurenciu v EÚ
V EÚ dlhodobo panuje snaha obmedziť voľnosť členských štátov v 
tvorbe daňovej politiky. Jedným z nástrojov je odstránenie potreby jed-
nohlasného rozhodovania pri prijímaní nových spoločných európskych 
daňových zákonov.

V rámci konzultácií k tomuto návrhu dostala možnosť vyjadriť sa aj ve-
rejnosť. INESS túto možnosť využil, inšpirujúc sa partnermi v rámci siete 
4liberty, najmä bulharského inštitútu IME. 

Plné vyjadrenie (vypracované v spolupráci s IME):

V poslednom období vnímame so znepokojením rôzne iniciatívy, kto-
rých cieľom je odklon Európskej únie od jej pôvodných princípov. Takou 
iniciatívou je aj návrh „preskúmať, ako by bolo možné zefektívniť roz-
hodovanie EÚ o určitých daňových otázkach odstránením potreby jed-
nomyseľnej dohody všetkých krajín“

V tomto liste predstavujeme naše argumenty, kvôli ktorým silne odmie-
tame tento návrh. Všetky citácie sú prevzaté z Cestovnej mapy publiko-
vanej Európskou komisiou.

Nie je žiadnym prekvapením, že „od Rímskej zmluvy (1958), rozhod-
nutia o daniach v rámci Európskej únie, boli prijímané jednohlasne“ a 
„oblasť daní je poslednou, kde jednohlasnosť pri hlasovaní je jediným 
pravidlom“. Základné pravidlo, ktoré odráža národnú zvrchovanosť v 
Európskej únii v oblasti daní, je plne garantované. Inými slovami, nie je 

možné aplikovať pravidlá na úrovni Európskej únie v oblasti daní (vráta-
ne tých o konkrétnych daňových úrovniach, daňovom základe, daňovej 
štruktúre, atď.) bez súhlasu všetkých krajín s týmito pravidlami. Toto 
je základný a kľúčový princíp pre Európsku úniu, ktorý umožňuje daňo-
vú konkurenciu. Veríme, že daňová súťaživosť je extrémne dôležitá v 
rámci jednotného trhu na vytvorenie tlaku na národné administratívy, 
aby mali efektívnu a konkurencieschopnú daňovú politiku. Daňová har-
monizácia, na druhej strane, odrádza štáty od zlepšovania daňových 
systémov a pravidiel z hľadiska konkurencieschopnosti a efektívnosti. 
Namiesto toho sú štáty ponechané na pasívnom prijímaní pravidiel a 
regulácií zo strany Európskej únie.

To neznamená, že harmonizácia nie je možná v niektorých oblastiach, 
ako napríklad v oblasti spotrebných daní. Existujú spoločné pravidlá v 
oblasti spotrebných daní v Európskej únii, ktoré sú veľmi špecifické, 
vrátane pravidiel o konkrétnych úrovniach, štruktúre spotrebnej dane, 
minimálnych úrovniach spotrebnej dane a podobne. Všetky krajiny sa 
dohodli na týchto pravidlách a začali ich uplatňovať. Oblasť spotreb-
nej dane je jednou oblasťou, kde členské krajiny Európskej únie majú 
spoločnú dohodu v oblasti harmonizácie, ktorá sa vzťahuje aj na oblasť 
implementácie.

Inštitút INESS bol veľmi negatívne zaskočený, keď si prečítal, že jed-
ným z cieľov nového návrhu je umožniť „efektívnejšiu tvorbu zákonov 
v oblasti daní“, nakoľko „jednohlasnosť v oblasti daní je prekážkou efek-
tívneho rozhodovacieho procesu“. Zdá sa, že sa nevenujeme daňovým 
opatreniam a ich dopadom, ale zameriavame sa čisto na administra-
tívne záležitosti odstránenia „prekážok“ daňovej harmonizácie. Návrh 
ďalej tvrdí, že hoci sú rôzne príklady daňovej harmonizácie – „spoločné 
pravidlá o základoch dane z pridanej hodnoty, minimálne úrovne spot-
rebných daní alebo pravidlá zabraňujúce dvojitému zdaneniu firiem“, 
tieto pravidlá boli dohodnuté „v čase, kedy mala Európska únia menej 
členských krajín a jednohlasnosť bola dosiahnutá oveľa jednoduchšie“. 
Zdá sa, že tento spôsob myslenia sa pozerá na nové členské krajiny nie 
ako na rovnocenné krajiny, ale ako na „prekážky“.

Veríme, že potenciálne zrušenie pravidiel jednohlasnosti je zjavne cie-
lené na oblasti priameho zdaňovania – zdaňovanie ziskov a príjmov, čo 
je priamom rozpore s daňovou konkurenciou. Nemôže existovať daňová 
konkurencia, pokiaľ väčšina krajín, ktoré nie sú konkurencieschopné v 
oblasti daní z dôvodov vlastnej fiškálnej politiky, môže uvaliť pravidlá na 
ostatné krajiny, ktoré sú fiškálne zodpovedné a môžu ponúknuť lepšie 
daňové podmienky pre zamestnancov a firmy. Podľa nášho názoru to 
nie je „jednohlasnosť v otázkach daní“, ktorá by šla proti efektívnemu 
Jednotnému trhu, ale práve také návrhy, ktoré obmedzujú daňovú kon-
kurenciu. Je takisto úplne jasné, že za posledných pár rokov sa daňová 
politika Európskej únie sa zameriavala na znižovanie výhod daňovej 
konkurencie rôznych krajín (ako Írsko, Holandsko, Cyprus), ktoré doká-
zali pritiahnuť významné zahraničné investície, najmä v oblasti infor-
mačných a komunikačných technológií, práve vďaka priaznivým daňo-
vým pravidlám. Je pravdepodobné, že ak sa jednohlasné rozhodovanie 
stane vecou minulosti, do minulosti pôjde aj komparatívna výhoda ma-
lých liberálnych ekonomík.

Na základe hodnotenia návrhu, by sme chceli pripomenúť, prečo je 
daňová konkurencia prospešná pre ekonomiku Európskej únie. Daňo-
vá súťaž nie je pokusom oklamať alebo kompromitovať nejakú imagi-
nárnu spravodlivosť. Naopak, umožňuje krajinám poskytnúť najlepšie 
podmienky svojim občanom a podnikom na prácu, zatiaľ čo daňová 
harmonizácia bráni ich schopnosti tak urobiť. Práve z tohto dôvodu by 
mala Európska únia byť veľmi opatrná pri pokusoch zmeniť súčasné 
podmienky a rozhodovací proces, keďže tieto zmeny môžu poškodiť 
konkurencieschopnosť celkovej ekonomiky Európskej únie.
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Kto zamestnáva najpružnejšie

Martin Vlachynský

Flexibilita trhu práce. Čarovné slovné spojenie, politikov, analytikov, 
ekonómov či médií. Nesmie chýbať pri žiadnom hodnotení konkuren-
cieschopnosti, podnikateľského prostredia, či pri návrhoch komplex-
ných reforiem. 

Ale čo to presne znamená? Nemalá časť verejnosti si pod tým pred-
stavuje jednoduchšie prepúšťanie z práce. Nie náhodou, kde je nejaká 
mela, tam nájdete zákonník práce a chystané zmeny v ňom. Či už vo 
Francúzsku, Taliansku, Grécku, Španielsku, aktuálne Maďarsko - zá-
konník práce je výbušná záležitosť, ktorú populistickí politici veľmi radi 
rozdúchavajú.

Pracovný pomer má ale dva konce. Alebo lepšie povedané – okrem kon-
ca je tu aj začiatok. Čím ťažšie a nákladnejšie spravíme rozviazanie pra-
covného pomeru, priamo úmerne s tým rastú aj náklady na jeho vznik, 
pretože v princípe je to ten istý náklad, na ktorý sa pozeráme z dvoch 
rôznych miest.

Zredukovať flexibilitu trhu práce na prepúšťanie je ako povedať, že fut-
bal je len rýchle vystieranie nohy. Viac pružnosti znamená slobodnejšiu 
dohodu medzi zamestnancom (skupinou zamestnancov) a zamestná-
vateľom ohľadom podmienok vykonávania práce. Umožňuje lepšie skĺ-
biť potreby podnikateľského modelu s potrebami zamestnanca.

Jedným zo spôsobov, ako pružnosť trhu práce zmerať, je pozrieť sa na 
parametre pracovného vzťahu, ktoré povinne stanovuje zákon. Takúto 
metodológiu používa Index pružnosti zamestnávania, ktorý zostavuje 
šesť európskych inštitútov, vrátane INESS.

Výsledky pre rok 2019 zaradili Slovensko na 32. pozíciu spomedzi 41 
krajín EÚ a OECD. Medziročne to znamená prepad o 6 priečok nižšie. Po 
nabehnutí ďalšieho zvýšenia povinných príplatkov, ktoré príde v máji 
2019, sa Slovensko prepadne ešte o 4 priečky nižšie. Alebo aj viac, ak 
ostatné krajiny budú pracovať na zvyšovaní pružnosti ich trhov.

Zlý výsledok Slovenska nie je veľkým prekvapením, na (ne)kvalitu náš-
ho trhu práce upozorňujú odborníci už roky. Čitateľa by však mohol za-
ujať opačný koniec rebríčka. Krajinou s najpružnejším trhom práce sa 
stalo Dánsko.

Áno, čítate správne - ľavicový bastión, sociálny zázrak severu. V Dán-
sku napríklad zákon neurčuje ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na 
dobu určitú, neukladá povinnosť vyplácať odstupné. Tieto parametre 
sú predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektív-
neho vyjednávania. Dánsko je svetlý príklad toho, že aj „sociálny štát“ 
môže mať prívetivé podnikateľské prostredie a že medzi zamestnan-
com a zamestnávateľom nie je vrodený konflikt, ale tento konflikt je 
väčšinou len dôsledkom huckania politikov.

HN, 10.1.2019

Vojna bez víťaza
Martin Vlachynský

Parlamentom prešiel zákon o neprimeraných podmienkach v obchod-
nom styku s potravinami. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré čoraz 
viac fušuje do podnikateľského prostredia, si môže prirátať ďalší zárez 
vo svojej križiackej výprave voči obchodníkom. Za zákon hlasovalo aj po-
merne veľa opozičných poslancov. Za zákon, ktorý ublíži obchodníkom, 
spotrebiteľom a v dlhom období aj samotným slovenským výrobcom a 
poľnohospodárom.
Vojna bez víťaza

Verejnosť zákon postrehla pravdepodobne najmä vďaka trošku bi-
zarnému poslaneckému pozmeňováku, ktorý prikázal obchodníkom zo-
brazovať minimálne 50 % podiel slovenských potravín v letákoch (práv-
nici v Bruseli si už brúsia ceruzky – podobne ako v prípade povinného 
zverejňovania podielu slovenských potravín).

Podstatnejšou zložkou zákona je ale 42 „neprimeraných podmienok“, 
doplnených 43. podmienkou, tzv. „generálnou klauzulou“. Tá hovorí, že 
neprimeranou podmienkou je „iné konanie alebo opomenutie konania, 
ktoré sa odchyľuje od poctivého obchodného styku.“ Zákon nijako ne-
definuje trhovú silu, obchodník je automatický ten zlý (hoci by to bola 
večierka v suteréne paneláku), dodávateľ je ten „vykorisťovaný“, hoci by 
to bola aj mliekareň so 150 miliónovými tržbami.

