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“Štát, ktorý sa snaží dosiahnuť prosperitu zdanením,
je ako človek, ktorý stojí vo vedre a snaží sa vytiahnuť
sám seba za vlasy”
- Winston Churchill
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Slovenské verejné financie netrpia oproti obdobiu pred krízou nedostatkom. Príjmy aj
výdavky štátu rástli najvyšším tempom v Európskej únii. Ekonomické dôvody na zvyšovanie
daní sa tak hľadajú ťažko. Napriek tomu je na stole balík nových daní.
Pri zbežnom sledovaní diania okolo
slovenského rozpočtu sa musí nezávislému pozorovateľovi zdať, že na
Slovenské verejné financie udrela druhá
kríza. Slovenská vláda pripravila svojim
občanom ďalší balík zavádzania nových
daní a zvyšovania existujúcich.
Pripraviť sa môžu na daň z dividend,
vyššiu daň na cigarety a hazard, vyššie
dane regulovaných podnikov či nový
odvod z celého neživotného poistného.
Nielen na Slovensku, ale aj v Európe
existuje mnoho pevne zakore-

nených mýtov o tom, ako štátom
chýbajú peniaze a aké tvrdé šetrenie
zasiahlo Európu počas nedávnej krízy.
Potreby sú nekonečné a zdroje na ich
napĺňanie budú vždy pociťované ako
nedostatočné. To platí ako pre jednotlivcov, tak pre štáty.

Aby sme boli spravodliví,
pripomenieme, že rok 2015 bol na
Slovensku významne ovplyvnený
dočerpávaním zdrojov z EÚ, na čo

Slovensko ako jedna z mála krajín
dostala výnimku (zdroje mali byť
dočerpané pôvodne do roku 2014).
Pozrime si preto porovnanie rokov

VÝDAVKY

Pri pohľade na dáta od roku 2007 je
vidieť pomerne jednoznačne, že väčšine
členských štátov sa darilo napĺňať
aj vyprázdňovať verejné pokladnice

úspešne. Slovensko v tom patrí medzi
premiantov.
V celej Únii je jediný členský štát,
ktorého nominálne výdavky oproti
stavu v poslednom roku pred krízou
(2007) boli v roku 2015 nižšie. Všetky
ostatné členské štáty míňajú z
verejných zdrojov viac, ako pred krízou.
V priemere tento nárast dosahuje
20%. Absolútnym lídrom je Slovensko.
Výdavky verejných financií počas krízy
narástli o 75% (1).

2007-2014. Aj tu je „víťazom“ opäť
Slovensko. Za sedem (po)krízových
rokov narástli výdavky o 56% (2).
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Pre úplnosť, nominálne výdavky treba
dať aj do kontextu hospodárskeho
rastu. To nám ukáže, o akej časti zdrojov
v ekonomike rozhoduje štát, teda akúsi
veľkosť štátu. V období 2007-2014
nájdeme len 4 členské štáty, v ktorých
sa veľkosť štátu meraná podielom
verejných výdavkov na ekonomike

zmenšila, aj to s výnimkou Rumunska
len zanedbateľne. Priemerný člen EÚ28
si z ekonomiky zobral o 7,4% viac – na
úkor súkromného sektora. Kým v roku
2007 výdavky štátu v EÚ28 tvorili 44,9%
ekonomiky, v roku 2014 to bolo už
48,2%.
Slovensko zaznamenalo 5. najvyšší

nárast štátu v EÚ28. V roku 2007
pretieklo verejným sektorom 36,1%
zdrojov vyprodukovaných v ekonomike, v roku 2014 to bolo až 41,9%. To
znamená nárast veľkosti štátu počas
tohto krátkeho sledovaného obdobia o
16% (3).

členskými štátmi. V roku 2014 bolo
6 členských štátov, ktorých daňovoodvodové príjmy boli nižšie, ako
príjmy spred krízy (2007). Nájdeme
tam obvyklých podozrivých (Grécko,
Španielsko, Írsko), ale napríklad aj
Spojené kráľovstvo.
Na opačnom konci stojí – Slovensko.

To zaznamenalo najväčší rast príjmov v
EÚ počas krízy. V roku 2014 získalo do
verejného rozpočtu o 54% viac príjmov,
ako na vrchole hospodárskej bubliny v
roku 2007, keď sa Slovensko nazývalo
Tatranským tigrom a ekonomika rástla
medziročne 10% tempom (5).

