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S príchodom nového roka sa začína sa 
objavovať svetlo na konci pandemického 
tunela. To je výborná správa. Ešte lepšia 
bude, ak sa politici z končiacej pandémie 
poučia, pretože chýb sa spravilo neúrekom. 
Férovo treba dodať, že nielen na Slovensku. 
Aby tieto chyby neopakovali, napísali sme 
pre nich niečo ako pandemický manuál: 
knihu Dedičstvo koronakrízy - Ako lepšie 
zvládnuť ďalšiu pandémiu, ktorú si stovky 
z vás našli pod vianočným stromčekom. 
Ten, kto to nestihol, si knihu môže objednať 
na našej stránke alebo pohľadať v regáloch 
svojho obľúbeného kníhkupectva. Ozaj, 
prečo sa tomu nehovorí kníhpredajňa? 
V posledných týždňoch dochádza k 
čoraz frekventovanejšiemu používaniu 
slova inflácia. Ten, kto ho nepostrehol 
v médiách, ho zažíva pri každom otvorení 
peňaženky. Skratkovitým a chybným 
vysvetlením príčin inflácie zvykne byť 
pandémia, prírodné katastrofy, výpadky 
v spracovateľsko-dodávateľskom reťazci 
či jednoducho nedostatok niektorých 
tovarov a komodít. O tom, že hlavné príčiny 
treba hľadať inde, píšeme v aktuálnej 
publikácii Drahý nový rok - Čo znamená 
súčasná inflácia pre blízku budúcnosť. 
Dozviete sa v nej tiež, že rast cien sa 
v tomto momente nedá zastaviť. Rastúce 
ceny sú obrazom udalostí, ktoré sa už 
stali alebo práve prebiehajú. Dôležité 
v tomto momente bude, aby si politici 
dokázali sedieť na rukách. Oveľa väčšie 
problémy ako rastúce ceny totiž vždy 
spôsobujú politické opatrenia, ktoré im 
v tom majú zabrániť. V publikácii nájdete 
nielen ich zoznam, ale aj naše navrhované 
opatrenia, ktorými môže aj slovenská 
vláda aspoň čiastočne mitigovať súčasný 
inflačný problém. V čísle nájdete ďalšie 
texty venujúce sa nielen samotnej inflácii, 
ale napríklad aj (ne)schopnosti ekonómov 
predpovedať ju. 
V Európskom parlamente aktuálne 
prebiehajú diskusie a hlasovania o novom 
balíku regulácií s názvom Digital Markets 
Act (DMA). V minulom Market Finesse 
sme vám predstavili našu decembrovú 
publikáciu s názvom Ekonomická 
analýza vybraných dodatkov k DMA: 
cielená online reklama, v ktorej sme 

na základe množstva teoretických ale aj 
empirických ekonomických argumentov 
kritizovali snahy legislatívcov regulovať 
cielenú reklamu. Tento týždeň sme 
zverejnili ďalšiu štúdiu, ktorá reaguje 
na niektoré navrhované dodatky k DMA 
týkajúce sa tzv. fair access a vertikálnej 
integrácie. Tie majú obmedzovať pravidlá, 
ktoré si môžu platformy stanovovať pre 
ostatných obchodníkov, ktorí ich využívajú, 
majú tiež obmedzovať „balíkovanie“ 
a zvýhodňovanie vlastných služieb 
platforiem a chce obmedzovať využívanie 
interných dát samotnými platformami. 
Našu teoretickú a empirickú kritiku nielen 
samotných navrhovaných „riešení“, ale 
predovšetkým nepochopenia fungovania 
platforiem zo strany predkladateľov 
návrhov novej regulácie, si môžete prečítať 
v publikácii On the European Union’s 
Digital Markets Act, “Fair Access”, 
and Vertical Integration. Podobne 
ako pri inflačnej publikácii, aj k tejto sme 
pripravili sériu článkov, ktoré si môžete 
v tomto čísle prečítať.
V tomto vydaní nájdete už tradične aj 
viacero textov venujúcich sa zdravotníctvu, 
energetike, cene zamestnanca, daniam 
a reguláciám, ale ako editor si dnes dovolím 
jedno odporúčanie: ak by ste si mali 
prečítať len jeden text z celého čísla, nech 
je to text s názvom Ešte to nám chýbalo 
o tom, aký úlet vie skrsnúť v hlavách 
ministerských úradníkov. Monty 
Python by to lepšie nevymysleli.  
Ak čítate tieto riadky, určite viete, že 
INESS je nezisková organizácia, 
ktorej činnosť je financovaná aj 2 % dane 
z príjmu. Zanedlho príde čas rozhodnúť 
sa, kam časť svojich zaplatených daní 
nasmerujete. My budeme veľmi radi, 
ak si vyberiete INESS a aby sme vám 
rozhodovanie uľahčili, na ďalšej strane 
nájdete zoznám aktivít, ktoré sme aj 
vďaka vašej podpore dokázali zrealizovať 
v uplynulom roku.
 
Ďakujem vám a prajem vám príjemné 
a  inšpiratívne  čítanie,

Richard Ďurana

„Zastavovať infláciu regulovaním 
cien je ako liečiť horúčku zahodením 
teplomeru.“ 

Martin Vlachynský

www.iness.sk/podpora
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Aj v roku 2021 sme napriek pretrvávajúcej pandémii, 
ktorá nám všetkým komplikuje život, neúnavne pracovali 
na mnohých projektoch, vydali sme 12 odborných 
publikácií, zaznamenali sme 1 218 mediálnych 
výstupov, z ktorých bolo 185 autorských komentárov 
na aktuálne spoločensko-ekonomické témy. Tiež sa nám 

podarilo prelomiť ďalší rekord, keď sa do 5. ročníka 
Ekonomickej olympiády prihlásilo až 11 300 
stredoškolákov, čo je o 2 800 súťažiacich viac oproti 
predchádzajúcemu ročníku. A v neposlednom rade sme 
vydali novú knihu s názvom Dedičstvo koronakrízy, 
ktorú si môžete objednať tu.

Všetky naše aktivity môžeme realizovať aj vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, 
keď aj v tomto roku zvážite možnosť venovať svoje 2 % z dane práve nám.

Aj vy môžete prispieť k slobodnejšej a vzdelanejšej spoločnosti na Slovensku. 
Podporte naše aktivity, a my budeme môcť pracovať o to intenzívnejšie.

Váš tím INESS

https://iness.sk/sk/book/dedicstvo-koronakrizy
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Keď sa ekonóm sekne
Martin Vlachynský

„Je ťažké robiť predpovede – obzvlášť o budúcnosti“. Obzvlášť 
ak predikujeme vývoj komplexného systému, ako je klíma, 
pandémia – alebo ekonomika.

Preto sa vyhýbam novinárskym žiadostiam o predikcie ako čert 
Šaštínu a odpovedám „keby viem, zbohatnem!“ Správny odhad 
budúcnosti so sebou nesie hodnotu. Viac sledujem odhady 
tých, ktorí na svoje predpovede vsádzajú vlastné peniaze. 
Sú nútení svoje odhady prehodnocovať, pretože by po čase 
prišli o všetko.

Existuje však aj povolanie proroka vo mzde – napríklad ekonóm. 
Predpovede sa robia podľa pracovnej zmluvy a na kilá, nie 
na presnosť. K tejto činnosti si ekonómia vybudovala 
matematický aparát, ktorý obalil celú vedu ako tukový vankúš. 
Každý matematický model je však len to, čo má v mene – model, 
nie realita.

Vezmime si tému dneška – infláciu. V marci 2021 robila väčšina 
centrálnych bánk svoje prvé kvartálne predikcie. Americký Fed 
vtedy videl infláciu pre rok 2021 na úrovni 2,4 % s poklesom 
na 2 % v roku 2022. ECB odhadla, že inflácia bude volatilná, ale 
cenové tlaky „ostávajú oslabené“. V roku 2021 mala byť na úrovni 
1,5 % a v roku 2022 len 1,2 %. A čo v marci 2021 tvrdila NBS?  
„V najbližších mesiacoch predpokladáme prechodné spomalenie 
inflácie.” Znamenalo to infláciu na úrovni 1,5 % a „v ďalších 
rokoch by sa inflácia mala zrýchliť k 2 %.”

Neuplynulo ani 10 mesiacov a diskusia je niekde inde. ECB 
vytrvalo tvrdí, že sa jedná o prechodné zakopnutie a inflácia 
čoskoro zoslabí. Fed je opatrnejší a priznáva, že je tu dlhodobejši 
problém. Česká národná banka naproti tomu hodila na brzdu 
vrece cementu a aj tak hovorí o hrozbe dvojcifernej inflácie 
v úvode nového roka.

Ak sa sekne bankový alebo (ak sa dá zlákať) neziskový ekonóm, 
utŕži hanbu a možno naštve zopár klientov. Ak sa pomýli 
centrálna banka, problém máme všetci. Čo robiť? Nahradiť 
matematiku kolesom šťastia? Hlasovať o monetárnej politike 
v parlamente?

Mojím najlepším riešením je decentralizácia rozhodovania 
v podobe konkurencie štátnych aj súkromných menových 
politík. Ale to je nateraz ópiový sen. Preto budem aspoň dúfať, 

že ekonómovia s mocou nebudú otrokmi svojich matematických 
vzorcov, ale pri rozhodovaní sa občas pozrú aj von oknom. 
Ak 13 rokov kŕmim finančný systém novými peniazmi, ak sa 
národné štáty odtrhli z reťaze a na dlh kupujú voličom čoraz 
absurdnejšie darčeky a ak sa toto všetko za posledné dva roky 
dramaticky zrýchlilo, niekde musí nastať problém. A vyššia 
dlhodobá inflácia je dosť pravdepodobný názov toho problému.

Tak, teraz som vlastne spravil predikciu. Dúfam za nás všetkých, 
že ma s ňou o pár rokov vysmejete.

HN, 17.1. 2022

Štyri vlny inflačných daní 
- ste na ne pripravení?
INESS

Inflácia sa často označuje ako daň, ktorá sa ukladá bez súhlasu 
parlamentu, bez legislatívy a bez zohľadnenia dôsledkov. 
Dnešná inflácia je výnimočná: tlačenie peňazí sa zdalo byť 
v podstate jediným spôsobom, ako reagovať na pandémiu 
a financovať rastúce verejné výdavky.

Pokiaľ neboli dôsledky viditeľné, mnohí monetárnu expanziu 
spojenú s pandémiou vítali. Tento pohľad sa pravdepodobne 
zmení, keďže inflácia, podobne ako pandémia, prichádza 
do našich životov vo vlnách. Aké vlny inflačných daní nás 
zaplavia, i keď ich mnohí dnes ešte nevidia?

Prvou vlnou inflačnej dane je znehodnotenie 
samotných peňazí. Inflačné zaťaženie totiž nie je pre všetkých 

Ak by ste si na tému inflácie radi prečítali viac, podrobne 
tému rozoberáme v najnovšej publikácii Drahý nový 
rok: Čo znamená súčasná inflácia pre blízku 
budúcnosť, o ktorej sa viac dočítate aj v tomto Market 
Finesse na strane 19. 

A inflácii sme tiež venovali najnovší diel podcastu INESS 
na DNES #68: Na voskových krídlach inflácie, kde 
sa s autorom publikácie Martinom Vlachynským rozpráva 
Ina Sečíková.

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://youtu.be/Uo55N_-8qKg
https://youtu.be/Uo55N_-8qKg
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rovnaké - závisí od toho, ako rýchlo krajina, podnik alebo 
jednotlivec využije horúce inflačné peniaze.

Najviac získavajú tí, ktorí dostanú horúce peniaze ako prví, 
a najviac strácajú tí, ktorí získajú inflačné peniaze poslední. 
Po tom, ako inflačné mechanizmy spustia rast cien, pomaly 
rastúce osobné alebo podnikové príjmy nemajú šancu tieto 
rastúce náklady kompenzovať.

Preto medzi krajinami, hospodárskymi subjektmi a 
jednotlivcami prebiehajú preteky: kto prv príde, ten prv melie. 
Peniaze na pandemickú pomoc sa k postihnutým podnikom 
dostávali veľmi pomaly.

Mnohé podniky nedostali vôbec nič, pretože finančné 
prostriedky uviazli pre obrovský mišmaš podmienok a kritérií 
v štátnej pokladnici a vo vládnych agentúrach spravujúcich 
opatrenia finančnej podpory. Bremeno inflačnej dane je tak 
pre Slovensko relatívne vyššie ako pre krajiny, ktoré horúce 
peniaze vyplatili rýchlo a šikovne.

Druhá vlna nás zasiahne, keď sa na rastúce príjmy 
uplatní vyššia progresívna sadzba dane. Môžeme 
predpovedať, že inflácia vystaví progresívnemu zdaneniu oveľa 
viac zamestnancov ako doteraz.

Tretia vlna príde, keď zisky podnikov začnú klesať, pretože 
náklady budú naďalej rásť rýchlejšie ako ceny výrobkov 
pre konečných spotrebiteľov. A aj keď vďaka inflácii budú zisky 
vyzerať dostatočne impozantne, podniky budú mať problém 
nahradiť svoje fixné aktíva, ktoré použili pri výrobe. To znamená 
postupnú stratu výrobnej kapitálovej základne.

Každý manažér, ktorý v uplynulom roku čelil rastúcim nákladom 
na plánované rozvojové projekty, vie, že budovy, ktoré postavil, 
a zariadenia, ktoré kúpil pred tromi alebo piatimi rokmi, by ho 
dnes stáli oveľa viac. Ak majú budovy a zariadenia podniku 
hodnotu 1 milión eur, rekonštrukcia týchto aktív môže dnes 
stáť 1,5 milióna eur alebo aj 2 milióny eur.