Veríme, že na to, aby Európska únia prosperovala ako politický, hospo-
dársky alebo spoločenský konštrukt. EÚ potrebuje byť viac súťaživá – 
vrátane oblasti daňovej politiky a tiež z hľadiska rešpektovania suvere-
nity a nájdenia jednohlasne dohodnutých riešení v hlavných otázkach. 
Iniciatívy zamerané na obmedzenie súťaživosti a snaha obísť zvyčajné 
procesy, tak ako boli zapísané v Zmluvách o Európskej únii, idú proti 
zdieľaným hodnotám Európskej únie.

Index pružnosti zamestnávania 2019 si môžete stiahnuť ako PDF 
na stránke iness.sk.

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2019/int_1-2019_index_pruznosti_zamestnavania_2019.pdf
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2019/int_1-2019_index_pruznosti_zamestnavania_2019.pdf
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Vzrastie minimálna 
mzda o 150 eur?

Robert Chovanculiak

Na západe sa dejú veci. Vo Francúzsku ľudia v žltých vestách prevraca-
jú autá. Prezident sa ich pokúša podplatiť zvýšením minimálnej mzdy 
o 100 eur (ale bez zvýšenia nákladov zamestnávateľov). Nespokojnosť 
rastie aj medzi ľuďmi v Španielsku a miestna vláda sa ich rozhodla opiť 
skokovým zvýšením minimálnej mzdy o 22 percent – teda o viac ako 
150 eur. Ekonómovia sú vo všeobecnosti skeptickí proti zvyšovaniu 
minimálnej mzdy. Bohatstvo ľudí sa nedá zvyšovať prepisovaním čísel v 
zákonoch. Ale aj tá časť ekonómov, ktorí obhajujú čiastočné zvyšovanie 
minimálnej mzdy, určite vo svojich modeloch nepočítajú s politikmi, ktorí 
musia hasiť požiare nespokojnej ulice. Vo Francúzsku doslova. Ich sofis-
tikované argumenty, prečo za určitých podmienok, na určitom mieste, v 
určitom čase nemusí minimálna mzda priniesť negatíva, nepredpokla-
dajú politikov, ktorých prvým cieľom je znovuzvolenie. Minimálna mzda 
tak v reálnom svete mimo univerzít nie je jemným nástrojom na vyla-
ďovanie trhu práce, ale kladivom v rukách politikov, ktorí ho neváhajú 
použiť, keď sa im to hodí.

Tento vývoj na Západe prebudil na Slovensku ambície niektorých bo-
jovníkov za vyššie mzdy. Začali po sociálnych sieťach šíriť túžbu po rov-
nakom náraste minimálnej mzdy aj u nás. Okrem skokového nárastu v 
Španielsku a vo Francúzsku pripomínajú aj zvýšenie minimálnej mzdy o 
viac ako 150 eur zo Slovinska.

V čom je problém takýchto požiadaviek? V kontexte. Namiesto fotky si 
musíme pustiť film a spýtať sa, ako v týchto krajinách rástla minimálna 
mzda počas poslednej dekády.

Odpoveď bojovníkov za skokové zvýšenie minimálnej mzdy zarazí. Ak 
by u nás rástla minimálna mzda od roku 2009 rovnakým tempom ako v 
Španielsku, dnes by sme nemali minimálnu mzdu 480 eur, ale len 350 
eur. V Španielsku totiž narástla v tomto období minimálna mzda len o 
menej ako 20 percent, pričom u nás to bolo až viac ako 60 percent.

A čo spomínané Slovinsko, ktoré si zažilo veľkých skok v minimálnej 
mzde v roku 2010? Tam bol celkový nárast 43 percent. Teda stále rela-
tívne menej ako u nás. A to nehovorím o Francúzsku, kde od roku 2009 
narástla minimálna mzda o 13 percent.

Pravda je taká, že politici na Slovensku síce nezvyšujú minimálnu mzdu 
radikálnym skokom, ale pravidelnými míľovými krokmi. A vo svojej hor-
livosti predbiehajú aj ekonomickú realitu. Počas posledných piatich ro-
kov rástla minimálna mzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej 
mzde. Výsledkom je, že patríme medzi krajiny s najvyšším podielom 
minimálnej mzdy na priemernej mzde. To nemusí byť problém v dob-
rých časoch a v západných častiach Slovenska. Ale čo v prípade, keď sa 
ekonomická situácia čo i len trochu zhorší? Stačí sa pozrieť na trh práce 
v okresoch ako Rimavská Sobota alebo Poltár. Tú sa objavujú problémy 
s rýchlym nárastom minimálnej mzdy, ktoré predpovedajú ekonómovia: 
odrezanie od trhu práce nízkokvalifikovaných ľudí, ktorí dlhodobo ne-
pracovali a sú zo zaostávajúcich regiónov, kde je veľké množstvo malých 
firiem s nízkou produktivitou a vysokým podielom miezd na celkových 
nákladoch.

SME, 18.1.2019

Zákon zakazuje mnoho činností, ktoré sú úplne štandardné, očakáva-
teľné a výhodné pre obe strany.  Napríklad neumožňuje obchodníkom 
predávať marketingové informácie (dáta kedy, koľko a kto kupuje výro-
bok dodávateľa), hoci mnohí dodávatelia mali s obchodníkmi v tomto 
zabehanú spoluprácu. Zadarmo im to obchodníci robiť nebudú, takže 
teraz si budú musieť dodávatelia najať externú agentúru na marketin-
gové zisťovanie – tipnite si, od koho bude táto agentúra kupovať údaje. 
Výrobcovia si nemôžu kúpiť špeciálne miesto v obchode, propagácia 
výrobku je výrazne obmedzená. Zakázaný je aj logistický bonus, ktorý 
umožňoval menším regionálnym výrobcom zapájať sa do distribučnej 
siete reťazcov (cez centrálne logistické stredisko). Tí teraz budú musieť 
využívať vlastnú dopravu do všetkých predajní reťazca, prípadne si za-
kúpiť dopravu od iných dopravcov.

Úplným paradoxom je de facto zákaz predávať „pod výrobné náklady.“ 
Predstavte si situáciu, keď výrobca, napríklad pestovateľ jabĺk, potre-
buje rýchlo predať zásoby. Napríklad preto, že bola nadúroda a nestačia 
sklady, alebo mu vypadol veľký odberateľ (čo bola napríklad situácia po 
zavedení ruských sankcií). Predať pod cenu dáva zmysel. Tento zákon to 
však obchodníkovi zakazuje, a to nehovoríme o „objektívnom“ stanove-
ní výrobnej ceny Zaujímavé sú vo svetle poľského hnilého mäsa aj časti 
týkajúce sa kontrol. Obchodník nemôže bez dovolenia dodávateľom po-
žadovať vlastné kontroly, musí mu stačiť papier od štátneho kontrolóra 
(áno, aj to poľské mäso kontroloval poľský štát...). Mnohé reťazce pritom 
majú vlastné, medzinárodné štandardy (Tesco má napríklad TFSM), 
ktorých plnenie od dodávateľov požadovali.

Tento zákon v dlhodobom hľadisku slovenským výrobcom uškodí. 
Dnešný maloobchod s potravinami vyzerá úplne inak, ako ten pred 20 
rokmi. Obchodník potrebuje pravidelné dodávky, v stanovenom množ-
stve, v presne danej kvalite. „Neprimerané podmienky“ sú pavučinou 
zmluvných podmienok utkanou preto, aby sa do globálneho dodávateľ-
ského reťazca dokázali zapojiť aj menší dodávatelia. O cenu sa nesúťaží 
v okrese, ani v kraji, ale na globálnom trhu.

Zákon zo slovenského výrobcu robí pre obchodníka časovanú bombu. 
Ak sa obchodník potkne pri jednej zo 43 podmienok (relatívne vágne 
definovaných – napr. čo je to „podobný výrobok“?), hrozí mu pol milióno-
vá pokuta. Akú bude mať obchodník motiváciu viac zapájať slovenských 
výrobcov, keď to pre neho bude v prvom rade znamenať viac rizika a ne-
istoty? Úspech Lidlu, ktorý stavil na úzky sortiment výrobkov od malého 
počtu dodávateľov, inšpiruje aj ďalšie reťazce zužovať sortiment. Pokiaľ 
sme v EÚ, žiadny zákon im nemôže zakázať nakupovať tovar v zahraničí. 
Nemeckí mliekari, alebo španielski paradajkári budú sotva využívať slo-
venský zákon proti svojmu odberateľovi. Slovenskí výrobcovia tak môžu 
byť odsunutí na druhú, tretiu koľaj.

Veď toto nie je prvý zákon o neprimeraných podmienkach. Ani druhý, 
či tretí – toto je už piaty zákon o neprimeraných podmienkach od roku 
2003! Ministerstvo neustále opakuje to isté, len zúrivejšie, s prísnejšími 
kontrolami a väčšími pokutami – a slovenská výroba potravín ostáva už 
dve dekády tam, kde bola.

Problémy výroby potravín vyvierajú inde, ako u obchodníkov. Nájdeme 
ich v tragicky nízkej pridanej hodnote na hektár v slovenskom poľno-
hospodárstve, v miliónoch priamych platieb pre „grófky“, v programe 
rozvoja vidieka, v zaseknutých pozemkových úpravách. Ale aj v inová-
ciách a chýbajúcom kapitále. Veď nie všetci výrobcovia sú bezmocné 
chudinky – viď žiarivý príklad slovenských paradajkárov, ktorí si našli 
cestu do reťazcov a vedia prosperovať. Vojna s obchodníkmi (miliónové 
pokuty, odvod reťazcov, neprimerané podmienky...) je vojna bez víťaza, 
len so samými porazenými.

Sme, 15.2.2019
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Hra o fiškálnu 
budúcnosť Európy
Martin Vlachynský

Koniec roka priniesol aj koniec jednej éry. Skončilo sa kvantitatívne 
uvoľňovanie pod taktovkou Európskej centrálnej banky. Aspoň tak znie 
oficiálny príbeh. Lepší termín by však znel „prerušilo sa“.

ECB síce prestáva nakupovať nové aktíva, ale príjmy zo splatných 

dlhopisov, ktoré má vo svojom držaní, reinvestuje. Súvaha Európskej 
centrálnej banky sa tak zmenšovať nebude. Úplne nezmenená ostáva 
úroková miera, ktoré je aj 10 rokov od krízy na vysoko neštandardnej 
nule. V tom istom období americký Fed dolárovú úrokovú mieru opäť 
dvihol. Hoci so sadzbou v pásme 2,25-2,5% reálny úrok vďaka inflácií 
ostáva nulový, monetárne nožnice medzi USA a Eurozónou sa ďalej 
roztvárajú.

Napriek silným rečiam politikov pri nedávnom 10-ročnom výročí krízy, 
v Eurozóne ani zďaleka nepanuje fiškálne sebavedomie. Inými slovami, 
prepotrebný prítok financií do pokladníc európskych financmajstrov 
by bez výdatnej pomoci ECB mohol mať problémy. Ako napríklad v lete 
2012, keď výnosy na talianskych 10-ročných dlhopisoch dosiahli 7% a 
hrozilo, že „grécka“ kríza dostane úplne inú príchuť.

