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MENOVÉ EKVIVALENTY

Menová jednotka = Slovenská koruna (SKK)
1 USD = 42,03 SKK

(stav ku dňu 1. novembra 2002)

AKRONYMY A SKRATKY

APTP Programy aktívnej politiky trhu práce
CAP Spoločná poľnohospodárska politika
COFOG Klasifi kácia operácií vlády
CÚ Čolná únia ČR-SR
DB Dávkovo defi novaný systém
DFO Daň z príjmu fyzických osôb
DPH Daň z pridanej hodnoty
DPO Daň z príjmu právnických osôb
EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj
EUROSTAT Štatistický úrad Európskej únie
EÚ Európska únia
FNM Fond národného majetku
FOV Fond ochrany vkladov
GP Všeobecný lekár
HDP Hrubý domáci produkt
HIC Zdravotná poisťovňa
IAS Medzinárodné účtovné štandardy
IFP Inštitút fi nančnej politiky
IIPE Ústav informácií a prognóz školstva
IMR Miera úmrtnosti dojčiat
INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
KSVE Krajiny strednej a východnej Európy
MDPT Ministersvto dopravy, pôšt a telekomunikácií
MF Ministerstvo fi nancií
MMF Medzinárodný menový fond
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MS Ministerstvo spravodlivosti
MSL Životné minimum
MSP Malé a stredné podniky
MŠ Ministerstvo školstva
MZ Ministerstvo zdravotníctva
NBS Národná banka Slovenska
NK Nadnárodné korporácie
NKÚ Najvyšší kontrolný úrad
NP Nemocenské poistenie
NPL Klasifi kované úverové pohľadávky
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NÚP Národný úrad práce
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OPT Pasívny zušľachťovací styk
PAYGO Priebežný systém
PEP Predvstupový ekonomický program
PZI Priame zahraničné investície
PZÚ Podniky so zahraničnou účasťou
RVHP Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
SBRA Reformy správy sociálnych dávok
SE Slovenské elektrárne
SET Spoločná externá tarifa
SGI Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
SITC Štandardná medzinárodná obchodná klasifi kácia
SKA Slovenská konsolidačná agentúra
SOP Sektorové operačné programy
SP Sociálna poisťovňa
SPP Slovenský plynárenský podnik
SRR Strednodobý rozpočtový rámec
SRSR Súdna rada Slovenskej republiky
SSC Slovenská správa ciest
TEN Trans-európska sieť
TINA Program novej pomoci v telekomunikačnej /informačnej infraštruktúre 
UI Poistenie v nezamestnanosti
ÚFT Úrad pre fi nančný trh
ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
VPDS Virtuálny príspevkovo defi novaný systém
VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa
VVI Vyššie vzdelávacie inštitúcie
WTO Svetová obchodná organizácia
ŽS Železničná spoločnosť
ŽSR Železnice Slovenskej republiky
ZVO Zákon o verejnom obstarávaní
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SÚHRN

V Slovenskej republike ostáva defi cit zahraničného bežného účtu, ako aj fi skálny defi cit 
(očistený o privatizačné príjmy) napriek nedávnemu poklesu na neudržateľne vysokej úrovni, 
odhadnutej za rok 2002 na 8% HDP. Keďže kapitálový účet vykáže za tento rok prebytok vo 
výške asi 20% HDP, Slovensko nebude mať vážne ťažkosti pri fi nancovaní týchto defi citov. Táto 
priaznivá situácia však nebude mať dlhé trvanie. Navyše, terajšia kombinácia hospodárskych 
politík prostredníctvom dopadu na reálne devízové kurzy zhorší možnosti zamestnať rozsiahle 
segmenty obyvateľstva (najmä menej kvalifi kované), a v konečnom dôsledku priškrtí ekonomický 
rast, ktorý je pre rok 2002 odhadovaný na 4%. Hospodárska politika sa zatiaľ zameriava hlavne 
na stimuláciu investícií, avšak budúci rast je závislý aj na zvyšovaní miery zamestnanosti, ktorá 
je v súčasnosti len na úrovni 50% populácie v produktívnom veku a tým jedna z najnižších 
spomedzi všetkých štátov strednej a východnej Európy. 

Slovenskú republiku delí od členstva v Európskej únii ešte poldruha roka, čo jej ponúka 
možnosť riešiť tieto základné otázky. Novej vláde navrhujeme, aby využila toto obdobie na 
dosiahnutie cieľov obsiahnutých v nasledovnom 11-bodovom akčnom pláne:

(i) Obmedziť podnikové dotácie (bežné aj kapitálové) a záruky (ktorých súčasný 
objem na úrovni 6% HDP je najvyšší zo všetkých reformujúcich sa krajín), vrátane 
zníženia tej podpory poľnohospodárstva, ktorá nie je v súlade so spoločnou 
poľnohospodárskou politikou Európskej únie (CAP) a podstatného obmedzenia 
transferov železniciam;

(ii) Presmerovať existujúce programy výdavkov namiesto ich rozširovania, tak, aby 
spĺňali kritériá fi nancovania zo štrukturálnych fondov (sem patrí aj pomoc pri 
zveľaďovaní okolia Bratislavy ako centra ekonomického rastu);

(iii) Zvýšiť dôchodkový vek na 65 rokov pre všetkých s cieľom zabezpečiť udržateľnosť 
dôchodkového systému z verejných prostriedkov a vyhnúť sa masívnemu nárastu 
fi skálneho defi citu ako dôsledku demografi ckých faktorov;

(iv) Odložiť plánované zníženie príjmov uvažované v rámci Predvstupového 
ekonomického programu (z 38% HDP v roku 2000 na 35% HDP v roku 2002 
a na cieľových 33% v roku 2004), kým nedôjde k realizácii očakávaného zníženia 
výdavkov;

(v) Vyvážiť daňové zaťaženie ústupom od daní z objemu miezd (počnúc zdravotnými 
a nemocenskými príspevkami) a zdôraznením iných daňových základov 
(napr. zjednodušením systému vratiek DPH, zdanením extrémnych príjmov 
v plynárenstve, znížením daňovej stimulácie investorov na úroveň kompatibilnú 
s Európskou úniou a podrobenie všetkých osobných príjmov – vrátane prídavkov 
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na deti, ak ostanú plošné – daňou z príjmov fyzických osôb); 

(vi) Urýchliť realizáciu plánovaných zvýšení taríf elektrickej energie a plynu (podľa 
potreby s cielenou kompenzáciou pre spotrebiteľov s nízkymi príjmami);

(vii) Využiť privatizačné príjmy zo zahraničia na prednostné zníženie zahraničného, 
radšej než domáceho dlhu (vyhnúť sa ďalšej stimulácii domáceho dopytu);

(viii) Začať privatizáciu výroby energie (zvlášť jadrovej a zvlášť tepelnej), ako aj pôdy 
„neidentifi kovaných vlastníkov“;

(ix) Zmenšiť rigidity trhu práce (ktoré sú medzi najvyššími spomedzi kandidátskych 
krajín), vrátane renovelizácie nedávno prijatého Zákonníka práce, úpravy 
minimálnej mzdy, decentralizácie kolektívneho vyjednávania a rekonštrukcie 
systému dávok sociálnej pomoci;

(x) Urýchliť proces riešenia zadĺženosti s cieľom zjednodušiť druhé kolo prevodu 
vlastníctva aktív pochybne získaných za Mečiarovej vlády a odstrániť hlavnú 
prekážku pri poskytovaní bankových úverov malým a stredným podnikom;

(xi) Odstrániť vnútornú obchodnú hranicu v Česko-slovenskej colnej únii ešte pred 
vstupom do Európskej únie.

Súbežne s týmto akčným plánov by nová vláda mala teraz pristúpiť k ďalším opatreniam 
potrebným pre reformu hlavných výdavkových programov, ktorých časový rámec má dlhší 
horizont:

(i) V oblasti sociálnej ochrany, po inicializovaní zvýšenia odchodového veku do 
dôchodku kvôli zabezpečeniu udržateľnosti prvého piliera, začať postupný prechod 
k povinnému plne fi nancovanému druhému pilieru aby sa zvýšila reprodukčná 
miera dôchodkov, priťom načasovanie má byť také, aby sa zabezpečila funkčnosť 
regulačných inštitúcií na dohľad nad druhým a tretím pilierom a aby sa využil 
očakávaný prístup k integrovanému kapitálovému trhu Európskej únie, alebo, ešte 
lepšie, k eurozóne; utlmiť rast výdavkov na sociálnu pomoc a opraviť demotivácie 
ktoré bránia príjemcom, aby sa vlastným úsilím vymanili zo siete sociálnej 
pomoci; spomaliť odnímanie dávok príjemcom, ktorí začínajú poberať príjem; 
a zlepšiť, ako aj striktne presadzovať kontrolu pracovnej aktivity;

(ii) V oblasti zdravotníctva zastaviť rast prebytočného dopytu po zdravotnej 
starostlivosti (užším vymedzením výkonov a väčšou účasťou na fi nancovaní 
nákladov); zvýšiť účinnosť a vyrovnanosť mechanizmov fi nancovania (spájaním 
zdravotných poisťovní, integráciou platieb poistného s inými sociálnymi 
príspevkami, zlepšením výberu positného a rozšírením základu príjmov); zlepšiť 
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efektívnosť poskytovateľov (skvalitnením platobných mechanizmov, plánovanou 
racionalizáciou systému poskytovateľov s cieľom znížiť prezamestnanosť 
a prebytok nemocničných lôžok, zavedením účinného systému zodpovednosti 
poskytovateľov za kvalitu a dodržovanie noriem poskytovaných služieb 
a rozvíjaním manažérskych schopností na úrovni zdravotníckych zariadení); 
zabezpečiť primeranú podporu funkciám verejného zdravotníctva a ich zamierenia; 
a zachovať zásadu prístupu všetkého obyvateľstva, najmä rómskeho, k zdravotnej 
starostlivosti;

(iii) V oblasti vzdelávania konsolidovať zariadenia a ich personál na základnej 
a strednej úrovni (zvlášť intenzifi káciou a prehĺbením súčasného racionalizačného 
plánu) za pomoci nového mechanizmu fi nancovania, založeného najmä na 
kapitačnom princípe; presmerovať stredné školstvo na lepšie plnenie požiadaviek 
trhu práce (zvýšením počtu študentov pripravovaných pre univerzitné štúdium 
a zdôraznením všeobecného akademického obsahu v odborných smeroch); použiť 
úspory nadobudnuté konsolidáciou a presmerovaním na skvalitnenie všetkých 
úrovní vzdelávacieho procesu a fi nancovanie (spolu s poplatkami za štúdium) 
postupného rozširovania terciárneho vzdelávania; zaviesť silnejšie mechanizmy, 
vrátane celoštátneho systému hodnotenia študentov a akreditácie univerzít, na 
zabezpečenie vyššej zodpovednosti škôl a inštitúcií terciárneho vzdelávania za 
výsledky; a zabezpečiť rómskemu obyvateľstvu rovnaké príležitosti vzdelávania.

Úspech tejto stratégie bude závislý na posilnení správneho rámca krajiny, na dosiahnutie 
čoho by mali slúžiť nasledovné opatrenia: 

(i) Transformácia rámcov strednodobého rozpočtovania a programovaného 
rozpočtovania na účinné nástroje fi skálneho plánovania, skvalitnenie súvisiacich 
fi nančných a výkonnostných informácií a prehĺbenie integrity jednotlivých 
systémov. Súčasťou tohto transformačného procesu by mali byť vhodne 
defi nované a periodicky realizované zisťovania rodinných účtov, kľúčového 
nástroja pre analýzu a tvorbu politík;

(ii) Konsolidácia prebiehajúcej decentralizácie, s cieľom zabezpečiť funkčnosť 
a zodpovednosť kapacít pred tým, než sa pristúpi k ďalšej etape decentralizácie;

(iii) Spustenie zásadnej reformy sektoru spravodlivosti, konkrétne profesionalizácia 
riadenia súdov; zintenzívnenie pátrania a vyšetrovania skorumpovaných sudcov; 
posilnenie regulačných úradov v právnických profesiách, vrátane posilnenia 
ochrany klienta. 
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PREHĽAD ROZVOJOVEJ POLITIKY

STRATEGICKÝ RÁMEC

1. V tomto roku dosiahla slovenská ekonomika najvyšší rast od čias odvrátenia fi nančnej 
krízy v roku 1998. V súčasnosti sa nachádza na ceste k uzdraveniu a jej produkt, ako aj 
zamestnanosť v súkromnom sektore v tomto roku vzrastú podľa očakávaní o 4%, resp. o 2% 
(viď Tabuľka 1). Kým silnejúce ozdravenie mohlo začať generovať nové pracovné miesta, už 
sa objavili nové prejavy makroekonomickej nerovnováhy; fi skálny defi cit a vonkajší defi cit 
bežného účtu sa udržujú okolo 8% HDP a nezamestnanosť prevyšuje 18%.

2. Táto situácia sa však jednako odlišuje minimálne v štyroch bodoch od obdobia pred 
rokom 1999: v hlavných zdrojoch ekonomického rastu, v zdrojoch expanzie domáceho dopytu, 
v charaktere medzinárodného prostredia a vo formách externého fi nancovania.

Rast v dôsledku štruktúrnej reformy

3. Po prvé, rast je podmienený štruktúrnymi reformami, skôr než nadmernými investíciami. 
Táto zmena sa najzreteľnejšie prejavila v obrate ziskovosti podnikového sektora, ktorý sa medzi 
rokmi 1998 a 2002 prejavil zvýšením o 10 percentuálnych bodov HDP. Väčšina zlepšenia je 
zásluhou prudkého poklesu počtu stratových fi riem. Reformami v bankovníctve sa podarilo 
prelomiť mentalitu „známostí“, ktorá spájala banky a ich podnikových dlžníkov. Dôsledkom 
toho bola aj zmenšená ochota bánk poskytovať svojim klientom úvery, čo prinútilo podniky 
buď podstúpiť reštrukturalizáciu, alebo odísť z trhu. Navyše, vláde sa podarilo sprivatizovať 
alebo uzavrieť asi 40% podnikov, ktoré ešte v roku 1998 boli v štátnom vlastníctve. Privatizácia 
sa skvalitnila a tým pritiahla strategických investorov s dobrou povesťou. Kým priemerné 
podniky v domácich rukách ešte zápasia s reštrukturalizačnými problémami, fi rmy zahraničných 
investorov už expandujú. 

4. Napriek tomu, že sa počet ziskových fi riem medzi rokmi 1998 a 2002 o niečo zvýšil, 
miery ich ziskovosti ostali v zásade nezmenené, čo je odrazom rastúcej konkurencie súvisiacej 
s takmer úplným odstránením dovozných taríf na tovary z krajín EÚ a ostatných preferovaných 
obchodných partnerov. 

Zdroje a dopad domácej expanzie

5. Po druhé, kým hlavným motorom domáceho dopytu bola v minulosti (štátom dotovaná) 
fi nančná voľnosť medzi podnikmi, v súčasnosti ju nahradila investičná činnosť na zelenej lúke, 
čo je pozitívne, a fi skálna expanzia, čo je negatívne (Tabuľka 2). Oba tieto javy sú sčasti viazané 
na nárast priamych zahraničných investícií z cca 1% HDP ročne v 90. rokoch na predpokladanú 
úroveň 17% HDP v tomto roku. Následkom investícií na zelenej lúke zaznamenala akumulácia 
kapitálu v roku 2000, po krátkom spomalení na prelome rokov 1999-2000, výrazný skok vpred. 
Popri tomto zdroji však do domácej ekonomiky vstúpilo aj vysoké percento privatizačných 
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Tabuľka 1: Slovenská republika - Hlavné ekonomické indikátory, 1995-2001
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Reálna ekonomika

Reálny HDP (miera rastu) 5,8 5,6 4,0 1,3 2,2 3,3 4,0

Miera nezamestnanosti 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,9 19,4

Infl ácia (priemerný index spotrebiteľských cien, %) 9,8 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3

Súkromná spotreba/HDP 50,5 52,3 52,2 53,4 55,4 55,3 55,8

Hrubé domáce úspory /HDP 28,6 25,2 25,9 25,1 23,4 22,8 22,9

Hrubé domáce investície /HDP 26,5 35,6 35,2 34,7 28,2 26,4 31,9

Platobná bilancia

Obchodná bilancia/HDP -1,2 -11,2 -9,9 -10,7 -5,4 -4,5 -10,4

Vývoz tovarov a služieb (miera rastu v USD) ... -0,5 8,3 10,2 -5,6 15,2 6,8

Dovoz tovarov a služieb (miera rastu v USD) ... 26,3 5,4 11,6 -13,4 13,2 15,3

Bilancia bežného účtu/HDP 2,0 -10,2 -9,3 -9,7 -4,9 -3,5 -8,6

Kapitálový a fi nančný účet/HDP 7,2 12,0 8,6 8,3 7,6 7,5 9,1

Hrubé ofi ciálne rezervy (miliarda USD, k 31.12) 3,4 3,4 3,3 2,9 3,4 4,1 4,2

Krytie rezerv (mesiace dovozov tovarov a služieb) ... 3,2 2,9 2,3 3,1 3,4 3,0

Hrubý zahraničný dlh/HDP ... ... 47,4 55,2 53,0 55,7 56,3

Zahraničná dlhová služba (% vývozov T.S.I. & T.) ... ... ... 13,3 15,5 17,1 10,5

Verejné fi nancie

Bilancia verejnej správy/HDP ... -3,2 -4,8 -5,1 -4,3 -9,1 -8,5

To isté, po vylúčení výnimočných položiek ... -1,4 -4,3 -4,7 -4,5 -6,0 -6,6

Verejný dlh/HDP ... 26,4 28,8 28,8 40,1 44,1 43,0

Úrokové miery

Priemerná nominálna úroková miera z úverov (%) 16,9 13,9 18,7 21,2 21,1 14,9 11,2

Priemerná reálna úroková miera z úverov ... 7,7 11,8 13,6 9,5 2,6 3,7

(defl ovaná o index spotrebiteľských cien, %)

Priemerná nominálna úroková miera z vkladov (%) 9,0 9,3 13,4 16,3 14,4 8,5 6,4

Priemerná reálna úroková miera z vkladov ... 3,3 6,9 9,0 3,4 -3,2 -0,8

(defl ovaná o index spotrebiteľských cien, %)

Peniaze a úvery

Peniaze (ročná miera rastu) ... 15,8 -4,4 -11,4 4,2 21,5 21,3

Kvázipeniaze (ročná miera rastu) ... 16,4 18,3 14,6 15,0 12,5 7,7

Úvery podnikom a domácnostiam (% rastu) ... 6,0 42,7 34,9 9,2 20,9 25,2

Práca a mzdy

Nominálny rast hrubej mzdy (priemer v %) 14,3 13,3 13,1 8,4 7,2 6,5 8,2

Reálny rast hrubej mzdy (priemer v %) 4,1 7,1 6,6 1,6 -3,0 -4,9 0,8

Výmenné kurzy 

Nominálny výmenný kurz (SKK /USD, priemer) 29,7 30,7 33,6 35,2 41,4 46,0 48,4

Nominálny výmenný kurz (SKK /EUR, priemer) 40,6 39,9 38,0 39,2 44,1 42,6 43,3

Nominálny efektívny výmenný kurz (1995=100) 100 100,7 105,8 103,6 93,4 94,5 93,2

Reálny efektívny výmenný kurz (CPI, 1995=100) 100 100,3 106,3 106,5 104,2 116,5 116,7

Reálny efektívny výmenný kurz (ULC, 1995=100) 100 108,6 120,0 115,6 110,6 111,0 109,8

Memorandové položky

Hrubý domáci produkt (miliarda SKK, bežné ceny) 568,9 628,6 708,7 775,0 835,7 908,7 989,3

Hrubý domáci produkt (miliarda USD, bežné ceny) 19,1 20,5 21,1 22,0 20,2 19,7 20,5

Príjmy na obyvateľa (USD) 3.569,7 3.816,0 3.916,3 4.080,5 3.744,9 3.654,2 3.783,4
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príjmov, čo spôsobilo ďalšiu infl áciu 
domáceho dopytu. Tým sa umožnilo 
fi nancovanie (i) rastúceho fi skálneho 
defi citu (ktorý sa v období 1999 až 
2002 zvýšil z 4,3% na 8,5% HDP), a 
(ii) a ďalších expanzných opatrení (ako 
vyplatenie dlhopisov Fondu národného 
majetku v roku 2001 a likvidácia 
domáceho štátneho dlhu v tomto roku) 
bez vytlačenia súkromného dopytu. 
Úrokové sadzby sa počas celého obdobia 
1999 až 2002 znižovali.

6. Terajšie fi skálne zhoršenie je 
v prvom rade odrazom strát príjmov 
v dôsledku prijatých hospodárskych 
politík, ktoré neboli spojené s korešpondujúcim znížením výdavkov. Vláda SR doplnila celkové 
zníženie ciel v rámci Európskej dohody a Uruguajského kola, ako aj odstránenie dovozných 
prirážok zavedených v roku 1999, celým radom fi skálnych opatrení, zameraných na zvýšenie 
konkurencieschopnosti krajiny a na prilákanie investorov. Ich súčasťou bolo napr. zníženie dane 
z príjmov právnických osôb zo 40 na 25% a veľkorysé daňové prázdniny. Podobne došlo aj k 
zníženiu dane z príjmov fyzických osôb, a to zo 40 na 38% na najvyššom, a z 15 na 10% na 
najnižšom konci príjmového rozpätia; zároveň sa významne zvýšili nárokovateľné odpočty. Táto 
politika spôsobila v rokoch 1996 až 2001 pokles podielu daňových príjmov verejnej správy asi 
o 7,5% HDP.

7. Zmierňovanie daňového zaťaženia je samo o sebe vítané, keďže by malo pomôcť 
podporovať rast. Žiaľ, nikdy však nedošlo k súvisiacemu zníženiu výdajov. Naopak, výdavky 
na verejnú správu (bez čistých pôžičiek) sa medzi rokmi 1999 a 2001 zvýšili takmer o 2% HDP. 
Ešte horší dopad majú opatrenia prijaté v predvolebnom období, hroziace expanziou výdavkov 
práve v tých oblastiach, v ktorých by sa šetrenie malo najviac prejaviť. Súčasťou týchto opatrení 
bolo zvýšenie miezd vo verejnej službe o 17%, zvýšenie dôchodkov o 5%, nezavedenie školného 
pre externých študentov vysokých škôl a uvoľnenie detských prídavkov od predtým existujúcej 
závislosti na príjmoch rodičov. 

8. Výsledné fi skálne defi city sú neudržateľné. Ak sa neodstránia, spôsobia explozívnu 
dynamiku rastu verejného dlhu. Krajine hrozí, že po štarte z takmer nezadĺženej východzej 
pozície v čase nadobudnutia nezávislosti pred necelými 10 rokmi, už v roku 2007 prestane plniť 
kritériá Maastrichtskej dohody predpisujúce max. 60% podiel verejného dlhu na HDP (Tabuľka 
3). Fiskálny defi cit však nepredstavuje jediné riziko. Ostatné riziká vyplávajú z týchto faktorov: 
(i) významný objem vládnych garancií, ktoré Slovenská republika nakumulovala (18% HDP 

Tabuľka 2: Dopyt a produkt, 1995-2002
(percento) 

 1995-98 1999-2000 2001-02

Percentuálna zmena

Súkromná spotreba 6,9 0,6 4,5

Vládna spotreba 6,9 -2,6 5,3

Hrubá tvorba kapitálu 20,5 -10,5 10,4

Celkový domáci dopyt 9,7 -3,6 6,2

Vývozy 8,9 9,5 4,5

Dovozy 15,5 1,9 7,6

Hrubý domáci produkt 5,5 1,8 3,5

Príspevok k rastu

Hrubá tvorba kapitálu 5,2 -3,6 4,4

Celkový domáci dopyt 9,8 -3,9 7,5

Čisté vývozy -4,3 5,2 -4,0
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koncom roka 2001), hlavne v dôsledku zabezpečenia nepretržitého fi nancovania problémových 
štátnych podnikov, ako železnice a elektrárne; (ii) opakujúci sa tlak na oddlženie kritických 
sektorov (napríklad zdravotníctvo) po tom, čo sa ocitli v hlbokej platobnej neschopnosti; a (iii) 
neočakávané problémy bánk (dovtedy, kým nebude rekapitalizovaná schéma poistenia vkladov). 
Navyše, aj po realizácii reforiem v dôchodkovom systéme z mája 2002 sa predpokladá dlhodobý 
rast defi citu dôchodkového systému, čo ďalej zhoršuje fi skálne vyhliadky. 

9. Nevhodné politiky v oblasti príjmov a nepružný trh práce škrtia možnosti ponukovej 
reakcie na zvýšený domáci dopyt a zhoršujú dopad fi skálneho defi citu na makroekonomickú 
rovnováhu. O nepružnosti trhu práce svedčí rad indikátorov (Tabuľka 4). Legislatíva SR v 
oblasti ochrany zamestnanosti bola už pred nedávnou novelou Zákonníka práce reštriktívnejšia, 
než v priemernom členskom štáte OECD. Pod vplyvom centralizovaného systému mzdového 
vyjednávania sú regionálne rozdiely vo mzdách nižšie, než rozdiely v produktivite. Podľa 
výberového zisťovania pracovných síl menej ako 9% zamestnaných osôb patrí do kategórie 
samostatne zárobkovo činných a spolupracujúcich osôb, kým v ostatných Visegrádskych 
krajinách ich podiel dosahuje takmer 19% a v EÚ 16%. Na čiastočný úväzok pracuje iba 2,4% 
všetkých zamestnancov, čo je najmenej vo Visegrádskej skupine (ktorá vykazuje priemer 6,4%) 
a ostáva hlboko pod úrovňou Únie (18%). Navyše, sčasti pod vplyvom dávok sociálnej pomoci, 
ktoré sú v porovnaní s priemernou mzdou vysoké (najmä v chudobnejších regiónoch SR) je 
participácia pracovných síl jedna z najnižších vo Visegrádskej skupine.

Tabuľka 3: Defi cit verejnej správy a verejný dlh - dva scenáre, 2001-09
(v percentách HDP)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reformný scenár

1. Hodnota hrubého dlhu 43,0 42,0 43,1 44,4 44,5 44,0 43,7 43,7 43,6

2. Hrubé aktíva 30,2 34,7 33,4 31,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

3. Čistý dlh 12,8 7,3 9,8 13,2 17,0 16,5 16,2 16,2 16,2

4. Primárny defi cit 4,5 3,6 2,6 1,7 0,7 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5

5. Úroky 3,9 3,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

6. Celkový defi cit 8,4 7,5 5,8 4,9 3,8 2,8 2,6 2,6 2,6

Nereformný scenár

1. Hodnota hrubého dlhu 43,0 42,9 45,9 50,0 53,8 58,2 63,3 68,7 74,3

2. Hrubé aktíva 30,2 34,7 33,4 31,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

3. Čistý dlh 12,8 8,2 12,5 18,7 26,4 30,7 35,9 41,2 46,8

4. Primárny defi cit 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

5. Úroky 3,9 3,9 3,3 3,5 3,5 3,9 4,4 5,0 5,6

6. Celkový defi cit 8,4 8,4 7,8 8,0 8,0 8,4 8,9 9,5 10,1

Spoločné predpoklady

7. Rast nominálneho HDP 8,9 7,2 8,9 9,1 9,3 8,0 7,0 7,0 7,0

8. Privatizačné príjmy určené na splatenie dlhu 0,0 5,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10. Situáciu ďalej zhoršuje neúmerné stlačenie spodného konca mzdového rozdelenia, 
spôsobené zámernou politikou rýchleho zvyšovania minimálnej mzdy (až o 86% medzi rokom 
1998 a októbrom 2002). V tomto období sa podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde zvýšil 
takmer na 35%. Odvody z objemu miezd (50,8% z objemu hrubých miezd) sú medzi najvyššími 
spomedzi ekonomík v regióne, a prispievajú k vytláčaniu menej kvalifi kovaných pracovných síl 
mimo pracovného trhu. Za tohto stavu neprekvapuje, že riziko straty zamestnania vyučených 
robotníkov je štvornásobne vyššie (kým v roku 1994 bolo trojnásobne vyššie), ako absolventov 
vysokých škôl. 

11. Na rozpor medzi rastúcim dopytom a nepružnosťou ponuky promptne zareagoval reálny 
efektívny devízový kurz, založený na indexe spotrebiteľských cien (CPI), ktorý po počiatočnej 
devalvácii následkom zavedenia fl oatingu (v roku 1998) začal revalvovať. Mena sa zhodnotila 
o 16% medzi januárom 1999 a aprílom 2002 (pozri Tabuľku 1). Komparatívne väčšia stabilita 
reálneho výmenného kurzu založeného na jednotkových nákladoch práce odráža najmä zánik 
alebo znižovanie veľkosti menej produktívnych fi riem pod tlakom konkurencie. Kým niektorým 
podnikom, ktoré rýchlo a úspešne vyriešili reštrukturalizáciu, sa podarilo vytvoriť dostatočný 
nárast produktivity a tým vyvážiť nárast miezd, iné, veľké segmenty ekonomiky naďalej zápasili 
o miesto na trhu, čo viedlo k vysokým stratám pracovných miest a k zvýšeniu nezamestnanosti, 
najmä medzi menej kvalifi kovanými pracovníkmi. 

Tabuľka 4: Indikátory pracovných síl vybraných krajín, 2001
(percento)

SK PL CZ H SLO Kandi- EÚ-15

dáti EÚ

Zamestnanosť

Miera zamestnanosti

   15-24 roční 27,7 21,4 34,4 31,4 30,3 27,0 40,4

   25-54 roční 74,6 69,5 82,0 73,1 83,8 73,8 77,0

   55-64 roční 22,5 30,5 36,9 23,7 23,4 34,6 38,2

   15-64 roční 56,7 53,8 65,0 56,3 63,6 57,8 63,9

Samostatne zárob. činní a spoluprac. 8,6 28,0 15,3 14,6 17,1 27,1 15,7

Zamestnanci na dobu určitú 5,0 11,9 8,1 7,5 13,1 8,0 13,4

Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti

   15-24 roční 38,9 41,5 16,3 10,5 15,7 28,8 14,0

   25-64 roční 15,9 15,6 6,9 5,0 4,6 11,3 6,5

   15+ roční 19,4 18,4 8,0 5,7 5,7 13,0 7,3

Dlhodobo nezamestnaní (12 mes. a viac) 58,3 50,1 52,9 44,8 63,3 52,4 44,0



Prehľad rozvojovej politiky6

12. Toto zvýšenie nezamestnanosti malo bezpochyby adverzný vplyv na životnú úroveň. 
Analýza životných štandardov v Slovenskej republike1 zistila veľkú závislosť medzi 
nezamestnanosťou a chudobou: v porovnaní s domácnosťami vedenými zamestnanou osobou 
bola pravdepodobnosť, že domácnosť žila v chudobe 5-násobne vyššia v domácnostiach, 
na čele ktorých stála nezamestnaná osoba. Toto zistenie sa zakladalo na analýze údajov 
z roku 1996, keď nezamestnanosť dosahovala len 11%, z čoho vyplýva, že pri súčastnej 18% 
nezamestnanosti možno predpokladať prudký nárast chudoby v posledných rokoch. Zároveň je 
zrejmé, že program sociálnej pomoci zohrával kľúčovú úlohu pri obmedzovaní nárastu chudoby 
spôsobenej zvýšenou a pretrvávajúcou nezamestnanosťou. Rast nezamestnanosti po roku 1995 
bol doprevádzaný 80% zvýšením počtu príjemcov sociálnych dávok (na úroveň 12% populácie, 
vrátane závislých osôb). Bez tohto programu by úroveň chudoby bola podstatne vyššia (nevedno 
o koľko, keďže od roku 1996 nebolo uskutočnené adekvátne zisťovanie rodinných príjmov 
a výdavkov) .

13. V súčasnosti, keď hospodárstvo rastie a nezamestnanosť klesá iba veľmi pomaly, 
narastajú obavy, že tento dobre mienený program môže obsahovať prvky „pasce chudoby“, ktoré 
môžu demotivovať príjemcov dávok, aby si našli produktívne pracovné miesta a opustili systém 
sociálnej pomoci (zvlášť ak sa nachádzajú na dolnej hranici mzdového spektra), a tak brzdiť 
rast zamestnanosti. Tieto obavy sú spôsobené relatívne malým rozdielom medzi výškou dávok 
a priemernou mzdou (najmä v prípade veľkých rodín) a rovnomerným odoberaním dávok podľa 
výšky pracovného príjmu. Dôsledky tohto programu, spolu s nepružnosťou trhu práce bude 
treba pozorne preskúmať ako súčasť stratégie na zabezpečenie rastu produktívnych pracovných 
príležitostí a následné zníženie nezamestnanosti a chudoby.

Vplyv medzinárodného prostredia

14. Návrat k rýchlemu rastu domáceho dopytu sa odohráva v medzinárodnom ekonomickom 
prostredí, ktoré je preň menej priaznivé, než v druhej polovici 90-tych rokov. V rokoch 2001 až 
2002 sa slovenským podnikom podarilo zvýšiť export na trh Európskej únie, najmä zásluhou 
ich rastúcej integrácie do globálnych výrobných sietí európskych nadnárodných spoločností. 
V rokoch 2001-02 sa však rast trhu EÚ znížil takmer o polovicu v porovnaní s obdobím 1994-
1998, čo podobne utlmilo aj exporty. Okrem toho pokračovalo aj zmenšovanie objemu obchodov 
s Českou republikou, prebiehajúce už počas 90. rokov. Rastúce dovozy pod tlakom domáceho 
dopytu spôsobili, že v rokoch 2001-02 nadobudol podiel čistých vývozov na HDP negatívne 
hodnoty (podobne ako v rokoch 1995-98). Následne sa v roku 2001 opakovane zvýšil defi cit 
bilancie bežného účtu na 8,6% HDP, a na tejto úrovni podľa predpokladov zotrvá aj v tomto 
roku. 

1 Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce, Svetová banka, 2002.
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15. Paralelne s týmto vývojom prebieha na Slovensku odklon od výroby založenej na využíva-
ní nekvalifi kovanej pracovnej sily (Tabuľka 5). Takýto posun môže byť pre krajinu výhodný, ak 
prebieha postupne, treba sa ale zamyslieť, či celkový rámec tejto politiky nestimuluje rýchlejšiu 
zmenu, než by bolo žiadúce, ohrozujúc tak veľké časti populácie.

Formy externého fi nancovania

16. Našťastie, a tu je štvrtý kľúčový rozdiel v porovnaní s minulosťou, Slovensko je te-
raz schopné fi nancovať 
rastúci defi cit bežného 
účtu z privatizačných 
príjmov, namiesto toho, 
aby sa zadlžovalo v za-
hraničí, ako tomu bolo 
uprostred 90. rokov. 
Veľký prílev priamych 
zahraničných investícií 
prispel k stabilizácii po-
meru hrubého zahranič-
ného dlhu k HDP, ktorý 
v súčasnosti klesol pod 
úroveň roku 1998 (na asi 
53% HDP). Dá sa predpokladať, že vzhľadom na tohoročnú rekordnú výšku priamych zahranič-
ných investícií (rádovo 17-18% HDP) čistý objem zahraničného dlhu klesne ku konci roka asi 
na 18% HDP.

VÝZVY A CIELE

17. Žiaľ, táto situácia umožňujúca jednoduché externé fi nancovanie nebude trvať dlho. 
Väčšina aktív je už privatizovaná, čiže tento zdroj príjmov začína vysychať. Ak sa nepodarí 
zvládnuť fi skálny defi cit, dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb, ktoré určite utlmí oživenie 
hospodárstva a zvýši aj tak vysokú nezamestnanosť.

18. Za týchto okolností bude potrebné, aby nová vláda pripravila reálny plán dosiahnutia 
troch cieľov: (i) posilnenie oživenia rastu HDP a (ii) rozšírenie začinajúceho rastu zamestnanosti, 
popri (iii) zabezpečení vonkajšej stability. 

Dosiahnutie všetkých troch cieľov si vyžiada kombináciu nasledovných troch nástrojov:
 (a) Pokračujúca reforma v oblasti obchodu, fi nancií a podnikov
 (b) Fiskálna konsolidácia
 (c) Reforma trhu práce

Tabuľka 5: Intenzita faktorov v slovenskom obchode s EÚ, 
1995-2000 (percento)

Intenzita faktorov 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Skladba vývozov do EÚ

Prírodné zdroje 19,2 20,3 17,9 12,6 13,8 10,8

Nekvalifi kovaná práca 21,8 21,0 22,5 19,3 18,3 17,9

Kapitálovo intenzívne 23,8 25,8 24,9 23,1 24,5 25,0

Kvalifi kovaná práca 35,2 32,9 34,6 45,0 43,4 46,3

Skladba dovozov z EÚ
Prírodné zdroje 15,5 17,2 17,9 15,0 10,5 11,0

Nekvalifi kovaná práca 7,4 9,4 14,5 16,2 11,3 14,3

Kapitálovo intenzívne 53,5 60,9 58,1 54,4 38,9 47,0

Kvalifi kovaná práca 24,4 36,5 38,4 42,0 27,1 35,1
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19. Nasledujúci rok a pol, ktorý delí Slovenskú republiku od pristúpenia k EÚ, ponúka 
jedinečnú príležitosť konať v týchto kľúčových oblastiach. Motivácia splniť podmienky 
pre členstvo by mala poskytnúť rámec pre väčšinu potrebných reforiem v tak rozdielnych 
oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, obchod, rozvoj fi nančného trhu, energetika, regionálny 
rozvoj a vládna fi nančná kontrola. Tak, ako sa približuje šanca na členstvo, od krajiny sa bude 
vyžadovať, aby vo väčšej miere spĺňala záväzky vyplývajúce z Predvstupového hospodárskeho 
programu (PEP), a tým dokázala svoju pripravenosť spĺňať podmienky Európskej menovej únie. 
Navyše, rozhodnutie Slovenska (ako aj ostatných kandidátskych krajín) pristúpiť k takzvanej 
Lisabonskej stratégii, ktorá chce zmeniť rozšírenú EÚ na „najkonkurenčnejšiu ekonomiku na 
svete so sociálnou kohéziou a plnou zamestnanosťou 70% dospelej populácie“ (v porovnaní 
s 49% v súčasnosti na Slovensku), rozširuje agendu hospodárskych politík z prekonávania 
prekážok vstupu do EÚ na aktívne prispievanie k splneniu celkových cieľov Únie.

20. Prospech z týchto hospodárskych politík sa prejaví po ich skutočnej implementácii a nie 
po formálnom prijatí do legislatívy, ako ukážeme v ďalšom texte. Len vtedy, keď vláda má 
inštitucionálne kapacity na ich realizáciu, dostavia sa hmatateľné úspechy. Výsledky nedávnych 
zisťovaní o vnímaní efektívnosti administratívy a kvality správneho rámca (Tabuľka 6) 
naznačujú, že Slovensko dosiahlo v tejto oblasti výrazný pokrok. Napriek tomu sa krajina medzi 
prístupovými krajinami aj naďalej nachádza na poslednom mieste vo väčšine ukazovateľov, čo 
signalizuje urgentnú potrebu zvýšiť úsilie 

REFORMA V OBLASTI OBCHODU, FINANCIÍ A PODNIKANIA

21. Kľúčové priority sa dotýkajú potreby zosilniť reakciu domácej ponuky a zvýšiť čisté 
vývozy prostredníctvom pokračujúcej reformy na strane ponuky. Napriek doterajším úspechom 
čakajú novú vládu v tejto oblasti ešte niektoré kritické problémy, a to: (i) zaostávanie výkonnosti 

Tabuľka 6: Vnímanie kvality správy v krajinách strednej a východnej Európy, 1997/98-2000/01
Efektívnosť vlády Kvalita regulácie Vláda zákona Kontrola korupcie

1997/98 2000/01 1997/98 2000/01 1997/98 2000/01 1997/98 2000/01

Prístupové krajiny

Česká republika 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,64 0,38 0,31

Estónsko 0,26 0,86 0,74 1,09 0,51 0,78 0,59 0,73

Maďarsko 0,61 0,60 0,85 0,88 0,71 0,76 0,61 0,65

Litva 0,13 0,26 0,09 0,30 0,18 0,29 0,03 0,20

Lotyšsko 0,07 0,22 0,51 0,30 0,15 0,36 -0,26 -0,03

Poľsko 0,67 0,27 0,56 0,41 0,54 0,55 0,49 0,43

Slovenská republika -0,03 0,23 0,17 0,27 0,13 0,36 0,03 0,23

Slovinsko 0,57 0,70 0,53 0,52 0,83 0,89 1,02 1,09
Ostatní kandidáti EÚ

Bulharsko -0,81 -0,26 0,52 0,16 -0,15 0,01 -0,56 -0,16

Rumunsko -0,57 -0,54 0,20 -0,28 -0,09 -0,02 -0,46 -0,51

Poznámka: Škála je medzi -1,5 (najhoršie) a +1,5 (najlepšie)
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poľnohospodárskeho sektora, čo je sčasti následkom vládnej politiky presadzovania potravinovej 
sebestačnosti a podpory neefektívne pracujúcich družstevných fariem vysokými dotáciami; (ii) 
vnútorná hranica v Česko-slovenskej colnej únii brzdí expanziu obchodu a umožnila, že krajina 
spomalila harmonizáciu svojho obchodného režimu s požiadavkami Únie; (iii) privatizácia 
energetiky sa ešte neskončila a sadzby za energiu, najmä plyn, sú stále výrazne deformované v 
prospech domácností; (iv) následkom daňových preferencií veľkých (a väčšinou zahraničných) 
investorov, ako aj absencie účinných procesov rozpustenia dlhov dochádza k diskriminácii 
malých podnikov. Toto je súčasťou vysvetlenia neochoty slovenských bánk poskytovať úvery 
malým podnikom.

Poľnohospodárstvo

22. Reštrukturalizácia poľnohospodárstva zaostáva za ostatnými sektormi ekonomiky. 
V reakcii na kolaps výroby začiatkom 90. rokov sa poľnohospodárska politika odklonila 
od privatizácie a trhových reforiem, a sústredila sa na potravinovú sebestačnosť. Vedúcu 
úlohu pri dosahovaní tohto cieľa mali hrať predovšetkým veľké korporatívne farmy, ktoré sa 
transformovali z bývalých družstiev, a to za pomoci celej škály podporných intervenčných 
politík. Novým farmám bolo taktiež umožnené využívať štátnu pôdu, ktorú nebol vztiahnutý 
nárok v rámci reštitúcií.
23. Táto politika sa ukázalo ako pomýlená a korporatívne farmy sklamali očakávania. Dnešný 
stav je taký, že individuálne farmy - komerčné a samozásobiteľské („záhumienkové“) - dosahujú 
štvornásobok produktivity korporatívnych fariem, a i keď hospodária iba na 7% pôdy, dodávajú 
30% poľnohospodárskeho produktu. Podobná situácia existovala do roku 2000, kedy subsektor 
individuálnych komerčných fariem vykazoval malý celkový zisk, zatiaľ čo korporatívne farmy 
ako celok boli stratové.

24. V súčasnosti existujú určité náznaky, že korporatívne farmy začínajú čeliť 
tvrdším rozpočtovým obmedzeniam. V roku 2001 to bolo prvýkrát v nedávnej histórii, že 
poľnohospodárske podniky vykázali malý celkový zisk, ktorý bol odrazom prudkého poklesu 
počtu stratových podnikov (zo 725 v roku 1999 na asi 400 v roku 2001) v náväznosti na prísnejšie 
úverové podmienky sprivatizovaných bánk.

25. Ďalší nárast ziskovosti sektora sa očakáva po prijatí Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (CAP) po prístupe k Únii (aj v prípade absencie priamych platieb zapríčinia zvýšené ceny 
odvodené od CAP príjmy farmárov o odhadovaných 18%). Pre krajinu by bolo najprospešnejšie, 
ak by prebrala CAP s už reštrukturalizovaným sektorom poľnohospodárstva. V opačnom 
prípade hrozí, že vysoké dotácie poskytované v rámci poľnohospodárskej politiky Únie budú 
v SR použité na zakrývanie pretrvávajúcej nízkej výkonnosti agrárneho sektora namiesto jeho 
modernizácie; tým by poľnohospodárstvo ostávalo brzdou celkovej výkonnosti slovenskej 
ekonomiky. Kým nástroje hospodárskych politík by mali byť prispôsobené podmienkam CAP 
už pred vstupom, úroveň ponúknutých podpôr by mala byť prispôsobená európskej úrovni až po 
vstupe a to s využitím fi nancií EÚ. Dovtedy by politiky mali byť zamerané na nasledovné:



Prehľad rozvojovej politiky10

(a) Dokončenie privatizácie pôdy. Pre identifi káciu a riešenie otázky pôdy „neznámych 
vlastníkov“ treba ustanoviť striktný časový limit, a po jeho uplynutí privatizovať 
väčšinu Štátneho pôdneho fondu urýchleným predajom v dražbe. Terajší limit na 
prihlasovanie reštitučných nárokov (rok 2005) treba pokiaľ možno skrátiť 
(a fi nančne odškodniť nárokujúcich, ktorí by ho premeškali). 

(b) Presmerovanie politiky poskytovania podpôr k CAP. Vládny podporný program 
by mal namiesto dotovania fariem a potravinárskeho priemyslu smerovať k ich 
príprave pre konkurenciu v európskych trhových podmienkach (pozri ďalej). 
Z toho hľadiska bude nevyhnutné plne zosúladiť potravinársku legislatívu 
SR a príslušné regulačné úrady so smernicami Únie týkajúcimi sa zdravotnej 
nezávadnosti, inšpekcie a certifi kácie, ako aj s právnou zodpovednosťou výrobcov. 
V tejto oblasti acquis ostáva ešte vynaložiť veľa pracovného a vzdelávacieho 
úsilia (vrátane registrácie hospodárskych zvierat, testovania a inšpekcie mäsových 
výrobkov, a certifi kácie potravinárskeho spracovateľského priemyslu).

(c) Ďalšie sprísnenie rozpočtových obmedzení. Po privatizácii bánk a hlavných 
energetických zariadení, a po redukcii dotácií ostávajú najväčšou slabinou 
systému daňové nedoplatky a nedoplatky sociálnych príspevkov.

Doprava

26. Sektor dopravy v Slovenskej republike čakajú v nasledujúcich rokoch zásadné zmeny.  
Sektor sa musí adaptovať, reagovať na dlhodobé trendy zmien vo vývoji dopytu a korigovať 
mnohoročné nenáležité alokácie zdrojov, ktoré zanechali základnú infraštruktúru odvetvia 
nedostatočne udržiavanú. Okrem toho, reakcia na strane ponuky musí v súčasnosti počítať aj 
s dodatočným dopytom vyplývajúcim z nadchádzajúcej integrácie do EÚ. Sektor sa musí zamerať 
na nasledovné kľúčové problémy/požiadavky: (i) na transformáciou vyvolané rýchle zmeny v 
dopyte po jednotlivých typoch dopravy – kým objem nákladnej prepravy po železnici poklesol 
o vyše 25%, objem nákladnej cestnej prepravy vzrástol zhruba o 70% (1993-2000, pozri tabuľku 
7); (ii) na veľké prevádzkové straty a hromadiace sa dlhy a nedoplatky v železničnej doprave; 
(iii) na výrazný a stále rastúci sklz v údržbe ciest, železníc a verejnej doprave; a (iv) na rozsiahly 
program nových investícií do dopravnej infraštruktúry, najmä v koridoroch Transeurópskej siete 
(TEN). 

27. Okrem riešenia uvedených otázok by mala politika vlády: (a) vytvoriť priestor pre 
väčšiu účasť súkromného sektora na dopravných činnostiach prostredníctvom privatizácie 
a komercionalizácie existujúcich dopravných činností; (b) zredukovať výkony vo verejnom 
záujme (VVZ) a prehodnotiť ich používanie ako nástroja sociálnej politiky vzhľadom na ich 
využívanie aj necieľovou populáciou a cenové deformácie, ktoré spôsobujú; a (c) zabezpečiť 
efektívnejšie vykrývanie nákladov, napríklad zavedením elektronického výberu mýta, pričom 
výnosy budú použité na fi nancovanie nových investícií a údržby. 
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28. Reakcia na strane ponuky 
zostáva ťažiskovo zameraná na: (i) 
výstavbu nových diaľnic – s podielom 
82% na celkových výdavkoch na 
cestnú infraštruktúru - a (ii) nadmerné 
železničné služby. Prílišné zameranie sa 
na výstavbu nových diaľnic odčerpáva 
zdroje na údržbu ciest a potrebnú 
modernizáciu existujúcej cestnej siete 
smerom k štandardom EÚ. Nadmerná 
ponuka železničných služieb, na 
druhej strane, prispieva k rastúcej 
strate odvetvia a má za následok jeho 
periodické intervencie zo strany vlády. 
Kombinácia týchto faktorov vyvoláva 
nadmerný tlak na už aj tak dosť napätú 
fi škálnu situáciu na Slovensku. Pri 
riešení uvedených výdavkových tlakov 
bude Slovenská republika musieť 
sústrediť to málo verejných zdrojov, 
ktoré má k dispozícii, výhradne na tie činnosti, ktoré nemôže zabezpečovať súkromný sektor, 
resp. oblasti, do ktorých súkromný sektor nedokáže efektívne investovať. Slovensko bude 
musieť postupne presmerovať verejné fi nancie z upadajúcich podsektorov (t.j. železníc) smerom 
k najdynamickejším (cestná doprava), pri náležitom posúdení environmentálnych a sociálnych 
otázok, ako aj udržať rovnováhu medzi urgentnou potrebou údržby a opráv ciest a plánmi na 
nové investície do cestnej infraštruktúry. Sektor bude tiež musieť uskutočniť komercionalizáciu 
a reštrukturalizáciu prepravných činností (obzvlášť na železnici). 

Cestná infraštruktúra

29. Údržbu a zvyšovanie kapacít cestnej siete na štandardy EÚ je potrebné zabezpečovať pri 
minimálnych požiadavkách na fi nancovanie zo štátneho rozpočtu. Toto si vyžiada kombináciu 
nových alternatív úhrad za jej používanie a prostriedkov z fondov EÚ. Na dobehnutie sklzu 
v údržbe a zvyšovaní kapacity základnej a vysoko kvalitnej cestnej siete bude potrebné 2,3 
násobné zvýšenie vynakladaných prostriedkov. Za žiadnych okolností by to však nemalo 
vyvolať rovnaký nárast vo výdavkoch zo štátneho rozpočtu. K dispozícii je niekoľko 
alternatívnych zdrojov fi nancovania. Medzi ne patria štrukturálne a kohézne fondy, z ktorých 
bude Slovensko môcť čerpať postupne viac a viac. Tieto zdroje by mali pokryť maximálne 75% 
percent jednotlivých projektov TINA (Nová pomoc v oblasti telekomunikačnej a informačnej 
infraštruktúry). Alternatívnym zdrojom fi nancovania výstavby diaľnic a ciest pre motorové 
vozidlá by mohli byť výnosy z elektronicky vymeriavaného mýta, ako aj partnerstvá medzi 
verejnými a súkromnými investormi (PPP).

Tabuľka 7: Trendy v globálnej nákladnej 
a osobnej doprave (v miliardách ton-kilometrov 
alebo pasažier-kilometrov)

1993 2000 % zmena

Nákladná preprava

Železničná 14,17 11,23 -26

Cestná 16,80 28,58 +70

Riečna 1,60 1,38 -15

Letecká 0,057 0,022 -59

Ropovodná - 2,08 -

Spolu 32,63 43,29 +32
Osobná preprava

Železničná 4,57 2,87 -59

Automobilová 14,36 24,41 +69

Autobusová 12,34 8,68 -42

Riečna 0,006 0,004 -50

Letecká 4,46 2,51 -77

Spolu 35,74 38,47 +8
(v tisícoch pasažierov za rok)

Mestská verejná doprava 649 405 -60

Prameň: Štatistické ročenky Slovenskej republiky
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30. Použitie elektronických mýtnych systémov umožní konverziu diaľničného systému na 
otvorený systém poplatkov za užívanie ciest. V súlade s tým bude Diaľničná spoločnosť (DS) 
schopná zaručiť splácanie vlastných dlhopisov budúcimi výnosmi zo spoplatňovanej cestnej 
siete. Aj keď DS bude spočiatku štátnym podnikom, postupne by bolo možné je činnosti 
zadávať na koncesnom základe, prípadne ju predať súkromnej spoločnosti. Výnosy z mýta by 
mohli zabezpečiť dostatočné prostriedky na výstavbu približne 100 km diaľnic ročne, čo umožní 
dobudovanie zostávajúcich 356 km z plánovanej 648-kilometrovej siete v priebehu štyroch 
rokov od splatenia existujúceho dlhu.  

31. Bezprostredná decentralizácia funkcií štátu navodí radikálne zmeny v spôsobe, akým 
sú cesty spravované. Poskytne zároveň príležitosť na uskutočnenie zásadných zmien v sektore.  
Súčasné plány predpokladajú decentralizáciu zhruba troch štvrtín cestnej siete na osem nových 
samosprávnych krajov, pričom zostávajúce cesty by mali prejsť do správy obcí v roku 2005. 
Tieto plány však budú musieť byť podporené presunom fi nančných prostriedkov a odborných 
technických poznatkov z oblasti správy ciest na orgány samosprávnych krajov. 

Železnice

32. Súčasná situácia na železniciach je fi nančne neudržateľná, pričom železnice sú nútené 
brať krátkodobé úvery pri vysokých úrokoch. Hustota železničnej siete je v súčasnosti príliš 
veľká, čo prispieva k rastu strát; prevádzka neekonomických tratí vzhľadom nízky počet 
prepravených osôb poskytuje železničnej spoločnosti dôvod/výhovorku na neznižovanie počtu 
pracovníkov. Nie je preto prekvapením, že produktivita práce sa v ŽSR (Železnice Slovenskej 
republiky) v priebehu uplynulých piatich rokov znižovala, pričom porovnanie ŽSR s inými 
spoločnosťami podobnej veľkosti siete a hustoty dopravy nevyznieva priaznivo. 

33. Reštrukturalizácia. Zníženie vplyvu vlády nad ŽSR vytvorením samostatnej 
prevádzkovej spoločnosti (ŽS) v čase decentralizácie zodpovednosti za fi nancovanie VVZ 
v osobnej doprave poskytuje vynikajúcu príležitosť zmeniť orientáciu železníc. Aj keď sa 
rozdelenie železničnej infraštruktúry ŽSR, z hľadiska jej veľkosti, na regionálne železnice 
nejaví ako vhodné, veľké rozdiely medzi hlavnými obchodnými činnosťami – nákladnou 
dopravou, diaľkovou osobnou a miestnou osobnou dopravou – naznačujú, že takéto delenie by 
mohlo byť želateľné. Súčasný plán reštrukturalizácie železníc zostáva príliš skromný. Plánované 
zníženie počtu pracovníkov nezabezpečí zlepšenie efektivity na úroveň súkromných železníc. 
Po zbavení sa nekľúčových činností by sa mala nákladná doprava, ako aj diaľková a regionálna 
doprava, zabezpečovať s počtom nie viac ako 25.000 zamestnancov. Dokonca aj tento počet 
by bolo možné ďalej znížiť, ak sa nové samosprávne kraje rozhodnú, že nemôžu podporovať 
lokálnu osobnú dopravu. Súbežne s tým by mohla spoločnosť spravujúca infraštruktúru – ŽSR – 
znížiť stav o približne 10.000 zamestnancov približne o štyri roky skôr ako uplynie sedemročné 
obdobie uvedené v súčasnom pláne reštrukturalizácie, za predpokladu zabezpečenia zdrojov na 
vykrytie nákladov súvisiacich s ich prepustením. 
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34. Keďže vzhľadom na svoju veľkosť je územie Slovenska vhodnejšie pre diaľničnú 
autobusovú dopravu než rýchlikové spojenia, budúcnosť spoločnosti zabezpečujúcej diaľkovú 
osobnú dopravu po železnici by bola neistá. Len málo krajín EÚ prevádzkuje ziskové 
medzimestské spojenia osobnej železničnej dopravy, väčšina závisí na dotáciách. Preto je 
zvolená schéma, ktorá kombinuje existujúce aktíva osobnej železničnej dopravy – poskytnuté 
štátom za ich nominálnu hodnotu – so súkromnými činnosťami strategického operátora vo forme 
joint-venture, chvályhodná. Táto schéma by mohla prilákať jestvujúcich operátorov osobnej 
dopravy z krajín EÚ s dobrými napojením na Slovensko. Na druhej strane, nákladné prepravné 
činnosti ZS by mohli byť hlavným kandidátom na privatizáciu. 

35. VVZ je potrebné zredukovať. Vo svetle prebiehajúcej decentralizácie by bolo želateľné 
zaviesť stabilný systém platieb za VVZ zo strany samosprávnych krajov, systém, ktorý sa 
nebude musieť za pár rokov meniť, tak, aby vyhovoval novej inštitucionálnej štruktúre železníc. 
Avšak celkový balík rozpočtových prostriedkov vyčleňovaných na VVZ bude treba prehodnotiť 
a pravdepodobne zredukovať. Jeho použitie ako nástroja sociálnej politiky je potrebné dôkladne 
posúdiť vzhľadom na úniky v prospech necieľovej populácie a cenové deformácie, ktoré 
vyvoláva.

Energetika

36. Naopak, reštrukturalizácia v sektore energetiky je v pokročilom štádiu. Slovensko (i) 
rozčlenilo segmenty elektroenergetiky a plynárenstva a v roku 2002 pristúpilo k privatizácii 
plynárenstva (SPP) a distributérov elektrickej energie formou predaja strategickým investorom; 
(ii) začalo prispôsobovať tarify potrebe krytia výrobných nákladov (i keď sa tento proces 
v posledných 18 mesiacoch zastavil); a (iii) založilo nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO). Medzi ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať patrí:

(a) Privatizácia výroby elektrickej energie. Z hľadiska rýchlosti, pružnosti, a výšky 
privatizačných príjmov bude najlepšie, ak sa predajú zvlášť podniky na výrobu 
jadrovej a zvlášť nejadrovej energie, namiesto toho, aby sa privatizovali spolu. 
Hlavným dôvodom je, že neexistuje precedens k predaju jadrovej elektrárne 
v tomto regióne (mimo Spojeného kráľovstva a USA).

(b) Pokračovanie v otváraní trhu elektrickej energie a plynu konkurencii. Podľa 
súčasného plánu trh elektrickej energie sa otvorí postupne, a to znižovaním limitu 
ročného odberu umožňujúceho prístup na veľkoobchodný trh zo 100 GWh v roku 
2002 na 9 GWh v roku 2005, a otvorením slovenského trhu pre zahraničných 
dodávateľov elektrickej energie v roku 2003. Podiel zahraničných dodávateľov 
bude spočiatku obmedzený na 5% domácej spotreby, ale po uzatvorení 
recipročných dohôd (o ktoré by sa SR mala usilovať) sa počet medzinárodných 
hráčov na trhu elektriny bude postupne zväčšovať. 
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 Trh s plynom sa tiež otvára (až 20% trhu od 1.1.2002) a mal by sa postupne 
rozširovať. To sa bude v prvom rade týkať všetkých elektrární a teplární, 
a veľkospotrebiteľov s ročným odberom vyše 20 mil.m3, neskôr všetkých 
spotrebiteľov okrem domácností.

(c) Úprava taríf plynu a elektriny pre domácnosti tak, aby sa odstránili príslušné 
krížové dotácie ešte pred vstupom do EÚ. I keď sa objem krížových dotácií zmenšil, 
pomer taríf pre elektrickú energiu je pre domácnosti a priemysel v porovnaní 
s úrovňou európskeho priemeru OECD len polovičný a v prípade plynu iba 
štvrtinový (Tabuľka 8). Harmonizácia sadzieb so smernicami Únie si v súčasnosti 
môže vyžiadať zvýšenie ceny elektrickej energie pre domácnosti o 40% a plynu 
o vyše 100% . Zvýšenie ceny elektriny pre domácnosti má prebehnúť v etapách 
vo výške štvornásobku miery infl ácie až do dosiahnutia cieľového pomeru. U 
plynu sa o postupe zvyšovania ešte nerozhodlo, avšak pri rýchlo sa približujúcom 
termíne prístupu do EÚ a pri naliehavosti fi skálnej konsolidácie ostáva málo 
času na graduálne zavádzanie nových sadzieb. Vláde by sme odporúčali, aby 
čo najskôr zvýšila ceny plynu, podľa možnosti ešte v roku 2002. Zároveň by 
však mala uvažovať o paralelnom zavedení špeciálneho odvodu, ktorým by sa 
sprivatizovanému SPP odčerpali neúmerne zvýšené zisky.

37. Vzhľadom na oneskorenie budú úpravy 
cien pre domácnosti, predovšetkým na spodnej 
hranici príjmového rozdelenia prudšie a 
citeľnejšie, než keby sa boli zrealizovali postupne
Keďže však so zvyšovaním nemožno otáľať, 
bolo by treba uprednostniť zavedenie 
dočasných mierených opatrení v podobe 
zvýhodnenej tarify pre základný (nízky) odber 
elektriny, alebo cielenej dotácie pre základnú 
spotrebu tepla a teplej vody. Takéto dočasné 
dotácie by sa mohli postupne odstrániť, 
paralelne s premietaním zvýšených cien energií 
do zrevidovaného systému dávok sociálnej 
pomoci (v zmysle údajov z nového zisťovania 
rodinných účtov).

38. Uvedené cenové úpravy budú mať významný vedľajší efekt v čiastočnom zmiernení 
súčasného tlaku na platobnú bilanciu, či už priamo, substitučným efektom, alebo nepriamo, 
prostredníctvom príjmového efektu.

Tabuľka 8: Pomer cien energie pre 
domácnosti a priemysel, 1993-2001 

1993 2000 2001

Elektrická energia

Slovenská republika 0,60 1,19 1,43

Česká republika 0,56 1,26 1,33

Maďarsko 0,81 1,33 1,33

Poľsko 1,40 1,76 1,68

OECD (Európa) 1,80 2,00 n.a

Zemný plyn

Slovenská republika 0,62 1,07 1,10

Česká republika 0,73 1,45 1,44

Maďarsko 0,91 1,33 1,16

Poľsko 1,33 1,86 n.a

OECD (Európa) 2,67 3,98 n.a
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Integrácia obchodu

39. Odstránením vnútornej hranice v rámci Česko-slovenskej colnej únie (CSU) ešte pred 
prístupom k EÚ by nielen vzrástol objem vzájomného obchodu oboch krajín (ČR je druhým 
najväčším obchodným partnerom Slovenska), ale pomohol by aj plniť požiadavky EÚ 
prostredníctvom „osmotického“ procesu (prelínaním). CSU zatiaľ nepriniesla jednu z dvoch 
hlavných výhod colnej únie pred oblasťou voľného obchodu. Na jednej strane umožnila obom 
štátom vyhnúť sa vysokým nákladom súvisiacim s certifi káciou krajiny pôvodu, keďže sa na 
všetky tovary vstupujúce do colnej únie vzťahuje rovnaká, spoločná a nízka externá tarifa; avšak 
obchodný styk medzi oboma štátmi naďalej podlieha colnej kontrole. Existencia vnútornej 
hranice umožnila aj značnú voľnosť v prijímaní nesystémových opatrení s negatívnym dopadom 
na import; príkladmi sú dočasná dovozná prirážka na strane SR a dovozné depozity na strane 
ČR, ako aj zavedenie iných technických prekážok obchodu. Okrem toho Slovensko, aj vinou 
tejto vnútornej hranice, sa oneskorilo v prispôsobení sa obchodnému režimu Európskej únie.

40. Harmonizácia slovenských noriem s európskymi, spolu so zavedením princípu 
vzájomného uznávania by pomohla dohnať stratený čas a zabezpečila lepšie podmienky 
integrácii domácich fi riem do medzinárodných dodávateľských reťazcov pôsobiacich vo 
viacerých krajinách; spoločné normy totiž posilňujú spojenie medzi výrobcami komponentov, 
montážou a distributérmi na trhoch fi nálnych výrobkov. Takáto harmonizácia by nemala byť 
problematická, lebo obe krajiny majú dohody o vzájomnom uznávaní certifi kátov a výsledkov 
testov. Obe krajiny majú rovnaký cieľ: implementáciu požiadaviek EÚ na štandardizáciu; a obe 
sa už k nemu približujú, ale rôznym tempom. Navrhovaná intenzifi kácia regulačnej spolupráce 
v rámci Česko-slovenskej colnej únie a odstránenie vnútornej ekonomickej hranice by mohla 
urýchliť a podstatne skvalitniť celkové obchodné prostredie, a navyše by odstránila potrebu 
lákať cudzí kapitál za cenu nákladných daňových úľav (pozri ďalej).

Rozvoj fi nančného sektora

41. Ako sme už spomenuli, veľkú časť zásluh za zlepšenie výkonnosti podnikového sektora 
možno pripísať zásadnej reštrukturalizácii bánk, realizovanej vládou v rokoch 1999 až 2001. 
Bankovníctvo tým nadobudlo pevnejšie základy a možno predpokladať, že ich využije pri 
expanzii do spotrebiteľských fi nancií, leasingu, fi nancovania bytovej výstavby, a úverov malým 
podnikom. Veľké spoločnosti sa naopak budú snažiť získať kapitálové zdroje v zahraničí, 
motivované faktormi ako: zahraničné vlastníctvo, integrácia s EÚ a hlbšie, likvidnejšie, 
spoľahlivejšie a lacnejšie trhy. Tým sa hlavný dôraz činnosti slovenských bánk sústredí na 
domácnosti a na malé podniky.

42. V tomto scenári však existujú dve riziká. Jedno z nich predstavuje nebezpečie, že banky, 
ktorých likvidita je v súčasnosti veľmi vysoká (Tabuľka 9), budú chcieť príliš rýchlo preniknúť 
do nových typov vysoko rizikových transakcií a tým zvýšiť svoje momentálne nízke zisky. 
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Tomuto riziku treba čeliť posilnením bankovej regulácie a dohľadu, vrátane (i) presadzovania 
povinného používania medzinárodných noriem účtovníctva (IAS) najprv bankami a potom aj 
ďalšími podnikmi, a (ii) nepripustenia vzniku integrovaného regulačného orgánu pre sektor 
fi nančníctva, ktorý by maril snahy o posilnenie kapacít už existujúcich regulačných orgánov, 
Národnej banky Slovenska (NBS) a Úradu pre fi nančné trhy (ÚFT).

43. Druhým rizikom je, že úverové aktivity bánk môžu byť vedené skôr stupňom 
vymožiteľnosti veriteľských práv v rôznych segmentoch trhu, a menej ekonomickou kvalitou 
predkladaných podnikateľských projektov. Pri absencii účinného konkurzného rámca (o čom 
svedčí narastajúci počet nespracovaných návrhov na konkurz, Tabuľka 10) môže účasť bánk 
v segmente malých podnikov ostať zakrpatená. Tu je potrebné: (i) modernizovať legislatívu tak, 
aby okrem iného ponúkla aj možnosť efektívnej reorganizácie (a nie iba likvidáciu) potenciálne 
životaschopných podnikov, a umožnila väčšiu iniciatívnosť a participáciu veriteľov; (ii) obmedziť 
možnosti dlžníkov, katastrálnych úradov a ďalších účastníkov konkurzného prípadu preťahovať 
konanie; a (iii) zvýšiť zdroje pre konkurzné súdy, zlepšiť školenie sudcov a sprísniť reguláciu 
správcov konkurznej podstaty s cieľom zredukovať počty nevybavených prípadov a podstatne 
zjednodušiť konania. Odblokovanie procedúr na riešenie dlhu by jednak pomohlo odstrániť 
kritickú prekážku brániacu bankám úverovať malé a stredné podniky, jednak by umožnilo 
spustenie druhého kola prevodov vlastníctva aktív pochybne získaného počas Mečiarových 

Tabuľka 9: Vybrané indikátory fi nančnej solventnosti bánk, 1997-2001
 (percento)

 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01

 Kapitálová primeranosť 8,0 6,6 12,7 13,1 19,7

 Pomer klasifi kovaných a celkových pôžičiek 27,2 31,6 23,7 15,3 14,0

- po odrátaní opravných položiek 22,5 25,2 15,7 6,9 7,9

 Pomer likvidných a celkových aktív 13,5 9,7 12,1 18,1 27,5

 Prevádzkový zisk 1,4 1,4 -0,1 0,1 -0,1

 Výnos z imania (ROE) 2,8 -13,4 -36,5 25,2 25,3

Tabuľka 10: Konkurzy a vyrovnania, 1993-2000
(počty fi riem)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Konkurzné návrhy 538 1.115 1.530 1.321 1.755 1.831 2.161 2.008

 z toho:

Realizované konania: 169 466 591 672 488 702 1.289 1.547

  Stiahnutie návrhu 20 104 113 -- -- -- -- --

  Zastavenie konania 85 267 388 272 275 279 451 514

  Postúpenie orgánom miestnej príslušnosti 57 69 64 -- -- -- -- --

  Zamietnutie pre nedostatok majetku 7 26 26 66 100 219 425 574

  Iné -- -- -- 334 113 204 413 415

Vyhlásenie konkurzu 11 32 74 198 427 654 665 638

Nerealizované konania 369 649 939 2.663 3.896 5.025 5.897 6.358



Prehľad rozvojovej politiky 17

rokov (vrátane cez vyriešenie portfólia nedobytných pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, 
SKA) a jeho návratu do produktívnejších rúk.