Zjednodušene povedané, ak spoločnosť kúpila pred tromi 
rokmi kancelársku stoličku za 100 eur, počas šiestich rokov 
odpisovania si odpočíta 100 eur nákladov na odpisy, hoci dnes 
by už kúpa novej stoličky stála 150 eur. A kto vie, čo sa stane 
za ďalšie tri roky.

Takže odpisy, ktoré sa vypočítajú na daňové účely, 
budú na kilometre vzdialené od skutočnosti. Aj keď 
podniky účtovne revalorizujú dlhodobý majetok (čo by mali 
robiť v časoch, aké žijeme dnes), daňové odpisy sa nezmenia. 
To znamená, že sumy odpisov, ktoré sa budú odpočítavať 
od zisku, budú nedostatočné: reálne zaťaženie daňou zo zisku 
sa zvýši, zatiaľ čo možnosť získať späť spotrebovaný dlhodobý 
majetok sa zníži.

Obnova dlhodobého majetku (strojov, budov...) sa stane 
hlavnou výzvou v súvislosti s pandemickou infláciou. 
Môžeme tu identifikovať dva protitrendy. Na jednej strane 
je investovanie v čase krízy riskantné. Pokračujúci nárast 
zisku môže vytvoriť ilúziu, že podnik je ziskový, čo v kontexte 
hospodárskej neistoty podporuje rozdeľovanie zisku - aj keď 
tento zisk je už nedostatočný z hľadiska obnovy fixných aktív.

Na druhej strane minulé krízy naznačujú, že investície sú 
kľúčové, ak sa podniky chcú vyhnúť dlhotrvajúcim poklesom. 
Napriek kríze je dôležité obnoviť kapitálovú základňu. 
Podnikové investície sú faktorom, ktorý pomáha predchádzať 
budúcim výpadkom ponuky spôsobeným krízou. Investície 
sú dôležité najmä teraz, keď sú možnosti rozšírenia výroby 
a zvýšenia predaja takmer neobmedzené.

A potom tu je digitalizácia a Zelená dohoda, ktoré sa môžu 
realizovať len do tej miery, do akej do nich obchodné spoločnosti 
skutočne zainvestujú.

Priškrtenie, alebo podpora investícií? Ktorý z týchto dvoch 
trendov bude teda silnejší? Do veľkej miery to bude závisieť 
od daní. Niektoré krajiny už v tomto zmysle konali. Napríklad 
Čile znížilo daň z príjmu právnických osôb na 10 % 
a povolilo 100% odpisy dlhodobého majetku. Motívy 
Čile sú zrejmé a jasne podložené ekonomickou logikou.

Ďalšou alternatívou, ktorú už dlho presadzujeme a ktorú má 
teraz na stole Litva, je prechod na zdaňovanie rozdelených 
ziskov, teda tzv. „Estónska daň“. V tomto daňovom režime 
by sa nafúknuté zisky nezdaňovali nadmerne a podniky ich 
budú môcť reinvestovať, aby reálne obnovili svoj dlhodobý 
majetok a posilnili svoju kapitálovú základňu. Tento model 
je atraktívny aj preto, že eliminuje potrebu počítať daňové 
odpisy dlhodobého majetku.

Výhody tohto daňového modelu sa prejavia najmä vtedy, 
keď udrie štvrtá vlna inflačných daní, t. j. keď ľudia 
budú predávať svoje akcie, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, 
budú platiť daň z cenového rozdielu spôsobeného inflačnou 
bublinou. To bude pre dlhoročných vlastníkov a akcionárov, 
ktorí sa dlhodobo starali o svoje spoločnosti, investovali 
a posilňovali kapitálovú základňu, obrovským nepríjemným 
prekvapením.

Inflácia zvýši hodnotu ich aktív a oni budú musieť zaplatiť 
daň nielen z nárastu hodnoty spôsobeného starostlivosťou 
akcionára, ale aj z čisto inflačnej prémie.

To je vlna, ktorej budeme svedkami, a budeme musieť 
spoločne nájsť riešenia. Keď premýšľame o hospodárskej 
budúcnosti krajiny, hroziace rozriedenie kapitálovej základne 
podnikov nás obzvlášť znepokojuje. Strata kapitálovej 
základne nevyhnutne povedie k poklesu ekonomickej 
produktivity, nižšej pridanej hodnote a zníženiu 
konkurencieschopnosti krajiny.

Bude veľkým sklamaním, ak nevyužijeme vzácnu príležitosť 
reagovať na rastúci dopyt na svetovom trhu. Je preto 
nevyhnutné predísť vyčerpaniu kapitálu skôr, ako sa to prejaví 
v štatistikách, národných účtoch a nakoniec aj v zmenšujúcej sa 
verejnej pokladnici.

Elena Leontjeva, prezidentka Lithuanian Free Market Institute
Pôvodne vyšlo na 4liberty.eu

Pre INESS preložila Paulína Ivanišová

Blog SME, 14.1. 2022.

https://www.iness.sk/sk/nulova-dan-moze-mat-nenulove-vyhody
http://4liberty.eu/four-waves-of-inflationary-taxes-are-you-ready/
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Za efektivitu na žobrotu: 
V čom sa mýlia európski 
regulátori, 
keď prenasledujú Amazon
Róbert Chovanculiak

Nad internetovými platformami sa zaťahujú regulačné mračná. 
Európska komisia chystá veľký regulačný balík pod názvom 
Digital Markets Act, ktorý výrazným spôsobom reguluje mnohé 
aspekty fungovania veľkých internetových spoločností. A do 
toho ich mnohí regulátori a súdy po Európe začínajú vyšetrovať 
alebo im už rovno udeľujú pokuty. Pozrime sa na jednu takto 
prenasledovanú platformu menom Amazon.

Amazon je mnoho vecí a služieb. Okrem iného je to aj internetový 
maloobchodný predajca a zároveň tvorca internetového 
trhoviska, kde predávajú iní maloobchodní predajcovia. Amazon 
ako predajca je extrémne efektívny a rýchly. Nazvať ho logisticko-
distribučným zázrakom 21. storočia nie je vôbec prehnané. 
Amazon potrebuje 45 minút na to, aby od vášho kliku na stránke: 
spracoval objednávku, v sklade lokalizoval tovar, následne 
ho zabalil, oskenoval, označil a naložil do nákladiaka. To znie 
super, ale dych to vybije až v momente, keď si uvedomíte, 
na akej veľkej škále dokáže takto Amazon vybavovať objednávky. 
Denne ich vybaví viac ako 10 miliónov, čo je 115 objednávok 
každú sekundu.

Amazon túto efektivitu dokáže zabezpečiť vďaka jeho 
prepracovaným systémom v logistických centrách 
a distribučných kanáloch. Túto efektivitu potom predáva 
zákazníkom vo forme predplatiteľskej služby pod názvom 
Prime. Jej predplatitelia majú od Amazonu garantované 
bezplatné dodanie tovaru do 24 hodín.

Ako som však spomínal, Amazon nie je len veľký predajca, 
ale aj tvorca digitálneho trhoviska. A na tomto trhovisku 
umožňuje za poplatok predávať iným predajcom. A tým, ktorí 
majú záujem umožňuje aj niečo navyše. Môžu sa zapojiť 
do efektívnej mašinérie jeho logisticko-distribučnej siete. 
Amazon im ponúka tzv. službu Fulfillment by Amazon (FBA). 
Takýmto predajcom umožní naskladniť ich tovar priamo 
v logistických centrách Amazonu, zabezpečí ich doručenie 
zákazníkom a rovnako aj manažment riadenia zásob, politiku 
vrátenia tovarov a celý zákaznícky servis. Okrem toho budú 
tovary týchto predajcov súčasťou Prime ponuky a ďalších 
marketingových akcií ako Black Friday alebo Cyber Monday 
na Amazone.

A tu podľa regulátorov a úradníkov naráža kosa na kameň. 
Amazon sa totižto rozhodol tieto dve služby pre predajcov 
zviazať do jedného balíka. Alebo inými slovami, prístup k Prime 
zákazníkom a marketingovým akciám umožňuje len predajcom, 
ktorí využívajú službu Fulfillment by Amazon. A toto je vec, 
proti ktorej bojuje regulácia Európskej komisie DMA alebo 
za ktorú udelil Taliansky protimonopolný úrad Amazonu 
pokutu vo výške 1,3 mld. USD. Čo je pomerne dosť už aj 
na takú globálnu spoločnosť ako Amazon, ktorá dosiahla 
v roku 2020 čistý zisk 21 mld. USD. Regulátori jednoducho 
od Amazonu požadujú, aby otvoril svoje prémiové služby 
aj pre predajcov, ktorí nevyužívajú Amazon logistiku.

Toto je však nepochopením pridanej hodnoty Amazonu ako 
platformy. Táto platforma je taká úspešná nie len vďaka 
logistickej efektivite, ale aj vďaka svojej reputácii. Amazonu 
ani v tých najhorších týždňoch počas pandémie neklesol 
podiel pozitívnych hodnotení objednávok pod 88 % a veľmi 
rýchlo sa dostal späť na pred-pandemickú úroveň. Ak by však 
Amazon dovolil do svojej vlajkovej lode menom Prime vstúpiť 
aj predajcom s ich vlastnými postupmi pri vybavovaní 
objednávok a logistickou sieťou, nemohol by už garantovať 
špičkové služby a rýchle dodanie. Teda buď by musel znížiť 
kvalitu služieb, alebo by jeho reputácia bola v rukách ľudí, 
ktorým nemusí záležať na dobrom mene značky Amazon. 
Z jej reputácie by sa tak stala obecná pastvina, na ktorej 
by sa chcel priživiť každý, čo by nakoniec viedlo k jej postupnej 
degradácii. To, že Amazon drží pevne v rukách opraty kvality, 
preto nakoniec pomáha všetkým – celej platforme.

Najlepší dôkaz nie sú analytické slová, ale vývoj podielu tržieb 
predajcov na platforme Amazon na jej celkových tržbách. 
Ten vzrástol zo 40 % v roku 2013 na 56 % v roku 2020. 
Teda inými slovami dáždnik značky Amazon, pod ktorým 
predávajú predajcovia, sa stáva čim ďalej populárnejším 
pre tretie strany. A to napriek tomu, že väčšina z nich nevyužíva 
služby Prime a FBA.

Fundamentálnym nepochopením regulátorov, z ktorého 
pramení volanie po reguláciách a rozdávanie pokút, 
je uvažovanie o správnej úrovni, na ktorej má prebiehať 
konkurencia. Komisia trpí utkvelou predstavou, že konkurenciu 
je potrebné vynucovať v rámci platformy. Teda zabezpečiť, 
že platforma bude dostatočne otvorená a všetci budú mať 
na nej rovnaké podmienky.

Lenže už prevádzkovatelia prvých diskoték vedeli, že úspech 
platformy nie je daný ani tak „spravodlivým prístupom“ 
ale maximalizovaním pridanej hodnoty pre všetkých účastníkov. 
A to môže byť často zabezpečené tým, že niektorých 
účastníkov platformy zvýhodňujete. Napríklad nežnejšiemu 
pohlaviu dáte bezplatný vstup alebo alkoholické nápoje. 
Dôvodom sú jednoducho rozdielne preferencie a očakávania 
rôznych užívateľov platformy. Nakoniec, ak je platforma dobre 
manažovaná, nebude sa na relatívne drahšie vstupné a pitie 
sťažovať ani mužské osadenstvo. Platforma bude prosperovať 
ako celok.

Kľúčovou vecou tak nie je zabezpečovať „otvorenú 
a spravodlivú“ konkurenciu v rámci platformy. Ale fungovanie 
konkurencie medzi platformami. A tá funguje aj pri Amazone. 
Najskôr musel vo svete platforiem, kde predávajú tretie 
strany, poraziť platformu eBay, ktorá mala s týmto biznis 

http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077
https://www.nytimes.com/2021/12/09/business/amazon-italy-fine.html
https://www.statista.com/statistics/266288/annual-et-income-of-amazoncom/
https://www.statista.com/statistics/259782/third-party-seller-share-of-amazon-platform/
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modelom väčšie skúsenosti. A dnes už Amazonu vyrastá nová 
silná konkurencia v podobe Shopify. Objem tržieb obchodníkov 
na Shopify už dosiahol 40 % tržieb predajcov na platforme 
Amazon v roku 2020, pričom v dva roky dozadu to bolo 25 %. 
Konkurencia nespí ani vo svete internetových platforiem.

TREND, 11.1. 2022

Ešte to nám chýbalo
Martin Vlachynský

Americký ekonóm Thomas Sowell kedysi povedal, že politici 
sa nesnažia vyriešiť naše problémy – snažia sa vyriešiť svoje 
problémy. Ich problém číslo jedna je byť zvolený a problém 
číslo dva byť znovuzvolený. Problém číslo tri, nech je to 
čokoľvek, je ďaleko za týmito dvoma.

Preto keď sa zjaví nejaké politické „riešenie“, pozerám sa na to 
Sowellovou optikou. Tak tu aktuálne máme „Návrh koncepcie 
zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie 
liekov...“ a tak ďalej a tak ďalej (tieto legislatívne názvy sú 
týraním papiera). Ministerstvo zdravotníctva sa týmto 
údajne snaží riešiť akýsi kostrbato zadefinovaný problém 
distribúcie liekov.

Ten zhruba spočíva v tom, že štátna VšZP a štátne nemocnice 
nakupujú lieky cez súkromných distribútorov a... to je celé. 