ECB cez kvantitatívne uvoľňovanie skupovala viac dlhopisov, než členské 
štáty stíhali vydávať. Po výnosoch hladní investori by tak v najbližšom 
období mali výpadok kvantitatívneho uvoľňovania vynahradiť. Bude ich 
treba. Kým Brusel cepoval novú taliansku vládu za rozpočet, pod nosom 
sa mu rozhorel ešte väčší problém – francúzsky rozpočet. A tak kým sa 
frflajúci Taliani predsa len nechali nahovoriť, aby aspoň na papieri znížili 
rozpočtový deficit na rok 2019 z 2,4% na 2,04%, tak francúzsky deficit 
v plameňoch protestov narástol z 2,8% na dych berúcich 3,5% HDP. 
Áno, bavíme sa o druhej najväčšej ekonomike Eurozóny.

Protesty žltých viest boli možno násilné, ale nijak závratne masové. V 
„najlepší“ víkend vyrazil do ulíc celého Francúzska slovenský ekvivalent 
( pri prepočte cez počet obyvateľov) 25 000 demonštrantov. O to viac 
zaráža bezmocnosť francúzskej vlády odpovedať inak, ako kapituláciou. 
S odchodom Británie a slabnutím Merkelovej sa z Francúzska môže stať 
líder Eurozóny a celej EÚ. Líder, ktorý nie že nedokáže ísť príkladom v 
dodržiavaní pravidiel, ale je priam symbolom ich bezzubosti.

Ukončením kvantitatívneho uvoľňovania sa už trocha nudná hra s 
rozpočtami môže stať v roku 2019 o niečo zaujímavejšou. Dokáže 
Európa investorov presvedčiť, že kríza už skončila?

HN, 21.12.2018

S bezhotovostnou 
ekonomikou pomaly
Martin Vlachynský

Existuje minimálne sedem dôvodov, prečo budúcnosť bez hotovosti v 
ekonomike nemusí byť taká ružová, ako sa prezentuje.

Vo svete prebiehajú „preteky“ o to, ktorej národnej ekonomike sa podarí 
ako prvej stať sa bezhotovostnou. Alebo skôr prebieha nenápadná, 
ale intenzívna vojna proti hotovosti. Postupne boli obmedzené 
hotovostné prevody vo väčšine západných štátov. Vrátane Slovenska, 
kde momentálne platí limit 5000 eur pre firmy a 15 000 pre fyzické 
osoby. Svetové centrálne banky a vlády produkujú správy o výhodách 
finančného systému bez hotovosti, či rovno pripravujú scenáre 
prechodu. A je jedno, či sú to škandinávske krajiny, či absolutistická 
monarchia. Popredné finančné denníky vydávajú oslavné komentáre. 
Nechýbajú veľavážení ekonómovia a kartové spoločnosti.

Ani ja nechodím s bankovkami napchatými do ponožky ako Bohumil 
Stejskal a platobná karta ma v ruke nepáli. No z vízie bezhotovostnej 
ekonomiky až takú radosť nemám. Tu je sedem dôvodov:

Kontrola. Prenesením celého svojho finančného života nad ním 
strácate kontrolu. Môžete mať slušný príjem, vysoké úspory – ak vám 
bude zablokovaný účet, okamžite máte existenčný problém. Dôvodom 
môže byť omyl (napr. exekútora), podozrenie (alebo len obvinenie) z 
prania peňazí, či inej kriminality, alebo len návšteva krajiny na čiernom 
zozname.

Nutnosť sprostredkovateľa. Každá transakcia (okrem kryptomien) 
bude musieť prejsť cez sprostredkovateľa – banky, PayPal a iné. 
Každý prostredník pridáva do transakcie zvýšenú potrebu dôvery, že 
transakcia prebehne. Sprostredkovateľ bude môcť transakciu zadržať. 
To je fajn, ak ste DPHčkový podvodník, ale horšie, ak posielate peniaze 
dcére na Erasmus do Panamy.

Finančné krízy. Po skúsenostiach z Grécka, Cypru, či Bulharska asi 
netreba príliš vysvetľovať. Aj vo vyspelých štátoch sa môže stať, že v 
e-bankingu stlačíte „poslať“ - a nič sa nestane. Na vrchole gréckej krízy 
lietali manažéri s peniazmi v kufríku, aby dokázali vyplatiť zahraničných 
(a niekedy aj domácich) dodávateľov. O prežití nerozhodovali čísla na 
firemných účtoch, ale množstvo papierikov v trezore. Do banky si svoje 
peniaze nikdy neukladáte, vždy ich banke požičiavate. V tom je pomerne 
zásadný rozdiel, ktorý nevidieť, kým všetko beží tak, ako má.

Súkromie. Samozrejme, údaje o vašich nákupoch sú zamknuté v tých 
najpevnejších elektronických trezoroch a chránené balíkom zákonov. 
Ale to sú aj daňové údaje. A spomínate si, ako jeden bývalý premiér 
ktorejsi stredoeurópskej krajiny vedel zázračne vytiahnuť pred médiami 
dôverné daňové informácie toho politického oponenta, na ktorého ich 
práve potreboval?

Monetárne experimenty. Banky už dnes platia záporný nominálny 
úrok za peniaze, ktoré si „uložia“ v ECB. Štandardný manévrovací 
priestor ECB sa po poslednej kríze zúžil na minimum. Možnosť uvaliť 
záporný nominálny (ten reálny je záporný už dávno) úrok aj na úspory 
občanov, to by bola vec! To by sa tá ekonomika hneď lepšie riadila!
    
Dane. Lepší výber daní je argumentom propagátorov bezhotovostnej 
ekonomiky. Je ale aj zároveň jej rizikom. Ak máte apetít ako náš minister 
financií, počas ktorého kariéry bolo zavedených, alebo zvýšených 
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20 daní, asi je to jedno. Ale každé zvýšenie bežnej dane je politicky 
nepríjemné. Povedať voličovi do očí, že zvyšujeme DPH, to nie je len tak! 
Zvýšiť daň z finančných transakcií z 0,354% na 0,359% vyzerá oveľa 
nevinnejšie, pritom peňaženky daňovníkov to môže zaťažiť viac.

Sociálne dopady. Hotovosť pomáha ľudom lepšie plánovať svoje 
financie a menej sa zadlžovať. Cez hotovosť v šedej ekonomike sa 
dokážu zapojiť aj sociálne skupiny, ktoré inak nemajú šancu. V prípade 
veľkých prírodných katastrof, či občianskych vojen je hotovosť často 
mostom k prežitiu, či úteku.

SMEblog, 15.2.2019

Prečo sa nestavia nemocnica

Martin Vlachynský

Výstavba nemocnice Rázsochy je taká diaľnica do Košíc zdravotníctva. 
Veď sa začala stavať skôr, než Penta predala prvé tričká z Číny. O 
niektorých dôvodoch špekulovať môžeme, o jednom nemusíme – 

politické rozhodovanie nejde ruka v ruke s tvorbou dlhodobých stratégií.
Čím väčší projekt, tým väčšia hrozba zlyhania štátu pri jeho výstavbe. 
Hlavným problémom je krátkodobé plánovanie, synchronizované 
s volebným cyklom. Ministri prichádzajú a odchádzajú, ako aj celé 
vlády. Každá si chce v projekte urobiť svoj osobný zárez, každá má 
svoju skupinku „kamarátov“. Rôzne dlhodobé vládne stratégie sú 
zdrapmi papiera, ktorý často nerešpektuje ani jeho iniciátor, nieto 
ešte nasledujúce vlády. Proti neefektívnemu využívaniu zdrojov (po 
slovensky: kradnutiu v medziach zákona) zase vznikla paralyzujúca a 
nie veľmi účinná pavučina pravidiel verejného obstarávania.

Riešením by bolo viac dôvery, autonómie, ale nevyhnutne aj viac 
osobnej zodpovednosti. Pre riaditeľov škôl, nemocníc, úradov, či 
manažérov veľkých projektov. Tak ako to funguje (nie dokonale, ale 
lepšie) v súkromnom sektore – tu máš zdroje, nakúp za ne hoci aj 
jednorožce pľujúce dúhy, ale každý rok sa ukáž s výsledkami. S číslami, 
nie slovami.

Nakoniec, taká bola aj pôvodná myšlienka premeny nemocníc na 
samostatné subjekty z čias Dzurindovej vlády. V ideálnom svete by 
UNB dostala na začiatok zdroje (napríklad dlhodobý úver, pokojne aj 
zvýhodnený!) a sama by rozhodla, či ho použije na výstavbu novej 
nemocnice a staré budovy predá, alebo ich radšej zrenovuje, alebo 
nakúpi spomínané jednorožce. Tak, aby mohla čo najlepšie plniť svoju 
úlohu v systéme. Nie s výhľadom do najbližších volieb (potom potopa), 
ale dlhodobo. Štát by bol len zadávateľom týchto úloh, objednávateľom 
služieb pre občanov.

Samozrejme, takýto systém si pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje 
disciplínu – napríklad žiadne pravidelné oddlžovanie. Aj preto je nechuť 

osamostatniť sa obojstranná – štát nechce svoje „dietky“ pustiť do 
krutého sveta dospelých a tým je aj tak pod jeho krídlami dobre. Potom 
sa to končí tak, že novú nemocnicu treba v prvom rade vydupať, ako sa to 
podarilo v Martine (hoci nehovor hop, kým štátna nemocnica nestojí...). 
Alebo keď chce neurochirurgia nový operačný stôl, tak si dva roky ping-
ponguje zadanie s ministerstvom vnútra a stoly nikde. Rázsochy nikde. 
Len opadanej omietky je dosť.

HN, 11.2.2019

Spomienky na 
premárnené zlaté časy
Martin Vlachynský

Minulý týždeň sme sa od na dôchodok sa chystajúceho ministra financií 
dozvedeli, že ekonomický vrchol máme za sebou. Aby ste sa nedivili, ak 
ste si to nevšimli. On vás varoval!

Všimnúť si vrchol nebolo jednoduché. Áno, utešene nám rastie HDP, 
mzdy, klesá nezamestnanosť. Štátny rozpočet preteká príjmami – od 
roku 2016 narástol výber daní a odvodov o 5 miliárd eur. Ak neviete, 
či je to veľa alebo málo – príjmy verejnej správy sú okolo 30 miliárd 
eur. Z toho nemalá časť doslova padla z nebies – veď len v roku 2018 
boli príjmy nakoniec vyššie o 950 miliónov eur, než si verejná správa 
pôvodne na ten rok naplánovala.

Napriek tomu vravíte, že ste si vrchol nevšimli? No, ak ste pozerali 
na to, čo robí, alebo skôr nerobí vláda, tak sa ani nedivím. Zlaté časy 
mohli byť obdobím veľkých zmien. To, že vyrovnaný rozpočet napriek 
dodatočným príjmom nebol v roku 2017 (ako pôvodne zvažoval 
Kažimír), ale má byť až v tomto roku (vzhľadom k chystaným sociálnym 
balíčkom a ekonomickému vývoju v Európe je podmieňovací spôsob na 
mieste) odpustime. Ale všimli ste si čokoľvek iné? Nie, o reformy vláda 
na vrchole ani nezakopla.