FISKÁLNA KONSOLIDÁCIA

44. Fiskálna konsolidácia, ktorá predstavuje druhý základný atribút strednodobej vládnej 
stratégie, je v súčasnosti potrebná kvôli prevencii potenciálne explozívnej dynamiky verejného 
dlhu a uvoľneniu terajšieho tlaku na platobnú bilanciu. Naša správa naznačuje, že (i) vonkajší 
defi cit bežného účtu sa bude musieť znížiť z 8,6% asi na 4,8% HDP, ak sa má v priebehu 
nasledujúcich 5 rokov udržať pomer čistého zahraničného dlhu k HDP na úrovni konca roka 
2002, pričom sa bude musieť následne ďalej znižovať; a (ii) dosiahnutie tohto cieľa si vyžiada 
redukciu celkového fi skálneho defi citu z dnešných 8%  na úroveň 2,5% HDP počas najbližších 
štyroch rokov. 

45. Pri konsolidácii zohrá dôležitú úlohu očakávané zvýšenie transferov z Európskej únie. 
Pokiaľ sa očakávaná čistá hodnota transferov z EÚ zvýši o 2% HDP, domáci príspevok k fi skálnej 
konsolidácii dosiahne hodnotu 3,5% HDP do roku 2006 (za predpokladu, že štrukturálne 
fondy nebudú využívané na fi nancovanie nových výdavkov prevyšujúcich ich súčasnú úroveň, 
pozri nižšie). Tieto úrovne defi citu ustália pomer hrubého vládneho dlhu ako aj pomer čistého 
zahraničného dlhu k HDP na úrovni konca roku 2002. Navyše, Slovensko tým začne plniť 
Maastrichtské kritériá, ktoré mu vo vhodnom čase umožnia pripojiť sa k eurozóne. 

46. Na základe skúseností iných členských krajín OECD s úspešnou fi skálnou konsolidáciou 
možno slovenskej vláde odporúčať založenie svojej konsolidačnej stratégie na nasledovných 
troch zásadách:

(a) Dosiahnuť hlavný podiel zmien prostredníctvom znižovania výdavkov, najmä 
dotácií, transferov a mzdách verejných zamestnancov v strednodobom horizonte.

(b) Odložiť zníženie príjmov, navrhované v rámci Predvstupového ekonomického 
programu (z 38% HDP v roku 2000 na 35% v roku 2002 a na cieľových 33% HDP 
v roku 2004), kým nedôjde k realizácii očakávaného zníženia výdavkov.

(c) Presmerovať príjmy a výdavky smerom k cieľom súvisiacim s rastom a zamestna-
nosťou.

Reštrukturalizácia výdavkov 

47. Porovnanie štruktúry výdavkov Slovenskej republiky (Tabuľka 11) a iných štátov 
strednej a východnej Európy naznačuje priestor pre reštrukturalizáciu výdavkov. V porovnaní 
s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy vydáva Slovensko veľmi veľa na:
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(a) Transfery nefi nančným organizáciám (6% HDP v roku 2001, čo prevyšuje priemer 
krajín strednej a východnej Európy o 40%), najmä vo forme pretrvávajúcich 
vysokých subvencií poľnohospodárstvu, železniciam a nemocniciam,

Tabuľka 11: Výdavky konsolidovanej verejnej správy
(percento HDP)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
CEE*

2000

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

Celkové príjmy a granty 43,5 40,1 37,8 39,8 37,9 35,7 38,0

Celkové výdavky a čisté úvery 46,7 45,0 42,9 44,0 47,0 44,2 39,6

Celkové výdavky 45,5 43,9 41,9 40,3 43,1 42,1 40,5

Bežné výdavky 39,0 37,2 36,6 36,4 37,5 36,6 36,3

 Výdavky za tovary a služby 17,3 17,7 16,4 15,9 15,8 15,9 16,6

 Platy a mzdy 10,1 9,8 9,7 9,4 9,1 8,6 7,1

 Iné tovary a služby 7,2 7,9 6,7 6,5 6,8 7,3 9,6

      Platby úrokov 2,1 1,9 2,8 3,2 3,2 4,0 2,6

      Dotácie a iné bežné transfery 19,6 17,5 17,4 17,3 18,4 16,7 17,0

Kapitálové výdavky 6,5 6,7 5,3 3,9 5,7 5,5 4,2

      Investície 4,4 5,4 3,9 3,2 3,2 3,2 2,7

      Kapitálové transfery 2,1 1,4 1,4 0,7 2,4 2,3 1,4

Pôžičky po odrátaní splátok 1,2 1,1 0,9 3,8 3,9 2,1 -0,9

Celkový defi cit/prebytok -3,2 -4,8 -5,1 -4,3 -9,1 -8,5 -2,5

Memorandová položka

Transfery nefi nančným organizáciám 8,0 5,3 5,1 4,2 7,3 6,0 4,3

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA

Celkové výdavky 45,5 43,9 41,9 40,3 43,1 42,1 40,5

Všeobecné verejné služby 3,7 3,7 3,1 3,0 3,3 3,7 2,9

Obrana 2,3 2,1 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5

Verejný poriadok a bezpečnosť 2,3 2,3 2,2 1,6 1,6 1,7 2,0

Školstvo 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 5,2

Zdravotníctvo 6,3 6,0 5,5 5,5 5,7 5,7 4,6

Sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie 13,7 13,6 13,6 13,8 13,6 13,1 14,2

Bytová výstavba a komunálne služby 2,3 1,8 2,1 2,1 1,9 1,7 1,9

Rekreačné a kultúrne služby 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1

Ekonomické služby 7,4 8,0 6,5 5,3 8,3 6,6 4,5

      Palivá a energia 0,8 0,7 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1

      Poľnohospodárstvo 2,5 2,4 2,0 1,5 2,4 1,8 1,1

      Baníctvo (bez ropy a uhlia) 0,7 0,5 0,5 0,2 0,6 0,4 0,2

      Doprava a telekomunikácie 1,6 1,4 1,1 0,6 1,9 1,6 2,4

      Iné ekonomické služby 1,8 3,0 2,5 2,9 3,5 2,7 0,8

Platby úrokov 2,1 1,9 2,8 3,2 3,2 4,0 2,6

Rôzne -0,1 -0,7 -0,8 -0,7 -1,1 -0,6 -0,1

* Ostatné krajiny strednej a východnej Európy.
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(b) Mzdy v sektore verejnej správy (8,6% HDP, takmer o 20% nad priemerom v kra-
jinách strednej a východnej Európy), čo vyplýva najmä z neúmernej vysokej pre-
zamestnanosti v zdravotníctve a školstve (5,6% obyvateľstva krajiny v porovnaní 
s 3,8% v krajinách strednej a východnej Európy).

48. Popri uvedených indikátoroch dochádza tiež k rastúcemu tlaku v oblasti sociálnej ochrany, 
vyvolanému vysokou nezamestnanosťou a rýchlym starnutím obyvateľstva. Navyše, vstup do 
EÚ a s ním spojený prístup k štrukturálnym fondom bude podnetom pre snahy o zvyšovanie 
výdavkov na podporu regionálneho rozvoja. 

49. Na ilustráciu možností reštrukturalizácie výdavkov sa táto správa zaoberá programami 
verejných výdavkov v oblasti poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja, sociálnej ochrany, 
zdravotníctva a školstva, teda výdavkových kategórii, ktoré spolu s podnikovými dotáciami 
pokrývali viac ako 2/3 verejných výdavkov v roku 2001. Predkladaná správa navrhuje 
krátkodobé a strednodobé odporúčania v relevantných oblastiach. Neponúka úplný a podrobný 
návod reformného procesu, ale ilustráciu zložitých problémov, ktorým musí Slovensko čeliť. 
Pritom sa namiesto prierezových riešení sústreďuje na reformné varianty, ktorých implementácia 
môže znížiť alebo udržať hladinu výdavkov, pri súčasnom zefektívnení ich podpory strategických 
cieľov krajiny - rastu, zamestnanosti a stability.

Podpora poľnohospodárstva

50. Slovenská republika má v súčasnosti vysoké náklady na podporu poľnohospodárskej 
politiky, ktorá je odsúdená na zánik vzhľadom na očakávaný prístup k Spoločnej 
poľnohospodárskej politike Európskej únie (CAP). Úroveň podpory korporatívnym farmám sa 
možno v priebehu rokov znížila, ale príslušná politika sa stále riadi koncepciou potravinovej 
sebestačnosti, ktorá je  diametrálne odlišná od koncepcie CAP. Slovensko aj po znížení dotácií 
vydáva dvojnásobok sumy na podporu poľnohospodárstva (2,4% HDP) v porovnaním s 
priemerom krajín strednej a východnej Európy (1,2% HDP v roku 2000).

51. Z uvedeného vyplýva, že je najvyšší čas zredukovať a transformovať podporné 
programy a uviesť ich do súladu s požiadavkami CAP. V prvom rade je treba, aby boli 
z vládnych podporných programov vylúčené všetky časti, ktoré sú v priamom rozpore s CAP 
(vrátane väčšiny úverových dotácií, príspevkov na modernizáciu a reštrukturalizáciu podnikov 
v agro-spracovateľskom priemysle a refundácie dane z nafty používanej pre poľnohospodárske 
účely). Tým by sa výdavky v sektore znížili o 15-20%. Ostatné podporné programy je potrebné 
prispôsobiť požiadavkám CAP a to najmä úpraviť systémy na podporu trhu tak, aby počítali 
s možnosťou zavedenia kvót a s reformou terajšej schémy intervencií, ktorá by mala prejsť od 
systému ex ante (založeného na krátkodobých predpovediach produkcie a spotreby) na systém 
ex post (založený na vývoji cien na trhoch Únie); a zároveň presunuť intervenčný dôraz od 
prvovýroby k veľkoobchodu u väčšiny produktov. Priame platby a iné štrukturálne podporné 
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opatrenia používané v súčasnosti by mali byť taktiež prispôsobené formátu EÚ. Po prístupe 
bude možné presunúť veľkú časť ostávajúcich nákladov do rozpočtu Únie, čím sa rozpočtu SR 
uľaví o túto neobvykle vysokú záťaž. 

Regionálny rozvoj

52. Regionálny rozvoj je ďalšou problematikou, ktorá s približovaním sa členstva SR 
v Európskej únii nabúda na význame. Výška potenciálnych fi nančných príspevkov od Únie 
dosahuje až 4% HDP (transfery EÚ plus národná spoluúčasť), čo by mohlo výrazne prispieť 
ku konvergencii krajiny k štandardom EÚ. Pri absencii dôkladne premyslenej stratégie by však 
tento potenciál mohol ľahko vyjsť nazmar. 

53. Zistenie, že v rámci Slovenska existujú výrazné regionálne rozdiely v produkcii na 
obyvateľa by nemalo viesť k nesprávnym hospodársko-politickým záverom. Po prvé, tieto 
rozdiely odrážajú podobne veľké rozdiely v produktivite práce; a po druhé, majú iba obmedzený 
dopad na príjmy a životnú úroveň domácností. Treba si uvedomiť, že práve pokusy vyrovnať 
životné úrovne (prostredníctvom politiky trhu práce a sociálnej politiky) bez ohľadu na rozdiely 
v produktivite sú jadrom tej regionálnej disparity, ktorá spôsobuje najviac starostí - neustále 
pretrvávajúce veľké regionálne rozdiely v mierach nezamestnanosti. V tejto súvislosti nie je 
prekvapivé zistenie, že sa zamestnanosť sústreďuje do oblastí s najatraktívnejším pomerom 
miezd ku produktivite (najmä do Bratislavy). 

54. Skúsenosti kohéznych krajín (Grécka, Írska, Portugalska a Španielska) naznačujú, že ak 
chce vláda čo najrýchlejšie docieliť celkovú konvergenciu, mala by sústrediť verejné investície 
do tých oblastí, v ktorých tieto spôsobia zvýšený rast, a to aj za cenu počiatočného prehĺbenia 
regionálnych rozdielov. V prípade Slovenskej republiky sa v kontexte prístupu k EÚ môžu 
niektoré najsľubnejšie investičné príležitosti nachádzať práve v Bratislave a v jej okolí. Preto 
považujeme stratégiu maximalizovať rastový potenciál Bratislavy (a zároveň umožniť rozšírenie 
konvergenčného procesu aj do iných regiónov) za vhodnejšiu, než pod hlavičkou rovnosti 
presmerovať štrukturálne fondy Únie mimo tohto regiónu. Realizácia tejto stratégie bude 
v prvom rade úlohou trhov práce a sociálnych reforiem. Zlepšenie dopravného spojenia medzi 
Bratislavou a východom Slovenska by pomohlo fi rmám premiestniť sa mimo tejto pôvodnej 
oblasti rastu keď sa mzdové náklady zvýšia, do regiónov, ktorým sa podarilo zaviesť alebo 
udržať konkurencieschopné mzdy. 

55. Využívanie štrukturálnych fondov bude nutné realizovať v súlade s celkovým rámcom 
znižovania výdavkov. Údaje uvedené v Predvstupovom ekonomickom programe (PEP) Slovenska 
naznačujú, že v roku 2006 bude potrebné uhrádzať viac ako štvrtinu výdavkov vládnej spotreby 
a investícií zo štrukturálnych fondov Európskej únie. To bude možné len vtedy, ak slovenská 
vláda odolá pokušeniu vytvárať nové výdavkové programy za účelom využívania fondov EÚ. 
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Naopak, bude potrebné existujúce vládne programy do veľkej miery preorientovať tak, aby 
spĺňali výberové kritériá využívania európskych fondov (vrátane tzv. dodatkových kritérií).

Školstvo

56. Transformačné zmeny mali závažný dopad na dopyt po vzdelaní v Slovenskej republike, 
ale ponuková strana nedokázala reagovať dosť rýchlo alebo dosť dôkladne. Toto bolo čiastočne 
spôsobené tým, že nevyhnutné zmeny vo fi nancovaní, kvôli potrebe preorientovania systému, 
prebiehali veľmi pomaly (ak vôbec, viď Obrázok 1), takže dochádzalo k permanentnému 
zvyšovaniu prebytočného počtu učiteľov a zariadení, a to najmä tam, kde to bolo najmenej 
potrebné, čo zdôraznilo potrebu nového 
mechanizmu fi nancovania. Napríklad, zatiaľ 
čo počet študentov na stredných odborných 
školách a učilištiach klesol o16% v období 
od 1990-2000, počet učiteľov sa zvýšil 
o 20% a počet škôl dokonca o 44%. Preto 
je potrebné zmeniť zameranie systému tak, 
aby poskytoval všeobecnejšiu, kvalitnejšiu 
kvalifi káciu, vyžadovanú trhom (a študentmi) 
preorientovaním stredného školstva, rozšírením 
prístupu k terciálnemu vzdelaniu, a skvalitnením 
na všetkých úrovniach. V nasledujúcom období 
to zrejme bude možné dosiahnuť aj pri zachovaní dnešnej úrovne verejných výdavkov na 
vzdelanie (menej ako 4% HDP), pričom výraznú úlohu tu bude zohrávať najmä prudký pokles 
obyvateľstva v školskom veku, značný potenciál úspor zo zvýšenej efektívnosti v súčasnom 
systéme, vzrastajúca úloha súkromných vzdelávacích inštitúcií a možnosť tvorby dodatočných 
zdrojov zo školských poplatkov pri poskytovaní terciálneho vzdelania. Proces decentralizácie 
tiež predstavuje výzvu pre vytvorenie nových a transparentnejších mechanizmov pre 
fi nancovanie a zodpovednosť.

57. Medzi hlavné opatrenia na zmenu orientácie systému školstva patrí: 

(a) Využiť podstatný pokles počtu obyvateľov školského veku na konsolidáciu 
nadmerného počtu základných a stredných škôl, ako aj učiteľov prostredníctvom 
rozšíreného a intenzifi kovaného racionalizačného programu, a prerozdeliť takto 
vzniknuté úspory za účelom zvýšenia kvality vyučovania na každom vzdelávacom 
stupni, fi nancovania postupnej dopytom vyvolanej expanzie, a zriadenia systému 
štipendií (podľa potreby) na úrovni terciálneho vzdelávania.

(b) Preorientovať stredné školstvo tak, aby si väčšina študentov osvojila všeobecné 
akademické vedomosti potrebné pre celoživotné vzdelávanie, a to zvýšením 
počtu študentov všeobecných stredných škôl, ako aj zreformovaním učebných 

Obrázok 1: Podiely školstva v štátnom rozpoète
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osnov stredných odborných škôl a učilíšť smerom k prehĺbeniu ich všeobecného 
akademického obsahu. Tieto reformy by mali byť pripravené so zreteľom na 
prístupový proces do EÚ a upravené tak, aby uľahčili prístup k sociálnemu fondu 
EÚ. Taktiež by mali byť koordinované s reformami na základnom stupni, aby bolo 
možné zabezpečiť pripravenosť žiakov na uvedené zmeny. Úspory nákladov by 
mali byť využité na zvyšovanie kvality.

(c) Zaviesť školné na terciárnom stupni vzdelávania na uspokojenie zvýšeného 
dopytu a na fi nancovanie potrebnej expanzie počtu študentov a zlepšenia kvality 
vzdelávania, poskytovaného existujúcimi inštitúciami;

(d) Zaviesť nové mechanizmy fi nancovania podľa zásady „peniaze idú za študentom“, 
hlavne na základe kapitačných platieb a počtu prijatých študentov. Zároveň sú 
potrebné reformy v smere posilnenia autonómie škôl a vyšších vzdelávacích 
inštitúcií pri hospodárení so zdrojmi za súčasného zvyšovania ich zodpovednosti. 
Tieto opatrenia výrazne zvýšia motiváciu ku konsolidácii a reorientácii škôl, a 
pomôžu zvýšiť efektívnosť, transparentnosť, kvalitu a rovnosť medzi rôznymi 
regiónmi Slovenska;

(e) Posilniť mechanizmy zodpovednosti, vrátane zavedenia systému celoštátneho 
posudzovania študentov a prehĺbenia školského inšpekčného systému tak, aby 
školy zodpovedali za dosiahnutie dohodnutých výsledkov a štandardov služieb v 
rámci tvrdých rozpočtových limitov, pričom tieto výsledky musia byť k dispozícii 
verejnosti, predovšetkým rodičom a manažérom škôl. Podobné posilnenie 
mechanizmov zodpovednosti, vrátane procesu akreditácie, by bolo tiež potrebné 
zrealizovať na úrovni terciálneho vzdelávania. Kombinácia uvedených opatrení a 
navrhovaného mechanizmu fi nancovania vytvorí výkonný nástroj na zabezpečenie 
toho, aby decentralizácia podporila dosahovanie celoštátnych cieľov vzdelávania, 
a aby regionálne rozdiely vo fi nancovaní a výkonnosti jednotlivých škôl boli 
monitorované a podľa potreby naprávané;

(f) Zintenzívniť úsilie na zabezpečenie rovnakých príležitostí, najmä pre rómske 
deti na základnom a strednom stupni vzdelávania, a pre všetkých študentov na 
terciálnom stupni vzdelávania. Program konsolidácie škôl, ktorý rómskym deťom 
zabezpečí väčší prístup k výchove a vzdelávaniu v integrovanom prostredí by mal 
byť súčasťou tohto úsilia, podobne ako aj predškolské programy a iné opatrenia 
so špecifi ckým zameraním na Rómov. Spravodlivejší prístup všetkých študentov 
by mohol byť zabezpečený elimináciou zrejmých teritoriálnych rozdielov 
pri rozdeľovaní zdrojov školstva, a reformou procesu ako aj obsahu skúšok a 
prijímania študentov na strednom a terciálnom stupni. V terciálnom školstve 
sa dá očakávať rastúci význam študentských pôžičiek a štipendií, spojený so 
zavádzaním školného. 
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58. Uvedená agenda načrtáva kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na zvýšenie významu, 
kvality, výkonnosti a spravodlivosti vzdelávacieho systému za súčasného rešpektovania tvrdých 
rozpočtových obmedzení, a ktorých realizácia je možná presmerovaním použitia zdrojov, ktoré 
má školstvo k dispozícii už v súčasnosti. Konsolidáciou a reorientáciou základného a stredného 
školstva a zavedením školného na terciálnom stupni sa uvoľnia prostriedky pre potrebné 
zvýšenie kvality. Navrhované mechanizmy fi nancovania a vhodný stupeň autonómie škôl 
zvýšia ich fl exibilitu pri používaní zdrojov na skvalitnenie výučby a na prispôsobenie meniacim 
sa potrebám, zatiaľ čo posilnené zodpovednostné mechanizmy zabezpečia, aby táto zvýšená 
autonómia bola využitá efektívne na podporu cieľov vo vzdelávaní. Navrhnuté reformy tak 
prispejú k dosiahnutiu strategických cieľov krajiny - rastu, zamestnanosti a makroekonomickej 
stability - udržaním súčasnej úrovne verejných zdrojov a zlepšením prepojenia systému 
vzdelávania a dopytu po kvalifi káciách potrebných pre hospodárstvo SR. Takéto reformy 
však nemôžu byť vykonané len na papieri. Na to, aby mohli byť vytvorené špeciálne reformné 
stratégie a politiky, na posilnenie inštitucionálnych kapacít na ich implementáciu a na 
dosiahnutie konsenzu budú potrebné dôkladné analýzy a projektovanie. Preto kritickým krokom 
v počiatočnom štádiu reformného procesu bude vytvorenie vysokokvalifi kovaného tímu, ktorý 
by stál na čele tohto procesu.

Zdravotníctvo

59. Napriek viac ako desaťročiu častých 
a pretrvávajúcich reforiem, a napriek 
určitému zlepšeniu indikátorov zdravotníctva 
Slovenskej republiky, zdravotná starostlivosť 
krajiny zápasí s vážnymi problémami. Po 
prvé; systém zdravotnej starostlivosti možno 
považovať za fi nančne neudržateľný. Dopyt 
voči systému prudko vzrástol (Obrázok 2), a 
zdvihol verejné výdavky v sektore na úroveň, 
ktorá je príliš vysoká v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy a ktorá 
nezodpovedá príjmom krajiny. Napriek tomu, že štrnásťpercentná sadzba odvodov zo mzdy pre 
zdravotníctvo je najvyššia v celom regióne, systém ostáva trvalo defi citný v dôsledku veľmi 
široko defi novaného balíka dávok, neohraničeného dopytu, neprimeraného rastu príjmov a 
neefektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad, v období od roku 1990 do roku 
1999, miery hospitalizácií stúpli o 18% a ambulantné vyšetrenia na obyvateľa sa zvýšili o 20%. 
Výsledkom snáh o udržanie úrovne verejných výdavkov boli zvýšené súkromné platby (ofi ciálne 
aj neofi ciálne), ako aj trvalo vysoké nedoplatky v rámci systému. Zadĺženosť zdravotníctva z času 
na čas zmierňujú výdatné injekcie mimorozpočtových príjmov z privatizácie, avšak systémové 
nerovnováhy, ktoré ju spôsobili, pretrvávajú aj naďalej a do marca 2002 tak spôsobili nárast dlhu 
v rezorte zdravotníctva na takmer 2% HDP. Početné zdravotné poisťovne len prispievajú k týmto 
problémom zvyšovaním administratívnych nákladov a fragmentáciou.

Obrázok 2: Verejné výdavky na zdravotníctvo
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60. Po druhé; existujúca infraštruktúra zdravotníctva sa aj naďalej príliš spolieha na 
pomerne nákladné metódy založené na vysokých nárokoch na vstupy, pričom kladie pomerne 
veľký dôraz na drahú nemocničnú starostlivosť a starostlivosť poskytovanú špecializovanými 
lekármi. Nedosiahol sa takmer žiadny pokrok pri realizácii rámca pre zvyšovanie efektívnosti 
a výkonnosti prostredníctvom menej intenzívneho využívania vstupov a presunom dôrazu na 
nákladovo efektívnejšiu prevenciu a ambulantnú liečbu. Motivácie v systéme nie sú adekvátne 
na dosiahnutie zníženia prezamestnanosti a prebytočného počtu nemocničných lôžok a 
zariadení. Za týchto okolností neprekvapuje všeobecná nespokojnosť so systémom zdravotníctva, 
rozšírená nielen medzi pacientam aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí poukazujú na 
znižovanie kvality, odmietanie služieb, rast neformálnych platieb, a nízke mzdy zdravotníckeho 
personálu. Prieskumy ukázali, že viac ako polovica domácností a verejných činiteľov vníma 
systém zdravotníctva ako systém s výrazne rozšírenou korupciu, čo bola najvyššia hodnota 
vnímania korupcie spomedzi všetkých oblastí verejného života.

61. Bez dôkladných reforiem sa tieto problémy môžu iba zhoršovať. Stúpajúce príjmy 
obyvateľstva vyvolajú vzostup požiadaviek na systém, ktorého zdroje však budú klesať 
úmerne so znižujúcim sa pomerom počtu zamestnancov (ktorí sú hlavnými tvorcami týchto 
zdrojov) k dôchodcom (ktorých zdravotná starostlivosť stojí až 2,5-násobne viac, ako u 
ostatného obyvateľstva). Tento vývoj postupom času ohrozí kvalitu zdravotnej starostlivosti, 
a to najmä v životne dôležitých a nákladovo efektívnych oblastiach prevencie a podpory 
zdravia, a spôsobí eróziu zdravia populácie. Aj keď nemáme k dispozícii žiadne “hotové” 
riešenia, najproduktívnejšie oblasti pre krátkodobé a strednodobé opatrenia a reformy zahŕňajú 
nasledujúce:

(a) Znížiť nadbytočný dopyt charakterizujúci dnešný systém prostredníctvom zúženého 
defi novania dávok a posilnenia ich prepojenia s príspevkami, ako aj zvýšením 
spoluúčasti spotrebiteľov na nákladoch s primeranou ochranou nízko-príjmových 
skupín;

(b) Uskutočniť reformu mechanizmov fi nancovania zdravotníctva s cieľom zvýšenia 
jeho efektívnosti, zlepšenia výberu príspevkov a rozšírenia jeho príjmovej 
základne. Súčasťou tejto reformy by mala byť konsolidácia zdravotných poisťovní 
do jediného systému platieb integráciou výberu platieb poistného s ostatnými 
sociálnymi príspevkami, zlepšenie výberu dávok, ako aj presun zodpovednosti 
za fi nancovanie za neprispievajúcich účastníkov systému z oblasti mzdových 
odvodov do oblasti všeobecných daní;

(c) Zefektívniť sieť poskytovateľov, znížiť prezamestnanosť a počet nemocničných 
lôžok. Plán racionalizácie siete poskytovateľov by mal byť navrhnutý 
a realizovaný s cieľom znížiť prezamestnanosť a nadbytočné kapacity. Takisto 
je treba zlepšiť mechanizmus platieb poskytovateľom a iné motivačné faktory 
systému zdravotníctva. Tu možno uvažovať o rôznych kombináciách systémov 
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platieb poskytovateľom, podľa možnosti v súlade so zásadou „peniaze idú 
za pacientom“. Súbežne s týmito opatreniami a sprísnenými mechanizmami 
preberania zodpovednosti (ktoré uvádzame nižšie) budú však poskytovatelia 
potrebovať aj autonómiu a manažérske nástroje a kvalifi káciu, aby mohli efektívne 
reagovať na zmeny v motivačnej štruktúre;

(d) Zabezpečiť primeranú motiváciu a zdroje pre plnenie základných funkcií verejného 
zdravotníctva, vrátane nákladovo efektívnych programov prevencie ochorenia 
a podpory opatrení pre zdravý život;

(e) Ochraňovať princíp rovnakého prístupu pre všetky skupiny obyvateľstva, so 
zvláštnym dôrazom na potreby rómskeho obyvateľstva, keďže táto komunita má 
v porovnaní s ostatným obyvateľstvom väčšie zdravotné problémy a menší prístup 
k zdravotnej starostlivosti;

(f) Posilniť inštitucionálny rámec pre navrhnutie a implementáciu systémového 
reformného programu a zlepšenie manažmentu systému zdravotníctva. Súčasťou 
tohto rámca by mali byť profesionálne a technické kapacity pre analýzu politiky 
a programov sektora, potrebné informačné systémy a mechanizmy na udržiavanie 
decentralizovaného a autonómneho systému poskytovateľov, ktorí budú 
zodpovední za dodržiavanie štandardov kvality a nákladovú efektívnosť.

62. Reformy v horeuvedených oblastiach by mali zabezpečiť aby systém zdravotnej 
starostlivosti efektívnejšie uspokojoval potreby obyvateľstva pri súčasnom udržaní jeho nákladov. 
Tieto reformy tak priamo prispejú k splneniu strategického cieľa vlády - makroekonomickej 
stability prostredníctvom redukcie tlaku rastúcich výdavkov. Aj napriek tomu, že symptómy, 
ktoré sužujú systém zdravotníctva sa vyskytujú v mnohých krajinách, globálna skúsenosť 
hovorí, že toto zistenie nijakým spôsobom neuľahčuje proces stanovovania ich diagnózy, ani ich 
samotné liečenie. Preto prioritnou snahou pri riešení týchto problémov by malo byť zostavenie 
tímu, ktorý by viedol tieto reformné snahy, a ktorý by vyvíjal a usmerňoval horeuvedený 
inštitucionálny rámec.

Sociálna ochrana

63. Výdavky Slovenskej republiky na programy sociálnej ochrany stanovené ako podiel 
na HDP sú za posledné roky na stabilnej úrovni (13,1% HDP, čo je takmer tretina verejných 
výdavkov), porovnateľnej s ostatnými štátmi strednej a východnej Európy. Tieto úhrnné údaje 
však zakrývajú niektoré vážne problémy, ako aj určité nerealizované príležitosti pre stimuláciu 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Po prvé, napriek realizácii významných reforiem v máji 
2002, systém priebežného („PAYGO“) fi nancovania dôchodkov čelí neudržateľným defi citom 
vyplývajúcim z už prebiehajúceho demografi ckého posunu, ktorým sa počet prispievateľov bude 
neustále znižovať, za súčasného zvyšovania počtu dôchodcov. Hĺbková reforma dôchodkového 
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systému má teda vysokú prioritu, a to nielen z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej 
stability, ale aj zaistenia primeraných dôchodkov pre budúce generácie a otvárania niektorých 
možností pre znižovanie odvodov z objemu miezd.

64. Po druhé, treba dôkladne zrevidovať program sociálnej ochrany, v rámci ktorého sa za 
posledné roky významne zvýšil objem peňažných príspevkov poskytovaných nezamestnaným 
a zdravotne postihnutým. Aj napriek tomu, že program peňažnej pomoci v kombinácii s inými 
opatreniami sociálnej ochrany pomohol krajine znížiť úroveň chudoby a čeliť problému rastúcej 
nezamestnanosti, úroveň a štruktúra dávok vytvára výrazne negatívne stimuly k práci a riziko 
vzniku tzv. „ pasce chudoby“. Po tretie, prebytok, ktorý sa v súčasnosti vytvára vo fonde 
nemocenského poistenia, by sa mohol využiť na zníženie odvodov z objemu miezd, najmä 
v spojení s prísnejšou kontrolou výdavkov. Po štvrté, bude treba prehodnotiť niektoré prvky 
súčasného systému sociálnej ochrany, vrátane tých, ktoré sa zaviedli iba pomerne nedávno, s 
cieľom nájsť mechanizmy na zabezpečenie ich nákladovej efektívnosti a zamerania na pomoc 
chudobným. Konkrétne ide o aktívne programy trhu práce (APTP) spravované Národným 
úradom práce; o prídavky na deti, ktoré si odnedávna môžu uplatňovať všetci rodičia, bez 
ohľadu na príjmy; o dotácie na kúpeľnú liečebnú starostlivosť a o nedávno zavedený príspevok 
na bývanie.

65. Systém sociálnej ochrany v Slovenskej republike je rozsiahly a komplexný. Na jednej 
strane spotrebováva veľkú časť verejných zdrojov krajiny, na druhej má životne dôležitú úlohu 
pri zmierňovaní chudoby a zabezpečovaní sociálneho zabezpečenia obyvateľstva. Pri zvažovaní 
možností na zlepšenie takého systému treba mať na pamäti, že reformy musia vychádzať z 
kvalitnej technickej analýzy s holistickým pohľadom na vzťahy medzi jednotlivými programami 
a ich dopadom na ľudí, najmä na chudobných. Východiskom pre navrhnutie takejto reformnej 
stratégie by bolo zostavenie vysoko kvalifi kovaného tímu zodpovedného za koordináciu 
technickej analýzy a budovanie konsensu potrebného pre prípravu reformného programu 
a posilnenie inštitúcií, ktoré ho budú následne manažovať. Táto správa nemôže nahradiť 
dôkladnú dizajnérsku prácu, ktorú si takáto reforma vyžaduje, môže len poukázať na hlavné 
problémové oblasti a na možnosti významných reforiem, ako sú uvedené nižšie.

66. V oblasti dôchodkov je zrejme najkritickejšou úlohou zabezpečenie dlhodobej fi nančnej 
životaschopnosti systému a to zvýšením dôchodkového veku na 65 rokov (pozri Obrázok 3, krivku 
CPI, 65 a porovnaj s Reformy 2002). Je treba tiež starostlivo zvážiť ďalšie posilnenie závislosti 
medzi dávkami a príspevkami vykonaním ďalších úprav vzorca na výpočet dávky, ktorý je aj 
po nedávnej reforme stále dosť prerozdeľovací. Mohlo by ísť buď o modifi káciu súčasného 
vzorca Defi novaných Dávok, alebo o zavedenie prístupu používajúceho Imaginárne Defi nované 
Príspevky (Notional Defi ned Contribution, NDC, 63 na Obrázku 3), ktorý generuje stabilnejšie 
fi skálne výsledky a vytvára tesnejšiu väzbu medzi dávkami a príspevkami. Ďalšie potrebné 
reformy systému PAYGO sú nasledovné: zlepšenie výberu príspevkov, najmä od samostatne 
zárobkovo činných osôb; transparentné účtovníctvo, striktné hodnotenie a prípadné postupné 
upúšťanie od niektorých „nesystémových“ dávok (napr. započítavania obdobia vysokoškolského 
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štúdia do nároku na dôchodok), plné fi nancovanie zostávajúcich „nesystémových“ dávok zo 
štátneho rozpočtu; a odstránenie nedávno prijatého ustanovenia, ktoré umožňuje rodičom znížiť 
odvody na dôchodkové poistenie o pol percenta na každé dieťa. Takto vzniknuté úspory pre 
dôchodkový fond bude možné distribuovať účastníkom v podobe zníženia odvodov z objemu 
miezd.

67. Počas zavádzania uvedených 
reforiem prvého piliera (PAYGO) treba 
dokončiť technickú prípravu povinného 
plne fi nancovaného druhého piliera. 
V prípade, že je prvý pilier dostatočne 
fi nančne stabilný, ponúkne druhý pilier 
reálnu možnosť postupného zvyšovania 
dávok (ako percenta z hrubej mzdy). Ak 
však prvý pilier fi nančne stabilný nie je, 
náklady na zavedenie druhého piliera 
iba zvýšia neudržateľnosť dôchodkového 
systému. Preto má zabezpečenie 
primeraných reforiem pre prvý pilier 
kľúčový význam. Pri navrhovaní druhého 
piliera treba zohľadniť viacero možností týkajúcich sa jeho rozmeru, zavádzacieho obdobia 
a prestupného (switching) veku účastníkov, a celý proces by mal byť načasovaný tak, aby v čo 
najväčšej miere využil výhody vyplývajúce z blížiaceho sa prístupu Slovenska k integrovaným 
kapitálovým trhom Európskej únie, ba dokonca ešte lepšie, k eurozóne. Zároveň bude treba, 
aby už existovali potrebné inštitucionálne a administratívne usporiadania kvôli manažmentu 
reformovaného systému, vrátane regulačného a legislatívneho rámca pre už existujúci súkromný 
dobrovoľný tretí pilier, ako aj pre povinný druhý pilier.

68. V oblasti sociálnej pomoci je potrebné jednak zastaviť ďalší rast výdavkov na peňažnú 
pomoc v nezamestnanosti a zredukovať jej negatívny vplyv na motiváciu k práci. Tu vidíme 
nasledovné možnosti: (i) zníženie úrovne dávok (s cieľom zvýšiť rozdiel medzi dávkami 
a priemernou mzdou) prispôsobením dávok, aby odrážali regionálne rozdiely v životných 
nákladoch (alebo ich výpočtom po vylúčení Bratislavy) a/alebo znížením prídelu na dieťa 
s rastúcim počtom detí; v kombinácii s (ii) úpravami v štruktúre dávok tak, aby sa „vyplácalo byť 
zamestnaným“ (najmä pomalším odoberaním dávok tým príjemcov, ktorí začínajú mať pracovný 
príjem, striktným presadzovaním kontroly pracovnej aktivity a vývojom nových spôsobov jej 
testovania, napríklad v spojitosti s nástrojmi aktívnej politiky trhu práce). Významnú úlohu by 
tiež mohlo zohrať posilnenie kapacity pracovníkov sociálnej ochrany, aby mohli vykonávať 
kontrolu pracovnej aktivity a účinne pracovať s rómskym obyvateľstvom. Navyše bude treba 
preskúmať programy na pomoc zdravotne postihnutým, aby sa zistila opodstatnenosť nedávneho 
prudkého nárastu výdavkov v tejto oblasti.

Obrázok 3: Bilancia systému PAYGO, tri scenáre

Reformy jednopilierového systému

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

2001 2020 2040 2060 2080

Reformy 2002 CPI, 65 NDC, 63

%
H

D
P



Prehľad rozvojovej politiky28

69. V oblasti nemocenského poistenia vidíme príležitosť k vráteniu vytváraného prebytku 
účastníkom a to v podobe zníženia dane zo mzdy (podľa možnosti až o 2%), a k zastaveniu 
budúceho zvyšovania tlaku na výdavky tým, že by nemocenské za prvých niekoľko dní 
práceneschopnosti vyplácal namiesto fondu zamestnávateľ. Navyše, zohľadňujúc potenciál 
pre prípadné zneužitie, malo by sa zvážiť prípadné ukončenie účasti samostatne zárobkovo 
činných osôb na nemocenskom poistení. Pokiaľ ide o poistenie v nezamestnanosti, programy 
aktívnej politiky trhu práce treba podrobiť dôkladnému preskúmaniu, a striktnému zhodnoteniu 
ich nákladovej efektívnosti a identifi kovať možnosti ich kombinácie so sociálnou pomocou a tak 
znížiť počty poberateľov dávok.

70. V oblasti ďalších štátnych sociálnych dávok by sa malo zvážiť zrušenie nedávnych zmien 
v nárokoch na prídavky na deti a podmieniť nárok úrovňou príjmu. Možno tiež uplatniť rôzne 
modifi kácie úrovne a štruktúry dávok. Ak sa vláda rozhodne ponechať všeobecný charakter 
prídavkov na deti, tieto by mali byť podrobené dani z príjmov. Výdavky na dotáciu kúpeľnej 
starostlivosti by bolo vhodné preskúmať z hľadiska možností efektívnejšieho využitia týchto 
prostriedkov na zlepšenie sociálnej ochrany (napr. na fi nancovanie postupného uberania dávok 
sociálnej pomoci tým príjemcom, ktorí si našli zamestnanie).

71. Odporúčame zvážiť ukončenie programu poskytovania príspevkov na bývanie a pomoc 
chudobným vrstvám obyvateľstva v tejto oblasti riešiť v rámci sociálnej pomoci. V prechodnom 
období, ak je treba, mohli by sa použiť mechamizmy ako cielené základné tarify (pre energiu) 
pre spotrebiteľov s nízkymi príjmami.

Vyváženie a konsolidácia príjmov

72. Vzhľadom na výrazné zníženie daní v priebehu posledných štyroch rokov, nastal čas 
na stanovenie najvyššej priority pre fi skálnu konsolidáciu a na odloženie akejkoľvek ďalšej 
redukcie v celkových príjmoch až pokiaľ nebudú dosiahnuté ciele fi skálnej konsolidácie. V tejto 
súvislosti poukazujeme na rozsiahly rámec možností pre dôležité zmeny v štruktúre príjmov 
Slovenskej republiky.

73. Stratégie výdavkových reforiem, ktoré sme už spomínali v predchádzajúcom texte, 
by otvorili nové možnosti pre vyváženie príjmovej základne a to výrazným zredukovaním jej 
závislosti na hrubom objeme daní zo mzdy. Najviac možností v tomto smere vidíme v zdravotnom 
poistení. Zamestnanci platia na tento účel štrnásťpercentnú daň, čím vytvárajú asi 70% príjmov 
zdravotného poistenia, kým vládne platby za neprispievajúcich 60% obyvateľstva predstavujú iba 
30%. To znamená, že zamestnaní pracovníci výrazne subvencujú zbytok populácie, čo úmerne 
zoslabuje väzbu medzi ich príspevkami do zdravotného poistenia a príslušnými dávkami. Toto 
je možné napraviť presunom väčšej časti ťarchy fi nancovania neprispievajúcich účastníkov 
z oblasti zdaňovania miezd do oblasti všeobecných daní. Podľa približných výpočtov na krytie 
nákladov poistenia účastníka stačí sedempercentná daň z objemu mzdy.
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74. Ďalšiu možnosť zníženia dane zo mzdy ponúka reforma nemocenského poistenia, kde 
4,8%-ná daň z objemu miezd vytvára prebytok rovnajúci sa 2% tohto objemu. Ak by sa ťažisko 
fi nancovania prvých niekoľkých dní práceneschopnosti presunulo na zamestnávateľa, došlo by 
k sprísneniu kontroly výdavkov z tohto fondu, a následne k ich zníženiu pri súčasnom zachovaní 
prebytku. V takom prípade by sa daň z objemu miezd mohla pokojne znížiť o 2%.

75. Aj niektoré reformy dôchodkového systému ponúkajú priestor pre ďalšie znižovanie dane 
zo mzdy. Transparentné vyhodnocovanie úplných nákladov „nesystémových dávok“ (najmä 
započítania dĺžky vysokoškolského štúdia a materskej dovolenky do nároku na dôchodok, 
a doplňovania dôchodkov do výšky sociálne prijateľného minima) s postupným vyradením 
neoprávnených nárokov, a plné fi nancovanie zostatku týchto dávok zo štátneho rozpočtu by 
viedlo k úsporám v dôchodkovom fonde, ktoré by sa mohli premietnuť do zníženej dane 
z objemu miezd.

76. Znížené zdaňovanie práce by malo byť vykompenzované rozšírením základu dane z 
príjmov fyzických aj právnických osôb. Čo sa týka právnických osôb, zlepšenie podnikateľského 
prostredia vytvára priestor pre znižovanie súčasných nadmerných daňových úľav pre investorov, 
ktorá je dôsledkom deštruktívnej daňovej konkurencie krajín Visegrádskej štvorky. Slovensko 
sa k tomuto procesu pripojilo v roku 1998 ponukou daňového úveru, ktorý v určitých odvetviach 
poskytoval nárok na výnimku z dane z príjmov právnických osôb. Výsledný balík motivačných 
výhod bol viackrát novelizovaný, naposledy v decembri 2001 zavedením takmer úplne nekritickej 
podpory priemyselných parkov (štát pokrýva 70% nákladov obcí na rozvoj priemyselných 
parkov).  

77. Blížiace sa členstvo v Únii ponúka jedinečnú možnosť prerušiť tento začarovaný kruh. 
Slovenská vláda by mala v kontexte prístupových rozhovorov v kapitole o hospodárskej súťaži 
podporiť akúkoľvek iniciatívu smerujúcu k harmonizácii daňových úľav na najnižšej možnej 
úrovni. Navyše - bez toho, aby by sme odmietali skutočnosť, že priemyselné zóny majú svoje 
výhody - bolo by v záujme každej krajiny, aby každý podnet pre vytvorenie priemyselnej zóny 
podrobila dvom trhovým testom: (i) preukázateľný záväzok zainteresovaného investora, (ii) 
väčšinový podiel súkromného sektora v zóne ako takej.

78. Taktiež je potrebné zahrnúť do základu dane z príjmov fyzických osôb aj príjmové 
kategórie, ktoré momentálne nie sú do neho zahrnuté. Tu ide predovšetkým o dôchodky 
(ktorých základ by sa mal príslušne upraviť), ako aj prídavky na deti, ak by mali byť naďalej 
poskytované všetkým rodičom. Je tu tiež priestor pre zvýšenie niektorých nepriamych daní, 
napríklad spotrebnej dane na pivo a tabak, a zjednotenia DPH na terajšej vyššej úrovni. Napokon 
sa ponúka možnosť rozšírenia nedaňových príjmov, najmä tých, ktoré sa spájajú s účasťou štátu 
v plynárenských a energetických spoločnostiach (vrátane špeciálnych odvodov, o ktorých sme 
už hovorili), keďže plánované zvýšenie regulovaných cien vyprodukuje zvýšené zisky.



Prehľad rozvojovej politiky30

79. A nakoniec, súčasné i budúce privatizačné príjmy zo zahraničia by mali byť použité 
na splatenie radšej zahraničného ako domáceho dlhu. Je to potrebné nielen kvôli zabráneniu 
preliatia do príliš vysokého domáceho dopytu; takýto prístup by bol aj konzistentný so stratégiou 
optimalizovať menovú štruktúru verejného dlhu a prehĺbiť domáci dlhový trh. V súčasnosti je 
52% verejného dlhu v zahraničných menách, čo je relatívne veľa, a asi tretina toho je v menách 
iných, ako euro, čo môže byť príliš riskantné vzhľadom k perspektíve krajiny pristúpiť k ERM-
2 v nie príliš vzdialenej budúcnosti. Na druhej strane, domáci dlhový trh nie je rozvinutý, je 
nepredvídateľný a netransparentný: napríklad neexistuje pevný program vydávania dlhu, čo 
sťažuje plánovanie a manažment tokov hotovosti pre účastníkov trhu. Aby sa predišlo tomuto 
nedostatku, vláde by sme radili prijať nasledujúce kroky: 

(a) Integrovať manažment dlhu a hotovosti na Ministerstve fi nancií (medzinárodná 
skúsenosť naznačuje, že nie je vhodné delegovať túto úlohu separátnej agentúre 
na manažment dlhu v podmienkach, keď dozorné kapacity sú slabé)

(b) Spoliehať sa na pravidelné, nie ľubovoľné vytváranie dlhu, zamerané na vytváranie 
normálov likvidity, ktoré sa rozprestierajú okolo výnosovej krivky

(c) Pripraviť stratégiu manažmentu aktív a pasív v súlade s najlepšími skúsenosťami 
členov EÚ a pripraviť manažment systémov sprievodného rizika.

REFORMA TRHU PRÁCE

80. Zníženie nezamestnanosti je pravdepodobne najjednoznačnejším mandátom vyšlým 
z tohoročných parlamentných volieb, a tým aj prioritnou úlohou novej vlády. Posledná správa 
OECD obšírne referovala o tejto problematike, čo umožňuje skrátiť analýzu v predkladanom 
dokumente.

81. O niektorých opatreniach na strane dopytu po pracovných silách sme sa už zmienili, 
najmä otázku priestoru pre zníženie ceny práce redukciou daní z objemu miezd. To bude 
vyžadovať paralelný transfer nákladov jednotlivých zložiek sociálneho zabezpečenia 
dôchodkového a sociálneho poistenia zo systému sociálneho poistenia do oblasti 
všeobecného zdanenia.

82. Ďalším spôsobom zvýšenia dopytu po pracovných silách je zvýšiť fl exibilitu 
pracovnoprávnych vzťahov a mechanizmov určovania miezd. Po tejto stránke by bolo veľmi 
žiadúce skončiť politiku zámerného zvyšovania minimálnej mzdy v predstihu pred rastom 
ostatných miezd, a to v rámci širšie koncipovanej politiky, ktorá prestane používať inštitúciu 
minimálnej mzdy ako nástroj riadenia politiky príjmov (pričom minimálna mzda ostane 
nástrojom na ochrany zamestnancov). Predvstupový ekonomický program (PEP) popisuje cieľ 
tohto prístupu ako „postupné zvyšovanie pomeru minimálnej a priemernej mzdy“. Je síce možné, 
že takáto politika bude schopná motivovať zvýšenie záujmu o zamestnanie, na druhej strane však 
zaručene zníži dopyt po práci, a to predovšetkým na spodnom konci rozpätia miezd. Bolo by tiež 
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žiadúce obmedziť platnosť regionálnych alebo sektorových kolektívnych zmlúv len na tie fi rmy, 
ktoré sa zúčastnili kolektívneho vyjednávania. Rozšírením aj na nezúčastnené fi rmy by mohlo 
dôjsť k rastu miezd, ktoré by nebolo v súlade so zvyšovaním produktivity. Decentralizácia 
mzdových vyjednávaní v uvedenom zmysle umožní príslušným mzdovým dohodám lepšie odrážať 
podmienky produktivity na podnikovej úrovni.

83. Treba tiež upozorniť, že zmiernenie viacerých reštrikčných predpisov obsiahnutých v 
novele Zákonníka práce by mohlo podporiť tvorbu nových pracovných miest a prerozdelenie 
pracovných síl v dôsledku štruktúrnych zmien v podnikovej sfére. Ide hlavne o predpisy týkajúce 
sa nadčasov, celkovej ochrany zamestnanosti a redukcie úlohy odborov v personálnych otázkach. 
Je potrebná ich modifi kácia v smere zvýšenia pružnosti, zmeny ustanovení o práci na čiastočný 
úväzok, odstránenia byrokracie pri zakladaní malých a stredných podnikov a zmiernenia 
niektorých z najprísnejších opatrení ochrany zamestnanosti, platných pre tieto podniky.

84. Na strane ponuky pracovného trhu bude, ako sme už spomenuli, tiež potrebné podporiť 
participáciu pracovných síl zmenou úrovní a štruktúry dávok sociálnej pomoci, aby sa zväčšil 
rozdiel medzi dávkami a priemernými mzdami a tým sa zvýšila motivácia pracovať. Pre 
pracovnú silu by bolo prínosom, ak by sa zefektívnili testy pre sociálnu pomoc a dávky by sa 
odoberali postupne po tom, ako si ich príjemca nájde zamestnanie. V dlhodobom horizonte 
sa treba zamerať na prispôsobenie ľudského kapitálu novým požiadavkám pracovného trhu. 
Jedným zo spôsobov, ako to docieliť, je podpora všeobecného (namiesto odborného) stredného 
školstva a postupné rozširovanie počtu študentov na terciálnom stupni vzdelávania.

VEREJNÁ SPRÁVA

85. Úspech úsilia vlády v koncipovaní a implementácii reformného programu, ako ho 
diskutujeme v tejto správe, bude fundamentálne záležať na jej kapacite posilniť inštitucionálny 
rámec, v ktorom sa navrhované politiky budú koncipovať, rozhodovať a realizovať. Zlepšovanie 
inštitucionálnej kapacity súvisí s množstvom kritických faktorov a otázok, táto štúdia sa však 
primárne zamerala na manažment verejného sektora, implikácie pre prebiehajúci decentralizačný 
proces a reformy v rezorte súdnictva, t.j. oblasti, pre ktoré sú silnejšie inštitúcie strategicky 
kľúčové ak fungovanie verejného a privátneho sektora má byť efektívne a integrálne.

Manažment verejnej správy 

86. Úspech úsilia vlády o fi skálnu konsolidáciu a úsilia o širšiu reformu hospodárstva, ktorá 
by mala pripraviť SR na vstup do EÚ, bude kriticky závislý na jej schopnostiach vybudovať 
inštitúcie a kapacity, potrebné na prípravu reforiem a ich manažment, ako aj na zlepšenie 
nástrojov fi skálneho manažmentu a programového hodnotenia. V tomto kontexte je nutné 
uskutočniť viacero dôležitých opatrení v krátkodobom časovom horizonte (napr. redukcia dotácií 
pre podniky a naštartovanie zvyšovania dôchodkového veku), väčšina dôležitých opatrení na 
udržanie výdavkov v udržateľnom rámci, podloženom dobrým programom reforiem, si bude 
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vyžadovať dôkladný a komplexný prehľad celkového programu výdavkov. To by nemalo byť len 
jednorázové cvičenie, ale mal by to byť kontinuálny proces identifi kovania reforiem hlavných 
výdavkových programov, vrátane pozorného hodnotenia (a následného monitorovania) dopadov 
reforiem na chudobné skupiny, špeciálne Rómov. Tento proces si bude vyžadovať paralelné 
posilnenie inštitúcií na manažment programov, ktorý bude nasledovať po ich zreformovaní. 
Tento proces poskytne časom možnosť urobiť rozhodnutia o tom, čo by verejný sektor mal robiť, 
akou mierou, a ako by to mal robiť s čo najvyššou efektívnosťou. Mnoho týchto rozhodnutí 
bude politicky citlivých, preto veľmi dôležitou súčasťou snáh bude vybudovanie porozumenia 
a politického konsenzu pre potrebnosť takých reforiem. 

87. Manažment verejných výdavkov. Transformácia rámcov strednodobého 
rozpočtovania a programového rozpočtovania na efektívne fi skálne plánovacie nástroje, 
zlepšenie kvality základných fi nančných a výkonnostných informácií a zlepšenie integrity 
systémov sú dôležitými cieľmi. Je zvlášť dôležité zabezpečiť, aby základné fi skálne účty boli 
presné a včasné, a boli udržiavané spôsobom, ktorý je konzistentný a dobre chápaný všetkými 
hlavnými inštitúciami. Navyše, bude dôležité konsolidovať nedávnu decentralizáciu, aby sa 
zabezpečilo fungovanie kapacít a mechanizmov vymáhania zodpovednosti pred tým, než sa 
reforma posunie do ďalšej fázy delimitácie. Nakoniec, v reakcii na túto výzvu je potrebné, 
aby sa krajina vyhla pokušeniu papierových reforiem. Tie sú nielen nezmyselné, ale reformy 
existujúce iba na papieri sú tiež potenciálne nebezpečné: vytvárajú ilúziu, že problémy sa 
naprávajú, kým v skutočnosť sa vytláčajú do právneho a administratívneho vzduchoprázdna, 
kde je ich regulácia obtiažnejšia.

88. Táto správa zdôrazňuje kritickú potrebu, aby Slovenská republika pripravila inštitúcie, 
kapacity a procesy, ktoré budú vytvárať objektívne vyhodnocovania výkonnosti programov 
a reforiem potrebných pre nepretržité zlepšovanie efektívnosti. Na to bude treba pripraviť 
analytické kapacity v hlavných aj rezortných inštitúciách, vrátane nepretržitého zlepšovania 
merania a úplnosti rozpočtových účtov, príprava formálnejšieho a systematickejšieho prístupu 
k fi skálnemu programovaniu na Ministerstve fi nancií a rezortných ministerstvách, a posun 
v programovaní smerom k väčšej orientácii na výkonnosť, ako aj k zavedeniu pravidelného, 
reprezentatívneho zisťovania rodinných účtov. Takisto bude treba zostaviť vysoko kvalifi kované 
tímy, aby koordinovali detailnú projektovú prácu potrebnú pre transformovanie reformných 
myšlienok do použiteľných stratégií na ich implementáciu. 

89. Strednodobý rozpočtový rámec. V snahe dosiahnuť fi skálnu konsolidáciu siaha čoraz viac 
vlád po užitočnom nástroji spĺňania strednodobých rozpočtových pravidiel. K tomu sa ofi ciálne 
zaviazala aj Slovenská republika (naposledy novelou zákona o rozpočtových pravidlách), ale ku 
skutočnej práci na viacročných rámcových rozpočtoch ešte prakticky neprikročila. V súčasnosti 
sa zostavujú trojročné projekcie agregovaných príjmov a výdavkov (ktoré sú zároveň základom 
ročného predvstupového ekonomického programu, predkladaného Európskej únii). V praxi však 
tieto projekcie ostali na periférií aktivít pri príprave a implementácii rozpočtu. Ilustráciou tohto 
fenoménu je veľkosť rozdielu medzi cieľovými výdavkami verejnej správy v roku 2002 podľa 
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predvstupového programu v roku 2001 (37% HDP) a súčasnou ofi ciálnou projekciou (40,6% 
HDP). Najlepšou cestou k inštitucionalizácii strednodobého rozpočtového plánovania by azda 
bolo povýšiť ho na úroveň ofi ciálneho politického záväzku vlády voči verejnosti.

90. Programové rozpočtovanie. Racionalizácia výdavkov by bola ľahšia, keby rozpočtový 
proces poskytol lepší obraz o tom, kde sú vynakladané verejné peniaze, ale aj za čo a aké ciele 
sa nimi dosiahli. Zavádzanie takto zacieleného programového rozpočtovania postupuje dobre 
štruktúrovaným spôsobom. Napriek tomu existujú obavy, či jednotlivé organizačné zložky 
rezortných ministerstiev skutočne rozumejú zmenám prinášaným programovaným rozpočtovaním, 
alebo či sa naň pozerajú len ako na systém tlačív a požiadaviek o informácie vyžadovaných 
zvonku. Programové rozpočtovanie bude môcť úspešne napomáhať rozmiestňovaniu zdrojov, 
len ak jeho ciele budú dobre chápané, čo umožní posudzovať (alebo prinajmenšom oponovať) 
transakcie vlády z hľadiska nákladov a súladu s deklarovanými politikami; a ak rezortné útvary 
budú pociťovať jeho procedúry ako uľahčenie ich vlastnej práce. Z toho medzi inými vyplýva, 
že metodiky používané v rozpočtovaní musia vychádzať zo zosilnenej analytickej kapacity 
rezortných ministerstiev.

 91. Súčasne bude potrebné zostaviť funkčné kapacity a nástroje na posúdenie dopadu 
a účinnosti programov, súčasťou ktorých musí byť kvalitne konštruovaný systém pravidelných 
zisťovaní príjmov a výdavkov domácností. Toto môže byť kľúčový nástroj ako sledovať dopad 
širokého rámca programov a politík, špeciálne na chudobných.

92. Výkonové a fi nančné informácie. Možnosť produktívne využiť rámec programového 
rozpočtovania bude preto kľúčovo závisieť od kvality a spoľahlivosti fi nančných a informačných 
systémov. Nanešťastie, absencia integrovaného systému fi nančných informácií, ktorý by spájal 
Ministerstvo fi nancií, rezortné ministerstvá, výdavkové jednotky, Národnú banku Slovenska 
a Najvyšší kontrolný úrad vytvára problémy v nevčasnosti, nezdieľaní a nepresnosti informácií. 
Preto hlavným účelom a cieľom navrhovanej reformy štátnej pokladnice by malo byť odstránenie 
týchto nedostatkov. Zo spomenutých priorít potreby fi škálnej konsolidácie sú dôvody presunu 
platobných funkcií mimo NBS, uvedené v zákone o štátnej pokladnici, menej jasné a na prvý 
pohľad aj menej urgentné. Čo však je horšie, táto iniciatíva postupuje podľa nerealistického 
plánu implementácie a hrozí ponechaním tejto kritickej funkcie v tom istom legislatívnom 
a administratívnom vzduchoprázdne, v ktorom sa po podobnej unáhlenej reforme ocitli 
transakcie riadenia dlhu. Preto je potrebné súrne (i) preformulovať a uprednostniť ciele reformy 
štátnej pokladnice, aby spĺňala požiadavky celkovej fi skálnej stratégie vlády, a (ii) vyjasniť 
zodpovednosti (ak treba, prechodné zodpovednosti), aby riadenie dlhu a transakcie štátnej 
pokladnice neprebiehali v právnom vákuu.

93. Integrita systémov. Integrita systémov realizácie rozpočtu je častejšie ohrozená 
slabosťami obstarávacieho procesu a auditu, než samotnými problémami operácií štátnej 
pokladnice. Slabé stránky systému verejnej fi nančnej zodpovednosti sú (i) závady v praxi 
obstarávania, (ii) málo účinná následná kontrola a náprava významných nedostatkov zistených 
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auditom, (iii) slabá konštrukcia zodpovedností miestnych samospráv, a (iv) existencia 
administratívnej kultúry tolerantnej voči korupcii.

94. Vláde bol nedávno predložený návod na sprehľadnenie a zvýšenie efektívnosti i 
obstarávacieho procesu. Ďalšie hlavné kroky by mali zahrnovať (i) ustanovenie stálych 
obstarávacích výborov pri kontrahujúcich orgánoch, ktoré budú zodpovedné za rozhodovanie, 
a dozorných výborov, zodpovedných za hodnotenie procesu súťaže; (ii) vývoj ofi ciálneho 
etického kódexu štátnych zamestnancov na zlepšenie ich zodpovedností za proces obstarávania; 
a (iii) rozšírenie smerníc obstarávania na výber konzultantov ako aj na neverejné obstarávacie 
procesy a aktualizácia štandardných dokumentov súťaže. Ďalej sa odporúča prehĺbenie úloh 
NKÚ pri pravidelných auditoch obstarávania, ako aj zverejňovanie výsledkov auditov.

95. Dnešné audity (vykonávané NKÚ a MF SR) sú v zásade externé a zameriavajú sa na 
vyhľadávanie nezrovnalostí namiesto posudzovania primeranosti systémov. Podľa modernej 
koncepcie fi nančnej kontroly, ktorá zatiaľ príliš neprenikla do slovenského verejného sektora, 
majú primárnu zodpovednosť za fi nančnú kontrolu manažmenty príslušných organizácií. 
Krajina, ktorá chce zosilniť riadenie verejných fi nancií, musí zabezpečiť hlavnú kontrolnú 
činnosť a zodpovednosť v príslušných organizáciách. V takom prípade môže Najvyšší kontrolný 
úrad svoj externý audit zamerať na zisťovanie, či interné kontrolné systémy, zostavené 
manažmentom príslušnej organizácie, sú primerané a riadne fungujúce. Táto jeho funkcia by 
bola o to účinnejšia, keby MF SR obdržalo mandát na následné skúmanie auditom zistených 
nezrovnalostí u rezortných ministerstiev a na podávanie správ zákonodarnému orgánu o stave 
nápravných opatrení.

Decentralizácia

96. Prebiehajúca decentralizácia môže potenciálne skomplikovať úlohu ozdravenia verejných 
fi nancií. V rámci prechodu povinností do miestnych samospráv sa má presunúť asi 4,5% HDP do 
kompetencie dnešných 2.886 obcí a 8 nových vyšších územných celkov. Tu existuje riziko, že 
pokiaľ sa tento proces nepodarí skonsolidovať, nárast byrokracie kvôli duplicite a rozdrobeniu 
verejných služieb výrazne sťaží realizáciu existujúceho potenciálu vzniku úspor z rozsahu. Niet 
veľa empirických dôkazov pre predpoklad, že mladé decentralizované orgány budú mať dostatok 
potrebných administratívnych kapacít či politickej odvahy, alebo že budú fungovať v rámci 
zodpovedností maximalizujúcich verejné blaho. Naopak, pri pôsobení tvrdých rozpočtových 
obmedzení možno skôr predpokladať zhoršenie kvality a prístupu k službám pre rozsiahle vrstvy 
obyvateľstva (najmä ak majú malý politický vplyv, ako napr. Rómovia). 

97. Z uvedených dôvodov vidíme v najbližšej budúcnosti ako prioritu konsolidáciu terajšej 
etapy decentralizácie pred plánovaném (či realizáciou) nových aktivít. Ide o:
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(a) Vyjasnenie príslušných úloh a zodpovedností (aj pokiaľ ide o aktíva a pasíva) 
jednak krajských a okresných úrovní štátnej správy, jednak obcí a nových vyšších 
územných celkov;

(b) Vytvorenie regionálnych samospráv aj de facto, keďže táto základná súčasť 
inštitucionálneho systému zatiaľ existuje len na papieri. Pritom bude žiadúce 
udržať služby nových samospráv a zvyškov krajských orgánov štátnej správy 
v rámci jedinej integrovanej administratívnej štruktúry, čím sa uľahčia presuny 
kompetencií a odstráni riziko duplikácie;

(c) Zvládnutie nevýhod rozdrobenia obcí. Kým pretrváva rozdrobenie obcí, budú 
mať okresné úrady dôležitú úlohu pri stimulácii spolupráce medzi obcami, ako aj 
pri dohľade a ochrane záujmov slabých a malých obcí. Je žiadúce zachovať túto 
kapacitu;

(d) Financovanie nových povinností adresnými a viazanými decentralizačnými 
subvenciami. Toto opatrenie je vhodné v situácii, keď sú kapacity administratívy 
a mechanizmy zodpovedností buď slabé (v obciach) alebo v najlepšom prípade 
neotestované (vo vyšších územných celkoch). Udeľovanie neviazaných grantov 
sa stane bezpečnou metódou až po zosilnení miestnych implementačných 
a fi skálnych kapacít, kedy sa centrálny dohľad bude môcť úmerne oslabiť.

Reforma súdnictva

98. Modernizácia súdnictva je kľúčovým aspektom pre urýchlenie a udržanie hospodárskeho 
rastu, zabezpečenie rovnakého prístupu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, a zvýšenie 
sociálnej kohézie a stability. Napríklad, formálne bankrotové procedúry, ktoré sú tak dôležité 
pre efektívnu reštrukturalizáciu podnikov, sa nemôžu stať skutočne spoľahlivými, kým sa 
nenapravia štrukturálne chyby v systéme súdnictva. Nanešťastie, i keď sa za posledné desaťročie 
realizovali niektoré počiatočné reformy, súdnictvu sa dodnes nepodarilo zbaviť sa povesti 
pomalosti, nákladnosti a skorumpovanosti. Pokiaľ ide o vnímanie korupcie, súdnictvo zaujíma v 
prieskumoch verejnej mienky druhé miesto za zdravotníctvom. 

99. Táto situácia by sa mala zlepšiť presadzovaním nasledovných priorít: (i) zabezpečiť, 
aby činnosť Najvyššieho súdu SR bola zameraná na jadro svojho mandátu, (ii) posilnenie 
kapacity manažmentu a tvorby politík na Ministerstve spravodlivosti, (iii) vytvoriť inštitút 
profesionálneho správcu súdov, (iv) rozšíriť modernizovaný systém riadenia prípadov v celom 
súdnictve; (v) zintenzívniť vyšetrovanie a stíhanie skorumpovaných sudcov; (vi) posilniť 
regulačné orgány právnickej profesie a oddeliť ich od podobných orgánov v advokácii, a (vii) 
prehĺbiť ochranu klientov. 
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MAKROEKONOMICKÝ VÝHĽAD A VPLYV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

100. Navrhovaný balík politík by mal napomôcť slovenskému hospodárstvu konvergovať 
k úrovni príjmov v EÚ a znížiť nezamestnanosť. Samotná perspektíva skorého prístupu do EÚ 
nepochybne zlepšuje možnosti vývoja slovenského hospodárstva. Pri dosahovaní cieľa vstupu 
SR do EÚ bude veľmi dôležité pamätať na fakt, že implementácia politík existujúcich v EÚ, 
nie členstvo ako také, bude determinujúcim faktorom želanej konvergencie. Pri navrhovaných 
riešeniach obsiahnutých v tejto štúdii na strane ponuky, rast hospodárstva by mal naďalej 
prevyšovať priemerný rast EÚ, dosiahnutím 3,5-4% v roku 2003 a zrýchlením na priemerných 
4,7% ročne počas ďalších 4 rokov. Na realizáciu takéhoto scenára bude nutné prijať určité 
opatrenia aj na stránke dopytu. Včasná fi skálna konsolidácia bude kľúčová v prípade, že má 
pokračovať rýchla expanzia dopytu privátneho sektora, keď privatizačné toky ustanú - bez 
ohrozenia vonkajšej stability. Zníženie fi skálneho defi citu na úroveň 2,5% HDP v strednodobom 
horizonte napomôže tomuto scenáru. Umožní, aby sa kombinoval robustný rast súkromných 
investícií a stále znižovanie vonkajšieho defi citu bežného účtu, v prvej fáze pod 5% HDP 
do roku 2007. S dopytom pod kontrolou by sa infl ácia nakrátko zvýšila na úroveň 7% v roku 
2003 v dôsledku prispôsobovania cien energií a potom by klesla na úroveň 3-4%. 

101. Opatrenia navrhované v tejto správe, zacielené na zabezpečenie udržateľného rastu 
a širšie založenej zamestnanosti, špeciálne v nízko-príjmovom, nízko-kvalifi kovanom konci 
spektra pracovných miest, by mali viesť vývoj hospodárstva aj smerom k znižovaniu chudoby. 
Čo sa týka znižovania chudoby, dôležité opatrenia sú nasledovné: 

� Opatrenia na zabezpečenie expanzie diverzifi kovanej a efektívnej podnikovej 
sféry, schopnej konkurovať na svetových trhoch a vytvárať produktívne pracovné 
miesta;

� Reformy trhu práce v smere odstránenia nepružností, najmä takých, ktoré vytláčajú 
nízko platenú prácu von z trhu;

� Reformy v oblasti sociálnej pomoci a v iných zložkách systému sociálnej ochrany, 
ktorými sa uľahčí návrat príjemcov dávok do práce, a ktoré utužia udržateľnosť 
systému;  

� Zníženie daní z objemu miezd a ich negatívneho vplyvu na rast a zamestnanosť;
� Decentralizácia, ktorá zabezpečí rovnaký prístup k základnej zdravotnej 

starostlivosti a vzdelávaniu pre všetkých;
� Reformy v oblasti školstva, ktoré zabezpečia, aby noví pracovníci vstupujúci na 

trh práce mali schopnosti potrebné na efektívne fungovanie v dynamickom trhu 
práce;

� Reformy v dôchodkovom systéme, ktoré zabezpečia lepšie istoty a primeranejšie 
dávky pre budúce generácie dôchodcov; 

� Zlepšenia v oblasti kapacít a nástrojov pre analýzy dopadov programov a politík, 
jednak všeobecne, jednak špecifi cky na chudobné vrstvy obyvateľstva. 
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102. Na druhej strane je potrebné priznať, že niektoré odporúčania politík budú nanešťastie 
znamenať negatívne dopady pre nízko-príjmové skupiny obyvateľstva. Konkrétnym príkladom 
bude prijatie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (prostredníctvom dopadu na ceny 
potravín), a nevyhnutná úprava energetických taríf. Kľúčovým prvkom pri zmierňovaní 
negatívnych efektov bude prispôsobovanie dávok sociálnej pomoci v pravidelných intervaloch 
vo svetle dobre pripravených, pravidelných zisťovaní rodinných účtov a výdavkov. 