Dokonca chýba aj povinná formulka o „neprimeraných ziskoch“ 
súkromníkov, pretože trh distribúcie je silne zregulovaný, 
a tak samotný materiál konštatuje, že aj výsledkom regulácie 
je hrubá marža na trhu distribúcie na úrovni 3 - 3,5 %. 
Sekundárnym dôvodom má byť fakt, že VšZP ťahá so sebou 
kamennú guľu verejného obstarávania a preto má problémy 
s centrálnym nákupom liekov. To totižto znamená napríklad 
povinné zverejňovanie vysúťažených cien liekov, ktoré 
výrobcovia nemajú radi, lebo im kvôli medzinárodnému 
referencovaniu znižuje cenu naprieč trhmi. A kto si chce 
kvôli Slovensku kaziť pozíciu na nejakom 10-krát väčšom 
trhu? Možno by stačilo upraviť zákon o verejnom obstarávaní 
(alebo rovno sprivatizovať VšZP a zbaviť sa toho trápenia), 
ale založenie distribučky prišlo niekomu ako lepší nápad.

Tretím dôvodom na založenie štátnej distribučky je 
zabezpečenie nákupu a distribúcie komodít v kritických 
situáciách. Tento vtip je dobrý, spomínate si na obstarávanie 
ochranných prostriedkov na začiatku pandémie? Aj predavačky 
v potravinách mali respirátory skôr, než zdravotníci.  

Základ argumentácie zo zverejneného materiálu môžeme 
zhrnúť do jednoduchého „keď to robí súkromník, prečo by to 
nerobil aj štát.“ Ozaj, prečo nie? Text koncepcie si odpovedá 
sám, aj keď si to jeho autori asi neuvedomili. Citujem: 
„Na veľkodistribúciu liekov sú dnes kladené vysoké nároky, 
a to najmä na kvalitu a bezpečnosť skladovania a vysoký 
stupeň automatizácie.“ Áno, je to činnosť náročná 
na manažment, kapitál, know how a na konkurenčný tlak. 
V silne regulovanom prostredí so značne limitovanými 
maržami. Presne všetky atribúty, ktoré štátom riadené 
spoločnosti nespĺňajú.

Ako by vlastne chcelo Ministerstvo na zelenej lúke 
postaviť niečo, čo sa inde dlhé roky kulo vo vyhni trhového 
súperenia? „Navrhujeme využitie logisticko-distribučných 
kapacít vlastnených štátnou akciovou spoločnosťou 
Slovenská pošta a.s.“ Áno, čítate správne. Podnik, ktorý je 
symbolom neefektivity štátnych podnikov (a obzvlášť teraz 
v predvianočnom čase môžeme zapochybovať, či pobočky 
Pošty nie sú samotnou bránou logistického Pekla) a ktorý mal 
byť už dávno sprivatizovaný, sa má stať chrbtovou kosťou 
štátnej distribučnej spoločnosti.

Tieto dva štátne podniky potom spoločne majú pomôcť 
tretiemu (VšZP) s obstarávaním liekov. Jeden štátny podnik 
má problémy, tak vytvoríme ďalší štátny podnik, prilepíme 
k nemu iný štátny podnik a všetko spolu to bude fungovať 
dokonale. Problém, ktorý neexistuje, sa podarilo vyriešiť.

V skutočnosti sa podarilo vyriešiť nie spoločenský, ale 
politický problém. VšZP je pred bránou nútenej správy, alebo 
ďalšej stomiliónovej injekcie z našich daní. Politici utŕžili 
strašnú hanbu počas pandémie za (ne)obstaranie ochranných 
prostriedkov a za zmätky pri obstarávaní vakcín. Čo ukázať 
voličom? Ukážeme im, ako na tom usilovne pracujeme 
a ešte ako bonus vytvoríme pár teplých miestečiek v novej 
štátnej inštitúcii. Uverí volič takémuto riešeniu, alebo si povie 
„to nám ešte chýbalo“ ?

Zdravotnícke noviny, 13.1. 2022

Ak vás téma regulácie online prostredia (DMA/DSA) 
zaujíma viac, odporúčame aj ďalší komentár Róberta 
Chovanculiaka pre .týždeň Konkurencia je ako prúžky 
Adidas. Viac neznamená vždy lepšie. Takisto 
dávame do pozornosti hneď tri publikáci, ktoré sa týmto 
témam venujú viac do hĺbky:
•	 Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch
•	 Ekonomická analýza vybraných dodatkov 

k DMA: Cielená online reklama
A do tretice najnovšia zo série v anglickom jazyku:
•	 On the European Union’s Digital Markets Act, 

“Fair Access”, and Vertical Integration
o ktorej sa viac dočítate aj v tomto Market Finesse na 
strane 20. 

https://iness.sk/sk/konkurencia-je-ako-pruzky-adidas-viac-neznamena-vzdy-lepsie
https://iness.sk/sk/konkurencia-je-ako-pruzky-adidas-viac-neznamena-vzdy-lepsie
https://iness.sk/sk/ekonomicka-analyza-zakona-o-digitalnych-trhoch-0
https://iness.sk/sk/ekonomicka-analyza-vybranych-dodatkov-k-dma-cielena-online-reklama
https://iness.sk/sk/ekonomicka-analyza-vybranych-dodatkov-k-dma-cielena-online-reklama
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
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Američania sa v roku 2021 
sťahovali do štátov 
s nižšími daňami
INESS

Američania si v roku 2021 za cieľ svojho sťahovania vyberali 
viac štáty s nízkymi daňami, než štáty kde sú dane vysoké. 
Vyplýva to z najnovších údajov Úradu USA pre sčítanie 
ľudu, ako aj z komerčných dát, ktoré tento týždeň zverejnili 
spoločnosti U-Haul a United Van Lines.

V celoštátnom meradle vzrástol počet obyvateľov USA 
v období od júla 2020 do júla 2021 len o 0,1 %, čo je najnižšia 
miera od vzniku krajiny. Nadmerná úmrtnosť spôsobená 
pandémiou, prakticky neexistujúca medzinárodná imigrácia 
a už aj tak klesajúca pôrodnosť spôsobili, že populácia 
USA sa takmer nezmenila. Táto minimálna zmena však 
nezodpovedá vývinu situácie na úrovni jednotlivých štátov. 
Populácia District of Columbia sa v období od apríla 2020 
(približný začiatok pandémie) do júla 2021 zmenšila o 2,8%. 
O 1,8% populácie prišiel štát New York a prvú päťku štátov 
s najväčším úbytkom obyvateľstva uzatvárali Illionois, Havaj 
a Kalifornia. Naopak populácia štátu Idaho narástla o 3,4% 
a nárast populácie o 1% alebo viac zaznamenali aj Utah, 
Montana, Arizona, Južná Karolína, Delaware, Texas, Nevada, 
Florida a Severná Karolína.

Z týchto presunov obyvateľstva jasne vyplýva, že ľudia 
opúšťajú štáty s vysokými daňami a vysokými nákladmi 
a odchádzajú do štátov, kde sú dane a náklady nižšie. 
Daň z príjmu fyzických osôb je len jednou zložkou celkového 
daňového zaťaženia, ale často je veľmi výrazná a v tomto 
prípade slúži ako dobrý názorný príklad. Keď zarátame 
aj District of Columbia, potom v hornej tretine štátov 
z hľadiska rastu počtu obyvateľov od začiatku pandémie 
(od apríla 2020 do júla 2021) je priemerná kombinovaná 
horná hraničná sadzba štátnej a miestnej dane z príjmu 
3,5 %. V dolnej tretine štátov z hľadiska počtu obyvateľov 
je to približne 7,3 %.

Šesť štátov v prvej tretine sa vzdalo dane z príjmu fyzických 
osôb (Florida, Tennessee, Texas, Nevada, New Hampshire a 
Južná Dakota) a najvyššia horná sadzba je v Maine – 7,15 %. 
V dolnej tretine majú štyri jurisdikcie – Kalifornia, New Jersey, 
New York a District of Columbia – dvojciferné sadzby dane 
z príjmu. Najnižšia sadzba je v Pensylvánii, kde sa však nízka 
štátna sadzba (3,07 %) spája s jednou z najvyšších miestnych 

sadzieb dane z príjmu v krajine. Päť štátov v dolnej tretine 
má miestne dane z príjmu, v hornej tretine ani jeden.

Deväť štátov v hornej tretine sa neuspokojilo so spánkom 
na vavrínoch a v roku 2021 buď implementovali alebo uzákonili 
zníženie dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb. 
Z dolnej tretiny tak urobili len dva štáty, pričom v jednom 
z nich (Louisiana) došlo k proporcionálnemu rozšíreniu 
základu dane, ktoré – aj keď je dobrou politikou – spravilo 
reformu v podstate príjmovo neutrálnou. New York a District 
of Columbia v roku 2021 dokonca zvýšili dane z príjmu. 
Ide o jediné miesta, na ktorých k tomuto kroku prišlo.

Graf: Zmeny v populácii štátov v roku 2021
Zdroj: Tax Foundation

Údaje zo sčítania ľudu ukazujú prírastky a úbytky 
obyvateľstva, ale nie cezhraničnú migráciu (údaje o migrácii 
poskytuje sčítanie obyvateľstva s väčším časovým 
oneskorením). Údaje o sťahovaní od spoločností U-Haul 
a United Van Lines, aj keď menej spoľahlivé (v oboch prípadoch 
ide o spoločnosti poskytujúce služby v oblasti sťahovania) 
– a nepochybne ovplyvnené ich geografickým pokrytím – 
hovoria priamo o cezhraničnej migrácii a potvrdzujú vyššie 
opísané trendy. Obe spoločnosti považujú štáty ako 
Kalifornia, Illinois, Massachusetts a New York za najväčších 
porazených z hľadiska vývinu počtu obyvateľov, zatiaľ 
čo štáty ako Texas, Florida a Tennessee patria k štátom 
s najväčším čistým prírastkom.

V týchto sektorových štúdiách sa zaznamenáva celková 
migrácia, zatiaľ čo údaje o obyvateľstve sa dajú vyjadriť 
v percentách, takže veľké štáty ako Texas – ktorý podľa 
Úradu pre sčítanie ľudu zaznamenal najväčší nárast 
obyvateľstva v nominálnom vyjadrení, ale siedmy najväčší 
v percentuálnom vyjadrení – sú na popredných miestach, 
zatiaľ čo menšie štáty, ktoré zaznamenali veľký nárast 
obyvateľstva, ako napríklad Idaho, sú v zozname o niečo 
nižšie. Ďalším fenoménom, ktorý možno vidieť v komerčných 
dátach a ktorý je menej zrejmý z dát zo sčítania obyvateľstva, 
je regionálna konkurencia, a to aj medzi štátmi s relatívne 
vysokými daňami. Vermont je v dátach United Van Lines 
na prvom mieste, ale v celkovom počte obyvateľov je uprostred. 
Tento štát totiž profitoval z odlivu obyvateľstva – čiastočne 
dočasného, čiastočne pravdepodobne trvalého – z husto 
obývaných severovýchodných miest na vrchole pandémie.

https://taxfoundation.org/state-population-change-2021/
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V porovnaní s United Van Lines, a najmä s dátami zo sčítania 
ľudu o náraste počtu obyvateľov, má spoločnosť U-Haul 
relatívne málo výjazdov do štátov patriacich do regiónu „Deep 
South“ (napríklad Alabama a Arkansas). Relatívne lokálne 
sťahovania, ako napríklad tie v rámci metropolitnej oblasti 
Washingtonu, môžu spôsobiť, že jurisdikcia ako napríklad 
District of Columbia môže podľa údajov spoločnosti United 
Van Lines vyzerať, že sa jej darí dobre, aj keď údaje zo sčítania 
ľudu hovoria niečo iné. Údaje z tohto odvetvia majú teda 
svoje obmedzenia, zostávajú ale napriek tomu zaujímavými.

Ľudia sa sťahujú z mnohých dôvodov. Niekedy sú explicitným 
faktorom v rozhodovaní aj dane. Často však zohrávajú 
nepriamu úlohu tým, že prispievajú k všeobecne priaznivému 
hospodárskemu prostrediu. A niekedy, samozrejme, 
nehrajú žiadnu alebo len malú úlohu. Údaje zo sčítania ľudu 
a spomínané sektorové štúdie nám nemôžu presne povedať, 
prečo sa každý človek presťahoval, ale nemožno poprieť 
veľmi silnú koreláciu medzi štátmi s nízkymi daňami a nízkymi 
nákladmi a nárastom populácie. Vzhľadom na to, že mnohé 
štáty reagujú na vysoké príjmy a zvýšenú konkurenciu medzi 
štátmi znižovaním daní, tieto trendy sa môžu len prehĺbiť.

Na začiatku roka 2020 bolo ťažké rozpliesť predbežné dáta 
o migrácii a určiť, čo je dočasné premiestnenie na základe 
bezpečnosti a čo môže byť dlhodobejší presun. Vďaka údajom 
zo sčítania obyvateľstva do júla 2021 a údajom z priemyslu 
za celý rok 2021 však teraz máme jasnejší obraz o tom, 
ktoré sťahovanie bolo dlhodobé. Pandémia urýchlila zmeny 
v spôsobe života a práce, vďaka čomu sa ľudia môžu oveľa 
ľahšie presťahovať. A ľudia sa naozaj presťahovali. Pri snahe 
o udržanie si svojej konkurenčnej výhody by štáty mali 
venovať pozornosť tomu, kam sa ľudia sťahujú, a snažiť sa 
pochopiť, prečo.

Jared Walczak, Tax Foundation
Pôvodne vyšlo na taxfoundation.org

Pre INESS preložil Matej Bárta
iness.sk, 20.1. 2022

Vyjedený stôl
Martin Vlachynský

Dá sa zhodnotiť rok 2021 v zdravotníctve a vynechať z neho 
Covid? Dá sa vôbec oddeliť od roku 2020? Aktuálne sme podľa 
oficiálnych štatistík krajina s 12. najvyšším počtom úmrtí 
na milión obyvateľov na svete. Je teda jasné, že napriek dlho 
predlho zavretým školám, chaotickým lockdownom, slovutným 
komisiám, polmiliardovému masovému testovaniu, lotériám, 
príplatkom, schvaľovaniu aj odschvaľovaniu ivermektínu, 
to jednoducho po dvoch rokoch nedopadlo dobre.