Začnime školstvom. Bývalý minister Plavčan najskôr sfúkol návrh 
reformy od aktivistov, lebo on mal v pláne „najväčšiu reformu za 25 
rokov.“ Nič, a k rovnakému nič smeruje aj jeho nasledovníčka. Alebo 
poľnohospodárstvo. Oprava dotačného systému? Participácia na 
tvorbe programov Rozvoja vidieka? Nič, našli sa peniaze na zelenú 
naftu, nenašli sa na rozbehnutie pozemkových úprav, ktoré slovenské 
poľnohospodárstvo zúfalo potrebuje. Aspoň zdravotníctvo? Nie, okrem 
piateho kola oddlžovania nemocníc sa nič zásadné nezmenilo. Možno 
opatrný prísľub na stratifikáciu nemocníc do roku 2030. Zadlžovanie 
pokračuje, priemerný vek všeobecných lekárov a pediatrov ďalej rastie, 
a z rozpočtu sa zase časť zdrojov presunula z poistencov štátu na iné 
účely.

Reforma ESO zďaleka nedosiahla sľubované zmeny. Počet 
zamestnancov verejného sektora nie len že neklesá ale každoročne 
narastá o tisícky ľudí. Zároveň sme sa nedočkali žiadnych manažérskych 
zmien v spôsobe riadenia ľudí a ich odmeňovania na základe úspešnosti 
dosahovania cieľov. Investuje sa hlavne z eurofondov, takže sa nakupujú 
vlaky a kilometre diaľničných tunelov, kým existujúci vozový park a 
cesty prvej triedy sa rozpadajú pre zanedbanú údržbu.

SMEblog, 11.2.2018
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Zdravotníctvu škodí 
rozhodovanie ad hoc
Martin Vlachynský

Rozhovor s redaktorkou Zdravotníckych novín Janou Andelovou.

Nie je veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú zdravotnou politikou a komentujú ju. 
Čo vás nasmerovalo, aby ste sa zdravotníctvu venovali vy?

V rokoch 2006 – 2007, keď INESS vznikal, jednou z prvých hlavných tém 
bolo zdravotníctvo. Išlo o obdobie najväčších reforiem, keď kolegovia 
vydali publikáciu Zdravý zisk, zdravotníctvo z hľadiska ekonómie a 
fungovania verejného sektora bola významná téma. Potom sme sa 
na nejaký čas odmlčali, tým, ako sa menila vláda, nebol priestor na 
akékoľvek zmeny v zdravotníctve. Podiel zdravotníctva na ekonomike 
vo vyspelých štátoch neustále rastie, stále je to významnejšia časť 
ekonomiky.

Napríklad v USA už takmer pätinu americkej ekonomiky tvorí 
zdravotníctvo. Preto aj z hľadiska blízkej budúcnosti je veľmi dôležité, 
aby tento sektor fungoval dobre, efektívne, pretože to bude znamenať 
nielen lepší zdravotný stav nás všetkých, ale aj silnejšiu ekonomiku. 
Prosperujúca, vyspelá ekonomika musí mať aj kvalitný zdravotný 
systém, ak nie je efektívny, zožerie množstvo zdrojov, zo všetkých iných 
strán ich do seba pohltí ako čierna diera.

Možno si už vláda uvedomuje, že nebude možné donekonečna ťahať 
ten vozík za sebou a tváriť sa, že nič sa nedeje. Aj laická verejnosť musí 
vnímať, že vznikajú skutočne vážne problémy. Vidíme, či už na úrovni 
ministerstva alebo na viacerých úrovniach, snahu niečo meniť a chceme 
prispieť do diskusie.

Čo môžu priniesť do zdravotníctva súkromné spoločnosti ako napríklad 
Amazon či IBM, ktoré postupne vstupujú do tohto sektora?

Za posledných 70 rokov nastal v sektore veľmi významný posun. 
Predtým sa riešili infekčné choroby, problémom bola tuberkulóza, 
osýpky a podobne. Riešením týchto problémov bolo očkovanie, 
zlepšenie hygieny, antibiotiká atď. Dnes zasa vyspelý svet čelí a čoraz 
viac bude čeliť chronickým chorobám, čo kladie iné nároky na systém. 
Bude sa meniť manažment zdravia, či už z individuálneho hľadiska 
alebo z hľadiska štátu. Tak ako si ľudia za posledné dekády budujú 
vzdelanie, kariéru, myslím si, že pre spokojný, úspešný, zdravý a bohatý 
život každého z nás bude dôležité, aby sme si aktívne manažovali naše 
zdravie už od relatívne skorého veku. Budeme čeliť rôznym výzvam 
a bude veľmi dôležité, či budeme vedieť chronickým problémom 
efektívne čeliť.

Aj mnoho inovatívnych spoločností vidí v tomto obrovský potenciál, 
nie je to len Amazon, ale ktorákoľvek technologická firma, Google, 
Facebook, Microsoft, každá z týchto spoločností otvára alebo už má 
otvorenú nejakú divíziu, ktorá rieši otázky zdravia, a najímajú svetových 
odborníkov. Väčšinou sú to kardiológovia, čo poukazuje na to, že 
problémy obehového systému sú top 1 v chronických problémoch, 
ktoré budú zaťažovať obyvateľstvo. Tieto spoločnosti to vnímajú ako 
veľký potenciál. Napríklad v USA sa Amazon, J.P.Morgan a Berkshire, 
ktorí majú spolu 1,2 milióna zamestnancov, spájajú, aby si pre svojich 
zamestnancov vytvorili vlastný systém zdravotnej starostlivosti ako 
benefit, prostredníctvom vlastných kliník. Ak aj zamestnávatelia budú 
chcieť mať výkonných zamestnancov, ktorí dokážu fungovať aj po 
päťdesiatke, šesťdesiatke, bude to nevyhnutnosťou.

Zároveň bude dôležité, ako budú v systéme nastavené motivácie, 
pretože motivovať zdravý životný štýl nie je jednoduché rozhodnutie. 
Jedna vec je týždeň užívať tabletky, druhá vec je, ak máte zvýšený 
cukor v krvi, zásadným spôsobom zmeniť svoj životný štýl. To nie je 
jednoduché. Preto je dôležité, aby v systéme boli nastavené motivácie 
tak, aby ľudia cítili, chápali, že do svojho zdravia musia investovať, aby 
v budúcnosti boli za to nielen oni, ale aj celá spoločnosť, odmenení 
tým, že ich zdravotný stav bude lepší a potreba intenzívnej a drahej 
zdravotnej starostlivosti sa odsunie do vyššieho veku.

V čom je dôležitá stratifikácia?

Štruktúra nemocníc na Slovensku vychádza z obdobia druhej polovice 
socializmu, keď riešením v zdravotníctve boli betón, tehly, betón, 
tehly a postele, vybudovala sa rozsiahla sieť zdravotných zariadení 
a ideálom je nemocnica na okraji mesta, kde je doktor Sova, ktorý 
všetkým pacientom pomôže, ľudia tam prídu s pečenou kačkou, on im 
poradí a všetko dobre dopadne. Lekári asi sami najlepšie vedia, že dnes 
už zdravotná starostlivosť takto nefunguje. Aj pacient so zdravotným 
problémom vidí, že absolvuje niekedy dlhú reťaz úkonov od úvodných 
vyšetrení až po zákroky, ktoré vyžadujú špecifické odborné schopnosti.

V starostlivosti zohráva rolu dlhodobý manažment pacienta, akým 
spôsobom sa jeho stav mení, či sa zlepšuje alebo zhoršuje, a ako 
upravovať liečbu, aby sa zlepšoval. A v tomto čoraz menšiu rolu zohráva 
to, či v mojom meste, kde bývam, je nemocnica, pretože iná situácia 
bola v 60. rokoch, keď nikto nemal auto, cesty boli z čadičových blokov, 
autobus išiel len párkrát za deň alebo sa objavila rozhrkaná sanitka. Ak 
mám naplánovaný zákrok, hodinová alebo dvojhodinová vzdialenosť 
dnes nie je niečo, čo by malo pacienta odrádzať od toho, aby bol 
nasmerovaný do špecializovaného centra.

Napriek možnému riziku sa pri pôrodniciach ukazuje opak.

V prípade pôrodníc je to dvojsečné, na jednej strane vidíme intenzívnu 
debatu o ich kvalite, zostavujú sa rebríčky, boli vydané rôzne príručky, 
ako by to malo vyzerať, hlavne nespokojné pacientky píšu mnoho 
blogov, odporúčajú si medzi sebou, kde rodiť, kde nerodiť, mnohé chodia 
rodiť do Rakúska, na Moravu atď. Vidno, že v tomto segmente si už časť 
pacientov vyberá cielene, kto im poskytne zdravotnú starostlivosť.

Zároveň sme však videli napríklad v Banskej Štiavnici či vo Svidníku, 
že ešte stále pretrváva veľmi silný pocit, že dostupná zdravotná 
starostlivosť znamená, že tam dôjdem peši z môjho domu. Treba však 
povedať, že v 21. storočí toto nie je dostupná zdravotná starostlivosť. 
Geografická vzdialenosť nehrá rolu, pokiaľ sa nebavíme o subsaharskej 
Afrike, kde musíte prekonať 500 kilometrov na bicykli, aby ste prišli do 
nejakého zariadenia. V rámci Slovenska by geografická vzdialenosť 
nemala znamenať dostupnú zdravotnú starostlivosť.
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Pomohlo by odpolitizovanie témy?

Práve Štiavnica aj Svidník ukazujú, ako pomohlo aj to, že 
prevádzkovateľom nemocnice bola súkromná spoločnosť. Samozrejme, 
tá musí, aj z dôvodu svojej značky a mena, vnímať reakcie verejnosti, ale 
určite výrazne utlmenejšie, ako by to bolo napríklad v prípade mestskej, 
VÚC alebo štátnej nemocnice. Z tohto hľadiska pomáha, že niektoré 
subjekty sú samostatné. Ak však volič bude vyžadovať, ak bude mať 
pocit, že potrebuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v podobe 
nemocnice, do ktorej dokráča, tak vždy budú politici, ktorí mu to budú 
sľubovať.

No myslím si, že racionálnejšia časť politikov si viac-menej uvedomuje, 
že musia nastať zmeny, nielen finančné, ale napríklad aj to, že dlhodobá 
starostlivosť na Slovensku zásadným spôsobom absentuje. A toto je 
jeden zo spôsobov, ako ju na trh priniesť. Dúfam, že aj voliči uvidia, že 
zdravotnú starostlivosť získajú v nemocnici či v pôrodnici, ktorá je síce 
možno v druhom okresnom meste alebo o 35 kilometrov ďalej, ale že sa 
zásadne nič nemenilo v ich dostupnosti.

Ako hodnotíte rekreačné poukazy pre zdravotníkov?

Je to nesystémový prvok, ktorý síce predstavuje akoby odpustenie 
daní a odvodov z časti príjmu, ale netvárme sa, že to je nejaký bonus. 
Jednoducho zamestnávateľ má mzdové prostriedky, z ktorých časť dá 
priamo na mzdy a časť na rôzne benefity, a momentálne má nanútený 
takýto benefit. Je to ako keby zamestnanci dostali nezdanenú a 
nezodvodenú časť, ale zároveň je im prikázané, akým spôsobom ju 
majú použiť. To je veľmi nešťastné riešenie, zamestnanec by mal mať 
slobodu pri disponovaní svojimi prostriedkami podľa potreby.