ZÁVERY

103. Defi cit vonkajšieho bežného účtu a fi skálny defi cit (znížený o privatizačné príjmy) 
Slovenskej republiky sú, napriek určitému nedávnemu poklesu, neudržateľne vysoké (asi 
8% HDP v roku 2002). Pri prebytku kapitálového účtu asi 20% HDP za tento rok Slovenská 
republika nebude mať vážne ťažkosti pri fi nancovaní týchto defi citov, avšak táto priaznivá 
situácia nepotrvá dlho. Navyše, terajšia kombinácia fi nančných politík zhorší možnosti 
zamestnať rozsiahle vrstvy obyvateľstva (najmä menej kvalifi kovaného) kvôli dopadu na reálny 
výmenný kurz, a v konečnom dôsledku priškrtí ekonomický rast (projektovaný na 4% v roku 
2002). Kým pozornosť vlády je prioritne zameraná na stimuláciu investícií, budúci rast bude 
závisieť aj od zvyšovania miery zamestnanosti, ktorá je v súčasnosti jedna z najnižších spomedzi 
štátov strednej a východnej Európy. 

104. Predkladaná správa vymedzuje širšie smerovanie stratégie politík na podporu ozdravenia 
a priblíženia úrovne ekonomiky k Európskej únii. Táto stratégia sa skladá z troch hlavných častí:

(a) Pokračujúce reformy v obchode, fi nanciách a v podnikovej sfére, s cieľom dokončiť 
štrukturálnu transformáciu hospodárstva a uviesť ho do súladu s rámcom EÚ

(b) Fiskálna konsolidácia, zacielená na zníženie výdavkov a stabilizáciu príjmov, 
so súčasným presmerovaním príjmovej a výdavkovej politiky tak, aby lepšie 
podporili dosiahnutie cieľov rastu a zamestnanosti.  

(c) Reforma trhu práce, zameraná na zvýšenie fl exibility trhu práce prostredníctvom 
uvoľnenia obmedzení v pracovnoprávnych vzťahoch (práca na čiastočný 
úväzok, samostatná zárobková činnosť a pracovné zmluvy na dobu určitú), 
decentralizáciou kolektívneho vyjednávania a elimináciou používania minimálnej 
mzdy ako nástroja príjmovej politiky, a reformou systému sociálnej pomoci. 

105. Defi nitívny úspech reformných politík vymedzených v predloženej správe bude do 
značnej miery závislý na schopnosti vlády posilniť inštitucionálny rámec, v ktorom sa budú tieto 
politiky koncipovať, rozhodovať a vykonávať. Správa poukazuje najmä na tri prioritné oblasti: (i) 
na reformu manažmentu systému verejných výdavkov, a praktík potrebných na podporu rastovo 
orientovanej fi skálnej stratégie; (ii) na konsolidáciu nedávnych decentralizačných opatrení, ako 
predpokladu pre ďalší transfer právomocí; a (iii) na dávno aktuálnu reformu systému súdnictva.
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1. STRATEGICKÝ RÁMEC

1.1 V tomto roku zaznamenala slovenská ekonomika svoj najvýraznejší rast od obdobia, keď 
sa dostala z fi nančnej krízy roku 1998. Hospodárstvo sa dostalo na dráhu oživenia, pričom 
v tomto roku sa očakáva rast tvorby domáceho produktu a zamestnanosti v súkromnom sektore 
o 4%, resp. 2% (pozri tabuľku 1.1). Skôr, než hospodárske oživenie začalo generovať nové 
pracovné miesta, sa však opätovne vynorili makroekonomické nerovnováhy: fi skálny defi cit 
a defi cit bežného účtu sa pohybujú približne na úrovni 8%, pričom viac než 18% pracovnej sily 
je stále nezamestnanej. 

1.2 Napriek tomu sa súčasná situácia odlišuje od situácie spred roka 1999 minimálne 
v štyroch dôležitých ohľadoch. 

(a) Po prvé, významné štrukturálne reformy realizované v období po roku 1998 
zmenili zásadným spôsobom štruktúru ponukovej strany ekonomiky. Tieto reformy 
prispeli k modernizácii podnikateľského prostredia a stimulácii investícií, a tým 
umožnili zvýšený prienik slovenských výrobcov na medzinárodné trhy a posilnili 
ich schopnosť konkurovať na EÚ trhoch technologicky sofi stikovanejšími 
výrobkami. Reformy zároveň prilákali strategické zahraničné investície, ktoré 
sa predtým Slovensku vyhýbali, čo umožnilo zabezpečiť veľmi potrebnú 
technologickú modernizáciu výrobných kapacít. 

(b) Po druhé, aj keď domáci dopyt v obidvoch obdobiach rástol, zdroje rastu 
domáceho dopytu sú zásadne odlišné. Kým v období pred rokom 1999 bol domáci 
dopyt stimulovaný najmä štátom podporovanou laxnosťou fi nančných tokov 
medzi podnikmi, domáci dopyt v súčasnosti stimulujú najmä zahraničné investície 
na zelenej lúke – čo je pozitívne; a fi skálna expanzia – čo je negatívne. 

(c) Po tretie, kým ekonomika stojí teraz na pevnejších základoch a je schopná 
efektívnejšie konkurovať na medzinárodných trhoch, prebiehajúca expanzia je 
konfrontovaná s menej priaznivým medzinárodným prostredím. Rast na hlavných 
trhoch pre slovenské výrobky sa spomalil, čo malo za následok zníženie dopytu po 
slovenskom exporte. 

(d) Po štvrté, aj keď vonkajšie prostredie pre obchod je menej priaznivé ako 
v minulosti, Slovenská republika má výrazne lepší prístup k externému 
fi nancovaniu, najmä k nedlhovým formám fi nancovania, akými sú PZI či výnosy 
z privatizácie. Vzhľadom na dostatočné výnosy z privatizácie dokázala krajina 
bez výraznejších problémov fi nancovať veľké defi city bežného účtu v uplynulých 
dvoch rokoch. Devízové rezervy Slovenska podstatne vzrástli. 
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1.3 Táto kapitola sa postupne zaoberá štyrmi oblasťami (úlohou štrukturálnych reforiem, 
zdrojmi domáceho dopytu, vonkajším prostredím a externým fi nancovaním). Vychádzajúc z 
analýzy súčasného makroekonomického prostredia, sú v tejto kapitole identifi kované tri kľúčové 
strategické ciele, ktoré sa nastupujúca vláda bude snažiť dosiahnuť: (i) posilnenie ekonomického 
ozdravenia a (ii) rozšírenie nastupujúceho rastu zamestnanosti pri súčasnom (iii) zabezpečení 
vonkajšej stability. Dosiahnutie všetkých troch cieľov si vyžiada kombináciu uplatnenia týchto 
troch nástrojov: pokračujúca reforma obchodného a podnikového sektora, fi skálna konsolidácia 
a liberalizácia trhu práce. Posledné tri časti tejto kapitoly sa zaoberajú špecifi ckými politikami, 
ktoré sú potom podrobne rozobraté v nasledujúcich kapitolách tejto správy.

ÚLOHA ŠTRUKTURÁLNYCH REFORIEM

1.4 Prvým dôležitým rozdielom v porovnaní s obdobím pred rokom 1999 je to, že súčasný 
rast sa opiera o štrukturálne reformy, a nie o nadmerné investície. Štrukturálnymi zmenami 
prijatými po kríze roku 1998 sa podarilo transformovať ponukovú stránku ekonomiky, stanoviť 
nové pravidlá, pozmeniť systém stimulov, zmeniť konfi guráciu vlastníckych vzťahov a postupne 
dostať verejný sektor z polohy prílišného intervencionizmu a patrónstva nad vybranými 
podnikmi, ktorými bolo predchádzajúce obdobie charakteristické. Kľúčovú úlohu v týchto 
zmenách zohrávalo oživenie privatizačného programu a dramatická transformácia úlohy 
bankového sektora a alokácie úverov v hospodárstve (pozri kapitolu 2). 

1.5 Pred rokom 1999 viedla slabá legislatíva v oblasti konkurzov a záložného práva, 
v kombinácii s incestnými vzťahmi medzi podnikmi a bankami a politickými zásahmi do 
rozhodovania bánk, k uvoľneniu fi nančnej disciplíny podnikového sektora. Nie je preto 
prekvapujúce, že podniky zaznamenali vysoké straty, zvýšilo sa medzipodnikové zadlženie 
a narástli daňové nedoplatky. Vďaka dvom kolám privatizácie, z ktorých druhé bolo poznamenané 
podozreniami z korupcie, sa podarila rýchla transformácia štátneho vlastníctva na súkromné, 
no bez výraznejšieho vplyvu na spôsob riadenia podnikov a ich ziskovosť. Práve naopak, 
z masovej privatizácie a politických intervencií v celom procese mali prospech len spriaznené 
osoby, pričom podnikom sa nedostalo takých kapitálových vstupov a know-how, ktoré prispeli 
k zásadnej zmene podnikového sektora v iných regiónoch. Rozsiahle tunelovanie a voľný prístup 
k bankovým úverom pomáhali fi nancovať masívne straty. Nie je preto prekvapujúce, že napriek 
solídnemu hospodárskemu rastu (v rokoch 1994-98 dosahovala ročná miera reálneho rastu HDP 
v priemere 6%), vykazoval bankový sektor rekordne vysoký objem klasifi kovaných úverov, 
ktorý bol vyšší než v ostatných ekonomikách SVE.1 Svoju úlohu tu zohral aj štátny sektor, keďže 
zle riadené podniky dokázali prežívať vďaka dotáciám, úverovým zárukám a daňovým úľavám. 
Táto situácia prispela súčasne k rastu fi skálnych defi citov a vytváraniu prípadných záväzkov 
vyplývajúcich zo záruk.

1 Pozri technický dokument Svetovej banky “Expenditure Policies towards EU Accession”, 2002.
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Tabuľka 1.1: Kľúčové ekonomické ukazovatele, 1995-2001
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Reálna ekonomika
Reálny HDP (miera rastu) 5,8 5,6 4,0 1,3 2,2 3,3 4,0

Miera nezamestnanosti 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,9 19,4

Infl ácia (CPI*, priemer za obdobie v %) 9,8 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3

Súkromná spotreba/HDP 50,5 52,3 52,2 53,4 55,4 55,3 55,8

Hrubé národné úspory/HDP 28,6 25,2 25,9 25,1 23,4 22,8 22,9

Hrubé domáce investície/HDP 26,5 35,6 35,2 34,7 28,2 26,4 31,9

Platobná bilancia
Obchodná bilancia/HDP -1,2 -11,2 -9,9 -10,7 -5,4 -4,5 -10,4

Vývoz tovarov a služieb (miera rastu v USD) ... -0,5 8,3 10,2 -5,6 15,2 6,8

Dovoz tovarov a služieb (miera rastu v USD) ... 26,3 5,4 11,6 -13,4 13,2 15,3

Saldo bežného účtu/HDP 2,0 -10,2 -9,3 -9,7 -4,9 -3,5 -8,6

Kapitálový a fi nančný účet/HDP 7,2 12,0 8,6 8,3 7,6 7,5 9,1

Hrubé ofi ciálne rezervy (mld. USD, ku koncu roka) 3,4 3,4 3,3 2,9 3,4 4,1 4,2

Krytie dovozu rezervami (mesačný dovoz T a S) ... 3,2 2,9 2,3 3,1 3,4 3,0

Hrubá zahraničná zadlženosť /HDP ... ... 47,4 55,2 53,0 55,7 56,3

Zahraničná dlhová služba (% vývoz G.S.I. & T*.) ... ... ... 13,3 15,5 17,1 10,5

Verejné fi nancie 
Saldo rozpočtu všeobecnej vlády/HDP ... -3,2 -4,8 -5,1 -4,3 -9,1 -8,5

To isté, bez mimoriadnych položiek ... -1,4 -4,3 -4,7 -4,5 -6,0 -6,6

Dlh verejného sektora/HDP (%) 1/ ... 26,4 28,8 28,8 40,1 44,1 43,0

Úrokové miery
Priemerná nominálna úroková miera z úverov (v %) 16,9 13,9 18,7 21,2 21,1 14,9 11,2

Priemerná reálna úroková miera z úverov (znížená o CPI, v %) ... 7,7 11,8 13,6 9,5 2,6 3,7

Priemerná nominálna úroková miera z vkladov (v %) 9,0 9,3 13,4 16,3 14,4 8,5 6,4

Priemerná reálna úroková miera z vkladov (znížená o CPI, v %) ... 3,3 6,9 9,0 3,4 -3,2 -0,8

Peniaze a úvery 
Peniaze (medziročný nárast) ... 15,8 -4,4 -11,4 4,2 21,5 21,3

Kvázipeniaze (medziročný nárast) ... 16,4 18,3 14,6 15,0 12,5 7,7

Úvery podnikateľom a obyvateľstvu (nárast v %) 2/ ... 6,0 42,7 34,9 9,2 20,9 25,2

Práca a mzdy
Nominálny rast hrubej mzdy (v %, priemer za obdobie) 14,3 13,3 13,1 8,4 7,2 6,5 8,2

Reálny rast hrubej mzdy (v %, priemer za obdobie) 4,1 7,1 6,6 1,6 -3,0 -4,9 0,8

Výmenné kurzy
Nominálny výmenný kurz (SKK za USD, priemer) 29,7 30,7 33,6 35,2 41,4 46,0 48,4

Nominálny výmenný kurz (SKK za EUR, priemer) 40,6 39,9 38,0 39,2 44,1 42,6 43,3

Nominálny efektívny výmenný kurz (1995=100) 3/ 100 100,7 105,8 103,6 93,4 94,5 93,2

Reálny efektívny výmenný kurz (CPI, 1995=100) 3/ 100 100,3 106,3 106,5 104,2 116,5 116,7

Reálny efektívny výmenný kurz (ULC*, 1995=100) 3/ 100 108,6 120,0 115,6 110,6 111,0 109,8

Memorandové položky
Hrubý domáci produkt (v bežných cenách, mld. SKK) 568,9 628,6 708,7 775,0 835,7 908,7 989,3

Hrubý domáci produkt (v bežných cenách, mld. USD) 19,1 20,5 21,1 22,0 20,2 19,7 20,5

Príjem na obyvateľa (v USD) 3.569,7 3.816,0 3.916,3 4.080,5 3.744,9 3.654,2 3.783,4

* ULC – Unit Labour Costs (jednotkové náklady práce), CPI – index spotrebiteľských cien, G.S.I&T = tovar, služby, investície a transfery
Poznámky: 
1/ Vrátane dlhov prevzatých agentúrami pri reštrukturalizácii bánk v rokoch 1999-2000 a 105mld. SK (11% HDP) v dlhopisoch na 
reštrukturalizáciu bánk, vydaných v prvom štvrťroku 2001.
2/ Upravené o reštrukturalizáciu bánk
3/ Rast ukazovateľa indikuje zhodnotenie meny.
Prameň: Ministerstvo fi nancií, Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR.
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1.6 Uvedomujúc si povesť, 
ktorú krajina získala vďaka 
klientelizmu predchádzajú-
cej administratívy, venovala 
vláda, ktorá sa ujala funkcie 
koncom roka 1998, zvláštnu 
pozornosť zvýšeniu transpa-
rentnosti nového kola priva-
tizácie. Táto vláda prikročila 
k odstráneniu legislatívnych 
prekážok privatizácie sieťo-
vých odvetví a iniciovala ich 
reštrukturalizáciu a následný 
predaj, podobne ako reštruk-
turalizáciu a predaj bánk. 
Umožnením prístupu zahra-
ničných investorov a zvýše-
ním transparentnosti sa novej 
vláde podarilo prilákať vy-
soko renomovaných zahraničných strategických investorov do kľúčových oblastí ekonomiky. 
Medzi tieto oblasti patrili: telekomunikácie (2000); bankový sektor, kde boli tri najväčšie banky 
sprivatizované do roku 2001; a v roku 2002 – prevádzkovateľ plynárenskej sústavy a tri veľké 
elektroenergetické rozvodné podniky. Vo všetkých týchto prípadoch prevzal kontrolu nad čin-
nosťou podnikov strategický investor.

1.7 Okrem toho, že štrukturálne zmeny zavádzané od roku 1999 konsolidovali vlastnícke 
vzťahy a prilákali zahraničných investorov, pomohli tiež zmeniť celkové podnikateľské prostredie. 
Tieto reformy posunuli stimuly ekonomického rozvoja z polohy protekcionizmu založenom na 
postavení, preferenčnom prístupe k bankovým úverom a na dotáciách, ktoré charakterizovali 
obdobie pred rokom 1999. Tento posun podporili aj legislatívne reformy v oblasti Obchodného 
zákonníka, bankovníctva a riadenia podnikov. V bankovom sektore sa okrem prevodu vlastníctva 
najväčších bánk do rúk strategických investorov posilnil aj bankový dohľad.

ZDROJE A VPLYV DOMÁCEHO DOPYTU

1.8 Kým predtým bol domáci dopyt stimulovaný (štátom podporovanými) laxnými fi nančnými 
tokmi medzi podnikmi, v súčasnosti ho stimulujú investície na zelenej lúke, zmeny v modeloch 
spotreby a úverovania, ale, bohužiaľ, aj fi skálna expanzia (pozri tabuľku 1.2). Deformované 
stimuly v období pred rokom 1999 spôsobovali tiež deformácie na strane domáceho dopytu. 
Mäkké rozpočtové obmedzenia vyplývajúce z tendenčného úverovania a nepriamych štátnych 
dotácií živili investície v súkromnom sektore, pričom ambiciózny program výstavby diaľnic 
zároveň zvyšoval investície vo verejnom sektore. V dôsledku toho dosiahol rast investícií 

Tabuľka 1.2: Dopyt a produkcia, 1995-2002
(v percentách) 
 1995-98 1999-00 2001-02

percentuálna zmena

Spotreba súkromného sektora 6,9 0,6 4,5

Spotreba vládneho sektora 6,9 -2,6 5,3

Hrubá tvorba kapitálu 20,5 -10,5 10,4

Celkový domáci dopyt 9,7 -3,6 6,2

Vývoz 8,9 9,5 4,5

Dovoz 15,5 1,9 7,6

Hrubý domáci produkt 5,5 1,8 3,5

Príspevok k rastu HDP

Hrubá tvorba kapitálu 5,2 -3,6 4,4

Celkový domáci dopyt 9,8 -3,9 7,5

Čistý vývoz -4,3 5,2 -4,0

Hrubý domáci produkt 5,5 1,8 3,5

Poznámka: Vývoj v roku 2002 je odhadom, založenom na predbežných národných
účtoch z prvého polroku 2002.
Prameň: Štatistický úrad SR.
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Graf 1.1 Reálny efektívny výmenný kurz, 1995-2002
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nebývalú mieru, v priemere 20% v reálnom vyjadrení počas rokov 1995-98. Veľká časť týchto 
investícií však nebola rozmiestnená efektívne.2

1.9 Znehodnotenie výmenného kurzu koruny po zavedení jej fl oatingu v októbri 1998 
a striktné úsporné opatrenia, ktoré nasledovali, spôsobili zníženie domáceho dopytu a viedli 
k posunu od ekonomického rastu stimulovaného domácou spotrebou k výraznému zvýšeniu 
čistého vývozu, ktorý dominoval obdobiu rokov 1999-2000. Investície, ktoré zohrávali v období 
pred rokom 1999 expanzívnu úlohu, 
sa mimoriadne prudko znížili. 
K tejto zmene prispela tiež spotreba 
domácností, keďže v uvedených 
dvoch rokoch poklesli po prvýkrát 
od konca transformačnej recesie 
reálne mzdy. 

1.10 Uvedené zníženie domáceho 
dopytu však nemalo dlhé trvanie. 
V roku 2001 došlo k jeho 
výraznému oživeniu (tempom 6,2% 
ročne v období 2001-02) v reakcii 
na prudké zhoršenie fi skálnej 
pozície a obnovenú dynamiku 
investícií. K tejto expanzii prispela 
eskalácia minimálnej mzdy, ktorá, 
v kombinácii so zvyšujúcou sa 
strnulosťou pracovného trhu, tiež 
tlmila reakciu na strane ponuky. 
Výsledkom bolo, že po prvotnom 
znehodnotení meny následkom 
zavedenia fl oatingu v roku 1998, 
sa reálny efektívny výmenný kurz 
vrátil na pôvodné hodnoty, pričom 
medzi januárom 1999 a aprílom 
2002 sa koruna zhodnotila o 16% (pozri graf 1.1).

Dopyt súkromného sektora

1.11 Po kríze v roku 1998 sa vďaka ústretovejšiemu prístupu k zahraničiu a štrukturálnym 
reformám začal od roku 1999 posilňovať prílev PZI. Investície na zelenej lúke a investície 

2 Realokácia produktívnych zdrojov – ktorá je podstatná pre zvýšenie produktivity v tranzitívnej ekonomike – bola v tej dobe 
navyše brzdená požiadavkami obsiahnutými v privatizačných zmluvách, ktoré nadobúdateľov zaväzovali udržať investície 
a zamestnanosť v privatizovaných podnikoch.
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vyvolané privatizáciou (niektoré z nich boli špecifi kované v privatizačných zmluvách) zlepšili 
kvalitu štruktúry investícií, aj keď tempo ich rastu bolo miernejšie ako v období pred rokom 
1999. Po poklese v rokoch 1999 a 2000 došlo k nárastu investičnej aktivity, ktorá sa opätovne 
stala hlavným faktorom rastu dopytu

1.12 Značná časť príjmov z privatizácie však vstúpila do vnútornej ekonomiky, a tým zvýšila 
domáci dopyt. Príjmy z privatizácie neboli použité len na fi nancovanie defi citu, ale tiež na iné 
účely, vrátane úhrady nedoplatkov, platieb zo splatných záruk a na fi nancovanie špeciálnych 
rozvojových projektov. Plány na použitie príjmov z predaja SPP na zníženie skôr domáceho než 
zahraničného dlhu zapadali do tohto modelu. K zvýšeniu domáceho dopytu prispela tiež výplata 
dlhopisov Fondu národného majetku SR v hotovosti, ktorá predstavovala 2% HDP v roku 2001. 
V tomto ohľade prispeli príjmy z privatizácie k fi nancovaniu zväčšujúceho sa fi skálneho defi citu 
bez toho, aby sa obmedzila súkromná spotreba. Domáce úrokové sadzby počas uplynulých 
štyroch rokov klesali (pozri tabuľku 1.1).

1.13 Konečnú spotrebu domácností podnecovali ďalej lákadlá nových supermarketov 
a maloobchodných reťazcov, ako aj ľahší prístup k spotrebným úverom (nová oblasť podnikania 
bánk, ako uvádzame v kapitole 2). K tomuto rastu prispelo neskôr aj zvýšenie reálnych miezd.

Fiskálna expanzia 

1.14 Po miernom znížení v roku 1999 sa v ďalšom období fi skálny defi cit začal prudko 
zvyšovať. Aj keď Slovenská republika vykazovala vysoký fi skálny defi cit počas celej druhej 
polovice deväťdesiatych rokov, jeho nebývalá výška v rokoch 2000-01 ohrozovala stabilitu 
ešte aj v roku 2002 (pozri tabuľku 1.1). Opatreniami prijatými v roku 1999 sa podarilo dočasne 
znížiť výdavky a zvýšiť výber rozpočtových príjmov, okrem iného prostredníctvom dočasného 
zavedenia dovoznej prirážky. Týmto spôsobom, a aj napriek výraznému zvýšeniu čistého 
objemu úverov v uvedenom roku, sa úroveň defi citu znížila na 4,3% HDP. Odvtedy sa však 
celkový defi cit všeobecnej vlády zvýšil na 9,1% HDP v roku 2000 a na približne 8,5% v roku 
2001, po vylúčení príjmov z privatizácie a započítaní plných nákladov na splatné štátne záruky 
a úrokov súvisiacich s reštrukturalizáciou bánk. Všetko nasvedčuje tomu, že tohtoročný defi cit 
konsolidovanej všeobecnej vlády by mohol dosiahnuť 7,5 až 8% HDP. 

1.15 Táto fi skálna expanzia prichádza v nevhodnom čase. Prichádza uprostred ekonomického 
oživenia, keď sa hospodársky rast zrýchlil z 1,3% v roku 1999 na 3,3% v roku 2001. Aj keď 
určitá fi skálna expanzia mohla prispieť k udržaniu dopytu v období hospodárskeho poklesu, 
vo fáze ekonomického oživenia by pokračovanie v súčasnej fi skálnej politike mohlo spôsobiť 
prehriatie ekonomiky. 

1.16 Nedávne zhoršenie fi skálnej pozície je predovšetkým odrazom dopadu opatrení, ktoré 
spôsobili výpadok rozpočtových príjmov. Ku všeobecnému zníženiu ciel v kontexte Asociačnej 



1. Strategický rámec 45

dohody a Uruguajského kola GATT a k odstráneniu dovoznej prirážky3 vláda pridala aj balíček 
fi skálnych opatrení, medzi ktoré patrilo zníženie daní v niekoľkých oblastiach s cieľom 
zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť krajiny a zatraktívniť ju v očiach investorov. V rámci 
tejto stratégie bola znížená daň z príjmu právnických osôb (DPO) a zavedené veľkorysé 
programy daňových prázdnin, z ktorých mali prospech niektoré z najrýchlejšie rastúcich 
komponentov daňovej základne (vrátane VW and U.S. Steel). Podobné zníženie bolo prijaté 
pre daň z príjmu fyzických osôb (DFO). V dôsledku toho poklesol v období 1996-2001 podiel 
daní na HDP o približne 7.5 percentuálnych bodov HDP. Pokles podielu daní na HDP sa týkal 
všetkých druhov daní, najmä však priamych daní a dovozných ciel. Okrem toho sa v dôsledku 
rastúcej nezamestnanosti znížil aj objem odvodov do fondov sociálneho zabezpečenia. Podiel 
priamych daní poklesol z 10,3% na 6,7% HDP, kým dovozné clá a dovozné prirážky klesli na 
štvrtinu ich úrovne z roku 1996 (z hľadiska podielu na HDP) a v súčasnosti predstavujú len 0,4% 
HDP (2001). Pokles rozpočtových príjmov z priamych daní je možné plne zdôvodniť prudkým 
znížením DPO, následkom ktorého sa výber DPO znížil na 2,2% HDP z 5,5% v roku 1996.4 
Celkovo možno konštatovať, že fi skálny fi nančný trend sleduje model uplatňovaný mnohými 
ekonomikami v regióne: postupné spoliehanie sa na nepriame dane a príspevky do fondov 
sociálneho zabezpečenia a klesajúca závislosť od priamych daní.

1.17 Zníženie podielu daní na HDP v Slovenskej republike je v súlade s trendom spoločným 
pre všetky višegrádske krajiny, ktorý odráža dosiahnutý pokrok v transformácii, pokračujúcu 
liberalizáciu obchodu, zmeny v daňovej základni vyplývajúce z reštrukturalizácie hospodárstva 
a znižovanie daňových sadzieb. V žiadnej inej višegrádskej krajine nepoklesol však podiel daní 
na HDP tak výrazne ako v Slovenskej republike.5 Zníženie daňových sadzieb v skutočnosti 
spôsobilo, že Slovenská republika sa z hľadiska podielu daňových príjmov na HDP (v súčasnosti 
len 30% HDP) dostala za všetky ostatné višegrádske krajiny. Podiel daní na HDP v Slovenskej 
republike je veľmi nízky aj v porovnaní s krajinami EÚ.

1.18 Na druhej strane, sľúbené zníženie rozpočtových výdavkov (ako je uvedené v PEP), ktoré 
malo sprevádzať pokles rozpočtových príjmov, sa nikdy neuskutočnilo. V dôsledku toho poklesli 
v rokoch 1996 až 2001 príjmy všeobecnej vlády o 8 percentuálnych bodov HDP, no celkové 
výdavky a čisté úvery (nezahŕňajúc privatizačné príjmy) sa za to isté obdobie znížili len o 2,5 
percentuálneho bodu HDP. Nevyvážená realizácia fi skálnych plánov – na jednej strane úspešné 
znižovanie daní a na druhej strane neúspešné znižovanie rozpočtových výdavkov – sú odrazom 
neschopnosti rozísť sa s minulosťou a iniciovať štrukturálne reformy v kľúčových výdavkových 
oblastiach. Práve naopak, existuje riziko, že niektoré z opatrení, prijatých na výdavkovej strane 
v predvolebnom období, môžu vyvolať rozšírenie výdavkov aj do oblastí, ktoré sú primárnym 

3 Vláda zaviedla 7-percentnú dovoznú prirážku v polovici roku 1999 v snahe udržať defi cit bežného účtu na fi nancovateľnej úrovni. V priebehu 
nasledujúceho roka a pol ju postupne znižovala a úplne ju zrušila v januári 2001.
4 Sadzba DPO bola znížená zo 40% na 29% v roku 2001 a na 25% v tomto roku.
5 Podľa Predvstupových ekonomických programov (PEP) pre všetkých desať kandidátskych krajín má Slovenská republika najradikálnejšie 
plány na zníženie príjmov aj výdavkov všeobecnej vlády. Kým kandidátske krajiny, ako celok, plánujú znížiť rozpočtové príjmy v rokoch 
2000 až 2004 v priemere o 1,4 percentuálneho bodu HDP, Slovensko plánuje zníženie o 6 percentuálnych bodov za to isté obdobie (prehľad 
Predvstupových ekonomických programov kandidátskych krajín, 2001 – Poznámka Komisie EÚ).
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cieľom škrtov. Medzi tieto opatrenia patril 17-percentný nárast miezd štátnych zamestnancov 
a 5-percentné zvýšenie dôchodkov, zákaz spoplatnenia štúdia pre „externých“ študentov 
vysokých škôl a celoplošné vyplácanie prídavkov na deti, ktoré predtým záviseli od príjmu 
rodiny.

1.19 Vyplývajúce fi skálne defi city nie sú udržateľné a musia byť rýchlo zredukované. Ak 
by sa problém zanedbal, súčasný primárny fi skálny defi cit by mohol vyvolať explozívnu 
dynamiku verejného dlhu. Podľa našich simulácií, súčasná úroveň defi citu, ak nedôjde k jej 
korekcii, spôsobí, že indikátory verejného dlhu prekročia maastrichtské kritériá už v roku 
2007.6 Rozpočtové defi city nepredstavujú jediné riziko. Ďalšie riziká vyplývajú z (i) výrazného 
objemu štátnych záruk, ktoré sa v Slovenskej republike akumulovali (ekvivalent 18% HDP 
ku koncu roka 2001), najmä s cieľom zabezpečiť priebežné fi nancovanie štátnych podnikov 
vo fi nančných problémoch, ako napríklad železníc a energetických podnikov; (ii) opätovných 
tlakov na oddlženie kritických sektorov (napr. zdravotníctva) potom, ako sa v nich nahromadili 

Rámček 1.1 Fiskálna udržateľnosť 

Fiskálna udržateľnosť je niečo viac než schopnosť vlády fi nancovať samú seba; vyžaduje si súbor politík 
(fi skálnej, príjmovej a menovej) konzistentný s očakávaným rastom, infl áciou a úrokmi mierami. Fiskálna 
udržateľnosti si nevyžaduje vymazanie dlhov vlády z dlhodobého hľadiska, ale vyžaduje si minimálne to, aby 
reálny dlh rástol pomalšie ako reálne úroky, ktoré sa z neho platia.  Inými slovami, vláda sa zodpovedá za čistú 
reálnu úrokovú mieru (reálna úroková miera, r, mínus reálna miera rastu, µ), ktorá je splatná z pomeru dlhu k 
HDP, b

0
 .  Toto je možné fi nancovať buď primárnym prebytkom g – τ, alebo výnosom z  infl ačnej dane z dopytu 

po peniazoch k HDP (seignorage), L(r+π) (sama o sebe je klesajúcou funkciou nominálnej úrokovej sadzby, 
(r+π).  Táto podmienka udržateľnosti je vyjadrená ako:

(g – τ) + (π+µ) · L(r + π) = (r – µ) · b
0

Výsledný dlhodobo udržateľný defi cit, prezentovaný v tabuľke 1.3, vychádza z nasledovných parametrov a 
predpokladoch. Okrem použitia pomeru k dlhu k HDP z konca r. 2002 vo výške 43% sme odhadovali veľkosť 
udržateľného primárneho dlhu pri rozličných mierach rastu a úrokových mierach, pričom rast sa pohyboval 
od 4 do 5%, kým úrokové miery boli stanovené s použitím 20-ročného priemerného úrokového výnosu 
z dlhopisov amerického ministerstva fi nancií (5,4%) s cieľom aproximovať dlhodobú reálnu úrokovú mieru 
v intervale 4-6%. Kým čisté platby úrokov z dlhu predstavujú najväčšie bremeno z hľadiska udržateľnosti  
rozpočtu vlády, pomerne mierny výnos z infl ačnej dane (seignorage) neprispieva výrazne k znižovaniu platieb 
úrokov z dlhu. Infl ačná daň bola vypočítaná z miery infl ácie (stanovenej na dlhodobej hodnote 4%) krát pomer 
dopytu po obežive k HDP. Dopyt po obežive sme predpokladali a aproximovali v nepriamej úmere k poklesu 
nominálnej úrokovej miery L (·). Takto je dopad zvýšenia úrokových mier dvojitý. Zvyšuje platby dlhovej 
služby a znižuje výnos seignorage. Funkcia dopytu po obežive bola odhadnutá ako A·e-η·(r+π), kde A=0.109 a 
η=1.99 boli odhadnuté z dostupných kvartálnych údajov o peniazoch a úrokových sadzbách.

6 Simulácie ukázali, že zachovanie defi citu všeobecnej vlády na úrovni roku 2001 (4,5% HDP) v ďalších rokoch by malo za následok zvýšenie 
pomeru verejného dlhu k HDP na úroveň 63% HDP do roku 2007.
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neželateľne vysoké nedoplatky; a z (iii) neočakávaných problémov v bankovom sektore (až 
dovtedy, kým nebude rekapitalizovaný program poistenia vkladov). Navyše, dokonca aj po 
reformách z mája 2002 sa predpokladá dlhodobý rast defi citov dôchodkového systému, čím sa 
fi skálny výhľad stáva ešte viac neistý.

1.20 Výsledok našej analýzy fi skálnej udržateľnosti ukazuje, že pri rozumných predpokladoch 
vývoja úrokových mier a tempa hospodárskeho rastu sa udržateľná úroveň primárneho defi citu 
(fi skálny defi cit mínus platby úrokov) nachádza medzi 0.1% HDP (za predpokladu, že HDP 
bude rásť tempom 4% p.a. a úrokové miery budú na úrovni 5,5%) a 1% HDP (za predpokladu, 
že HDP bude rásť tempom 5% p. a. a úrokové miery budú na úrovni 4,25%). Pri súčasnej výške 
primárneho defi citu (4,5% HDP v roku 2001) sa rozdiel medzi udržateľnou a aktuálnou úrovňou 
defi citu pohybuje od 3,5 do 4.4% HDP. Toto dáva prvotnú predstavu o potrebných dlhodobých 
fi skálnych úpravách.7

Príjmy a politika trhu práce

1.21 Nepružnosť trhu práce a nekonzistentná kombinácia politiky minimálnej mzdy a politiky 
sociálnej pomoci zosilnili účinok expanzie domáceho dopytu. Štrukturálne charakteristiky trhu 
práce a jeho inštitucionálny rámec, vrátane mechanizmu stanovovania minimálnej mzdy, bránia 
adaptácii pracovnej sily na nové súťaživé prostredie, ktoré uprednostňuje skôr cenové než 
kvantitatívne reakcie. Výsledkom je, že nepružnosť trhu práce spomaľuje rast zamestnanosti, 
a to aj napriek nedávnemu zrýchleniu hospodárskeho rastu, čím prispieva k ešte stále vysokej 
nezamestnanosti. Vysoké úrovne sociálnych dávok v pomere k priemernej mzde prispievajú 
k znižovaniu participácie pracovnej sily. Flexibilitu trhu práce ďalej obmedzuje legislatívny 
rámec regulujúci pracovnú silu. 
1.22 Situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy prekročilo 
priemerné tempo rastu miezd v uplynulých štyroch rokoch. Od roku 1998 do októbra 2002 sa 
minimálna mzda zvýšila o 86%. Táto politika viedla k prudkej kompresii na spodnej úrovni 

Tabuľka 1.3: Udržateľné úrovne primárneho defi citu 
(v percentách) 

Reálna úroková miera: 4,0 4,25 4,50 5,5 6,0

Reálna miera rastu:

4,0 -0,6 -0,5 -0,4 0,1 0,3

4,5 -0,9 -0,8 -0,6 -0,2 0,0

5,0 -1,1 -1,0 -0,9 -0,5 -0,2

Poznámka: Východiskové predpoklady a metodika sú popísané v rámčeku 1.1.

7 Vyššie uvedený prístup k analýze fi skálnej udržateľnosti je založený na súčasnej hodnote rozpočtových obmedzení a výsledné udržateľné salda 
reprezentujú úrovne, pri ktorých zostáva súčasná hodnota konštantná, to znamená, že fi skálna politika je udržateľná po dobu neurčitú. Pre účely 
analýzy boli z výpočtu udržateľnej úrovne defi citu vylúčené príjmy z privatizácie, keďže tieto nepredstavujú žiadnu zmenu v čistej hodnote 
schodku vlády. Okrem toho, predpokladané reálne úrokové miery a miery rastu HDP boli do simulácie zadané pri odhadovaných udržateľných 
hodnotách.
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distribúcie miezd (pozri tabuľku 1.4).8 Vysoké odvodové zaťaženie, ktoré je pri úrovni 50,8% 
z objemu hrubých miezd najvyššie spomedzi ekonomík v regióne, zvyšuje náklady na prácu 
a prispieva k vytláčaniu menej kvalifi kovaných pracovníkov z trhu. Dôkaz je možné nájsť 
v mimoriadne rýchlom tempe rastu nezamestnanosti menej kvalifi kovaných pracovníkov (pozri 

tabuľku 1.4).9 V priebehu času sa tiež zväčšili rozdiely v nezamestnanosti medzi jednotlivými 
vzdelanostnými skupinami. Kým v roku 1997 bola miera nezamestnanosti10 pracovníkov 
s učňovským vzdelaním trikrát vyššia ako v prípade pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, 
do roku 2001 bolo riziko nezamestnanosti pracovníkov s učňovským vzdelaním štyrikrát vyššie 
ako v skupine vysokoškolsky vzdelaných, pričom rozdiel v nezamestnanosti medzi týmito 
dvoma skupinami narástol zo 7,3 percentuálnych bodov v roku 1997 na 14,7 v roku 

1.23 Rýchly pohľad na niektoré komparatívne indikátory trhu práce potvrdzuje tieto postrehy 
(pozri tabuľku 1.5). Slovenská republika má nielen najvyššiu nezamestnanosť spomedzi krajín 
Višegrádskej štvorky11, ale aj relatívne nízky koefi cient zamestnanosti k celkovej populácii. 
Dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí sú veľmi vysoké, nad priemerom 
EÚ a takmer najvyššie v krajinách Višegrádskej štvorky. V tých oblastiach zamestnanosti, ktoré 
prispievajú k tvorbe nových pracovných miest v iných krajinách, je dynamika obmedzená. 
Pomer samostatne zárobkovo činných osôb, úväzkov na dobu určitú a čiastočných pracovných 
úväzkov je v Slovenskej republike nižší než v ktorejkoľvek inej višegrádskej krajine. Menej 
ako 9% zamestnaných pracuje ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci v 

8 Zvyšujúca sa koncentrácia v spodných mzdových pásmach je pre nezvyklá pre transformujúcu sa ekonomiku, kde majú mzdy tendenciu byť 
menej koncentrované, pretože, okrem iných faktorov, odrážajú rozdiely v úrovni vzdelania.
9 V súvislosti s tým je dôkaz, že mzdy nie sú zvyšované v súlade s produktivitou, možné nájsť aj vo vysokom rozptyle koefi cientov vyjadrujúcich 
pomer zvyšovania miezd a produktivity práce v jednotlivých regiónoch (pozri kapitolu 3). Nie je prekvapivé, že regionálne rozdiely 
v nezamestnanosti sú tiež vysoké, pričom nezamestnanosť je vyššia v tých regiónoch, kde je porovnateľne vyšší pomer miezd ku produktivite.
10 Počnúc rokom 1997 rastie minimálna mzda rýchlejšie, ako priemerná mzda.
11 Nezamestnanosť v Slovenskej republike zostáva o 6,5 percentuálneho bodu vyššia ako v 11 kandidátskych krajinách a o viac ako 12 
percentuálnych bodov vyššia ako v EÚ.

Tabuľka 1.4 Vybrané ukazovatele trhu práce, 1994-2002
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Minimálna mzda (Sk) 2.450 2.450 2.700 2.700 3.000 3.600 4.400 4.920

Priemerná mesačná mzda (Sk) 6.294 7.195 8.154 9.226 10.003 10.728 11.430 12.365

v priemysle (Sk) 6.464 7.477 8.508 9.527 10.371 11.349 12.718 14.013

Nominálny rast priemernej mzdy (%) 17,0 14,3 13,3 13,1 8,4 7,2 6,5 8,2

v priemysle (%) 17,6 15,7 13,8 12,0 8,9 9,4 2,1 10,2

Reálny rast priemernej mzdy (%) 3,1 4,1 7,1 6,6 1,6 -3,0 -4,9 0,8

v priemysle (%) 3,6 5,3 7,6 5,5 2,0 -1,1 0,1 2,7

Pomer minim. a priem. mzdy (1997=100) 133 116 113 100 102 115 132 136

Miera nezamestnanosti 13,7 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,9 19,4

Nezam. prac. s učňovským vzdelaním 14,5 14,2 12,2 11,7 13,2 17,1 20,8 21,6

Prameň: Štatistický úrad SR a výpočty zamestnancov
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rodinných fi rmách, pričom tieto typy zamestnania dosahujú v ostatných višegrádskych krajinách 
takmer 19% a v EÚ 16%. Práca na čiastočný úväzok predstavuje zanedbateľný podiel na 
zamestnanosti v Slovenskej republike. Zamestnanosť na čiastočný úväzok je svojím podielom 
2,4% na celkovej zamestnanosti na Slovensku najnižšia spomedzi višegrádskych krajín (kde 
je priemer 6,4%) a hlboko pod priemerom EÚ (18%). Vzhľadom na vysoké dávky sociálnej 
pomoci v pomere ku mzdám12 neprekvapuje, že aj dopyt po takýchto pracovných miestach je 
v Slovenskej republike nízky. Len 2,4% nezamestnaných hľadá takýto typ práce, v porovnaní so 
14% v EÚ a 7-percentným priemerom v ostatných višegrádskych krajinách.

1.24 Stabilita reálneho výmenného kurzu odvodeného od jednotkových nákladov práce (pozri 
tabuľku 1.1) v priebehu celého obdobia je preto zavádzajúcim indikátorom zásadných problémov 
mzdovej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Táto stabilita odráža do veľkej miery 
odchod z trhu alebo zníženie počtu menej produktívnych fi riem pod tlakom konkurencie. Kým 
niektoré podniky, ktoré sa rýchlo reštrukturalizovali, dokázali zvýšiť svoju produktivitu práce 
tak, aby pokryla mzdový nárast, ostatné veľké segmenty hospodárstva bojovali o udržanie 
konkurencieschopnosti, čo viedlo k rozsiahlemu prepúšťaniu a prudko rastúcej nezamestnanosti, 
najmä v kategórii nízko-kvalifi kovaných pracovníkov. Konsolidáciu exportne orientovaného 
sektora sprevádzal posun smerom k vývozným artiklom náročným na kvalifi kovanú prácu a 
– do menšej miery – ku kapitálovo intenzívnym typom exportu (pozri kapitolu 2). Kým tieto 
podniky (s účasťou PZI resp. po reštrukturalizácii) boli schopné generovať dostatočné prírastky 
produktivity na vyváženie mzdového nárastu a udržať, resp. zvýšiť zamestnanosť, druhý typ 
podnikov začal v tomto procese zaostávať. Ide o podniky, ktoré neprešli reštrukturalizáciou 
alebo do ktorých nevstúpil zahraničný investor. Tieto podniky sa sústreďujú na neexportovateľné 

Tabuľka 1.5. Nezamestnanosť podľa dosiahnutého vzdelania
(v percentách)
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Základné 27,0 28,4 25,0 26,5 28,4 34,2 39,3 42,8

Učňovské 14,5 14,2 12,2 11,7 13,2 17,1 20,8 21,6

Stredné (bez maturity) 13,7 13,3 11,5 10,7 11,9 18,6 20,3 19,3

Učňovské (s maturitou) 16,9 11,6 9,6 9,6 10,6 13,9 18,9 18,5

Úplné stredoškolské - všeobecné 13,5 13,5 13,0 14,3 12,8 16,0 17,4 17,7

Úplné stredoškolské odborné 9,3 8,2 7,4 8,5 8,4 12,7 14,0 14,8

Vyššie . . 3,7 5,5 6,1 5,1 7,5 9,5

Bakalárske . . . . . . 11,2 11,8

Vysokoškolské 4,1 3,0 2,7 3,4 3,6 4,7 5,4 4,6

Doktorandské . . 5,1 - 5,6 4,3 3,0 14,4

Bez školského vzdelania 60,7 42,7 68,8 57,8 84,5 57,2 84,8 86,1

Spolu 13,7 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,9 19,4
Prameň: Výberové zisťovanie pracovných síl v SR

12 V kombinácii so štruktúrou dávok, pri ktorej každá zarobená koruna znižuje výšku dávok o korunu.
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aktivity, resp. konkurujú importovaným produktom len na domácom trhu, platia v priemere 
nižšie mzdy a sú príťažlivé len pre menej kvalifi kované kategórie pracovníkov. Vzhľadom na 
minimálny priestor na zvyšovanie miezd, čiastočne daný rastúcou mzdovou kompresiou, ako 
aj horší prístup k úverovým zdrojom a rastúcu konkurenciu importovaných produktov, veľké 
množstvo týchto podnikov na trhu neuspelo, v dôsledku čoho stúpa nezamestnanosť menej 
kvalifi kovanej pracovnej sily.

VONKAJŠIE PROSTREDIE

1.25 Návrat k rýchlemu rastu domáceho dopytu, spomínanému vyššie, prebieha v menej 
priaznivom vonkajšom prostredí ako bolo prostredie prevládajúce v druhej polovici 
deväťdesiatych rokov. Odhaduje sa, že hospodársky rast na hlavnom trhu slovenských exportérov, 
EÚ, sa v období 2001-02 spomalí takmer na polovicu hodnoty z obdobia 1994-98. Kým tempo 
rastu vývozu v rokoch 2001-02 je menej ako polovičné v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma 
rokmi (pozri tabuľku 1.2), rast dovozu je štvornásobný, hlavne vďaka vyššiemu domácemu 
dopytu. Defi cit bežného účtu sa v roku 2001 zvýšil a dosiahol úroveň porovnateľnú s obdobím 

Tabuľka 1.6: Ukazovatele pracovnej sily vo vybraných krajinách, 2001
(v percentách)

SR PLa ČR MR SL KK-11 EÚ-15

Zamestnanosť

Miera zamestnanosti 15-24 rokov 27,7 21,4 34,4 31,4 30,3 27,0 40,4

25-54 rokov 74,6 69,5 82,0 73,1 83,8 73,8 77,0

55-64 rokov 22,5 30,5 36,9 23,7 23,4 34,6 38,2

15-64 rokov 56,7 53,8 65,0 56,3 63,6 57,8 63,9

Čiastočné úväzky 2,4 10,2 5,0 3,5 6,1 9,8 18,0

Zamestnanosť v službách /priemysle 153,0 163,2 134,8 172,0 133,0 152,7 233,8

Pomer zamestnaných v celkovej populácii 

-15-64 rokov 56,9 55,2 65,8 56,6 65,3 60,2 64,7

-15 a viac rokov 48,8 46,3 54,9 46,7 54,4 50,1 52,0

SZČO a spolupracujúce osoby (% celkovej zamestnanosti)  8,6 28,0 15,3 14,6 17,1 27,1 15,7

Zmluvy na dobu určitú 5,0 11,9 8,1 7,5 13,1 8,0 13,4

Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti (% pracovnej sily)

-15-24 rokov 38,9 41,5 16,3 10,5 15,7 28,8 14,0

-25-64 rokov 15,9 15,6 6,9 5,0 4,6 11,3 6,5

-15 a viac rokov 19,4 18,4 8,0 5,7 5,7 13,0 7,3

Koef. nezam. mladej populácie 15-24 r. (% vo vek. skupine)b  17,6 15,2 6,7 3,7 5,7 10,9 6,6

Nezamestnanosť 12 mesiacov a viac (% celk. nezamest.) 58,3 50,1 52,9 44,8 63,3 52,4 44,0

Nezamestnaní hľadajúci čiastočný úväzok (% celk. nezam.) 2,4 6,1 9,5 6,0 - 4,8 14,1
Poznámky:  a/ Odhady za Poľsko pokrývajú len populáciu vo veku 15 rokov a viac.
 b/ nezamestnaní vo veku 15 až 24 ako percento celkovej populácie vo vekovej skupine 15 až 24 rokov. 
Pramene: EUROSTAT, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Theme 3 - 20/2002, interné prepočty.
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devalvácie v roku 1998. Po dosiahnutí úrovne vyše 9% HDP v roku 1998 najskôr defi cit bežného 
účtu poklesol na 4,9% HDP v roku 1999 a na 3,6% v nasledujúcom roku. Do roku 2001 však 
saldo bežného účtu dosiahlo opäť schodok 8,6% HDP, pričom sa odhaduje, že táto úroveň 
sa udrží aj v tomto roku. Po rokoch 1999-2000, keď bol čistý export na krátky čas hnacou 
silou hospodárskeho rastu, sa v rokoch 2001-02 stal jeho spomaľujúcim faktorom a znížil ho 
medziročne o 4%, podobne ako v rokoch 1995-98. 

EXTERNÉ FINANCOVANIE

1.26 Našťastie, krajina je schopná fi nancovať defi cit vyplývajúci z rozdielu medzi rastom 
absorpcie a produkcie predovšetkým vďaka príjmom z privatizácie, namiesto toho, aby sa 
zadlžovala v zahraničí ako v polovici deväťdesiatych rokov. Otvorením nového kola privatizácie 
zahraničným investorom a zvýšením transparentnosti sa novej vláde podarilo prilákať vysoko 
renomovaných strategických investorov do kľúčových oblastí ekonomiky. Po opätovnom 
oživení záujmu o investície na zelenej lúke sa prudko zvýšil čistý príliv investícií na úroveň1.1 
zhruba 0,7 miliardy USD (čo je približne 3,7% HDP) v roku 1999 a na 2,1 miliardy USD 
v nasledujúcom roku (teda viac ako 10% HDP). Tento neskorý nástup PZI začal kompenzovať 
takmer zanedbateľné prílivy PZI pred rokom 1999.13

 1.27 V dôsledku toho sa zlepšila dlhová situácia krajiny. Veľký príliv PZI prispel k stabilizácii 
pomeru hrubého zahraničného dlhu k HDP, ktorý sa dnes pohybuje približne na úrovni z roku 
1998. Napriek tomu, že úroveň dlhu je čo do veľkosti zvládnuteľná (približne 54% HDP), jeho 
štruktúra je problematická, keďže takmer 40% celkového dlhu predstavujú krátkodobé záväzky. 
Na druhej strane, takmer 70% zahraničného dlhu predstavujú záväzky domácich podnikov – sčasti 
ide o pôžičky od materských spoločností (vnútropodnikové úvery), ktoré sa z hľadiska bežného 
účtu považujú za menej rizikovú formu dlhu. Pri hrubých ofi ciálnych devízových rezervách na 
úrovni 4,2 miliárd USD dosahovalo čisté zahraničné zadlženie na konci roka 2001 35% HDP. 
Vďaka tohtoročnému rekordnému prílivu PZI14 (rádovo 15-16% HDP) sa však čistý zahraničný 
dlh ku koncu roka 2002 znížil na približne 19% HDP, čo je pokles o 22 percentuálnych bodov 
HDP z úrovne roku 1998. Vzhľadom na tento priaznivý vývoj a napriek veľkým vonkajším 
nerovnováham preradili dve z najvýznamnejších ratingových agentúr Slovenskú republiku do 
investičného pásma, čím zvrátili zníženie ratingu z roku 1998. Výnosové rozpätie štátnych 
dlhopisov je v súčasnosti o 70% nižšie ako v čase krízy. 

13 Prílev PZI do Slovenskej republiky pred rokom 1999 bol výrazne nižší ako prílev investícií do ostatných krajín SVE. Konkrétne, kým príliv 
investícií do Maďarskej ekonomiky v rokoch 1993-98 dosahoval ročne 5,1% HDP a priemer v Českej republike a Poľsku bol na úrovni 3,2%, 
resp. 2,8%, Slovenská republika za to isté obdobie získala zahraničné investície len v hodnote 1,3% HDP. 
14 Výnos z predaja 49% akcií SPP dosiahol približne 2,7 miliardy USD a výnos z predaj troch elektroenergetických distribučných spoločností 
dosiahol 0,6 miliardy USD, čo predstavovalo 95% odhadovaných príjmov z privatizácie v tomto roku.
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STRATEGICKÉ VÝZVY A CIELE

1.28 Žiaľ, takáto priaznivá situácia umožňujúca jednoduché externé fi nancovanie nepotrvá 
dlho. Podstatná časť majetku je už sprivatizovaná, takže príjmy z privatizácie postupne 
vysychajú. Ak sa nepodarí dostať fi skálny defi cit pod kontrolu, výsledný vzostup úrokových 
sadzieb bezpochyby pohltí ekonomický rast a povedie k ešte vyššej nezamestnanosti. Očakáva 
sa, že prílev PZI sa začiatkom budúceho roka opäť dostane na „normálnu“ úroveň zhruba 3 
až 3,5% HDP, čo spôsobí, že ďalšia konsolidácia externej pozície bude v blízkej budúcnosti 
závisieť od schopnosti znižovať defi cit bežného účtu. 

1.29  Pri zmene kurzu fi skálnej politiky smerom z takýchto nepokojných vôd je treba mať na 
pamäti, že Slovenská republika začala s reformou neskoro. Najúspešnejšie transformujúce sa 

krajiny regiónu dokázali v čase prvotnej akumulácie PZI konsolidovať zvýšenie produktivity pri 
súčasnom zhodnocovaní výmenného kurzu a obmedzení rastu mzdových nákladov. Týmto sa 
im podarilo zabezpečiť, aby sa rast exportu udržal aj v čase akumulácie PZI, čo umožnilo, aby 
sa zvýšená produktivita premietla do miezd a vládnej spotreby až s určitým časovým posunom. 
Z tohto hľadiska však jednoduché porovnanie súčasných trendov reálneho výmenného kurzu 

Rámček 1.2  Defi cit bežného účtu konzistentný so stabilným pomerom čistého dlhu k HDP.

Vzhľadom na nezvyčajne vysoký príliv PZI v tomto roku sa odhaduje, že čistý zahraničný dlh (defi novaný ako 
hrubý zahraničný dlh mínus hrubé ofi ciálne rezervy) sa zníži z 35% HDP (koniec r. 2001) na približne 19% 
ku koncu tohto roka. Pri rozumných predpokladoch zhodnocovania reálneho výmenného kurzu, rastu HDP a 
zahraničnej infl ácie v priebehu nasledujúcich piatich rokov sme zistili, že defi cit bežného účtu do 5% HDP 
zachová pomer čistého zahraničného dlhu k HDP na úrovni z konca roka 2002.  

Defi cit bežného účtu zabezpečujúci stabilný pomer čistého dlhu k HDP =

[I]   ČZD * [g/(1+g)] + čisté PZI = 4.8 (% HDP)

kde ČZD je čistý zahraničný dlh ako podiel HDP a g  je ročná miera nominálneho rastu HDP v USD. 

Predpoklady týkajúce sa vývoja hlavných premenných v období 2003-08: priemerná externá (EÚ) infl ácia vo 
výške 2,2% p.a.; zhodnotenie reálneho výmenného kurzu koruny o 1,5% ročne, čo je nižšie ako priemer za 
posledných šesť mesiacov; reálny rast HDP o 4,7%; a čisté priame zahraničné investície vo výške 3,3% HDP.  
ČZD ku koncu roka dosiahne odhadom 19% HDP, pričom nominálna miera rastu HDP v USD (g) je 8,5%; čo 
je výsledok kombinovaného účinku predpokladov týkajúcich sa reálneho efektívneho výmenného kurzu, rastu 
HDP a externej infl ácie. 

Avšak z dlhodobejšieho hľadiska bude potrebné komponent čistých PZI znížiť, keďže sa dá očakávať, že 
rastúca časť výnosov bude transferovaná mimo krajiny. Preto je udržateľná úroveň defi citu bežného účtu, 
zabezpečujúca stabilný pomer čistého dlhu k HDP, najmä funkciou prvej časti rovnice [I] a len zlomkom tej 
druhej. Ak predpokladáme, že 50% ziskov plynúcich z PZI sa opätovne do ekonomiky neinvestuje, potom sa 

dlhodobo udržateľný defi cit bežného účtu pohybuje len na úrovni 3,4% HDP.
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v Slovenskej republike s trendmi v ostatných ekonomikách regiónu (pozri graf 1.1) nepoukazuje 
na adekvátnosť fi skálnej politiky. Slovenská republika sa nachádza v relatívne rannom štádiu 
akumulácie PZI a zvyšovania produktivity. V súčasnosti by mala preto uplatňovať takú príjmovú 
a fi skálnu politiku, ktorá jej umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a zabezpečiť výrazný nárast 
exportu, ako to urobilo napríklad Maďarsko pred pár rokmi. 

1.30 V tomto makroekonomickom prostredí by mala nastupujúca vláda sledovať tri vyššie 
spomínané ciele: posilniť ekonomické ozdravenie, zvýšiť nastupujúci rast zamestnanosti 
a zároveň zabezpečiť vonkajšiu stabilitu. Dosiahnutie všetkých troch cieľov si vyžiada 
kombináciu týchto troch nástrojov: 

(a) Pokračujúca reforma obchodného a podnikového sektora     
(b) Fiskálna konsolidácia         
(c) Liberalizácia trhu práce

Reforma obchodného a podnikového sektora

1.31 Hlavným hnacím motorom ekonomiky bude dynamický a konkurencieschopný podnikový 
sektor, generujúci rast, produktívne pracovné miesta a export potrebný na znižovanie schodku 
bežného účtu. Hlavnou prioritou novej vlády bude preto uplatňovať takú politiku, ktorá posilní 
reakciu na strane domácej ponuky a zvýši čistý vývoz. Týmto aspektom sa venuje kapitola 2. Medzi 
kľúčové body agendy v tejto oblasti patrí (i) urýchlenie reštrukturalizácie poľnohospodárskeho 
sektora ešte pred pristúpením k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, (ii) privatizácia 
výroby elektrickej energie a úprava taríf v energetike, ktorá je potrebná na zavedenie systému 
stanovovania taríf v súlade so smernicami EÚ; (iii) odstránenie vnútornej hranice v rámci 
colnej únie medzi ČR a SR (CÚ) ešte pred vstupom do EÚ; a (iv) posilnenie regulačného rámca 
v bankovom sektore a spriechodnenie konaní v oblasti vymáhania pohľadávok. Tieto opatrenia 
by mali pôsobiť v zhode s vyššie spomínanou fi skálnou konsolidáciou a reformou trhu práce tak, 
aby vytvorili zdravé prostredie pre efektívny podnikový sektor.

Fiskálna konsolidácia

1.32 Fiskálna konsolidácia, druhá základná etapa strednodobej stratégie vlády, je potrebná 
tak sama o sebe (aby sa zabránilo potenciálne explozívnej dynamike verejného dlhu), ako aj 
v záujme uvoľnenia súčasných tlakov na platobnú bilanciu. Vláda musí zvrátiť minulé trendy 
a rýchlo zredukovať fi skálny defi cit. To stlačí dopyt verejného sektora a vytvorí priestor na 
pokračujúcu investičnú expanziu bez toho, aby to zbytočne zhoršovalo vonkajšiu rovnováhu. 
Potreba fi skálnej konsolidácie je jasná a relatívne nekontroverzná; to isté sa však nedá povedať 
o rozsahu potrebnej konsolidácie, ani o prostriedkoch na jej dosiahnutie. Táto kapitola sa 
zameriava na rozsah potrebných fi skálnych úprav. Kapitoly 3 a 4 sa venujú špecifi ckým 
stratégiám na ich dosiahnutie.
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1.33 Aká miera fi skálnej konsolidácie bude potrebná? Pri hľadaní odpovede na túto otázku 
sme použili dvojkrokovú metodiku navrhnutú pracovníkmi MMF v dokumente Cesta ku vstupu 
do EÚ (The Road to EU Accession).15 Prvý krok spočíva vo výpočte približnej úrovne schodku 
bežného účtu, pri ktorej je možné udržať stabilný pomer čistého dlhu k HDP v nasledujúcich 
piatich rokoch. Druhý krok spočíva v odhade rozsahu fi skálnych úprav vo verejnom sektore, 
ktoré krajine umožnia dosiahnuť takéto schodky bežného účtu. Pri analýze je potrebné vychádzať 
z určitých predpokladov týkajúcich sa toho, ako bude bilancia úspor a investícií súkromného 
sektora reagovať na zmeny vo fi skálnej politike (pozri rámček 1.2).

1.34 Čísla prezentované v rámčeku 1.2 naznačujú, že pri strednodobej cieľovej hodnote 
schodku bežného účtu na úrovni 4,8% HDP by bolo možné udržať pomer čistého zahraničného 
dlhu k HDP na úrovni z konca roka 2002 počas nasledujúcich piatich rokov. Vzhľadom na 
to, že súčasný schodok bežného účtu dosahuje 8,6% HDP, bude potrebné jeho zníženie o 3,8 
percentuálneho bodu HDP. Túto úpravu však uľahčí očakávaný zvýšený transfer prostriedkov 
EÚ do Slovenskej republiky. Keďže odhadovaný nárast čistých transferov z EÚ by mal 
dosiahnuť 2 percentuálne body HDP, bude potrebné znížiť schodok bilancie tovarov, služieb 
a výnosov odhadom o 1,8% HDP. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžiada zníženie celkového 

15 Podľa správy “Road to Accession” od autorov R. Feldman and C. Maxwell Watson, ed. MMF, 2001, predpokladáme, že fi skálna konsolidácia 
zredukuje bilancie úspor a investícií súkromného sektora bez ohľadu na to, či sa bude odvíjať od výdavkov alebo príjmov rozpočtu. Rozsah tejto 
redukcie závisí od rozsahu Ricardových účinkov, ktoré sme predpokladali na úrovni 50% v súlade s vyššie uvedenou správou. 

Tabuľka 1.7: Dopady schodku a dlhu verejného sektora – dva scenáre, 2001-09
(percento HDP)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Reformný scenár

1. Úroveň hrubého dlhu 43,0 42,0 43,1 44,3 44,1 43,3 43,0 42,8 42,8

2. Hrubé aktíva 30,2 34,7 33,4 31,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

3. Čistý dlh 12,8 7,3 9,7 13,0 16,6 15,9 15,6 15,4 15,4

4. Primárny schodok 4,5 3,6 2,6 1,5 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

5. Úrok 3,9 3,9 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1

6. Celkový schodok 8,4 7,5 5,8 4,8 3,6 2,5 2,5 2,6 2,6

Nereformný scenár

1. Úroveň hrubého dlhu 43,0 42,9 45,9 50,0 53,8 58,2 63,3 68,7 74,3

2. Hrubé aktíva 30,2 34,7 33,4 31,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

3. Čistý dlh 12,8 8,2 12,5 18,7 26,4 30,7 35,9 41,2 46,8

4. Primárny schodok 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

5. Úrok 3,9 3,9 3,3 3,5 3,5 3,9 4,4 5,0 5,6

6. Celkový schodok 8,4 8,4 7,8 8,0 8,0 8,4 8,9 9,5 10,1

Spoločné predpoklady

7. Nominálny rast HDP (PEP) 8,9 7,2 8,9 9,1 9,3 8,0 7,0 7,0 7,0

8. Privatizačné príjmy na splatenie dlhu 0,0 5,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prameň: odhady Svetovej banky.
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fi skálneho schodku zhruba na 2,5% HDP v priebehu nasledujúcich štyroch rokov (výsledkom 
čoho dosiahne primárne fi skálne saldo prebytok vo výške 0,5% HDP do roku 2006). 

1.35 Zníženie fi skálneho schodku (a súvisiaceho schodku bežného účtu) na cieľovú úroveň si 
vyžiada fi skálnu konsolidáciu rádovo 4,9% HDP počas nasledujúcich štyroch rokov. Schodok sa 
však sčasti zníži v dôsledku zvýšených transferov z EÚ, o ktorých sa zmieňujeme vyššie.16 Berúc 
do úvahy potenciálny príspevok transferov z fondov EÚ (pozri nižšie), dosiahne úroveň domácej 
fi skálnej konsolidácie približne 3,5% HDP do roku 2006, čo je cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť.

1.36 Fiskálny cieľ na rok 2006 je primeraný a dá sa dosiahnuť aj bez toho, aby bolo potrebné 
uchyľovať sa k nerealisticky bolestivým opatreniam. Je však potrebné zdôrazniť, že horeuvedené 
výpočty predpokladajú pozitívny čistý dopad vstupu do EÚ v rozsahu 2% HDP v strednodobom 
horizonte. Ide o transfery z poľnohospodárskych a štrukturálnych fondov EÚ do Slovenskej 
republiky znížené o čisté daňové transfery zo Slovenskej republiky do rozpočtu EÚ. Ich dopad na 
fi skálnu pozíciu bude pozitívny, len ak sa štrukturálne fondy použijú na „existujúce“ výdavkové 
programy (ako sa odporúča v kapitolách 3 a 4), a nie na fi nancovanie nových výdavkov nad 
rámec uvedených programov. Ak sa tieto predpoklady nedodržia, rozsah fi skálnej konsolidácie 
sa bude musieť primerane zvýšiť.

1.37 Omnoho dôležitejšie je vnímať tento dočasný fi skálny cieľ ako prostriedok na nastolenie 
kurzu ďalšieho znižovania makroekonomických defi citov, ktorý Slovensku umožní splniť 
požiadavky Paktu rastu a stability po vstupe do EÚ (a následne EMÚ), ako aj maastrichtské kritériá 
pre výšku dlhu a defi citu po jeho vstupe do eurozóny v náležitom čase. V záujme zosúladenia 
cieľov hospodárskeho rastu, fi skálneho schodku a vonkajšej rovnováhy bude potrebné primárny 
schodok všeobecnej vlády v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zredukovať a do roku 2006 
vykázať primárny prebytok približne na úrovni 0,5% HDP. Tento fi skálny výsledok by zároveň 
umožnil stabilizovať pomer celkového vládneho dlhu (domáceho a zahraničného) k HDP 
na úrovni približne 43% HDP, obnoviť vonkajšiu rovnováhu a stabilizovať pomer čistého 
zahraničného dlhu k HDP na úrovni z konca roka 2002. 

1.38 Konsolidácia fi skálnej pozície z domácich zdrojov vo výške 3,5% HDP v priebehu štyroch 
rokov je úloha náročná, ale zvládnuteľná. Vychádzajúc zo skúsenosti úspešnej fi skálnej konsolidácie 
v iných krajinách OECD, mala by vláda uplatňovať nasledujúcu trojsmernú stratégiu:

(a) Podstatnú časť úprav je potrebné dosiahnuť znižovaním výdavkov, najmä v oblasti 
dotácií a transferov podnikom a miezd v štátnej správe.

(b) Zníženie príjmov, navrhované v rámci Predvstupového ekonomického programu17, 
by sa malo odložiť dovtedy, kým sa neuskutočnia očakávané škrty vo výdavkoch.