No aj na negatívne čísla treba pozerať realistickými očami. 
Slovenským číslam sa podobajú štatistiky všetkých krajín 
východnej Európy. Dovolím si vysloviť tézu, že za to primárne 
nemôže nejaká špeciálna nátura východnej Európy, ale prosto 
fakt, že sme chudobnejší a so slabšou infraštruktúrou ako 

naši západní kolegovia a zároveň nás relatívne nechráni 
nízky priemerný vek obyvateľstva a príjemnejšie podnebie 
ako mnohé rozvojové krajiny. Vláde možno vyčítať chaos 
a prešľapy, od očkovania až po lotériu. Možno jej aj vyčítať to, 
s akou ľahkosťou akési komisie a ministri čohokoľvek rozhodujú 
o zásadných obmedzeniach práv ľudí, od vojensky uzavretých 
rómskych osád až po čerstvé nápady zakázať všetkým starším 
ľuďom pohyb vonku. Bez toho, aby sa čo i len raz obzreli 
ponad vlastné plece a zhodnotili, či to vlastne zafungovalo. 
No pripisovať vláde na krk tisíce mŕtvych je nezmysel, mŕtvi by 
boli rovnako aj za vlády Fica, Pellegriniho či Biháriovej.

Opatrenia boli signalizačné a signalizačné boli aj reakcie 
občanov na ne. Vláda a jej byrokracia sa tvárila, že akože rieši 
problém a my sme sa tvárili, že ju v tom akože poslúchame, 
ak sme sa chceli vyhnúť označeniu za dezolátov. Realita je 
však taká, že strach z covidu postupne začal upadať a ľudia sa 
vracajú do svojich bežných koľají. Tak ako sa naši predkovia zžili 
s tuberou, čiernym kašľom či týfusom, začali sme sa zžívať aj 
s covidom, najmä po príchode vakcíny.

Aktuálna vlna pandémie sa tak už menej točila okolo mŕtvych 
a viac okolo plných nemocníc. Čoraz viac ľudí sa nebálo covidu, 
ale toho, že sa nedostanú do nemocnice so slepákom alebo 
upchatou cievou v hlave.

Pandémia bola však len akýmsi prudkým (a snáď len dočasným) 
zrýchlením vývoja v zdravotníctve. Všetky socializované 
systémy zdravotníctva na svete (čo sú vo vyspelom svete 
úplne všetky, vrátane amerického Medicare) fungujú na 
princípe prestretého stola s jedlom. Z neho si môže brať každý, 
kto k nemu pristúpi.

Doteraz to ako tak fungovalo, aj keď na niektoré chody museli 
stáť hodovníci v rade. Pandémia nám poskytla náhľad na to, 
ako to vyzerá, keď je stôl zrazu vyjedený. Videli sme nielen 
prázdny stôl v podobe plnej kapacity intenzívnych lôžok, ale aj 
rýchle rozlievanie problémov do okolia – úpadok dostupnosti 
nesúvisiacich zdravotných služieb, zhoršenie pracovných 
podmienok zdravotníkov, stúpajúcu nervozitu pacientov 
a stovky miliónov eur hádzané na problém, ktoré zmiznú skôr, 
než ich niekto stačí zrátať.

Môže niečo také nastať aj bez pandémie infekčnej choroby? 
Áno, my tu už dávno máme viacnásobnú „pandémiu“ – 
starnutie a zároveň zvyšovanie nárokov. O starnutí západného 
sveta väčšina ľudí tuší, no mnohí netušia, aké obrovské 

https://taxfoundation.org/state-population-change-2021/
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rozmery táto zmena v nasledujúcich dekádach dosiahne. 
Dnes je na Slovensku zhruba 3 % obyvateľov vo veku nad 
80  rokov. V roku 2070 to bude vyše 14 %! Pritom výskum 
ukazuje, že 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť nastáva 
v posledných dvoch rokoch života človeka. Umieranie je strašne 
nákladné a blíži sa doba, keď bude zomierať oveľa viac ľudí.

K tomu prebieha paralelne zvyšovanie nárokov vo forme 
vedeckého pokroku. Všetci chceme žiť kvalitný zdravý život čo 
najdlhšie a veda nám to aspoň teoreticky umožňuje. Napríklad 
posledné mesiace žiari nový liek Aduhelm, ktorý sľubuje 
najväčší pokrok v liečbe alzheimerovej choroby za posledných 
18 rokov. Má však jeden háčik – stojí 50 000 dolárov na pacienta 
a rok. Len na Slovensku je pritom pacientov s alzheimerom 
desiatky tisíc a do roku 2040 má ich počet vystúpiť na 180 000.

Socializované zdravotníctvo vo svete sa postupne dostáva 
do slepej uličky. Pomer hodujúcich a kuchárov pri stole sa mení. 
Bez zmeny tohto trendu bude štátom garantované 
zdravotníctvo nezvratne upadať. Časť ľudí bude utekať 
do paralelného globálneho komerčného zdravotníctva, časť 
v ňom ostane uviaznutá.

Čo sa s tým dá robiť? Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
sa vo svojej procesnej podobe za posledných 70 rokov 
prakticky nezmenilo. Čakáreň, polstrované dvere, kartotéka, 
lístočky (dnes už pomaly ale isto elektronické, ale stále 
v princípe nemenné), pán alebo pani v bielom plášti, vyzváňajúci 
telefón, to všetko v otlčenej budove. Akoby tento svet obišla 
informatická revolúcia posledných 40 rokov. 

Lineárne zvyšovanie produktivity pridávaním dodatočných 
peňazí a dodatočných zdravotníkov nestačí. V zdravotníctve 
musí nastať exponenciálny rast produktivity. Na to je potrebný 
prílev kapitálu, know-how, motivácie, otvorenie sa svetu, 
experimentovanie a súťaž riešení.

Sme nazad pri Slovensku. Koho z vlády ste za posledný rok 
počuli zamýšľať sa o systémovom fungovaní zdravotníckeho 
sektora? Robí sa kvantum zákonov, otvára sa množstvo vecí, 
od stratifikácie nemocníc, cez lieky, mzdy, až po obmedzenie zisku 
poisťovní. Niektoré dobre, niektoré zle, niektoré nezmyselne. 
Všetky však vznikajú v zajatí myslenia starého sveta tabuliek, 
vyhlášok a usmernení, neustále sa meniacich ministrov 
či tajomníkov a poskytovateľov, štátnych aj súkromných, 
ktorí v prvom rade bojujú o pozornosť a priazeň politikov.

Jedna z prvých paradigiem, ktorá bude musieť začať praskať, 
je práve tá o prestretom stole s otvoreným prístupom. Pandémia 
pomohla otvoriť túto diskusiu.

Mnoho voličov pochopilo, že zdroje sú obmedzené a že by snáď 
malo existovať niečo ako nárok, motivácia, spoluzodpovednosť. 
Uvidíme, akú reflexiu to vyvolá v politickom svete. Technokratov 
a byrokratov môžeme rozdávať, no aspoň jeden politický 
vizionár chýba.

.týždeň, 27.12. 2021

NYT odhaľuje hrôzy 
kapitalizmu - na čínskych 
štátnych nemocniciach
INESS

Keby Times navštívil v Číne jednu z mnohých súkromných 
nemocníc, našiel by niečo úplne iné ako chaos v čínskych 
verejných zdravotníckych zariadeniach, ktorý opisuje.

Denník New York Times minulý mesiac zverejnil 10-minútové 
video s názvom „Ako kapitalizmus zničil čínske zdravotníctvo“. 
Video sa pokúša obviniť kapitalizmus z mnohých problémov 
v čínskom systéme zdravotnej starostlivosti.

„Za Mao Ce-tunga komunistický štát poskytoval každému 
bezplatnú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí rozprávač. 
„O desaťročia neskôr Čína prijala jedinečnú značku kapitalizmu, 
ktorá krajinu premenila z chudobnej poľnohospodárskej krajiny 
na ekonomickú superveľmoc. Priemerná dĺžka života prudko 
vzrástla. Zavedenie kapitalizmu a ústup štátu však znamenali, 
že zdravotná starostlivosť už viac nebola bezplatná.“

Ako obyvateľku Číny, ktorá tu využíva vynikajúcu súkromnú 
zdravotnú starostlivosť, ma zmiatlo, prečo nám Times ukazuje 
hrôzy kapitalistického systému bez toho, aby skutočne navštívil 
súkromné zdravotnícke zariadenie.

Všetky hrôzy zobrazené vo vysokokvalitnom videu - dlhé rady, 
špekulanti predávajúci miesta v rade a bitky v nemocniciach 
- sa odohrali v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Keby 
Times navštívil v Číne jednu z mnohých súkromných nemocníc, 
našiel by tam niečo úplne iné.

Súkromná versus verejná starostlivosť

Z vlastnej skúsenosti viem, aká vynikajúca je starostlivosť 
v súkromných zariadeniach v Číne. Minulý rok mi tu vyoperovali 
slepé črevo. Náhodou som vošla do štátnej nemocnice priamo 
oproti súkromnej nemocnici. Tam na pohotovosti čakalo 
najmenej 100 pacientov.

Keď personál nemocnice uvidel moju bielu európsku tvár, 
nasmeroval ma do súkromnej nemocnice Shanghai United 
na opačnej strane ulice. Tam ma privítal priateľský personál, 
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ktorý hovoril plynule po anglicky. Lekár na pohotovosti bol 
Američan. V priebehu prvých dvoch hodín mi urobili ultrazvuk 
a CT. O osem hodín nato mi odstránili slepé črevo a ja som bola 
nadopovaná morfínom.

Čínske súkromné nemocnice sú pravým opakom chaosu, ktorý 
je zobrazený vo videu denníka Times. Čakacie doby prakticky 
neexistujú. Nemusíte nikoho podplácať, aby vás vyšetrili.

Výnimočná starostlivosť, ktorej sa tu teším spolu s bohatšími 
obyvateľmi Číny, je dnes pre väčšinu Číňanov, žiaľ, len snom. 
Prečo? Pretože práve tam, kde sa obnovila motivácia k zisku 
a kde niet štátnych regulácií, nájdete aj vysokokvalitnú 
zdravotnú starostlivosť.

Prepisovanie socialistickej histórie

Vo videu Times chváli  „bezplatnú“ zdravotnú starostlivosť, 
ktorú zaviedol Mao Ce-tung a tvrdí, že keď sa v krajine zaviedol 
kapitalizmus, štát ustúpil a starostlivosť už nebola bezplatná.

Ani jedno z týchto tvrdení nie je pravdivé. Po prvé, zdravotná 
starostlivosť nikdy nebola bezplatná, platila sa z daňových 
príjmov. Po druhé, štát nikdy neustúpil, práve naopak, jeho 
regulačný aparát sa rozrástol a stal sa ešte invazívnejším. 
Čína z čistej nevyhnutnosti umožnila vznik súkromných 
nemocníc, aby zmiernila bremeno silne byrokratického 
a upadajúceho systému zdravotnej starostlivosti v krajine.

Skutočnosť, že denník Times odmietol navštíviť čo i len jednu 
súkromnú nemocnicu alebo spomenúť vyššiu mieru prežitia 
pacientov s rakovinou, ktorí práve tam dostávajú súkromnú 
starostlivosť, vyvoláva vážne otázky. Prinajmenšom je 
intelektuálne nepoctivé, ak sa v novinách neobjaví ani jedno 
súkromné zdravotnícke zariadenie a zároveň z nefunkčnosti 
čínskeho verejného zdravotného systému obviňujú 
kapitalizmus.

Realita socializmu

Na začiatku videa of Times je muž, ktorý vo svojom dome 
vyrába drogy pre svoju matku trpiacu rakovinou, čo je bežná 
prax medzi chudobnými Číňanmi. Hovorí, že v Číne existujú 
tri druhy liekov: drahé lieky zo Západu, pašované lieky z Indie 
a homemade lieky. Existuje však štvrtá kategória liekov, o ktorej 
sa nikdy nezmienil: lieky vyvinuté v Číne.

Ani týchto domácich možností nie je málo. Čína má v skutočnosti 
druhý najväčší trh s liekmi na predpis na svete. Prečo teda tento 
muž nevyužije lacnejšie domáce možnosti? Denník Times to 
odmieta skúmať, ale tí z nás, ktorí tu žijú, presne vedia, prečo 
odmieta čínske lieky: kvalita týchto liekov je veľmi nízka.

Čínski lekári v skutočnosti neodporúčajú užívať čínske recepty 
pre nedostatočnú transparentnosť ich zloženia a namiesto 
toho odporúčajú pacientom spoliehať sa takmer výlučne na 
západnú medicínu. (Čínsky pediater ma raz varoval, aby som 
svojim deťom nedávala obyčajný sirup proti kašľu vyvinutý 
v Číne.) I keď Times tvrdí, že kapitalizmus zabíja Číňanov, 
práve prítomnosť kapitalisticky vytvorených liekov umožňuje 
Číňanom prežiť.

Záhadné zložky čínskych liekov však nevypovedajú o celom 
príbehu. Celý farmaceutický priemysel funguje na základe 
protichodných postupov a politík vrátane určovania cien.

V 80. rokoch 20. storočia sa vláda začala zbavovať majetku 
vo verejných nemocniciach a tieto prostriedky presunula 
na dotovanie liekov na predpis pre chudobných. Súčasne však 
vláda zaviedla kontrolu cien liekov, čím znemožnila dosahovať 
zisk z ich predaja, čo viedlo k zničeniu motiváciu pre výrobcov. 
S mizivými investíciami a takmer nulovou ziskovou politikou 
sa farmaceutický priemysel dostal do slepej uličky a vyrába 
odpadové lieky, ktoré nie sú schopné priniesť zisk.