Ak vláda chcela spraviť úľavy pre zamestnancov, mohla to urobiť 
napríklad zvýšením nezdaniteľnej sumy. Čo sa týka zdravotníctva, sú to 
náhle kroky, náhle skoky vo výdavkoch, s ktorými je potom veľmi ťažké 
pracovať, keďže rozpočet v sektore je daný. Potom sa to celé hasí cez 
odvody za poistencov štátu, v novembri sa opäť bude dvíhať sadzba, 
ako sme to zažili už niekoľkokrát, pretože sa zistí, že peniaze nie sú. 
Zdravotníctvu škodí rozhodovanie ad hoc, keď sa niekto zobudí a vymyslí 
si, že od zajtra budú rekreačné poukazy. Že to nebolo zapracované v 
rozpočtoch, nikoho nezaujíma. Také skokové, náhle, nesystematické, 
nesystémové opatrenia zvyšujú neistotu a riziko v systéme.

Aký názor máte na platový automat?

Platové automaty sú demotivujúce pre tých, ktorí sa snažia viac alebo by 
sa chceli snažiť viac, resp. sú lepší, a naopak motivujú tých, ktorí vedia, 
že v inej oblasti by ich možnosti boli o niečo nižšie. Takýmto spôsobom 
sa nastavujú motivácie nie úplne šťastne. Mzdy by mali byť čo najviac v 
kompetencii samotných poskytovateľov, mali by mať autonómiu v tom, 
akým spôsobom budú nakladať so svojimi zdrojmi a možnosti väčšej 
diferenciácie.

Platový automat bolo také z núdze cnosť riešenie, pretože reforma 
smerom k väčšej autonómii pre poskytovateľov je oveľa náročnejšia ako 
schváliť zákon, podľa ktorého rastú mzdy podľa vzorca. Systém by sa 
mohol posunúť ďalej od rigidného spôsobu odmeňovania.

Aký názor máte na outsourcing služieb v nemocniciach?

Pýta sa niekto automobilky, či si outsourcuje výrobu volantov? 
Podľa mňa na to nie je univerzálna odpoveď a prípad od prípadu je 
to rôzne. Mali by byť nastavené jednoduché pravidlá, že nemocnice 
sú samostatne fungujúce subjekty. Potom je už na manažmente, 
aby hospodáril so zvereným majetkom najlepšie, ako vie. Neexistuje 

univerzálna odpoveď, jednoducho mali by konať čo najefektívnejšie a 
čo najhospodárnejšie.

A to sa už rieši piate oddlžovanie.

Zajacove plány mali v sebe istú ideu, aby minimálne pre subjekty bolo 
jasné, ako hospodária. Druhá vec je, že najväčšia diskusia je o tom, či 
nemocnice dostávajú zaplatené toľko, ako sú porovnateľné sumy pri 
zarátaní náročností prípadov.

V tomto môže čiastočne pomôcť DRG systém, ktorý odhalí na tvrdej 
technokratickej úrovni, či je to skutočne tak, že ten istý zákrok v Bratislave 
a v lokálnej nemocnici má rôzne náklady. DRG však nepovažujem za 
úplne nepriestrelné, on sa tvári, že slepé črevo operované v Rimavskej 
Sobote a slepé črevo operované v Bratislave je to isté. No nie je to úplne 
ten istý produkt, z tohto hľadiska má podľa mňa aj DRG slabiny.
Posun by však mohol byť minimálne v tom, aby sa konečne podarilo 
rozlúsknuť, ako to je naozaj. Pretože jedni hovoria o tom, že sa v 
nemocniciach plytvá, a druhí tvrdia opak. Je trochu smutné, že po tých 
rokoch stále nie sme schopní ukázať ani len čísla, čo koľko stojí a čo sa 
za to skutočne dostane.

Čo ste preferovali pri revízii úhrad liekov? Mala alebo nemala ministerka 
podpísať revíziu navrhovanú súkromnou poisťovňou?

Ako laik nedokážem plne posúdiť, či mala pravdu jedna alebo druhá 
strana. Počul som na to rôzne názory, napríklad, že sa bavíme len o 
tom, že pacienti by mali iné balenie či farbu liekov, ale v podstatne o nič 
nejde. Ale videl som aj vyjadrenia odborníkov, podľa ktorých by to mohlo 
v niektorých diagnózach spôsobiť zásadné problémy v liečbe. Čo však 
považujem za problém ako ekonóm, je to, že sú určené pravidlá a buď by 
sa mali rešpektovať, alebo by sa malo otvorene povedať, že pravidlá nie 
sú dobré a treba ich čo najskôr zmeniť. Je nesystémové, keď ide čisto o 
politické rozhodovanie.

V tejto súvislosti sa spomínalo aj pôsobenie farmaceutických firiem na 
Slovensku a ich zisky.

Celkovo veľmi nerád počúvam, že niekto má veľké, nadmerné zisky. 
Nič také ako nadmerný zisk neexistuje. Ako sa má merať? Čistý pomer 
k tržbám alebo ako? My nevidíme utopené náklady vo výskume a 
podobne. Tento problém vnímam skôr cez optiku intelektuálneho 
vlastníctva práv k patentom, ktorý vo svete momentálne funguje a nie 
je podľa mňa efektívny. A koľko z tých, ktorí hovoria, že farmafirmy majú 
nadmerné zisky, vlastní akcie týchto farmafiriem? Pretože ak je to taký 
skvelý biznis, tak si všetci môžeme akcie týchto firiem kúpiť a budeme 
bohatnúť na dividendách. Keď sa však pozrieme, ako sa vyvíjajú akcie a 
ako sa vyvíjajú dividendy týchto spoločností, tak ani farmafirmy nie sú 
zlatá baňa.

Je možné povedať, čo je najväčšia čierna diera v zdravotníctve?

Keby existovala jednoduchá odpoveď, vedeli by sme celý systém 
posunúť. Jeden z dôvodov je, že nevieme, čo kde ako tečie. Potom 
napríklad vidíme, ako jedna poisťovňa je schopná dosiahnuť stratu a 
ďalšia poisťovňa dosiahne zisk. Vidíme tam veľké nezrovnalosti, ale 
netrúfam si ukázať na vinníka. Máme revíziu výdavkov v zdravotníctve, 
kde bolo poukázané na nejaké možné úspory. Čierna diera je možno 
samotné nastavenie systému, dnes napríklad systém nedokáže 
včas zachytiť diabetického alebo potenciálne diabetického pacienta 
a motivovať ho k tomu, aby so svojím stavom niečo robil ešte pred 
momentom, keď to začne byť problém. Lebo potom sa riešia drahé 
komplikácie. Chýba prevencia a včasné podchytávanie chronických 
problémov a ich riešenie.
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Ako by pomohla finančná zodpovednosť za svoje zdravie?

Poistný systém by mohol pomôcť. O tom sa hovorí už 15 rokov, ale 
nikam sa to nepohlo. Treba povedať, čo sú prioritné diagnózy, čo je 
bonus, stanoviť základný poistný produkt, na ktorý má nárok každý od 
bezdomovca po premiéra, a k tomu umožniť vznik nadstavby, kde ľudia 
budú motivovaní pracovať na svojom zdraví. Finančne nemusí ísť o 
zvýšenie ceny, môže to byť, naopak, zníženie ceny poistky.

Napríklad v Japonsku viacerí zamestnávatelia odmeňujú zamestnancov 
na základe ich hmotnosti, či životného štýlu a podobne.

Aktuálne sa rozpráva o dani z cukru, čo je však zlý príklad, ako k tomu 
pristupovať, lebo obezita je obrovský problém. Ale povedať, že zdaníme 
cukor a tým ideme bojovať s obezitou, je totálne zjednodušenie 
problému.

Zdravotnícke noviny/Mediweb, 5.2.2019

7 ekonomických 
hriechov vo Venezuele
Martin Vlachynský

Väčšina obyvateľstva vo Venezuele sa prepadla do chudoby, ľudia trpia 
podvýživou, zdravotný systém je na hranici kolapsu. Priemysel v krajine 
postupne zaniká, vrátane rozpadu kľúčového ropného priemyslu. 
Ako sa ale krajina do tejto situácie dostala? Niekto by povedal „lebo 
socializmus“ a tým by to mohlo skončiť. Pozrime sa ale hlbšie, než len 
na ideologické heslo.

Začnime tým, že Venezuelu už podobné niečo zažila. Ropné šoky v 70. 
rokoch priviedli krajinu k veľkému bohatstvu. Ekonomická disciplína 
juhoamerických krajín nebola nikdy ich silnou stránkou. A vo Venezuele 
bola dekáda obdobie hodovania. Tá sa skončila v 80. rokoch spolu s 
poklesom cien ropy.

Keď v roku 1999 nastúpil Hugo Chávez, prvých pár rokov to vyzeralo 
na niečo, čo Venezuela už viac krát zažila. Charizmatický plukovník 
nasľuboval, čo mikrofón uniesol a keďže sa svetové ceny ropy práve 
odrážali z dna 17 dolárov za barel, mnohé sľuby aj plnil. Štedré sociálne 
programy vyzdvihli z chudoby milióny ľudí – miera chudoby klesla z 
50% na 30%. Zlepšila sa dostupnosť zdravotníctva a zdalo sa, že ani 
ekonomika netrpí. Prvú dekádu bola inflácia v krajine nižšia, ako bol 
priemer za 80. roky. Devízové rezervy krajiny utešene rástli.

Venezuelčania Chaveza milovali a milovali ho aj mnohí západní 
intelektuáli, či hviezdy. Sean Penn, Naomi Klein, Michael Moore, 
Noam Chomsky, alebo aj ekonomický nobelista Joseph Stiglitz peli 
chválospevy na Huga Cháveza. Kto sa ale skutočne pozeral na jeho 
kroky v hospodárskej politike, tušil, že v krajine sa varí katastrofa.

Prečo má Nórsko (5 miliónov obyvateľov) vytvorený gigantický štátny 
investičný fond, do ktorého za 20 rokov nasporili 1000 miliárd dolárov 
príjmov z ropy (50 rozpočtov celého slovenského štátu)? Pretože keď 
peňazovody do ekonomiky necháte naplno pustené, skôr alebo neskôr 
sa vám začnú prelievať do inflácie. Vo Venzuele nikto nič nesporil. Na 
vrchole boomu mala krajina z ropy ročne 50-100 miliárd dolárov. To bol 
hriech prvý.

Spomínanú infláciu sa Chávezovi darilo krotiť len za cenu tvrdo 
regulovaných cien na zhruba 400 základných produktov. To bol hriech 

druhý. Regulované ceny vedú k nedostatkom, keďže neumožňujú 
dostatočne ziskovú výrobu a do výroby potom nevstupuje kapitál. 
Produktívna strana ekonomiky trpí. Nedostatok legálneho tovaru bol 
problémom vo Venezuele už za čias ropného boomu.

Dnes máme na Slovensku vďaka ekonomickému boomu obedy 
zadarmo, vlaky zadarmo, vymýšľa sa národný letecký dopravca, či loďky 
na Dunaji. Predstavte si tie sociálne balíčky, ak by vláda mala k dispozícii 
dvojnásobný rozpočet. Presne to sa stalo vo Venzuele. Míňalo sa veľa 
– a neefektívne. Gigantické železničné plány a ďalších 4000 projektov 
sa rozbehlo, ale ani po rokoch nedokončilo. Míňalo sa aj na kamarátov. 
Odhady hovoria, že až 40% exportovanej ropy bolo predaných pod 
cenu, či rovno darovaných spriazneným režimom v Južnej Amerike. 
Nakupovali sa stíhačky, či luxusné prezidentské lietadlo. Dotovala 
sa elektrina (prakticky zadarmo), či benzín. Na tieto dve dotácie išlo 
v istých momentoch dokonca viac, ako na zdravotníctvo a školstvo 
dokopy.