16 Za predpokladu, že transfery súvisiace s CAP a štrukturálnymi fondmi nezvýšia súčasné úrovne výdavkov.
17 Z 38% HDP v roku 2000 na projektovaných 35% GDP, k cieľovej hodnote 33% HDP v roku 2004.
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(c) Smerovanie a štruktúru rozpočtových príjmov a výdavkov je potrebné zmeniť tak, 
aby podporili dosiahnutie cieľov v oblasti hospodárskeho rastu a zamestnanosti

1.39 Ako uvádzame v kapitole 4, medzi kľúčové obmedzenia na strane výdavkov patrí 
zníženie dotácií podnikom (v súčasnosti najvyššie spomedzi krajín SVE) a zvýšenie veku 
odchodu do dôchodku, čím sa znížia projektované schodky dôchodkového systému a vytvorí 
sa priestor na zabezpečenie primeranejších a bezpečnejších dôchodkov pre budúce generácie. 
Okrem toho, navrhovaná výdavková reforma v školstve a zdravotníctve, ako aj konsolidácia 
procesu decentralizácie, by mala postupom času znížiť mzdové náklady v štátnej správe 
(najvyššie spomedzi krajín SVE), a to čiastočne znížením v súčasnosti príliš vysokého počtu 
zamestnancov školstva a zdravotníctva a čiastočne elimináciou rozdrobenosti či duplicít v 
procese decentralizácie. Z dlhodobejšieho hľadiska by reforma výšky a štruktúry sociálnej 
pomoci mala spomaliť nárast výdavkov na iné typy dávok, najmä tým, že podporí rýchlejší 
prechod pracovnej sily zo sociálneho systému do pracovného procesu. 

1.40 Na strane príjmov, vzhľadom na prudké zníženie daní v uplynulých štyroch rokoch, 
nadišiel čas odložiť ďalšie znižovanie daní až do splnenia cieľov fi skálnej konsolidácie. 
Pri zachovaní celkových rozpočtových príjmov na súčasnej úrovni však existuje priestor na 
podstatné zmeny v štruktúre rozpočtových príjmov v Slovenskej republike a rozšírenie základne 
všeobecných príjmov, čo umožní znížiť úroveň daní z miezd. Takéto preskupenie rozpočtových 
príjmov by malo zahŕňať rozšírenie základne nedaňových príjmov, najmä príjmov vyplývajúcich 
z majetkovej účasti v plynárenstve a energetike, ako aj rozšírenie základne pre DPO a DFO. 
Existuje napríklad priestor na rozšírenie základne DPO obmedzením daňových stimulov pre 
investorov na úrovni kompatibilnej s EÚ. Okrem toho je tu možnosť získania značných príjmov 
uvalením špeciálnej dane z mimoriadnych ziskov SPP, ktoré vyplynú z plánovaného zvýšenia 
regulovaných cien, navrhovanej v kapitole 2.18 Podobné úpravy by sa mali uskutočniť aj pri DFO. 
Okrem úsilia formalizovať rôzne oblasti ekonomiky by mali byť do daňovej základne zahrnuté 
aj tie kategórie príjmov, ktoré sú v súčasnosti vylúčené spod DFO. Týka sa to najmä dôchodkov 
(ktorých báza bude musieť byť primerane zmenená) a detských prídavkov, ak budú naďalej 
vyplácané plošne všetkým rodičom.19 Existuje tiež priestor na rozšírenie niektorých ďalších 
daní, najmä DPH a spotrebných daní. Zvýšenie spotrebnej dane z piva a tabaku a zjednotenie 
sadzby DPH na úrovni súčasného horného pásma by boli v tejto oblasti najrelevantnejšími 
opatreniami.

1.41 Uvedené opatrenia, ktorými sa rozšíri príjmová základňa rozpočtu, umožnia zníženie 
sadzieb dane z objemu miezd v oblastiach popísaných v kapitole 4 (najmä odvody na zdravotné, 
nemocenské a prípadne aj dôchodkové poistenie). Sadzba dane z objemu miezd v Slovenskej 
republike je v súčasnosti najvyššia spomedzi krajín Višegrádskej štvorky. Jej zníženie by malo 

18 Aj keď si to zrejme vyžiada určité kompenzačné sociálne programy pre najnižšie príjmové skupiny občanov, čistý prínos by mal zlepšiť 
fi skálnu bilanciu. 
19 Tu by redistribučnú úlohu plnili progresívne sadzby obsiahnuté v daňovom systéme.
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za následok pokles vysokej nezamestnanosti, ktorá je na Slovensku taktiež najvyššia v celom 
regióne, pričom by zmenšilo stimuly rozvoja šedej ekonomiky. 

1.42 A konečne, súčasné a budúce privatizačné príjmy zo zahraničia by sa mali použiť skôr 
na splácanie zahraničného, než domáceho dlhu. Je to potrebné nielen preto, aby sa zabránilo 
prelievaniu takýchto príjmov do nadmerného domáceho dopytu. Takýto prístup by bol tiež 
v súlade so stratégiou optimalizovať menovú štruktúru dlhu verejného sektora a prehĺbiť domáci 
dlhový trh. V súčasnosti je 52% dlhu verejného sektora v zahraničnej mene, čo je relatívne 
vysoký pomer. Pritom zhruba tretina tohto zahraničného dlhu je v menách iných než euro, čo by 
mohlo byť zbytočne riskantné vzhľadom na perspektívu vstupu Slovenska do ERM-2 v nie príliš 
vzdialenej budúcnosti. Na druhej strane, domáci dlhový trh je nedostatočne rozvinutý a chýba 
mu predvídateľnosť a transparentnosť: neexistuje napríklad žiaden pevný program emitovania 
dlhových nástrojov, preto účastníci trhu dokážu len ťažko plánovať a riadiť svoj cash fl ow. 
V záujme odstránenia tohto nedostatku by bolo vhodné, keby sa vláda rozhodla:

(a) Integrovať riadenie hotovosti a dlhu pod Ministerstvo fi nancií SR (medzinárodné 
skúsenosti ukazujú, že by nebolo vhodné delegovať túto úlohu samostatnej 
agentúre pre riadenie dlhu v situácii, keď dohľadové kapacity sú slabé).

(b) Spoliehať sa predovšetkým na pravidelné, a nie nárazové emisie dlhových 
nástrojov zameraných na vytvorenie likvidných benchmarkov pozdĺž celej 
výnosovej krivky. 

(c) Vypracovať stratégiu riadenia aktív/pasív v súlade s najlepšími praktikami 
v členských štátoch EÚ a vyvinúť systémy riadenia účastníckych rizík.

Reforma trhu práce

1.43 Zníženie nezamestnanosti je možno najjasnejšou úlohou, ktorá vyšla z nedávnych volieb 
a následne prioritou súčasnej vlády. Je to neľahká úloha, keďže nezamestnanosť v Slovenskej 
republike pretrváva a rastie napriek zväčša zvýšenej ekonomickej aktivite za posledné štyri roky. 
Keď zoberieme do úvahy štrukturálne zmeny vo vstupoch vyvážaných a dovážaných produktov, 
nemusí stratégia orientovaná na export stačiť na zníženie súčasnej nezamestnanosti na úroveň 
podobnú úrovni v iných krajinách, ako napríklad v Maďarsku. Osobitne v podmienkach 
nezamestnanosti koncentrovanej u osôb s nízkym príjmom a nízkym vzdelaním, v podmienkach 
kde mzdové mechanizmy umelo zvyšujú mzdy na tejto nízkej úrovni príjmu a vzdelania, len rast 
nestačí. Navyše, dávky sociálnej pomoci, ktoré sú vysoké vo vzťahu ku mzdám sú prekážkou 
zvýšenia účasti pracovnej sily. Najnovšia správa OECD20 detailne popisuje stratégiu v tejto 
oblasti a Kapitola č. 4 tejto správy sa tiež venuje mnohým zo spomenutých tém v kontexte 
reštrukturalizácie výdavkov na školstvo a sociálnu ochranu. 

20 Slovenská republika, Výročná správa, OECD, Paríž, 2002.
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1.44 Na strane dopytu po pracovnej sile treba znížiť náklady na prácu, tým že sa znížia odvody 
zo mzdy. To si však na druhej strane vyžiada presun nákladov zložiek sociálnej ochrany zo systému 
sociálneho poistenia do systému všeobecných daní. Zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov si 
tiež vyžiada ďalšiu reštrukturalizáciu fi nancovania systému sociálneho poistenia (predovšetkým 
zdravotného). Kapitola č. 4 tieto alternatívy detailne rozoberá. Aby došlo k ďalšiemu zlepšeniu 
dopytu po pracovnej sile treba znížiť daňové zaťaženie malých a stredných podnikov (MSP), 
dynamického segmentu podnikateľského sektora, ktorý v iných krajinách vytvoril najväčší 
počet pracovných miest. Z tohto dôvodu zníženie daňových úľav na zahraničné investície (ako 
odporúča Kapitola č. 2) zmenší súčasnú zaujatosť voči domácim podnikom, predovšetkým 
malým a stredným podnikom, a umožní im súťažiť za rovnakých podmienok hry. 

1.45 Zvýšená fl exibilita pracovnoprávnych vzťahov a mechanizmu určovania miezd by mala 
tiež podporiť rast dopytu po pracovnej sile. Čo sa toho týka, odporúčame ukončiť úmyselné 
zvyšovanie minimálnej mzdy rýchlejšie ako iných miezd a vo všeobecnosti zastaviť pokusy 
využívať minimálnu mzdu ako nástroj príjmovej politiky.21 Ako uvádza PEP súčasný prístup sa 
usiluje o „postupné zvýšenie pomeru minimálnej a priemernej mzdy.“ I keď táto politika môže 
povzbudiť niekoľkých pracovníkov zúčastniť sa na trhu práce, zníži tiež dopyt po pracovnej 
sile, predovšetkým u pracovníkov s nízkou mzdou. Bolo by dobré, keby sa rozšírenie záväznosti 
regionálnych alebo odvetvových kolektívnych zmlúv obmedzilo len na tie fi rmy, ktoré sa zúčastnili 
vyjednávania. Rozšírenie záväznosti platnosti na podniky, ktoré sa nezúčastnili vyjednávania 
môže mať za následok zvýšenie miezd, ktoré nemá podporu v raste produktivity. Decentralizácia 
vyjednávania o mzde umožní, aby dohody o mzde presnejšie odrážali produktivitu na úrovni 
podniku. 

1.46 Ďalšie uvoľnenie mnohých reštriktívnych predpisov v súčasnom novom zákonníku 
práce by mohlo uľahčiť tvorbu pracovných miest a presmerovanie pracovnej sily v dôsledku 
štrukturálnych zmien v podnikateľskom sektore. Nariadenia by sa mali upraviť tak, aby zlepšili 
fl exibilitu v oblasti zamestnania na čiastočný úväzok a maximálneho pracovného času, znížili 
rolu odborov pri riadení personálnych otázok, znížili zbytočnú administratívu pri vzniku MSP 
a zmiernili niektoré z ustanovení zákonníka práce vo vzťahu k MSP, ktoré majú silne ochranný 
charakter. 

1.47 Na strane ponuky trhu práce treba podporiť účasť pracovnej sily prostredníctvom 
zreformovania výšky dávok a štruktúry sociálnej pomoci (na základe nového výberového 
zisťovania domácností), aby sa znížili demotivačné stimuly v súčasnom systéme, pri súčasnom 
obmedzení rastu výdavkov (pozri Kapitolu č. 4). Rozdiel medzi výškou dávky a mzdou by mal 
byť dostatočne veľký, aby motivoval k práci. Účasti pracovnej sily by tiež pomohli zmeny 
v štruktúre sociálnej pomoci, účinnejšie testy aktivity a prípadné postupné odoberanie dávky 

21 Primerane nízka minimálna mzda môže i tak zohrávať užitočnú úlohu pri ochrane pracovníkov pred zneužívaním bezcharakternými 
zamestnávateľmi. 
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ak jej poberateľ začal zarábať pracovný príjem.22 V dlhodobom horizonte sa treba usilovať 
o prispôsobenie ponuky ľudského kapitálu požiadavkám nového trhu práce. Tomuto cieľu 
by poslúžila aj podpora stredného všeobecného vzdelávania namiesto stredného odborného 
vzdelávania a zvýšenie zápisov na vysokoškolskom stupni (pozri Kapitolu č. 4). Ďalšia 
liberalizácia trhu s bytmi zlepší mobilitu pracovnej sily.

ZÁVERY

1.48 Bežný účet platobnej bilancie a fi skálne defi city (bez príjmov z privatizácie) sú 
neudržateľne vysoké (v roku 2002 cca 8% HDP). V krátkodobom horizonte vláda nemusí mať 
problém fi nancovať tieto defi city, keďže tento rok má na kapitálovom účte prebytok v rozsahu 
20-22% HDP. Takáto priaznivá situácia však nebude večne. Navyše táto kombinácia programov 
prostredníctvom dopadu na reálny výmenný kurz zhoršuje zamestnateľnosť veľkých skupín 
obyvateľstva (predovšetkým tých s nízkou kvalifi káciou) a nakoniec priškrtí rast (v roku 2002 
odhadovaný na úrovni 4%). Hoci programy venovali veľkú pozornosť podpore investícií, budúci 
rast bude závisieť aj od rastu zamestnanosti, ktorá je v súčasnosti jednou z najnižších v krajinách 
SVE pri 50% ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

1.49 V tejto kapitole sme naznačili snahu stratégie o oživenie hospodárskeho rastu a smerovanie 
hospodárstva ku konvergencii v rámci EÚ. Táto stratégia sa skladá z troch súčastí:

(a) Pokračujúca reforma obchodu a podnikateľského sektora. To je hlavnou témou 
Kapitoly č. 2.

(b) Fiskálna konsolidácia zameraná na zníženie výdavkov a stabilizovanie príjmov 
pri presmerovaní príjmov a výdavkov na plnú podporu rastu a zamestnanosti. 
Uvedená diskusia poskytla makroekonomický kontext a odhady rozsahu 
fi skálnych úprav, zatiaľ čo Kapitola č. 3 a 4 hovorí o špecifi ckých stratégiách 
zníženia a presmerovania výdavkov. 

(c) Trh práce a reforma sociálnej ochrany s cieľom podporiť fl exibilitu trhu práce, 
vrátane fl exibilnejšej organizácie práce (práca na čiastočný úväzok, samostatná 
zárobková činnosť a zmluvy na čas určitý), ako aj decentralizovaný mechanizmus 
určovania miezd, väčší súlad medzi dopytom trhu práce a výstupmi školského 
systému, a opatrenia na zníženie demotivačných prvkov v programoch sociálnej 
pomoci a vysokých odvodov zo mzdy ako prekážky tvorby pracovných miest. 
Hore uvedená diskusia poskytla prehľad programu reformy trhu práce a prehľad 
programov výdavkov v Kapitole č. 4 prezentuje niekoľko špecifi ckých alternatív 
politiky v oblasti sociálnej ochrany.

22 V súčasnosti sa dávka sociálnej pomoci kráti o celú sumu zarobeného príjmu, čo má za následok 100% marginálnu daňovú sadzbu až do výšky 
dávky sociálnej pomoci.
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1.50 Ďalšia časť správy sa zameriava na podstatu tohto strategického prístupu. Úspech stratégie 
však predpokladá posilnenie dobrého spravovania krajiny, vrátane schopností pripravovať 
a realizovať reformy a riadiť verejné výdavky. Kapitola č. 5 sa venuje alternatívam postupov pri 
dosahovaní tohto cieľa.
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2. ŠTRUKTURÁLNA TRANSFORMÁCIA

2.1 Predchádzajúca kapitola upriamila pozornosť na makroekonomické faktory súčasného 
hospodárskeho ozdravenia, ako aj na nerovnováhy, ktoré sa v tomto procese opätovne 
objavili. Tento makroekonomický vývoj prebieha na pozadí hĺbkových štrukturálnych zmien 
vo výkonnosti podnikového sektora. Kríza v roku 1998 predstavovala v mnohých ohľadoch 
krízu klientelistického kapitalizmu. Majetok štátnych podnikov získali priatelia režimu. Ich 
činnosť bola umelo chránená pred skúškami trhového prostredia a fi nančne podporovaná štátom 
vlastnenými bankami. Integrálnou súčasťou tohto scenára bol režim fi xného výmenného kurzu, 
ktorý sa ale postupom času stal neudržateľný zoči-voči prílišnej laxnosti (a korupcii) v spravovaní 
fi nančných záležitostí. Menová kríza (október 1998) znamenala koniec tejto epizódy a vynútila 
si prehodnotenie celého scenára hospodárskej politiky.  

 2.2 Po štyroch rokoch reforiem je možné posúdiť veľkosť zmien. Sprísnené fi nančné 
podmienky viedli k zániku stratových podnikov. V dôsledku toho sa celková ziskovosť 
podnikového sektora výrazne zvýšila a fi rmy – najmä so zahraničnou majetkovou účasťou 
– opäť generujú pracovné príležitosti. Tie isté fi rmy sú hnacím motorom integrácie Slovenska 
do produkčných sietí nadnárodných korporácií (NNK) so sídlom v EÚ, kým podniky domácich 
sieťových odvetví prechádzajú procesom rozčleňovania aktivít a privatizácie (tiež v prospech 
strategických investorov). 

 2.3 Vláda sa však bude musieť zaoberať niektorými kľúčovými otázkami, vrátane 
nasledujúcich: (i) výkonnosť poľnohospodárskeho sektora zaostáva, čiastočne vďaka vládnej 
politike potravinovej sebestačnosti a podpore neefektívnych veľkých poľnohospodárskych 
družstiev prostredníctvom značných dotácií; (ii) podnikateľské prostredie poskytujúce veľkým 
(a najmä zahraničným) investorom daňové stimuly, ako aj absencia účinných súdnych postupov 
na vymáhanie pohľadávok znevýhodňuje malé podniky; (iii) úverová politika bánk sa preto riadi 
skôr stupňom vynutiteľnosti veriteľských práv než ekonomickým zdôvodnením úverovania, 
pričom úvery sú dostupné prakticky len najbonitnejším fi rmám; (iv) naopak, existuje riziko, 
že banky, ktoré sú momentálne vysoko likvidné, v snahe zvýšiť terajšie nízke zisky, budú 
svoje aktivity chvatne rozširovať do nových oblastí podnikania, napríklad do nehnuteľností; 
(v) obchodné zameranie krajiny sa môže veľmi rýchlo odkloniť od výrobkov náročných na 
ľudskú prácu; (vi) zachovávanie vnútornej hranice v rámci colnej únie (CÚ) medzi ČR a SR 
brzdí rozširovanie obchodu a spôsobuje zaostávanie krajiny v zlaďovaní jej obchodného režimu 
s požiadavkami EÚ; (vii) energetické tarify, najmä za plyn, zostávajú značne zdeformované 
v prospech domácností. 

2.4 Táto kapitola inventarizuje pokrok dosiahnutý v oblasti reforiem a identifi kuje oblasti, 
ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. V ďalšom texte, v jeho prvej časti, uvádzame 
prehľad výsledkov podnikového sektora od roku 1998. K priaznivému zvratu významne prispela 
reštrukturalizácia bankového sektora. Tou sa zaoberá druhá časť, ktorá tiež obsahuje prehľad 
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ďalších potrebných krokov. Tretia časť rozoberá otázku obchodnej integrácie a úlohu, ktorú 
v tomto procese zohrá na jednej strane vstup do EÚ – na druhej strane existencia CÚ. Nasledujúce 
dve časti sa postupne venujú odvetviam poľnohospodárstva a energetiky. V poslednej časti je 
uvedené zhrnutie odporúčaní na pokračovanie reformy podnikového sektora vyplývajúcich 
z tejto kapitoly.

REŠTRUKTURALIZÁCIA PODNIKOV

2.5 V posledných rokoch došlo k výraznému zlepšeniu hospodárenia podnikov. Je zaujímavé, 
že k celkovému zlepšeniu hospodárenia podnikového sektora nedošlo ani tak vďaka výsledkom 
ziskových podnikov, ako skôr vďaka zániku stratových podnikov pod tlakom prísnejšej fi nančnej 
disciplíny. Táto časť sa zaoberá povahou a zdrojmi pozitívneho zvratu a otvára priestor na 
diskusiu o nasledujúcich častiach zostávajúcej politickej agendy v oblasti rozvoja fi nančného 
sektora, obchodnej integrácie, poľnohospodárstva (odvetvia, v ktorom reštrukturalizácia 
zaostáva) a energetiky.

 2.6 Najvýraznejším prejavom pozitívneho zvratu v hospodárení podnikov je prudké zvýšenie 
ich ziskovosti v období rokov 1998 až 2002. V závislosti od časového radu (pozri tabuľku 2.1) 

dosiahol tento nárast hodnoty od 9 do 11% HDP. Tento priaznivý vývoj bol výrazný najmä 
v skupine štátnych podnikov a domácich súkromných fi riem (tabuľka 2.1, prvý panel). Úhrnom 
sa týmto dvom typom podnikov podarilo dostať zo straty do zisku: úroveň zisku v každej 
z týchto dvoch kategórií sa zlepšila približne o 3,5% HDP. Zlepšovala sa aj ziskovosť podnikov 

Tabuľka 2.1: Vývoj ziskovosti podnikov, 1998-2002 (percento HDP)
1998 1999 2000 2001 1Q 2002 Zmena 2002 (1.Q)/1998 Percentuálny podiel

Podľa veľkosti podniku

0 – 9 zamestnancov 1,9 2,5 2,2 2,6 2,5 0,7 6,1

10 – 19 0,2 0,3 0,9 1,4 0,6 0,3 3,2

20 – 49 0,5 0,3 1,0 1,1 1,2 0,8 7,1

50 – 249 0,5 0,8 0,9 1,6 3,4 3,0 27,7

250 – 499 -0,1 0,1 1,0 0,5 1,1 1,2 11,4

500 – 999 -0,5 -0,1 0,7 1,4 1,6 2,1 19,5

1.000 – 0,4 5,0 3,0 5,0 3,1 2,7 25,0

Spolu 2,8 8,8 9,7 13,6 13,5 10,7 100,0

Podľa formy vlastníctva a

Verejný sektor 0,0 0,8 1,2 2,2 3,4 3,5 38,4

Súkromný sektor 0,7 1,7 4,2 6,5 6,3 5,5 61,6

z toho

 domáci vlastníci -0,2 -0,1 2,0 2,1 3,1 3,4 37,3

 družstevné vlastníctvo -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,3

 Iné b 1,1 2,0 2,2 4,3 3,2 2,2 24,1

Spolu 0,7 2,6 5,4 8,7 9,7 9,0 100,0
a. Len nefi nančné podniky zamestnávajúce viac ako 19 pracovníkov.
b. Vrátane podnikov vo vlastníctve zahraničných investorov.
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vo vlastníctve zahraničných investorov, aj keď ich východisková pozícia bola pozitívna už na 
začiatku reforiem. 

2.7 Zlepšenie ziskovosti sa koncentrovalo prevažne v skupine stredných a veľkých podnikov 
(tabuľka 2.1, prvý panel) – možno preto, že práve tieto podniky mali predtým prospech 
z klímy fi nančnej laxnosti. V roku 1998 vykazovali najväčšie straty podniky s 250 až 1000 
zamestnancami. Na rozdiel od nich, malé fi rmy fungujúce zrejme pod tvrdými rozpočtovými 
obmedzeniami, vykazovali stabilnú ziskovosť.

2.8  Tento jav pomôže vysvetliť niekoľko faktorov. Po prvé, vláde sa podarilo sprivatizovať 
alebo zatvoriť približne 40% tých podnikov, ktoré boli v roku 1998 ešte v rukách štátu. Ako 
ukazuje tabuľka 2.2, toto ovplyvnilo najmä stredné a veľké podniky, keďže menšie podniky boli 
sprivatizované už v skoršom štádiu transformácie. 

2.9 Dôležité však je, že kvalita privatizácie sa výrazne zlepšila. Do roku 1998 sa privatizácia 
ofi ciálne zameriavala na vybudovanie „domácej kapitálotvornej vrstvy“. V dôsledku toho 
bol príliv priamych zahraničných investícií nízky a reštrukturalizácia podnikov nepokročila. 
V praxi bol predaj majetku netransparentný, poznačený klientelizmom a zneužívaním 
politickej moci. Nová vláda zrušila predchádzajúci zákon o strategických podnikoch, ktorý 
bol prekážkou v privatizácii sieťových odvetví, zverejnila zoznam podnikov určených na 

Tabuľka 2.2: Štruktúra vlastníctva podnikov (v percentách)

0-9a 10-49 50-249 250-499 500-999 1.000- Spolu
Zmena

2002/1998

1998

Verejné 0,7 4,9 15,2 20,3 15,9 42,6 2,3  

Súkromné 99,3 95,1 84,8 79,7 84,1 57,4 97,7  

  Zahraničné b 20,4 13,2 9,6 10,9 13,9 7,8 18,8  

  Súkromné domáce 77,0 74,7 52,3 50,7 58,9 47,5 75,0  

  Družstevné 1,5 6,0 21,0 16,5 8,6   

  Združenia c 0,2 0,2 0,4 1,3   

  Iné d 0,3 0,9 1,5 1,6 1,3 2,1 0,4  

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2002 (jún)

Verejné 0,6 2,8 6,0 11,5 10,1 30,2 1,3 -40,9

Súkromné 99,4 97,2 94,0 88,5 89,9 69,8 98,7 3,4

  Zahraničné b 19,4 14,3 17,0 21,4 29,2 23,6 18,6 1,5

  Súkromné domáce 80,0 82,9 77,0 67,1 60,7 46,2 80,1 9,4

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,4
a/ Vrátane podnikov s nešpecifi kovaným počtom zamestnancov. 
b/ Zahraničné a nadnárodné spoločnosti. 
c/ Vrátane politických strán a cirkví.
d/ Ostatné boli zahrnuté do výpočtu ako zvyškové hodnoty.
Prameň: Štatistická ročenka SR, 1997-2001.
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predaj, prehodnotila nevýhodné privatizačné zmluvy 
a iniciovala reštrukturalizáciu a predaj veľkých bánk 
a podnikov sieťových odvetví. Z pohľadu trhu získal 
proces na dôveryhodnosti – najmä vďaka nezvyčajne 
transparentnému konaniu a postupom, ako aj vhodne 
zvoleným poradcom – a prilákal renomovaných 
zahraničných investorov. 

2.10 Po druhé, tarify pre obyvateľstvo sa zvýšili, 
niekedy drasticky (pozri ceny energií nižšie), čo 
pomohlo energetickým podnikom obnoviť ziskovosť 
a marže umožňujúce samofi nancovanie (pozri tabuľku 
2.3). V rokoch 1998 až 2001 sa tarify len v energetickom sektore zvýšili o 200 až 300%.

2.11 Po tretie, čo je hádam najdôležitejšie, podniky začali čeliť tvrdším fi nančným 
podmienkam. Reformy v bankovom sektore prelomili mentalitu „starých kamarátstiev“, ktorá 
zvykla vytvárať putá medzi bankami a ich fi remnými dlžníkmi. V tomto ohľade sa vláda stala 
menej ochotnou preberať riziká z úverov 
podnikom prostredníctvom nesystémového 
využívania štátnych záruk (aj keď štátne 
záruky zostali kľúčovou črtou fi nančných 
operácií podnikov v energetike a železníc). 
V reakcii na to podniky strácali ochotu 
úverovať svojich odberateľov. V dôsledku 
toho sa objem medzipodnikových 
pohľadávok po lehote splatnosti v rokoch 
1998-2001 znížil (pozri graf 2.1).

2.12 Výsledkom bolo, že podniky sa 
buď museli reštrukturalizovať, alebo 
zbankrotovali. Počet stratových podnikov 
v celom hospodárstve prudko klesol (pozri graf 2.2). Dokonca aj tie, ktoré zostali na trhu, boli 
prinútené výrazne znížiť svoje straty (pozri tabuľku 2.4). Zlepšenie celkovej ziskovosti (pozri 
vyššie, tabuľka 2.1) možno skutočne v prevažnej miere pripísať tomu, čo sa stalo so stratovými 
podnikmi. V kontraste s tým, aj keď sa počet ziskových subjektov od roku 1998 do roku 
2002 o niečo zvýšil (najziskovejšie boli podniky v odvetví dopravných zariadení, chemickom 
priemysle, textilnej výrobe, kožiarstve, vo výrobe celulózy a papiera a v energetike), ich 
ziskové marže zostali v podstate nezmenené. Táto skutočnosť súvisí zrejme s rastúcim stupňom 
konkurencie v dôsledku liberalizácie obchodu a integrácie do EÚ (pozri nižšie).

Tabuľka 2.3: Priemerné ziskové marže 
podľa formy vlastníctva, 1996-2001
(v percentách)

1998 1999 2000 2001

Verejné -0,1 1,8 3,3 5,9

Súkromné -0,3 0,1 2,1 3,0

Zahraničné 3,2 4,4 3,2 5,5

Spolu 0,4 1,4 2,7 4,4
Poznámka: Nefi nančné podniky s viac ako 24 
zamestnancami, po roku 1997 vrátane s viac ako 19 
zamestnancami.
Pramene: Štatistický úrad a vlastné prepočty.
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Graf 2.1: Pohľadávky v podnikovom sektore  
   po lehote splatnosti 
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Tabuľka 2.4: Vývoj ziskovosti podľa odvetvia, 1996-2001
(v percentách)

Všetky podniky a Len ziskové podniky a Len stratové podniky a

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001

A. Poľnohospodárstvo, poľovníctvo -2,7 -3,7 -1,1 0,9 15,2 5,6 5,0 5,5 -23,5 -14,6 -10,2 -10,4

B. Lesníctvo a rybné hospodárstvo 1,8 -0,1 1,0 0,8 15,7 4,8 1,2 1,0 -11,0 -4,6 -4,0 -5,8

C. Banský a ťažobný priemysel 3,9 2,9 7,9 9,7 9,6 8,3 15,1 18,9 -10,9 -6,3 -3,8 -3,1

D. Výroba -1,4 0,8 2,9 4,8 7,4 5,7 5,8 6,9 -18,6 -11,7 -9,4 -9,4

E. Elektrická energia, plyn a voda 7,4 11,8 6,1 6,6 14,2 12,3 6,5 11,1 -9,7 -5,3 -3,8 -8,2

F. Stavebníctvo 1,4 1,0 1,5 3,2 9,2 6,6 4,6 6,1 -16,1 -10,6 -9,4 -9,6

G. Veľkoobchod a maloobchod 1,3 0,3 2,4 2,1 5,9 4,8 4,0 3,7 -9,7 -6,4 -3,0 -4,0

H. Hotely a reštaurácie -0,6 2,3 3,4 5,1 14,2 10,8 7,8 9,6 -26,7 -20,2 -10,2 -6,4

I. Doprava, pošty a telekom. -3,9 -4,2 -1,3 7,9 18,1 11,6 6,7 13,4 -20,4 -19,2 -13,7 -3,3

J. Nehnuteľnosti a bývanie 2,0 3,6 4,2 6,1 16,0 11,2 10,6 10,3 -24,8 -14,0 -14,2 -13,7

K. Vzdelávanie -4,4 -4,2 -3,2 4,1 9,6 4,3 3,7 7,4 -14,4 -8,0 -6,5 -5,6

L. Zdravotná a soc. starostlivosť 6,8 7,3 5,9 4,5 17,7 11,2 7,9 6,3 -15,4 -8,3 -4,7 -6,8

M. Ostatné verejné služby 4,5 2,0 2,6 2,1 12,2 10,1 8,1 9,7 -17,4 -11,2 -7,2 -13,7

Spolu 0,4 1,4 2,7 4,4 9,1 7,0 5,6 7,1 -16,4 -10,8 -8,1 -7,2
a/ Len nefi nančné podniky zamestnávajúce viac ako 19 pracovníkov
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Graf 2.2:  Počet ziskových/ stratových podnikov podľa odvetvia, 1998-2001
(percentuálna zmena)
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2.13 Jedným z hlavných spôsobov, akým sa podniky prispôsobovali novej situácii, bolo 
prepúšťanie pracovníkov. Podniky, ktoré prežili, zamestnávali v roku 2001 v priemere o 25% 
pracovníkov menej ako v roku 1998. Najviac postihnuté boli stavebné fi rmy s vysokým 
podielom ľudskej práce (tie postihlo aj zníženie objemu štátnych zákaziek), no do určitej 
miery boli postihnuté všetky odvetvia (pozri tabuľku 2.5, prvý panel). Zdá sa, že tomuto trendu 
dokázali vzdorovať len podniky v zahraničnom vlastníctve, kde sa počet zamestnancov, naopak, 
zvyšoval (tabuľka 2.5).

REFORMA FINANČNÉHO SEKTORA

2.14 Ako sme už uviedli, priaznivý vývoj v podnikom sektore bol možný vďaka rozsiahlej 
reštrukturalizácii bankového sektora, ktorú vláda uskutočnila v rokoch 1999-2001. Séria zlyhaní 
bankových subjektov v období 1999-2001 a z toho vyplývajúce riešenia eliminovali zo systému 
nezdravé banky a sprísnili rozpočtové obmedzenia v podnikovom sektore. Bankový sektor 
postavený na pevnejších základoch bude v budúcnosti pravdepodobne rozširovať svoje aktivity 
aj v oblasti spotrebiteľského fi nancovania, lízingov, fi nancovania bytovej výstavby a úverovania 
malých podnikov. Ako sme postrehli, vlastnícke vzťahy v podnikovom sektore na Slovensku 

Tabuľka 2.5: Priemerná veľkosť podniku podľa odvetvia a formy vlastníctva, 1996-2001
(1998=100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Podľa odvetvia

A. Poľnohospodárstvo, poľovníctvo n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

B. Lesníctvo a rybné hospodárstvo n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

C. Banský a ťažobný priemysel 31,2 122,2 103,2 100,0 92,0 75,8 61,2

D. Výroba 103,9 114,1 110,1 100,0 85,9 76,6 67,0

E. Elektrická energia, plyn a voda 99,5 105,1 113,3 100,0 93,8 91,7 68,3

F. Stavebníctvo 132,5 106,7 107,8 100,0 79,7 67,0 35,3

G. Veľkoobchod a maloobchod 117,4 159,9 130,3 100,0 116,9 99,8 75,6

H. Hotely a reštaurácie 278,0 - 50,7 100,0 124,8 83,2 -

I. Doprava, pošty a telekomunikácie 167,0 140,2 113,0 100,0 102,6 76,9 76,3

J. Finančné sprostredkovanie - - - - - - -

K. Nehnuteľnosti, nájmy  129,0 85,1 94,1 100,0 100,2 81,6 66,7

O. Ostatné verejné služby n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

 Neidentifi kované 83,2 52,4 65,6 100,0 98,6 17,8 146,0

Podľa formy vlastníctva

 Štátne 95,8 105,0 110,9 100,0 111,6 99,8 86,9

 Súkromné – domáce 99,1 111,3 104,4 100,0 93,8 82,0 57,8

 Súkromné – zahraničné 106,0 86,8 100,4 100,0 115,5 128,9 150,7

 Neidentifi kované 80,2 56,0 70,3 100,0 85,8 15,9 130,7

Spolu 96,3 97,8 102,7 100,0 97,3 87,5 76,5

Poznámka: n.s. = štatisticky nevýznamné.
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sa skutočne rýchlo menia, pričom väčšie subjekty sú privatizované a čoraz viac z nich má 
zahraničného vlastníka. Aj keď objem úverov týmto veľkým súkromným korporáciám bude 
neustále narastať, značná časť prostriedkov bude zabezpečovaná prostredníctvom cezhraničných 
úverových liniek a PZI. Vzhľadom na nastávajúcu integráciu Slovenska do EÚ a jeho účasť 
v eurozóne sa zmenšujú stimuly rastu slovenského kapitálového a trhu a trhu cenných 
papierov s pevným výnosom. Niekoľko faktorov – zahraničné vlastníctvo, integrácia EÚ, ako 
aj likvidnejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie trhy – spôsobuje, že mnohé väčšie podniky získavajú 
kapitál v zahraničí. To znamená, že banky sa budú sústreďovať na potreby malých podnikov a 
obyvateľstva. 

2.15 Tento scenár obsahuje však dve riziká. Jedno spočíva v tom, že banky, ktoré sú momentálne 
vysoko likvidné, v snahe zvýšiť terajšie nízke zisky, budú svoje aktivity chvatne rozširovať do 
nových oblastí podnikania, napríklad do nehnuteľností. Z toho vyplýva potreba sprísniť bankový 
dohľad. Druhé riziko spočíva v tom, že úverová politika bánk sa bude riadiť najmä stupňom 
vynutiteľnosti veriteľských práv v rozličných podnikateľských segmentoch a ochota úverovať 
malé podniky – vzhľadom na absenciu efektívneho konkurzného rámca – zostane nízka. Potreba 
odstrániť toto úzke miesto – okrem iného opatreniami v oblasti súdnictva – má preto najvyššiu 
prioritu. 

Dopad reštrukturalizácie bánk

2.16 Bankový sektor prešiel dôkladnou zmenou. V rokoch 2000-2001 boli tri najväčšie 
štátom vlastnené banky – Slovenská sporiteľňa (SLSP), VÚB a IRB – reštrukturalizované 
a rekapitalizované, pričom ich klasifi kované pohľadávky boli prevedené na dve štátom vlastnené 
spoločnosti pre správu majetku (SKA a Konsolidačná banka (KBB), ktoré sa neskôr zlúčili 
do SKA) a následne privatizované. V procese predaja štátom vlastnených bánk súkromným 
zahraničným strategickým investorom vláda nahradila klasifi kované úverové pohľadávky 
(KÚP) týchto bánk v hodnote 113 miliárd Sk (13% HDP) emisiou štátnych dlhopisov. 

2.17 Výsledkom bolo výrazné ozdravenie systému (tabuľka 2.6). Bankový sektor je z vyše 90% 
vo vlastníctve zahraničných investorov (pričom všetky najdôležitejšie banky sú vlastnené omnoho 
väčšími zahraničnými bankami) a jeho vzťahy s dlžníkmi sú preto omnoho štandardnejšie. KÚP 
nekryté opravnými položkami (čisté KÚP) poklesli v systéme z 25% celkových úverov v roku 
1998 na 7-8% v roku 2001. Navyše, banky sú teraz vo všeobecnosti veľmi dobre kapitalizované 
a vstup zahraničných investorov by mal predovšetkým posilniť úverovú kultúru a riadenie, ako 
aj zaviesť nové, moderné systémy riadenia rizík. 

2.18 Likvidita bankového sektora je historicky najvyššia. Táto vysoká likvidita odráža vplyv 
vyňatia klasifi kovaných pohľadávok (následkom toho banky získali veľké množstvo vládnych 
cenných papierov) a nákupov, ktorými centrálna banka sterilizovala dopad kapitálových tokov 
vstupujúcich do ekonomiky. Nadmerná likvidita znížila prevádzkovú ziskovosť bánk v období 
po reštrukturalizácii, keďže ich úverové portfóliá sa zúžili a na ich súvahách momentálne 
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dominujú nízko výnosové aktíva. Miera návratnosti aktív naznačuje nulovú ziskovosť systému 
v uplynulých troch rokoch.23 Úhrn úverov v rokoch 1997 až 2001 sa znížil z takmer 355 miliárd 
Sk na 293 miliárd Sk a pomer úverov k celkovým aktívam poklesol za to isté obdobie zo 47% na 
31%. 

2.19 Táto situácia môže banky viesť k tomu, aby vyhľadávali vyššie výnosy aj za cenu nových 
druhov rizík, najmä trhových. V záujme zvýšenia ziskovosti väčšie banky zrejme zavedú nové 
služby a vystupňujú konkurenčný boj o poskytovanie existujúcich fi nančných služieb. Zmení sa 
tak celkové rizikové prostredie činnosti bánk a vyvolá to tlak na relatívne slabšie alebo menej 

23 Kým čistý zisk sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšil, jeho nárast je vo veľkej miere založený na jednorazových položkách, ako napríklad 
zúčtovanie prostriedkov predtým vyčlenených na špecifi cké opravné položky alebo do všeobecného rezervného fondu.

Tabuľka 2.6: Ukazovatele fi nančnej primeranosti v bankovom sektore, 1997-2001
(v percentách)

Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01

Kapitálová primeranosť

    Minimálny pomer kapitálu k rizikovo váženým aktívam* 8,0 6,6 12,71 13,08 19,72

Kvalita aktív

    Odvetvové rozdelenie úverov k celkovým úverom 

 Obyvateľstvo 5,2 6,5 8,7 10,7 15,3

 Vláda 2,0 2,1 2,0 1,7 3,7

 Poľnohospodárstvo 4,5 3,8 4,6 3,6 4,2

 Ťažba surovín 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7

 Výroba 29,5 28,7 20,7 18,6 19,7

 Doprava 1,8 2,1 1,3 1,2 3,9

 Finančné služby 5,0 2,3 2,7 2,5 3,8

 Ostatné služby 51,2 53,6 59,3 61,2 48,6

    Devíz. úvery k celkovým úverom 7,4 8,2 9,1 8,3 7,8

    Podiel KÚP na úveroch spolu * 27,2 31,6 23,7 15,3 14,01

    KÚP nekryté opravnými položkami 22,5 25,2 15,7 6,9 7,9

Likvidita

    Likvidné aktíva k celkovým aktívam a 13,5 9,7 12,1 18,1 27,5

    Likvidné aktíva ku krátkodobým záväzkom b 47,8 38,6 59,7 90,7 61,4

    Vklady od klientov k úverom (pomer) 1,22 1,20 1,34 1,59 2,13

    Devízové vklady klientov k celkovým vkladom 11,6 16,2 16,2 17,4 18,3

Hosp. výsledok a ziskovosť

    Čistý zisk (ROA) 0,09 -0,48 -2,27 1,41 1,07

    Prevádzkový zisk (ROA) 1,40 1,37 -0,10 0,07 -0,09

    ROE (Návratnosť kapitálu) 2,81 -13,39 -36,53 25,16 25,26
*Nezahŕňa KOBL
a/ Medzi likvidné aktíva patria štátne cenné papiere všetkého druhu a splatnosti, hotovosť a rezervné zostatky v NBS.
b/ Defi nované ako pomer likvidných aktív k vysoko volatilným pasívam v informačnom systéme bankového dohľadu NBS.
Prameň: NBS.
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úspešné banky, aby sa ďalej konsolidovali, alebo aby systém opustili.

Rámček 2.1: Prehľad fi nančného systému

Slovenskému fi nančnému sektoru dominujú banky, ktoré vlastnia 88% všetkých aktív v sektore (pozri 
tabuľku nižšie), nasledované poisťovňami (6,3%) a lízingovými spoločnosťami (4,7%). Celkovo má fi nančný 
sektor pri úrovni 110% HDP ku koncu roka 2001 primeranú veľkosť v porovnaní s ostatnými kandidátskymi 
krajinami na vstup do Európskej únie (EÚ). Celkové aktíva fi nančného sektora vzrástli v absolútnom 
vyjadrení z 841 miliárd Sk v roku 1997 na takmer 1.061 miliárd Sk v roku 2001. Monetizácia ekonomiky, 
meraná pomerom agregátu peňažnej zásoby k HDP, bola v období 1998-2001 stabilná a dosahovala 60%, čo 
odrážalo pomerne vysoký stupeň dôvery v slovenskú korunu a bankový systém.

Nebankový sektor rýchlo rastie, ale jeho východisková základňa bola taká nízka, že tento rast zatiaľ 
nemal výraznejší dopad na celkový fi nančný sektor. Aktíva nebankového sektora v roku 1997 dosahovali 
10% celkových aktív fi nančného sektora a do roku 2001 narástli na 12%. Ako percento HDP vzrástli z 11,3% 
na 13,5%. Penzijné fondy sú najmenším, ale zároveň najrýchlejšie rastúcim segmentom trhu, kým pomalšie 
rastúci poisťovací sektor zostáva druhým najväčším nebankovým fi nančným sektorom. 

Súkromný poisťovací sektor na Slovensku je jeden z najmenších, ale zároveň jeden z najrýchlejšie 
rastúcich poisťovacích trhov v regióne. Ku koncu roka 2001 na trhu pôsobilo 28 spoločností a celkový 
predpis poistného sa zvýšil zo 14 miliárd Sk v roku 1996 na 32 miliárd v roku 2001. Hustota poistenia, vyjad-
rená ako úhrn poistného v UDS na obyvateľa, dosahovala 45,50 USD pri životnom a 64,00 pri neživotnom 

poistení. Tieto čísla zaraďujú Slovensko pred Turecko, ale za Českú republiku, Maďarsko a Poľsko.

Štruktúra fi nančného systému, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Percento HDP

    Vkladové peňažné banky 110,4 103,5 90,6 94,0 97,0

    Poisťovne 6,0 6,3 6,0 6,0 7,0

    Investičné fondy 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9

    Penzijné fondy 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6

    Lízingové spoločnosti 5,0 4,3 3,4 4,3 5,2

Spolu 121,8 114,5 100,6 105,4 110,6

Počty fi nančných inštitúcií

 Makléri a OCP 132 148 154 141 130

Vkladové peňažné banky 29 27 26 23 21

Poisťovne 23 26 28 29 28

Investičné správcovské spoločnosti 12 18 19 6 9

Lízingové spoločnosti 41 44 44 42 35

Penzijné fondy 2 3 4 4 4
Pramene: NBS, ÚFT a odvetvové združenia, prepočty zamestnancov.
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Regulácia a dohľad

2.20 Z uvedeného vyplýva potreba sprísniť reguláciu a dohľad. Regulácia bankového sektora 
sa na jednej strane výrazne posilnila nedávnym prijatím nového zákona o bankách. Nový zákon 
(účinný od januára 2002) vytvára pevnejší rámec pre správu bánk, riadenie rizík, vynutiteľnosť 
zákonov a opatrení a konsolidovaný dohľad. Výrazne sa tiež posilnili postupy riešení 
problémových bánk. Orgán dohľadu má teraz výslovnú právomoc požadovať od bánk prijatie 
ozdravného programu, vrátane plánu kapitálového posilnenia, plánu posilnenia fi nančnej pozície 
banky, ako aj ďalšie opatrenia, ktoré Národná banka Slovenska (NBS) považuje za potrebné. 
V prípade nesplnenia požiadaviek NBS je možné prijať ďalšie nápravné opatrenia. Vykonávacie 
predpisy, ktoré ďalej defi nujú vybrané aspekty nového zákona a uplatňujú jeho jednotlivé 
ustanovenia (napr. predpisy týkajúce sa klasifi kácie aktív, trhových rizík a riadenia rizík, 
kapitálovej primeranosti a nadmernej majetkovej angažovanosti) sa v súčasnosti pripravujú a ich 
prijatie sa očakáva v závere roka 2002. V tomto prostredí sa vláda rozhodla integrovať reguláciu 
a dohľad nad všetkými bankovými a nebankovými fi nančnými subjektami pod jurisdikciu NBS 
do roku 2005. 

2.21 Aj keď ide o pragmatické rozhodnutie, bude dôležité nestratiť zreteľ z budovania 
dohľadových kapacít NBS (a ÚFT) v prechodnom období. Napriek prijatiu zmysluplných 
krokov smerom k posilneniu bankového dohľadu Slovenská republika stále nespĺňa mnohé 
z Bazilejských princípov efektívneho bankového dohľadu. Ak má byť dohľadová kapacita 
efektívna a konzistentná s najlepšími medzinárodnými praktikami, je potrebné uskutočniť ešte 
niektoré zásadné zmeny v spôsobe výkonu dohľadu. Proces dohľadu sa stále príliš zameriava 
na dodržiavanie predpísaných ukazovateľov, pričom je potrebné vykonávať viac kvalitatívne 
posúdenie bezpečnosti a fi nančného zdravia bánk, riadiacej praxe, systémov a riadenia rizík. 
Posilnený a preorientovaný dohľad bude musieť zahŕňať minimálne: (i) fl exibilnejšiu interpretáciu 
a aplikáciu bankovej legislatívy, najmä čo sa týka právomoci NBS predpisovať bankám povinné 
výkazové štandardy a vydávať predpisy/usmernenia v oblastiach, na ktoré sa zákon o bankách 
špecifi cky neodvoláva; (ii) posilnené kapacity pre dohľad v oblasti trhových rizík a zlepšené 
výkazníctvo súvisiace s trhovými rizikami; (iii) intenzívnejšiu výmenu informácií s ostatnými 
orgánmi bankového dohľadu, najmä v krajinách pôvodu strategických zahraničných vlastníkov 
bánk; (iv) spresnenie regulačných a účtovných informácií.

Účtovníctvo a audit 

2.22 Účtovné výkazy sa doposiaľ zostavujú podľa neadekvátnych slovenských účtovných 
štandardov a neposkytujú verný obraz o skutočnej fi nančnej situácii fi riem. Spomedzi krajín 
SVE je Slovensko spolu s Rumunskom jedinou krajinou, kde nie je (zatiaľ) povinné používanie 
medzinárodných účtovných štandardov (IAS) – dokonca ani fi nančnými inštitúciami, napriek 
zrejmému záujmu verejnosti o povahu ich činnosti. Medzi slovenskými účtovnými štandardami 
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a IAS sú, žiaľ, veľké rozdiely.24 Aj keď existuje požiadavka, aby spoločnosti kótované na burze 
zostavovali svoje výkazy v súlade s IAS, okrem zákonom predpísaných ročných fi nančných 
závierok neexistuje žiaden mechanizmus na monitorovanie toho, ako sa táto požiadavka 
plní. Výsledkom toho je, že mnohé z fi nančných výkazov, ktoré sú prezentované ako výkazy 
zostavené podľa IAS, nespĺňajú kritériá IAS.

2.23 Aj v oblasti auditu existuje niekoľko problémov, ktoré vyvolávajú potrebu dobre 
organizovaného reformného programu. Medzi tieto problémy patrí: audítori nespĺňajú 
medzinárodne porovnateľné požiadavky na nezávislosť a etické konanie; Slovenská komora 
audítorov nemá adekvátne kapacity na riadnu reguláciu profesie; nedostatky v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy v súvislosti s praktickou aplikáciou vysokokvalitných 
účtovných a audítorských štandardov a požiadaviek; a absencia účinných mechanizmov na 
zabezpečenie dodržiavania zavedených pravidiel a predpisov. 

2.24 Slovenské orgány súhlasili s vypracovaním a realizáciou akčného plánu (CAP) na 
zosúladenie slovenských účtovných a audítorských štandardov a postupov s IAS/ISA a najlepšími 
medzinárodnými štandardami. Proaktívna realizácia uvedeného plánu bude kľúčom k rastu 
všetkých segmentov fi nančného systému, a tým posilní aj úlohu fi nančného sprostredkovania 
ako katalyzátora ekonomického rastu.

Poistenie vkladov

2.25 Bezodkladnú pozornosť je potrebné venovať posilneniu fi nančných zdrojov 
Fondu ochrany vkladov (FOV). Nedávne problémy bánk výrazne vyčerpali zdroje FOV. Bez 
kapitálovej injekcie nebude možné dosiahnuť minimálnu obozretnú úroveň krytia vkladov vo 
výške 1,5% skôr, ako na konci roku 2010. Zároveň rýchlo rastú úrovne poistenia vkladov. Vláda, 
resp. NBS, by preto mali urýchlene zabezpečiť prísun prostriedkov do FOV a zaviesť núdzový 
systém jeho fi nancovania tak, aby bol fond schopný vysporiadať sa s neočakávanými krachmi 
bánk v budúcnosti. Navyše, nevhodné ustanovenia, podľa ktorých môže FOV a nový Garančný 
fond investícií (GFI) poskytnúť prostriedky na obnovenie likvidity bankám a obchodníkom 
s cennými papiermi pod nútenou správou, a ktoré umožňujú poisťovniam predávať poistenie 
vkladov a investorov nad poistenie/krytie poskytované FOV a GFI, by mali byť zrušené.

Rámec pre riešenie dlhov

2.26 Ak má bankový sektor rozšíriť svoje úverové aktivity aj do sektora malých podnikov, 
bude potrebné vyriešiť pretrvávajúce významné nedostatky v ochrane veriteľských práv.  
Všeobecne platí, že práva veriteľov zostávajú slabé, systémy ručenia za záväzky – okrem 

24 Napríklad slovenské štandardy nevyžadujú, aby banky používali trhové ocenenie majetku poskytnutého ako ručenie za úver, alebo aby prestali 
vykazovať úrokový príjem z klasifi kovaných pohľadávok pri ktorých došlo k uplatneniu záložného práva, takže tieto položky skresľujú výnosy 
a kapitál bánk.
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tradičných hypoték – sú nedostatočne rozvinuté a súdne postupy na vymáhanie pohľadávok sú 
pomalé a nespoľahlivé. V dôsledku toho sú úverové zdroje značne nedostupné, výnimkou sú 
len najbonitnejší fi remní klienti a iba nedávno pribudli hypotekárni dlžníci (pozri rast úverov 
obyvateľstvu, tabuľka 2.6). S cieľom kompenzovať vysoké regulačné riziko, ktoré táto situácia 
vytvára, prijali veritelia politiku plne zaručených úverov takmer na všetky fi remné transakcie. 
Podobne i proces vyhlásenia úpadku a následného konkurzného konania je stále pomalý, 
neefektívny a nedostatočne regulovaný, aj keď nedávne zmeny v zákone viedli k určitému 
zlepšeniu. Slabiny v právnom a regulačnom rámci spôsobili rozmach lízingovej formy 
fi nancovania, pri ktorej predmet lízingu zostáva vo vlastníctve veriteľa, čím je jeho získanie 
efektívnejšie a predvídateľnejšie.

2.27 Nedostatky v súdnom systéme a jeho slabá efektívnosť sú hlavnými prekážkami účinného 
uplatňovania veriteľských práv. Aj keď prijatie exekučného zákona výrazne zlepšilo schopnosť 
veriteľov požiadať o exekúciu na majetok dlžníka, najmä nehnuteľností, veriteľ sa nedokáže 
vyhnúť súdnemu konaniu a pokračovať vo vymáhaní svojich pohľadávok bez spolupráce 
s dlžníkom, ktorá je zriedkavá. Ďalším zjavným slabým miestom v schopnosti veriteľa zabezpečiť 
si svoje pohľadávky je absencia registra záložných práv na hnuteľný majetok. V súčasnosti je 
podmienkou vzniku záložného práva na hnuteľný majetok jeho držba veriteľom. Pripravuje sa 
však nový zákon o zriadení registra záložných práv na hnuteľný majetok; jeho prijatím by sa 
malo výrazne zlepšiť úverovanie zaručené hnuteľným majetkom. 

2.28 Konkurzné konanie predstavuje v súčasnosti pre veriteľa tú najhoršiu možnosť, ako 
vymôcť svoju pohľadávku. Aj keď novelizácia zákona o konkurze a vyrovnaní (k 1. augustu 
2000) posilnila práva veriteľov v konkurznom konaní, veritelia sa naďalej domnievajú, že účasť 
v tomto konaní neprináša želateľný efekt (pozri tabuľku 2.7). Súdy ako inštitúcia sú v Slovenskej 
republike slabé, a konkurzné súdy nie sú žiadnou výnimkou. Ďalšiu významnú inštitucionálnu 
slabinu konkurzného systému predstavuje nedostatok odbornej prípravy a regulácie činnosti 
konkurzných správcov, ktorí sú v procese konkurzu veľmi dôležitými aktérmi.

Tabuľka 2.7: Konkurzy a vyrovnania
(počet podnikov)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Podanie návrhu na konkurzné konanie 538 1.115 1.530 1.321 1.755 1.831 2.161 2.008

 Spracované: 169 466 591 672 488 702 1289 1547

 Stiahnutie návrhu 20 104 113 -- -- -- -- --

 Zastavenie konania 85 267 388 272 275 279 451 514

 Prípady postúpené miestne príslušným orgánom 57 69 64 -- -- -- -- --

 Odmietnuté pre nedostatok majetku 7 26 26 66 100 219 425 574

  Ostatné -- -- -- 334 113 204 413 415

Vyhlásenie konkurzu 11 32 74 198 427 654 665 638

Nespracované 369 649 939 2.663 3.896 5.025 5.897 6.358
Prameň: Ministerstvo spravodlivosti SR, citované z OECD 2002 Annual Review – The Slovak Republic.
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2.29 Táto situácia brzdí riešenie nedobytných úverov v hodnote 100 miliárd Sk, ktoré vláda 
vyňala z bankového sektora, a tým znižuje percento úspešnosti vymáhania pohľadávok.25 
Nanešťastie zvyšuje tiež morálne riziko súvisiace s takýmto oddlžením, a čo je hádam ešte 
horšie, odďaľuje získanie majetku od skrachovaných vlastníkov (mnohí z nich ho pritom 
získali v pochybných transakciách za Mečiarovej éry) a jeho návrat do produktívnejšieho 
využitia.

2.30 Medzirezortná komisia vytvorená vo februári konštatovala, že nedostatky v konkurznom 
rámci sú také veľké, že si vyžadujú komplexnú reformu. Medzi kľúčové prvky takejto reformy 
patrí26: (i) modernizovaná legislatíva, ktorá okrem iných charakteristík zabezpečí efektívny 
mechanizmus vyrovnania (skôr než samotnú likvidáciu) v situácii, keď je podnik potenciálne 
životaschopný, ako aj väčšiu iniciatívu a účasť veriteľa v celom procese; (ii) obmedzenie 
prieťahov v konkurznom konaní zo strany dlžníkov, katastrálnych úradov a iných účastníkov; 
(iii) zabezpečenie väčších zdrojov pre konkurzné súdy, lepšieho vzdelávania sudcov a lepšej 
regulácie činnosti konkurzných správcov v záujme zníženia súčasného počtu nespracovaných 
prípadov a spriechodnenia konaní. Uplatnenie nedávno prijatej novely daňového zákona, ktorá 
umožňuje podnikom odpísať nedobytné pohľadávky ako nákladovú položku by odstránilo vážnu 
prekážku riešenia starých dlhov neformálnym postupom.27 Išlo by o významný pokrok, keďže 
formálne postupy budú skutočne spoľahlivé až vtedy, keď sa odstránia štrukturálne úzke miesta 
v systéme súdnictva (pozri kapitolu 5). 

OBCHODNÁ INTEGRÁCIA

2.31 Spolu so sprísnením rozpočtových obmedzení bola obchodná integrácia druhou 
najsilnejšou hnacou silou reštrukturalizácie podnikového sektora, najmä vo výrobných 
odvetviach. Tento proces, umožnený liberalizáciou obchodu a podporený zahraničnými 
investíciami, zaistil začlenenie slovenských výrobných odvetví do globálnych výrobných 
sietí a uľahčil preorientovanie výroby po rozdelení Československa. Objavili sa dva základné 
smery: (i) obchodná výmena s EÚ sa počas deväťdesiatych rokov rýchlo zväčšovala a exportná 
špecializácia sa posúvala smerom k výrobkom náročným na kvalifi kovanú ľudskú prácu; kým 

25 Toto je v súčasnosti v kompetencii SKA, akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu, ktorej investičný výbor (kde sú zastúpení nezávislí domáci 
a zahraniční experti) schvaľuje všetky návrhy na riešenie KÚP, ktoré navrhuje manažment. SKA prijalo trojsmernú stratégiu speňažovania 
klasifi kovaných pohľadávok, pozostávajúcu z predaja pohľadávok tretím stranám, vymáhania na základe mandátnej zmluvy s tretími stranami 
a formou aukcií. V júni 2001 bol predaný balík pohľadávok v hodnote 13 miliárd Sk (280 miliónov USD) prostredníctvom tendra konzorciu 
zahraničnej investičnej banky a domácej priemyselnej holdingovej spoločnosti za 4,7% jeho nominálnej hodnoty. Cez paralelné súdne konania 
SKA vymohla ďalšie približne 4 miliardy Sk ku koncu februára 2002 pri priemernej miere výťažnosti 10%. Medzi ďalšie plány SKA patrí: (i) 
príprava balíkov pohľadávok voči jednotlivcom do 10 mil. Sk podľa regiónov na predaj tretím stranám (k februáru 2002 predstavoval úhrn 
takýchto malých pohľadávok v správe SKA zhruba 5 miliárd Sk); a (ii) predaj individuálnych veľkých pohľadávok v hodnote nad 100 miliónov 
Sk (k rovnakému dátumu bola celková hodnota takýchto pohľadávok 8 miliárd Sk). SKA tiež môže presunúť vybrané veľké pohľadávky do 
špeciálneho ozdravného fondu (turnaround fund), ktorý bude vytvorený s účasťou EBOR. V súlade s touto stratégiu plánuje SKA vyriešiť všetky 
spravované pohľadávky do konca roka 2004, kedy prestane existovať, ako sa pôvodne predpokladalo.
26 Pozri nedávno ukončenú „Správu o dodržiavaní štandardov a kódexov v oblasti nesolventnosti a práv veriteľov“ (Report on Observance of 
Standards and Codes for Insolvency and Creditor Rights), MMF-Svetová banka.
27 Zákon teraz uznáva ako legitímny výdaj odpis pohľadávky po lehote splatnosti od 1. januára 2002 (25% opravnej položky ak je pohľadávka 
18 mesiacov po lehote splatnosti, 50% pri 24 mesiacoch, 75% pri 36 mesiacoch, 100% pri 48 mesiacoch).
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(ii) obchodná výmena s Českou republikou sa znížila, pričom slovenský export sa orientoval na 
výrobky s nižším stupňom spracovania. 

2.32 Z nedávneho vývoja exportu vyplývajú tri obavy: (i) rast exportu stratil predchádzajúcu 
dynamiku, pričom tento útlm súvisel s azda príliš rýchlym odklonom od výroby orientovanej 
na nekvalifi kovanú ľudskú prácu; (ii) aj keď slovenské colné tarify patria medzi najliberálnejšie 
v strednej a východnej Európe, Slovensko musí vykonať ešte množstvo práce, aby splnilo 
požiadavky EÚ, čo sa týka technických štandardov, ochrany práv duševného vlastníctva, atď.; 
(iii) v skupine višegrádskych krajín prebieha deštruktívna konkurencia v daňových úľavách pre 
zahraničných investorov.

2.33 Za týchto okolností by mala vláda prijať nasledujúce kroky. Po prvé, mala by sa snažiť 
o zrušenie vnútornej hranice v priestore colnej únie (CÚ) medzi ČR a SR ešte pred vstupom 
do EÚ – nielen v záujme oživenia obchodu s krajinou, ktorá zostáva druhým najvýznamnejším 
obchodným partnerom Slovenskej republiky, ale aj v záujme skorého zabezpečenia súladu s 
požiadavkami EÚ, hoci aj „osmotickým efektom“. Po druhé, mala by podporiť každú iniciatívu 
prijatú v kontexte kapitoly Hospodárska súťaž, ktorá bola predmetom rokovania s EÚ, s cieľom 
zharmonizovať daňové stimuly ponúkané višegrádskymi krajinami na čo možno najnižšej úrovni.

Nedávny vývoj zahraničného obchodu

2.34 Na rozdiel od iných ekonomík v strednej Európe, vývoj slovenského zahraničného obchodu 
formovala nie jedna, ale dve šokové udalosti (zrušenie RVHP a rozdelenie Československa). Po 
kolapse obchodnej výmeny v rámci RVHP sa po rozpade bývalého Československa dramaticky 
znížil obchod Slovenska s Českou republikou (pokles o 20% v nominálnom vyjadrení od roku 
1994 do roku 2000) (pozri tabuľku 2.8 a 2.9). 

2.35 Agresívna liberalizácia obchodu pomohla presmerovať slovenský obchod do tretích 
krajín, najmä do EÚ (pozri tabuľku 2.9). CÚ uplatňovala túto politiku tak na regionálnej, ako 
aj na multilaterálnej úrovni. Na regionálnej úrovni je Slovenská republika súčasťou jednotného 
európskeho obchodného bloku organizovaného v rámci Dohody o celoeurópskom kumulačnom 
systéme, v ktorom je zapojených 28 krajín. Od 1. januára 2002 je obchod s priemyselnými 
výrobkami medzi týmito krajinami oslobodený od cla a podlieha diagonálnej kumulácii pravidiel 
na zisťovanie pôvodu tovaru. Posledná časť predchádzajúcej vety implikuje, že s dovážaným 

Tabuľka 2.8: Vývoj objemu vývozu a dovozu, 1993-2000 
(percentuálna zmena)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Celkový vývoz 56 23 28 3 9 11 -6 18

Celkový dovoz 63 4 33 25 7 11 -15 15

Vývoz do EÚ - 42 37 14 25 32 0 18

Dovoz z EÚ - 19 38 32 27 28 -12 9
Prameň: Založené na údajoch poskytnutých do databázy UN COMTRADE a ECE 2002 pre odhad hodnoty celkového vývozu a dovozu v r. 
1992.
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tovarom majúcim pôvod v ktorejkoľvek z 28 signatárskych krajín dohody sa zaobchádza ako 
s domácimi vstupmi. Súbežne bola znížená spoločná externá tarifa pre krajiny s doložkou 
najvyšších výhod (DNV) colnej únie ČR-SR v súvislosti s uplatňovaním dohôd Uruguajského 
kola GATT. V dôsledku toho sú colné sadzby DNV v CÚ druhé najnižšie (po Estónsku s režimom 
voľného obchodu) a sadzby zmluvného cla najnižšie. Slovensko však uskutočňuje väčšinu svojej 
obchodnej výmeny s tzv. preferenčnými partnermi (t.j. pri nižších sadzbách ako sadzby podľa 
DNV). V roku 2002 sa preferenční obchodní partneri podieľali na troch štvrtinách slovenského 
dovozu a na viac ako 90% slovenského vývozu (tabuľka 2.10).

2.35 Agresívna liberalizácia obchodu pomohla presmerovať slovenský obchod do tretích 
krajín, najmä do EÚ (pozri tabuľku 2.9). CÚ uplatňovala túto politiku tak na regionálnej, ako 
aj na multilaterálnej úrovni. Na regionálnej úrovni je Slovenská republika súčasťou jednotného 
európskeho obchodného bloku organizovaného v rámci Dohody o celoeurópskom kumulačnom 
systéme, v ktorom je zapojených 28 krajín. Od 1. januára 2002 je obchod s priemyselnými 
výrobkami medzi týmito krajinami oslobodený od cla a podlieha diagonálnej kumulácii pravidiel 
na zisťovanie pôvodu tovaru. Posledná časť predchádzajúcej vety implikuje, že s dovážaným 
tovarom majúcim pôvod v ktorejkoľvek z 28 signatárskych krajín dohody sa zaobchádza ako 
s domácimi vstupmi. Súbežne bola znížená spoločná externá tarifa pre krajiny s doložkou 
najvyšších výhod (DNV) colnej únie ČR-SR v súvislosti s uplatňovaním dohôd Uruguajského 
kola GATT. V dôsledku toho sú colné sadzby DNV v CÚ druhé najnižšie (po Estónsku s režimom 

Tabuľka 2.9: Geografi cké rozdelenie slovenského zahraničného obchodu, 1994-2000
Krajina 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hodnota vývozu (mil. USD)

Európska únia 2.343 3.208 3.645 4.539 5.970 5.977 7.024

SVE -10 (okrem ČR) 662 956 1.033 1.174 1.349 1.205 1.566

Česká republika 2.502 3.024 2.738 2.455 2.179 1.820 2.068

SPOLU 6.690 8.577 8.824 9.634 10.718 10.057 11.885

Podiel na vývoze (%)

Európska únia 35 37 41 47 56 59 59

SVE -10 (okrem ČR) 10 11 12 12 13 12 13

Česká republika 37 35 31 25 20 18 17

Ostatné 18 16 16 15 11 10 10

Hodnota dovozu (mil. USD)

Európska únia 2.213 3.049 4.030 5.136 6.553 5.753 6.245

SVE -10 (okrem ČR) 321 511 573 629 757 677 784

Česká republika 1.958 2.434 2.682 2.503 2.402 1.857 1.880

SPOLU 6.611 8.770 10.936 11.727 13.071 11.131 12.774

Podiel na dovoze (%)

Európska únia 33 35 37 44 50 52 49

SVE -10 (okrem ČR) 5 6 5 5 6 6 6

Česká republika 30 28 25 21 18 17 15

Ostatné 32 32 33 29 26 26 30
Prameň: Založené na údajoch o Slovensku získaných zo štatistiky UN COMTRADE.
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voľného obchodu) a sadzby zmluvného 
cla najnižšie. Slovensko však uskutočňuje 
väčšinu svojej obchodnej výmeny s tzv. 
preferenčnými partnermi (t.j. pri nižších 
sadzbách ako sadzby podľa DNV). V roku 
2002 sa preferenční obchodní partneri 
podieľali na troch štvrtinách slovenského 
dovozu a na viac ako 90% slovenského 
vývozu (tabuľka 2.10).

Obchod s EÚ

2.36 Celkový vývoj. Po otvorení 
trhov EÚ na základe Európskej dohody 
o pridružení z roku 1993 nastal prudký 
rast vývozu na tieto trhy. S výnimkou roku 
1999 dosahovalo tempo rastu dvojciferné 
hodnoty. Čo sa týka iných krajín SVE, 
podiel EÚ na ich celkovom vývoze sa 
zvýšil z 35% v roku 1994 na 59% v roku 
2000 (tabuľka 2.9). Nárast na strane dovozu bol menší, ale tiež výrazný (z 33% na 49% v tom 
istom časovom období).28 Nárast vývozu do EÚ (z 1,6 miliardy USD v roku 1993 na 6,5 miliardy 
USD v roku 2000) sa udial v dvoch veľkých skokoch: prvý v rokoch 1994-95, kedy sa hodnota 
vývozu viac než zdvojnásobila, a druhý v roku 1998, kedy sa zvýšila o 36%.