Prečo sú rady v Číne také dlhé

Video Times zobrazuje neľudsky dlhý rad, v ktorom stojí väčšina 
Číňanov na návštevu lekára.

„Je asi 5 hodín ráno a v centre mesta Šanghaj sa v rade 
zhromaždilo asi 100 ľudí,“ hovorí ticho rozprávač. „Toto nie 
je rad do kina alebo na výpredaj do obchodu. Je to vstup do 
Šanghajského onkologického centra na univerzite Fudong 
(FUSCC). Tí, ktorí sú ochotní stratiť noc spánku v snahe dostať 
sa do radu, majú v hlave jedinú otázku: „Dostanem sa dnes 
k lekárovi?“

Je to hrozná scéna. Vidíme chorých ľudí, ktorí čakajú 
v obrovských radoch na lekársku starostlivosť. Podvodníci 
predávajú miesta v rade tým najzúfalejším. Niektorých ľudí 
ochranka bez okolkov vytiahne z radu tesne pred vstupom 
do nemocnice (pravdepodobne pre to, aby skrátil rad).

Je tu len jeden problém. Šanghajské onkologické centrum je 
verejná nemocnica, nie súkromná.

Dlhé rady, podvodníci, úplatky a fyzické bitky s personálom 
nemocnice - to všetko sa deje výlučne vo verejných, 
komunistických, štátnych nemocniciach. Toto v súkromných 
čínskych nemocniciach neuvidíte.

Dáma v tejto hrozivej situácii pred nemocnicou tvrdí, že 
kapitalizmus ničí čínske zdravotníctvo, pričom nám predstavuje 
nemocnicu, do ktorej kapitalizmus ani nevkročil. Diváci sledujú 
zdravotnícky systém vytvorený centrálnymi plánovačmi.

Popri príjmoch z obecných zdravotníckych systémov, do ktorých 
musia občania prispievať, sú príjmy štátnych nemocníc závislé 
od predaja liekov vyrobených v zahraničí a ich testovania. 
To robí z nemocníc živnú pôdu pre úplatky od farmaceutických 
spoločností, zbytočné predpisovanie liekov a nadmerné 
testovanie. Nadmerné testovanie je nielen obrovským 
plytvaním peňazí, ale v nemocniciach, kde majú lekári menej 
ako tri minúty s pacientmi, to predstavuje obrovskú stratu času.

Vláda tiež prísne reguluje reprodukčné programy kvôli politike 
dvoch detí a núti nemocnice získať licenciu od čínskeho 
Ministerstva zdravotníctva na vykonávanie testov a liečby 
neplodnosti. Takmer všetky licencie sú povolené len pre štátne 
nemocnice. Jednoduché prenesenie počiatočného testovania 
plodnosti na súkromný sektor by znížilo tlak na štátny systém, 
ktorý je už aj tak veľmi veľký.
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Trhová efektívnosť v čínskom systéme chýba, pretože ju už 
dávno zničili princípy komunizmu. Súkromné vlastníctvo a motív 
zisku nahradil štátny systém, ktorý navrhli centrálni plánovači.

„Bezplatná“ starostlivosť znamená prídely

Video Times sa, žiaľ, končí citátom dnes už zosnulej starej 
matky. Opakuje, čo jej povedal jej lekár: „Vaša rakovina ešte 
nie je taká vážna, vezmite si nejaké lieky a choďte domov. 
Budete v poriadku.“

To nie je štandardná odpoveď, ktorú by človek čakal po tom, 
ako mu bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba a diváci 
môžu vidieť prečo. Žene bola odmietnutá liečba. O niekoľko 
týždňov neskôr zomrela. Existuje na to pomenovanie: prídel.

Prídel môže mať mnoho podôb. Jednou z nich je nedostatok 
lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti. V Číne vláda určuje 
pre lekárov prvého kontaktu pevné platy, ktoré sú oveľa nižšie 
ako platy v súkromnom sektore. To prirodzene priťahuje 
menej odborníkov do primárnej starostlivosti. V skutočnosti 
si primárnu starostlivosť vyberá menej ako 30 % absolventov 
lekárskych fakúlt. Okrem toho, aby sa všetkým zabezpečil 
prístup k základným zdravotníckym službám, poplatky za služby 
sú v štátnych zariadeniach stanovené nižšie ako ich náklady.

Pre chudobných sa tak štátne nemocnice stávajú atraktívnymi. 
Ich hospitalizácia je zvyčajne plne alebo z väčšej časti hradená 
štátom. A dostať sa tam nie je až taký problém. Čínske verejné 
nemocnice sa často chvália počtom lôžok - od 1 000 do 10 000 - 
v porovnaní so súkromnými nemocnicami, ktoré majú zvyčajne 
menej ako 500 lôžok. Kvalita starostlivosti je ale iný príbeh.

Absencia normálnych trhových síl vytvára do očí bijúci 
problém: málo lekárov a veľa pacientov (najmä chudobných, 
ktorých náklady sú plne hradené). Nemocnice jednoducho 
nedokážu udržať ponuku na úrovni dopytu. Personál je 
preťažený obrovským počtom pacientov, čo vytvára väčší 
stres v prostredí, ktorý je už teraz vystavený veľkého tlaku. 
Ľuďom je nevyhnutne odopretá starostlivosť, a preto dochádza 
k násiliu voči personálu, ktoré sa objavilo vo videu Times. 
(Podľa China Hospital Management Association sa počet 
bodných a davových útokov od roku 2002 zvýšil v priemere 
o 23 % ročne.)

Vláda tiež obmedzuje predpísané lieky tým, že jednoducho 
vylučuje niektoré lieky z úhrady, čím sa recepty predstavujú 
najväčší výdavok pacientov z ich vlastného vrecka. Dokonca 
ani na služby verejnej pohotovostnej dopravy v Číne sa 
nemožno spoliehať. Verejné sanitky jednoducho neprichádzajú 
alebo sú príliš zaneprázdnené, takže pacienti musia často 
využívať taxíky.

Príliš známy príbeh

Rozsiahla nefunkčnosť čínskeho systému zdravotnej 
starostlivosti, ktorú opisujú noviny Times, nie je nijako výnimočná.

Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva v súčasnosti 
„imploduje“, keďže rekordný počet pacientov čaká na 
pohotovosti 12 hodín. Minulý rok BBC informovala, že pacienti 
doslova umierajú na nemocničných chodbách.

Skúsenosti Číny predstavujú to, do čoho skôr či neskôr vyústi 
štátom riadené zdravotníctvo. Denník Times ich správne 
označil za tragické. Ale obviňovať z tejto tragédie kapitalistov 
si vyžaduje skutočnú guráž.

Ak by Times chceli vidieť kapitalizmus v praxi, stačilo by im 
navštíviť jednu z čínskych súkromných nemocníc. V Šanghaji 
som bola na pohotovosti v rôznych nemocniciach najmenej 
šesťkrát. Zakaždým ma ihneď zaregistrovali a do 10 minút 
po príchode ma poslali do konzultačnej miestnosti.

A dokonca mám ako dôkaz jazvu po slepom čreve.

Sarah Lilly, blogerka a politická komentátorka
Pôvodne vyšlo na FEE.org

Pre INESS preložila Paulína Ivanišová

iness.sk, 23.12. 2021

Jadro ani plyn nedostali 
zelenú, ale skôr oranžovú
Radovan Ďurana

Novoročný darček Európskej komisie, v podobe zaradenia jadra 
a zemného plynu medzi udržateľné zdroje energie, vyvolal 
zároveň oslavy, veľký nárek, ale aj sklamanie. Celý príbeh 
taxonómie je však ukážkou toho, že v EÚ sa energetická politika 
nerobí analyticky ale najmä ideologicky.

Taxonómia má rozdeľovať zdroje energie podľa kritéria 
udržateľnosti. Na prvý pohľad to znie nevinne, ba až zbytočne, 
„udržateľné“ znamená v EÚ už 30 rokov len to, čo sa nemíňa, 
teda „obnoviteľné“. Vietor, slnko, voda, prípadne biomasa, 
ktorá sa tam akýmsi nedopatrením dostala. Tento rebríček 
má ale inú funkciu. Na základe neho sa budú rozdávať peniaze 
v rámci Zeleného údelu a zároveň má slúžiť ako informácia 
pre finančné trhy, aby sa tak „správne“ rozhodli, ktoré projekty 
financovať a ktoré nie. 

Kde sú peniaze, tam je pochopiteľne bitka o definíciu. 
Podpísať Parížsku dohodu, alebo rýchlejšie znižovanie emisií, 
dokáže každý politik, ale až pri detailoch príde na lámanie 
chleba. Zrazu sa ukáže, že EÚ nie je štát, ale spolok 27 krajín 
s výrazne odlišnými hospodárskymi podmienkami a stratégiami, 

https://fee.org/articles/the-new-york-times-reveals-the-horrors-of-capitalism-by-showing-china-s-state-run-hospitals/
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ako znižovanie emisií dosiahnuť. Ako môže potom Európska 
komisia v jednom dokumente vyhovieť všetkým naraz? 
Bez toho, aby sa ten rebríček nestal len kusom papiera?

Pochopiteľne, jadro milujúce Francúzsko považuje nukleárne 
investície za perfektnú cestu na zníženie emisnej stopy 
a nevyhnutnú podmienku pre elektrifikáciu priemyslu. 
Rovnako veľa iných krajín, vrátane Slovenska, si nevie vlastnú 
transformáciu výroby energií predstaviť bez zemného plynu. 

Nie je preto prekvapujúce, že aj jadro aj plyn dnes v taxonómii 
byť musia. Ale diabol je v detailoch, jadro ani plyn nedostali 
zelenú, ale skôr oranžovú. Podmienka, že projekt novej jadrovej 
elektrárne musí mať vyriešené dlhodobé úložisko odpadov, 
je na prvý pohľad pochopiteľná, ale na druhý už nie. Absencia 
úložiska nie je najväčší problém, ktorý dnes máme a EK si je 
veľmi dobre vedomá toho, kto všetko (aj aktivisti) blokuje 
ich vznik na Avšak zvyšné dve podmienky sú absurdné. 
Európska komisia chce schvaľovať každý nukleárny projekt 
– aby výstavba trvala ešte dlhšie? Nezmyselný je aj časový 
limit schváleného stavebného povolenia do roku 2045. 
V tomto desaťročí sa pravdepodobne odohrá ďalšie kolo 
nukleárnej revolúcie v podobe malých, modulárnych reaktorov. 
Nové, reprodukovateľné technológie, doplnené o progresívnu 
- zjednodušenú povoľovaciu reguláciu  by mali výrazne znížiť 
kapitálové výdavky na bezemisnú produkciu elektriny. Jadro 
vynikajúco dopĺňa nestabilné obnoviteľné zdroje. Prečo by si 
členské štáty mali zatvárať dvere pred technologickým pokrokom? 

Nové plynové elektrárne budú musieť byť postavené tak, 
aby mohli už v roku 2030 spaľovať z 30% bioplyn a vodík, 
čiže ich emisie nebudú 490g CO2/kWh ale maximálne 270g. 
Od roku 2035 už zemný plyn do nových elektrární nepotečie 
vôbec. My ani Nemci dnes ešte nevieme efektívne vyrábať 
vodík. Budeme to vedieť už o 10 rokov? 

V celom tomto príbehu je najpikantnejšie postavenie Nemecka. 
Keďže na Silvestra dobrovoľne (niekto by použil slovo 
„masochisticky“) odstavili ďalšie funkčné jadrové elektrárne 
s hodnotou viac ako desať miliárd eur, neprekvapí nás, 
že ich jadro v zozname zaskočilo. Ale polovicu ich vlády štve 
aj ten plyn, bez ktorého nie je možná nemecká Energiewende, 
tranzícia na obnoviteľné zdroje. Vo všetkých plánoch počítajú 
s vypínaním uhlia a súčasne budovaním nových plynových 
elektrární. Tie majú v roku 2030 vyrábať o polovicu viac 
elektriny ako vyrábajú dnes. Šéf energetického koncernu RWE 
hovorí o potrebe dodatočných 20-30 GWe (čo je desaťnásobok 
slovenského jadrového výkonu). Na stole je preto otázka, načo 
vlastne Nemci spolufinancovali druhé potrubie Nordstreamu?

Uplynulý rok zároveň Nemecko dostalo lekciu od počasia. 
Vietor nefúkal, stabilitu v sieti tak museli doháňať 
najšpinavejším spôsobom, z uhoľných elektrární. Podiel 
obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energií klesol 
o 4 percentuálne body na 41%. I napriek doterajším biliónovým 
investíciám a najdrahšej elektrine v EÚ, Nemci sú stále 
na míle vzdialení od vlastných cieľov. Aby dobehli zameškané 
a naplnili plánované, musia sa pokúsiť o nemožné. Nasledujúcich 
desať rokov, musia každý rok nainštalovať 3-krát viac solárnych 
panelov a 4 krát viac veterných turbín, ako v uplynulom roku. 
Pravdepodobnosť, že to nestihnú, je vysoká a od toho sa bude 
odvíjať aj ich závislosť na zemnom plyne. 

Podľa dostupných informácií sa nemecká vláda pre 
nejednotnosť dohodla, že na samite, na ktorom sa bude 
začiatkom leta rozhodovať o taxonómii zdrojov energie, 
sa zdrží hlasovania. Bodaj by to aj slovenskí politici využili 
ako príležitosť, ako vniesť do taxonómie viac rozumu. Ideálne 
by bolo centrálne spísanú taxonómiu zrušiť, keďže každá 
krajina má iné investičné a technologické možnosti a ciele 
znižovania emisií sú dané. Taxonómia je hlavne signalizačným 
-ideologickým nástrojom, umŕtvovanie fosílnych zdrojov 
energií predsa zabezpečí postupné znižovanie emisných 
povoleniek. Ich extrémne vysoká súčasná cena na tom pracuje 
už dnes.