Obrovské zdroje sú obrovské pokušenie. Hriech tretí sa pretavil do 
hriechu štvrtého. V krajine sa rozbehla gigantická korupcia. Odhaduje 
sa, že na 95% štátnych zákaziek v krajine nie je žiadne verejné 
obstarávanie. Tendre sa automaticky považujú za „odmenu“. Veľkú 
moc získala armáda, ktorá má na starosti aj vymáhanie mnohých 
ekonomických regulácií (napríklad dozerajú na ceny v obchodoch).

Ako sa situácia s cenou ropy začala otáčať, začal výraznejšie pribúdať 
hriech piaty – tlačenie peňazí, ktoré malo nahradiť výpadky príjmov. 
Asi netreba príliš vysvetľovať, že v tomto momente sa pád začína 
urýchľovať. S rastúcou infláciou rástol aj tlak na kontrolu cien a s ním 
aj zlá situácia výrobcov a obchodníkov. Začal nastupovať hriech šiesty 
– znárodňovanie. Či už formálne, alebo neformálne. Teda také, keď 
síce majetkom oficiálne disponujete, ale nemáte reálne vlastnícke 
práva. Cementárne, oceliarne, veľké farmy, potravinárske spoločnosti, 
či prístavy postupne prechádzali pod kontrolu štátu, väčšinou armády, 
ktorá prevzala manažérske riadenie. Prakticky okamžite začala upadať 
výroba naprieč všetkými sektormi. Kapitálové vybavenie sa rozpadalo. 
Najviac to je cítiť v ropnom priemysle, ktorý dokáže vyprodukovať stále 
menej ropy, hoci zásoby sú obrovské.

Siedmym hriechom je odmietnutie reality. Snaha udržiavať absolútne 
nereálny výmenný kurz bolívaru, zahmlievanie či priam zrušenie 
štatistík (mnohé zdravotné štatistiky sa prestali sledovať už v roku 
2010). Útoky na podnikateľov, či zahraničných investorov postupne z 
krajiny vyhnali aj tých najodvážnejších. Letecké spoločnosti nevedeli 
dostať peniaze z krajiny (vo výške 3,5 miliardy dolárov) a prestali do 
Venezuely lietať. Obrovská kriminalita dokonala s turizmom svoje.

Nie prepad cien ropy (problémy mali už pred ním), ani zahraničné 
sankcie (začali až v 2017 a týkajú sa len obchodu s USA, ktoré však stále 
venezuelskú ropu nakupujú) nespôsobili pád venezuelského sna. Bolo 
to týchto 7 hriechov. Chávez sa od svojich predchodcov odlišoval dvoma 
vecami – relatívne širokou spoločenskou podporou a šťastím, že začal 
vládnuť na cenovom dne ropného trhu, po ktorom nasledoval zhruba 
9-násobný nárast cien. Bol to klasický juhoamerický el presidente, ale 
na steroidoch.

Osud Venezuely sa nám môže zdať vzdialený. Ale jednotlivé hriechy sú 
častou agendou politikov aj u nás, aj v západnom svete. Veď práve teraz 
slovenská vláda uvažuje nad reguláciou cien v obchodoch.

blogSME, 1.2.2019
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Menej chudoby, alebo 
viac nerovnosti?
Martin Vlachynský

Západný svet sa zišiel, aby si poplakal nad novou štúdiou organizácie 
Oxfam. Podľa ich výpočtov vlastní 26 miliardárov toľko, čo chudobnejšia 
polovica obyvateľov Zeme.

Ekonómka Deirdre McCloskey kedysi vo svojom komentári ku knihe 
Pikettyho o nerovnosti napísala: „V 16 rokoch si mladý človek po prvý 
krát všimne existenciu chudoby. Bohužiaľ, v tom veku ešte nemá 
intelektuálnu výbavu na to, aby pochopil príčiny jej vzniku.“ Veru, ja 
sám som vtedy čítal Che Guevarov „Bolívijsky denník“. Svetonázor je ako 
futbalový klub – je to emocionálna záležitosť a veľmi ťažko sa mení za 
druhý.

Oxfam používa podivnú metodiku, ktorá odčíta dlh človeka od jeho 
čistých aktív. Potom im vychádza, že IT študent na Harvarde s dlhom 
na školnom je chudobnejší, ako africká sirota. Študent na Harvarde je v 
skutočnosti bohatší – v porovnaní s negramotnou sirotou vlastní totiž 
obrovský vedomostný kapitál a zároveň má prístup k neporovnateľne 
väčšiemu spoločenskému kapitálu (inštitúcie poskytujúce vzdelanie, 
bezpečnosť, či spravodlivosť), z ktorého môže čerpať. Toto je ale kapitál, 
ktorý treba zo štatistik náročne dolovať. A kazí výsledky, ktoré potom 
predávajú noviny a knihy.

Ďalší faktor, ktorý tieto štúdie vynechávajú, je kreatívna deštrukcia. 
Kapitál totiž podlieha skaze rýchlejšie ako burčiak. Pamätáte si, že pred 
dvoma rokmi tých miliardárov podľa Oxfamu nebolo až 26, ale len 8? 
Dokonca aj podľa ich vlastnej metodiky sa majetok miliardárov rozriedil a 
spodná polovica ľudstva si polepšila. Inovácie miliardárov vynášajú hore 
a potom zase zrážajú dole. Napríklad akcie Apple stratili za posledné 3 
mesiace 30% svojej hodnoty.

Pokles absolútnej chudoby v posledných dekádach prekvapil aj tých 
najväčších optimistov. Dnes stretnete čínsku strednú triedu, ako si 
fotí Michalskú bránu. Ich rodičia pritom ešte okusovali kôru zo stromov 
počas Veľkého hladomoru. Elektrifikácia, dostupnosť pitnej vody, liekov, 
kvalita stravy – jeden ukazovateľ za druhým ukazujú obrovský pokrok 
ľudstva za posledných 30 rokov. Musíme ale priznať fakt, že nerovnosť 
existuje. Prečo nás to ale tak irituje? Čo chýba tomu 16-ročnému človeku 
k pochopeniu nerovnosti? Chýba poznanie, že nerovnosť nevzniká tým, 
že niekto viac ujedá z jedného koláča. Nerovnosť vzniká tým, že niekto 
tých koláčov napečie viac ako druhý.

Niekto napečie viac, pretože mu pomáhajú politické kontakty, udelenie 
monopolu, či centrálna banka. Ale pozrite sa na zoznam tých miliardárov. 
Väčšina z nich napiekla počítačové programy, supermarkety, či oceľ. Ja 
som rád, že to robia.
Nebojujme proti nerovnosti, bojujme proti chudobe. To je úplne iný boj s 
inými prostriedkami. Lebo už sme raz pod vedením rôznych bradatých a 
fúzatých pánov proti nerovnosti bojovali a skončilo to mŕtvymi pekármi 
a prázdnymi taniermi.    

HN, 28.1.2019

Do nového roka s 
bojovou náladou
Martin Vlachynský

Koncoročné hodnotiace a výhľadové komentáre príliš neobľubujem. 
Malo by v nich byť pokiaľ možno všetko, ale keďže priestor je obmedzený, 
tak poriadne zase nič. Naviac treba niekedy umelo hľadať prepojenia 
medzi odchádzajúcim a prichádzajúcim rokom.
Do nového roka s bojovou náladou

Našťastie, záver roka 2018 ponúkol hneď niekoľko krásnych 
premostení do roka nového. Definitívne zatvorenie pôrodnice vo 
Svidníku bolo presne také, ako sa dalo očakávať - emotívne. Zároveň 
je predzvesťou oveľa búrlivejších emócií, ktoré začnú prichádzať spolu 
s čoraz konkrétnejšou podobou vytúženého a hýčkaného dieťaťa 
Ministerstva zdravotníctva – stratifikáciou. V roku 2019 budú musieť 
politici nahnevaným voličom začať vysvetľovať, že moderné a efektívne 
zdravotníctvo (ktoré chcú voliči úplne všetkých strán) nemá podobu 
nemocnice na okraji mesta s doktorom Sovou. Vzhľadom k súčasnej 
politickej rezignácií na čoraz väčší populizmus som v tomto bohužiaľ 
skeptik.

Nie vysvetľovať, ale konať bude treba v prípade VšZP. Po tom, ako 
poisťovňa vykopla z bránkovej čiary finančnú loptu (alebo jej skôr 
pomohla rastúca ekonomika a odvody?), ju nečakane a bez slova opustil 
kapitán. To nikdy nie je dobré znamenie. Koncoročné naťahovačky s 
ambulantným sektorom a nie kritická, ale napriek tomu jasná strata 
poistencov dáva tušiť, že o „Všeobecke“ budeme veľa počuť aj v novom 
roku.

Dodatočne odklepnutých 55 miliónov na poistencov štátu pomôže, 
ale už klasický problém nesúladu medzi sľubmi politikov (vyššie 
mzdy zdravotníkov) a finančnou realitou v systéme pravdepodobne 
nevyriešia. Byť otvoreným zástancom viac trhu v slovenskom 
zdravotníctve je zriedkavá choroba, ale ja si doprajem luxus sa k nej 
prihlásiť. Sektor potrebuje menej centrálneho rozhodovania o platoch, 
oddlžovaniach, či predvolebných kapitálových injekciách. Zodpovednosť 
za vyhladzovanie ekonomických cyklov by mali na svoje plecia cez 
tvorbu rezerv vziať poisťovne (nech ich konkurencia má aspoň nejaký 
zmysel), nie ministerskí úradníci.

Nový rok bude plný bojov a konfliktov. Nič nezvyčajné v slovenskom 
zdravotníctve. Najväčšia hodnota za peniaze v zdravotníctve sa 
však nevybojováva v ministerských zasadačkách, ale v našich 
domácnostiach. Ako pokročilý tridsiatnik som príslušníkom druhej 
generácie, zasiahnutej epidémiou civilizačných chorôb. Do nového 
roka preto vstupujem s glukomerom, tlakomerom a odhodlaním na 
pravidelné preventívne testy. Treba sa udržať v kondícií, na reformy v 
zdravotníctve si pravdepodobne počkáme dlhšie, ako do budúceho 
roka...

Zdravotnícke noviny, 1.2019
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Koľko nás bude stáť 
odvod reťazcov?
Martin Vlachynský

Špeciálny odvod reťazcov mal byť jednou z výkladných skríň 
Ministerstva pôdohospodárstva a SNS. Bojujeme proti obchodníkom, 
za našich potravinárov! Ale ako viacero vecí v tomto rezorte, aj tento 
granát si hodili pod vlastné nohy.

Každému triezvo uvažujúcemu človeku muselo byť jasné, že ak uvalíte 
2,5 % - ný odvod na obrat, tak obchodníci budú mať minimum možností, 
ako takúto finančnú nálož zapracovať. Nebudem sa opakovať, dôvody 
nájdete písomne tu, ak sa vám nechce čítať, pozrite si toto video.

Národniari s odhodlaním pilota Kamikaze tvrdili, že odvod nebude mať 
dopad na ceny. Túto ilúziu sa darilo udržiavať zhruba mesiac, kým boli 
zverejnené výsledky inflácie za január 2019 a tie boli katastrofálne vo 
viacerých smeroch. Cena potravín medzimesačne (oproti decembru 
2018) stúpla najviac za posledných 15 rokov – o tri percentá. Pre 
porovnanie, v susednej Českej republike v rovnakom období narástli 
ceny potravín len o 0,9 %.