2.37 V prípade ostatných krajín SVE bola táto exportná expanzia stimulovaná najmä 
zahraničnými investíciami. Po období zaostávania za inými krajinami SVE počas väčšiny 
deväťdesiatych rokov začal významný príliv zahraničných investícií do slovenskej ekonomiky až 
po roku 1998 (tabuľka 2.11). Spoločnosti, v ktorých zahraničný kapitál presahuje 10% vlastného 
imania (ďalej označované ako podniky so zahraničnou účasťou, resp. PZÚ), v súčasnosti 
zabezpečujú väčšinu dovozu a vývozu Slovenskej republiky (tabuľka 2.12). Skutočnosť, že 
celkový príspevok PZÚ k celkovému obchodnému saldu je mierne negatívny, by nemal byť 
prekvapivý. Veľkosť tohto príspevku nie je významná, čo je z hľadiska budúcnosti povzbudivé. 
Keď zanikne vplyv jednorazového dovozu kapitálových statkov, mal by sa zmeniť na výrazne 
pozitívny.

28  Slovenská republika sa však od ostatných krajín SVE líši v tom, že jej vývoz do členských krajín CEFTA (mimo Českej republiky) tiež 
vzrástol, pričom jeho podiel sa zvýšil z 10% v roku 1994 na 13% v roku 2000.

Tabuľka 2.10: Podiel partnerov „zo zóny 
voľného obchodu“ na zahraničnom obchode
Obchodný partner Podiel na 

celk. dovoze 
v r.2002 
(jan.-jún)

Podiel na 
celk. vývoze 

v r.2002 
(jan.-jún)

Jednoduchý 
priemer colnej 

sadzby 
v r. 2001

EÚ 49,8 59,9 2,3

EFTA 1,5 1,8 2,4

CEFTA 22,5 30,0

z toho Bulharsko 0,1 0,3 2,1

       Česká rep. 15,1 16,6 0,0

       Maďarsko 2,6 5,4 2,0

       Poľsko 3,2 5,8 1,9

       Rumunsko 0,2 1,0 2,1

       Slovinsko 0,7 1,0 2,0

       Estónsko 0,0 0,0 2,4

       Izrael 0,1 0,1 2,5

       Lotyšsko 0,1 0,2 2,2

       Litva 0,1 0,2 2,2

      Turecko 0,3 0,3 2,5

SPOLU 74,3 92,5
Prameň: Odvodené z ofi ciálnych štatistík zahraničného obchodu SR 
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2.38 Zdá sa, že po strate dynamiky v rokoch 1999-2000 sa prienik slovenských exportérov 
na trhy EÚ opätovne oživuje. Až do konca deväťdesiatych rokov bola exportná výkonnosť 
slovenskej ekonomiky smerom do EÚ priaznivá aj v porovnaní s ostatnými kandidátskymi 
krajinami. V rokoch 1993-2000 sa Slovensko radilo na druhé miesto, hneď za Estónsko (pozri 
tabuľku 2.13). Tempo rastu slovenského exportu kleslo pod celkový priemer ostatných krajín 
SVE v roku 1999 (3% v porovnaní s 5%) a potom opätovne v roku 2000 (2% v porovnaní 
s 10%). V dôsledku toho sa podiel Slovenska na celkovom vývoze SVE-10 znížil zo 7,9% v roku 

Tabuľka 2.11: Priame zahraničné investície, 1998-2002
USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.Q 2002

Ofi ciálne údaje a

Majetkový kapitál a reinvestovaný zisk 

 netto ročná zmena 370 215 527 403 2,155 1,198 84

 kurzové rozdiely -85 -148 -69 -259 -705 -233 36

 kumulatívne 1.162 1.447 1.671 2.128 2.272 3.722 4.687 4.808

Platobná bilancia b

Priame investície v SR 300 301 220 684 390 1,925 1,475 70

Majetkový kapitál 
a reinvestovaný zisk

204 505 365 2.155 1.179 84

  Ostatný kapitál 16 179 25 -230 296 -14

SKK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.Q 2002

Ofi ciálne údaje a

Majetkový kapitál a reinvestovaný zisk 

  netto ročná zmena 11.334 7.220 18.582 16.689 99.561 57.921 4.051

   kurzové rozdiely 467 -272 1.879 781 -19.199 -7.139 -2.001

   kumulatívne 34.345 46.146 58.107 78.568 96.038 176.400 227.182 229.232

Platobná bilancia b

Priame investície v SR 8.913 9.223 7.399 24.105 16.165 88.953 71.324 3.376

Majetkový kapitál 
a reinvestovaný zisk

6.867 17.783 15.128 99.561 57.007 4.061

  Ostatný kapitál 532 6.322 1.037 -10.608 14.317 -685

Diskrepancia, % c 5 4 10 0 2 0
a/ Menový prehľad, NBS, júl 2002. Zmeny v metodike: V roku 1996 bola CZK zaradená medzi konvertibilné meny. V roku 1997 bol zaradený 
aj kapitál v SKK (v roku 1996 len kapitál v zahraničnej mene).
b/ Formát výkazov v rokoch 1995-1996 neumožňoval rozlíšenie medzi PZI a ostatným kapitálom.
c/ Rozdiel medzi majetkovým kapitálom a reinvestovaným ziskom v ofi ciálnych údajoch a platobnej bilancii.

Tabuľka 2.12: 
Podiel podnikov so zahraničnou účasťou na zahraničnom obchode, 2000-01

Vývoz PZÚ Dovoz PZÚ
(mil. Sk) % celkového vývozu (v mil. Sk) % celkového dovozu

2000 335.194 61,1 352.756 59,7
2001 316.148 51,8 378.343 53,0

Pramene: Hošková, Adela, 2001, „Pôsobenie priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska“ Národná banka Slovenska, Inštitút 
menových a fi nančných štúdií, Bratislava; a Hošková, Adela, 2002, „Priame zahraničné investície“, Národná banka Slovenska, Inštitút menových 
a fi nančných štúdií, Bratislava.



2. Štrukturálna transformácia78

1998 na 7,2% v roku 2000.29 Predbežné údaje za rok 2001 naznačujú, že slovenskí exportéri 
začali opäť získavať pozície na trhoch krajín EÚ.30 Kvartálne údaje naznačujú, že tento trend 
pokračoval aj v druhom štvrťroku 2002 (keď bol zaznamenaný skokový nárast po spustení novej 
automobilovej výrobnej linky).

2.39 Exportná špecializácia. Niekoľko faktorov naznačuje, že exportná pozícia Slovenska na 
trhoch EÚ je silná. Po prvé, napriek poklesu exportnej výkonnosti slovenskí exportéri nestratili 
kontakt s konkurenciou z iných častí sveta. V rokoch 1999 a 2000 si slovenskí exportéri udržali 
svoj podiel na dovozoch do EÚ (tabuľka 2.14).

2.40 Po druhé, Slovensko si udržalo svoju východiskovú pozíciu ako exportér špecializovaný 
na priemyselné výrobky (pozri tabuľku 2.15). V rámci výrobných kategórií nastala však výrazná 
zmena smerom k novej špecializácii. Najmarkantnejším príkladom je prípad dopravných 
zariadení, ktorých podiel na vývoze do EÚ sa v rokoch 1994 až 2000 viac než strojnásobil 
(z 9% na 31%). Spolu s elektrickými a neelektrickými strojmi bol vývoz dopravných zariadení 
najdynamickejšou zložkou slovenského exportu na trhy EÚ v druhej polovici deväťdesiatych 

29 Je potrebné zmieniť sa o značnej nezrovnalosti medzi slovenskými údajmi o vývoze do EÚ a údajmi, ktoré sú v štatistikách EÚ o dovozoch 
zo Slovenska. Slovenské údaje hovoria v roku 1999 o raste 0,1% (v porovnaní s 3,4% podľa údajov EÚ) a 17,5% (v porovnaní s 2,1%). Kým 
hodnota vývozu bola 3% resp. 4% pod hodnotou vykázanou v štatistike dovozu do EÚ v rokoch 1998-99, v roku 2000 bola o 8% vyššia.               
30 Podiel Slovenska na externých dovozoch do EÚ (t.j. dovoz bez ‘vnútorného’ obchodu medzi členskými štátmi EÚ) bol 0,76% v roku 1999, 
0,67% v roku 2000 a 0,80% v roku 2001 (odvodené z údajov Comextu)

Tabuľka 2.13: Dovoz do EÚ z krajín SVE-10, 1993-2000 
(v miliónoch USD)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Bulharsko 1.201 1.719 2.435 2.202 2.413 2.547 2.355 2.442

Česká republika 6.496 8.224 11.844 12.370 13.385 16.530 17.922 19.581

Estónsko 356 738 1.307 1.568 1.883 2.133 2.137 3.094

Maďarsko 5.747 7.274 10.047 11.325 13.378 17.026 18.962 19.779

Lotyšsko 878 1.274 1.653 1.859 1.945 1.859 1.517 1.915

Litva 854 1.051 1.382 1.529 1.565 1.671 1.757 2.117

Poľsko 10.019 12.211 16.145 15.769 16.635 18.631 18.916 21.624

Rumunsko 2.106 3.364 4.508 4.616 5.167 5.624 6.103 6.852

Slovenská republika 1.649 2.659 4.045 4.292 4.532 6.148 6.359 6.493

Slovinsko 3.732 4.512 5.628 5.513 5.346 5.868 5.707 5.557

SPOLU 33.039 43.026 58.996 61.042 66.249 78.037 81.734 89.442
Prameň: Odvodené z údajov EÚ poskytnutých do databázy UN COMTRADE.

Tabuľka 2.14: Podiel slovenského vývozu na celkovom dovoze do EÚ, 1993-2000 
(v percentách)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Index, 2001 
1993=100

Podiel na dovozoch EÚ 0,12 0,17 0,21 0,22 0,23 0,30 0,30 0,30 0,32 375
Prameň: Odvodené z údajov EÚ poskytnutých do databázy UN COMTRADE.
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rokov. Tieto tri kategórie výrobkov predstavovali 57% vývozu slovenských výrobných odvetví 
do EÚ v roku 2000 v porovnaní s 23% v roku 1994.

2.41 Je povzbudivé, že „perspektívne“ odvetvia sa na celkovom slovenskom vývoze do 
EÚ podieľajú 21% (pozri ta-
buľku 2.16). Ide o odvetvia 
vykazujúce výbornú exportnú 
výkonnosť a výnimočne silný 
dopyt na trhoch EÚ.31 Takéto 
zastúpenie perspektívnych od-
vetví je predzvesťou udržateľ-
ného rastu vývozu na trhy EÚ 
v budúcnosti. Navyše, rozši-
rujúce sa trhy ponúkajú lepšie 
vyhliadky mnohým fi rmám, 
jednoducho preto, že rozširujú „územie“ konkurencie, čo ich nenúti predávať za znížené ceny.

2.42 Úloha globálnych produkčných sietí. Táto skutočnosť odráža rastúcu – aj keď zatiaľ 
nerovnomernú – integráciu krajiny do celosvetových produkčných sietí. V roku 2000 bol 

Tabuľka 2.15: Indexy exportnej špecializácie vybraných produktových kategórií, 
1994-2000
Produkt (SITC Rev. 1) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Index exportnej špecializácie

Výrobky spracovateľského priem. (5+6+7+8-68) 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3

Chemické prvky (51) 1,1 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7

Kožený tovar (61) 1,4 1,2 1,2 2,4 1,8 2,8 2,5

Drevovýroba (63) 3,1 2,9 2,5 1,9 1,7 1,8 1,8

Textílie, vlákna a látky (65) 2,5 2,1 1,2 1,6 1,3 1,4 1,4

Železo a oceľ (67) 10,4 8,0 2,9 6,1 3,8 3,7 3,5

Kovovýrobcovia (69) 2,7 2,7 2,4 2,1 1,7 1,9 1,9

Neelektrické stroje (71) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6

Elektrické stroje (72) 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8

Dopravné zariadenia (73) 1,3 1,2 2,3 2,6 3,7 3,2 3,9

Nábytok (81) 4,0 4,0 3,7 3,1 2,4 2,1 3,1

Odevy (84) 1,1 1,0 0,9 1,6 1,3 1,3 1,2

Obuv (85) 1,5 1,7 1,6 2,3 2,1 2,2 2,4

Vedecké prístroje (86) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Poznámka: Index exportnej špecializácie sa počíta ako pomer podielov slovenského vývozu do EÚ k podielom celkových dovozov do EÚ.
Prameň: Štatistika UN COMTRADE.

31 Defi nované ako 4-číselné SITC produktové kategórie, ktorých hodnota vývozu zo SR do EÚ presahuje 5 miliónov USD, ktorých priemerná 
miera rastu dosahovala v období 1998-2000 aspoň 10% a v prípade ktorých zaznamenal v rokoch 1998-2000 externý dovoz do EÚ nárast 
aspoň 5%.

Tabuľka 2.16: „Perspektívne“ odvetvia 
v slovenskom vývoze smerujúcom do EÚ, 2000

Počet 
„perspektívnych“ 

odvetví 

Podiel na exporte 
„perspektívnych“ 

odvetví

Podiel na 
celkovom 

vývoze (v%)

Kapitálovo intenzívne 14 48,3 25,0

Prírodné zdroje 8 19,0 10,8

Nekvalifi kovaná práca 5 18,0 17,9

Kvalifi kovaná práca 7 14,7 46,3
Prameň: Výpočty založené na štatistických údajoch UN COMTRADE.
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s týmito sieťami spojený slovenský export v hodnote 2 miliárd USD – v porovnaní s necelými 
130 miliónmi USD v roku 1993. Vývoz súvisiaci s globálnou produkčnou sieťou predstavoval 
približne jednu tretinu vývozu slovenských výrobných odvetví do EÚ, pričom celkové saldo 
obchodnej bilancie tejto siete bolo kladné a dosiahlo 0,57 miliardy USD v roku 1998 a 0,37 
miliardy USD v roku 2000. Kým v absolútnom vyjadrení je účasť Slovenskej republiky 
v produkčných sieťach EÚ menej výrazná ako účasť Maďarska, z hľadiska podielu na vývoze 
výrobných odvetví do EÚ je porovnateľná s Českou republikou a Poľskom. 

2.43 Ako potvrdzujú údaje v tabuľke 2.17, najvýraznejším úspechom Slovenska je pozoruhodný 
nárast jeho účasti v sieti automobilových výrobcov EÚ. Kým v roku 1993 predstavoval 
slovenský vývoz automobilov len 43 miliónov USD, jeho hodnota v roku 2000 bola 31-krát 
vyššia a dosahovala 1,37 miliárd USD. Zatiaľ čo rast automobilovej výroby bol sprevádzaný 
veľkým nárastom dovozu súčiastok a komponentov, štatistiky naznačujú aj zvyšujúci sa vývoz 
súčiastok a komponentov vyrobených na Slovensku. 

2.44 Účasť Slovenska v sieti „pokrokových informačných technológií“, do ktorej patria 
výrobcovia kancelárskej techniky a telekomunikačných zariadení, bola však menej významná 
a celkové saldo obchodu v rámci tejto siete zostáva negatívne. Podobne, napriek určitému 
pokroku z hľadiska účasti v nábytkárskej sieti, sú výsledky Slovenska v tejto oblasti horšie ako 
výsledky mnohých iných krajín SVE. Bez ohľadu na uvedené je nábytkárska výroba jedným 
z najdynamickejších exportných odvetví smerom k EÚ a táto sieť – ako celok - si udržiava 
pozitívne saldo obchodnej bilancie.

2.45 Vertikálne prepojenia. Existujú tiež pozitívne, aj keď ťažko kvantifi kovateľné náznaky 
toho, že podniky so zahraničnou účasťou rozvíjajú spätné prepojenia s domácimi fi rmami. 
Zbežné pozorovanie a sporadické dôkazy naznačujú, že (i) zahraniční investori, ktorí prišli do 
Slovenskej republiky, tu zapúšťajú korene a ich kľúčoví zahraniční dodávatelia ich nasledujú; 
a (ii) objem lokálnych subdodávok pre podniky pomaly ale iste rastie. Napríklad Volkswagen 
Slovakia nasledovalo viac ako 10 zahraničných investorov (pôsobiacich vo výrobe elektrických 
zariadení, strojov, metalurgických výrobkov a priemyselných chemikálií) a čiastočne aj vďaka 
tomu sa mu podarilo zvýšiť podiel subdodávok od fi riem pôsobiacich na Slovensku (aj keď nie 
všetky z nich sú v rukách domácich vlastníkov). Kým v roku 1997 mal VW len 4 priamych a 9 
nepriamych dodávateľov, v roku 2000 sa tento počet zvýšil na 30, resp. 35 (pozri skúsenosti 
fi rmy Siemens, rámček 2.2). 

2.46 Intenzita faktorov. Je možné, že prevládajúca obchodná špecializácia krajiny sa bude meniť 
rýchlejšie, ako skladba základných výrobných faktorov (kvázi plná zamestnanosť kvalifi kovanej 
a vysoká nezamestnanosť nekvalifi kovanej pracovnej sily a jedna z najnižších účastí osôb 
v terciárnom vzdelávaní v regióne). Keď začala krajina strácať komparatívnu výhodu vo výrobe 
produktov využívajúcich najmä nekvalifi kovanú ľudskú prácu (meranú indexom exportnej 
špecializácie) (pozri tabuľku 2.18), najvýraznejší nárast v uplynulých rokoch zaznamenal export 
výrobkov náročných na vysokokvalifi kovanú pracovnú silu (priemerným ročným tempom 



2. Štrukturálna transformácia 81

Tabuľka 2.17: Účasť v obchodných sieťach EÚ (v miliónoch USD)
ČESKÁ REPUBLIKA ESTÓNSKO MAĎARSKO POĽSKO SLOVENSKO SVE-10

1993 1998 2000 1993 1998 2000 1993 1998 2000 1993 1998 2000 1993 1998 2000 1993 1998 2000

Sieť automobilovej výroby

Vývoz fi nálnych 

produktov
382 1.856 2.415 1 3 14 20 525 1.283 536 1.220 1.552 43 1.653 1.369 1.307 6.184 7.365

Dovoz fi nálnych 

produktov
487 916 1.009 46 202 179 638 1.037 1.171 950 1.622 1.992 73 294 178 3.058 5.675 5.991

Vývoz s&k 94 975 1.539 1 7 11 168 3.011 3.097 75 489 1.879 9 266 301 482 5.068 7.181

Dovoz s&k 176 1.162 1.588 5 46 40 206 1.311 1.465 418 1.720 1.836 36 1.054 1.120 1.248 6.091 6.801

Finálny vývoz 

mínus dovoz

s&k

206 694 827 -4 -43 -25 -186 -786 -181 118 -501 -284 7 599 250 59 94 564

Podiel na vývoze 

výrobcov do EÚ 

(%)

9 19 22 0.7 0.8 1.3 5 24 25 9 12 20 4 34 29 7 17 19

Celkové saldo -187 753 1.358 -50.2 -238 -194 -656 1.189 1.745 -758 -1.633 -396 -57 571 374 -2.517 -513 1.754

Sieť nových informačných technológií

Vývoz fi nálnych 

produktov
23 69 278 0 160 541 32 1.192 1.635 4 528 571 2 4 27 83 2.000 3.192

Dovoz fi nálnych 

produktov
93 273 708 2 81 64 86 284 395 113 750 891 19 133 85 385 1.894 2.552

Vývoz s & k 53 280 460 2 118 258 202 859 1.199 85 328 295 5 1340 173 372 1.819 2.758

Dovoz s & k 286 599 1.143 4 298 449 396 1.645 2.465 403 989 1.256 74 254 239 1.350 4.365 6.428

Finálny vývoz 

mínus dovoz s & k
-263 -530 -864 -4 -138 92 -364 -452 -831 -399 -461 -685 -72 -250 -213 -1.267 -2.366 -3.236

Podiel na vývoze 

výrobcov do EÚ

(%)

1 2 4 2 23 41 6 14 16 1 6 5 1 3 4 2 6 8

Celkové saldo -302 -523 -1.112 -4 -100 286 -248 123 -27 -428 -883 -1.282 -85 -244 -125 -1.280 -2.441 -3.029

Sieť nábytkárskych výrobcov

Vývoz fi nálnych 

produktov
147 219 240 9 84 93 90 120 134 519 1.223 1.398 52 94 91 1.242 2.300 2.570

Dovoz fi nálnych 

produktov
94 123 107 3 34 27 93 114 105 85 187 178 17 36 28 365 709 597

Vývoz s & k 60 412 459 3 31 50 38 152 180 77 287 405 13 43 73 298 1.342 1.663

Dovoz s & k 34 150 137 1 10 9 24 75 96 35 126 154 5 50 24 125 495 504

Finálny vývoz 

mínus dovoz s & k
113 69 103 8 74 84 66 45 38 484 1.097 1.244 46 44 67 1.117 1.805 2.066

Podiel na vývoze 

výrobcov do 

EÚ (%)

4 4 4 8 9 7 3 2 2 9 10 10 5 3 3 6 6 6

Celkové saldo 79 358 455 8 71 107 11 83 113 476 1.197 1.471 42 51 112 1.050 2.438 3.132

Všetky siete

Vývoz fi nálnych

produktov
552 2.144 2.934 9 247 648 142 1.837 3.052 1.058 2.971 3.521 97 1.751 1.487 2.632 10.484 13.127

Dovoz fi nálnych 

produktov
674 1.312 1.823 52 317 270 817 1.434 1.671 1.148 2.559 3.061 109 463 290 3.808 8.278 9.140

Vývoz s & k 207 1.667 2.458 6 157 319 408 4.022 4.476 236 1.104 2.579 27 448 547 1.152 8.229 11.602

Dovoz s & k 495 1.912 2.868 10 354 498 625 3.030 4.026 855 2.835 3.245 115 1.358 1.383 2.722 10.951 13.733

Finálny vývoz 

mínus dovoz s & k
56 233 66 0 -106 150 -483 -1.193 -974 203 136 276 -18 393 104 -90 -467 -606

Podiel na vývoze 

výrobcov do EÚ 

(%)

14 26 31 10 33 50.1 13 40 43 20 28 35 9 39 36 16 29 33

Celkové saldo -411 588 701 -46 -267 199.4 -893 1.395 1.831 -709 -1.319 -207 -100 378 361 -2.746 -516 1.857

Prameň: Výpočty založené na údajoch EÚ v štatistike UN COMTRADE. (* s&k = súčiastky a komponenty)
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28%), nasledovaný kapitálovo intenzívnymi produktmi. Disproporcie v zastúpení kapitálovo 
intenzívnych produktov v skupine „perspektívnych“ sektorov sú ešte väčšie (pozri tabuľku 2.16). 
V dôsledku toho dosahoval kombinovaný podiel produktov náročných na kvalifi kovanú prácu 
a kapitálovo intenzívnych produktov na celkovom exporte Slovenskej republiky do EÚ úroveň 
71% v roku 2000, v porovnaní s 58% v roku 1995. Naopak, podiel produktov využívajúcich 
najmä nekvalifi kovanú prácu na dovoze sa zdvojnásobil. 

2.47 Toto pozorovanie (posunu od výrobných činností založených na nekvalifi kovanej práci) 
potvrdzuje zistenia skoršej štúdie o transakciách pasívneho zošľachťovacieho styku (PUS)32 
medzi EÚ a Slovenskou republikou. Podľa uvedenej štúdie, tradičné aktivity PUS založené na 
intenzívnom využívaní nekvalifi kovanej práce (ako napríklad výroba textílií, odevov, obuvi a 
nábytku) ustupujú aktivitám náročným na kvalifi kovanú prácu, ktoré súvisia s PZI (napríklad 
výroba energetických zariadení, špecializovaných strojov, telekomunikačných zariadení, zaria-
dení na nahrávanie zvuku a elektrických strojov).33 Aj keď takýto hodnotový posun bude pre 
Slovenskú republiku časom želateľný, je potrebné zamyslieť sa nad tým, či celkový rámec hos-

Rámček 2.2: Integrácia do medzinárodných produkčných sietí

Vynikajúce výsledky Slovenskej republiky v sieti automobilových výrobcov boli dosiahnuté najmä vďaka 
aktivitám nadnárodných korporácií, ako napríklad Volkswagen, Siemens (káblové zväzky, svetlá), INA 
Werke Schaffeler (guľkové ložiská), Sachs Trnava (spojky pre osobné automobily) a mnohé iné. Siemens 
má majetkovú účasť v 14 slovenských podnikoch, ktoré zamestnávajú viac než 8.900 pracovníkov. Podiel 
dcérskych spoločností fi rmy Siemens na exporte Slovenskej republiky v automobilovej sieti vzrastá. Napríklad 
Osram Slovakia (súčasť skupiny Siemens) prispieva k rastu vývozu elektrických osvetľovacích a signalizačných 
zariadení do EÚ a Českej republiky. Siemens je tiež hnacou silou rastúceho vývozu čerpadiel, ktoré predstavujú 
jednu z najrýchlejšie rastúcich produktových kategórií exportovaných do EÚ.
Dcérske spoločnosti Siemensu sú veľmi úzko integrované so svojimi zákazníkmi aj dodávateľmi v zahraničí. 
Jedným z príkladov je spoločnosť SAS Automotive. Táto spoločnosť založená v Bratislave v roku 2000 dodáva 
Volkswagenu kompletne zmontované kokpity. Moduly pozostávajú z prístrojovej dosky, elektronických kom-
ponentov, klimatizácie, airbagov, riadiacich pák a pedálov. Modul musí byť zmontovaný bezchybne a dodaný 
priamo na výrobnú linku konkrétneho auta do dvoch hodín od prijatia objednávky. Bezskladový systém dodá-
vok (just-in-time) si vyžaduje veľmi presnú koordináciu, logistiku a výrobu. Logistika zabezpečuje dodávky 
viac než 100 súčiastok z rôznych európskych krajín, ich efektívne skladovanie a vyskladnenie. Pracovníci vo 
výrobe zabezpečujú priebežnú vysokokvalitnú montáž, vrátane včasnej dodávky kokpitov v súlade s vysokými 
štandardami predpísanými spoločnosťou Volkswagen.

32 Eltero, Andrea, 1998, “The impact of FDI on the Foreign Trade of Four Smaller CEE Countries,” Institute for World Economics, Hungarian 
Academy of Sciences Working Paper No. 96, Budapest, Hungary. PUS nastáva vtedy, keď výrobca presunie časť alebo celý svoj výrobný 
proces (často pracovne náročné časti, ľahko oddeliteľné od ostatných stupňov výrobného procesu) do zahraničia, aby využil rozdiel v cene 
faktorov (napríklad nižšiu cenu práce). Výrobca často dodáva subdodávateľovi v zahraničí všetky vstupy, ako aj dizajn výrobku. Výrobok sa po 
spracovaní v zahraničí vyvezie späť do domácej krajiny výrobcu s výškou cla odvodenou len podľa zahraničnej pridanej hodnoty.
33 Podiel naposledy menovanej skupiny na celkových transakciách PUS vzrástol z 13,7% v roku 1993 na 21,4% v roku 1997, kým podiel 
tradičných PUS produktov poklesol z 82% na 73%. Posun rovnakým smerom bol pozorovaný aj v Českej republike a Maďarsku.
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podárskej politiky (vrátane reálneho výmenného kurzu a systému stanovovania miezd) nestimu-
luje „dospievanie“ rýchlejšie, než by bolo žiaduce, ohrozujúc tak veľké segmenty populácie.

Obchod v rámci Colnej únie ČR-SR

2.48 Celkový vývoj. Vývoj obchodu s Českou republikou sa uberá takmer presne opačným 
smerom, ako obchod s EÚ (tabuľka 2.19). Po prvé, ako uvádzame vyššie, zníženie vzájomného 
obchodu bolo dramatické tak v reálnom, ako aj v absolútnom vyjadrení. Po „zamatovom rozvode“ 
Československej federácie 1. januára 1993 sa takmer okamžite znížil vzájomný obchod medzi 
dvoma zvrchovanými štátmi v porovnaní s ich „vnútroštátnym“ predajom v roku 1992. Rýchly 
zánik menovej únie nasledovaný devalváciou slovenskej koruny voči českej korune, vytvorenie 
vnútornej hranice a zavedenie komplikovaných zúčtovacích systémov, ako aj „plazivé“ 
rozdiely v technických štandardoch tento pokles ďalej prehĺbili. Vývoj sa nepodarilo zvrátiť 
ani vytvorením česko-slovenskej colnej únie. Nie je teda prekvapujúce, že podiel vzájomného 
obchodu oboch krajín na ich celkovom obchode sa až do prvého štvrťroku 2002 znižoval.

Tabuľka 2.18: Špecializácia a intenzita faktorov v obchode medzi SR a EÚ, 1995-2000
Prírodné zdroje 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Priemerný ročný nárast

1996-2000Vývoz do EÚ (mil. USD)

Prírodné zdroje 587 627 814 753 822 731 5

Nekvalifi kovaná práca 668 651 1.020 1.149 1.096 1.216 15

Kapitálovo intenzívne 730 800 1.131 1.377 1.462 1.701 19

Kvalifi kovaná práca 1.079 1.018 1.571 2.688 2.593 3.146 28

Index v r. 2000

Skladba vývozu do EÚ (%) (1998=100)

Prírodné zdroje 19,2 20,3 17,9 12,6 13,8 10,8 85,3

Nekvalifi kovaná práca 21,8 21,0 22,5 19,3 18,3 17,9 92,9

Kapitálovo intenzívne 23,8 25,8 24,9 23,1 24,5 25,0 108,5

Kvalifi kovaná práca 35,2 32,9 34,6 45,0 43,4 46,3 102,8

Index v r. 2000

Index exportnej špecializácie (1998=100)

Prírodné zdroje 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 82,5

Nekvalifi kovaná práca 1,6 1,3 1,6 1,3 1,3 1,4 107,8

Kapitálovo intenzívne 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 113,7

Kvalifi kovaná práca 2,4 2,1 2,5 2,8 2,7 3,4 120,1

Priemerný ročný nárast
1996-2000Skladba dovozu z EÚ (%)

Prírodné zdroje 15,5 17,2 17,9 15,0 10,5 11,0 12

Nekvalifi kovaná práca 7,4 9,4 14,5 16,2 11,3 14,3 41

Kapitálovo intenzívne 53,5 60,9 58,1 54,4 38,9 47,0 17

Kvalifi kovaná práca 24,4 36,5 38,4 42,0 27,1 35,1 34
Poznámka: Index exportnej špecializácie sa počíta ako pomer podielov slovenského vývozu do EÚ k podielom celkových dovozov do EÚ.
Prameň: Založené na údajoch o Slovensku získaných zo štatistiky UN COMTRADE.
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2.49 To však neznamená, že by v rámci CÚ neexistovala úzka koordinácia colnej politiky voči 
tretím krajinám. Colnej únii sa ale nepodarilo využiť jednu z dvoch hlavných potenciálnych 
výhod, ktorú má v porovnaní so zónou voľného obchodu. Existencia colnej únie umožnila 
obidvom krajinám vyhnúť sa uplatňovaniu veľmi nákladných pravidiel o pôvode tovaru, keďže 
všetky výrobky vstupujúce do colnej únie podliehajú spoločnej externej tarife a iným daniam 
a poplatkom vyberaným colnými orgánmi. Obchod medzi SR a ČR však stále podlieha colnej 
kontrole. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že transakčné náklady vyvolané neefektívnymi 
postupmi colného vybavovania sú často vyššie, ako colné tarify. Okrem toho, vnútorná hranica 
poskytuje značný priestor na prijímanie rozhodnutí ovplyvňujúcich dovoz, akými je napríklad 
dočasné zavedenie dovoznej prirážky (na slovenskej strane), importné depozity (na českej 
strane), prípadne zavedenie iných technických bariér obchodu.

2.50 Skladba obchodu. Skladba ako aj objem obchodu sa dramaticky zmenili. Skladba 
slovenského exportného koša do Českej republiky sa zmenila smerom k (i) poľnohospodárskym 
výrobkom a surovinám – podiel výrobcov klesol zo 79% v roku 1994 na 70% v roku 2000; 
a (ii) tovarom s nižším stupňom spracovania – kombinovaný podiel potravín, krmív, nápojov, 
priemyselných dodávok a materiálov – (podstatné zastúpenie tovarov s nízkym stupňom 
spracovania) vzrástol za to isté obdobie z 19% na 30%.

2.51 Predchádzajúca deľba práce v rámci priemyselných odvetví sa tiež začala vytrácať. 
Dobrou ilustráciou tohto javu je obchod v rámci siete automobilových výrobcov: podiel 
súčiastok a komponentov s pôvodom v EÚ na slovenskom dovoze automobilových súčiastok 
a komponentov sa zvýšil z 36% v roku 1995 na 92% v roku 2000, kým podiel českých 
dodávateľov klesol z 51% na 4% za to isté obdobie.34 Všeobecnejšie povedané, česko-slovenský 
obchod vykazuje malú špecializáciu z hľadiska intenzity faktorov (pozri tabuľku 2.20). 
Dominantný podiel vzájomného obchodu tvoria produkty náročné na kvalifi kovanú prácu. Je 
však potrebné poznamenať, že kombinovaný podiel produktov náročných na nekvalifi kovanú 
prácu a prírodné zdroje v exporte zo Slovenska do ČR nepoklesol tak, ako to bolo v prípade 
obchodu s EÚ: v rokoch 1996 až 1999 sa rýchlo zvyšoval a v roku 2000 sa začal znižovať. 

Tabuľka 2.19: Podiel vzájomného obchodu SR a ČR na ich celkovom obchode, 1993-2000
(v percentách) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Index 2000, 1994=100

Česká republika

Podiel na vývoze 16 14 14 13 11 8 7 7 44

Podiel na dovoze 14 12 10 8 7 6 5 5 36

Slovenská republika

Podiel na vývoze 37 35 31 31 21 18 17 17 47

Podiel na dovoze 30 27 25 22 19 17 15 15 49
Prameň: Direction of Trade Statistics Yearbook, MMF, Washington D.C., rôzne vydania; ofi ciálna stránka ŠÚ SR: .http://www.statistics.sk/
wedata/english/tab/fot/iae01.htm

34  Na rozdiel od súčiastok, obchod s fi nálnymi produktmi (t.j. osobnými a nákladnými automobilmi) sa nevyvíja rovnako, pretože českí 
výrobcovia osobných áut zaznamenávajú výrazný nárast ich podielu na autách dovezených do Českej republiky.
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Stimulácia obchodu

2.52 V kapitole 1 je zdôraznená potreba zvýšenia čistého vývozu zo Slovenskej republiky. 
Odkiaľ by mohli prísť potrebné nové stimuly? V prvom rade by, samozrejme, pomohla 
politika podporujúca mzdovú konkurencieschopnosť a obmedzujúca zhodnocovanie reálneho 
výmenného kurzu (pozri kapitolu 1). Ofi ciálny vstup do EÚ bude ďalším impulzom na rast 
obchodu, najmä potom, keď slovenskí poľnohospodári získajú prístup na európske trhy (výpočty 
uvádzané nižšie naznačujú, že v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky by mohli byť 
značne konkurencieschopní). Nevyhnutnou podmienkou vstupu je, aby Slovenská republika 
zosúladila svoj nový obchodný režim s acquis communautaire. To si ešte vyžiada značné úsilie.

2.53 Táto správa naznačuje, že odstránenie vnútorných ekonomických hraníc vo vnútri 
CÚ by pomohlo nielen opätovne získať stratené obchodné príležitosti, ale slúžilo by aj ako 
veľmi dôležitý odrazový mostík na plnú integráciu do EÚ. Výsledkom navrhovanej posilnenej 
spolupráce v rámci colnej únie a odstránenia vnútorných ekonomických hraníc by bolo rýchle 
a výrazné zlepšenie celkového podnikateľského prostredia, ktoré by eliminovalo potrebu lákať 
PZI prostredníctvom nákladných daňových stimulov (pozri nižšie).

Tabuľka 2.20: Intenzita faktorov v obchode medzi Slovenskou a Českou republikou, 
1995-2000
Intenzita faktorov 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Vývoz do Českej republiky (v mil. USD) Ročný rast v r. 2000 (v%)

Prírodné zdroje 580 480 628 594 604 394 -34,8

Nekvalifi kovaná práca 367 326 268 224 180 200 10,9

Kapitálovo intenzívne 759 662 636 543 435 452 4,0

Kvalifi kovaná práca 1,076 695 921 817 599 682 13,9

Skladba vývozu do Českej republiky (v%) Index v r. 2000 (1995=100)

Prírodné zdroje 20,3 18,7 25,6 27,3 33,2 22,8 112,5

Nekvalifi kovaná práca 12,8 12,7 10,9 10,3 9,9 11,6 90,3

Kapitálovo intenzívne 26,5 25,9 25,9 24,9 23,9 26,2 98,6

Kvalifi kovaná práca 37,6 27,1 37,5 37,5 32,9 39,5 105,0

Index exportnej špecializácie Index v r, 2000 (1998=100)

Prírodné zdroje 0,8 0,8 1,1 1,3 1,7 1,0 76,3

Nekvalifi kovaná práca 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0 117,2

Kapitálovo intenzívne 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 106,0

Kvalifi kovaná práca 1,6 1,1 1,5 1,4 1,3 1,6 109,7

Skladba dovozu z Českej republiky (v%) Ročný rast v r, 2000 (%)

Prírodné zdroje 25,3 22,9 24,3 25,1 27,5 26,7 -2,6

Nekvalifi kovaná práca 11,9 11,3 11,7 12,5 11,6 12,1 4,5

Kapitálovo intenzívne 27,5 26,0 25,5 22,9 23,7 24,6 4,2

Kvalifi kovaná práca 34,6 32,2 38,5 39,5 37,1 36,6 -0,9
Poznámka: Index exportnej špecializácie sa počíta ako pomer podielov slovenského vývozu do EÚ k podielom celkových dovozov do EÚ.
Prameň: Výpočty založené na údajoch o SR v databáze UN COMTRADE.
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Odstránenie vnútornej hranice v rámci CÚ

2.54 Konzistentné uplatňovanie prístupu vzájomného uznávania (t.j. produkty, spĺňajúce 
slovenské alebo české predpisy, majú ekvivalentnú úroveň ochrany ako ochrana priznávaná 
domácimi predpismi) by ešte viac stimulovalo integráciu domácich fi riem do medzinárodných 
dodávateľských reťazcov pôsobiacich v rôznych krajinách, keďže spoločné štandardy posilňujú 
prepojenia medzi výrobcami komponentov, montážnymi podnikmi a distribútormi hotových 
výrobkov. Toto by nemalo byť problematické, keďže medzi oboma krajinami existujú špecifi cké 
dohody o vzájomnom uznávaní certifi kátov a výsledkov skúšok. Obe krajiny budú musieť 
implementovať požiadavky EÚ v oblasti štandardizácie. Obe sa uberajú týmto smerom, aj keď 
každá iným tempom.35

2.55 V oblasti investícií do kreatívnych odvetví a odvetví náročných na výskum a vývoj je 
nevyhnutné posilnenie režimu ochrany práv duševného vlastníctva. Aj v tejto oblasti by pomohla 
užšia koordinácia v rámci CÚ. Súčasný slovenský systém má ešte ďaleko od plného súladu s 
acquis communautaire.36 Naopak, v Českej republike boli už všetky oblasti súvisiace s ochranou 
práv duševného vlastníctva reformované a český režim dosahuje vysoký stupeň zlučiteľnosti 
s pravidlami EÚ. Zlúčenie týchto dvoch režimov by Slovenskej republike dalo možnosť rýchlo 
dobehnúť zameškané.

2.56 Tieto výhody (plus zníženie transakčných nákladov na hraniciach) je možné zabezpečiť 
s minimálnymi administratívnymi ťažkosťami. Obe krajiny majú moderné a dobre riadené colné 
správy, čo je dobrým predpokladom riadnej deľby colných príjmov. Obidve krajiny dodržiavajú 
pravidlá Dohody WTO o colnej hodnote, ktorá požaduje, aby členské štáty vymeriavali clo na 
základe transakčnej hodnoty dovážaného tovaru, a nie na základe vládou stanovenej referenčnej 
ceny. Obe krajiny majú spoľahlivé a pravidelne aktualizované počítačové databázy cien, ktoré 
používajú na odhaľovanie podvodnej fakturácie. Zostávajúce rozdiely v daňových sadzbách, zdá 
sa, je možné vyriešiť vzájomným rokovaním obidvoch vlád.

 Znižovanie daňových stimulov pre investorov

2.57 Uvedené zlepšenia v podnikateľskom prostredí by vytvorili priestor na znižovanie 
v súčasnosti rozsiahlych daňových stimulov pre investorov. Po počiatočných skeptických 
vyjadreniach, či priam opozícii voči nim, si višegrádske krajiny začali v daňových úľavách pre 
investorov ostro konkurovať. V prípade Slovenska sa kyvadlo dostalo z polohy diskriminácie 
v prospech domácich investorov až do polohy rastúceho zvýhodňovania zahraničných 

35 Úroveň transpozície v Českej republike – k novembru 2000 – dosahovala približne 90% všetkých štandardov EÚ, kým úroveň transpozície 
v Slovenskej republike v roku 2001 bola v tej istej oblasti okolo 60%. CE značka EÚ a overenie CE zhody nie sú akceptované pri väčšine 
produktov, kým v Českej republike akceptované sú. Kým počet čisto vnútroštátnych noriem v Českej republike klesá, v prípade Slovenskej 
republiky to neplatí.
36 Rozdelením bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky zostala väčšina pracovníkov, zariadenia a know-how v Českej republike. 
Ochrana práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike bola budovaná od začiatku.



2. Štrukturálna transformácia 87

investorov. Proces začal v roku 1998, keď vláda ponúkla daňové úvery a pre určité činnosti 
umožnila oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb. Následne bol balík stimulov 
niekoľkokrát novelizovaný, pričom k posledným zmenám došlo v decembri 2001 (pozri rámček 
2.3).37 Poslednou inováciou je takmer nekritická podpora priemyselných parkov (štát pokrýva 
70% nákladov na zriadenie priemyselných parkov obcami). Podobný názor – že stimuly sú 
rozhodujúce pre schopnosť krajiny prilákať zahraničných investorov – prevláda aj v Českej 
republike38, Poľsku a Maďarsku.

2.58 Výsledná daňová konkurencia je deštruktívna. Väčšina výskumov ukazuje, že vplyv 
daňových stimulov na rozhodnutia o investovaní je v porovnaní s ostatnými determinantmi 
hostiteľskej krajiny okrajový a má negatívny účinok na ostatné časti hospodárstva. Keďže 
daňová základňa je úzka, daňové sadzby sú vyššie, ako by inak museli byť. V tomto zmysle je 
balíček stimulov diskriminačný voči malým podnikom – tieto nedokážu splniť kritériá na daňové 
úľavy a ich zisky sú zdaňované 25 percentnou sadzbou, a nie nulovou, z ktorej majú prospech 
len príjemcovia daňových stimulov. Okrem toho, ustanovenie zákona, podľa ktorého je štátny 
rozpočet povinný pokryť 70% nákladov obcí na zriadenie priemyselných parkov, dokonca aj 
bez predchádzajúceho záväzku investora lokalizovať svoju investíciu do daného priemyselného 
parku, priam vyzýva na míňanie prostriedkov.

2.59 Perspektíva vstupu do EÚ poskytuje mimoriadnu príležitosť prelomiť začarovaný 
kruh a iniciovať znižovanie stimulov. Harmonizácia daňových stimulov bola predmetom 
intenzívnych diskusií v rokovaniach o prístupových zmluvách. Slovenské orgány by mali preto 
podporiť každú iniciatívu zameranú na harmonizáciu daňových stimulov na najnižšej možnej 
úrovni. Navyše – bez spochybňovania výhod priemyselných zón – bolo by vo vlastnom záujme 
Slovenska podmieniť poskytnutie každého stimulu splnením dvoch testov trhu: (i) preukázaný 
záväzok investora žiadajúceho o priznanie stimulu; a (ii) majoritné zastúpenie súkromného 
sektora v samotnej priemyselnej zóne.

2.60 Na záver, z vyššie uvedenej diskusie je možné sformulovať tri odporúčania:

(i) Zvýšiť konkurencieschopnosť nízkokvalifi kovanej pracovnej sily prijatím 
makroekonomických opatrení a opatrení v oblasti trhu práce tak, ako to uvádzame 
v kapitole 1;

37 Pozri “Zákon zo 4.12.2001 o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov“, č. 565/2001, Bratislava.
38 Česká republika prijala agresívny balík investičných stimulov v roku 1999 a následne ho novelizovala v roku 2000. Tento balík ponúka 
oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb počas prvých piatich rokov a daňovú úľavu spočívajúcu v možnosti odpočítať investované 
čiastky od dane v nasledujúcich rokov, nulové dovozné clo na strojné zariadenia, odklad platby DPH o 90 dní a pozemky za nízku cenu. 
Tento balík stimulov je k dispozícii len investorom, ktorí sa zaviažu investovať minimálne 10 mil. USD, alebo 5 mil. USD v oblastiach s vysokou 
nezamestnanosťou. Dva nové programy, ktoré boli nedávno zavedené (jún 2002) rozširujú rámec existujúcich investičných stimulov pre výrobné 
odvetvia aj na strategické služby a technologické centrá. V neposlednom rade sú zahraničným a domácim investorom k dispozícii úvery za 
znížené úrokové sadzby.
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(ii) Odstrániť vnútorné ekonomické hranice v rámci Colnej únie medzi ČR a SR ešte 
pred vstupom do EÚ;

(iii) Znížiť rozsah existujúcich daňových stimulov pre zahraničných investorov 
a zmeniť celkový systém stimulácie.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

2.61 Reštrukturalizácia poľnohospodárskeho sektora zaostáva za ostatnými odvetviami 
hospodárstva. Najväčší úžitok zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) by však Slovensko 
získalo vtedy, ak by do EÚ vstúpilo s reštrukturalizovaným poľnohospodárskym sektorom. Inak 
existuje riziko, že veľké dotácie spojené s poľnohospodárskymi politikami EÚ budú slúžiť na 
maskovanie pretrvávajúcich nedostatkov, a nie na modernizáciu sektora. Poľnohospodárstvo by 

Rámček 2.3: Daňové stimuly pre investorov

Súčasný balík stimulov má nasledujúce charakteristiky. 
Po prvé, zákon o dani z príjmov ponúka 100-percentný daňový úver na prvých päť rokov a 50% na ďalších 
päť rokov, ak investícia pokračuje. Inými slovami, počas obdobia maximálne 10 rokov nebudú zisky investora 
podliehať zdaneniu pri súčasnej sadzbe 25%. Aby bol investorovi priznaný daňový úver, musia byť splnené 
nasledujúce podmienky:

� Minimálne 60% investície musí byť vo forme základného imania z prostriedkov zo zahraničia.
� Minimálna výška investície v závislosti od odvetvia a lokality je

� 4,5 milióna EUR pri investíciách do výroby tovarov
� 3 milióny EUR pri investíciách do výroby tovarov v regiónoch, kde je nezamestnanosť 

vyššia ako 10%
� 2 milióny EUR pri investíciách do poskytovania vybraných služieb
� Minimálne 60% tržieb musí pochádzať z výroby tovarov alebo poskytovania vybraných 

služieb.
� Dodatočný 50-percentný daňový úver počas ďalších piatich rokov je k dispozícii spoločnostiam, ktoré 

investujú ďalších 4,5 milióna EUR (výroba tovarov) alebo 3 milióny EUR (poskytovanie vybraných 
služieb), za predpokladu, že investícia je lokalizovaná v regióne s mierou nezamestnanosti vyššou ako 
10%.

� Spoločnosti už etablované v Slovenskej republike môžu získať daňové úľavy, ak ešte nerealizovali 
zisk.

V prípade spoločností registrovaných po 1. januári 2002 nesmie daňový úver presiahnuť 50% kumulatívnej 
hodnoty investícií do hmotného investičného majetku alebo 25% investícií do nehmotného investičného 
majetku. Toto však nemusí byť účinný spôsob obmedzenia daňového úveru, keďže až do konca päťročného 
obdobia je možné daňový základ rovnomerne znižovať o daňovú stratu vykázanú v jednom roku a využiť 
ustanovenie zákona, podľa ktorého je „...možné čerpať daňový úver niekoľkokrát na tú istú investíciu”. 
Po druhé, zákon umožňuje priznať daňový úver aj na novovytvorené pracovné miesta a ponúka príspevok na 
rekvalifi káciu novoprijatých zamestnancov. Na každé pracovné miesto vytvorené investíciou na zelenej lúke 
v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou sa poskytuje účelová dotácia rovnajúca sa priemernej ročnej mzde 
(140.000 – 150.000 Sk).
Po tretie, zahraničné fi rmy sú oslobodené od cla splatného pri dovoze investičného majetku.
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sa tak stalo stálou brzdou výkonnosti celej ekonomiky. Vláda by preto mala zamerať okamžitú 
pozornosť na urýchlenie reštrukturalizácie fariem ešte pred prijatím poľnohospodárskych politík 
EÚ po vstupe do EÚ. Ako uvádzame nižšie, medzi tieto opatrenia patrí: 

(a) Dokončenie postsocialistickej pozemkovej reformy urýchlenou privatizáciou 
zostávajúcich 25% pôdy „neidentifi kovaných“ vlastníkov, ktorá je stále pod 
kontrolou štátu;

(b) Sprísnenie rozpočtových obmedzení vo vzťahu k poľnohospodárskym subjektom, 
okrem iného aj zavedením efektívnejšieho systému vymáhania daňových 
nedoplatkov a nedoplatkov dodávateľom energií a zrýchlením konkurzného 
konania voči neplatičom;

(c) Ústup od súčasnej politiky zameranej na sebestačnosť a preferovanie 
veľkoprodukčných fariem (vyjadrenej škálou opatrení na podporu cien a priamych 
produkčných stimulov);

(d) Obmedzenie dotačných titulov v sektore len na nástroje kompatibilné s CAP, 
avšak bez toho, aby boli aplikované na úrovniach EÚ pred vstupom;

(e) Urýchlené zabezpečenie súladu slovenského potravinárskeho sektora, ktorý mo-
mentálne nebezpečne zaostáva, so štandardami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.

Poľnohospodárstvo v období transformácie

2.62 V období transformácie bola celková výkonnosť poľnohospodárstva výrazne horšia, ako 
výkonnosť iných sektorov hospodárstva. Kým celkový HDP sa po počiatočnom poklese v roku 
2001 dostal na 110% úrovne z roku 1990, o hodnote vytvorenej v poľnohospodárstve to neplatí: 
v uplynulom desaťročí dosahovala zhruba 60% úrovne z roku 1990 (graf 2.3). 

2.63 Tento negatívny vývoj je do určitej miery odrazom nepriaznivého vývoja obchodu, čo 
je vlastné väčšine ekonomík v procese transformácie (graf 2.4). Po prudkej zmene na začiatku 
desaťročia sa však obchodné podmienky pre poľnohospodárov nezačali konsolidovať, ale naopak, 
až do roku 2001 sa zhoršovali. Tým, ktorý z týchto zmien profi toval, bol potravinársky priemysel: 
jeho vlastné obchodné podmienky sa výrazne zlepšili (pozri graf 2.4). Príčiny tohto javu nie sú 
celkom známe, ale mohli by súvisieť s rozdielnou úrovňou ochrany obchodu poľnohospodárskej 
prvovýroby a potravinárskeho priemyslu. Colná tarifa MFN na poľnohospodárske produkty 
dosahovala v priemere 13% (v porovnaní so 4% na nepoľnohospodárske výrobky), no v prípade 
potravín presahovala 100%.39

39 Je treba poznamenať, že aj napriek svojej výške je väčšina slovenských taríf na poľnohospodárske výroby výrazne nižšia než ich ad valorem 
ekvivalenty v EÚ. Slovenská republika a Česká republika sú v skutočnosti jedinými OECD krajinami, ktorých majú ad valorem colné tarify 
nepresahujú 150%.
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2.64 V reakcii na znižujúcu sa zisko-
vosť boli farmy nútené prepúšťať pra-
covníkov, obmedziť využívanie vstupov 
a technológií a znižovať počty hospo-
dárskych zvierat. V dôsledku toho došlo 
k prudkému zníženiu poľnohospodár-
skej zamestnanosti. Pri medziročnom 
náraste produktivity o 4,7% v rokoch 
1993 až 2000 sa sektor začal zbavovať 
časti svojej tradične nedostatočne vyťa-
ženej pracovnej sily.40 Podobne prudké 
zníženie stavov hospodárskych zvierat 
(z 2 miliónov dobytčích jednotiek na 1 
milión v roku 1999) viedlo k výraznému zvýšeniu produktivity v živočíšnej výrobe: produkcia 
na jednu dobytčiu jednotku v rokoch 1999-2000 dosiahla približne 120% úrovne z roku 1990. 
Vzhľadom na 75-percentné zníženie používania hnojív a pokles počtu traktorov o jednu tretinu 
došlo však k prudkému poklesu produkti-
vity v rastlinnej výrobe (meranej hodnotou 
produkcie plodín na hektár ornej pôdy). 
Produktivita sa stabilizovala len na dvoch 
tretinách úrovne z roku 1990, pričom hek-
tárové výnosy a úžitkovosť hospodárskych 
zvierat dosahujú len 40-70% úrovne EÚ. 

Dopad poľnohospodárskych politík

2.65 Zle zameraná odvetvová politika 
situáciu ešte zhoršila. Po dramatickom po-
klese produkcie začiatkom deväťdesiatych 
rokov sa dôraz poľnohospodárskej politiky 
postupne odkláňal od privatizácie a trhových reforiem smerom k potravinovej sebestačnosti. Pri 
dosahovaní tohto cieľa sa dôraz kládol najmä na veľké poľnohospodárske družstvá transformo-
vané z bývalých jednotných roľníckych družstiev41, na prospech ktorých bol vytvorený súbor 
intervenčných opatrení.42 

40 Napriek tomu rast produktivity v poľnohospodárstve zaostáva za priemerným rastom produktivity práce v hospodárstve, kde rast HDP 
v kombinácii s klesajúcim počtom pracovníkov generuje pomerne vysoké miery rastu produktivity (6.4% ročne v období 1993-2000). 
41 Poľnohospodárske družstvá sú výrazne menšie ako v období socializmu. Ich priemerná výmera dosahuje 1500 hektárov, v porovnaní s 2500 
hektármi pred rokom 1999. Napriek tomu sú omnoho väčšie ako priemerná komerčná farma v trhových ekonomikách (100-200 hektárov).
42 Vrátane opatrení na podporu cien vo forme „garantovaných“ cien a exportných dotácií na hlavné komodity; fi nančná podpora investícií 
v agropotravinárskom sektore vo forme priamych dotácií, bonifi kovaných úrokových sadzieb a úrokových záruk; priame platby alebo 
kompenzácie poľnohospodárom; environmentálne opatrenia; podpora všeobecnejších poľnohospodárskych služieb, ako výskum, šľachtenie 
a plemenitba, rozširovanie informácií, vzdelávanie a odborná príprava. Kľúčovou charakteristikou tohto systému je to, že znevýhodňuje malých 
farmárov, keďže väčšina platieb je podmienená určitou minimálnou veľkosťou poľnohospodárskej činnosti (napr. produkcia zodpovedajúca 
piatim kravám, alebo piatim hektárom lesa).
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2.66 Aj keď úroveň podpory poskytovaná 
poľnohospodárskym družstvám v priebehu 
rokov poklesla (pozri graf 2.5), základné 
politické smerovanie sa v podstate dodnes 
nezmenilo – viď nedávnu „Koncepciu poľ-
nohospodárskej a potravinárskej politiky 
Slovenskej republiky do roku 2005“, ktorá 
naďalej interpretuje potravinovú bezpeč-
nosť najmä ako sebestačnosť vo výrobe 
potravín. Dokonca aj pri súčasnej zníženej 
úrovni podpory vynakladá Slovenská re-
publika dvojnásobok (vyjadrené percentom 
HDP) na podporu poľnohospodárom v po-
rovnaní s priemerom v krajinách SVE (2,4% HDP v porovnaní s 1,2% v roku 2000). 

2.67 Nádeje, že z väčšej časti nereštruk-
turalizované poľnohospodárske družstvá 
budú zavádzať modernizáciu sektora, boli 
zmarené. Práve súkromne hospodáriaci 
roľníci – farmy s trhovou produkciou 
a čiastočne samozásobiteľské farmy – do-
sahujú spolu v súčasnosti štvornásobnú 
produktivitu v porovnaní s poľnohospo-
dárskymi družstvami a zabezpečujú 30% 
poľnohospodárskej produkcie len na 7% 
poľnohospodárskej pôdy (graf 2.6 ilu-
struje rozdiel v produktivite medzi SHR 
a poľnohospodárskymi družstvami). 

2.68 Nižšia produktivita družstiev sa 
premieta do ich nízkej ziskovosti. Kým kategória súkromne hospodáriacich roľníkov vykazuje 
v trhovej produkcii mierny zisk, skupina poľnohospodárskych družstiev bola do roku 2000 
stratová. Je to preto, lebo takmer polovica poľnohospodárskych družstiev skončila hospodárenie 
so stratou v porovnaní s necelými 30% v skupine SHR. Celkovo boli poľnohospodárske družstvá 
schopné pokryť svojimi príjmami len výrobné a prevádzkové náklady, to znamená, že nedokázali 
splácať úroky z úverov. Tradične však prežívajú, napriek hromadiacim sa nedoplatkom voči 
bankám, štátnym energetickým podnikom (za energetické vstupy), daňovej správe, poistným 
fondom a štátom vlastneným dodávateľom vstupov. 

2.69 Ďalším záchranným lanom je dostupnosť štátnej pôdy, ktorú im za atraktívnych fi nančných 
podmienok prenajíma Slovenský pozemkový fond. Fond spravuje a do ukončenia prebiehajúceho 
reštitučného procesu bude spravovať veľké výmery pôdy. Tento proces však prebieha pomaly. 

Graf 2.5 : Úrove podpory v po nohospodárstveò ¾
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Pôvodným vlastníkom bolo síce v rámci reštitúcií navrátených približne 8% poľnohospodárskej 
pôdy, ale trikrát toľko pôdy – 600.000 hektárov – zostáva v správe Slovenského pozemkového 
fondu. Po niekoľkých odkladoch bol konečný termín podania reštitučných nárokov stanovený 
na rok 2005. Štvrtina pôdy, na ktorej hospodária poľnohospodárske družstvá, je dovtedy pôdou 
prenajatou z pozemkového fondu. 

2.70 Napriek uvedeným faktom existujú náznaky, že poľnohospodárske družstvá začínajú čeliť 
tvrdším rozpočtovým obmedzeniam. Predovšetkým, banky sú čoraz menej ochotné poskytovať im 
úvery. V dôsledku toho sa podiel bankových (a vládnych) pôžičiek na záväzkoch poľnohospodárskych 
družstiev od roku 1995 do roku 2000 znížil z 27% na 17%. Ak sa nezlepší ziskovosť, tento trend sa 
pravdepodobne zrýchli, najmä teraz, keď je hlavná poľnohospodárska banka (bývalá Poľnobanka) 
sprivatizovaná (v prospech UniCredito Italiano Group). Navyše, podniky poľnohospodárskej 
prvovýroby, ako celok, po prvýkrát v histórii vykázali v roku 2001 mierny zisk, čo je odrazom 
prudkého poklesu počtu stratových poľnohospodárskych podnikov. Ich počet sa znížil približne 
zo 725 v roku 1999 na zhruba 400, čo viedlo k celkovej konsolidácii odvetvia (celkový počet 
poľnohospodárskych subjektov za to isté obdobie sa znížil z 1.215 na 940).

2.71 Očakáva sa, že prijatím CAP po vstupe do EÚ sa celková ziskovosť odvetvia výrazne 
zvýši. Presné zvýšenie bude závisieť od výšky priamych platieb slovenským poľnohospodárom. 
V dôsledku úpravy cien na úroveň EÚ možno však aj bez priamych platieb očakávať zvýšenie 
príjmov poľnohospodárov odhadom o 18%. Odvrátenou stranou zvyšovania cien bude zníženie 
priemerného príjmu domácností (odhadom o 1,3% v reálnom vyjadrení), pričom tento dopad 
bude najhorší v nízkopríjmových skupinách obyvateľstva (odhadovaných 1,9%).

2.72 Aj keď existujú tlaky na okamžité zvýšenie podpory a ochrany poľnohospodárov na 
úroveň bežnú v EÚ ešte pred vstupom do EÚ, takýmto snahám je potrebné odolať v záujme 
zachovania tlaku na dokončenie reforiem a zachovania súladu s rozpočtovými obmedzeniami 
a záväzkami prijatými v rámci WTO. Kým podporné nástroje treba zosúladiť s požiadavkami 
CAP, výška podpory by sa mala zvýšiť na úroveň EÚ len po vstupe a za pomoci prostriedkov 
z fondov EÚ. Do tých čias by sa sektorová politika mala zamerať na: 

(i) Zmenšenie rozsahu podpory a jej presmerovanie smerom k CAP. Po prvé, 
vládny podporný program sa musí zbaviť všetkých typov podpory, ktoré nie 
sú kompatibilné s CAP (vrátane väčšiny programov na bonifi káciu úrokových 
sadzieb, modernizáciu a reštrukturalizáciu agro-spracovateľov a vratiek spotrebnej 
dane z nafty použitej na poľnohospodárske účely). Po druhé, zostávajúce podporné 
programy je potrebné prispôsobiť požiadavkám CAP, okrem iného úpravou 
systémov podpory trhu tak, aby zahŕňali potenciálne využívanie kvót. Ďalej je 
potrebné zmeniť aj súčasný program intervencií zo systému ex ante (založenom 
na krátkodobých prognózach produkcie a spotreby) na systém ex post (založenom 
na pozorovaní vývoja trhových cien v EÚ) a v prípade väčšiny produktov posunúť 
intervenčný bod z úrovne prvovýrobcov na úroveň veľkoobchodu. Priame platby 
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a ostatné súčasné opatrenia majúce povahu štrukturálnej podpory by mali 
byť takisto prispôsobené na formát EÚ. Po tretie, treba vyvinúť značné úsilie 
v príprave poľnohospodárskych prvovýrobcov a potravinárskeho priemyslu 
na konkurenciu na trhoch EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby 
potravinárska legislatíva a štátne orgány boli zodpovedné za jej uplatňovanie 
v súlade s príslušnými smernicami EÚ v oblasti hygieny potravín, potravinového 
dozoru a certifi kácie, ako aj právnej zodpovednosti výrobcov. Bude to nielen 
rozhodujúci predpoklad integrácie do jednotného trhu (vzhľadom na absenciu 
netarifných bariér na jednotnom trhu), ale tieto opatrenia sú potrebné aj na 
zabezpečenie kontroly produktov dovezených do EÚ z tretích krajín cez 
hranice SR. Implementácia príslušného acquis (okrem iného v oblasti registrov 
hospodárskych zvierat, testovania a inšpekcie mäsa a certifi kácie potravinárskych 
spracovateľov) si vyžiada ešte značné úsilie a vzdelávacie aktivity. 

(ii) Ukončenie privatizácie pôdy. Na identifi káciu a vyriešenie vlastníctva pôdy 
„neznámych“ vlastníkov treba stanoviť striktný termín. Po tomto termíne by 
mala byť väčšina pôdy, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond, urýchlene 
sprivatizovaná prostredníctvom aukcií. Ak je to vôbec možné, termín roku 2005 
na podanie reštitučných nárokov by sa mal skrátiť (pričom tí, ktorí svoj nárok 
podajú neskôr, by mali namiesto pôdy dostať fi nančnú náhradu).43 

(iii) Ďalšie sprísnenie rozpočtových obmedzení. Po privatizácii bánk a hlavných 
energetických podnikov a po znížení dotácií bude potrebné uzatvoriť poslednú 
veľkú medzeru systému – nedoplatky na daniach a odvodoch do fondov sociálneho 
zabezpečenia.

ENERGETIKA

2.73 Reforma štátnych sieťových odvetví, najmä v sektore energetiky, prispela významnou 
mierou k celkovému hospodárskemu oživeniu, nielen z hľadiska lepších štrukturálnych 
výsledkov, ale aj vzhľadom na ponuku konkurencieschopnejších služieb ostatným sektorom 
ekonomiky. Keď Slovenská republika rozčlenila a sprivatizovala kľúčové sieťové podniky, začala 
s úpravou taríf smerom k úrovni kryjúcej výrobné náklady (aj keď tento proces sa v januári 2001 
zastavil) a vytvorila nezávislý regulačný úrad, v mnohých ohľadoch sa jej podarilo dobehnúť 
vedúce ekonomiky v skupine krajín kandidujúcich na členstvo v EÚ. Ukončenie tohto procesu 
bude mať za následok zvýšenie efektívnosti, zlepšenie fi nančnej situácie a skvalitnenie služieb 
pre všetkých odberateľov energií. Medzi ďalšie kľúčové kroky bude patriť privatizácia výrobcov 

43 Väčšina krajín sveta si zachováva určitú výmeru poľnohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve, ale administratívne a byrokratické tradície 
súvisiace so štátnym majetkom v trhových ekonomikách sú úplne odlišné od tradícií v bývalých socialistických krajinách. Vzhľadom na bývalú 
socialistickú tradíciu s jej neprehľadnými byrokratickými tendenciami a vzhľadom na cieľ znižovať vládne intervencie bude najvhodnejšie, aby 
Slovensko v blízkej budúcnosti sprivatizovalo maximálne možnú výmeru pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu. 
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elektrickej energie, otvorenie elektroenergetického a plynárenského trhu konkurencii, eliminácia 
administratívnej cenotvorby a tomu zodpovedajúce konečné zrušenie krížových dotácií pred 
vstupom do EÚ. Vzhľadom na meškanie, ktoré sa v poslednom čase vyskytlo v procese 
cenových úprav, bude následné zvyšovanie cien bolestivejšie a pocítia ho najmä domácnosti 
s nízkym príjmom. Ako uvádzame nižšie, táto skutočnosť môže vyvolať potrebu špecifi ckých 
zmierňovacích opatrení.

Reštrukturalizácia a privatizácia

2.74 Reštrukturalizácia energetického sektora výrazne pokročila. Slovenský plynárenský 
podnik (SPP) vrátane plynovodnej siete bol predaný konzorciu, ktoré tvoria Gasprom, RuhrGas, 
a Gaz de France (za cenu rovnajúcu sa 13% HDP). Aj keď bol predaný ako zabehnutý a fungujúci 
podnik, je potrebné, aby sa od SPP odčlenili distribučné činnosti. Právne a účtovné rozčlenenie 
v elektroenergetickom sektore bolo ukončené v roku 2001 rozdelením Slovenských elektrární 
(SE, bývalý integrovaný energetický podnik) na prenosovú a výrobnú spoločnosť (k odčleneniu 
rozvodných sietí došlo už v roku 1993). Tri regionálne distribučné spoločnosti budú v roku 2002 
sprivatizované v prospech strategických investorov, pričom vláda oznámila, že ďalším krokom 
bude privatizácia výroby elektrickej energie. V plnom vlastníctve štátu by mal zostať len prenos 
elektrickej energie.

2.75 Čo sa týka privatizácie SE, najlepšou voľbou z hľadiska rýchlosti, fl exibility a výnosnosti 
privatizácie bude predať jadrové a nejadrové zariadenia na výrobu energie oddelene, a nie ako 
jeden právny subjekt. Jedným z dôvodov je ten, že v tomto regióne – ani inde vo svete, okrem 
Veľkej Británie a Spojených štátov – neexistuje precedens v predaji jadrovej elektrárne, a preto 
je ťažké odhadnúť, ako dlho by trval predaj zariadení v jednom balíku, alebo či je takýto predaj 
vôbec uskutočniteľný.44 Bude teda lepšie nepripustiť, aby táto otázka oddialila celý proces 
privatizácie

Konkurencia a regulácia

2.76 Existuje ešte jeden zásadný dôvod, prečo uprednostniť predaj SE systémom zariadenie 
po zariadení; konkrétne, posilnenie konkurencie na úrovni výroby energie. To bude výrobcov 
stimulovať, aby znižovali náklady na výrobu a zároveň by to bolo v súlade s vývojom na strane 
dopytu. Podľa súčasného časového harmonogramu by sa mal elektroenergetický trh postupne 
otvárať tzv. oprávneným zákazníkom. Dôjde k tomu znížením minimálne požadovaného 
odberového prahu pre prístup na trh zo 100 GWh v roku 2002 na 9 GWh v roku 2005 
a otvorením slovenského trhu zahraničným dodávateľom. Prístup zahraničných dodávateľov 

44 Jedna otázka sa týka pred-investičného prieskumu (due diligence) potenciálnych investorov do atómových elektrární – fi nančného (so 
zvláštnym zreteľom na dlh Mochoviec) a environmentálneho, so zameraním na prevádzkovú bezpečnosť a veľmi dôležité otázky vyraďovania 
reaktorov. Bohunice 1 a 2 zrejme investorov lákať nebudú, keďže vyraďovanie reaktorov z prevádzky sa uskutoční v rokoch 2006-2008. 
Bohunice 3 a 4 a Mochovce 1 a 2 sú v tomto ohľade menej problematické, ale stále by išlo o neľahkú úlohu.
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bude v prvom období obmedzený 5 percentami domácej spotreby. Keď Slovenská republika 
uzatvorí recipročné dohody – o čo by sa mala snažiť – počet aktérov na elektroenergetickom trhu 
bude postupne narastať. 

2.77 Podobne sa začal otvárať aj plynárenský trh (do 20% trhu k 1. januáru 2002). Prístup na 
trh by sa mal postupne rozširovať, najskôr pre všetky elektrárne, teplárne a veľkoodberateľov 
s ročným odberom nad 20 miliónov m3, a neskôr pre všetkých odberateľov okrem domácností. 
Do roku 2008 (t.j. keď sa skončí platnosť kontraktu s Gazpromom) by vláda mala SPP zaviazať 
dodávať plyn oprávneným zákazníkom v miestach vstupu plynovodu na územie SR za ceny a za 
podmienok, ktoré sú ekvivalentné kontraktom na dovoz plynu.