SME, 7.1. 2022

Koľko stojí zamestnanec
Martin Vlachynský

V uplynulom roku sa opäť hovorilo o nákladoch na prácu. 
V súvislosti s rastom minimálnej mzdy, Matovičovou daňovou 
reformou, či „polohrubou“ mzdou.

Odpoveď na otázku „koľko stojí hodina práce“ nie je zďaleka 
jednoduchá. Áno, môžete vziať zmluvnú mzdu, pripočítať 
odvody a vydeliť to počtom hodín za mesiac. No výsledné 
číslo bude len približné. Nielen že je pracovný pomer v zmysle 
Zákonníka práce zaťažený rôznymi dodatočnými nákladmi 
(stravné, rekreačné poukazy, sociálny fond, koncesionárske 
poplatky...), ale nemalá časť hodín nie je strávených 
na pracovisku, ale dovolenkou, či chorobou.

Z hľadiska podnikateľského plánu je však kľúčový náklad 
za reálne odpracovanú hodinu, najmä v prípade profesií, kde 
čas a výkon sú pevne späté (napríklad v priemysle). Pozrime sa 
na porovnanie medzi 4 krajinami, ktoré sa v roku 2021 zapojili 
do projektu Cena zamestnanca – Slovensko, Česko, Poľsko 
a Bulharsko.

Vezmime si modelového zamestnanca číslo 1 – kancelársky 
pracovník v korporácii, vek 30 rokov, bez detí, zmluvná polohrubá 
mzda 1200 eur. Kým na Slovensku takýto zamestnanec stojí 
11,57 eur na odpracovanú hodinu, v Česku stojí 11,46 eur 
a v Poľsku len 10,01 eur. Na papieri je pritom mzda rovnaká.

https://cenazamestnanca.sk/


14

Ešte väčšie rozdiely nájdeme pri pracovníkovi v priemysle, ktorý 
má 45 rokov, pracuje v trojzmennej prevádzke vrátane víkendov 
a sviatkov a má zmluvnú polohrubú mzdu 800 eur. Hodina jeho 
práce za mašinou stojí na Slovensku 10,68 eur, kým v ostatných 
troch krajinách pod 9 eur na hodinu, v Poľsku dokonca len 
7,43 eur, teda o 30 % menej ako na Slovensku. Pritom od papierov 
sa opäť jedná o identického pracovníka. Ak ste nedávno čítali 
o poklese priamych zahraničných investícií na Slovensku, tak tu 
máte jeden z dôvodov.

Tieto rozdiely spôsobuje to, že v jednotlivých krajinách sú 
rôzne dlhé zákonné dovolenky, rôzny počet štátnych sviatkov, 
rôzne formy hradenia práceneschopnosti (na Slovensku 
prvých 10 dní hradí zamestnávateľ), či rôzne formy povinných 
benefitov a rôznych poplatkov (ako napríklad koncesionárske 
poplatky zamestnávateľov). A to ešte nerátame nepriame 
náklady v podobe odstupného, či rôznych administratívnych 
povinností. Nehovoriac o rôznych pandemických reguláciách, 
ako je napríklad povinné testovanie zamestnancov 
zamestnávateľmi, to sme sa radšej nepokúšali vypočítať.

Matovičova reforma zavádza prapodivné prerátanie čistej 
mzdy podľa priemerných miezd vo firme, chce prekopať 
(alebo skôr oslabiť) segment živnostníkov a ktovie aké ďalšie 
chuťovky sa objavia v novom roku. Preto nezabúdajme, že 
regulácie trhu práce majú oveľa väčšiu hĺbku, ako len mzdové 
náklady. Každá, hoci nenápadná zmena dokáže zmeniť pomery 
medzi krajinami.

HN, 3.1. 2022

Čo rok 2021 dal a čo vzal
Monika Budzák

Ku koncu roka rada bilancujem. Hoci počas roka zažívam 
viacero „reštartov“, práve ku koncu roka nachádzam 
čas na dlhšiu reflexiu toho, čo uplynulý rok dal a čo vzal. 
Aj v poľnohospodárstve rozhodne je na čo spomínať.

A hoci nie každá správa potešila, aj tie zlé správy vrhli svetlo 
na veci, ktoré nutne potrebovali reštart. Podobne, ako keď 

sfúknutím púpavy ju síce zničíte, no roztrúsené maličké 
semiačka majú príležitosť na jar opäť zakvitnúť. Tak vie 
deštrukcia priniesť nový rast.

Pozitívne vnímam, že v slovenskom poľnohospodárstve došlo 
k odhaleniu škandálov, o ktorých sa v minulosti len šepkalo. 
Veľkým krokom vpred bol forenzný audit v Poľnohospodárskej 
platobnej agentúre, ktorý okrem iného odhalil, že v PPA došlo 
asi až v 60 % z preskúmaných prípadov k neoprávnenému 
vyplácaniu finančných prostriedkov. Hoci tieto správy znejú 
negatívne, dôležitým krokom k naštartovaniu reforiem je 
riadne preskúmanie problémov inštitúcií ako je PPA.

Dúfajme, že sa niekedy dozvieme aj kompletné výsledky 
forenzného auditu, z ktorého boli doposiaľ zverejnené len 
útržky. Ak si vláda robí predsavzatia do nového roku, určite 
by mal nasledovať audit aj v Slovenskom pozemkovom fonde, 
ktorý je už desiatky rokov omietaný kauzami.

Škoda, že rok 2021 namiesto odvážnejších a potrebných 
reforiem priniesol len ďalšie navýšenie dotačných podpôr. 
Navýšenie zdrojov totiž nie je reforma. Rovnako negatívne 
hodnotím, že pozemkové úpravy, na potrebe ktorých sa zhoduje 
odborná aj laická verejnosť, sa podporujú viac na papieri 
ako v realite. Ani v Pláne obnovy, ktorý mal slúžiť investíciám 
tohto charakteru, sa financie nevyčlenili. Hoci ide o nadrezortnú 
záležitosť, pre začínajúcich farmárov je kvôli rozdrobenému 
pozemkovému vlastníctvu ťažké dostať sa k pôde. Krajinné 
prvky, ktoré majú plniť aj ekologické funkcie, sú tiež súčasťou 
komplexných pozemkových úprav a tieto nenapredujú takmer 
vôbec. Verím, že v roku 2022 sa slová premenia na skutky 
a pozemkové úpravy sa budú realizovať, a oveľa rýchlejším 
tempom ako doteraz.

Nové ciele a plány v pôdohospodárstve naznačuje Strategický 
plán SPP a tiež tzv. Vízia spoločných postupov pri budovaní 
moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035, 
zverejnená v polovici decembra. Tieto dokumenty by mali 
určovať základné priority, čo by sa malo v sektore v najbližších 
rokoch zmeniť. Žiaľ, opäť si štát berie na plecia viac činností, 
ako je dôležité a naopak, úlohy, pri ktorých nutne musí konať, 
opomína.

Tak sa v dokumentoch objavuje účasť štátu na marketingu 
výrobcov v poľnohospodárstve. Keď si spomenieme ako 
funguje napr. marketing Značky kvality, je rozumnejšie dať 
od toho ruky preč. Verím, že toto je vec, ktorú farmári zvládnu. 
To, v čom potrebujú podporu je známe: Prístup k pôde, menej 
byrokracie a zrozumiteľnejšiu komunikáciu.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26781/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26781/1
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Čo ma v roku 2021 naplnilo nádejou je množstvo príbehov 
od úspešných a podnikavých poľnohospodárov. O mnohých 
čítam práve na tomto portáli. Tí, ktorí sa namiesto hľadania 
nepriateľov učia, nevzdávajú sa, zveľaďujú svoje podnikanie 
a robia si meno aj v zahraničí. A to aj napriek všetkým 
problémom, ktorým v sektore čelia. Častokrát vidím, že práve 
otvorenosť a snaha robiť veci inak prináša úspech. Tak nech 
to v roku 2022 v agropolitike dopadne akokoľvek, slovenským 
poľnohospodárom želám otvorenú myseľ, čo najmenej 
prekážok od štátu a pretrvávajúce nadšenie.

AGROBIZNIS, 28.12. 2021

O tom, ako bývajú možné cesty do 
pekla dláždené dobrými úmyslami
INESS

„Nemyslím si, že ide o nejaký zásadný krok alebo hrozba 
lavínového efektu (slippery slope v originále)“ odpovedal 
Dominic Raab v utorok na otázku o zavedení Covid-19 
preukazov. To bude novinka pre obyvateľov Talianska, Nového 
Zélandu a niekoľkých ďalších krajín, v ktorých nie je možné 
žiť normálne bez dokladu o dvoch dávkach vakcíny.

V Rakúsku vláda začala s očkovacími preukazmi, potom prešla 
na lockdown pre neočkovaných, zatiaľ čo o niekoľko mesiacov 
plánuje zaviesť povinné očkovanie.

Argument hrozby lavínového efektu často používajú ľudia, 
ktorí sa obávajú, že novou politikou sa vytvára neželaný 
precedens, akým je napríklad asistovaná smrť či zákony 
zakazujúce „nenávistné prejavy“. Takéto argumenty sa vo 
všeobecnosti považujú za argumentačné fauly. Ak sa zavedie 
politika A, neexistuje nič, čo by nevyhnutne viedlo k politike B 
alebo C. Ku každej politike by sa malo pristupovať samostatne.

Aj keď sa dá lavínovému efektu predísť, vytvorenie istého 
precedensu môže otvoriť Pandorinu skrinku. Existuje veľa 
príkladov kampaní, ktoré sa rozrástli a nadobudli rozsah, 
aký nepredpokladali ani tí, ktorí ich vytvorili. Minulý týždeň 
novozélandská vláda oznámila plány na postupný zákaz predaja 
cigariet, čo by bolo ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné, 
ale dnes sa to vykresľuje ako „ďalší logický krok“ hneď 
po zákaze fajčenia vo vnútorných priestoroch, jednotných 

obaloch s odstrašujúcou grafikou a ďalších opatreniach. 
V Spojenom kráľovstve budú čoskoro zakázané reklamy na 
tzv. nezdravé potraviny po tom, ako aktivisti vykreslili cukor 
ako „nový tabak“.

Tí, ktorí navrhovali pôvodné právne predpisy, ubezpečovali 
na každom kroku verejnosť, že sa nespustí žiadna lavína. 
Nie je to ani rok, čo vtedajší minister Nadhim Zahawi verejnosti 
povedal, že nikto nedostal ani nebude musieť mať očkovací 
preukaz. V utorok hlasoval za pas, preukazujúci potvrdenie 
o očkovaní alebo negatívny test na Covid-19. Bojovníci proti 
fajčeniu vždy zdôrazňovali, že nie sú zástancami zákazov. 
Tí, ktorí viedli kampaň za zákaz reklamy na tabakové výrobky, 
tvrdili, že ostatné odvetvia sa nemusia obávať, pretože cigarety 
sú iná kategória. Dnešní aktivisti, ktorí chcú zakázať reklamy 
na fastfood, alkohol či hazardné hry s tým zjavne nesúhlasia.

Jedným z vysvetlení spustenia lavíny opatrení je, že ľudia, 
ktorí podporujú politiku B, nie sú tí istí ľudia, ktorí podporovali 
politiku A. Časy sa menia a takisto aj ľudia. Vojna proti cukru 
by sa politikom v 80. rokoch zdala absurdná, ale nová generácia 
politikov sa naučila, že „potravinoví giganti“ (Big Food) sú 
novými „tabakovými gigantmi“ (Big Tabacco) a že obmedzenia 
dostupnosti potravín sú prirodzeným pokračovaním 
predchádzajúcich snáh o zlepšenie verejného zdravia.

Práve preto by sme mali brať argumenty o lavínovom efekte 
vážnejšie. Dnešné politické rozhodnutia formujú budúce 
politické prostredie. Hoci sa dá predísť tomu, aby daň na 
sladené nápoje viedla k dani na mäso, argumenty sú v oboch 
prípadoch podobné. Protimäsoví bojovníci budú nielenže 
používať rovnaké argumenty pre zdanenie mäsa, ale budú 
tvrdiť, že vláda má dvojaký meter, keď zdaňuje jedno a druhé 
nie - a budú mať pravdu.

Mario Rizzo a Glen Whitman vo svojej vyčerpávajúcej štúdii 
lavínového efektu (The Camel’s Nose in the Tent) uvádzajú 
dôležitý postreh, že ak by 51 % verejnosti podporilo počiatočnú 
politiku (zdanenie cukru) a 51 % by podporilo následnú 
politiku (zdanenie mäsa), nemusia to byť nevyhnutne tí istí 
ľudia. V skutočnosti mohlo byť zavedené zdanenie cukru 
a mäsa aj napriek tomu, že by s oboma súhlasili len dve 
percentá verejnosti.

Politici by si preto mali svoje rozhodnutia dobre premyslieť 
ešte pred tým, ako podporia legislatívu, ktorá vytvára 
nebezpečný precedens. Môžu byť skutočne presvedčení, 
že zákon by nemal prekročiť hranice, ale s veľkou 
pravdepodobnosťou kupujú balík politík, nad ktorými nemajú 
žiadnu kontrolu. Ak raz pripustíte, že paternalizmus štátu 
je prijateľný v určitých situáciách alebo že očkovacie pasy 
sú potrebné na vybraných miestach, poskytujete pôdu tým, 
ktorí by chceli zájsť ešte ďalej. Ak porušíte normy, ktoré 
obmedzujú vládne zásahy, nečudujte sa, keď to vláda preženie.