Aby toho nebolo málo, národniari asi zaspali a zabudli sa skoordinovať 
s Ministerstvom financií a Inštitútom finančnej politiky (IFP). Tí 
totižto nárast cien skomentovali aj z pohľadu odvodu reťazcov. A bolo 
zle. Ministerstvo financií síce dodalo, že dopad odvodu bol „len“ 0,1 
percentuálneho bodu a teda „minimálny“. Ale rátať vedia nielen oni, ale 
ja niektorí novinári a neziskovky, ako napríklad my v INESS (to ste radi, 
že nás máte, že?). No a ten „minimálny“ dopad má hodnotu zhruba 50 
miliónov eur z peňaženiek domácností ročne. No a IFP to národniarom 
pokazilo už úplne, keď vplyv odvodu na rast cien potravín odhadli na 0,9 
percentuálneho bodu. Pozor, nie percent, ale percentuálneho bodu. To 
znamená, že ak ceny potravín narástli o 3%, odvod sa na tomto raste 
podieľal takmer tretinou!

Suma 50 miliónov eur je zhruba polovica toho, čo tento rok vláda 
plánuje na odvode reťazcov vybrať (107 miliónov eur). Mohlo by sa 
zdať, že dopad bude 50:50 spotrebitelia, reťazce. Lenže tu je drobný 
problém. Z veľkých reťazcov odvod zatiaľ platí len Billa, pretože tri 
ďalšie majú nové účtovné obdobie až od marca. Nárast cien je preto až 
prekvapujúco veľký. Začali aj ostatné reťazce zapracovávať odvod už 
v predstihu, alebo v priebehu roka zistíme, že odvod nám vytiahne z 
peňaženiek oveľa, oveľa viac, ako sa plánovalo?

A dozvieme sa vlastne vôbec, koľko vytiahne odvod z peňaženiek 
domácností? Hrozí, že po januárovom debakli už bude komunikácia 
medzi Pôdohospodárstvom a Financiami „lepšia“ a dopad odvodu 
na ceny sa verejnosť ani nedozvie. Uvidíme. Možno nakoniec budú 
národniari radi, ak Brusel ten odvod zruší a volič na všetko rýchlo 
zabudne.

blog Pravda, 22.2.2019 

Masaker minimálnou 
mzdou
Robert Chovanculiak

Keď som prvý raz počul, že predstaviteľ strany Smer-SD povedal, že 
plánujú minimálnu mzdu na úrovni 600 eur, tak som tomu nevenoval 
pozornosť. Znelo to ako zlý vtip.

V priebehu niekoľkých dní sa však z toho stala mediálna téma, na ktorú 
treba reagovať. Tento zlý vtip treba čím skôr poslať tam, kam patria zlé 
vtipy – do zabudnutia.

Na úvod je potrebné posadiť navrhovanú minimálnu mzdu 600 eur do 
kontextu. Rast 15 percent nie je blesk z jasného neba. My už 5 rokov 
zažívame búrku, počas ktorej rástla minimálna mzda dvojnásobnou 
rýchlosťou oproti priemernej mzde. Len na porovnanie, tento rok má 
priemerná mzda vzrásť o 6,3 percenta.

Z minimálnej mzdy sa stal nástroj politického marketingu, ktorý sa 
vyťahuje vždy, keď preferencie nedosahujú požadovanú úroveň. Teda 
každý rok. Minimálna mzda sa tak dostala do takých výšok, že začína 
ohrozovať okrem tradičných regiónov (východné Slovensko) ľudí 
(mladí, bez vzdelania, dlhodobo nezamestnaní) a sektory (maloobchod, 
stavebníctvo, reštaurácie, hotelierstvo) aj širšiu ekonomiku.

Politická jednosmerka

Keď hovorím o ohrozovaní ekonomiky, nepredstavujte si za tým veľkú 
fabriku a cigaru bafkajúceho kapitalistu, ktorému mierne poklesne 
ziskovosť. Predstavte si finančne vyhladovanú jedáleň školy, len 
tak-tak prežívajúci domov dôchodcov alebo finančne neudržateľné 
hospodárenie ambulancií v zdravotníctve. Títo všetci bijú na poplach 
pred masakrom minimálnou mzdou, ktorý chystá súčasná vláda. 
Napríklad Asociácia súkromných lekárov označila takýto návrh za „ďalší 
klinec do rakvy pre ambulantný sektor“.

Netreba pritom zabúdať, že minimálna mzda má viacero stupňov a 
jej zvyšovanie vplýva aj na ľudí s vyššími mzdami. Ak sa človek pri 
svojej práci dotkne hotovosti, platí naňho automaticky druhý stupeň 
minimálnej mzdy. To znamená nie 600 eur, ale 720 eur.

Presnejšie 973 eur, čo sú mzdové náklady, ktoré bude musieť platiť 
zamestnávateľ malého obchodíku predavačke v Rožňave. Kde je 
mimochodom ešte stále miera nezamestnanosti viac ako 15 percent 
a podľa posledných čísel Ústredia práce ešte medzimesačne vzrástla.

A problém nemá len Rožňava. Prepúšťanie na Slovensku už ohlásili 
viacerí zamestnávatelia. Nehovoriac o tom, že nemecká ekonomika už 
dlhšie stagnuje. Navrhnúť takéto radikálne zvýšenie minimálnej v tejto 
situácii je prejavom čistej ekonomickej negramotnosti.

Prosím, pripomeňte politikom situáciu počas poslednej krízy, keď 
nezamestnanosť na Slovensku vzrástla na smutných 15 percent. To sa 
môže ľahko opakovať. Budú potom politici znižovať minimálnu mzdu? 
Pochybujem, minimálna mzda je politická jednosmerka.
Zvyšuje sa daňové zaťaženie

Problém je však v tom, že nech už politici schvália akúkoľvek vysokú 
minimálnu mzdu, skutočná minimálna mzda v hospodárstve bude vždy 
0 eur. To je mzda, ktorú poberá človek, ktorý si nenašiel zamestnanie, 
lebo politici to v honbe za voličskými hlasmi prehnali. Neúmerne zvýšili 
hranicu, pod ktorú je ľudom zakázané pracovať.
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To však nie je jediný nezamýšľaný dôsledok 
tejto populistickej politiky. Už menej sa hovorí o 
umelej nivelizácii miezd vo firmách. To znamená, 
že sa strácajú rozdiely medzi rôzne výkonnými 
zamestnancami v jednej firme.

Alebo o tom, ako sa zhoršujú možnosti odmeňovať 
zamestnancov formou finančných stimulov na 
základe ich odvedenej práce. Mzda sa totiž zvyšuje 
všetkým, rovnako a rýchlo – bez ohľadu na to, či a o 
čo sa snažia.

Ak má politik pocit, že sa krajine darí a chcel by naozaj 
pomôcť ľudom, ktorí majú najnižšie mzdy, tak existuje 
jednoduché riešenie. Znížiť vysoké daňovo-odvodové 
zaťaženie práce. Zaviesť odpočítateľnú položku na 
sociálne odvody, čo zvýši čisté mzdy ľudom s nízkymi 
mzdami a zároveň zníži mzdové náklady pre malých 
zamestnávateľov.

Výhovorka, že vo verejnej kase nie sú peniaze, 
neobstojí. Posledné roky má rozpočet každý rok oproti 
predpokladom o viac ako miliardu navyše. Ale vládnuci 
politici idú presne opačným smerom. Kým človek pracujúci za minimálnu 
mzdu v roku 2015 zaplatil na daniach a odvodoch 29 percent, budúci rok 
pri plánovanej minimálnej mzde zaplatí viac ako 40 percent.

SME, 24.2.2019

Aká je ekonomická gramotnosť 
mladých Slovákov a Sloveniek?

Monika Budzák
Aký vplyv má príchod jari na cenu parkovného? Oplatí sa firme kúpa 
emisných kvót alebo investícia do zelených technológií?  Prečo je ben-
zín na diaľnici drahší ako v meste? – aj toto boli otázky, ktoré museli 
zvládnuť súťažiaci krajských kôl Ekonomickej olympiády. Okrem správ-
nosti odpovedí sa hodnotila aj schopnosť analyticky myslieť, odôvodniť 
svoje závery a ukázať, že dokážu myslieť ako ekonómovia. 

Do druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojilo viac ako 5300 
stredoškolákov, z ktorých 436 postúpilo do krajských kôl súťaže. Títo 
sa stretli v priebehu februára vo všetkých ôsmich krajských mestách. 
Pozrime sa teraz ako prebiehali jednotlivé kolá olympiády.
 
Rekordérmi v počte zapojených študentov boli Prešovský a Žilinský kraj, 
v ktorých svoje ekonomické vedomosti otestovalo viac ako 1000 stre-
doškolákov. Naopak, najmenej žiakov sa zapojilo v Nitrianskom a Ban-
skobystrickom kraji. Rozdiely boli aj v  jednotlivých typoch škôl, kým v 
Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji najviac študentov poslali stred-
né odborné školy, v ostatných to boli obchodné akadémie a gymnáziá. 
Úspešní boli aj žiaci, ktorí nemajú rozšírené vyučovanie ekonómie a ve-
nujú sa jej len vo svojom voľnom čase. 
 
Zaujímavé je aj zapojenie študentov podľa pohlaví. Hoci je málo sve-
toznámych ekonómiek, výsledky z olympiády dokazujú, že aj dievča-
tá majú o ekonómiu záujem a v ničom nezaostávajú za chlapcami. Do 
tohtoročnej Ekonomickej olympiády sa zapojilo o 300 dievčat viac ako 
chlapcov.
 
Od 4. – 21. februára sme zorganizovali osem krajských kôl neprieč celým 

Slovenskom – od Bratislavy až po Košice. Vďaka spolupráci s univerzi-
tami v jednotlivých krajoch sme súťažiacich privítali v reprezentatív-
nych priestoroch (Niektoré univerzity už na základe kvality vedomostí 
minuloročných študentom prijímajú finalistov, či účastníkov krajských 
kôl, bez prijímacích skúšok) Na záver každého kola sme sa súťažiacich 
v dotazníku pýtali, ako hodnotia priebeh súťaže. Tu sú niektoré z ich 
odpovedí: 

„Náročnosť bola ozaj veľká. Zistila som, že treba sledovať dianie vo sve-
te, inak je garancia úspechu podstatne nižšia. Páčilo sa mi prepojenie 
úloh s literatúrou :)) Inak bol test zostavený super, chýbali už len nie-
ktoré vedomosti :)“
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Podujatia
Ekonomické reči: 1. econ-quiz v Bratislave! 

Prvé Ekonomické reči v roku 2019 a 15. v poradí priniesli nový 
formát podujatia – ekonomický kvíz. Účastníci sa mohli odskúšať 
zo stredoškolskej ekonómie a odpovedať na otázky z tohtoročnej 
Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS.

23. januára 2019 sme v Paralelnej Polis odskúšali 30 účastníkov na 
prvom ekonomickom kvíze v Bratislave. V troch kategóriách mali v 
skupinách hľadať správne odpovede na otázky z verejných financií, 
ekonomickej teórie a na „svojské“ otázky zo sveta ekonómie. Pri 
vyhodnotení sa napríklad dozvedeli, koľko % z 5300 stredoškolákov 
odpovedalo na dané otázky správne. Víťazi získali knihy „Zlé peniaze“ 
od Juraja Karpiša či naše tričká „Štát, lebo strelím“.

Ekonomické reči: Za koľko si prajete zomrieť? 