2.78 Okrem toho, konkurencia na energetickom trhu uľahčí úlohu novovytvoreného Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Skúsenosti ukazujú, že „vrodeným“ problémom 
každého regulačného orgánu je vybudovať si autoritu a udržať si nezávislosť. Je preto lepšie 
uplatňovať skôr obmedzenú, než príliš ambicióznu agendu. Napríklad existencia konkurencie 
na veľkoobchodnej úrovni trhu by mala obmedziť potrebu ÚRSO regulovať ceny v podstate na 
činnosť prirodzených monopolných sietí dodávajúcich energiu domácnostiam a podnikovým 
maloodberateľom. Podobne aj rozčlenenie výroby, prenosu a distribúcie znižuje nebezpečenstvo, 
že sieťoví operátori zneužijú svoje monopolné postavenie v jednom sektore na posilnenie ich 
konkurenčnej pozície v inom sektore. 

2.79 Aby takýto trhový model fungoval, musia mať tretie strany prístup k sieťam. Zásady 
tohto prístupu boli stanovené vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR z decembra 2001. 
Vyhláška sa momentálne novelizuje, aby bola v plnom súlade so smernicami EÚ o postupnom 
otváraní plynárenských a elektroenergetických trhov. ÚRSO má tiež oprávnenie stanovovať 
poplatky za prístup tretím stranám. Režim cenovej regulácie pre oblasť distribúcie elektrickej 
energie a dopravy plynu bol už defi novaný. Ďalším krokom bude stanovenie poplatkov za prenos 
elektrickej energie, čo sa uskutoční v priebehu roka 2002 na základe podkladov od spoločností 
podliehajúcich regulácii.

Tvorba cien

2.80 Úlohou ÚRSO bude tiež dohľad nad úpravami taríf pre domácnosti na úroveň, ktorá bude 
plne pokrývať náklady v súlade so zásadami EÚ. Napriek tomu, že prvé kolo zvyšovania taríf 
sa už uskutočnilo (v rokoch 1998 až 2000 sa ceny elektrickej energie strojnásobili a ceny plynu 
zdvojnásobili), nie sú tarify za elektrinu, ale najmä za plyn, ešte zďaleka v súlade so smernicami 
EÚ. Najmä ceny pre domácnosti sú výrazne pod cenovou úrovňou v ostatných európskych 
štátoch OECD. Medzi kandidátskymi krajinami strednej Európy má Slovenská republika jedny 
z najnižších taríf elektrickej energie a plynu. Aj keď sa objem krížových dotácií znížil, pomer taríf 
elektrickej energie pre domácnosti a podniky zostáva zhruba na úrovni dvoch tretín európskeho 
priemeru OECD a v prípade plynu dokonca len na úrovni jednej štvrtiny európskeho priemeru 
OECD. Po úpravách taríf plynu pre priemyselných odberateľov v roku 2002 klesol pomer taríf 
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pre domácnosti a priemysel opäť pod 1 (v porovnaní s 2,7 v OECD) (pozri tabuľky 2.21 a 2.22). 
Vedľajším účinkom takýchto nízkych cien je nadmerná stimulácia spotreby energie, čo vyvoláva 
neprimeraný tlak na platobnú bilanciu.45

2.81 V prípade plynu nízke ceny súvisia s netransparentným spôsobom, ktorým sa SPP darí 
riadiť svoju lukratívnu tranzitnú činnosť (SPP prevádzkuje kľúčový plynovod medzi Ruskom 
a západnou Európu). Časť z príjmov za tranzit je použitá na dotovanie taríf priemyselným od-
berateľom, časť na dotovanie taríf domácnostiam, a veľká časť zostávajúceho príjmu je použitá 
na fi nancovanie internej neefektívnosti podniku. Na druhej strane, SE si takýto luxus nemôžu 
dovoliť. Vzhľadom na zúžený priestor na krížové dotácie sa fi nančná a obchodná pozícia SE 
zhoršila do takej miery, že SE nie sú schopné 
refi nancovať svoje dlhy bez štátnych záruk. 

2.82 Zosúladenie taríf so smernicami 
EÚ si teraz môže vyžiadať zvýšenie taríf 
pre obyvateľstvo rádovo o 40% v prípade 
elektrickej energie a o vyše 100% v prípade 
plynu. Prijatý model spočíva vo zvyšovaní 
taríf elektrickej energie pre domácnosti 
tempom rovnajúcim sa štvornásobku 
miery infl ácie až do dosiahnutia cieľovej 
úrovne. Pre plyn však takýto harmonogram 
neexistuje (čiastočne preto, že ÚRSO preberá 
kompetencie v tejto oblasti od Ministerstva 
fi nancií k 1. januáru 2003). Keďže dátum 
vstupu do EÚ sa rýchlo blíži a potreba 
fi skálnej konsolidácie je urgentná, priestor 
na postupné zavádzanie nových taríf je 
veľmi úzky. Za týchto okolností by vláda 
mala celý proces čo najviac urýchliť, podľa 
možnosti ešte v roku 2002. Mala by zvážiť 
možnosť súbežného zavedenia zvláštneho 
odvodu, ktorým sa zdaní mimoriadny zisk 
plynúci z deregulácie, ktorý by inak zostal 
v sprivatizovanom SPP. 

Zmierňovacie opatrenia

2.53 Sociálny dopad takýchto skokových nárastov taríf môže byť veľmi tvrdý. Slovenské do-
mácnosti vydávajú v súčasnosti na energiu 11% svojho čistého príjmu; po úpravách taríf by sa 

45 Na pozadí klesajúcich reálnych cien za elektrickú energiu sa jej spotreba v domácnostiach v rokoch 1993 až 1999 zvýšila o 53%.

Tabuľka 2.21: Ceny elektrickej energie 
a zemného plynu pre konečných odberateľov
Elektrina (US cent/kWh) 1993 2000 2001

Priemysel:

 Slovenská republika 5,00 4,2 4,4

 Česká republika 5,25 4,3 4,6

 Maďarsko 5,29 4,9 4,8

 Poľsko 3,30 3,7 4,4

 OECD Európa 7,21 6,5 -

Domácnosti:

 Slovenská republika 3,00 5,0 6,3

 Česká republika 2,92 5,4 6,1

 Maďarsko 4,28 6,5 6,4

 Poľsko 4,63 6,5 7,4

 OECD Európa 11,13 13,0 -

Zemný plyn (USD/107Kcal) 1993 2000 2001

Priemysel:

 Slovenská republika 120,9 101,8 102,5

 Česká republika 131,4 147,6 154,4

 Maďarsko 127,9 1524,9 148,4

 Poľsko 115,9 133,0 -

 OECD Európa 149,5 151,3 -

Domácnosti:

 Slovenská republika 75,5 108,6 112,6

 Česká republika 95,4 214,1 222,6

 Maďarsko 117,0 166,3 172,2

 Poľsko 153,9 247,5 254,7

 OECD Európa 398,6 404,7 -
Pramene: IEA a MH SR



2. Štrukturálna transformácia 97

toto percento mohlo zvýšiť na 18. Podstatnú časť 
zvýšených taríf plynu by domácnosti pociťovali 
nepriamo, cez zvýšené náklady na vykurovanie. 
Situácia bude horšia v domácnostiach s nízkym 
príjmom, keďže ich účty za energiu by sa mohli 
zvýšiť z 18% na 32% čistého príjmu; toto percen-
to by sa potenciálne mohlo zvýšiť až na 50-60% 
v prípade dôchodcov alebo osamelých rodičov. 

2.84 Ako je vysvetlené v kapitole 3, existujúci 
systém príspevkov na bývanie nie je navrhnutý 
tak, aby pomohol nízkopríjmovým rodinám 
vyrovnať sa s takouto záťažou. Lepším riešením 
by bolo spoliehať sa na nasledujúce nástroje: 46

(i) Adresná sociálna tarifa pre prvý blok základnej spotreby energie (odhadom 100 
kWh na varenie, svietenie a chladenie) vo výške polovice štandardnej tarify. 
Náklady na tento program (odhadom 0,1% HDP, pri nárokovateľnosti do 1.5 
násobku životného minima) by sa pokryli špeciálnym poplatkom vyberaným od 
všetkých odberateľov z kategórie domácností.

(ii) Adresná dotácia na základnú spotrebu tepla (a teplej vody). Za predpokladu, že 
nárokovateľnosť bude na rovnakej úrovni ako pri sociálnej tarife za elektrickú 
energiu a veľkosť dotovaného základného odberového bloku bude rovná polovici 
priemernej spotreby (116 GJ za rok a domácnosť), výdavky zo štátneho rozpočtu 
na tento program dosiahnu približne 0,15% HDP (iné možnosti fi nancovania by 
boli nepraktické). Toto je porovnateľné s takmer 1 percentuálnym bodom HDP, 
ktoré by zvýšenie taríf prinieslo od spotrebiteľov (dve tretiny z čoho by vláda 
mala získať zdanením zisku a dividendami z SPP).

2.85 Uvedené dočasné dotácie by sa mali postupne znižovať až odstrániť paralelne s tým, 
ako sa budú do životného minima premietať zvýšené náklady na energiu na základe aktuálnych 
údajov zo zisťovania rodinných účtov (pozri kapitolu 3).

46 Pozri Vol, Sarah, a Andrej Juris, “Alleviation of Social Impacts of Energy Tariff Rationalization in Slovakia, (Zmierňovanie sociálnych 
dopadov racionalizácie energetických taríf”, National Economic Research Associates, Washington, jún 2002.
 Pozri Vol, Sarah, a Andrej Juris, “Alleviation of Social Impacts of Energy Tariff Rationalization in Slovakia, (Zmierňovanie sociálnych dopadov 
racionalizácie energetických taríf”, National Economic Research Associates, Washington, jún 2002.

Tabuľka 2.22: Pomer cien energie 
pre domácnosti a priemysel

1993 2000 2001
Elektrická energia
Slovenská republika 0,60 1,19 1,43
Česká republika 0,56 1,26 1,33
Maďarsko 0,81 1,33 1,33
Poľsko 1,40 1,76 1,68
OECD Európa 1,80 2,00 -
Zemný plyn 
Slovenská republika 0,62 1,07 1,10
Česká republika 0,73 1,45 1,44
Maďarsko 0,91 1,33 1,16
Poľsko 1,33 1,86 -
OECD Európa 2,67 3,98 -

Prameň: Interné prepočty založené na údajoch IEA a MH SR
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ZÁVERY

2.86 Pozitívny zvrat, ku ktorému došlo v podnikovom sektore v uplynulých rokoch, je v mno-
hých ohľadoch pozoruhodný. V dôsledku toho podniky, ktoré prežili proces zmien, stoja na 
pevnejších fi nančných základoch, omnoho ľahšie sa integrujú a obstoja na jednotnom trhu EÚ. 
Ofi ciálny vstup do EÚ dá tomuto procesu novú dynamiku. V záujme toho, aby Slovensko vstú-
pilo do EÚ dobre pripravené, je potrebné pokračovať v reformách na širokom fronte a hlavnú 
pozornosť zamerať na nasledovné priority: 

(i) Spriechodnenie procesu riešenia dlhov – vrátane spustenia dlho meškajúcej 
reformy súdnictva (pozri kapitolu 5) – v záujme uľahčenia druhého kola 
prevodov vlastníctva od tých, ktorí získali majetok za Mečiarovej éry (vrátane 
riešenia portfólia SKA) a odstránenia kritických prekážok, ktoré bránia bankám 
poskytovať úvery MSP.

(ii) Posilnenie regulačného rámca činnosti bankového sektora, okrem iného tým, že sa 
zavedie povinné používanie IAS (najskôr bankami a neskôr aj ostatnými podnik-
mi) a zabráni sa tomu, aby zámer vytvoriť integrovaný regulačný orgán pre celý 
fi nančný sektor neoslabil úsilie budovať dohľadové kapacity súčasných regulač-
ných orgánov (NBS a ÚFT), ktoré vznikom integrovaného regulátora zaniknú.

(iii) Zrýchlenie reštrukturalizácie poľnohospodárskeho sektora pred vstupom 
do Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, okrem iného zrýchlením 
privatizácie pôdy, na ktorú neboli vznesené vlastnícke nároky, ako aj zoštíhlením 
a presmerovaním podporných programov podľa vzoru CAP.  

(iv) Zrušenie vnútornej hranice v rámci colnej únie ČR a SR (CÚ) ešte pred vstupom do 
EÚ, v záujme odstránenia prekážok vzájomného obchodu, ale aj ako prostriedok 
na zrýchlenie harmonizácie obchodného režimu s požiadavkami EÚ. 

(v) Podpora každej iniciatívy prijatej v kontexte kapitoly Hospodárska súťaž, ktorá 
bola predmetom rokovania s EÚ, s cieľom zharmonizovať daňové stimuly 
ponúkané višegrádskymi krajinami na čo najnižšej úrovni.

(vi) Pokračovanie v úpravách taríf za energie a zosúladenie ich tvorby so smernicami 
EÚ (ide o zvýšenie rádovo o 40% v prípade elektrickej energie a vyše 100% 
v prípade plynu), pričom domácnostiam s nízkym príjmom by sa základná 
spotreba účtovala na základe adresne zľavnenej tarify.

(vii) Privatizácia výroby elektrickej energie (pričom predaj jadrových a nejadrových 
zariadení na výrobu energie by sa uskutočnil oddelene).
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3. REGIONÁLNE DIMENZIE

3.1 Vzhľadom na blížiaci sa dátum vstupu do EÚ sa otázka regionálneho rozvoja – čo je jedna 
z hlavných oblastí záujmu EÚ – rýchlo stáva politickou prioritou Slovenskej republiky. Veľkosť 
potenciálneho fi nancovania je značná (do 4% HDP vo forme transferov z EÚ plus spoluúčasť 
z domácich zdrojov) a je preto reálne očakávať, že tieto prostriedky pomôžu Slovensku priblížiť 
sa k úrovni EÚ. Absenciou dôkladne premyslenej stratégie by sa však tento potenciál mohol 
ľahko premárniť.

3.2 Táto kapitola vysvetľuje, že aj pri existencii značných regionálnych rozdielov vo výške 
domáceho produktu na obyvateľa by sa význam týchto rozdielov nemal mylne interpretovať pri 
tvorbe a plánovaní rozvojových programov. Po prvé, nie je možné jednoznačne konštatovať, že 
by rozdiely boli obzvlášť veľké v porovnaní s európskymi štandardami. Po druhé, tieto rozdiely 
sa nezväčšujú. Po tretie, do rozdielov v príjme domácností sa premietajú len veľmi obmedzene. 
Toto je čiastočne dané spôsobom, akým fungujú štruktúry trhu práce (centralizované kolektívne 
vyjednávanie a stanovovanie minimálnych miezd na celoštátnej úrovni), ako ja vplyvom 
jednotných sociálnych transferov. Kombinácia týchto dvoch faktorov bohužiaľ prispieva 
k pretrvávaniu výrazných regionálnych disparít z hľadiska zamestnanosti. Prvá časť ďalšieho 
textu sa zaoberá rozličnými dimenziami regionálnych disparít a súvisiacimi politickými 
implikáciami.

3.3 Skúsenosti iných krajín s nízkym HDP po vstupe do EÚ naznačujú, že rýchla konvergencia 
príjmovej úrovne môže byť spojená s prvotným zväčšením regionálnych rozdielov z hľadiska 
HDP na obyvateľa, keďže rast sa najskôr lokalizuje do „centier rastu“. Druhá časť sa zaoberá 
tým, ako je možné tieto skúsenosti aplikovať na Slovenskú republiku.

3.4 Na základe uvedeného v záverečnej časti načrtávame kontúry toho, o čom by mala byť 
stratégia regionálnej konvergencie v prípade Slovenskej republiky. Jedným z aspektov môže 
byť sústredenie investícií do obmedzeného počtu centier rastu – počnúc Bratislavou – kde budú 
externé efekty na produktivitu najvyššie, a až potom by nasledovalo rozširovanie týchto efektov 
smerom na východ. V záujme dosiahnutia cieľov fi skálnej konsolidácie by sa intervenčné 
politiky mali realizovať skôr presmerovaním než rozšírením vládnych programov smerom ku 
kľúčovým strategickým cieľom (regióny, sektory). Aby bola táto stratégia úspešná, bude si 
vyžadovať reformu v oblasti pracovnoprávnej a sociálnej tak, aby boli ľudia väčšmi stimulovaní 
migrovať tam, kde sa tvoria pracovné miesta, a aby motivovala podniky etablovať sa aj mimo 
bratislavského centra rastu.

ÚROVEŇ A ZDROJE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV

3.5 Ako zdôrazňuje väčšina pozorovateľov slovenskej ekonomiky, medzi moderným a dobre 
prosperujúcim Bratislavským krajom a omnoho chudobnejším zvyškom krajiny existujú výraz-
né rozdiely. S približne 11-percentným podielom na počte obyvateľov SR produkuje Bratislava 
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viac než 22% HDP krajiny. Ak 
použijeme regionálne členenie do 
ôsmich regiónov na úrovni NUTS 
3 (podľa nomenklatúry Eurosta-
tu), zistíme, že HDP na obyvateľa 
v Bratislavskom kraji dosahuje 
dvojnásobok celoštátneho prie-
meru a takmer trojnásobok úrovne 
najchudobnejšieho slovenského 
kraja, Prešovského (pozri tabuľku 
3.1).

3.6 Tieto disparity vyplývajú 
z rozdielov v produktivite práce 
a nezamestnanosti (pozri tabuľku 3.2). Bratislava je na tom najlepšie v obidvoch ukazovate-
ľoch.

Zdroje regionálnych rozdielov v produktivite

3.7 Kombinácia mnohých faktorov spôsobuje, že Bratislava je produktívnejšia ako zvyšok 
krajiny: povaha výrobnej štruktúry, hustota malých a stredných podnikov (MSP), vyššie miery 
investícií, väčšia príťažlivosť pre priame zahraničné investície, blízkosť regiónu a jeho prepojenie 
na trhy EÚ, ako aj komparatívna koncentrácia vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov.

 3.8 Výrobná štruktúra. Štrukturálna zmena z industriálnej ekonomiky sústredenej okolo 
veľkých štátnych podnikov, mnohých v ťažkom priemysle, smerom k ekonomike založenej 
najmä na službách a prevahe malých a stredných podnikov, nebola rovnako rýchla a úspešná 
vo všetkých regiónoch. Dva najbohatšie regióny, Bratislava a Košice, sú tiež regiónmi, ktoré 
dosiahli najvýraznejší pokrok v posune 
smerom k ekonomike založenej na službách 
a ktoré majú v súčasnosti najvyšší podiel 
služieb na produkcii spomedzi všetkých 
slovenských regiónov (pozri graf 3.1). 
Služby sa podieľajú takmer tromi štvrtinami 
na pridanej hodnote a zamestnanosti v 
Bratislave. Opačným extrémom sú veľké 
časti južného a východného Slovenska, ktoré 
trpia výrazným prepadom poľnohospodárskej 
produkcie (pozri kapitolu 2), ako aj 
priemyselné mestá postihnuté kolapsom 
zbrojárskej výroby.

Tabuľka 3.1: Regionálny HDP na obyvateľa pri PPS*, 
1996-99 (v percentách)
 % priemeru EÚ % priemeru SR

Kraj 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

Bratislavský 92 100 99 100 203 203 202 197

Trnavský 51 51 50 55 106 106 103 109

Trenčiansky 44 44 44 46 92 93 91 92

Nitriansky 37 39 40 42 82 82 83 83

Žilinský 38 40 41 42 84 84 84 83

Banskobystrický 42 43 44 45 91 91 90 90

Prešovský 30 31 32 32 66 66 66 65

Košický 44 44 47 50 93 93 97 99

Slovenská republika 46 48 49 50 100 100 100 100
Pramene: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Eurostat a interné prepočty.
*PPS = štandard kúpnej sily

Tabuľka 3.2: Regionálne rozdiely 
v produktivite a zamestnanosti

Kraj
Produktivita a 
(% priemeru)

Miera 
zamestnanosti b 

Bratislavský 158,7 60,2

Trnavský 105,5 50,1

Trenčiansky 88,9 50,2

Nitriansky 89,7 44,9

Žilinský 82,3 48,9

Banskobystrický 95,3 45,8

Prešovský 67,8 46,5

Košický 109,6 43,8

Spolu 100,0 48,5
a. Regionálna pridaná hodnota na pracovníka, 1999.
b. K roku 2001.
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3.9 Úloha MSP. Malé a stredné podniky (MSP) sú typicky hnacou silou transformačného 
procesu. V tomto ohľade je Bratislava na tom opäť omnoho lepšie ako všetky ostatné regióny. 
Aj keď v Bratislavskom kraji žije 
11% slovenskej populácie, má v ňom 
sídlo viac než 32% všetkých malých 
podnikov do 50 zamestnancov (pozri 
tabuľku 3.3).

3.10 Miera investícií Väčšia 
časť investovaného kapitálu je 
koncentrovaná v Bratislavskom kraji. 
Pomer investícií k HDP v tomto kraji 
dosahuje dlhodobo dvojnásobok 
celoštátneho priemeru (pozri tabuľku 
3.4). V prepočte na obyvateľa dosahujú 
investície v Bratislavskom kraji 6,4 
násobok priemeru všetkých ostatných 
krajov a 14 násobok výšky investícií v Prešovskom kraji.

3.11 Priame zahraničné investície. Jedným z faktorov tak vysokej miery investícií je, že 
Bratislava prilákala podstatnú časť prílivu PZI (pozri tabuľku 3.5). Ku koncu roka 2001 bolo 
51,4% objemu PZI v podnikovom sektore koncentrovaných v Bratislave. Jediný región, ktorý sa 
k Bratislave priblíži, boli Košice po kúpe VSŽ spoločnosťou U.S. Steel Corp. 

Graf 3.1: Regionálna pridaná hodnota a zamestnanosť podľa odvetvia, 1999 

Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Tabuľka 3.3: Regionálne rozloženie malých 
a stredných podnikov, 2001 (v percentách)

Kraj
do 50 

zamestnancov
50–250 

zamestnancov
Populácia 

(%)

Bratislavský 32 20 11

Trnavský 8 11 10

Trenčiansky 10 12 11

Nitriansky 8 13 13

Žilinský 10 12 13

Banskobystrický 11 11 12

Prešovský 10 12 15

Košický 13 10 14

SLOVENSKO 100 100 100
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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3.12 Geografi cká lokalita 
a vzdialenosť od trhov. Podobne 
ako v iných ekonomikách 
strednej a východnej Európy, 
geografi a zohráva dôležitú úlohu 
pri prijímaní rozhodnutí o PZI. 
Empirické štúdie investičných 
tokov potvrdzujú, že zahraničné 
investície motivuje blízkosť 
trhov.47 Regiónom situovaným 
na západe a pozdĺž hlavných 
dopravných koridorov sa darí 
oveľa lepšie ako regiónom 
situovaným popri východných 
hraniciach s Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou. Západoeurópske centrá situované v blízkosti 
hraníc s kandidátskymi krajinami majú obzvlášť výrazný vplyv na hraničné regióny susediacich 
krajín.48 Bratislava má veľkú výhodu spočívajúcu v blízkosti západných trhov, prístupe 
k rozhodovacím štruktúram, dobrej infraštruktúre a existencii sieťových ekonomík. Blízkosť 
Bratislavy a Rakúska do značnej miery vysvetľuje vysoký príliv PZI do Trnavského kraja.

3.13 Regióny na východe krajiny sú v opačnej situácii. Hraničia s podobne chudobnými 
a ekonomicky problematickými regiónmi v susedných krajinách a sú pomerne značne vzdialené 

47 Boeri, T., et al. (2000), The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States (Dopad rozšírenia 
smerom na Východ na zamestnanosť a trhy práce v členských štátoch EÚ), správa pre Direktoriát EK pre zamestnanosť a sociálne veci,, 
European Integration Consortium (DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER), Berlín/Miláno, Nemecko/Taliansko; Döhrn, R. (1996), EU Enlargement 
and Transformation in Eastern Europe: Consequences for Foreign Investment in Eastern Europe, (Rozšírenie EÚ a transformácia vo východnej 
Európe: dôsledky pre zahraničné investície vo východnej Európe) Konjunkturpolitik, Roč. 42, č. 2-3, s. 113-132.
48 Gorzelak, G., and Zarycki, G. (1995), Regional Development and Policy in Poland after 1990 (Politika regionálneho rozvoja v Poľsku po 
1990), EUROREG, Varšavská univerzita

Tabuľka 3.4: Tvorba hrubého fi xného kapitálu
podľa krajov, 1996-99 (percento HDP)
Kraj 1996 1997 1998 1999 Priemer
Bratislavský 68,7 67,4 68,2 61,3 66,4
Trnavský 18,3 19,8 21,7 15,2 18,7
Trenčiansky 20,8 31,7 31,4 21,5 26,4
Nitriansky 28,5 31,4 42,8 31,0 33,4
Žilinský 24,6 24,3 26,9 20,5 24,1
Banskobystrický 24,9 26,6 27,3 19,3 24,5
Prešovský 17,1 17,9 17,8 13,1 16,5
Košický 29,8 30,9 31,7 26,6 29,7
Spolu 34,2 35,9 38,0 30,4 34,6

Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Tabuľka 3.5: Priame zahraničné investície podľa krajov, 1999-2001
Objem PZI Podnikový sektor Spolu (vrátane bankového sektora)

  
mil. 
USD

  %   
mil. 
USD 

  %  

Kraj 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Bratislavský 1.035 1.749 1.856 53,1 51,9 51,4 1.342 2.069 2.550 59,5 56,0 59,3
Trnavský 201 200 197 10,3 5,9 5,5 201 200 197 8,9 5,4 4,6
Trenčiansky 153 143 144 7,9 4,2 4,0 153 143 144 6,8 3,9 3,3
Nitriansky 86 94 145 4,4 2,8 4,0 86 94 145 3,8 2,6 3,4
Žilinský 78 175 194 4,0 5,2 5,4 78 175 194 3,4 4,7 4,5
Banskobystrický 111 112 188 5,7 3,3 5,2 111 112 188 4,9 3,0 4,4
Prešovský 99 98 110 5,1 2,9 3,1 99 98 110 4,4 2,6 2,6
Košický 187 802 773 9,6 23,8 21,4 187 802 773 8,3 21,7 18,0
SLOVENSKO 1.949 3.373 3.608 100 100 100 2.256 3.692 4.302 100 100 100

Prameň: Národná banka Slovenska
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od svojich hlavných budúcich trhov v EÚ, 
ako aj od morsko-riečnych prístavov, ako 
Rotterdam a Hamburg. Potenciálnych 
investorov v regióne, najmä v sektore 
spracovania poľnohospodárskych produktov, 
ľahkom priemysle a cestovnom ruchu, 
odrádza nerozvinutá cestná infraštruktúra.

3.14 Koncentrácia vysokoškolsky 
vzdelaných pracovníkov. Ďalší dôvod, 
prečo investori uprednostňujú Bratislavu 
pred ostatnými lokalitami, je vysoká 
koncentrácia vysokoškolsky vzdelaných 
pracovníkov (pozri tabuľku 3.6). 
Bratislava má takmer 2,5 krát vyšší podiel 
vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov ako 
je celoštátny priemer. Toto je tiež dôvodom 
vysokej miery produktivity a nízkej nezamestnanosti v regióne. Dokonca aj v regiónoch s veľmi 
vysokou nezamestnanosťou je pravdepodobnosť nezamestnanosti vysokoškolsky vzdelaného 
človeka trikrát nižšia.

Zmierňujúce faktory

3.15 Napriek uvedenému by sa význam týchto regionálnych faktorov nemal príliš preceňovať. 
Existujú dobré dôvody domnievať sa, že existujúce štatistiky (aj keď sú v plnom súlade 
s metodikou Eurostatu) realitu dostatočne neodrážajú. Po prvé, štatistiky o regionálnom HDP na 
obyvateľa v Bratislave zaznamenávajú pridanú hodnotu vytvorenú početnou pracovnou silou, 
ktorá do Bratislavy dochádza za prácou. Ak sa regionálny produkt podelí počtom obyvateľov 
(bez ohľadu na počet ľudí, ktorí sú tu zamestnaní), výsledkom je nadhodnotený údaj o výške 
HDP na obyvateľa v regióne Bratislavy. Navyše, pri výpočte štatistík regionálneho HDP 
na obyvateľa pri PPS sa používa jednotný súbor cien pre celú krajinu. Ceny sú zobraté len 
z prieskumu uskutočneného v Bratislave, kde sú ceny vyššie ako inde, čo vedie k podceneniu 
komparatívnych úrovní HDP v ostatných oblastiach.

3.16 Po druhé, ak neberieme do úvahy krajné hodnoty v Bratislave a Prešove, sú regionálne 
odchýlky v HDP na obyvateľa v skutočnosti pomerne malé. Vo všetkých ostatných krajoch je 
HDP v rozpätí 42% až 55% priemeru EÚ (pozri tabuľku 3.1). Po tretie, je potrebné poznamenať, 
že regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa sa v posledných rokoch zmenšovali, nie zväčšovali 
(pozri tabuľku 3.1).

3.17 Po štvrté, takýto rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom krajiny nie je výnimočný 
ani na európskej úrovni. Rozdiel v HDP na obyvateľa medzi Prahou či centrálnym Londýnom 

Tabuľka 3.6: 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných na počte 
nezamestnaných a celkovej ekonomicky 
aktívnej populácii, 2001
(v percentách)

Kraj
Nezamestnaní 

(%)
Ekonomicky aktívna 

populácia * (%)
Bratislavský 5,3 24,1

Trnavský 2,1 9,4

Trenčiansky 2,5 9,6

Nitriansky 2,9 9,4

Žilinský 2,8 9,1

Banskobystrický 2,9 9,2

Prešovský 3,6 10,0

Košický 2,7 8,6

Spolu 3,0 11,2
* Obyvateľstvo vo veku 15 rokov a vyššie.
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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a celoštátnymi priemerom v ČR, resp. Veľkej 
Británii je dokonca ešte väčší ako v Slovenskej 
republike (pozri tabuľku 3.7). Veľkosť rozdielu 
medzi regiónom hlavného mesta a zvyškom 
krajiny v skutočnosti do veľkej miery závisí 
od geografi ckej veľkosti štatistického regiónu, 
ktorého súčasťou je hlavné mesto. Čím je región 
hlavného mesta menší, tým skôr bude rozdiel 
v HDP na obyvateľa väčší, pretože to odráža 
zvyšujúcu sa hustotu ekonomických aktivít 
smerom do centra mesta. V Poľsku a Maďarsku 
sa rozdiel v HDP na obyvateľa medzi regiónom 
hlavného mesta a zvyškom krajiny môže zdať 
menší, ale to je čiastočne preto, že regióny NUTS-3 Bratislavy, Prahy a centrálneho Londýna 
sú veľmi malé, kým regióny NUTS-3 Varšavy a Budapešti zahŕňajú aj široký okruh okolitých 
oblastí.

Dopad na životnú úroveň

3.18 Okrem toho, pri zohľadnení vplyvu 
sociálnej záchytnej siete a ukazovateľov trhu 
práce, sú rozdiely v príjmoch domácností medzi 
jednotlivými krajmi oveľa menšie, ako rozdiely 
v HDP na obyvateľa (pozri tabuľku 3.8). Rozdiel 
medzi najvyšším a najnižším disponibilným 
príjmom medzi jednotlivými krajmi predstavuje 
ledva 34%. Bolo by prekvapivé, keby regionálne 
rozdiely v životných nákladoch boli výrazne 
menšie.

3.19 Avšak pôsobiace mechanizmy skutočne 
zhoršujú len jedinú formu regionálnej disparity, ktorá dáva dôvod k obavám: mieru (ne)zamest-
nanosti. Vzhľadom na vplyv centralizovaného kolektívneho vyjednávania (a celoštátne mzdové 
tarify, ktoré sú výsledkom kolektívneho vyjednávania) a jednotne stanovovanej minimálnej 
mzdy, sú medzi jednotlivými krajmi omnoho nižšie odchýlky v úrovni miezd, než by opodstat-
ňovali rozdiely v produktivite práce (pozri tabuľku 3.9). Táto situácia je mimoriadne vypuklá 
v sektore priemyslu: kým rozdiel produktivity práce v priemysle v najproduktívnejšom a najme-
nej produktívnom kraji je 3,5 násobný, rozdiel v mzdách pracovníkov priemyslu v týchto dvoch 
krajoch je menší ako 50%.

3.20 Čistým výsledkom je, že vyššia jednotková cena práce predražuje náklady na výrobu 
v problémových regiónoch, a to bez ohľadu na ďalšie zhoršujúce faktory, ako napríklad dopravné 

Tabuľka 3.7: Relatívna úroveň HDP 
na obyvateľa vo vybraných regiónoch 
hlavných miest, 1999
(percento celoštátneho priemeru)
 Centrálny Londýn * 238

 Praha 212

 Bratislava 198

 Brusel 152

 Mazowieckie (Varšava) 151

 Kozep-Magyarorszag (Budapešť) 149

 Viedeň* 146
* Údaje za rok 1998.
Pramene: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Eurostat 
a interné prepočty.

Tabuľka 3.8: Hrubý a čistý peňažný 
príjem na osobu a mesiac, 2000
(percento celoštátneho priemeru)

Kraj
Hrubý peňažný 

príjem
Čistý peňažný 

príjem

Bratislavský 125 122

Trnavský 96 96

Trenčiansky 97 97

Nitriansky 98 100

Žilinský 93 93

Banskobystrický 99 99

Prešovský 90 91

Košický 102 101

Spolu 100 100
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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náklady (pozri vyššie). Nie je 
preto žiadnym prekvapením, 
že miera zamestnanosti, ktorej 
sa venujeme za začiatku tejto 
kapitoly (pozri tabuľku 3.2) 
je najvyššia v tých regiónoch, 
kde je najpriaznivejší pomer 
miezd k produktivite, alebo 
že tieto regióny prilákali 
najviac priamych zahraničných 
investícií.

3.21 Existencia veľkých 
sociálnych transferov smerom 
k nezamestnaným činí situá-
ciu znesiteľnou a obmedzuje 
nepriaznivé dopady na disponibilný príjem domácnosti (ako je vidno z tabuľky 3.8). Avšak 
dopad sociálnych transferov ide ešte ďalej. Keďže sociálne dávky sú jednotné, zabezpečujú ich 
poberateľom v chudobnejších regiónoch 
vyššiu kúpnu silu. Preto neprekvapuje, že 
napriek veľkým rozdielom v mierach za-
mestnanosti medzi Bratislavou a zvyškom 
krajiny, má Slovenská republika najnižšiu 
mobility pracovnej sily medzi jednotlivý-
mi krajmi spomedzi krajín OECD.49 V Slo-
venskej republike sa v roku 2000 za prácou 
medzi krajmi presťahovali v priemere len 
3 osoby na 1000 obyvateľov, v porovnaní 
s regionálnou mobilitou vo väčšine krajín 
OECD na úrovni 10 až 25 migrantov na 
1000 obyvateľov.

3.22 Tento uniformný prístup k pracovnoprávnym vzťahom a systémom sociálneho 
zabezpečenia však len prispieva k prehlbovaniu regionálnej nezamestnanosti a tým k zväčšuje 
regionálne rozdiely namiesto toho, aby ich zmierňoval. Kým miera nezamestnanosti je 
v Bratislave dlhodobo na relatívne nízkej úrovni a výrazne pod celoštátnym priemerom (pozri 
tabuľku 3.10), vo všetkých ostatných krajoch dramaticky vzrástla v rokoch 1997 a 1999. Miera 
nezamestnanosti v kraji s najvyššou nezamestnanosťou bola 4,4 krát vyššia ako v Bratislave. 

Tabuľka 3.9: Regionálne rozdiely v produktivite 
a mzdách (percento celoštátneho priemeru)
 Hospodárstvo Priemysel

Produktivita 

a 
Priemerná

mzda b Produktivita
Priemerná 

mzda
Bratislavský 159 138 205 132
Trnavský 106 98 124 93
Trenčiansky 89 96 93 94
Nitriansky 90 89 80 93
Žilinský 82 94 71 90
Banskobystrický 95 91 100 90
Prešovský 68 84 61 84
Košický 110 103 104 103
Spolu 100 100 100 100

a. Regionálna pridaná hodnota na pracovníka, 1999.
b. K roku 2001.

49 Táto štatistika vychádza z administratívnych údajoch o trvalom pobyte občanov, čo môže podhodnotiť skutočnú veľkosť migračných tokov.

Tabuľka 3.10: Regionálna miera 
nezamestnanosti, 1997-2001
Kraj 1997 1998 1999 2000 2001

Bratislavský 4,1 5,1 7,2 6,4 5,8

Trnavský 10,6 12,5 16,3 14,9 15,5

Trenčiansky 8,3 10,8 13,5 12,7 12,7

Nitriansky 14,3 17,6 21,5 21,7 23,1

Žilinský 10,8 14,1 17,7 16,8 16,4

Banskobystrický 14,9 19,7 23,1 21,8 23,6

Prešovský 17,8 22,1 26,0 22,1 24,0

Košický 17,1 20,8 25,1 24,4 25,6

Spolu 12,5 15,6 19,1 17,9 18,6
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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DOPAD VSTUPU DO EÚ

3.23 Skúsenosti zo súčasných členských krajín EÚ naznačujú, že slovenská vláda bude stáť 
pred ťažkou voľbou ako čo najviac urýchliť približovanie smerom k úrovni EÚ a zároveň 
riešiť problém zaostávania niektorých regiónov. Vskutku, kým vo všetkých štátoch EÚ 
podporovaných z Kohézneho fondu (t.j., Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko) došlo 
určitému stupňu príjmovej konvergencie na národnej úrovni, vyrovnávanie rozdielov vo vnútri 
týchto krajín je veľmi pozvoľné. V krajinách, kde konvergencia prebiehala rýchlym tempom, 
bol hospodársky rast hnaný najmä rozvojom rastových centier (zvyčajne okolo hlavných miest 
a dôležitých aglomerácií), pričom relatívne pomalšie tempo rastu v ostatných častiach krajiny 
viedlo k zväčšovaniu regionálnych rozdielov.

3.24 Tento rozpor medzi ekonomickou efektívnosťou (t.j. rýchla konvergencia na národnej 
úrovni, poháňaná malým počtom rastových centier) a vyrovnávaním vnútroštátnych rozdielov 
potvrdilo a kvantifi kovalo niekoľko štúdií.50 Napríklad v rokoch 1991 až 1997 sa všetky regióny 
Írska približovali rýchlym tempom k priemeru EÚ, ale rozvoj južných a východných regiónov 
bol komparatívne výraznejší, v dôsledku čoho sa regionálne rozdiely zväčšili. Podobne, v rokoch 
1980 až 1996 bola konvergencia Španielska poháňaná rýchlym rastom takých regiónov, ako 
Madrid a Katalánsko. Takmer všetky španielske regióny sa približovali k úrovni EÚ, avšak 
pomalším tempom, čo spôsobili prehĺbenie regionálnych rozdielov.

3.25 Tento postreh je v súlade so zisteniami modelov „novej ekonomickej geografi e“, ktoré 
analyzujú rozličné spôsoby ako môže priestorové usporiadanie aglomerácií ekonomických 
činností viesť k rozdielnym úrovniam príjmu. Tieto modely predvídajú, že rozvinutejšie 
ekonomiky (vrátane regionálnych ekonomík) budú mať väčší prospech z čiastočnej integrácie, 
keďže koncentrácia v týchto regiónoch je pre fi rmy ekonomicky efektívna. Avšak len čo 
integrácia dosiahne určitý stupeň, podniky sa začnú presúvať do regiónov, kde budú mať 
výhody z lacnejšej pracovnej sily, čo umožní, aby chudobnejšie ekonomiky začali tie bohatšie 
dobiehať.

3.26 Zdá sa, že Slovenská republika je v štádiu, v ktorom relatívne nízke obchodné náklady 
stimulujú fi rmy koncentrovať svoju produkciu do Bratislavského kraja a jeho blízkosti, kde je 
viac zákazníkov, lepšia znalosť prostredia a iné výhody špecifi cké pre túto lokalitu. Výsledkom 
toho je proces endogénnej koncentrácie, vďaka ktorej je región schopný prilákať stále viac 
a viac podnikov. Výhody, ktoré podnikom plynú z prítomnosti v tejto aglomerácii, zvyšujú 
ich produktivitu a dokonca prevažujú aj nevýhodu vyšších mzdových nákladov (v absolútnom 
vyjadrení), následkom čoho je v Bratislavskom kraji možné pozorovať syndrómy rastového 
centra. Podľa uvedených modelov, prehlbovaním ekonomickej integrácie sa postupne znižujú až 
eliminujú obchodné náklady v ostatných regiónoch, pričom vyššie mzdové náklady v Bratislave 

50 Pozri napríklad, De la Fuente, A. (1996), Inversión pública y redistribución regional: el caso de España en la década de los ochenta (Verejné 
investície a regionálna redistribúcia: prípad Španielska v osemdesiatych rokoch), Papers de Treball, No 50.96, Barcelona.
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budú podniky stimulovať k presunu do ostatných regiónov, ktoré si ešte zachovali výhodu 
nižších mzdových nákladov.

3.27 V prvotnom štádiu po vstupe Slovenska do EÚ sa však ekonomická dôležitosť 
a koncentrácia ekonomických aktivít v Bratislavskom kraji ešte zrejme zvýši. Vzhľadom na to, 
že je situovaná len 65 km od Viedne a nová diaľnica spájajúca obe mestá by mala byť dokončená 
v roku 2005, Bratislava pravdepodobne zažije rýchlu ekonomickú integráciu s Viedňou. Firmy 
so sídlom vo Viedni zrejme využijú výhody dopytu rýchlo rastúcej Bratislavy a jej trhu budú 
venovať zvýšenú pozornosť. Navyše, vzájomný prístup na trhy oboch miest sa výrazne uľahčí 
po vstupe Slovenska do EÚ a Schengenského priestoru, vzhľadom na odstránenie hraničných 
kontrol a vysoký stupeň harmonizácie legislatívy a predpisov. Vďaka vysokej produktivite 
Bratislavy – ktorá je už teraz porovnateľná so susedným regiónom Dolného Rakúska51 – a jej 
relatívne nízkym mzdovým nákladom, sa môže mnoho rakúskych fi riem rozhodnúť premiestniť 
sem svoju produkciu. Domáce slovenské fi rmy lokalizované v Bratislave budú mať tiež úžitok 
z príležitostí, ktoré poskytne viedenský trh. Navyše, po uplynutí prechodného obdobia pre voľný 
pohyb pracovníkov pravdepodobne dôjde k omnoho väčšej integrácii trhov práce oboch miest, 
pričom v prvej fáze bude značný počet osôb dochádzať za prácou z Bratislavy do Viedne.

3.28 Naopak, keďže väčšina východných regiónov Poľska a Maďarska je v podobnej 
ekonomickej recesii ako s nimi susediace slovenské regióny, vstup do EÚ zrejme v prvom štádiu 
nespôsobí nárast dopytu po výrobkoch slovenských fi riem situovaných na východe krajiny. 
Aj keď hospodárska integrácia s EÚ prinesie výrazné ekonomické výhody a bude stimulovať 
vyrovnávanie Slovenskej republiky s krajinami EÚ, ak sa neprijmú náležité opatrenia, mohla 
by tiež spôsobiť prehlbovanie ekonomických rozdielov medzi hlavným mestom a zvyškom 
krajiny.

NÁČRT STRATÉGIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

3.29 Vhodnou reakciou nebude potláčanie rastového potenciálu regiónu hlavného mesta 
(napríklad odkláňaním zdrojov), ale jeho maximalizácia, pričom súbežne je potrebné 
podporovať rozširovanie konvergenčného procesu do ostatných regiónov, predovšetkým cez 
trhy práce (zlepšenie mzdovej konkurencieschopnosti zaostalejších regiónov) a prostredníctvom 
reformy systému sociálneho zabezpečenia (tiež na podporu chudobnejších regiónov a stimuláciu 
mobility pracovnej sily). Zlepšením dopravného prístupu medzi Bratislavou a východom krajiny 
sa Bratislava môže stať odrazovým mostíkom smerom k tým regiónom, ktoré si zachovajú 
mzdovú konkurencieschopnosť.

51 Weise, C., et al. (2001), The Impact of EU Enlargement on Cohesion (Dopad rozšírenia EÚ na kohéziu), Prípravná štúdia „Druhú správu 
o ekonomickej a sociálnej kohézii“ vydanú Európskou komisiou, Brusel.
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Investičné priority

3.30 Štrukturálne fondy EÚ majú potenciál pomôcť krajine ukončiť proces transformácie. 
Ako kandidát na členstvo má Slovensko už teraz prospech z grantového fi nancovania EÚ tým, 
že má prístup k predvstupovým fondom EÚ. Po vstupe do EÚ by sa objem prostriedkov EÚ 
z Kohézneho fondu a Štrukturálnych fondov (takzvané „štrukturálne fondy“) mohol výrazne 
zvýšiť. Kým súčasný príliv prostriedkov EÚ v rámci predvstupovej pomoci predstavuje menej 
ako 1% HDP Slovenskej republiky, po vstupe by tento zdroj fi nancovania mohol dosiahnuť 4% 
HDP.

3.31 Pri plánovaní využitia štrukturálnych fondov je treba mať na mysli dva dôležité aspekty. 
Po prvé, krajina by sa mala snažiť maximalizovať súvisiace efekty na strane ponuky (vo význame 
opaku dopytu). Príliv štrukturálnych fondov môže spôsobiť krátkodobé zvýšenie dopytu 
a disponibilného príjmu, ale bez efektov na strane ponuky (vyplývajúcich z lepšieho ľudského 
a fyzického kapitálu, fyzickej infraštruktúry a širšieho trhového prostredia) bude účinok 
štrukturálnych fondov prchavý. V krátkodobom horizonte môže byť veľkosť efektov na strane 
dopytu vyššia (blízka výške celkových výdavkov), ale je to práve ich vplyv na zvýšenie potenciálu 
rastu prijímateľskej krajiny, ktorý bude znamenať trvalú zmenu dlhodobého hľadiska. Rôzne 
štúdie uvádzajú, že vďaka priamym efektom na strane ponuky sa v priebehu deväťdesiatych 
rokov v Írsku a Portugalsku zvýšil reálny rast HDP približne o jeden percentuálny bod.52

3.32 Skutočná veľkosť týchto efektov bude v rozhodujúcej miere závisieť na tom, aká 
silná bude miera ekonomickej návratnosti generovaná súvisiacimi investíciami. Čím vyššia 
bude ekonomická návratnosť, tým väčší bude efekt na strane ponuky. V praxi a vo svetle 
prechádzajúcej diskusie je možné predpokladať, že mnohé z takýchto vysoko návratných 
investičných príležitostí sa nachádzajú v bohatšom Bratislavskom kraji. To by ale nemal byť 
dôvod ignorovať ich.

3.33 Práve naopak, vláda by mala prehodnotiť svoje rozhodnutie vylúčiť Bratislavský kraj 
spod možností fi nancovania v rámci Cieľa 1 (kde sú možné najvyššie alokácie zo štrukturálnych 
fondov). Aj keď podporovanie bratislavského rastového centra môže v prvom štádiu spôsobiť 
prehĺbenie regionálnych rozdielov v HDP na obyvateľa, takéto zväčšené regionálne odchýlky by 
mali byť krátkodobo udržateľné.53 Snáď najjednoduchším riešením by bolo revidovať štruktúru 
NUTS-3 tak, aby bola Bratislava začlenená ako súčasť širšieho územia zahŕňajúceho aj susediace 
regióny.

52 Tieto odhady vychádzajú z konzervatívnych predpokladov, pričom skutočná efekty štrukturálnych fondov na ponukovú stranu ekonomiky 
môže byť väčšie (pozri napr. Pereira, A., and Gaspar, V. (1999), “An Intertemporal Analysis of Development Policies in the EU (Medzičasová 
analýza rozvojových politík v EÚ)”, Journal of Policy Modeling, Roč. 21, č. 7, str. 799-822, a Barry, F., et. al. (2001), “The Single Market, the 
Structural Funds and Ireland’s Recent Economic Growth (Jednotný trh, štrukturálne fondy a nedávny ekonomický vývoj Írska)” Journal of 
Common Market Studies, Roč. 39, č. 3, str. 537-52.
53 V programovacom období po roku 2006, ktoré by sa malo časovo zhodovať s plnou integráciou Slovenskej republiky do Schengenského 
priestoru, môže Bratislava získať ďalší prospech z ekonomickej integrácie s Viedňou. V takom prípade by už zameranie verejných investícií na 
Bratislavu nebolo opodstatnené.
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3.34 Bolo vhodné, aby vláda explicitne posilnila rozvoj ďalších rastových centier, mimo 
Bratislavy. Existujú určité náznaky, že takéto centrum by sa mohlo vytvárať okolo Košíc. Okrem 
relatívne rýchleho posunu smerom k ekonomike založenej na službách, rástla od roku 1997 
košická regionálna ekonomika rýchlejším tempom, než ktorýkoľvek iný región v Slovenskej 
republike. Košice majú relatívne dobrý rezervoár ľudského kapitálu, najmä vďaka prítomnosti 
niekoľkých vysokých škôl a vysokému objemu priamych zahraničných investícií.

3.35 Dôležitým aspektom stimulácie regionálnych ekonomík a prelievania ekonomických 
aktivít z Bratislavy do ostatných regiónov bude zníženie obchodných nákladov prostredníctvom 
výrazného zlepšenia dopravnej infraštruktúry (vrátane rýchlostnej cestnej komunikácie 
spájajúcej východnú časť Slovenska s Bratislavou). Vychádzajúc zo skúseností, ktoré slovenské 
orgány získali v predvstupovom období v oblasti fi nancovania z fondu ISPA, by práve toto 
mohlo byť hlavnou oblasťou investícií zdrojov z Kohézneho fondu.

3.36 Druhou prioritnou oblasťou by mali byť investície z verejných prostriedkov do rozvoja 
ľudských zdrojov. Dôležitosť investovania do ľudského kapitálu potvrdzuje niekoľko nedávnych 
empirických štúdií a skúseností súčasných členských štátov EÚ.54 Výrazné zameranie na politiku 
vzdelávania je obzvlášť dôležité v záujme vytvorenia vhodných podmienok na stimulovanie 
endogénnych rastových procesov a prilákanie odvetví využívajúcich pokrokové technológie. 
Kým stredno- a vysoko-technologické odvetvia sa postupne rozširujú aj smerom k periférnym 
oblastiam EÚ, štúdie potvrdzujú, že ich lokalizácia je stále citlivá na dostupnosť a kvalitu 
výskumno-vývojovej základne krajiny. Aj keď Slovenská republika má pomerne kvalitnú 
výskumnú a vývojovú základňu v technických disciplínách, štátna podpora výskumu a vývoja 
je v súčasnosti veľmi nízka v porovnaní technologickými lídrami Európy. Po vstupe krajiny do 
EÚ získajú slovenskí výskumníci silnú motiváciu k odchodu do iných členských štátov EÚ. 
Toto môže viesť k zrýchlenému „úniku mozgov“, čo bude mať negatívny dopad na dlhodobú 
perspektívu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky.

Reformy v oblasti trhu práce a sociálneho zabezpečenia

3.37 V záujme zrýchlenia vyrovnávania rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov Slovenska 
by vláda mala realizovať takú reformu trhu práce, ktorá zníži rozdiely v mierach zamestnanosti 
a nezamestnanosti medzi regiónmi, najmä medzi Bratislavou a zvyškom krajiny. O konkrétnych 
reformách pojednáva kapitola 1 a 4. Reformy by sa mali zamerať na dosiahnutie dvoch hlavných 
cieľov: zvýšenie zamestnanosti v regiónoch mimo Bratislavy a zvýšenie odlivu pracovných 
síl z regiónov v hospodárskej recesii do regiónov ponúkajúcich lepšie pracovné príležitosti. 
Zvyšovanie miery zamestnanosti v chudobných regiónoch by znížilo regionálne rozdiely v HDP 
na obyvateľa a stimulovalo rast produkcie v týchto regiónoch. Zlepšením mobility pracovnej 

54 Alesina, A. a kol. „Redistribution through public employment: the case of Italy (Redistribúcia cez zamestnanosť vo verejnom sektore: prípad 
Talianska“, Pracovný dokument MMF, č. 177, 1999 a Európska komisia “The economic and fi nancial situation in Italy (Ekonomická a fi nančná 
situácia v Taliansku”, Úrad pre ofi ciálne publikácie Európskych spoločenstiev, Luxemburg, 1993.
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sily sa znížia regionálne rozdiely v nezamestnanosti a HDP na obyvateľa tým, že v chudobných 
regiónoch poklesne počet neproduktívnej populácie.

Fiskálna udržateľnosť

3.38 Aby sa dala uskutočniť, táto investičná stratégia bude musieť zapadnúť do stratégie 
celkovej fi skálnej konsolidácie. Inými slovami, využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
musí byť v súlade s celkovým programom znižovania rozpočtových výdavkov. Ide o cieľ, ktorý 
si krajina dala v kontexte svojho Predvstupového ekonomického programu (PEP). V kapitole 1 
zdôrazňujeme rozhodujúci význam tohto cieľa pre úspešné uskutočnenie scenára hospodárskeho 
rozvoja.

3.39 Úlohu tohto celkového rozpočtového obmedzenia je len ťažko možné zveličiť. V závis-
losti na východiskových predpokladoch hlavných makroekonomických premenných a na miere 
využiteľnosti fondov EÚ by Slovenská republika mohla dostávať z EÚ fi nančné prostriedky 
rovnajúce sa 1,6-1,8% HDP v roku 2004 (pozri tabuľku 3.11). Spoločne z prostriedkami zo 
slovenských zdrojov by štrukturálne operácie podporované z prostriedkov EÚ mohli dosahovať 
2,5 –2,8% HDP v roku 2004 a 3,0 – 3,5% v roku 2006. Ak má byť PEP bratý vážne, vládne 
výdavky, mimo dotácií a transferov, by do tej doby mali poklesnúť na zhruba 12% HDP. Z toho 
vyplýva, že v tom čase by viac 
než jedna štvrtina prostriedkov 
vynaložených na spotrebu vlády 
a investície musela prísť zo štruk-
turálnych fondov EÚ. Povedané 
inak, ak by sa vláda rozhodla po-
užiť prostriedky zo štrukturálnych 
fondov len na investície, celý pro-
jektovaný program verejných in-
vestícií by musel byť fi nancovaný 
z tohto zdroja, aby sa absorbovali 
čiastky o ktoré pôjde.

3.40 Aby sa to dalo uskutočniť, vláda by mala odolať pokušeniu používať prostriedky EÚ 
na fi nancovanie novovytvorených výdavkových programov. Práve naopak, bude potrebné 
zásadne presmerovať existujúce vládne programy takým spôsobom, aby boli dodržané kritéria 
fi nancovateľnosti z fondov EÚ (vrátane takzvaného kritéria „doplnkovosti“). Finančné zdroje zo 
štrukturálnych fondov by mali byť vnímané ako dodatočné príjmy, ktoré je treba plne integrovať 
do existujúcich plánov verejných investícií.

3.41 Vláda už vykonala v tomto smere dôležité kroky keď novelizovala legislatívu tak, aby sa 
prostriedky z fondov EÚ stali súčasťou príjmov štátneho rozpočtu, plynúce cez štátnu pokladnicu 
a riadené Ministerstvom fi nancií. Slovenská vláda tiež prijala múdre rozhodnutie zveriť funkciu 

Tabuľka 3.11: Potenciálne využitie prostriedkov
z Kohézneho fondu a Štrukturálnych fondov, 2004-06

 2004 2005 2006

Výdavky EÚ

    Celkom (mil. EUR)a 480 560 710

    Na obyvateľa 92 107 137

    (% HDP) 1,6 – 1,8  1,8 – 1,9  1,9 – 2,3 

Spolufi nancovanie protistrany b (% HDP) 0,9 – 1,0  1,0 – 1,1  1,1 – 1,2

Spolu (% HDP) 2,5 – 2,8 2,8 – 3,0 3,0 – 3,5
a/ V stálych cenách r.1999
b/ Predpokladajúc spolufi nacovanie EÚ na úrovni 65%.
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platobného orgánu ako pre Kohézny fond, tak aj pre Štrukturálne fondy, Ministerstvu fi nancií. 
Takáto inštitucionálna organizácia umožní efektívnejší a transparentnejší výkon platobných 
funkcií.

3.42 Okrem toho, v záujme zvýšenia absorpcie prostriedkov zo štrukturálnych fondov by bolo 
vhodnejšie, ak by sa potrebné preprogramovanie vládnych výdavkov a súvisiace budovanie 
kapacít zameralo na malý počet sektorov. Momentálne vláda vypracúva päť sektorových 
operačných programov (SOP) na využitie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov. V súlade s tým, 
čo navrhujeme vyššie, by snáď bolo vhodnejšie znížiť počet týchto programov na dva alebo tri 
– dopravná infraštruktúra, životné prostredie a ľudské zdroje – a znížiť prioritu navrhovaných 
SOP pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo a pre všeobecný ekonomický 
rozvoj.

ZÁVERY

3.43 Konštatovanie, že v Slovenskej republike existujú výrazné rozdiely v úrovni HDP na 
obyvateľa, by nemalo viesť k nesprávnym politickým záverom. Po prvé, tieto rozdiely sú 
odrazom relatívne veľkých rozdielov v produktivite. Po druhé, majú len obmedzený dopad na 
príjem domácností a životnú úroveň. V skutočnosti môže práve snaha o vyrovnanie životnej 
úrovne (cez politiky trhu práce a sociálnej pomoci), bez ohľadu na rozdiely v produktivite 
práce, vyvolať najhoršiu formu regionálnej disparity: disparitu v miere nezamestnanosti. Bolo 
by podobne nesprávne snažiť sa presmerovať prostriedky na regionálny rozvoj z regiónov 
s najlepším rastovým potenciálom, vychádzajúc z predpokladu, že tieto regióny budú 
produktívnejšie aj bez nich.

3.44 Skúsenosti z krajín podporovaných z Kohézneho fondu naznačujú, že ak chce vláda 
čo najrýchlejšie dosiahnuť úplnú konvergenciu, mala by sústrediť verejné investície do tých 
oblastí, v ktorých tieto spôsobia zvýšený rast, a to aj za cenu dočasného prehĺbenia regionálnych 
rozdielov v HDP.

3.45 Z vyššie uvedeného vyplývajú tri strategické priority. V rámci nich je potrebné uskutočniť 
nasledovné:

(i) Podporovať rozvoj obmedzeného počtu rastových centier, počnúc Bratislavou, kde 
sú externé efekty najväčšie, a investície, vrátane prostriedkov z EÚ, smerovať do 
rozvoja ľudského kapitálu a produktívnej verejnej infraštruktúry, najmä dopravnej 
infraštruktúry.

(ii) Zlepšiť fungovanie pracovného trhu a tým uľahčiť rýchle rozširovanie 
indukovaného rastu.

(iii) Presmerovať, nie rozširovať, súčasné výdavkové programy tak, aby spĺňali kritériá 
fi nancovateľnosti zo Štrukturálnych fondov.
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4. STRATÉGIE VÝDAVKOV

4.1 Stratégie na zníženie a presmerovanie výdavkov môžu Slovenskej republike pomôcť 
dosiahnuť širšie strategické ciele udržateľného ekonomického oživenia, rastu zamestnanosti 
a makroekonomickej stability nielen tým, že priamo prispejú k fi skálnej konsolidácii, ale tiež 
účinnejšie podporia rast a ciele zamestnanosti.55 Táto kapitola pojednáva o tom, ako možno 
tento cieľ dosiahnuť, začína širším prehľadom celkových úrovní, trendov a skladby verejných 
výdavkov Slovenskej republiky, a potom detailnejším prehľadom výdavkov programov a potrieb 
reforiem vo vybraných rezortoch.

Prehľad verejných výdavkov

4.2 Tabuľka 4.1 ukazuje prehľad trendov vo verejných výdavkoch Slovenskej republiky (ako 
% HDP) z pohľadu ekonomickej a funkčnej klasifi kácie jej fi skálnych účtov. Porovnateľné údaje 
výdavkov iných krajín SVE sú v poslednom stĺpci.56 Tabuľka zvýrazňuje niekoľko dôležitých 
aspektov výdavkov krajiny:

(a) Rast celkových výdavkov (Tabuľka 4.1, riadok A 2.1) počas posledných troch 
rokov (o 1,8% HDP), zatiaľ čo príjmy poklesli o viac ako 3% (riadok A1), 
podčiarkuje potrebu odložiť ďalšie zníženia príjmov, kým sa nedosiahnu reálne 
zníženia výdavkov.

(b) Dotácie (ako kapitálové, tak bežné transfery) nefi nančným podnikom od roku 
1999 výrazne vzrástli (o 1,8% HDP) a teraz sú pri 6% HDP o 40% vyššie ako 
je priemer krajín SVE (memorandová položka, Tabuľka 4.1). Prudké zníženie 
týchto dotácií (hlavne do poľnohospodárstva, železníc, energetického sektora 
a nemocníc) by veľmi napomohlo potrebnej fi skálnej konsolidácii. Výdavky na 
poľnohospodárstvo a príbuzné aktivity (riadok B 9.2 vo funkčnej klasifi kácii), 
ktoré pozostávajú zväčša z dotácií, boli od polovice 90-tych rokov v priemere 
vyššie ako 2% HDP, cca o 60% vyššie ako v porovnateľných krajinách. Prístup 
k zníženiu dotácií v poľnohospodárstve je prediskutovaný nižšie.

(c) Mzdy a platy (riadok A 3.1a) v Slovenskej republike tvoria tiež nezvyčajne vysoký 
podiel verejných výdavkov. Napriek pomalému znižovaniu je táto výdavková 
kategória naďalej cca o 1,5% HDP vyššia ako v porovnateľných krajinách. 
Odzrkadľuje to prezamestnanosť v školstve a zdravotníctve (pozri nižšie). 
Zdôrazňuje to tiež potrebu skonsolidovať kroky, ktoré už boli prijaté v procese 

55 Predovšetkým odstránením deformácií spôsobených dotáciami podnikom a znížením niektorých bariér lepšieho fungovania trhu práce (ako 
záťaže odvodu zo mzdy na fi nancovanie zdravotného a nemocenského poistenia a prípadne dôchodkového poistenia); demotivačných stimulov 
v programoch sociálnej pomoci a nedostatočného prepojenia medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce (a študentov).
56 Porovnania čerpali zo štúdie Svetovej banky, Výdavková politika na ceste k vstupu do EÚ (pripravovaný materiál, 2002). Porovnanie je 
urobené voči Českej republike, Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovinsku.
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decentralizácie, aby sa znížilo riziko nadbytočnej expanzie zamestnanosti vo 
verejnom sektore, v dôsledku duplikácie, rozdrobenosti a straty úspor z dôvodu 
veľkosti. 

Tabuľka 4.1: Výdavky konsolidovanej verejnej správy
(% HDP)

 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Iné krajiny 
SVE, 2000

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

A 1 Celkové príjmy a granty 43,5 40,1 37,8 39,8 37,9 35,7 38,0

A 2 Celkové výdavky a čisté pôžičky 46,7 45,0 42,9 44,0 47,0 44,2 39,6

A 2.1 Celkové výdavky 45,5 43,9 41,9 40,3 43,1 42,1 40,5

A 3 Bežné výdavky 39,0 37,2 36,6 36,4 37,5 36,6 36,3

A 3.1 Výdavky na tovary a služby 17,3 17,7 16,4 15,9 15,8 15,9 16,6

A 3.1a Mzdy a platy 10,1 9,8 9,7 9,4 9,1 8,6 7,1

A 3.1b Iné tovary a služby 7,2 7,9 6,7 6,5 6,8 7,3 9,6

A 3.2 Úrokové platby 2,1 1,9 2,8 3,2 3,2 4,0 2,6

A 3.3 Dotácie a iné bežné transfery 19,6 17,5 17,4 17,3 18,4 16,7 17,0

A 4 Kapitálové výdavky 6,5 6,7 5,3 3,9 5,7 5,5 4,2

A 4.1 Investície 4,4 5,4 3,9 3,2 3,2 3,2 2,7

A 4.2 Kapitálové transfery 2,1 1,4 1,4 0,7 2,4 2,3 1,4

A 5 Pôžičky mínus splátky 1,2 1,1 0,9 3,8 3,9 2,1 -0,9

Celkový defi cit/prebytok -3,2 -4,8 -5,1 -4,3 -9,1 -8,5 -2,5

memorandová položka    

Transfery podnikom 8,0 5,3 5,1 4,2 7,3 6,0 4,3

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA

A 2.1 Celkové výdavky 45,5 43,9 41,9 40,3 43,1 42,1 40,5

B 1 Služby pre verejnosť 3,7 3,7 3,1 3,0 3,3 3,7 2,9

B 2 Obrana 2,3 2,1 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5

B 3 Verejný poriadok a bezpečnosť 2,3 2,3 2,2 1,6 1,6 1,7 2,0

B 4 Školstvo 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 5,2

B 5 Zdravotníctvo 6,3 6,0 5,5 5,5 5,7 5,7 4,6

B 6 Sociálne zabezpečenie a ochrana 13,7 13,6 13,6 13,8 13,6 13,1 14,2

B 7 Bývanie a komunálne služby 2,3 1,8 2,1 2,1 1,9 1,7 1,9

B 8 Oddych a kultúra 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1

B 9 Ekonomické služby 7,4 8,0 6,5 5,3 8,3 6,6 4,5

B 9.1 Palivá a energia 0,8 0,7 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1

B 9.2 Poľnohospodárstvo 2,5 2,4 2,0 1,5 2,4 1,8 1,1

B 9.3 Nepalivová ťažba a minerály 0,7 0,5 0,5 0,2 0,6 0,4 0,2

B 9.4 Doprava a spoje 1,6 1,4 1,1 0,6 1,9 1,6 2,4

B 9.5 Iné ekonomické služby 1,8 3,0 2,5 2,9 3,5 2,7 0,8

Úrokové platby 2,1 1,9 2,8 3,2 3,2 4,0 2,6

Rôzne -0,1 -0,7 -0,8 -0,7 -1,1 -0,6 -0,1
Zdroje: MMF, Vládna fi nančná štatistika, Ministerstvo Financií SR, Výpočty členov tímu.
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(d) Hoci výdavky na sociálnu ochranu ako percento z HDP (riadok B 6) nevykázali 
rastúci trend a sú cca priemerné v porovnaní s inými krajinami SVE, tieto 
agregované čísla zakrývajú závažné problémy. Ako je uvedené nižšie, urgentné 
reformy sú potrebné na: prevenciu hroziacich defi citov v dôchodkovom systéme; 
obmedzenie rastúcich platieb peňažnej pomoci a korekciu demotivačných faktorov 
zabraňujúcich poberateľom vymaniť sa zo sociálneho systému; zníženie odvodu 
zo mzdy a obmedzenie výdavkov. 

(e) Výdavky na zdravotníctvo (riadok B.5) stúpajú a ako podiel HDP sú podstatne 
vyššie (o viac ako 20%) ako v porovnateľných krajinách. Treba vykonať 
zásadné reformy, aby sa obmedzil a zracionalizoval zvýšený tlak dopytu, zlepšil 
mechanizmus fi nancovania a znížili vysoké náklady ponuky, ktorá vyplýva 
z väčšej časti z nadbytočného počtu pracovníkov a zariadení. Tieto reformy sú 
ďalej prediskutované detailnejšie.

(f) Agregované výdavky na školstvo (riadok B 4) ako podiel HDP poklesli a sú 
o viac ako 1% HDP nižšie ako v porovnateľných krajinách. V tomto prípade však 
demografi cká zmena ovplyvnila zníženie tlaku na zvyšovanie výdavkov, a ako 
je zdôvodnené nižšie, priestor na zníženie nadmerného počtu učiteľov a škôl na 
základných a stredných škôl sa len teraz začína využívať. Túto konsolidáciu treba 
zosilniť a doplniť ju o reformu na presmerovanie stredoškolského vzdelávania 
a postupného rozšírenia vysokoškolského stupňa, s cieľom vytvoriť väčší súlad 
medzi výstupmi systémov a potrebami trhu práce (a študentov).

4.3 Nasledujúce časti sa venujú poľnohospodárstvu, sociálnej ochrane, zdravotníctvu 
a školstvu, ktoré v roku 2001 spoločne s hore uvedenými dotáciami podnikom predstavujú viac 
ako dve tretiny celkových verejných výdavkov. Bez riešení v týchto rezortoch a vo výdavkoch na 
regionálny rozvoj prediskutovaných v kapitole číslo 3 je len ťažko si možné predstaviť realizáciu 
a udržateľnosť úprav vo výdavkoch. Prirodzene ďalšie dôležité oblasti výdavkov, ktorým sa táto 
kapitola nevenuje (napríklad: energetika, doprava, životné prostredie, obrana, služby verejnosti 
a iné ekonomické služby) by sa mali tiež podrobiť dôkladnej revízii ako súčasť celkovej stratégie 
na obmedzenie výdavkov. Nasledovné pasáže sa pokúšajú ilustrovať rozsah a zložitosť otázok, 
s ktorými sa stretávajú tvorcovia politiky v Slovenskej republike pri snahe obmedziť verejné 
výdavky a urobiť ich účinnejšími. Hoci táto správa navrhuje ako krátkodobé tak strednodobé 
odporúčania, nepredstavuje detailný a súborný plán reforiem. Usiluje sa skôr o zvýraznenie 
zložitých problémov, ktorým treba čeliť a zároveň zdôrazňuje dôležitosť fi skálneho riadenia. 
Diskusia sa v každom rezorte sústredí nie na celoplošné zníženia, ale skôr na alternatívy reformy, 
ktoré môžu napomôcť zredukovaniu a obmedzeniu výdavkov pri súbežnom zlepšení účinnosti 
podpory strategických cieľov rastu, zamestnanosti a stability. 