Chris Snowdon, Institute of Economic Affairs
Pôvodne vyšlo na CITYAM.com

Pre INESS reložila Paulína Ivanišová

iness.sk, 23.12. 2021

https://www.cityam.com/behind-the-slippery-slope-mystery/
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Cesta nie je cieľ
Monika Budzák

Štát nalieva peniaze, ale nepozerá na výsledky – to je častá 
výčitka ekonómov pri hodnotení verejných politík. Kritici 
hovoria, že ekonómovia zas nazerajú na všetko len cez peniaze 
a nevšímajú si iné prínosy verejných politík. Pri verejných 
zdrojoch je ale efektívnosť kľúčová aj z morálneho hľadiska.

Pri poskytovaní verejných služieb totiž nerozhoduje zákazník, 
ale politik, ktorý sa síce môže snažiť hájiť verejný záujem, 
no stále musí mať na pamäti, že jeho ďalšie pôsobenie sa 
odvíja od podpory voličov. Preto ak ide o prerozdeľovanie 
verejných financií, je prirodzené, že chce zasiahnuť čo najviac 
voličov. Aby efekt „pochlebovania“ voličom neprevážil skutočný 
záujem verejnosti, je dôležité analyzovať ciele a výsledky 
politík. Efektivita tak nie je niečo, čo vyžadujú len nemilosrdní 
ekonómovia, ale je to nástroj, ako obhajovať verejný záujem. 
Ako docieliť, aby vaše dane neskončili v čiernej diere, alebo 
nebodaj v hoteloch pochybných podnikateľov.

Žiaľ, práve v agrosektore je napĺňanie cieľov neuspokojivé. 
Začína to už samotným fungovaním kľúčových inštitúcií. 
Slovenský pozemkový fond, ktorý má na starosti štátnu pôdu 
a pôdu nezistených vlastníkov, prenajíma okolo 400 tis. ha 
na poľnohospodárske účely. Napriek tomu, že vyjadrenia 
fondu sú pre farmárov ale aj iných občanov často nevyhnutné, 
táto inštitúcia nemá zákonné lehoty na vybavenie žiadostí. 
Ťažko tak povedať, čo cieľ nového vedenia SPF „uspokojiť 
oprávnené nároky žiadateľov riadne a včas“ bude znamenať. 
Nemerateľný cieľ nie je totiž nič viac ako marketingová floskula.

Podobne je to aj s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, 
o ktorej neefektívnom fungovaní vie každý žiadateľ svoje. 
No ak sa na to pozrieme aj z druhej strany, tak sa prakticky nerobí 
rozdiel medzi tým, či sa farmár snaží vytvárať pridanú hodnotu 
pre zákazníkov, alebo len zbiera hektáre ako ďalší zdroj príjmu. 
Chyba je na strane štátu, ktorý takéto podmienky vytvoril. 
Verejná debata sa však častokrát obracia proti farmárom, 
ktorých buď hádžu do jedného vreca „neproduktívnych“, alebo 
naopak, pozornosť sa upriami na vykonštruovaný konflikt 
„malý dobrý“ a „veľký zlý“ farmár.

Posvietiť by sa dalo aj na rôzne dotačné programy, ktorých 
ciele sa nevyhodnocujú. Jedným z nich je aj Školské mlieko. 
Cieľom je podporiť spotrebu mlieka, ovocia a zeleniny 
u detí. Pred pár rokmi sme si vyžiadali hodnotenie výsledkov 
programu cez infožiadosť od Ministerstva pôdohospodárstva. 

Výsledok: hodnotenie nám neposkytnú, lebo ho nemajú. 
Pri hľadaní aktuálnych informácií sme našli viac, napríklad 
počet zapojených detí v programe, no stále sa nedozvedáme, 
o koľko stúpla spotreba mlieka na dieťa vďaka tomuto 
programu a či sa vzťah detí k zdravej strave zásadnejšie zmenil. 
Vieme len, že sa zapojilo viac škôl, a preto sa finančné prostriedky 
navýšili. Len v roku 2020 bol rozpočet na podporu školského 
mlieka vyše 3 mil. eur. Samotné ministerstvo na svojom 
webe priznáva, že školské jedálne sa v minulom roku začali 
postupne z programu odhlasovať. Dôvodom je aj byrokracia.

Po krátkom pátraní sa okrem iného dozvedáme, že: „Škola musí 
vedieť preukázať, že výrobky školského programu sa nepoužili 
na zabezpečenie obeda, či iného jedla v rámci stravnej 
jednotky.“ Vydávanie mlieka či ovocia cez tieto programy 
tak nemyslí na praktické fungovanie škôl: „Výrobky školského 
programu môžu byť podávané dieťaťu na samostatnom 
výdajnom mieste v školskej jedálni alebo „na tácke“ spoločne 
s obedom. Výrobky školského programu však musia byť zreteľne 
identifikované v jedálnom lístku a na výdajnom mieste musí byť 
umiestnený plagát školského programu.“

Dobrý úmysel nestačí. Počet štátom podporovaných aktivít 
rastie, no nikto sa nezaujíma, či šľachetné ciele na bilboardoch 
a plagátoch sú naozaj naplnené. Nejasne definované, 
nemerateľné a nevyhodnocované ciele stoja peniaze, ktoré 
mohli daňoví poplatníci využiť lepšie ako na predvolebnú 
kampaň. Peniaze, ktoré minú na extra dávku ovocia či mlieka 
pre svoje deti cez prázdniny, keď ich nezískajú cez školské 
programy. Alebo ktoré zainvestujú do zveľadenia svojho 
podniku namiesto toho, aby si platili poradcu, ktorý im pomôže 
zorientovať sa vo výzvach PPA. Nemilosrdné je plytvanie, 
nie hľadanie hodnoty za peniaze.

 AGROBIZNIS, 21.12. 2021

Viac zdravotníkov nebude
Martin Vlachynský

Utorkový december sa Bratislavou rozliehali sirény sanitiek 
protestujúcich sanitiek. V médiách sa v posledných dňoch 
množia výpočty zdravotníkov, ktorí odišli zo systému za 
posledný rok. Strašidelne pôsobia štatistiky vekového zloženia 
zdravotníkov. V dôchodkovom a preddôchodkovom veku sú 
ich v rôznych kategóriách aj desiatky percent.

Táto situácia vyvoláva stresové a panické reakcie politikov aj 
časti verejnosti. Nebude ju však možné „vyriešiť“ len tradičným 

https://www.aktuality.sk/clanok/859282/ako-prisli-boedoerovci-ku-zlatemu-kluciku-mako-potvrdzuje-zistenia-jana-kuciaka/
https://pozfond.sk/wp-content/uploads/2021/08/SPF-v%25C3%25BDro%25C4%258Dn%25C3%25A1-spr%25C3%25A1va-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_sk
https://www.mpsr.sk/parlamentny-rozpocet-mprv-sr-na-rok-2020/801-220-801-15035/
https://www.mpsr.sk/aktualne/skolsky-program-mprv-sr-zdravie-nasich-deti-je-nas-spolocny-ciel/15953/
https://www.skolskeovocie.sk/%3Fpl%3D1
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prilievaním peňazí a zvyšovaním kvót na školách. Zmena musí 
byť paradigmatická. Prečo?

Nedostatok zdravotníkov je naprieč celou Európou. Pandémia 
bola len akcelerátorom, ale nie príčinou tohto stavu. Západný 
svet zažíva demografický prechod, starých a chorých je 
stále viac a zároveň sa rozširuje škála medicínskych riešení 
ich problémov. Môžeme sa o zdravotníkov pretekať vyššími 
mzdami - Maďari a Poliaci v tomto už šliapli na plyn. Môžeme 
otvoriť viac miest na školách. No zdravotnícke vedy tvorili u nás 
pred 10 rokmi 4 % absolventov a dnes tvoria 8 % (po odrátaní 
cudzincov). Donekonečna sa to zvyšovať nedá. Môžeme 
konečne otvoriť zdravotnícky trh práce svetu. Ale aj táto súťaž 
už dávno začala. Jednoducho, „tradičnými“ spôsobmi s týmto 
problémom moc nepomôžeme. Aká zmena pomôže?  

Na dodávateľov služieb spätých so zdravím musíme začať 
pozerať viac zoširoka. Nielen ako na absolventov jednej zo 
46 zdravotníckych vied, ale aj ako na pracovníkov s inou 
kvalifikáciou (napríklad osobný tréner), na softvér, hardvér, 
umelú inteligenciu, či roboty.

Druhou úrovňou je pohľad na výkonnosť jednotlivých 
dodávateľov služieb. V systéme musia existovať motivácie 
k tomu, aby špecialista presúval nešpecializované úlohy 
ďalej od seba. Zamyslite sa, ako vyzerala návšteva lekára 
v ambulancií pred 70 rokmi a dnes. Písací stroj vymenil počítač, 
možno pribudol moderný diagnostický prístroj, ale proces ostal 
absolútne rovnaký, zatiaľ čo svet naokolo sa zmenil.

Aby sa mohli špecializačne posunúť zdravotníci, musí sa 
posunúť aj sám pacient. Doktor Google nemá byť nepriateľ, 
ale spojenec. Emancipácia pacienta sa už rozbehla. Máme 
smart hodiny a Oura prstene, komerčné diagnostické služby, 
či globálny medicínsky výskum vzdialený pár klikov. To nie je 
hrozba, ale obrovský potenciál.

Paradigmatická zmena znamená prestať pozerať na 
zdravotníctvo ako na prídelový sociálny systém, ale ako 
na produktívny sektor zameraný na napĺňanie potrieb 
spotrebiteľa. Inak nám na nasledujúce dekády neostane iné, 
ako peniazmi a protestami brzdiť roztváranie nožníc medzi 
ponukou a dopytom.

HN, 20.12. 2021

Naďalej pokračujeme aj so zasielaním týždenného newslettra Týždeň s INESS. Ak chcete aj vy dostávať tento stručný 
týždenný prehľad našich reakcií na aktuálne témy, kliknite sem. Následne si podľa jednoduchých inštrukcií aktualizujte 
svoje preferencie v odbere našich emailov. Alebo nám len napíšte na paulina.ivanisova@iness.sk a my vás do zoznamu 
zaradíme sami. Samozrejmosťou je aj jednoduché odhlásenie v prípade, že vás náš newsletter nechytí za srdce.

Prehľad najdôležitejších tém pre vás tiež každý týždeň pripravujeme 
v newslettri Týždeň s INESS 

Aj vy môžete prispieť k slobodnejšej a vzdelanejšej spoločnosti na Slovensku. 
Podporte naše aktivity, a my budeme môcť pracovať o to intenzívnejšie. 

Ďakujeme, každú vašu podporu si veľmi vážime.

https://iness.sk/sk/tyzden-s-iness-prihlasovanie
mailto:paulina.ivanisova%40iness.sk?subject=T%C3%BD%C5%BEde%C5%88%20s%20INESS
https://iness.darujme.sk/viac-slobody/?referral_tag_id=cbd25613-b4bc-4883-94e9-dc023119006a
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Dedičstvo koronakrízy
Nová kniha od INESS

Najskôr pandémiu ignorovali alebo zľahčovali, potom prešli do maniackej hyperaktivity a nakoniec nútili všetkých okolo 
seba zvyknúť si na nový „normál“. Takto by sa dala zhrnúť reakcia väčšiny politikov počas poslednej kovidovej pandémie.

KNIHU si môžete ZAKÚPIŤ tu!

INESS spojil 10 autorov zo Slovenska a Česka, aby poskytli 
svoj pohľad na zaujímavé ekonomické a spoločenské aspekty 
krízy spojenej s pandémiou koronavírusu. V knihe Dedičsto 
koronakrízy sa napríklad dozviete, ako:

•	 zlepšiť proces schvaľovania liekov,
•	 krotiť domýšľavých expertov,
•	 lepšie nakupovať vakcíny,
•	 vytvárať paralelné spoločenstvá,
•	 pracovať cez internet,
•	 využívať trh a podnikateľov v boji s vírusom, alebo
•	 nezneužívať centrálnu banku.

1. Ukážka z knihy: Biopolitika – komu patrí naše zdravie?
2. Ukážka z knihy: Ako sa stratili pravé kiahne
3. Ukážka z knihy: Práca cez internet, to nie je len práca na  nternete

Chcete vedieť viac o autoroch knihy a jej obsahu? Vypočujte 
si tento podcast!

https://iness.sk/sk/book/dedicstvo-koronakrizy
https://iness.sk/sk/book/dedicstvo-koronakrizy
https://iness.sk/sk/book/dedicstvo-koronakrizy
https://iness.sk/sk/biopolitika-komu-patri-nase-zdravie
https://iness.sk/sk/ako-sa-stratili-prave-kiahne
https://iness.sk/sk/praca-cez-internet-nie-je-len-praca-na-internete
https://youtu.be/YLeRoJdWmP8
https://iness.sk/sk/book/dedicstvo-koronakrizy
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Nové publikácie
Drahý nový rok: Čo znamená súčasná inflácia 
pre blízku budúcnosť

Rok 2021 priniesol na jednej strane pomerne rýchle 
ekonomické oživenie z pandemického prepadu roku 2020, 
ale po prvýkrát od 90. rokov minulého storočia sa vo vyspelých 
ekonomikách dostala do pozornosti cenová inflácia.

Od skonsolidovania EÚ a vytvorenia Eurozóny sa pohybovala 
cenová inflácia väčšinu času na úrovni 2 % ročne a menej. 
Na začiatku pandémie sa inflácia prepadla a následne 
vyletela hore a v decembri 2021 dosiahla v Eurozóne úroveň 
5 %. Analytikom centrálnych bánk sa takýto inflačný vývoj 
nepodarilo predvídať, dokonca ani v relatívne krátkom období.

Rastúce ceny sa nevyhli ani Slovensku. V novembri 2021 
dosiahla cenová inflácia 5,57 %, najvyššiu mieru od 
vstupu do Eurozóny. Infláciu medziročne najvýraznejšie 
podporil rast cien potravín. Potraviny boli medziročne drahšie 
vo všetkých 9 sledovaných potravinových triedach.