PRÍJMY

Predchádzajúce grafy ukázali, že
výdavky verejného sektora po kríze
rástli. Čo je teda zdrojom ponôs európskych financmajstrov v posledných
rokoch? Pomôže nám s tým graf, v
ktorom porovnávame medziročné
tempo rastu príjmov a tempo rastu
výdavkov v EÚ 28 (4).
Roky 2004-2007 boli pre európskych
politikov zlatými časmi. Zo svojich
rozpočtov míňali každoročne zhruba o
4 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Problém to nebol, keďže výber peňazí z
daní rástol rýchlejšie, 4-7% medziročne
(výsledok bol však stále s deficitom).
Až krízový rok a facka v podobe
prudkého poklesu príjmov dokázali
rastovú tendenciu – spomaliť. Áno
čítate dobre, ani v jednom roku od roku
2002 nedošlo k poklesu sumárnych
výdavkov v EÚ.
Pohľad na EÚ ako celok zakryje
pomerne významné rozdiely medzi
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Pri pohľade na záplavu veľkých tabúľ
s nápisom o príspevku z eurofondov
by občan mohol nadobudnúť pocit, že
za týmto rastom sú práve eurofondy a
teda nemeckí či francúzski daňovníci.
Skutočnosť je ale iná.
Hoci prílev eurofondov na Slovensko
rástol, na celkových príjmov verejnej
správy majú len malý podiel (5-8%, v
rekordnom roku 2015 to bolo 12%). Ak
eurofondy od príjmov odčítame, stále
nám vyjde 50% zvýšenie medzi rokmi
2007-2014 a 59% zvýšenie medzi rokmi
2007-2015 (6).
Príjmy štátu môžu byť okrem
eurofondov pozitívne ovplyvnené
inými príjmami štátu (dividendy, privatizácia...). Pozrime sa preto len na dane
a odvody. Kým v roku 2007 vybral štát
na daniach a odvodoch zhruba 15,6
miliardy eur, v roku 2016 to má byť
podľa najčerstvejších odhadov 22,3
miliardy eur (7).
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Za obdobie 2007-2016 narástol výber
daní a odvodov na Slovensku o 43%.
Najviac sa „činili“ sociálne odvody, ich
výber od roku 2007 narástol o 64%.
Stačilo viac ako o polovicu zmenšiť
druhý pilier, razantne zdvihnúť vymeriavací základ a odvody živnostníkov
a dohodárov. O viac ako polovicu
narástol aj výber daní fyzických, aj
právnických osôb. Prakticky nulový rast
výberu zaznamenali spotrebné dane,
čomu prispelo najmä skokové zníženie
spotrebnej dane na naftu v roku 2010
(8).
Pohybujeme sa v nominálnych hodnotách. Ako sa menila relatívna veľkosť
štátu, teda ako si stojí hospodársky
rast v porovnaní s rastom výberu daní?
Jednu sadu čísel sme ukázali už v grafe
3, ktorá však zahŕňa kompletné príjmy
verejnej správy. Pomer daní a odvodov
na HDP, teda daňové bremeno štátu,
je užší pohľad na veľkosť štátu. Pozerá
len na daňovo-odvodové príjmy a
vynecháva ostatné príjmy, z ktorých
viaceré pochádzajú z vreciek občanov
(napr. dividendy štátnych firiem).
Ďaňové bremeno narástlo počas
krízy na Slovensku o 6,9%, čo je tretia
najvyššia hodnota v EÚ 28 po Grécku a
Francúzsku (9).
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Aby toho nebolo málo, napĺňať
pokladnicu okrem nových a vyšších
daní pomáha aj hospodársky rast a
čiastočne efektívnejší výber tých existujúcich. Prognóza daňovo-odvodového
výberu z júna 2015 pre rok 2016 bola o
820 miliónov eur nižšia ako je aktuálny
odhad. Tieto peniaze sú pre vládu
„darom z nebies“, ktorý jej pripravil
rastúci súkromný sektor. Napriek tomu
vláda nezaháľa a navrhuje balík nových
daní, ktorý má do štátnej pokladnice
priniesť 150 miliónov eur v roku 2017
a okolo 350 miliónov eur ročne po
nasledujúce roky (10).
Prosperujú z rastu daní aspoň tí
najchudobnejší? V roku 2015 štát na
výdavkoch na základnú sociálnu politiku
financovanú zo štátneho rozpočtu v
porovnaní s rokom 2012 ušetril 27 mil.
eur. Výdavky na starobné dôchodky
vzrástli, ale príjmy Sociálnej poisťovne
sa v tom istom období takmer
zdvojnásobili.

ZÁVER

Počas posledných 7-8 rokov slovenskí
daňovníci zažili nárast daní, ktorý
prekonal väčšinu členských štátov
EÚ. Tieto dodatočné príjmy sa premenili na bezprecedentný rast verejných
výdavkov.
Štát nedokázal ani pod tlakom krízy
dostať svoje výdavky pod kontrolu.

Plytvanie, neefektívne výdavky s
nejasnými cieľmi a nemeraným, či
nemerateľným účinkom, a neadresné
dávky sú prítomné naprieč výdavkovými kapitolami a ministerstvami.
Slovensko zažilo za posledných 8
rokov daňový raj, keď daňové príjmy
štátu nielenže vzrástli o 5,834 mld.

eur, ale vláda zvýšila aj daňovoodvodové zaťaženie súkromného
sektora o skoro 7% a zároveň zvýšila
podiel svojich výdavkov na HDP o vyše
16%. Avizované ďalšie kolo zvyšovania
daní preto považujeme za ekonomicky
neospravedlniteľné.

NOMINÁLNE VEREJNÉ

NOMINÁLNE VEREJNÉ

VEĽKOSŤ ŠTÁTU

VÝDAVKY 2007 - 2014

PRÍJMY 2007 - 2014

2007 - 2014

+56%

+55%

+16%

NOMINÁLNE VEREJNÉ

DANE A ODVODY

DAŇOVÉ BREMENO

VÝDAVKY 2007 - 2015

2007 - 2015

2007 - 2014

+76%

+5,8 MILIARDY EUR

+6,9%
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