4.4 Treba zdôrazniť, že hoci existujú určité dôležité opatrenia, ktoré môžu a mali by byť prijaté 
v krátkodobom horizonte (predovšetkým zníženie dotácií podnikom a zvyšovania veku odchodu 
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do dôchodku), najdôležitejšie opatrenia na obmedzenie výdavkov udržateľným spôsobom si 
vyžiadajú dôkladný a súhrnný prehľad celkového programu výdavkov, nie ako jednorazovú 
aktivitu, ale ako kontinuálny proces na určenie reforiem hlavných programov výdavkov, vrátane 
dôkladného vyhodnotenia (a následného monitorovania) dopadu reforiem na chudobných, 
predovšetkým na Rómov. Tento proces si vyžiada odpovede na otázku, čo by mal verejný sektor 
robiť a ako, aby to robil účinne. Mnohé z týchto alternatív sú politicky citlivé, preto dôležitou 
súčasťou úsilia je vytvoriť pochopenie a politický konsenzus o potrebe daných reforiem. 

4.5 Z tohto dôvodu správa zdôrazňuje rozhodujúcu nutnosť, aby si Slovenská republika 
vytvorila inštitúcie, schopnosti a procesy, ktoré pomôžu realizovať vyhodnocovanie výkonnosti 
programov a reforiem s cieľom kontinuálneho zlepšovania účinnosti verejného sektora 
a efektívnosti verejných výdavkov. Vyžiada si to vývoj analytických schopností v kľúčových ako 
i rezortných inštitúciách, vrátane pokračujúceho zlepšovania v meraní a súhrnnom charaktere 
rozpočtových účtov, rozvoja ofi ciálnejšieho a systematickejšieho strednodobého prístupu 
k fi skálnemu programovaniu ako na Ministerstve fi nancií SR tak na rezortných ministerstvách 
a presunu smerom k vyššej výkonnosti v rozpočtovaní, ako aj vytvorenia periodických 
reprezentatívnych výberových zisťovaní rozpočtov domácností.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

4.6 Ako uvádza kapitola č. 2 Slovenská republika vydáva nadmernú sumu na podporu 
poľnohospodárstva, na podporu rámca politiky, ktorý je odsúdený na zánik s blízkym vstupom 
do Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP). S cieľom pomôcť transformácii je teraz 
čas zúžiť a upraviť podporné programy, aby boli v súlade s požiadavkami CAP. Umožnilo by 
to znížiť záväzky výdavkov na poľnohospodárstvo o cca 15-20%. Pri vstupe do EÚ sa veľa zo 
zvyšných výdavkov prenesie na rozpočet EÚ, a tak sa slovenský rozpočet primerane oslobodí od 
tejto nezvyčajne vysokej záťaže. 

Forma a výška podpory poľnohospodárstvu

4.7 Výdavky rozpočtu Slovenskej republiky na poľnohospodárstvo nielen prevyšujú úroveň 
v iných kandidátskych krajinách, ale aj ako percento HDP sú oveľa vyššie ako tie v EÚ a veľkých 
ekonomikách OECD. V roku 2000-01 bežné transfery výrobcom (ktoré zahrňujú podporu cien 
a priame platby na súčasné opatrenia – okrem kapitálových výdavkov) absorbovali viac ako 50% 
poľnohospodárskeho rozpočtu (pozri Graf 4.1). Väčšina z týchto dotácií sú dotácie na rastlinnú 
a živočíšnu výrobu ako aj veľkorysé podpory na farmárstvo v znevýhodnených oblastiach 
(každá kategória dostala viac ako 20% z celku). Dotácie kapitálových výdavkov (vrátane malých 
úverových dotácií na investičné pôžičky) tvoria ďalších 10-15% z celkovej hodnoty a zvyšok je 
rovnomerne rozdelený na dotácie na všeobecné služby, agro-environmentálne dotácie a dotácie na 
rozvoj vidieka, a daňové koncesie (v každej kategórii každý rok cca 10%). Kľúčovou črtou tohto 
systému je zaujatosť voči malým farmárom, keďže platby farmárom sú podmienené minimálnym 
rozsahom prevádzky (napríklad: 5 kráv, výstupné hodnoty korešpondujúce 5 ha, atď.).
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Dvojstupňový prístup k harmonizácii CAP

4.8 Súčasný systém podpory poľnohospodárstva kombinuje silnú intervenciu štátu s princípmi 
trhového poľnohospodárstva, ale nezodpovedá ešte požiadavkám CAP. Úsilie treba sústrediť 
na prispôsobenie rovnakých nástrojov politiky, ako používa EU, ale ešte ich neaplikovať na 
rovnakej úrovni. Hoci je tlak na okamžité zvýšenie podpory a priblíženie sa úrovni EÚ už pred 
vstupom, mala by podpora a hraničné opatrenia zostať na súčasnej úrovni, aby sa udržal tlak na 
dokončenie reforiem a dodržali sa rozpočtové 
limity a záväzky voči WTO. Úroveň podpory 
sa po vstupe automaticky zvýši na úroveň 
SPP, bremeno výdavkov sa však presunie na 
rozpočet EÚ. 

4.9 Keď berieme ako základ návrhy 
Agendy 2000 na reformu CAP EÚ, treba 
promptne urobiť nasledujúce úpravy. 

(a) Podpora trhu (vrátane 
hraničných opatrení ako aj 
priamej a nepriamej intervencii 
na trhu) a priame platby sa 
v EÚ poskytujú na úrovni 
vyššej cenovej intervencie 
ako v priemere v Slovenskej 
republike. Z tohto dôvodu sa tu pravdepodobne môže málo urobiť v spôsobe 
zníženia výdavkov pred vstupom. Používané nástroje treba však prispôsobiť 
transparentnému rámcu, konformnému s SPP, s potenciálnym využitím kvót 
v prípade niektorých produktov. Treba urobiť zmeny v súčasnej intervencii, 
ktorá je založená na systéme ex ante (intervencia sa zakladá na krátkodobých 
výhľadoch výroby a spotreby) na mechanizmus ex post intervencií typu SPP, 
kde sa rozhodnutia o trhovej intervencii zo strany súkromného sektora zakladajú 
na pozorovanom vývoji trhových cien EÚ. Navyše, aby to bolo konzistentné 
s princípmi SPP, u väčšiny produktov cenovú intervenciu bude treba preniesť 
na úroveň vo veľkoobchodu namiesto priamych platieb farmárom. Čo sa týka 
priamych platieb stricto sensu, program platieb mimo znevýhodnených oblastí 
by sa mohol modifi kovať a prispôsobiť národným možnostiam navrhnutým pre 
mliekarenský sektor a sektor hovädzieho mäsa v rámci Agendy 2000. 

(b) Výdavky na podporu vstupov na zavlažovanie a udržanie vybraného geneticky 
hodnotného dobytka sa v EÚ neposkytujú a mali by sa eliminovať.

Graf 4.1: Štruktúra podpory po¾nohospodárstva

zo štátneho rozpoètu 2001

Celkové výdavky štátneho rozpoètu 12,4 mld. Sk

Cenová podpora

22%
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30%

Kapitál
17%

Všeobecné

11%

�ivotné prostredie

7%

Odpustenie dane

12%
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(c) Existujúci program úverových záruk by sa mal plne zosúladiť so štandardami EÚ, 
a väčšina úverových dotácií by sa mala v súčasnej forme zastaviť. V rámci SPP 
nie je prípustné ani jedno zo súčasných podporných opatrení na zlepšenie prístupu 
k fi nancovaniu kapitálových a nekapitálových výdavkov. 

(d) Dotácie na modernizáciu a reštrukturalizáciu treba tiež zjednodušiť 
v súlade s metodickými pokynmi EÚ.57 V EÚ však nie je prípustná žiadna 
dotácia spracovateľom poľnohospodárskych produktov na modernizáciu 
a reštrukturalizáciu. Treba ich eliminovať.

(e) Daňové úľavy pre farmárov nie sú v EÚ povolené, a tak ich bude treba pred 
vstupom do EÚ úplne zrušiť (vrátane súčasných daňových vratiek za naftu použitú 
na farmárske účely).

57 EÚ v súčasnosti povoľuje niektoré granty na opatrenia štrukturálneho vývoja, tieto však musia spĺňať jeden alebo viac z nasledujúcich cieľov: 
zníženie výrobných nákladov; zlepšenie kvality produktu; zachovanie a zlepšenie životného prostredia; splnenie hygienických podmienok 
a podmienok ochrany zvierat; podpora diverzifi kácie poľnohospodárskych činností.

Tabuľka 4.2: Štruktúra rozpočtových výdavkov na poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo, 2000-01 (v percentách)
 2001 2001

1.1 Dotácie rastlinným výrobcom 10,5 9,9

1.2 Dotácie na živočíšnu výrobu 9,5 12,4

1.  PODPORA TRHOVEJ CENY 20,0 22,3

2.1 Dotácie farmám v znevýhodnených oblastiach 22,9 25,7

2.2  Dotácie na nekapitálové vstupy (Zavlažovanie, Živočíšny genofond) 2,4 3,4

2.  PRIAME PLATBY 25,3 29,1

3.1 Poistenie voči prírodným katastrofám 0,4 0,6

3.2 Špeciálne platby za sucho 12,2 0,0

3. PLATBY NA STABILIZÁCIU PRÍJMU 12,6 0,6

4.1 Dotácie na kapitálové výdavky farmárov 9,6 15,1

4.2 Dotácie na kapitálové výdavky spracovateľov 0,4 0,6

4. DOTÁCIE NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 10,1 15,7

5.1 Dotácie na investičné úvery farmárom/ov 1,0 1,6

5.2 Dotácie na investičné úvery spracovateľov 0,2 0,1

5. DOTÁCIE NA INVESTIČNÉ ÚVERY 1,2 1,7

6.1 Zlepšenie a meliorácia pôdy 4,2 2,6

6.2 Agro-environmentálne programy 6,2 4,2

6.3 Programy rozvoja vidieka 0,2 0,6

6. DOTÁCIE NA VŠEOBECNÉ SLUŽBY 10,1 11,1

7. DOTÁCIE NA AGRO-ENVIRONMENTÁLNY A VIDIECKY ROZVOJ 10,6 7,4

8.  DAŇOVÉ ÚĽAVY 10,1 12,0

SPOLU 100,0 100,0
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4.10 Tabuľka 4.2 ukazuje potenciálny dopad týchto opatrení na rozpočtové výdavky na 
poľnohospodárstvo. Položky programov, ktoré možno ukončiť sú v tabuľke zvýraznené hrubším 
písmom a v roku 2001 tvoria spolu 16% rozpočtu na poľnohospodárstvo. Položky, u ktorých 
môže dôjsť aspoň k čiastočnému zníženiu sú písané kurzívou.

DOPRAVA

Úvod

4.11 Sektor dopravy Slovenskej republiky čakajú v nadchádzajúcich rokoch zásadné výzvy. Na 
jednej strane sa tento sektor potrebuje prispôsobiť a reagovať na dlhodobé zmeny v základných 
skladbách dopytu, na druhej strane musí tento sektor odstrániť dôsledky dlhoročného 
nesprávneho prideľovania vzácnych zdrojov, ktoré viedli k zanedbávaniu údržby jeho základnej 
infraštruktúry. Okrem toho v ponuke reagujúcej na dopyt je teraz potrebné dať miesto aj ďalším 
dopytom vyplývajúcim z nadchádzajúcej integrácie do EÚ. 

4.12 Sektor potrebuje takú transformáciu, ktorá bude reagovať na nasledujúce problémy/
požiadavky: (i) transformáciou vyvolané celoplošné posuny v dopyte, týkajúce sa všetkých 
druhov dopravy, kde nákladná železničná doprava klesla o viac ako 25% a nákladná cestná 
doprava sa zvýšila o približne 70% (1993-2000, viď Tabuľky 4.3 a 4.4)58; (ii) veľké prevádzkové 
straty a narastajúce dlhy a nedoplatky železníc; (iii) nazbierané obrovské bremeno zanedbanej 
údržby cestnej siete, železničnej siete a hromadnej dopravy; a (iv) zásadný program nových 
investícií do dopravy, hlavne do koridorov Transeurópskej siete (Trans-European Network - 
TEN). Okrem vyriešenia týchto problémov by mala dopravná politika reagovať aj na nasledujúce 
oblasti: (a) vytvoriť priestor pre zvyšujúcu sa účasť súkromného sektora na doprave formou 
privatizácie a komercializácie existujúcich dopravných činností; (b) prehodnotiť používanie 
výkonov vo verejnom záujme (Public Service Obligations - PSO) ako nástroja sociálnej politiky 
vo svetle ich využívania inou ako cieľovou skupinou obyvateľstva a vzhľadom na cenovú 
deformáciu, ktorú spôsobujú; a (c) zabezpečiť intenzívnejšie využívanie takých možností úhrady 
nákladov ako je elektronické vyberanie mýta, ktoré by pomohli pri fi nancovaní nových investícií 
a krytia nákladov na údržbu.

4.13 Sektor naďalej neprimerane reaguje na tieto potreby. Podobne ako v iných štátoch 
strednej Európy je pre túto reakciu charakteristický: (i) prílišný dôraz kladený na výstavbu 
novej diaľničnej siete - predstavujúcu 82 percent celkových nákladov na cestné komunikácie- a 
(ii) nadmerné služby železníc. Zaujatosť v prospech výstavby novej diaľničnej siete prispieva 
k narastajúcemu bremenu nedostatočnej údržby cestných komunikácií59 a k časovým sklzom 
potrebného skvalitňovania existujúcej siete cestných komunikácií tak, aby spĺňali normy EÚ; 
zatiaľčo nadmerné poskytovanie služieb železničnej dopravy prispieva k navyšovaniu strát. To 

58 Podobné zmany nastali aj v osobnej doprave, pričom železničná klesla o takmer 60 percent a cestná stúpla o takmer 25 percent.
59 Len 18 percent celkových výdajov na cestné komunikácie súvisia s údržbou.
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všetko spoločne vyvoláva veľký tlak na už aj tak 
napätú fi skálnu situáciu na Slovensku

4.14 Pri riešení týchto tlakov na výdaje bude 
musieť Slovenská republika sústrediť vzácne 
verejné prostriedky výlučne na tie aktivity, kde 
súkromný sektor nemôže efektívne pôsobiť, či už 
formou ich prevádzkovania alebo investovania. 
Okrem toho je potrebné progresívne presmerovať 
verejné fi nančné prostriedky z chátrajúcich 
podsektorov ako sú železnice do tých 
najdynamickejších, ako sú cestné komunikácie, 
pri náležitom zohľadnení environmentálnej 
a sociálnej problematiky. Krajina sa tiež potrebuje 
zamerať na dokončenie ostávajúcich oblastí 
komercializácie a reštrukturalizácie dopravy 
(predovšetkým železničnej) a náležite vyvažovať 
súrne potreby opráv a údržby s návrhmi na nové 
investície.

Výdavky na dopravu

4.15 V roku 2001 predstavovali celkové výdaje a amortizácia v doprave sumu okolo 812 
miliónov USD, alebo 4,2% HDP; pričom ústredná štátna správa prispela 510 miliónmi USD 
(2,6% HDP, viď Tabuľku 4.5) vo forme transferov a výplaty uplatnených záruk. V ďalších 

Tabuľka 4.3: Trendy v preprave tovaru 
a v osobnej doprave
(v miliardách ton-km alebo osobo-km)

1993 2000 % zmena

Preprava tovaru

Železnica 14,17 11,23 -26

Cestná komunikácia 16,80 28,58 +70

Riečna doprava 1,60 1,38 -15

Letecká doprava 0,057 0,022 -59

Ropovody - 2,08 -

Celkom 32,63 43,29 +32

Osobná doprava 

Železničná 4,57 2,87 -59

Automobilová 14,36 24,41 +69

Autobusová 12,34 8,68 -42

Riečna 0,006 0,004 -50

Letecká 4,46 2,51 -77

Celkom 35,74 38,47 +8

v tisíc osôb/rok

Mestská hromadná 
doprava 

649 405 -60

Prameň: Štatistické ročenky Slovenskej republiky.

Tabuľka 4.4: Základné ukazovatele dopravy, 1996-2000
1990 1996 1997 1998 1999 2000

Cestná verejná doprava

Počet prepravených osôb v tisícoch 937.528 699.758 667.427 656.230 621.567 604.249

Mestská hromadná doprava

Počet prepravených osôb v tisícoch 574.405 542.389 527.662 509.862 485.472 404.539

Počet zamestnancov v osobách 6.337a 5.667 5.656 5.608 5.582 5.480

Železničná doprava

Počet prepravených osôb v tisícoch 119.262 74.294 71.489 70.008 69.431 66.806

Prepravený tovar v tisícoch ton 117.237 58.147 59.377 56.569 49.115 54.177

Počet zamestnancov v osobách 60.074 a 51.770 49.517 49.427 47.671 46.813

Riečna doprava

Prepravený tovar v tisícoch ton 3.715 1.413 1.378 1.172 1.507 1.607

Automobily a diaľničná sieť

Počet osobných automobilov v tisíc ks 837 1.058 1.136 1.196 1.236 1.274

Dĺžka diaľničnej siete v km nedostupné 215 219 288 295 296
a. Údaje za r. 1991. 
Prameň: Štatistická ročenka Slovenskej republiky.
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častiach je načrtnuté použitie týchto fi nančných prostriedkov a pojednáva sa o niektorých 
dôležitejších technických a ekonomických otázkach, týkajúcich sa dvoch hlavných podsektorov: 
cestnej infraštruktúry a železníc.

Cestná infraštruktúra

4.16 Podobne ako v mnohých krajinách tohto regiónu sa fi nančná nerovnováha v sektore 
premieta to neprimeranej údržby cestnej infraštruktúry. Ak by sa nahromadené nevybavené 
požiadavky na údržbu mali odstrániť do piatich rokov, bolo by na to potrebných priemerne 90 
miliónov USD ročne. Navyše na rutinnú a pravidelnú údržbu by bolo ročne potrebných ďalších 
110 miliónov USD ročne. Spolu sa jedná o celkovú sumu 200 miliónov USD ročne počas 
najbližších piatich rokov. V roku 2001 sa naopak na údržbu použilo len 39 milónov USD, čím 
sa ešte viac nahromadili nevybavené požiadavky na údržbu. Bez dôkladnej analýzy je ťažké 
odhadnúť potrebný nárast kapacity základnej celoštátnej cestnej siete (bez diaľníc). No vo 
svetle požiadaviek EÚ na vyššie dovolené zaťaženie náprav v hlavných koridoroch, by sa odhad 
v nižšom pásme mohol pohybovať okolo 100 miliónov USD ročne počas najbližších piatich 
rokov. A nakoniec k diaľniciam, dokončenie navrhovanej siete by si vyžiadalo 340 miliónov 
USD. No za predpokladu značne redukovaného programu vysokoštandardných komunikácií 
je možné hovoriť o realistickejšej a primeranejšej sume okolo 200 miliónov USD ročne počas 
najbližších piatich rokov. Preto za predpokladu realizácie korekcie nahromadených potrebných 

Tabuľka 4.5: Prostriedky ústrednej štátnej správy a náklady vynaložené v sektore dopravy 
za rok 2001 ( v milión USD) 

Železničná 
sieť

Cestná sieť Vodná doprava
Letecká 
doprava

Celkom

Finančné prostriedky ústrednej štátnej správy investované do sektora dopravy 
Výstavba/Obnova/Údržba 122,9 102,9 1,4 4,2 231,5 
PSO (poskyt. služieb vo ver. záujme) a 200,0 - - - 200,0
Prevádzkové/Mzdové náklady - 22,0 11,0 2,6 35,6
Dlhová služba b 39,6 3,1 - - 42,7
Celkom 362,5 128,0 12,4 6,8 509,8
ako % HDP za r. 2001 1,88 0,66 0,06 0,04 2,64
Celkové výdavky na dopravu
Výstavba c 125,1 175,8 0,6 2,7 304,2
Obnova a údržba c 131,0 38,6 2,4 6,0 178,0
Prevádzkové/mzdové náklady 190,4 22,0 11,0 2,6 226,0
Dlhová služba 42,0 62,0 - - 104,0
Celkom 488,5 298,4 14,0 11,3 812,3
ako % HDP za r. 2001  2,53 1,55 0,07 0,06 4,21

a. PSO, záväzky z poskytovania služieb vo verejnom záujme - celková jednorázová platba za r. 1997-2000.
b. len úroky.
c. Vrátane úverov subjektom cestnej a železničnej dopravy, vrátane štátnych záruk, ktoré predstavujú významné prípadné záväzky vlády.
Zdroje: Správa Slovenskej republiky o dosiahnutých výsledkoch v rámci predvstupového procesu, Ministerstvo fi nancií, Ministerstvo dopravy, 
pôšt a komunikácií a vlastné výpočty.
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opráv ako aj zvýšenia kapacity jednak základnej cestnej siete a jednak siete vysokoštandardných 
komunikácií by sa potrebné výdaje pohybovali okolo 500 miliónov USD ročne. V porovnaní 
s aktuálnymi 215 miliónmi USD za rok by bolo potrebné 2,3 násobné navýšenie. 

4.17 Potreba ďalších fi nančných prostriedkov nemusí nevyhnutne znamenať zodpovedajúce 
navýšenie vyčlenenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na tento účel. V skutočnosti má 
Slovenská republika stále vo väčšej miere k dispozícii viacero alternatívnych zdrojov 
fi nancovania, tak ako sa o tom pojednáva v ďalšom texte, vrátane štrukturálnych a kohéznych 
fondov. Tieto zdroje by mohli pokryť až do 75% individuálnych projektov TINA pre Slovensko 
(TINA - Telecommunications/Informatics Infrastructure New Assistance), t.j. projektov novej 
pomoci v oblasti telekomunikačnej a informačnej infraštruktúry; ktoré sa odhadujú na 4-7,5 
miliardy Euro – ich konečná výška závisí od dôkladnejšieho overenia jednotkových nákladov 
a realizovateľnosti projektov. Inou možnosťou je fi nancovanie výstavby diaľnic a rýchlostných 
komunikácií na základe použitia elektronického vyberania mýta, alebo všeobecnejšie, na 
základe rôznych partnerských vzťahov verejného a súkromného sektora. Kombináciou týchto 
alternatívnych zdrojov fi nancovania by bolo možné znížiť požiadavky na štátny rozpočet.

4.18 Decentralizácia a rozvoj siete. Nastávajúca decentralizácia funkcií štátu spôsobí radikálnu 
zmenu v spôsobe správy ciest. Takisto ponúkne príležitosť zaviesť ďalšie požadované zmeny do 
tohto sektora. No paralelne s prenosom zodpovednosti za údržbu ciest na miestnu a regionálnu 
samosprávu je nevyhnutné vybaviť túto samosprávu náležitými fi nančnými prostriedkami 
a odborníkmi. Doposiaľ k tomuto presunu nedošlo. V roku 2002 po prvýkrát Slovenská správa 
ciest podpísala jednoročnú zmluvu o správe ciest s Ministerstvom dopravy, pôšt a komunikácií. 
Podľa aktuálnych návrhov decetralizácie budú do roku 2005 asi tri štvrtiny cestnej siete 
prevedené zo Slovenskej správy ciest na osem nových regionálnych samospráv. Ostatná cestná 
sieť bude prevedená na obce, pričom podľa aktuálnych plánov 4.700 km diaľnic, rýchlostných 
komunikácií a ciest 1. triedy ostane pod Slovenskou správou ciest. No doteraz neboli predložené 
žiadne návrhy na presun príjmov alebo odborníkov na regionálnu samosprávu.

4.19 Diaľnice. Hoci diaľnice neboli projektované ako spoplatňované komunikácie, bolo by 
reálne vytvoriť z nich otvorenú sieť spoplatňovaných komunikácií, ktorá by prinášala väčšie 
čisté výnosy ako súčasný systém diaľničných známok. Systémy elektronického vyberania 
mýta, ktoré by odbúrali potrebu existencie staníc vyberania mýta so zamestnancami už existujú 
a rýchlym tempom sa zavádzajú v iných krajinách. EÚ pripravuje zavedenie jednotného systému 
vo všetkých členských krajinách do roku 2004. Diaľničná spoločnosť by dokázala zabezpečiť 
svoje príjmy z existujúcej spoplatňovanej siete a premeniť ich na cenné papiere vydávaním 
obligácií na fi nancovanie jej rozširovania. Diaľničná spoločnosť by mohla byť v počiatočnom 
štádiu štátnym podnikom, no po zabehnutí a etablovaní príjmov z mýtneho by sa mala premeniť 
na súkromnú spoločnosť na základe dlhodobých koncesionárskych zmlúv, alebo na základe 
predaja. Koncesné podmienky by mohli zahŕňať záväzok realizovať plán rozvoja diaľnic 
počas platnosti koncesie. Tento plán by sa mal týkať celej siete a nie jednotlivých komunikácií 
alebo ich častí. Pri príprave plánu rozvoja by sa mala zohľadňovať nie len zárobková kapacita 
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jednotlivých častí zamýšľanej výstavby siete ale aj celkové fi nancie celej siete. Uchádzači 
o koncesiu by navrhovali harmonogram výstavby a plán fi nancovania kompatibilný s ich 
odhadovanou zárobkovou kapacitou nimi navrhovaného rozvoja siete.

4.20 Výnosy z vyberaného mýta by mohli poskytnúť dostatočné fi nančné zdroje na výstavbu 
okolo 100 km diaľnic ročne, čo by umožnilo dokončiť ostávajúcich 356 km plánovanej 648 
km siete do cca 4 rokov po splatení existujúcich dlhov. Vlastne elektronický systém vyberania 
mýtneho, ktorý by vylúčil potrebu mýtnych staníc, by pri výbere mýtneho pribl. 0,025 USD 
na auto na km mohol z existujúcej diaľničnej siete v roku 2005 priniesť ročný príjem okolo 23 
miliónov USD. Väčšina tohto výnosu by sa použila na amortizáciu sekuritizovaných obligácií.

Železničná doprava

4.21 Výdavky železníc na výstavbu a rekonštrukcie v r. 2001 predstavovali okolo 250 
miliónov USD, ktoré boli čiastočné kryté zo štátneho rozpočtu a čiastočne z úverov EIB. Okrem 
toho záväzky z výkonov vo verejnom záujme (Public Service Obligations - PSO)60 v roku 2001 
predstavovali okolo 130 miliónov USD, ktoré štát nekryl. Súčasná situácia je neudržateľná 
a železnice sa utiekajú k nákladným krátkodobým úverom. Okrem prevádzkových nákladov je 
potrebné kryť aj fi nancovanie reštrukturalizácie/modernizácie železníc. Hoci terajšie poplatky 
za používanie železničnej infraštruktúry sa zdajú byť dostatočné, pokrytie príliš veľkého územia 
železnicou (ktoré nie je kompenzované úhradou záväzkov za výkony vo verejnom záujme) 
spôsobuje ďalšie straty. Okrem toho prevádzkovanie spojov, ktoré sú nehospodárne v dôsledku 
ich slabého využívania, dávajú železniciam zámienku/opodstatnenie na neznižovanie stavov 
zamestnancov. Neprekvapuje, že produktivita pracovníkov Železníc Slovenskej Republiky 
(ŽSR) klesla z 340.000 TU (prepravných jednotiek)61 na zamestnanca v roku 1995 na 302.000 
v roku 2000. Tento údaj nevyznieva priaznivo v porovnaní s podobne veľkými železničnými 
sieťami s podobnou hustotou dopravy.62

4.22 Reštrukturalizácia železníc. V krátkodobom horizonte obmedzenie kontroly štátu 
nad ŽSR vytvorením samostatnej prevádzkovej spoločnosti, Železničná spoločnosť (ŽS), 
sa zhoduje s decentralizáciou zodpovednosti za fi nancovanie výkonov vo verejnom záujme 
v službách obyvateľstvu. To poskytuje výbornú príležitosť na zmenu orientácie železníc. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne malú spoločnosť, bolo by nevhodné rozdeliť spoločnosť 
vlastniacu infraštruktúru, ŽSR, na samostatné regionálne železnice. Avšak významné rozdiely 
v ich základných službách (nákladná, diaľková osobná a miestna osobná doprava) naznačujú 
vhodnosť členenia podľa činností. No takéto členenie by sa netýkalo priamo problematiky 
infraštruktúry. EÚ vyžaduje len účtovné oddelenie infraštruktúry od prevádzky, aby bolo možné 

60 PSO sú zmluvne dohodnuté postupy o podriadení určitého typu spotreby verejných služieb podľa kvalifi kačných skupín.. 
61 Kombinovaný ukazovateľ nákladnej dopravy - tona/km a osobnej dopravy - osoba/km).
62 Rakúska produktivita na jedného zamestnanca je okolo 482.000 prepravných jednotiek; pričom v Poľsku je to po významnom znížení stavov 
okolo 400.000 prepravných jednotiek.
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na spravodlivom základe účtovať poplatky za využívanie dráh iným užívateľom železníc. To 
spravila väčšina železníc v EÚ. Najlepším riešením sa zdá byť rozdelenie ŽS – prevádzkovateľa 
železníc – podľa jednotlivých podnikateľských činností pri zachovaní integrovanej spoločnosti 
vlastniacej infraštruktúru, ŽSR. Prebiehajúca rozprava naznačuje, že toto je aj prístup slovenskej 
vlády.

4.23 Vo svetle prebiehajúcej decentralizácie by bolo žiadúce, aby existoval stabilný systém 
úhrad za výkony vo verejnom záujme zo strany početných regionálnych samospráv – taký 
systém, ktorý by nebolo potrebné meniť v priebehu niekoľkých rokov – a ktorý by zodpovedal 
novej inštitucionálnej štruktúre železníc.

4.24 Súčasný plán reštrukturalizácie železníc obsahuje skromný návrh na znižovanie 
stavov zamestnancov. V danej podobe nestačí na zvýšenie efektívnosti na úroveń dosahovanú 
súkromnými železnicami. Mnohé medzinárodné skúsenosti naznačujú, že odhady minimálnych 
stavov zamestnancov robené pred privatizáciou sú nedostatočné v porovnaní so skutočnou 
redukciou dosiahnutou niekoľko rokov po realizovanej privatizácii. Vlastne po odčlenení 
nepodstatných činností by malo byť možné prevádzkovať tri základné podnikateľské činnosti 
železníc (nákladná preprava, celoštátna (inter-city) a regionálna osobná doprava) s menej ako 
25.000 zamestnancami. Tieto stavy by sa mohli ďalej znižovať, ak by sa nové regionálne 
samosprávy rozhodli ďalej nepodporovať súčasné služby lokálnej osobnej dopravy. ŽSR by 
mohli znížiť stavy zamestnancov približne o 10.000 ľudí – za predpokladu, že sa nájdu zdroje 
na fi nancovanie nákladov na odstupné – do štyroch rokov v rámci siedmich rokov naznačených 
v aktuálnom pláne reštrukturalizácie. 

4.25 Ministerstvo dopravy, pôšt a komunikácií v spolupráci so ŽSR vypracovalo koncepciu 
poplatkov za používanie železničnej dopravnej infraštruktúry, v rámci ktorej sú tieto poplatky 
stanovené na základe marginálnych nákladov. Fixné náklady bude hradiť štát. Pomer fi xných 
a marginálnych nákladov je v rozpätí 39-61 percent. Tento pomer je určený na základe smernice 
EÚ č.14/2001 a na základe slovenskej platnej legislatívy. Koncepcia by sa mala postupne zaviesť 
počas rokov 2002-2005.63

4.26 Ak by sa mala vytvoriť spoločnosť zabezpečujúca lokálnu osobnú dopravu, mohla by 
prilákať súkromného prevádzkovateľa. No mohla by mať relatívne vysoké fi xné náklady na 
infraštruktúru a jej ročné výnosy by mohli závisieť vo veľkej miere od nových regionálnych 
samospráv. Tak tomu bolo vo Veľkej Británii, zatiaľčo vo Švédsku a Nemecku sú sociálne 
služby zabezpečované koncesionársky cez negatívne koncesie.

4.27 Keďže vzhľadom na svoju veľkosť je pre krajinu vhodnejšia diaľničná autobusová 
doprava ako expresné osobné vlaky, budúcnosť spoločnosti zabezpečujúcej diaľkovú železničnú 
osobnú prepravu by bola asi neistá. Len zopár krajín EÚ dokáže prevádzkovať so ziskom služby 

63 Pripravuje sa založenie notifi kačného a regulačného úradu.
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medzimestskej osobnej dopravy a väčšina z nich je závislá na dotáciách. Preto sa odporúča 
zvolený systém vytvorenia spoločného podniku kombináciou aktív existujúcej osobnej 
železničnej dopravy - poskytnutých štátom za nominálnu hodnotu – so súkromnou činnosťou 
strategického prevádzkovateľa. Táto schéma by mohla prilákať existujúcich prevádzkovateľov 
v osobnej doprave z krajín EÚ s prepojením na Slovensko. Na druhej strane prevádzka nákladnej 
dopravy ŽS by mohla byť primárnym kandidátom na privatizáciu.64

PROGRAMY SOCIÁLNEJ OCHRANY

Úvod

4.28 Nedávne reformy už priniesli pozitívny vplyv na programy sociálnej ochrany Slovenskej 
republiky, je tu však stále ešte značná potreba a priestor na zlepšenie týchto programov, aby 
sa znížili náklady, dosiahla fi nančná udržateľnosť, zvýšila adresnosť na chudobných a znížili 
faktory demotivujúce k práci.65 Prehľad zdôrazňuje nasledujúce oblasti:

(a) V dôsledku starnúceho obyvateľstva štátny dôchodkový systém čelí vážnym 
fi nančným problémom. Projekcie ukazujú, že napriek dôležitým reformám 
zachyteným v zákone z mája 2002, bude systém počas nasledujúceho desaťročia 
vykazovať rastúci defi cit a stane sa neudržateľným. Vláda preto musí zvážiť 
hlbšie reformy priebežného systému, vrátane ďalšieho zvýšenia dôchodkového 
veku na 65 rokov, spolu s inými opatreniami na zabezpečenie dlhodobej 
fi nančnej životaschopnosti systému. Musí ďalej iniciovať prácu na odbornom 
návrhu a inštitucionálnych reformách potrebných na spustenie povinného plne 
kapitalizačného druhého piliera. 

(b) Keďže fond nemocenského poistenia vykazuje v poslednom čase prebytok, môže 
tu byť priestor k zníženiu odvodu zo mzdy na príspevky na nemocenské poistenie. 
Bol by to veľmi vítaný krok z dôvodu vysokých odvodov v krajine a obmedzení, 
ktoré tieto dane vytvárajú pre rast zamestnanosti.

(c) Sociálnym programom zameraným na pomoc chudobným naďalej chýba primeraná 
adresnosť a motivácia k práci. Pre niektoré typy domácností a v niektorých 
krajoch sú výšky dávok vysoké v porovnaní s priemernými čistými mzdami, a tak 
môžu pôsobiť silne demotivačne. Tento efekt je pravdepodobne silnejší v krajoch, 
kde sú mzdy relatívne nízke a bránia prispôsobeniu trhu práce regionálnym 
rozdielom. Štruktúru dávok treba zmeniť tak, aby povzbudzovala k práci, a výšku 
dávok treba urobiť nižšou v porovnaní s pracovným príjmom. Treba, aby vláda 

64 Takto sa postupovalo vo Veľkej Británii, Holandsku a Dánsku a tento postup momentálne zvažuje Švajčiarsko.
65  Táto časť čerpá zo „Sociálna ochrana“ v Slovenskej republike: Prehľad výdavkov sociálneho sektora (Svetová banka, pracovná verzia, 2002), 
Riadenie rozpočtovania a výdavkov v Slovenskej republike (Svetová banka, 2002) a E. Andrews, „Dôchodkový systém“ a „Systém sociálnej 
ochrany“ (pracovná verzia, 2002). 
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zosilnila monitorovanie chudoby a prispôsobila kritériá a kategórie dávok tak, aby 
adresnejšie pomáhali chudobným.

Prehľad programov sociálnej ochrany

4.29 Programy sociálnej ochrany v Slovenskej republike pozostávajú z (i) programov 
sociálneho poistenia založenom na poistnom princípe (hoci voľne defi novanom), vrátane 
štátnych dôchodkov, nemocenských a materských dávok a dávky v nezamestnanosti; a (ii) 
programov sociálnej ochrany, ktoré nie sú založené na poistení, vrátane sociálnej pomoci a iných 
dávok fi nancovaných zo štátneho rozpočtu. Programy sociálneho poistenia sa fi nancujú hlavne 
z odvodov zo mzdy; a dávky sú prepojené na vývoj mzdy jednotlivca, a teda na príspevky. 
Kombinovaná miera odvodu zo mzdy na fi nancovanie týchto programov spolu so zdravotným 

poistením tvorí 50,8%, čo znamená, že je jedna z najvyšších v regióne a v EÚ.66 Ako sme už 
zdôraznili v Kapitole č. 1, táto vysoká sadzba odvodu zo mzdy spôsobuje vysokú daň za pracovnú 
silu a je vážnou prekážkou rastu, predovšetkým rastu zamestnanosti. Zníženie tohto bremena 
presunutím príjmovej základne na dane so širšou základňou je teda dôležitou súčasťou stratégie 
spravodlivého rastu.67 Programy sociálnej ochrany sú fi nancované z príjmov zo všeobecných 
daní; výška dávok a oprávnenosť poberania dávky sú prepojené na vypočítanú sumu životného 

66 Sadzby odvodu zo mzdy pre rôzne programy sociálneho poistenia sú: dôchodkové (28%), nemocenské (4,8%), v nezamestnanosti (4%) 
a zdravotné (14%). Priemerná sadzba v krajinách EÚ je 37%, z čoho 23% je na dôchodkové poistenie.
67 Bežný účinok dani zo mzdy je zníženie celkovej zamestnanosti, a/alebo presunu zamestnanosti do neofi ciálneho sektora, kde sa platby daní 
ťažšie vynucujú. Pozri Kapitolu č. 1.
68 Defi nované ako úroveň príjmu, pri ktorej dochádza k materiálnej núdzi; výška je vypočítaná na osobu, pár a deti.

Tabuľka 4.6: Verejné výdavky na programy sociálnej ochrany, 1995--2001
v miliardách Sk 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Dôchodky 41,9 47,65 53,28 59,20 64,01 70,33 75,74

Nemocenská a materská dovolenka 5,7 7,4 8,1 9,0 9,5 9,1 8,9

Poistenie v nezamestnanosti 6,1 7,5 8,2 8,9 9,0 9,1 8,5

Sociálna ochrana 22,7 23,6 25,5 28,9 32,5 34,6 36,2

Spolu (v miliardách Sk) 76,4 86,1 95,1 106,0 115,0 123,2 129,1

% HDP

Dôchodky 7,36 7,58 7,52 7,64 7,66 7,74 7,66

Nemocenská a materská dovolenka 1,00 1,17 1,15 1,16 1,14 1,01 0,90

Poistenie v nezamestnanosti 1,07 1,19 1,15 1,15 1,07 1,00 0,86

Sociálna ochrana 3,99 3,75 3,60 3,73 3,89 3,81 3,66

Spolu (% HDP) 13,44 13,69 13,42 13,67 13,76 13,55 13,07
a/ Vrátane administratívnych výdavkov po roku 1995.
b/ Vrátane administratívnych výdavkov na nemocenské dávky po roku 1995.
c/ Kryje hlavne nemocenskú a materskú dovolenku. 
d/ Vrátane dávok vyplácaných NÚP v rámci poistenia v nezamestnanosti, vrátane transferov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
e/ Vrátane sociálnej pomoci, sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok.
Zdroje: Sociálna poisťovňa, NÚP, MPSVR SR a MF SR.
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69 Tabuľka je založená na evidenčných údajoch programu a nemusí obsahovať niektoré programy fi nancované a spravované na miestnej úrovni 
(v roku 2001 odhadované na úrovni nižšej ako 0,05% HDP). Nie sú zahrnuté ani príspevky na bývanie, ktoré sú dosiaľ relatívne nízke. I keď nie 
je identická s Tabuľkou 4.1, vykazuje podobné trendy. 
70 T. j. 3,4 osôb v pracovnom veku na dôchodcu dnes oproti 1,7 v roku 2040, podľa predpokladov základného variantu (pozri Tabuľku 1 
v prílohe); na základe miery zamestnanosti v roku 2001 bude týchto prispievateľov asi 52%. 
71 Na doplnenie verejného dôchodkového systému sa v roku 1996 vytvoril dobrovoľný súkromný tretí pilier (pozri nižšie).
72 Bez transferov zo štátneho rozpočtu alebo NÚP. Fond dôchodkového zabezpečenia vykazoval defi cit aj s týmito transfermi.
73 Scenáre demografi ckého vývoja zahrňujú pesimistický, v ktorom stúpa pôrodnosť pomalšie a očakávaná dĺžka života rýchlejšie ako 
v základnom variante a optimistický s pomalším rastom očakávanej dĺžky života ako v základnom variante. Pozri Tabuľku 1 v prílohe. Defi cit 
dosahuje 7% HDP dokonca aj pri predpokladoch základného variantu.

minima,68 alebo na osobitné charakteristiky poberateľov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny (MPSVR) nesie celkovú zodpovednosť za programy sociálnej ochrany.

4.30 Tabuľka 4.6 ukazuje trendy výdavkov na hlavné programy sociálnej ochrany.69 Celkové 
výdavky na tieto programy ako podiel z HDP nevykázali významný nárast. Ale, ako detailne 
rozoberáme nižšie, veľké tlaky na výdavky v dôchodkovom systéme sú nevyhnutné, v dôsledku 
pokračujúceho narúšanie príjmovej základne. Iné programy tiež obsahujú oblasti potenciálnych 
tlakov na výdavky alebo aj možnosti k obmedzeniu nákladov. Ďalšie reformy týchto programov 
pomôžu vláde vytvoriť dodatočný fi skálny priestor, zvýšiť fl exibilitu trhu práce a generovať 
väčší rast a spravodlivosť.

Dôchodky

 Podklady

4.31 V porovnaní s mnohými inými krajinami v regióne sa dôchodkový systém v Slovenskej 
republike do polovice 90-tych rokov zdal byť v relatívne dobrom stave. Rast nezamestnanosti 
koncom 90-tych rokov však spolu s rastúcim podielom samostatne zárobkovo činných 
osôb naštrbil príjmy a voviedol dôchodkový fond do defi citu, posúvajúc ho tak na hranu 
fi nančnej stability. Navyše dôchodkový systém sa musí vyrovnať s nevyhnutnými dlhodobými 
demografi ckými zmenami v celej Európe, ktoré značne zvýšia počet starších občanov (60+) 
v porovnaní s tými v pracovnom veku (18-59). Odhaduje sa, že v roku 2020 sa pomer týchto 
dvoch skupín, čiže pomer závislosti, zvýši z dnešných 26% na 39% a v roku 2040 až na viac ako 
60%. Inými slovami, do roku 2040 bude o polovicu menej ekonomicky aktívnych ľudí ako teraz 
na podporu jedného dôchodcu.70

4.32 Rámček 4.1 popisuje hlavné črty súčasného verejného systému dôchodkového 
zabezpečenia.71 Od polovice 90-tych rokov sa výdavky na dôchodky pohybovali v úzkom rozpätí 
7,4-7,7% HDP. Napriek zvýšeniu už vtedy vysokej sadzby príspevkov v roku 1996 a 2001, 
príspevky nedržali krok s výdavkami a v roku 2001 dosiahli len 6,7% HDP.72 Ešte závažnejšie je, 
že neúprosná zmena vo vekovej štruktúre obyvateľstva bude znamenať veľké zvýšenie výdavkov 
vo vzťahu k príspevkom, čo bude mať za následok rozsiahly defi cit, ilustrovaný v Grafe 4.2.73 
Aby sa teda vyhlo katastrofi ckému defi citu a následnej makroekonomickej nestabilite je reforma 
nevyhnutná. 
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1/ Vek odchodu do dôchodku sa u žien znižuje z 57 na 54 rokov podľa počtu vychovaných detí. Neexistujú iné všeobecné ustanovenia 
o predčasnom dôchodku, okrem niektorých skupín zamestnaní, ktoré sú považované za vysoko rizikové.
2/ Rozdiely v metodike komplikujú porovnanie medzi krajinami.
3/ Stupeň prerozdeľovania je znížený maximálnou hranicou miezd, ktoré podliehajú odvodu zo mzdy (v roku 2000 to bolo 32 000 Sk, cca 2,8 
násobok priemernej mzdy.
4/ Je niekde medzi 26% v Českej republike a 30% v Maďarsku.
5/ Príspevkové sadzby vypočítané z ofi ciálnych agregovaných údajov o mzde, zamestnanosti, a príjmoch Sociálnej poisťovne a nezahrňujú 
odhady nepriznaných príjmov. Hoci Sociálna poisťovňa čelí nedoplatkom na poistnom od niekoľkých veľkých podnikov, nedoplatky nerastú 
rýchlejšie.
6/ Napríklad v roku 2000 bol príspevok zo strany vlády nižší ako 3% príspevok zamestnanca s priemerným platom a príspevok NÚP nižší ako 
19%. Tieto sumy sa stanovujú každý rok a do veľkej miery závisia od fi skálnej situácie.

Rámček 4.1: Súčasný systém verejného dôchodkového zabezpečenia

� Systém je tradičný dávkovo defi novaný priebežný systém, ktorý zahrňuje starobný dôchodok (63% 
transferov), invalidný dôchodok (21%) a pozostalostný/iný dôchodok (16%); ktorý spravuje Sociálna 
poisťovňa (SP) a riadi tripartitné predstavenstvo.

� Bežný vek odchodu do dôchodku je 60 rokov u mužov a 57 rokov u žien¹.

� Valorizácia dôchodkov zhruba sledovala rast miezd, na základe spúšťacieho mechanizmu.

� Priemerná miera nahradenia príjmu (priemerný čistý dôchodok ako percento z priemernej hrubej 
mzdy) je cca 42% a je zhruba porovnateľná s tými v iných krajinách regiónu.²

� Vzorec na výpočet dávky, časom stlačený infl áciou získal vysoko redistributívny charakter s takmer 
žiadnym rozdielom medzi dôchodkom osoby, ktorá zarábala polovicu priemernej mzdy a osobou, 
ktorá zarábala dvojnásobok priemernej mzdy. Napríklad osoba, ktorá pracovala 35 rokov a mala 
príjem dvojnásobok priemernej mzdy dostane rovnaký dôchodok ako osoba, ktorá odpracovala 40 
rokov za polovicu priemernej mzdy.³ Dôsledkom toho je vzťah medzi dávkami a príspevkami veľmi 
slabý. Dôchodky pod sociálne únosným minimom sú doplnené o platbu zo štátneho rozpočtu.

� Príspevky vo výške 28% hrubej mzdy sú povinné pre všetkých pracovníkov. Táto sadzba je 
porovnateľná so sadzbami v tranzitívnych ekonomikách, ale je oveľa vyššia ako priemer v EÚ 
23%. Rovnakou sadzbou sa zdaňuje polovica príjmu samostatne zárobkovo činných osôb. Zatiaľ 
čo u zamestnaných osôb je disciplína v platení vysoká, platby za samostatne zárobkovo činné osoby 
nedosahujú ani polovicu relevantnej sumy. 

� Vláda platí Sociálnej poisťovni (zo štátneho rozpočtu) príspevky v nominálnej hodnote na krytie 
období neprispievania určitých osôb (študentov, rodičov malých alebo zdravotne postihnutých detí, 
zdravotne postihnutých osôb a vojakov). Národný úrad práce (NÚP) vykonáva obdobné platby za 
poberateľov poistenia v nezamestnanosti. Obidve platby sú veľmi nízke, z roka na rok sa veľmi menia 
a neodrážajú dodatočný záväzok, ktorý takto preberá dôchodkový systém.
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74 Vláda prijala Koncepciu transformácie sociálnej sféry dňa 12. decembra 1995 a Koncepciu reformy sociálneho poistenia dňa 9. augusta 
2000.
75 Pre zjednodušenie prezentácie, projekcie predpokladajú demografi cké trendy základného variantu.

4.33 Slovenskí tvorcovia stratégie a politici to dobre chápu. Od roku 1990 sa Slovenská 
republika usiluje o dôkladnú dôchodkovú reformu.74 Najnovším dôkazom je Zákon o sociálnom 
poistení z mája 2002. Zákon zahŕňa niekoľko reforiem so začiatkom v roku 2003. Cieľom reforiem 
je postaviť priebežný systém (prvý pilier) na zdravší fi nančný základ, zlepšiť prepojenie medzi 
príspevkami účastníka a dávkami, a začať budovať povinný plne kapitalizačný druhý pilier, 
ktorý bude so zreformovaným prvým pilierom vytvárať adekvátny príjem na dôchodok pre 
budúce generácie a zabezpečí systém voči očakávaným negatívnym demografi ckým zmenám. 
Dobrovoľný systém súkromného dôchodkového poistenia, ktorý vznikol v roku 1996 (pozri 
nižšie) vytvorí tretí pilier systému. 

4.34 Tieto reformy pomôžu znížiť masívne defi city, ktoré hrozia v nadchádzajúcich rokoch, ale 
nepodarí sa im dosiahnuť fi nančnú udržateľnosť. Existujú však alternatívy, ktoré by mohla vláda 
zvážiť, aby dosiahla vyššiu fi nančnú stabilitu a užší vzťah dávka – príspevok, ako aj zaručené 
a vyššie dôchodky. Nasledujúce časti sa venujú jednotlivým trom pilierom, zdôrazňujú nedávno 
prijaté reformy a možnosti ďalších zmien potrebných na dosiahnutie cieľov vlády.

Reformy prvého piliera

4.35 Reformy z mája 2002: Rámček 4.2 zachytáva hlavné zlepšenia zakotvené v Zákone 
o sociálnom poistení z mája 2002. Ako ilustrujú Grafy 4.3a a 4.3b tieto reformy idú správnym 
smerom.75 Osobitne silný dopad má zmena metódy valorizácie. Sú však potrebné ešte rozsiahle 
reformy, aby systém získal fi nančnú stabilitu akú (on i ekonomika) potrebuje, a aby sa vytvoril 
silnejší vzťah medzi dávkami a príspevkami na podporu systému a disciplíny v systéme. Zatiaľ 
čo sú defi city takto zreformovaného systému oveľa nižšie (2,9% HDP v základnom variante 

Graf 4.2: Bilancia priebe�ného systému, bez reformy, alternatívne
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oproti 7% bez reformy) kumulatívne defi city zreformovaného systému sú stále príliš vysoké, na 
to aby boli udržateľné.

1/ Bežne to predpokladá valorizáciu v súlade s indexom spotrebiteľských cien; je to predpoklad nasledujúcich projekcií.
2/ Vládny projekt Reforma správy sociálnych dávok, fi nancovaný z pôžičky Svetovej banky, vytvorí systémy a infraštruktúru na vedenie 
individuálnych záznamov. Nový vzorec používa bodový systém, ktorý sa zakladá na pomere mzdy danej osoby ku priemernej mzde 
v hospodárstve, tak že osoba s príjmom do 1,25 násobku priemernej mzdy v hospodárstve dostane plný osobný mzdový bod, jednu tretinu 
osobného mzdového bodu za príjem medzi 1,25 až 2 násobku priemernej mzdy v hospodárstve a žiaden osobný mzdový bod za vyššie príjmy.
3/ Tak ako v mnohých krajinách budú sa i tu uplatňovať osobitné ustanovenia vo vzťahu k dôchodku policajných a profesionálnych ozbrojených 
zložiek. Očakáva sa, že tieto dávky budú plne fi nancované cez relevantné rozpočty a nie krížovo dotované z iných oblastí hospodárstva. Toto 
rozhodnutie treba ešte potvrdiť.
4/ Menovite dávky založené na sociálnej ochrane alebo iných aspektoch stratégie (ako minimálne dôchodky alebo zápočet dôb neprispievania) 
skôr ako na poistných princípoch založených na poistnej matematike.
5/ Alebo z fondu poistenia v nezamestnanosti u tých, ktorý poberajú dávku poistenia v nezamestnanosti.
6/ Napríklad: matkám na materskej dovolenke sa pripíše polovica celého bodu, zatiaľ čo študenti a vojaci základnej služby získajú 0,3 bodu. 

4.36 Ďalšia zmena by sa mala urobiť v oblasti vzorca výpočtu dávky, ktorý má stále veľmi 
redistributívny charakter. Hoci nový vzorec jasne vytvára užší vzťah medzi dôchodkami, 
príspevkami a príjmami, toto prepojenie je stále ešte slabé, ako aj motivácia k disciplíne. Tí, 
ktorí majú príjem rovnajúci sa dvojnásobku priemernej mzdy nemôžu mať vyšší dôchodok, 
a teda nie sú motivovaní, aby nahlasovali vyšší príjem. Na dolnom konci rozloženia príjmu, 
dostanú tí, čo majú nižší príjem ako priemerná mzda nižšie dôchodky. Počiatočný dopad zjemnia 
prechodné opatrenia (trojročné obdobie zavedenia, kedy si noví dôchodcovia môžu vybrať starý 
vzorec výpočtu), i tak však túto skupinu treba pozorne monitorovať.76

Rámček 4.2: Hlavné črty dôchodkovej reformy z mája 2002

� Zlepšenie dlhodobej fi skálnej rovnováhy dôchodkového fondu, predovšetkým:

� automatickou valorizáciou nižším ukazovateľom z cien alebo miezd¹ 
� postupným zvýšením veku odchodu do dôchodku u žien na jednotných 60 rokov, do 2017 pre 
bezdetné ženy a do 2026 pre ženy so 4 alebo viacerými deťmi.

� Užší vzťah medzi dávkami a príspevkami, predovšetkým:

� novým vzorcom výpočtu dávky, založenom na individuálnych záznamoch a viac odrážajúcom 
vývoj príjmov danej osoby, pri podržaní predošlých priemerných mier nahradenia príjmu a dávkovo 
defi novaného prístupu; 
� zrušením zvýhodnených dôchodkov u určitých povolaní a skupín, opatrenie, ktoré by časom 
malo znížiť náklady o 2,5%; 
� znovupotvrdením princípu, že „nesystémové“ dávky sa majú platiť zo štátneho rozpočtu, 
skôr akoby sa krížovo dotovali z príspevkov iných a znížením sadzieb niektorých týchto dávok. 

� Vytvorenie širšieho rámca pre povinný plne kapitalizačný druhý pilier.

76 Je možné, že nový vzorec si vyžiada významne vyššie výdavky na dorovnanie nízkych dôchodkov na úroveň sociálneho minima. Tieto 
zvýšenia sú súčasťou štátnych sociálnych dávok (pozri nižšie), fi nancovaných zo štátneho rozpočtu. Teraz sa nezdá, že by veľa osôb malo 
potrebovať dorovnanie dôchodku, keďže väčšina pracovníkov má odpracovaných veľa rokov.
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4.37 Právna úprava z mája 2002 však zaviedla jedno opatrenie, ktoré je v rozpore s celkovou 
stratégiou reformy: znižuje sadzbu príspevku rodičov o 0,5% na dieťa.77 Toto opatrenie zníži 
prepojenie medzi dávkami a príspevkami a očakáva sa, že zníži príjmy cca o 750 miliónov 
Sk (asi 1%) ročne. Dôvod k prijatiu daného opatrenia je nejasný. Nie je pravdepodobné, že 
opatrenie zvýši pôrodnosť (podľa všetkého jeden z dôvodov zavedenia) a už existujú adekvátne, 
dokonca zjavne veľkorysé opatrenia pre rodiny s deťmi cez (i) úľavy na dani z príjmu, (ii) detské 
prídavky a (iii) sociálnu pomoc pre rodiny s nízkymi príjmami.

4.38 Ďalšia potrebná reforma prvého piliera: Reforma z mája 2002 nepostačuje na dosiahnutie 
rovnováhy v systéme verejného dôchodkového zabezpečenia. Bude treba ju doplniť o ďalšie 
zvýšenie dôchodkového veku na 65 rokov, čím sa dôchodkový vek zosúladí s väčšinou krajín EÚ 
a OECD.78 Dôsledkom bude oveľa nižší kumulovaný 
defi cit systému (1,7% HDP oproti 2,9%, ktorý sa 
dosiahne v dôsledku reforiem z mája 2002: pozri 
krivku „Index spotrebiteľských cien (ISC), 65“ 
v Grafe 4.4) Navyše, táto alternatíva vygeneruje 
značný prebytok v počiatočných rokoch, čím 
uľahčí následné fi nancovanie defi citu vznikajúceho 
z prechodu na plne kapitalizačný druhý pilier. 
Dosiahnuť politický konsenzus k danému 
opatreniu bude ťažké, môže ho však umožniť dobre 
pripravená informačná kampaň spolu s reformou 
druhého piliera s cieľom vygenerovať vyššie miery 
nahradenia príjmu.79

77 Nie je jasné, či si môžu toto zníženie nárokovať obidvaja rodičia, alebo ako to bude spravované. Nie je tiež jasné, či existuje vyrovnanie tohto 
zníženia v zápočte do dôchodku.
78 Projekcie uvedené nižšie predpokladajú zvyšovanie veku odchodu do dôchodku od roku 2003 ročne o 6 mesiacov.
79 Informačná kampaň môže zdôrazniť nevyhnutnosť danej stratégie v dôsledku demografi ckých zmien, ak sa má výška dávky udržať približne 
na súčasnej úrovni nahradenia príjmu. Inak bude treba alebo znížiť dávky, alebo sa zvýši defi cit, čo povedie k infl ácii a narušeniu reálnej hodnoty 
dávok. Pri hľadaní konsenzu môže pomôcť analýza kladov a záporov.

Graf 4.3b: Starý a nový vzorec na výpoèet
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4.39 Spomedzi ďalších opatrení na doplnenie reformy treba zvážiť:

(a) Zmenu stále veľmi redistributívneho vzorca na výpočet dávky, tým že sa zosilní 
prepojenie medzi dávkami a príspevkami. Zlepšením disciplíny sa tiež zlepší 
systém fi nancovania. 80

(b) Vypracovanie presných a transparentných výpočtov transferov na krytie 
„nesystémových“ dávok a zabezpečenie ich fi nancovania zo štátneho rozpočtu.81 
Zavedenie danej požiadavky aj do súčasnej právnej úpravy. Keď budú náklady 
transparentné, treba vykonať dôkladnú analýzu či majú dané dávky význam vo 
vzťahu k nákladom, predovšetkým čo sa týka započítavania doby do dôchodku 
u študentov a dĺžka obdobia neprispievania do systému počas materskej.82 Ak 
bude mať tento explicitný transfer „nesystémových“ dávok do štátneho rozpočtu 
za následok významné úspory Sociálnej poisťovne na nákladoch, treba tieto 
úspory presunúť na účastníkov tým, že sa zníži príspevková sadzba.83

(c) Vytvorenie nástrojov na monitorovanie dopadu opatrení dôchodkovej reformy, 
predovšetkým na skupiny s nižšími príjmami.84

(d) Prijatie opatrenia na zlepšenie disciplíny platenia príspevkov, predovšetkým 
u samostatne zárobkovo činných osôb. Kroky na zníženie sadzby príspevkov 
a zosilnenie prepojenia medzi dávkami a príspevkami prinesú úžitok, treba však 
aby ich sprevádzalo lepšie monitorovanie a zisťovanie.85

(e) Zrušenie nedávno prijatého opatrenia znižujúceho dôchodkový príspevok rodiča o 
0,5% na dieťa. Ak je fi skálny priestor na zníženie príspevkovej sadzby, tak prijať 
rovnaké zníženie pre všetkých účastníkov. 

80 Jednou z možností je modifi kovať dávkovo defi novaný vzorec, aby umožňoval vyššie dôchodky pre tých, ktorí majú príjem vyšší ako dvojnásobok 
priemernej mzdy. Vyžiada si to ale (i) o niečo nižšie dôchodky u tých, ktorí mali nižší príjem ako dvojnásobok priemernej mzdy, alebo (ii) 
o niečo vyšší defi cit systému, alebo kombináciu oboch. Tento prístup by bol ľahšie zvládnuteľný, ak by sa kombinoval so zvýšením odchodu 
do dôchodku na 65 rokov. Druhá možnosť, a to je prijatie virtuálneho príspevkovo defi novaného prístupu, by značne zosilnila prepojenie dávok 
a príspevkov (a znamenala lepšie fi nančné výsledky). V takom prístupe sa príspevky zaznamenávajú na individuálnych virtuálnych účtoch, ľahko 
sú vysledované a dávky závisia od sumy na účte. Tento prístup má za následok značné úspory na nákladoch a vedie k lepšej fi nančnej bilancii. 
Graf 4.4 ilustruje, že reforma virtuálneho príspevkovo defi novaného systému (VPDS) v kombinácii so zvýšením dôchodku len na 63 rokov 
(pozri krivku „VPDS, 63“ vytvára lepšie výsledky ako súčasný dávkovo defi novaný vzorec v kombinácii so zvýšením odchodu do dôchodku na 
65 rokov (krivka Index spotrebiteľských cien, 65). Keďže prístup virtuálneho príspevkovo defi novaného systému sa automaticky prispôsobuje 
demografi ckým zmenám, vytvára oveľa stabilnejšie výsledky ako dávkovo defi novaný prístup. Zatiaľ čo prístup dávkovo defi novaný prístup 
vytvára fi xné miery nahradenia príjmu, virtuálny príspevkovo defi novaný systém postupne tieto miery prispôsobuje nahor a nadol podľa zmien 
v očakávanej dĺžke života a raste obyvateľstva. V dlhodobom horizonte je virtuálny príspevkovo defi novaný systém fi skálne stabilný, zatiaľ 
čo dávkovo defi novaný prístup vykazuje alebo defi cit alebo prebytok podľa demografi ckého vývoja. Hoci rámec virtuálneho príspevkovo 
defi novaného systému v týchto projekciách vykazuje na začiatku nižšie miery nahradenia príjmu, tieto rozdiely v miere nahradenia príjmu sú 
oveľa menšie, ak sa prístup kombinuje so zavedením plne kapitalizačného druhého piliera. (Pozri Graf 4.6b).
81 Alebo v prípade transferov za poberateľov poistenia v nezamestnanosti z NÚP.
82 Z pohľadu motivácie k práci sú tieto dávky otázne a mali by sa prehodnotiť. Mali by sa zvážiť alternatívy viac podporujúce motiváciu k práci 
(ako podpora starostlivosti o dieťa pre pracujúce matky).
83 Môžu byť potrebné opatrenia na kompenzáciu príjmu zo všeobecných daní.
84 Pre tieto potreby je rozhodujúce, periodické národne reprezentatívne výberové zisťovanie rozpočtov domácností.
85 Projekt Reforma správy sociálnych dávok pomôže zlepšiť monitorovanie a analýzy.
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 Zavedenie druhého piliera

4.40  Súbor opatrení reformy prvého piliera nezlepší dostatočne nízku 42% mieru nahradenia 
príjmu. Zvýšenie miery nahradenia príjmu možno získať presunutím časti systému starobného 
dôchodku do kapitalizačného systému. Právna úprava z mája 2002 to mala na pamäti a vytvorila 
rámec pre zavedenie druhého povinného plne kapitalizačného systému. Na detailoch sa stále 
pracuje na základe ďalších odborných prác a analýz, súčasné plány86 sa však sústredia na 
nasledujúcu charakteristiku: vek odchodu do dôchodku a vzorec výpočtu dávky budú také 
ako ich určila reforma prvého piliera v máji 2002; na začiatok 3,5% (a nakoniec 6%) z 28% 
odvodovej príspevkovej sadzby sa presmeruje na fi nancovanie druhého piliera;87 a nový systém 
naštartuje v roku 2004 a bude povinný pre všetkých účastníkov mladších ako 50 rokov.88 Príjmy 
z privatizácie vo výške 65 miliárd Sk (cca 6,5% HDP) boli vyčlenené na pomoc fi nancovaniu 
tranzitívneho defi citu. 

4.41 Zavedenie druhého piliera vytvorí príležitosť pre vyššie dôchodkové dávky. Bude to preto, 
že sa miera návratnosti fondov v druhom pilieri očakáva vyššia ako miera rastu HDP, implicitná 
miera návratnosti priebežného systému. Toto očakávanie je založené na analýze dlhodobej 
návratnosti kapitálových trhov v trhových ekonomikách. Graf 4.5a ukazuje rozdiel medzi 
mierami nahradenia príjmu (priemerný čistý 
dôchodok ako percento z priemernej hrubej 
mzdy) po aplikácii reformy prvého piliera 
z mája 2002 („len reformy prvého piliera“) 
v porovnaní s tými opatreniami reformy, ktoré 
sú spojené s „prechodom k dvom pilierom“ 
v „súčasnom návrhu“ popísanom vyššie. 
Miera nahradenia príjmu rastie s rastom 
druhého piliera, dosahujúc nakoniec 47%, 5 
percentuálnych bodov viac ako pri reforme len 
jedného piliera. Tieto projekcie predpokladajú 
2% rozdiel medzi rastom HDP a návratnosťou 
kapitálových trhov. Keď sa návratnosť 
kapitálových trhov blíži rastu HDP, rozdiel 
v miere nahradenia príjmu z dvojpilierového a jednopilierového systému sa stráca.

86 Treba poznamenať, že „súčasné plány“ predstavujú skôr prediskutovávané návrhy ako dohodnutú stratégiu. 
87 Dávky prvého priebežného piliera sa v novom systéme proporčne znížia o zníženie príspevkovej sadzby do priebežného systému. Proporcia 
tohto zníženia musí odraziť aj fakt, že časť 28% odvodu zo mzdy bude naďalej fi nancovať invalidný a pozostalostný dôchodok, ktoré zostanú 
v prvom pilieri.
88 Zavedenie by sa mohlo oddialiť. Projekt Reforma správy sociálnych dávok, ktorý vytvára systém individuálnych účtov by mal byť zavedený, 
keď začnú prví poistenci prispievať, keďže všetky súčasné úvahy o správe druhého piliera predpokladajú, že výber bude vykonávať Sociálne 
poisťovňa (ako vo Švédsku), skôr ako individuálne dôchodkové fondy (ako napríklad v Chile).

Graf 4.5a: Priemerné vstupné miery nahradenia
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4.42 Prechod na druhý pilier však bude znamenať značné náklady počas budúcich štyroch 
desaťročí a spôsobí podstatne horšie fi nančné výsledky ako scenár z mája 2002, kde sa reforma 
aplikuje len na prvý pilier. Tranzitívne 
náklady narastú, pretože príspevky 
do kapitalizačného piliera už nebudú 
dostupné na krytie pokračujúcich 
záväzkov prvého piliera, náklady 
budú pokračovať, až kým nebudú 
všetci účastníci plne krytí z nového 
systému.89 Graf 4.5b ilustruje 
rozsah a časové rozloženie týchto 
tranzitívnych nákladov ako rozdiely 
medzi bilanciami (i) pri reforme „len 
prvého piliera“ z mája 2002 a (ii) pri 
scenári kombinujúcom tieto reformy s „prechodom na dva piliere“, ako je to vyššie popísané 
v súčasných plánoch. Tranzitívny scenár zvyšuje defi cit systému o cca 1% HDP ročne po dobu 
viac ako 20 rokov, s kumulatívnym defi citom do roku 2040 (rok kedy budú defi city oboch 
systémov viac menej rovnaké) vo výške 30-35% HDP. Je to zjavne oveľa viac ako 6,5% HDP 
privatizačných zdrojov, ktoré boli zatiaľ na tento prechod vyčlenené. I keď je tranzitívny defi cit 
nižší ako v niektorých iných krajinách a môže byť fi nancovaný cez štátne dlhopisy, dlhodobé 
defi city v rokoch po období prechodu sú však nebezpečne vysoké, ohrozujú makroekonomickú 
stabilitu a naznačujú potrebu hore uvedenej hlbšej reformy prvého piliera. Pokiaľ nebudú 
opatrenia reformy prvého piliera dostatočné na vytvorenie udržateľných základov systému, 
druhý pilier len zníži udržateľnosť systému.