27. februára 2019 sme oslávili 2 roky Ekonomických rečí, keď sme 
zorganizovali v poradí už 16. vydanie. Tentokrát sme sa pozreli bližšie na 

„Priebeh súťaže bol fajn, osvetlenie, priestory, občerstvenie, nevyrušo-
vanie pri samotnom vypracovávaní testu. Hodnotím to naozaj pozitív-
ne, nemenila by som asi nič aj keď vždy sa dá niečo vylepšiť: otvorené 
otázky boli celkom náročné, ale o tom to asi je ;)“

„S otázkami som bola spokojná, myslím, že boli postavené presne tak, 
aby overili naše analytické uvažovanie a zároveň aj naše vedomosti z 
ekonómie. Organizátorky sú veľmi milé a ústretové, v kolektíve vládne 
súťaživá atmosféra.“

„Veľmi som bola spokojná s touto súťažou. Páčila sa mi prijemná, uvoľ-
nená atmosféra. Vôbec som to nevnímala stresujúco. Otázky/úlohy boli 
primerané, len by som možno vymenila otázky týkajúce sa konkrétnych 
kníh alebo teórií pretože na to sa nedá logicky prísť, to musí človek ve-
dieť.“

„Páčil sa mi rýchly priebeh v porovnaní s ostatnými olympiádami. Pria-
teľská atmosféra, bez stresu.“

Stredoškoláci s najlepšími výsledkami z  krajského kola sa stretnú už 
25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa 
uskutoční celoslovenské finále súťaže. Tým však tohtoročná olympiáda 
nekončí – pripravujeme aj prvé medzinárodné kolo Ekonomickej olympi-
ády, v ktorom sa stretnú najšikovnejší mladí ekonómovia a ekonómky zo 
Slovenska, Česka a Maďarska. 

Sme veľmi radi, že môžeme súťaživou formou prispievať k lepšej ekono-
mickej gramotnosti Slovákov. Veríme, že mnohým študentom priblížime 
svet ekonómie a ukážeme, že ekonomické problémy sa bezprostredne 
týkajú aj ich každodenného života – dokonca skôr, ako začnú zarábať, 
platiť dane či brať si hypotéky. 



tému zomierania v slovenskom kontexte.

Úvodné prednášky podali tentokrát dvaja rečníci – Martin Vlachynský 
z INESS a Janka Červenáková z Viaticus. Martin predstavil ekonomické 
aspekty zomierania - zameral sa najmä na problematiku starostlivosti 
o chorých a zomierajúcich v systéme zdravotného a sociálneho 
zabezpečenia. Predstavil niekoľko dát z oblasti sociálneho zabezpečenia 
– koľko stojí starostlivosť v domove sociálnych služieb, koľko klienti 
platia a koľko je čakateľov na miesto v domove. Len málo ľudí má dnes 
našetrených 12 000 eur na pokrytie nákladov „posledného roku života“ 
v domove sociálnych služieb.

Janka Červenáková sa venovala bližšie predstavám Slovákov o 
zomieraní. Prezentovala dáta z prieskumu, z ktorých vyplývalo, že 
takmer 80 % Slovákov chce zomrieť v domácom prostredí. Dôstojná 
smrť pre množstvo opýtaných znamená zomrieť v kruhu svojich 
blízkych. Prevažná väčšina však umiera v zdravotníckom zariadení. 
Debatu o smrti a svojich posledných želaniach sa snažia mnohí 
oddialiť, čo problém zlej starostlivosti len prehlbuje. Ani zdravotnícky 
personál často nie je pripravený na komunikáciu s pacientami, takmer 
40 % opýtaných lekárov a sestier dokonca neschvaľuje prítomnosť 
príbuzného pri zomierajúcom človeku.  

Ekonomické reči sú pravidelné podujatia pre fanúšikov ekonomických 
debát. Každé stretnutie - nová téma, hosť a diskusia v neformálnej 
atmosfére.

INESS na Kolégiu Antona Neuwirtha

Analytik INESS Martin Vlachynský sa v sobotu 23.2.2019 zúčastnil ví-
kendového seminára Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. Té-
mou jeho prednášky bol ekonomický pohľad na peniaze.

Kolégium Antona Neuwirtha je súkromný vzdelávací program, jeho 
poslaním je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým 
vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na zá-
padnú civilizáciu. Kolégium funguje podľa vzoru prestížnych stredove-
kých univerzít.

INESS na konzultáciách k dani z príjmov

Pri príprave novelizácií zákonov je pre verejnosť možnosť zúčastniť sa 
konzultácií s predkladateľom, ktorým je väčšinou príslušné minister-
stvo. Oproti rozporovému konaniu je výhoda v tom, že návrh zákona je 
ešte v úvodnej fáze (nemá konkrétnu podobu) a je možný konštruktív-
nejšie dialóg než pri rozporovom konaní, kedy sa zasahuje už priamo do 
napísanej štruktúry.

INESS sa takýchto konzultácií pravidelne zúčastňuje. V januári to bola 
konzultácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvet-
viach. V piatok 1. februára zase prebiehali konzultácie k novele zákona 
dani z príjmov.

Táto daň je kľúčovou pre podnikateľské prostredie a pripravovaná no-
vela má byť pomerne rozsiahla. Zmena sadzby (zníženie by sme sa-
mozrejme brali) si vyžaduje politický konsenzus koalície, preto sme pri 
konzultáciách zamerali skôr na technické aspekty. Medzi ne patrí naprí-
klad otázka daňových preddavkov. INESS navrhuje zaviesť informova-
nie daňovníkov a vzniku a výške povinnosti platiť preddavky na daň z 
príjmu. Zároveň navrhujeme zvýšiť hranicu z 2500 eur na 10 000 eur. 
Argumenty sme v minulosti zhrnuli v komentári Koľko by štát stáli niž-
šie preddavky? Prakticky nič.

Príprava novely bude trvať ešte niekoľko mesiacov, veríme, že prinesie 
aspoň niekoľko pozitívnych zmien.

INESS na konzultáciách k osobitnému odvodu

Dňa 23. 1. 2019 sa v budove MF SR konali verejné konzultácie k novele 
zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. 
Konzultácií sa okrem zhruba 25 zástupcov podnikateľských subjektov 
a združení zúčastnil aj zástupca INESS Martin Vlachynský. Predmetom 
chystanej novely by malo byť zrušenie predmetnej dane. Tá bola za-
vedená v roku 2012 so zdôvodnením, že má slúžiť na prekonanie krízy. 
Pôvodne krátkodobá daň bola neskôr predlžená na neurčito a jej sadzba 
bola ešte k tomu zvýšená. Dotýka sa niekoľko desiatok subjektov, ktoré 
podnikajú v oblastiach ako je energetika, poisťovníctvo, či telekomuni-
kácie.

INESS plne podporuje zrušenie tejto dane. Jej existencia je prekážkou 
k vytvoreniu jednoduchého, prehľadného a zrozumiteľného daňového 
systému. Najmä presné rozlíšenie činností na „regulované“ a „neregu-
lované“ je mimoriadne náročné a vytvára veľkú mieru neistoty, čo na 
stretnutí potvrdili aj viacerí zástupcovia biznisu. Novela by mala byť pri-
pravená na medzirezortné pripomienkové konanie do leta 2019, no už 
teraz hrozia problémy pre odpor SNS.

http://iness.sk/sk/kolko-stat-stali-nizsie-preddavky-prakticky-nic
http://iness.sk/sk/kolko-stat-stali-nizsie-preddavky-prakticky-nic
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INESS knihy

Technológie, služby a zamestnania 
sa menia enormným tempom každý 
rok. Školy ostávajú v zásade rovnaké 
už dekády, či storočia – ak nepočíta-
me, že čierne tabule a biele kriedy 
nahradili biele tabule a čierne fixky. 
Viac v publikákcii Slobodnejšie ško-
ly.

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slo-
vensko umiestnilo na 32 mieste v In-
dexe pružnosti zamestnávania. Oproti 
predchádzajúcemu roku to znamená 
pokles o 6 miest. Píšeme o tom v INT 
Index pružnosti zamestnávania v 
roku 2019.

Odvod reťazcov prinesie kombináciu 
vyšších cien pre spotrebiteľov, me-
nej zdrojov na mzdy zamestnancov 
a investície podnikateľov. Zároveň 
prinesie nemalú byrokratickú záťaž. 
Podnikatelia budú musieť dôsledne 
sledovať, kedy im vzniká odvodová po-
vinnosť a aká je jej výška.

Rast výdavkov na zdravotníctvo ne-
musí byť problém. Vo vyspelých kra-
jinách sa zdravotníctvo stalo jedným 
z kľúčových sektorov ich ekonomík. 
Problémom vznikne, ak výdavky budú 
stúpať, ale bez dodatočnej hodnoty. 
Viac v Ako sa nebáť rastúcich vý-
davkov na zdravotníctvo.

V našej novej publikácii Vplyv zdieľa-
nej ekonomiky v oblasti prepravy 
na Slovensku analyzujeme o čo by 
sme na Slovensku prišli, ak sa prob-
lém zastaraných regulácií nepodarilo 
vyriešiť. V prvom by množstvo ľudí 
stratilo možnosť si privyrobiť.  

Návrh rozpočtu verejných financií na 
rok 2019 obsahuje viacero faktorov 
hodných diskusie. V novej publikácií 
Šachy s poistencami štátu sme sa 
sústredili na jeden z nich – kapitolu 
zdravotníctvo. Ešte konkrétnejšie sa 
pozrieme na platby zdravotného pois-
tenia za poistencov štátu.

MARTIN ŠTEFUNKO: EKONÓMIA SLOBODY

E-kniha popisuje základné myšlienky rakúskej 
školy ekonómie a ich aplikácie. Rakúska škola 
dávno pred kolapsom komunizmu popísala 
problémy socialistického ekonomického plá-
novania a jej dnešní predstavitelia úspešne 
predpovedali finančnú krízu. 

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZNAM 
ZLATA AKO KOMODITY S MONETÁRNYM 
DOPYTOM

Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? 
Možno považovať zlato za peniaze? Je zlato v 
bubline? Odpovede aj na tieto otázky hľadá-
me v publikácii Ekonomický význam zlata ako 
komodity s monetárnym dopytom.

PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA 

Politický projekt euro má vážne problémy. Zdá 
sa, že Friedmanova kliatba sa začala napĺňať. 
Bestseller nemeckého ekonóma Phillipa Ba-
gusa v slovenskom vydaní TRIM Broker a INE-
SS.

Kniha Zlé peniaze od Juraja Kar-
piša hľadá príčiny a opisuje priebeh 
krízy. Odpovedá na otázku, prečo 
sa ešte neskončila. Je písaná pre 
verejnosť s cieľom vysvetliť krízo-
vé ekonomické javy alternatívnym 
spôsobom. Súčasťou „sprievodcu 
krízou“ je popis dosahov krízy na 
životy bežných ľudí a príklady, ako 
sa s nimi dá vyrovnať. Tento best-
seller si môžete zakúpiť  cez stránku 
zlepeniaze.eu, prípadne vo vašom 
kníhkupectve. 

Všetky publikácie a Policy Notes si môžete zdarma stiahnuť na strán-
ke iness.sk v sekcii Publikácie. 

Knihy je možné zakúpiť osobne v kancelárii INESS (okrem e-kníh) 
alebo na dobierku objednávkou cez sekciu Knihy na stránke iness.sk.
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