K rastu cien rôznych tovarov a komodít prispeli aj unikátne 
udalosti - blackout v Texase alebo veľký požiar japonskej 
továrne, obmedzenia obchodu exprezidenta Trumpa, záplavy 
v Britskej Kolumbii, technické odstávky veľkých elektrární, 
mráz v Brazílii, záplavy v Európe a mnohé iné.

Na vysvetlenie celosvetového nárastu inflácie sú však tieto 
udalosti nedostatočné. Posledné dva roky boli výnimočné 
aj z hľadiska práce centrálnych bánk. S príchodom 
pandémie na jar 2020 bilancie hlavných centrálnych bánk 
prudko narástli. Kým za 12 rokov (2007 - 2019) narástli 
zhruba o 14 biliónov dolárov, za 20 mesiacov od marca 
2020 do novembra 2021 pribudlo ďalších 12 biliónov 
dolárov.

Väčšina nových peňazí však neskončila v rukách spotrebiteľov 
a nedvíhala ceny spotrebných tovarov. Miesto toho končila o 
úroveň vyššie – na akciovom trhu a trhu iných investičných 
aktív, napríklad nehnuteľností. Prudké zosilnenie aktivity 
centrálnych bánk a vznik nových kanálov, ktorými 
novovytvorené peniaze prúdia do peňaženiek 
spotrebiteľov sú možnými dôvodmi, prečo sa monetárna 
politika začala prejavovať v cenovej inflácii.

Inflácia so sebou nesie viacero rizík. V texte ich identifikujeme ako:
•	 Zmena relatívnych cien
•	 Zombie ekonomika
•	 Pomýlení investori
•	 Inflačná daň a daň z inflácie
•	 Zložitejšie sporenie a nútené špekulácie
•	 Fiškálne problémy
•	 Fiškálna ilúzia

Rast cien sa v tomto momente nedá zastaviť. Rastúce ceny 
sú obrazom udalostí, ktoré sa už stali alebo práve prebiehajú. 
Dôležité v tomto momente bude, aby si politici 
dokázali sedieť na rukách. Oveľa väčšie problémy ako 

rastúce ceny totiž vždy spôsobujú politické opatrenia, 
ktoré im v tom majú zabrániť. V texte spomíname:

•	 Regulácia cien. Každá cenová regulácia nevyhnutne 
vyvolá nedostatok statku, alebo jeho prebytok vedúci 
k plytvaniu.

•	 Navyšovanie verejných výdavkov. Zvýšenie miezd 
a dôchodkov bude vytvárať dodatočnú dieru v rozpočte.

•	 Ďalšie regulácie. Veľkým nebezpečenstvom je 
obmedzenie obchodu.

Slovensko má obmedzené možnosti ako proti inflácii 
zasiahnuť, keďže monetárnu politiku vykonáva Európska 
centrálna banka. Preto sa musí slovenská vláda sústrediť 
na znižovanie negatívnych dopadov. To sú najmä dve činnosti:

•	 Stabilizovať rozpočet na výdavkovej strane. 
V prípade sprísnenia monetárnej politiky sa krajiny 
pomerne rýchlo a nečakane môžu dostať do situácie, 
že o štátny dlh nebude medzi investormi záujem.

•	 Nepodľahnúť pokušeniu na škodlivé regulácie. 
Nadchádzajúce mesiace budú politicky náročné, rast 
cien sa do peňaženiek voličov zapracováva ešte len 
postupne. Núkanie politických „riešení“ inflácie bude 
intenzívnejšie.

Celú publikáciu si môžete vo formáte PDF prečítať tu.

Tiež si na túto tému môžete vypočuť podcast:
INESS na DNES #68: Na voskových krídlach inflácie

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://youtu.be/Uo55N_-8qKg
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
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On the European Union’s Digital Markets Act, 
“Fair Access”, and Vertical Integration

Európska komisia v rámci balíka regulácií DMA (Digital Markets 
Act) plánuje riešiť okrem množstva aspektov internetového 
ekosystému aj rozsiahlu agendu prístupu tretích strán na 
platformy. Konkrétne ide o tzv. obchodných užívateľov, 
ktorí využívajú platformu na svoje podnikanie. 

Cieľom tejto pripravovanej legislatívy je podľa Komisie 
vytvorenie „spravodlivého a konkurenčného trhu“ 
v rámci rôznych platforiem pre obchodných užívateľov. 
Pri sledovaní tohto cieľa prichádza s rôznymi návrhmi, ktoré 
sa snažia platformy viac otvoriť, stransparentniť 
a zrovnoprávniť postavenie rôznych poskytovateľov 
služieb vrátane samotnej platformy.

Komisia chce obmedzovať pravidlá, ktoré môžu platformy 
stanovovať, chce obmedzovať „balíkovanie“ a zvýhodňovanie 
vlastných služieb platforiem a chce obmedzovať využívanie 
interných dát samotnými platformami.

V našej štúdii On the European Union’s Digital Markets 
Act, “Fair Access”, and Vertical Integration poukazujeme 
na teoretické nedostatky a praktické príklady negatívnych 
dopadov tohto prístupu Európskej komisie. 

V teoretickej rovne ide o nepochopenie úlohy konkurencie v 
hospodárstve. Konkurencia nie je cieľ sám o sebe a nemá byť 
administratívne vynucovaná v rámci každej platformy, aby 
mohlo čím viac obchodných užívateľov za „spravodlivých a 
konkurenčných“ podmienok poskytovať svoje služby. Úlohou 
konkurencie je zabezpečovať, aby zákazníci mali 
prístup k lacným, kvalitným a inovatívnym službám 
a to zabezpečuje predovšetkým konkurencia medzi 
platformami. A ktorej výsledkom sú často obchodné 
praktiky platforiem (popísané vyššie), ktoré sa snaží Komisia 
obmedzovať.

V praktickej rovine existuje množstvo príkladov zo sveta 
kamenných obchodov, ktoré legitímne využívajú mnohé praktiky, 
za ktoré plánuje Komisia trestať platformy (preferovanie 
vlastných služieb, „balíkovanie“ služieb tzv. vertikálna integrácia, 
využívanie interných dát, atď.). Alebo existuje množstvo 
príkladov softwaru, ktorý sa vyvíjal podobne ako dnešné 
platformy. Teda z doplnkových služieb tretích strán sa postupne 
stali primárne funkcie samotnej platformy, alebo aplikácie.

Z týchto dôvodov nie sú princípy otvorenej a spravodlivej 
konkurencie a priori optimálne podmienky pre fungovanie 
v rámci každej internetovej platformy. Naopak, princípy 
otvorenej a spravodlivej konkurencie je potrebné 
dodržiavať medzi rôznymi platformami.

Celú štúdiu si v anglickom jazyku môžete stiahnuť a prečítať 
vo formáte PDF tu.

Takisto vám dávame do pozornosti aj anglickú verziu 
našej predchádzajúcej publikácie k téme DMA o cielenej 
online reklame s názvom Economic analysis of selected 
DMA amendments: Targeted online advertising. 
Jej originál v slovenskom jazyku, ktorý sme vám predstavili 
v decembrovom Market Finesse, nájdete tu.

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/dma_cielena_reklama_en_print.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/dma_cielena_reklama_en_print.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/MF/2021/iness_newsletter_2021_11.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/dma_web.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/dma_cielena_reklama_en_print.pdf
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Seminár o inflácii

V utorok 18. januára 2022 sa v priestoroch INESS uskutočnil 
seminár pre novinárov zameraný na infláciu.

Podnetom pre jeho konanie bolo vydanie novej publikácie 
INESS s názvom Drahý nový rok: Čo znamená súčasná 
inflácia pre blízku budúcnosť, ktorú sme vám predstavili 
aj v tomto Market Finesse v sekcii Nové publikácie na strane 19.

Za veľmi hojnej účasti médií sme sa rozprávali o doterajšom 
vývoji, nemonetárnych aj monetárnych príčinách rastúcej 
inflácie a o potrebných aj škodlivých opatreniach proti jej 
ďalšiemu rastu.

Vlogy a podcasty

INESS na DNES #68: Na voskových krídlach inflácie

Od vstupu Slovenska do Eurozóny sme svedkami najvyššej 
inflácie, koncom roka 2021 dosiahla jej úroveň 5,57 %. 
Kde sa berie rekordne vysoká inflácia a čo všetko spôsobuje 
takýto prudký rast cien? A najmä, čo sa s tým dá robiť, 
a čo môže robiť aj naša vláda alebo my sami. O tom všetkom 
v aktuálnom #INESSnaDNES s Martinom Vlachynským.

Na Vŕšku #95 – Končí sa čínsky komupitalizmus?
 
V Číne zomrie každých 42 dní jeden miliardár. Okrem vlastníkov 
majú problémy aj ich samotné technologické firmy. A nielen 
technologické. S čínskou ekonomikou sa niečo deje a #navrsku 
zisťujeme, čo to je.

Newsletter pokrok bez povolenia https://robertchovanculiak.
substack.com/

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://robertchovanculiak.substack.com/
https://robertchovanculiak.substack.com/
https://youtu.be/Uo55N_-8qKg
https://youtu.be/stKRL0EFBfk
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 INESS publikácie

Kniha Pokrok bez povolenia 
od Róberta Chovanculiaka 
je kompletný sprievodca 
svetom, kde Airbnb oživuje 
mŕtvy kapitál a konkuruje 
štátu v tvorbe regulácií, 
kde Kickstarter nahrádza 
vyberanie daní a pomáha 
financovať verejné služby 
a kde Bitcoin umožňuje 
budovať paralelnú 
spoločnosť, v ktorej 
neexistujú „vedúci“ a všetci 
máme kľúče od miešačky. 

pokrokbezpovolenia.sk

 INESS knihy

Kniha Zlé peniaze od Juraja 
Karpiša hľadá príčiny a opisuje 
priebeh krízy. Je písaná pre 
verejnosť s cieľom vysvetliť 
krízové ekonomické javy 
alternatívnym spôsobom. 
Súčasťou „sprievodcu krízou“ 
je popis dosahov krízy na životy 
bežných ľudí a príklady, ako 
sa s nimi dá vyrovnať. Tento 
bestseller si môžete zakúpiť  cez 
stránku zlepeniaze.eu, prípadne 
vo vašom kníhkupectve. 

Všetky publikácie a Policy Notes si môžete zdarma stiahnuť 
na stránke 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.

Medzinárodne oceňovaná 
učebnica Ekonómia 
v  31 hodinách reflektuje 
aktuálne potreby rozvíjania 
ekonomického myslenia, 
určená pre žiakov stredných 
škôl. Učebnica je spracovaná 
ako základný učebný text 
na podporu osvojovania, 
porozumenia a upevňovania 
vedomostí a zručností z oblasti 
základov ekonomického 
myslenia, ktoré žiaci majú získať 
na stredných školách. 

Rok 2021 priniesol na jednej stra-
ne pomerne rýchle ekonomické 
oživenie z pandemického prepa-
du, ale po prvýkrát od 90. rokov 
minulého storočia sa vo vyspelých 
ekonomikách dostala do pozornos-
ti cenová inflácia. Tomuto feno-
ménu sa venuje publikácia Drahý 
nový rok: Čo znamená súčasná 
inflácia pre blízku budúcnosť.

Európska komisia chce regulovať 
internetové platformy, obmedzo-
vať „balíkovanie“ a zvýhodňovanie 
ich vlastných služieb a chce obme-
dzovať využívanie interných dát 
samotnými platformami. Publikácia 
je kritikou navrhovaných regulácií, 
ktoré z veľkej časti vyplývajú z ne-
pochopenia fungovania platforiem.

Publikáciou Zisk, konkurencia a 
nárok pacienta chceme prispieť 
k posunutiu debaty z 15-ročného 
prešľapovania k skutočným otázkam 
(ne)efektívnosti súčasného trhu 
zdravotného poistenia. Výber textov 
komentuje ekonomické fungovanie 
slovenského zdravotníctva z pohľadu 
(ne)funkčnosti trhových nástrojov.

V roku 2021 sa opäť rozhorela de-
bata na tému daňového zaťaženia 
živnostníkov. V publikácii upozorň-
nujeme na to, že odmena živnost-
níka má dve ekonomické zložky 
– podnikateľskú odmenu (zisk) a 
odmenu za prácu. Preto nemá zmy-
sel porovnávať zdanenie týchto 
dvoch činností. My nemáme problém 
nízko zdanených živnostníkov, ale 
vysoko zdanených zamestnancov.

Prieskum ukázal, že až 2/3 Slovákov 
nevedia, aká je ich skutočná odme-
na za prácu. Dôvodom je aj to, že 
dnešná hrubá mzda je v skutočnosti 
iba polohrubá - zahŕňa len 74 % 
ceny práce. Zrušme polohrubú mzdu 
a nahraďme ju skutočne hrubou!
Len tak sa budú zamestnanci a za-
mest návatelia baviť o skutočnej od-
mene za prácu.

V súčasnosti (zima, 2021) prebieha 
na úrovni EÚ intenzívna diskusia o fi-
nálnej podobe regulácií týkajúcich sa 
cielenej online reklamy. Táto štúdia 
prináša analýzu významu týchto re-
klám v rôznych oblastiach hospodár-
stva a spoločenského života a z toho 
vyplývajúce negatívne dopady ich 
obmedzovania či úplného zrušenia.

http://www.iness.sk
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/int_zivnostnik_zamestnanec.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/iness_-_zisk_konkurencia_a_narok_pacienta.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/polohruba.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/dma_web.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/on_the_european_unions_digital_markets_act_fair_access_and_vertical_integration.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/drahy_novy_rok.pdf
https://iness.sk/sk/book/pokrok-bez-povolenia
https://iness.sk/sk/products/show/46-Zle-peniaze
https://www.expolpedagogika.sk/p/446/ekonomia-v-31-hodinach
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