4.43 Ďalšie alternatívy reformy: Navrhnutá modifi kácia vlastností druhého piliera v kombinácii 
s dôkladnejšou reformou prvého piliera, ako už bolo vyššie uvedené, môže vytvoriť atraktívnejšie 
alternatívy reformy, ktoré znížia tranzitívny defi cit na zvládnuteľnejšiu úroveň a vytvoria vyššie 
miery nahradenia príjmu. Pozrieme sa na dve alternatívy: zvýšenie dôchodkového veku na 65 
rokov, spojené s požiadavkou prechodu všetkých účastníkov mladších ako 40 rokov (namiesto 
50) na nový systém,90 a okamžitým 6% príspevkom do druhého piliera (namiesto 3,5% rastúceho 
neskôr na 6%),91 a (ii) zvýšenie dôchodkového veku na 63 rokov v kombinácii s virtuálnych 
príspevkovo defi novaným systémom, vekom prechodu na nový systém 40 rokov a 6% príspevkom 
do druhého piliera. Grafy 4.6a a 4.6b porovnávajú fi nančnú bilanciu a miery nahradenia príjmu 

89 Náklady závisia hlavne od veku odchodu do dôchodku, rozsahu druhého piliera a stratégie presúvania účastníkov do nového systému. 
90 Hoci sa tu predpokladá presná hranica účasti na novom systéme, nemusí to byť najlepšia stratégia, keďže skúsenosť ukazuje, že pracovníci 
v strede pracovnej kariéry pozitívnejšie reagujú na reformu ak si môžu vybrať, či vstúpiť do nového systému alebo zotrvať v priebežnom. 
Alternatívy možno modelovať s cieľom pomôcť vláde predvídať potenciálne fi skálne potreby reformy.
91 Alternatívy uvažujú o okamžitom zvýšení na 6% príspevkovú sadzbu, skôr ako postupné zvyšovanie predpokladané v spomenutých plánoch. 
Dôvod je, že sa ťažšie daná príspevková sadzba dosiahne pri postupnom zavádzaní. Potvrdzuje to skúsenosť z Maďarska. Pravdepodobne bude 
ľahšie dosiahnuť konsenzus v prípade plánu s vyššou príspevkovou sadzbou a možnosťou výberu pre pracovníkov v strednom veku (napríklad 
od 40 do 50 rokov) na základe preferencie. Treba tu však tiež zobrať do úvahy dátum vstupu krajiny do EÚ. 
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týchto dvoch scenárov s tými vytvorenými 
pri scenári „prechodu na dva piliere, podľa 
súčasného plánu“ z grafov 4.5a a 4.5b 
(označené ako „Index spotrebiteľských cien, 
60“). Zníženie povinného veku prechodu na 
nový systém z 50 rokov na 40 rokov má za 
následok presun menšej časti príspevkov do 
nového kapitalizačného piliera, a teda nižší 
tranzitívny defi cit. Vyšší vek odchodu do 
dôchodku ešte viac znižuje budúce náklady 
na priebežný systém. Hoci zvýšený príspevok 
do nového systému zvyšuje počiatočné 
tranzitívne náklady, poskytuje vyššiu mieru návratnosti, ktorá sa očakáva z kapitalizačného 
piliera, a teda vyššie dôchodky pre budúcich dôchodcov. Všetky tieto parametre sa môžu zmeniť 
a všetky majú vplyv na spravodlivosť, 
primeranosť a fi nančnú stabilitu systému 
dôchodkového zabezpečenia.

4.44 Alternatívne návrhy vedú k oveľa 
nižším tranzitívnym defi citom: tranzitívny 
defi cit scenára „Index spotrebiteľských cien, 
65“ sa pohybuje okolo 0,2% HDP, kým 
dosiahne nižšiu úroveň ako korešpondujúca 
reforma len jedného piliera; a tranzitívny 
defi cit scenára „Index spotrebiteľských 
cien, 63, virtuálny príspevkovo defi novaný 
systém sa pohybuje okolo 0,4%. V dôsledku 
fi skálnych obmedzení, ktorým Slovenská republika čelí pri príprave vstupu do EÚ treba tieto 
alternatívy zvážiť. 

4.45 Pri každej alternatíve v Grafe 4.6b sú priemerné miery nahradenia príjmu (a 
teda i dôchodky) vyššie počas väčšej časti obdobia ako 42% miery nahradenia príjmu 
v jednopilierovom systéme.92 Alternatíva, ktorá kombinuje prechod k druhému pilieru s vekom 
odchodu do dôchodku 65 rokov a dávkovo defi novaným vzorcom z mája 2002 generuje postupný 
nárast priemernej miery nahradenia príjmu na 51% príjmov pred odchodom na dôchodok podľa 
základného scenára.

92 Simulácia plánu virtuálneho príspevkovo defi novaného systému zahrňuje vek odchodu do dôchodku 63 rokov. Ak by sa vek odchodu do 
dôchodku zvýšil na 65 rokov, miera nahradenia príjmu u virtuálneho príspevkovo defi novaného systému by bola ešte vyššia.
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Graf 4. 6b: Priemerná vstupná miera nahradenia
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Tretí pilier

4.46 Tretí pilier súkromných, dobrovoľných a doplnkových dôchodkov bol zavedený v roku 
1996. I keď má značný počet účastníkov,93 jeho aktíva dosiahli v roku 2002 len 0,6% HDP a do 
dnešného dňa distribuované dôchodky sú minimálne v porovnaní so sumami vyplatenými vo 
verejnom systéme. Napriek tomu má tretí pilier dôležitú potenciálnu úlohu, predovšetkým pre 
pracovníkov s vysokým príjmom, ktorí chcú na dôchodku vyššie miery nahradenia príjmu a pre 
tých, ktorý chcú odísť do dôchodku predčasne (ako skupiny predtým oprávnené na zvýhodnený 
dôchodok).94 Keďže opatrenia reformy z mája 2002 sa ďalej vyvíjajú a realizujú, bolo by 
dobré urobiť prehľad právnych predpisov a regulačného rámca týkajúceho sa tretieho piliera, 
aby sa zabezpečil: (i) adekvátny dohľad nad fi nančným spravovaním fondov; (ii) primeraná 
štruktúra daní;95 (iii) primerané náklady na správu (napríklad: nie nadmerné cez netransparentné 
subdodávateľské zmluvy súkromných fi riem); a (iv) vo všeobecnosti dobrá integrovanosť 
tretieho piliera s druhým povinným pilierom, aby tento viacpilierový systém uspokojil všetkých 
účastníkov.

Časový rámec

4.47 Načasovanie rozšírenia komponentov dôchodkového systému treba dôkladne posúdiť 
z pohľadu rozvoja kapitálového trhu. V súčasnosti kapitálové trhy nie sú dostatočne rozvinuté, 
aby absorbovali väčší objem úspor. Dlh ústrednej vlády je mierny. Nominálna hodnota dlhu ku 
koncu roku 2001 bola 366 miliárd čiže len 37% HDP. Slovenská burza cenných papierov BCPB 
vykazuje v súčasnosti nízku aktivitu, ktorá bude pravdepodobne pokračovať. Pravdepodobne 
dôjde len k miernemu zvýšeniu fi nancovania slovenských fi riem prostredníctvom emisie akcií 
a dlhopisov. Spomedzi väčších fi riem krajiny (tých, ktoré najpravdepodobnejšie získajú fi nancie 
na trhu) je stále väčší počet v zahraničnom vlastníctve. Tieto podniky môžu zvyčajne získať 
zdroje na fi nancovanie zo svojho ústredia alebo cez svoje ústredie za lepších podmienok ako na 
miestnych trhoch. Napriek tomu, ako bude v Slovenskej republike príjem a bohatstvo domácností 
a podnikov rásť, tak bude rásť aj dopyt po akciách a dlhopisoch. Snaha o diverzifi káciu portfólia 
a prístup k regionálnym, európskym a svetovým trhom však pravdepodobne značne obmedzí 
dopyt po špecifi cky slovenských nástrojoch. Vstup krajiny do euro zóny zlúči účinky tým, že sa 
odstráni akékoľvek riziko výmenného kurzu v rámci EÚ.

4.48 Existujú vyhliadky len mierneho rastu ponuky a dopytu po slovenských trhových 
investičných nástrojoch a len miernych obchodovaných hodnôt slovenských akcií a dlhopisov. 
Predpoklad (realistický), že na burze Slovenskej republiky budú kótované a obchodované 
len slovenské nástroje naznačuje nízke objemy a vysoké náklady na obchodovanie. Vysoké 
náklady na obchodovanie ďalej znížia dopyt na hlavných európskych burzách po slovenských 

93 V roku 2002 bolo cca 320 000 účastníkov tretieho piliera, ale len asi 2000 dôchodkov vyplatených v bežnom roku 2000. 
94 Tieto povolania sa považovali za rizikové.
95 Bežne s príspevkami pred zdanením, výdavky budúcich období nezdaňované a dane zaplatené pri výplate dôchodkov.
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nástrojoch vo vzťahu k zahraničným nástrojom. Podobné podmienky a faktory v rámci regiónu 
povzbudzujú k fúzii hlavných európskych búrz a k rozvoju regionálnych búrz. Blízky vstup 
Slovenskej republiky do EÚ a voľnejší prístup na európske burzy pravdepodobne ovplyvní 
životaschopnosť samostatnej slovenskej burzy, a už vôbec dvoch búrz. 

4.49 Za daných podmienok sa zdá vhodné načasovať akékoľvek významné presuny smerom 
ku kapitalizačnému systému so vstupom krajiny na integrované kapitálové trhy EÚ, alebo ešte 
lepšie s prijatím euro.

Administratívne a inštitucionálne otázky

4.50 Dôchodková reforma si bude vyžadovať veľa základných zmien v spôsobe správy 
dôchodkov na všetkých úrovniach. Zavedenie adekvátnych administratívnych a inštitucionálnych 
postupov je rovnako dôležité ako vytvorenie správneho programového rámca, pretože bez 
adekvátneho riadenia sa nemôže žiaden program, akokoľvek dobrý, úspešne realizovať. Projekt 
reformy správy sociálnych dávok môže poskytnúť rámec a technické a fi nančné zdroje potrebné 
k ukončeniu návrhu a realizácie reforiem, vrátane potrebných systémov a infraštruktúry96. Treba 
tiež zvážiť administratívne postupy integrácie invalidných dôchodkov, ktoré ako sa zdá majú 
pokračovať na priebežnom základe. Najdôležitejšie je, že riadenie fondov druhého piliera prináša 
závažné otázky zodpovednosti za správu výberu príspevkov, výberu investícií a investorov 
a regulovanie dôchodkových fondov97. Rozhodujúce bude posilniť schopnosť regulovať 
a dohliadať nad fondmi druhého a tretieho piliera, aj prostredníctvom opatrení na rozvoj Úradu 
pre fi nančný trh. Bude napríklad veľmi dôležité zaistiť, aby regulátori dôchodkových fondov 
boli expertmi vo fi nančných operáciách dôchodkových programov. Takéto základy spravovania 
sú stále ešte len v počiatočnom štádiu vývoja a teraz treba čo najskôr prijať určité kroky na 
zabezpečenie zavedenia danej správy a primeranej regulačnej štruktúry.

4.51 Dôchodková reforma je proces, nie jednorazová udalosť. Skutočné výstupy môžu ľahko 
odbočiť od projekcií, predovšetkým počas dlhších časových období. Napríklad správanie 
sa trhu práce sa môže časom zmeniť tak, že môže viesť k menšiemu počtu pracovníkov 
s dlhými neprerušenými obdobiami ofi ciálnej zamestnanosti. Dôsledkom toho sa môže zvýšiť 
podiel obyvateľstva, ktorí nebudú oprávnení na primeraný dôchodok, čo povedie k zvýšenej 
potrebe dorovnania dôchodkov fi nancovaného zo štátneho rozpočtu. Teda ako bude dochádzať 
k zmene podmienok, bude treba zaviesť priebežné monitorovanie, vyhodnocovanie, výskum 
a vývoj stratégie. Treba aby MPSVR, Sociálna poisťovňa (SP) a/alebo iný regulačný úrad 
spolu s odborným poistno-matematickým úradom kontinuálne vyhodnocovalo pokračujúci 
ekonomický a sociálny vývoj, vykonávalo výskum a ohodnotenie98. Základným nástrojom pre 

96 Môže to tiež vytvoriť základ pre zosúladenie výberu príspevkov na zdravotné poistenie ako aj pre SP a NÚP 
97 V podmienkach Slovenskej republiky sa zdá adekvátne, aby SP pôsobila ako zúčtovacie centrum pre príspevky, ale aby spravovanie fondov 
bolo subdodávateľsky vykonávané súkromnými správcami aktív alebo dôchodkovými fondmi fungujúcimi v rámci zdravého regulačného 
rámca.
98 Súčasťou projektu reformy správy sociálnych dávok je aj poskytnutie pomoci v oblasti monitorovania, vzhodnocovania a projekcií.
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takúto analýzu pre MPSVR SR, Ministerstvo fi nancií SR, iných tvorcov politiky a zúčastnené 
strany, nielen čo sa týka programov dôchodkového zabezpečenia a inej sociálnej ochrany, ale 
tiež zdravotníctva, školstva a mnohých iných dimenzií ekonomickej a sociálnej politiky by sa 
stalo periodické reprezentatívne výberové zisťovanie príjmov a výdavkov domácností.

Iné programy sociálneho poistenia

4.52 Dva ďalšie hlavné programy sociálneho poistenia sú nemocenské poistenie (NP) 
spravované SP a poistenie v nezamestnanosti (PvN) spravované Národným úradom práce (NÚP) 
s tripartitným predstavenstvom a celkovým strategickým vedením z MPSVR. Obidva programy 
sa od polovice 90-tych rokov významne rozrástli a stabilizovali (viď Tabuľka 4.6). Do roku 2001 
boli výdavky ako podiel na HDP na obidva programy nižšie ako v roku 1995. V nemocenskom 
poistení sa však ukazujú určité alternatívy, ktoré by mohli zvýšiť účinnosť programov a/alebo 
znížiť ich náklady. Môže tu byť predovšetkým príležitosť k zníženiu príspevkového zaťaženia 
na nemocenské poistenie.

Nemocenská a materská dovolenka

4.53 Program nemocenského poistenia fi nancovaný zo 4,8% odvodov zo mzdy je určený na 
poistenie voči strate príjmu počas nemocenskej dovolenky (82% z výdavkov nemocenského 
poistenia) a materskej dovolenky (14%)99. Fond nemocenského poistenia bol v posledných 
rokoch vo vysokom prebytku (ekvivalent viac ako 40% príjmu). Do roku 2002 boli miery 
nahradenia príjmu dosť vysoké pre pracovníkov s nízkymi príjmami100, ale podliehali nízkej 
dennej maximálnej sume (rovnajúcej sa asi dvom tretinám priemernej mzdy), a teda boli veľmi 
nízke pre pracovníkov s vyššími príjmami101. Zákon o sociálnom poistení z mája 2002 zaviedol 
niekoľko dôležitých zmien, osobitne v štruktúre dávok: dávka nemocenského poistenia je teraz 
55% z vymeriavacieho základu príspevkov na nemocenské poistenie a vymeriavací základ sa 
zvýšil z 4.400 Sk na 32.000 Sk mesačne. V tejto oblasti treba ešte ísť ďalej, aby sa napravila 
nerovnováha predošlej štruktúry dávok.102 

4.54 Mohli by sa zvážiť nasledovné možnosti programu nemocenského poistenia.

(a) Presunúť ťarchu za fi nancovanie niekoľkých prvých dní nemocenskej dovolenky 
na zamestnávateľov, a tak silnejšie motivovať zamestnávateľov, aby monitorovali 
využitie nemocenskej dovolenky.103

99 Ďalšie dávky zahrňujú určité zabezpečenie za starostlivosť o člena rodiny a určité náklady na tehotenstvo.
100 70 percent prvé tri dni, 90 percent následne počas neobmedzeného obdobia.
101 Príležitostné správy naznačujú, že takýto systém vytváral motiváciu pre pracovníkov s nízkym príjmom byť na nemocenskej dovolenke, ale 
pracovníci s vyšším príjmom pri chorobe uprednostňovali platenú dovolenku pred nemocenskou dovolenkou.
102 Nie je ale jasné, či je zvýšenie vymeriavacieho základu primerané na krytie potenciálne vyšších platieb.
103 Toto by malo znížiť náklady, a teda znížiť riziko vyplývajúce z navrhovaného zníženia odvodov zo mzdy.
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(b) Venovať osobitnú pozornosť monitorovaniu využitia nemocenskej dovolenky 
u samostatne zárobkovo činných osôb, z dôvodu značného priestoru k podvodu 
a k zneužívaniu. Ak je využitie príliš vysoké, zvážiť zrušenie účasti samostatne 
zárobkovo činných osôb.

(c) Vrátiť súčasné a budúce prebytky fondu nemocenského poistenia účastníkom 
poistenia formou zníženia odvodu zo mzdy. Predbežné výpočty naznačujú, že by 
sa odvodové zaťaženie mohlo znížiť z 4,8 percent na 2,0 percentá. 104

Poistenie v nezamestnanosti a programy zamestnanosti 

4.55 NÚP spravuje ako pasívne dávky poistenia v nezamestnanosti (vrátane nielen priamych 
platieb poisteným nezamestnaným osobám, ale aj príspevkov, ktoré NÚP platí za poberateľov 
poistenia v nezamestnanosti na dôchodkové,105 nemocenské a zdravotné poistenie), tak aj aktívnu 
politiku trhu práce (APTP, vrátane sprostredkovania práce, hodnotenia kvalifi kácie pracovníka, 
školenia a spravovania programov dočasne vytvorených pracovných miest pre nezamestnaných). 
Tieto programy sú fi nancované zo 4% odvodu zo mzdy a v posledných rokoch stále viac zo 
štátneho rozpočtu z transferov na APTP.

4.56 Prudký nárast nezamestnanosti ku koncu 90-tych rokov priamo ovplyvnil vysoký 
počet poistených pracovníkov, čo viedlo k rapídnemu zvýšeniu počtu dávok poistenia 
v nezamestnanosti (z 2,2 miliardy Sk v roku 1995 na 7,3 miliardy Sk v roku 1999). Financovalo 
sa to čiastočne čerpaním z rezerv a čiastočne prudkým znížením výdavkov na APTP (klesli 
z najvyššej sumy 4,3miliardy Sk v roku 1996 na nízku sumu 0,5 miliardy Sk v roku 1999). 
Dávky poistenia v nezamestnanosti dosiahli maximum v roku 1999 a následne klesli odrážajúc 
ako zmenu v dynamike trhu práce106 tak sprísnenie dávok.107 Spolu so značnými transfermi zo 
štátneho rozpočtu na APTP to umožnilo významné oživenie výdavkov na dané programy, i keď 
nie na predošlé úrovne.108 Výdavky na tieto programy by sa mali pozorne monitorovať a zakladať 
na prísnom vyhodnotení účinnosti programov. Zatiaľ čo sú takéto programy často populárne, 
ich skutočné výsledky sú často otázne. Navyše, predošlá analýza Svetovej banky naznačila, 
že programy APTP neboli natoľko adresné ako iné programy.109 Treba preskúmať možnosti 
koordinácie so systémom sociálnej pomoci.

104 V roku 2001 bol prebytok takmer 42%. To sa rovná 2% odvodu zo mzdy. Predtým ako dôjde k zníženiu odvodu zo mzdy treba zaistiť, aby 
nová dávková politika neznížila tento prebytok, a ak treba, aby sa mohli urobiť vyrovnávacie úpravy príjmu. Pozri tiež Výročná správa 2002 
– Slovenská republika, OECD, odsek 118, ktorý naznačuje podobné odporúčanie.
105 Pozri OECD, op.cit., odsek 80, ktorý predkladá argumenty na pozastavenie takých príspevkov na dôchodkové poistenie.
106 Od polovice 90-tych rokov zvyšujúci sa podiel nezamestnaných alebo vyčerpal svoje dávky poistenia v nezamestnanosti (tých že boli 
nezamestnaní dlhšie ako 6 mesiacov) a stal sa oprávnený na poberanie sociálnej pomoci (pozri nižšie) alebo je novou pracovnou silou, ktorá ešte 
nemá nárok na poberanie dávky poistenia v nezamestnanosti. Platby poistenia v nezamestnanosti sa teda znížili, napriek pokračujúcim vysokým 
mieram nezamestnanosti.
107 Úroveň dávok (miera nahradenia príjmu) sa znížila v roku 1999 ako aj dĺžka poberania dávky pre niektorých pracovníkov.
108 Výdavky na APTP v roku 2001 dosiahli úroveň 2,2 miliardy Sk.
109 “Sociálna ochrana” v Slovenská republika: Prehľad výdavkov sociálneho sektora, Svetová banka, 2002.



4. Stratégia výdavkov140

4.57 Po úpravách z roku 1999 sú ustanovenia o oprávnenosti na dávku poistenia 
v nezamestnanosti, úrovne dávok a dĺžka poberania dávok vo všeobecnosti primerané a nie 
nadmerne veľkorysé v porovnaní s tými v iných krajinách. Dlhšími obdobiami nezamestnanosti 
si väčšia časť nezamestnaných Slovenskej republiky vyčerpala svoje dávky poistenia 
v nezamestnanosti, takže do roku 2000 bol menej ako jeden zo štyroch nezamestnaných 
poberateľom dávky poistenia v nezamestnanosti. Väčšina nezamestnaných pracovníkov 
neoprávnená poberať dávky poistenia v nezamestnanosti však poberá dávky sociálnej pomoci, 
ktoré podliehajú zisťovaniu majetku. Je to tento program, ktorý pravdepodobne vytvára 
demotiváciu k práci (pozri časť o sociálnej pomoci).

4.58 V roku 2000 bolo NÚP pridelené spravovanie ďalšieho programu, programu garančného 
fondu, ktorý bol vytvorený za účelom kompenzácie mzdových nedoplatkov pracovníkom 
prepusteným v dôsledku zatvárania a zmenšovania závodov. Bolo to tiež opakovanou 
požiadavkou vo vzťahu k zosúladeniu programov s programami v EÚ. Fond sa fi nancuje 
rovnakou čiastkou 0,25% z dane zo mzdy od zamestnávateľov a zo štátneho rozpočtu. Pravidlá 
fi nancovania sú nejasné, keďže nie sú skúsenosti v určovaní primeranej daňovej sadzby alebo 
návrh kompenzačného balíka.

4.59 Alternatívy politiky programov zamestnanosti by sa mohli zacieliť na nasledujúce aspekty:

(a) Pokračujúce vyhodnocovanie APTP s cieľom sústrediť výdavky na najúčinnejšie 
adresné programy.110

(b) Vývoj transparentných postupov využitia garančného fondu na uľahčenie 
reštrukturalizácie s nie deformujúcim účinkom.

(c) Prísne monitorovanie nezamestnaných, vrátane poberateľov ako dávky poistenia 
v nezamestnanosti tak sociálnej pomoci, aby sa zabezpečila dobrá koordinácia 
programov.

Programy sociálnej ochrany

4.60 Hlavné programy sociálnej ochrany spadajú do dvoch skupín: Štátne sociálne dávky 
hlavne detské a rodičovské prídavky a dorovnanie dôchodku a sociálna pomoc a sociálna 
starostlivosť vrátane peňažných a nepeňažných dávok pre chudobných a zdravotne postihnutých. 
Realizuje sa tiež program podpory bývania, ktorého výdavky sú zatiaľ nevýznamné. Všetky tieto 
programy sa fi nancujú zo štátneho rozpočtu. Výdavky na programy sociálnej ochrany ako celok 
sú značné a stúpli z 22,7 miliardy Sk v roku 1996 na 36,2 miliardy Sk v roku 2001 (pozri Tabuľku 
4.6). Ako podiel HDP však boli výdavky na programy sociálnej ochrany relatívne stabilné, od 
roku 1995 boli v rozsahu medzi 3,6 a 4,0% HDP, s postupným znižovaním štátnych sociálnych 

110 Podľa možnosti v koordinácii s testami activity pre potrebu sociálnej pomoci (pozri ďalej).
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dávok ako percenta HDP (asi o 1%), ale vyrovnali sa zvýšením sociálnej pomoci. Tieto programy 
zohrávajú významnú rolu pri znižovaní chudoby v Slovenskej republike: výsledky skoršej štúdie 
Svetovej banky ukazujú, že bez týchto programov by sa miera chudoby v roku 1996 pohybovala 
na úrovni 18,6% a nie 10,1%. Štúdia však tiež ukázala, že aj ľudia, ktorí nie sú chudobní 
poberajú významnú časť zo sociálnych transferov, zatiaľ čo asi 20% chudobných nedostáva 
žiadne dávky.111 Navyše štúdia ukázala, že programy významne znižujú motiváciu pracovať, 
a tak vytvárajú veľké riziko zotrvania poberateľov dávok v chudobe.112 Z týchto dôvodov a tiež 
preto, že na tieto programy ide značná suma z obmedzených zdrojov štátneho rozpočtu si tieto 
programy zaslúžia dôkladnú analýzu s cieľom identifi kovať spôsoby, ako obmedziť ich náklady, 
zlepšiť ich adresnosť a účinnosť pri pomoci chudobným a zabezpečiť, aby vytvárali primeranú 
motiváciu k práci. Takýmto spôsobom by programy mohli lepšie podporovať udržateľnú 
stratégiu rastu a spravodlivosti.

Štátne sociálne dávky

4.61 Tabuľka 4.7 vymenováva hlavné zložky štátnych sociálnych dávok. Celková úroveň 
výdavkov bola pomerne stabilná, čiastočne odrážala dopad poklesu miery pôrodnosti na 
najvyššiu výdavkovú položku: detské prídavky. To sa ale môže zmeniť: nedávne zmeny, ktoré 
sprístupnili detské prídavky všetkým rodičom a zmena vzorca na výpočet dôchodku (spomenuté 
vyššie), by mohli zvýšiť výdavky na detské prídavky a zvýšenie dôchodkov.

4.62 Nedávne rozhodnutie sprístupniť detské prídavky113 všetkým rodičom sa ukazuje 
problémom z viacerých dôvodov. Po prvé, prídavky nepomáhajú veľmi chudobným, keďže 
ich dávky sociálnej pomoci sa krátia o výšku prídavkov, a teda nemenia ich čistý príjem. Po 

111 Detské prídavky sa vyplácali rodinám s príjmom nižším ako dvojnásobok sumy životného minima s deťmi mladšími ako 15 rokov (v 
školopovinnom veku), študentmi denného štúdia do veku 28 rokov alebo závažne zdravotne postihnutými deťmi do 18 rokov.
112 Svetová banka, Slovenská republika: Štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce (2001), Kapitola č. -17. 
113 Ibid., str. 69-98.

Tabuľka 4.7: Štátne sociálne dávky
(v miliardách Sk)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hlavné zložky

Detské prídavky 10,0 10,0 9,1 9,9 9,2 8,7 8,4

Rodičovský príspevok 2,5 2,8 4,1 4,5 4,4 4,3 4,2

Sociálny a vdovský dôchodok 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Dorovnanie dôchodku 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5

Príspevok pri narodení a pohrebné 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0

Liečebná starostlivosť 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,0 0,9

Výdavky celkom (v miliardách Sk) 15,1 15,7 16,3 17,6 16,8 16,0 15,2

Celkové výdavky ako% z HDP 2,65 2,50 2,30 2,27 2,01 1,76 1,54
Prameň: Sociálna poisťovňa a Ministerstvo fi nancií SR
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druhé, hoci možno zdôvodniť poskytnutie pomoci časti nízko príjmových rodín, ktorých príjem 
prekračuje hranicu pre poberanie dávky sociálnej pomoci (ako to bolo v predošlom systéme), 
neexistuje však žiaden jasný dôvod platiť príspevky hornému kvantilu obyvateľstva (ako to robí 
nový systém), keďže tieto rodiny sa môžu adekvátne postarať o svoje deti aj bez takejto podpory. 
Po tretie, zdá sa, že rozhodnutie bolo prijaté bez dôkladnej analýzy dopadu opatrenia na náklady 
alebo analýzy ako by mohli byť zdroje použité účinnejšie s cieľom pomôcť chudobným.114 Nový 
program môže značne zvýšiť náklady, a pritom neurobiť nič pre chudobných.115

4.63 Dôkladná revízia štátnych sociálnych dávok sa zdá byť odôvodnená, s prípadným 
zameraním na:

(a) Detské prídavky: Pri tejto dávke treba zvážiť obnovenie zisťovania príjmu. Na 
to môže naväzovať analýza alternatívnych možností vyplácania, ktoré by znížili 
náklady a zlepšili adresnosť na chudobných (napríklad: ukončiť vyplácanie dávky 
študentom po ukončení strednej školy;116 a/alebo znížiť dávku na dieťa pri väčšom 
počte detí (uvedomujúc si úspory, ktoré vychádzajú z početnosti detí)). Ak by sa 
ponechal systém vyplácania detských prídavkov všetkým rodičom, treba určiť 
ďalšie možnosti obmedzenia nákladov (napríklad: obmedzenie dávky len na 
mladšie deti, alebo zníženie výšky dávky na staršie deti). V takom prípade by 
detské prídavky mali podliehať dani z príjmu, aby sa tak znížil negatívny dopad 
tohto programu na rozloženie príjmu.

(b) Rodičovský príspevok by mal naďalej závisieť od zisťovania príjmu, užitočné by 
bolo tiež preskúmať možnosti, ktoré by mohli povzbudiť návrat poberateľa do 
pracovného pomeru, ako napríklad možnosť zameniť tento príspevok za adresnú 
dotáciu na dennú starostlivosť o dieťa.

(c) Dorovnanie dôchodku: Nastávajúcu dôchodkovú reformu a trendy trhu práce treba 
monitorovať a analyzovať s cieľom vyhodnotiť ich dopad na rozsah a rozloženie 
dorovnania dôchodku a stanoviť potrebné opatrenia. 

(d) Liečebná starostlivosť Ciele tejto dávky ako aj jej dopad na chudobu treba opätovne 
dôkladne vyhodnotiť, aby sa určilo či neexistuje účinnejšie využitie obmedzených 
verejných zdrojov (napríklad: fi nancovanie menej rozsiahleho odobratia dávok 
sociálnej pomoci, ako je uvedené nižšie). 

114 Skoršia verzia novej stratégie, ktorá nebola prijatá by obmedzila prídavky na maximálne 3 deti. Mohlo by to mať negatívne dôsledky 
predovšetkým na rodiny s nízkymi príjmami, ktoré nemajú nárok na sociálnu pomoc, keďže pravdepodobne rodiny s viac ako 3 deťmi budú mať 
túto potrebu ešte vyššiu. Veľmi pravdepodobne to budú rómske rodiny, keďže rómske rodiny sú oveľa väčšie ako priemerné. Analýza zo sčítania 
ľudu z roku 1996 zistila, že rodiny s tromi alebo viacerými deťmi predstavovali len 63% z obyvateľstva, tvorili však 18,1% sociálne slabších 
(Svetová banka, ... Štúdia o trhu práce, str. 14). Deti z týchto rodín potrebujú pomoc najviac, ak sa im má podariť dostať sa k chudoby.
115 Toto je ďalšia vec, pre ktorú by bolo nevyhnutné použiť analytický nástroj výberové zisťovanie rozpočtov domácností.
116 Namiesto toho, ako je navrhnuté v časti o školstve, systém štipendií a pôžičiek bude pravdepodobne účinnejší na fi nancovanie vyššieho 
vzdelávania.
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Sociálna pomoc a sociálna starostlivosť

4.64 Sociálna pomoc a programy sociálnej starostlivosti poskytujú najzraniteľnejším členom 
slovenskej spoločnosti peňažné dávky a škálu nepeňažných služieb. Sociálna pomoc sa vypláca 
rodinám v hmotnej núdzi. Veľa zdravotne postihnutých osôb poberá nepeňažné služby, zatiaľ čo 
občanom s najťažším zdravotným postihnutím je poskytovaná ústavná starostlivosť. Finančná 
pomoc je vyplácaná cez rozpočet a spravovaná okresnými úradmi spadajúcimi pod Ministerstvo 
vnútra SR. Politiku určuje MPSVR SR. Tabuľka 4.8 ukazuje celkový rast a meniacu sa štruktúru 
výdavkov: celkové výdavky prudko vzrástli z 7,5 miliardy Sk (alebo 1,3% HDP) v roku 1995 
na 21 miliárd Sk (alebo 2,1% HDP v roku 2001); výdavky na trvalú invaliditu vyskočili o viac 
ako 400%, a tak zvýšili svoj podiel na týchto programoch z menej ako 10% na viac ako 17%, 
a peňažná pomoc nezamestnaným, zďaleka najväčšia zložka programu stúpla od roku 1995 
o takmer 30% ročne.

4.65 Prudký rast výdavkov na pomoc zdravotne postihnutým je osobitne prekvapujúci, keď-
že obyvateľstvo s ťažkým zdravotným postihnutím sa v krátkom čase príliš nemení. Spomedzi 
rôznych kategórií výdavkov na pomoc zdravotne postihnutým najvyšší rast vykázali výdavky na 
motorové vozidlá (nákup, údržbu, opravu a použitie). Detailná analýza výdavkov, osobitne na mo-
torové vozidlá, pravdepodobne identifi kuje spôsoby ako znížiť nadmerné výdavky na tieto služby. 

4.66 Rýchly rast peňažnej pomoci pre nezamestnaných je pochopiteľnejší: táto kategória 
sociálnej pomoci naďalej znamená hlavne fi skálne bremeno pomoci nezamestnaným ako 
dôsledok rýchleho rastu nezamestnanosti od polovice 1990-tych rokov. Toto zahrňuje ako 
pracovníkov, ktorí si vyčerpali svoje dávky poistenia v nezamestnanosti (u väčšiny pracovníkov 
po 6 mesiacoch), tak aj novú pracovnú silu (veková skupina obyvateľstva, ktorá stále rastie, 
a ktorá má najvyššiu mieru nezamestnanosti). Od roku 1995 do roku 2000 takmer celých 
(93%) 80% rastu počtu poberateľov peňažnej pomoci bolo kvôli nezamestnaným poberateľom 
a takmer úplne (90%) pozostávalo z jednotlivcov alebo párov bez závislých detí. V roku 2000 
bolo celkom 313.000 poberateľov sociálnej pomoci, vrátane nimi vyživovaných osôb to bolo 
611.000 poberateľov alebo cca 12% obyvateľstva.

Tabuľka 4.8: Sociálna pomoc a sociálna starostlivosť
(v miliardách Sk)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hlavné zložky

Peňažná pomoc 4,8 4,5 4,6 6,4 9,6 11,6 12,3

 pre nezamestnaných 4,1 3,9 4,2 5,8 8,8 10,5 11,2

 Iná 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,1

Podpora pre zdravotne postihnutých 0,7 1,1 1,3 1,6 2,1 2,9 3,6

Ústavná starostlivosť 2,1 2,3 3,1 3,1 3,5 4,1 5,1

Celkové výdavky (v miliardách Sk) 7,6 7,9 9,2 11,3 15,7 18,6 21,0

Celkové výdavky ako % z HDP 1,34 1,26 1,30 1,46 1,88 2,05 2,12
Prameň: Sociálna poisťovňa a Ministerstvo fi nancií SR
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4.67 Výška dávok peňažnej pomoci sa stanovuje vo vzťahu k úrovni životného minima,117 
s fi xnou sumou určenou na jednotlivca/hlavu domácnosti, druhého dospelého člena domácnosti 
a na každé vyživované dieťa.118 Peňažná pomoc má za cieľ vyplniť medzeru medzi týmito 
sumami a skutočným príjmom rodiny. Ak rodina/jednotlivec potrebuje pomoc z objektívnych 
dôvodov (čiže ide o nedobrovoľnú nezamestnanosť a neschopnosť nájsť si prácu napriek snahe 
nájsť si ju), dávky sa určujú z plnej špecifi kovanej sumy. Po poberaní pomoci z objektívnych 
dôvodov po dobu 24 mesiacov sa výška sumy určená na hlavu domácnosti zníži na polovicu,119 
s tým, že ostatné sumy sa nemenia a pokračujú na neurčito. Ak sú dôvody subjektívne (čiže 
dobrovoľné rozviazanie pracovného pomeru a/alebo neprijatie ponúk zamestnania), suma určená 
na hlavu domácnosti sa zníži na polovicu hneď na začiatku, s tým, že ostatné sumy ostávajú 
nezmenené. Do začiatku roku 2001 dostávali nezamestnaní absolventi škôl plnú dávku peňažnej 
pomoci, odvtedy sú ale považovaní za nezamestnaných zo subjektívnych dôvodov a ich dávky 
sa redukujú na polovicu.

4.68 Ako už bolo povedané, tento systém, v zhode s inými sociálnymi dávkami, istým 
spôsobom dobre poslúžil krajine a pomohol významne znížiť chudobu a riešiť rýchly rast 
nezamestnanosti. Tento systém svojou výškou a štruktúrou dávok má však nežiadúci účinok 
na znižovanie motivácie pracovať. Vytvára sa tým vážne riziko „pasce chudoby“ a rozvoja 
dlhodobej kultúry chudoby, ktorú môže byť ťažké odstrániť. Čo sa týka výšky dávok, niekoľko 
analýz120 ukázalo, že sú vysoké vo vzťahu k priemernej mzde, osobitne v prípade väčších rodín. 
V správe OECD sa píše, že: „Vysoká úroveň dávok zvyšuje požiadavky nezamestnaných na 
mzdu. Hlavne špecializovaní pracovníci, prepustení v dôsledku reštrukturalizácie podniku 
pravdepodobne neprijmú nízku mzdu v nízko kvalifi kovaných zamestnaniach. ... rodiny s dvomi 
alebo viacerými deťmi bez príjmu poberajú peňažné dávky (nezdaňované), ktoré prevyšujú 
priemernú čistú mzdu pracovníka vo výrobe. ... V rodine so štyrmi deťmi sú dávky o 37% vyššie 
ako priemerná čistá mzda“.121 Navyše výška dávok je jednotná v rámci celej krajiny, a teda 
nezohľadňuje značné rozdiely v životných nákladoch v rôznych regiónoch. Je dosť možné, že to 
spôsobuje najslabšiu motiváciu pracovať v najchudobnejších častiach krajiny.

4.69 Keďže štruktúra dávok poskytuje dávky znížené o iný príjem, je akýkoľvek príjem rodiny 
účinne zdanený, tým, že sa znížia dávky, pokiaľ príjem prekračuje počiatočnú úroveň dávky. 
Keďže zarobený príjem podlieha dani z príjmu, rodiny, ktoré poberajú sociálnu pomoc môžu 
podliehať marginálnej daňovej sadzbe vyššej ako 100%.122 Takáto kombinácia vysokej výšky 
dávky a vysokej marginálnej daňovej sadzby z pracovného príjmu značne podrýva motiváciu 
pracovať.

117 Prepojenie medzi životným minimom a výškou dávky sa v poslednom čase asi znížilo, keďže výška dávky je rovnaká od roku 2000, hoci 
životné minimum rástlo v súlade s rastom cien.
118 Suma pre danú rodinu rastie o fi xnú sumu na dieťa, pričom neexistuje horný limit.
119 Tri mesiace zamestnania vo verejnoprospešných prácach stačia na obnovenie nároku osoby na plnú dávku.
120 Pozri predovšetkým Výročnú správu OECD 2002 – Slovenská republika, Kapitola č. 3, a Svetová banka, Slovenská republika: Štúdia o 
životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce (2001), Kapitola č. 3. 
121 OECD, detto, str. 46
122 Navyše, ak pracujú obidve dospelé osoby, domácnosť stráca detské prídavky. Svetová banka, detto, str. 121.
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4.70 Keďže tieto programy zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní chudoby, je treba 
k reformám programov v tejto oblasti pristupovať opatrne na základe dôkladných analýz. 
V niektorých prípadoch môže byť nutná rovnováha medzi krátkodobými statickými účinkami, 
ktoré môžu zvýšiť chudobu (alebo výdavky programu) v krátkodobom horizonte a dlhodobým 
dynamickým prínosom vymanenia rodín zo závislosti na sociálnej starostlivosti a presunutie do 
produktívneho zamestnania. Tvorcovi politiky by sa mali usilovať o také alternatívy reformy, 
ktoré umožnia „aby sa práca vyplatila“ a časom pomôžu znížiť počet poberateľov sociálnej 
starostlivosti.123 Ak sa také reformy neprijmú, je tu vážne riziko, že vznikne kultúra chudoby 
a sociálnej závislosti, ktorú bude stále ťažšie zmeniť. 

4.71 Treba zvážiť nasledovné alternatívy programov:

(a) Opatrenia meniace výšku dávky a prehlbujúce rozdiel voči priemernej mzde124: 
(i) prispôsobenie výšky dávky, aby odrážala regionálne rozdiely v životných 
nákladoch alebo vypočítanie výšky dávky bez Bratislavy;125 (ii) zníženie detského 
prídavku na dieťa pri väčšom počte detí (brať do úvahy úspory vyplývajúce 
z početnosti rodiny) a (iii) prispôsobenie výšky dávky pre jednotlivcov spotrebe, 
o ktorú sa delia so svojou rodinou (napríklad: považovať ubytovanie poskytované 
rodinami starším deťom ako implicitný príjem a súčasne znížiť detské prídavky).

(b) Opatrenia meniace štruktúru dávok „aby sa vyplatilo byť zamestnaným“ zahrňujú: 
umožnenie poberateľom ponechať si časť zarobeného príjmu znížením redukcie 
dávky,126 (ii) zabezpečenie testovania aktivity, a ak nie aktivita, dávku primerane 
krátiť, (iii) určenie a prijatie účinnejších prístupov testovania aktivity ako uvádza 
OECD;127 (iv) použitie fondov APTP na zníženie pracovných nákladov (napríklad: 
adresné príspevky na starostlivosť o dieťa); a (v) aktívnejšie zapojenie úradov 
sociálnej pomoci do pomoci klientom, predovšetkým rómskym pri hľadaní 
zamestnania, pracovných pohovoroch a školeniach.128 

123 Ibid., str. 96-97
124 Pokus zvýšiť tento rozdiel takými opatreniami ako zvýšenie minimálnej mzdy by bolo kontraproduktívne, keďže by to zaviedlo dodatočnú 
rigiditu na trh práce, umelo zvyšujúc tlak na zvýšenie miezd, a teda zníženie zamestnanosti. Svetová banka, detto, str. 56.
125 Životná úroveň a ceny tovarov sú v Bratislave značne vyššie ako inde. Štúdie naznačujú, že životná úroveň v hlavnom meste je rovnaká ako 
v Západnej Európe.
126 V krátkodobom horizonte to zvýši náklady na program, časom by sa však mali znížiť, tým že sa zníži počet poberateľov. Krátkodobé náklady 
by sa mohli fi nancovať z úspor v iných oblastiach (napríklad: liečebná starostlivosť, alebo z niektorých navrhovaných znížení výšky dávok).
127 OECD, detto, str. 47-48. Správa cituje osobitne úspešné programy v Austrálii a v Spojených štátoch amerických. Inou alternatívou by bolo 
podmieniť pridelenie dávky na dieťa dennou školskou dochádzkou.
128 Môže si to vyžadovať preorientovanie sociálnych pracovníkov na účinnejšiu prácu s rómskymi klientami. Vzťahy medzi Rómmi 
a pracovníkmi sociálnej pomoci sa ukázali spornejšie ako vzťahy s inými poskytovateľmi sociálnych služieb. Svetová banka, a kol., Chudoba 
a sociálna starostlivosť Rómov v Slovenskej republike (Bratislava, 2002), str. 44.
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(c) Opatrenia na obmedzenie prístupu k dávkam skupinám, ktoré nie sú v zjavnej 
núdzi, predovšetkým prehodnotenie potreby dávky pre absolventov škôl.

Program príspevku na bývanie

4.72 Program príspevku na bývania129 by sa mal dôkladne prehodnotiť a prípadne postupne 
zrušiť. Program sa zaviedol v roku 2000 s cieľom pomôcť užívateľom s nízkym príjmom platiť 
nájomné a náklady na plyn, elektrinu a stočné. V roku 2001 sa týkal len 52 000 domácností a do 
dnešného dňa predstavuje relatívne nízke výdavky (v roku 2001 cca 0,7 miliardy Sk). To sa však 
môže rýchlo zmeniť, keď sa v roku 2003 až 2005 zvýšia sadzby za plyn, elektrinu a vodu na 
trhové ceny, a keď sa upravia vypočítané minimálne náklady na bývanie používané na výpočet 
dávky.130 Je tu teda značné riziko, že sa program môže stať pre verejné zdroje významným 
bremenom.

4.73 Ďalším problémom je, že nie je jasné, či tento program pomáha mnohým chudobným 
občanom. Keďže sa dávky tohto programu odpočítavajú z dávok sociálnej pomoci, pre 
poberateľov sociálnej pomoci neznamenajú žiaden čistý prínos. Navyše pre veľa nízko 
príjmových domácností, predovšetkým rómskych je príliš ťažké splniť požiadavky predloženia 
dokumentácie.131 Tretím problémom je potenciálny dopad tohto programu na trh s bývaním: keď 
sa majiteľ dozvie o poberaní určitej výšky dávky, môže to mať vplyv na stanovenie účinného 
minima, a teda zvýšenie cien na najlacnejšom trhu. To následne môže mať negatívny vplyv 
na poberateľov sociálnej pomoci, a na ostatných tiež, tým že sa vo všeobecnosti vytvára tlak 
smerom hore na ceny nehnuteľností.

4.74 Rozsiahly a dobre rozvinutý systém sociálnej pomoci by mal byť primeraný, aby 
zvládal zvýšenie nákladov na bývanie (a iné), a mal by mať mechanizmus na prispôsobenie 
sa zmenám cien.132 Potom by bolo možné súčasný príspevok na bývanie postupne vyradiť. 
V dôsledku závažnosti problému rómskeho bývania a jeho prepojenia na integráciu Rómov do 
širšieho ekonomického a sociálneho života krajiny,133 treba zvážiť či by sa príspevky na bývanie 
nemali použiť ako súčasť širšej stratégie povzbudenia Rómov integrovať sa do komunít lepšie 
prepojených na trhy práce a sociálne služby.

Hlavné odporúčania

4.75 Tento prehľad systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike zvýrazňuje jeho súhrnný 
a zložitý charakter a jeho dôležitosť vo vzťahu k použitiu verejných zdrojov, zníženiu chudoby 
a poskytovaniu sociálnej ochrany. Pri zvažovaní reformy takéhoto systému je dôležité, aby sa 

129 Táto časť do značnej miery čerpá z NERA, Zmiernenie sociálneho dopadu racionalizácie cien energií v Slovenskej republike, (Jún 2002).
130 Podľa informácií ich bolo to treba zvýšiť o 24% už v roku 2002, aby odrážali zvýšenie nákladov. Ibid.
131 Zahrňuje zmluvu alebo prenájom a záznamy, že platby plyn, elektrinu a vodu sú aktuálne. Ibid., str. 26-27.
132 Pri súčasnom podržaní alebo zvýšení rozdielu voči priemernej mzde. Ak sa tento prístup ukáže dostatočne fl exibilný, niektoré alternatívy zo 
správy NERA (menovite cielená dávka na hradenie elektriny a plynu pre klientov s nízkym príjmom) by sa mali zvážiť ako dočasné opatrenia.
133 Svetová banka, Slovenská republika: Štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce, str. 105 a 108-9.
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reformy zakladali na zdravej odbornej analýze, v rámci holistického pohľadu na vzťahy medzi 
programami a ich dopadmi na ľudí, predovšetkým chudobných. Táto správa nemôže poskytnúť 
danú analýzu, jej cieľom je skôr zvýrazniť hlavné problémové oblasti a alternatívy dôležitých 
reforiem.

4.76 Prvým článkom vo vývoji programu reformy je určenie vysokokvalifi kovaného tímu na 
vykonanie odbornej analýzy a vytvorenie konsenzu rozhodujúceho pre účinnú stratégiu reformy. 
V niektorých oblastiach, napríklad v dôchodkovej reforme, sa už veľa urobilo, hoci ešte treba 
veľa úsilia na vypracovanie detailných ustanovení, realizačných plánov a prevádzkových 
postupov. Jednotlivým oblastiam reformy by pomohli informácie, ktoré by mohlo poskytnúť 
dobre pripravené výberové zisťovanie rozpočtov domácností, reprezentatívne na národnej úrovni 
a vykonávané pravidelne. Vytvorenie rutínneho systému na monitorovanie dopadov programu 
a na ich hodnotenie vo vzťahu k výdavkom by malo prerásť do priebežného procesu rozvoja 
reforiem s cieľom zlepšiť účinnosť programu a vyvážiť pridelené výdavky tak, aby sa verejné 
zdroje využili čo najlepšie. Projekt reformy správy sociálnych dávok môže poskytnúť zdroje na 
posilnenie týchto systémov a schopností. Priority reformy sociálnej ochrany podľa špecifi ckých 
programov sú uvedené nižšie.

4.77 Zákon o sociálnom poistení z mája 2002, ktorý bol významným začiatkom dôchodkovej 
reformy treba rozvinúť ešte ďalej. Žiadna z reforiem by nemala väčší dopad alebo bola ťažšie 
dosiahnuteľná ako zvýšenie dôchodkového veku na 65 rokov. Dopad tejto reformy na zvýšenie 
fi skálnej záruky dôchodkového systému krajiny (a makroekonomiky) je jasný z čísiel tu 
prezentovaných a nemôže byť nadhodnotený. Spojenie s virtuálne príspevkovo defi novaným 
prístupom by ešte viac podporilo stabilitu systému, tým že by sa znížilo jeho vystavenie 
šokom a posilnilo prepojenie medzi dávkami a príspevkami. Kombinovanie týchto reforiem 
s prechodom na druhý pilier by umožnilo postupný rast miery nahradenia príjmu.

4.78 Na zváženie sú i ďalšie opatrenia dôchodkovej reformy: (i) presné a transparentné 
účtovanie nesystémových dávok a ich plné fi nancovanie zo štátneho rozpočtu (pri prísnom 
vyhodnocovaní efektívnosti ich nákladov a znižovaní nákladov, tam kde je to zdôvodnené); (ii) 
dôkladné monitorovanie platenia príspevkov, osobitne u samostatne zárobkovo činných osôb; 
(iii) zrušenie najnovšieho opatrenia, ktoré umožňuje rodičom znížiť príspevok na dôchodkové 
poistenie o 0,5% na dieťa; a (iv) presunutie akýchkoľvek úspor z takýchto opatrení na účastníkov 
vo forme zníženia odvodu zo mzdy.

4.79 Možnosti týkajúce sa súčasných plánov druhého piliera zahrňujú: okamžitý presun ku 
konečnej príspevkovej sadzbe druhého piliera 6%, namiesto postupného zvyšovania; a/alebo (ii) 
zníženie veku pre prechod na nový systém zo súčasne navrhovaných 50 na 40 rokov (a prípadné 
umožnenie pracovníkom v určitom vekovom rozpätí si systém vybrať). 

4.80 Medzi oblasti, ktoré treba zvážiť pri zmene správneho a inštitucionálneho usporiadania 
nového systému patrí: (i) integrovanie invalidných dôchodkov, (ii) posilnenie regulačného 
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systému riadenia fondov v druhom a treťom pilieri; a (iii) posilnenie schopnosti monitorovania 
prebiehajúceho programu a analyzovania danej politiky. 

4.81 V oblasti nemocenského poistenia je hlavnou alternatívou zvážiť vrátenie prebytku 
generovaného v súčasnosti v tomto fonde účastníkom prostredníctvom zníženia odvodov zo mzdy 
(s možnosťou až do 2%); a znížiť tlak na výdavky, tým že prvých niekoľko dní nemocenskej 
dovolenky bude hradiť zamestnávateľ (namiesto fondu).

4.82 V oblasti poistenia v nezamestnanosti treba zvážiť možnosť dôkladnej revízie 
a vyhodnotenia programov aktívnej politiky trhu práce, aby sa zabezpečila efektívnosť nákladov 
a určili sa spôsoby ako spolu so sociálnou pomocou pomôcť ľuďom vymaniť sa zo sociálnych 
zoznamov. 

4.83 Čo sa týka štátnych sociálnych dávok, tu treba zvážiť predovšetkým zrušenie nedávnych 
zmien v detských prídavkoch, tým že sa dávka sprístupní v prípade viac ako 3 detí a opätovne sa 
vyhodnotí príjem poberateľov. Treba tiež zvážiť rôzne možnosti modifi kovania výšky a štruktúry 
dávok. Ak sa podrží systém plošných detských prídavkov, treba ich podrobiť dani z príjmu. 
Výdavky na podporu liečebnej starostlivosti treba prehodnotiť, aby sa zistilo či neexistuje 
účinnejšie použitie daných zdrojov na zlepšenie sociálnej ochrany (napríklad fi nancovanie 
zníženia odobratia dávok sociálnej pomoci, keď majú poberatelia príjem z pracovnej činnosti).

4.84 V oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti by sa reformy mali sústrediť na 
peňažnú pomoc nezamestnaným. Predovšetkým treba zvážiť (i) redukciu výšky dávok (aby sa 
prehĺbil rozdiel medzi dávkami a priemernými mzdami); a (ii) úpravu štruktúry dávok, aby 
sa „vyplatilo pracovať“ (hlavne znížením miery odobratia dávky, keď poberateľ zarobí určitý 
príjem, striktným realizovaním testovania aktivít a vyvinutie účinnejších testov s prípadným 
prepojením na APTP. Významným môže tiež byť posilnenie schopnosti pracovníkov sociálnej 
pomoci vykonávať testovanie aktivít a pracovať účinnejšie s Rómami. Treba tiež analyzovať 
rýchly nárast výdavkov na invaliditu, osobitne čo sa týka motorových vozidiel, keďže v tejto 
výdavkovej kategórii došlo k nebývalému nárastu. 

4.85 Čo sa týka príspevku na bývanie, tu je hlavnou alternatívou ukončenie programu, 
spoliehajúc sa na sociálnu pomoc (alebo špecifi cké dávky vo vzťahu k plynu a elektrine 
adresovaných poberateľom s nízkymi príjmami), že splní potreby chudobných v tejto oblasti. 
Iný význam však môže mať program dotovania bývania ako súčasť širšej stratégie účinnejšieho 
integrovania Rómov do ekonomického a sociálneho života krajiny. 

4.86 Vo všetkých týchto oblastiach treba venovať veľkú pozornosť dopadu reforiem na 
chudobných vo všeobecnosti a predovšetkým na Rómov. Podčiarkuje to potrebu systematických 
výberových zisťovaní rozpočtov domácností a terénnej práce sociálnych pracovníkov s cieľom 
pochopiť problémy, ktorým čelia ich klienti.



4. Stratégia výdavkov 149

ZDRAVOTNÍCTVO

4.87 Napriek viac ako desaťročiu častých a pokračujúcich reforiem a určitému zlepšeniu 
v zdravotným ukazovateľoch, súžia zdravotnú starostlivosť naďalej závažné problémy.134 Po 
prvé, systém zdravotnej starostlivosti sa ukazuje fi nančne neudržateľný. Požiadavky na systém 
rýchlo vzrástli a spôsobili, že verejné výdavky stúpli na vysokú úroveň vo vzťahu k úrovni 
príjmov krajiny. Napriek tomu, že odvody zo mzdy na zdravotné poistenie (14%) sú najvyššie 
v regióne, systém vykazuje pretrvávajúci defi cit, ktorý odráža veľmi široký základný balík 
služieb, neobmedzené požiadavky, neadekvátny rast príjmov a neefektívnosť v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Snahy o obmedzenie verejných výdavkov viedli k zvýšeniu ofi ciálnych 
a neofi ciálnych osobných platieb, ako aj k veľkým a rastúcim nedoplatkom v celom systéme. 
Z času na čas sa použili značné mimorozpočtové privatizačné zdroje na zníženie výšky dlhu, 
základná nerovnováha, ktorá ich spôsobuje však pretrváva, a tak sa nedoplatky v celom systéme 
v marci 2002 blížili k 2% HDP. Početné zdravotné poisťovne v krajine môžu len zväčšiť daný 
problém, tým že zvyšujú správne náklady a rozdrobenosť.

4.88 Po druhé, súčasná infraštruktúra zdravotníctva sa naďalej silne spolieha na relatívne 
nákladné prístupy s nákladnými vstupmi, s prílišným dôrazom na nákladnú ústavnú starostlivosť 
a špecializovaných lekárov. Len malý pokrok sa dosiahol pri realizovaní presunu smerom 
k preventívnym, cenovo efektívnym prístupom s menej náročnými vstupmi a k ambulantným 
prístupom s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť. Ukazuje sa, že stimuly v systéme nie sú 
postačujúce na zníženie prezamestnanosti a prebytočných nemocničných lôžok a zariadení. Nie 
je prekvapením, že je široká nespokojnosť so systémom zdravotnej starostlivosti ako u pacientov, 
tak u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, počínajúc poklesom kvality, zamietnutím 
poskytnutia služby a rastúcimi neofi ciálnymi platbami až po nízke platy zdravotného personálu. 
Prieskumy ukazujú, že viac ako polovica domácností a verejných činiteľov vníma systém 
zdravotnej starostlivosti ako systém, v ktorom je veľmi rozšírená korupcia, spomedzi aktivít 
verejného sektora je práve tu najvyšší stupeň vnímanej korupcie. 

4.89 Fakt, že takýto symptóm je vo viacerých krajinách, nepomáha ho ani ľahšie 
diagnostikovať ani liečiť. Bez podstatnej reformy sa tieto problémy pravdepodobne len zhoršia: 
požiadavky na systém stúpnu ako stúpnu príjmy, ale zdroje budú ešte viac obmedzené, keď 
sa počet zamestnancov, hlavných prispievateľov do systému, zníži v pomere ku starším 
občanom, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť sú oveľa vyššie (2,5- krát) ako u zvyšku 
obyvateľstva. Tieto problémy časom znížia kvalitu zdravotnej starostlivosti, osobitne v životne 
dôležitých a nákladovo efektívnych oblastiach prevencie chorôb a rozvoji zdravia a zhoršia 
zdravie obyvateľstva. Hoci neexistuje žiadne hotové riešenie, zdá sa že najproduktívnejšie 
oblasti krátkodobých a dlhodobých aktivít a reforiem zahrňujú nasledovné riešenia:

134 Táto časť čerpá zo štúdie Svetovej banky, „Sektor zdravotníctva“ v Slovenskej republike: Prehľad výdavkov sociálneho sektora, obežník, 
2002. Skrátené prehľady minulých reforiem zdravotníctva a ostávajúce otázky pozri tiež R. Kováč a S. Hlavačka: „Transformácia zdravotníctva“, 
Slovenská republika – Desaťročie nezávislosti (konferencia na Ottawskej Univerzite, 6 júna, 2002) a P. Pažitný a R. Zajac: Stratégia reformy 
zdravotníctva – reálnej reformy pre občana, (MESA 10, Bratislava, 2001).
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(a) Obmedzenie prebytočného dopytu vlastného danému systému tým, že sa zúži 
rozsah základného balíka služieb, užšie sa prepoja príspevky so službami a zvýši 
sa spolufi nancovanie nákladov zo strany klientov, s ochrannými mechanizmami 
pre osoby s nízkymi príjmami.

(b) Zreformovanie mechanizmu fi nancovania zdravotníctva, s cieľom zefektívniť ho 
a zlepšiť disciplínu v platení príspevkov a rozšíriť jeho príjmový základ.

(c) Ďalšie zdokonaľovanie mechanizmov platenia poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a iných stimulov systému zdravotníctva s cieľom podporiť 
efektívnejšie použitie zdrojov a účinnejšie liečebné prístupy.

(d) Zabezpečenie adekvátnych stimulov v systéme a fi nancovania základných funkcií 
verejného zdravotníctva, vrátane nákladovo efektívnych programov na prevenciu 
chorobnosti a podporu dobrej praxe v zdravotníctve.

(e) Ochrana prístupu a rovnosti vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti pre všetky 
skupiny v krajine.

Prehľad rezortu a problémových oblastí

4.90 Už viac ako desaťročie sa Slovenská republika snaží transformovať vysoko 
centralizovaný systém, typu sovietskeho systému zdravotníctva, fi nancovaného a riadeného 
štátom na pluralistickejší spôsob s kombináciou štátnych a súkromných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a s rôznorodejšími zdrojmi fi nancovania, založenom na modeli 
povinného sociálneho poistenia Západnej Európy so silnými princípmi solidarity. Prakticky 
všetky platby na zdravotnú starostlivosť o pacientov idú cez početné zdravotné poisťovne, ktoré 
dostávajú príspevky od platených zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a od štátu 
(za zvyšok obyvateľstva)135. Poistné vyzbierané zdravotnými poisťovňami sa spája a následne 
prerozdeľuje medzi zdravotné poisťovne na základe počtu a veku ich poistencov.136 Vláda si 
prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) ponecháva v systéme zdravotnej 
starostlivosti široké kompetencie. Na strane výdavkov, na základe rokovania s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti, defi nuje ročný objem a väčšinu cien hradených služieb a liekov, ako aj 
mechanizmy platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platové tabuľky pre zdravotný 
personál. Na strane príspevkov určuje sadzby odvodu zo mzdy, ako aj úroveň svojho príspevku za 
ekonomicky neaktívne obyvateľstvo a prerozdelenie príspevkov medzi zdravotnými poisťovňami. 
Transformácia systému zdravotníctva teda nie je ani zďaleka ukončená a prechodný systém sa 

135 V súčasnosti existuje 5 zdravotných poisťovní (z 12 v roku 1996), ktorým dominuje Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vo 
vlastníctve štátu, ktorá pokrýva asi 70% trhu. Vládne transfery, ktoré tu máme na mysli, sú tie z NÚP za nezamestnaných poberajúcich dávku 
v nezamestnanosti ako aj transfery zo štátneho rozpočtu.
136 Vzorec prerozdeľovania má za cieľ vyrovnať príjmy jednotlivých poisťovní vo vzťahu k rizikovosti poistencov: Znamená to rozsiahle krížové 
dotácie medzi zdravotnými poisťovňami s mladou a zamestnanou klientelou a poisťovňami so staršou, ekonomicky neaktívnou klientelou.
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potýka s vážnymi problémami. Tieto problémy sú najevidentnejšie v oblastiach fi nancovania 
a efektívnosti individuálnej zdravotnej starostlivosti. 

Neobmedzený dopyt

4.91 Povedané zjednodušene, hlavným problémom tvorcov zdravotnej politiky je 
ako poskytnúť primeranú úroveň služieb zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v rámci 
obmedzených disponibilných zdrojov. Ústava a relevantné právne predpisy garantujú veľmi 
široký rozsah zdravotných služieb bezplatne alebo len za veľmi nízke priame náklady 
pacientov.137 Pacienti sú teda málo motivovaní obmedzovať využívanie zdravotných služieb. 
Neprekvapuje teda, že to viedlo k veľmi rýchlemu nárastu požiadaviek na systém, s mierami 
hospitalizácie a ambulantnými návštevami per capita rastúcimi v rokoch 1990 a 1999 o cca 18 
a 20%. Dôsledkom tohto zvýšeného dopytu rýchlo rástli výdavky (Grafy 4.7 a 4.8), v rokoch 
1991 až 1999 ako percento HDP o tretinu. V druhej polovici 90-tych rokov sa verejné výdavky 
na zdravotníctvo pohybovali okolo 5,8% HDP, teda viac ako 1% HDP vyššie ako priemer 
v iných krajinách Východnej a Strednej Európy,138 a viac ako 2,5% HDP vyššie, ako je priemer 
v krajinách s vyššími strednými príjmami. 

4.92 Čeliac neúprosnému rastu výdavkov na zdravotníctvo, vláda sa aktívne snaží obmedziť 
rastúce náklady a dosiahnuť rovnováhu medzi výdavkami a príspevkami tým, že robí zmeny v 
mechanizme platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zvyšuje mieru príspevkov. Do 
dnešného dňa však tieto zmeny nepriniesli žiadúce výsledky. Zmeny v mechanizme platenia 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z roku 1996 napríklad stanovili strop na platbu 
nemocniciam za jeden deň liečenia. Zatiaľ čo toto opatrenie (spolu s inými) prinieslo prerušenie 

137 Medzi výnimky patrí zubné lekárstvo, kde je značné spolufi nancovanie, určité druhy voliteľnej chirurgie a relatívne malá časť (cca 6-10%) 
nákladov na lieky. 
138 Údaje sú z „Výdavková politika na ceste k vstupu do EÚ“, Svetová banka (chystaný odborný materiál). I keď sa tieto údaje a tie v Grafe 4.8 
o niečo líšia od údajov WHO v Grafe 4.7 (aby odrazili rozdiely v metódach konsolidovaných údajov a boli konzistentné v rôznych krajinách) 
vykazujú veľmi podobné trendy. 
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rastu verejných výdavkov v roku 1997 a 1998, tlak zvýšených výdavkov na zdravotné služby 
sa premiestnil do nedoplatkov smerom k poskytovateľom a od poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a do rastu neofi ciálnych súkromných platieb na zabezpečenie poskytnutia 
zdravotnej služby. V rokoch 1998 až 2001 rast verejných výdavkov na zdravotníctvo akceleroval 
na viac ako 10% ročne, keďže limity boli mierne, a do systému sa dostalo veľké zvýšenie platov 
pre zdravotný personál.

Problematický systém fi nancovania

4.93 Ako možno vidieť v Grafoch 4.9 a 4.10 tento rapídny nárast výdavkov vytvoril silné 
napätie v zdrojoch na zdravotníctvo.139 Dôsledkom toho mimorozpočtové príspevky v roku 2001 
rýchlo narástli z takmer nuly na viac ako 7% výdavkov na zdravotníctvo. Tieto mimorozpočtové 
zdroje sa zdajú byť zväčša transfery z privatizačných výnosov z Fondu národného majetku na 
zaplatenie nedoplatkov a záväzkov systému zdravotníctva. Takéto použitie neopakovateľných 
príjmov na fi nancovanie toho, čo 
sa javí ako opakované výdavky, 
v kombinácii s pokračujúcim 
rastom nedoplatkov systému 
zdravotníctva je jasnou 
indikáciou slabých zdrojov 
systému zdravotníctva.140

4.94 Graf 4.9 ilustruje iný 
dôležitý aspekt vo fi nancovaní 
systému zdravotníctva: súkrom-
né platby rýchlo rastú, z menej 
ako 6% z celkových výdavkov 
na zdravotníctvo v roku 1996 
na viac ako 10% v roku 2001. Navyše, tieto údaje zachytávajú iba ofi ciálne súkromné platby (za 
zákonom určené spolufi nancovania) zaznamenané vo vládnej štatistike. Je pravdepodobné, že 
celkové súkromné výdavky vrátane neofi ciálnych kvázi-legálnych platieb sú dva až trikrát vyššie 
ako táto suma.140 Okrem toho, že to predstavuje symptóm nadbytočného dopytu po zdravotnej sta-
rostlivosti, rast neofi ciálnych súkromných platieb spochybňuje spravodlivosť systému a prístup 
chudobných k systému a ukazuje sa jedným z hlavných zdrojov nespokojnosti so systémom.

138 Graf 4.9 ukazuje rast celkových výdavkov na zdravotníctvo podľa hlavných zdrojov. Väčšina (cca 85%) verejných výdavkov a väčšina 
ich rastu pochádzala zo zdravotných poisťovní a predstavuje transfery poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za individuálnu zdravotnú 
starostlivosť. Priame výdavky štátneho rozpočtu boli nižšie ako 7% verejných výdavkov na zdravotníctvo a veľmi neprispeli k rastu celkových 
výdavkov. Väčšia časť (viac ako 70%) ide na kapitálové investície do štátnych nemocníc a menej ako 2% verejných výdavkov na zdravotníctvo 
sú k dispozícii na všetky ostatné funkcie MZ SR, vrátane aktivít verejného zdravotníctva. 
139 Do marca 2002 nedoplatky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stúpli na 18,9 miliárd Sk, takmer 2% HDP.
140 Odhady WHO celkových súkromných výdavkov v Grafe 4.7 naznačujú, že v roku 1999 boli celkové súkromné výdavky 20% celých výdavkov 
na zdravotníctvo. Z pohľadu analýzy stratégie a chudoby je nedostatok presných a včasných údajov o výške a výskyte súkromných výdavkov na 
zdravotníctvo závažnou medzerou a podčiarkuje potrebu pravidelných, systematických výberových zisťovaní rozpočtov domácností.

Graf 4.9: Celkové výdavky na zdravotníctvo pod¾a zdroja
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4.95 Dôkladnejšia analýza fi nancií zdravotných poisťovní zvýrazňuje niekoľko ďalších 
aspektov základných problémov vo fi nancovaní. Po prvé, výdavky zdravotných poisťovní 
prevyšujú ich príjmy a v niektorých rokoch mali za následok značné defi city (pozri Tabuľku 
4.10). Tieto defi city sú ešte vyššie na základe časového rozlíšenia, ak pridáme zmeny v záväzkoch 
zdravotných poisťovní (horná čiara v Grafe 4.10). 

4.96 Po druhé, príspevky zamestnancov, ktoré vytvárajú takmer 70% príjmov zdravotných 
poisťovní (od asi 36% obyvateľstva),142 neznížili schodok vo výdavkoch, napriek zvýšeniu 
povinnej odvodovej sadzby v roku 2001 na 14%.143 Dôvody sú úplne odlišné u zamestnancov 
a samostatne zárobkovo činných osôb. Príspevky platených pracovníkov, ktorí tvoria cca 28% 
obyvateľstva sú zhruba v súlade s im určenými povinnými príspevkovými sadzbami.144 Situácia 
je dosť odlišná u samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých miery príspevkov sú v priemere 
okolo 3,6%, čo naznačuje značnú nedisciplínu, ročne to predstavuje stratu na príjmoch v rozpätí 
2-3 miliárd Sk.145 Tento problém je o to závažnejší, že podiel samostatne zárobkovo činných 
osôb na počte pracovnej sily stúpa. Motivácia zdravotných poisťovní zlepšiť výber poistného od 
samostatne zárobkovo činných osôb alebo neplatiacich fi riem je však otupená prerozdeľovaním 
zdrojov zdravotných poisťovní opísanom vyššie. Aj samostatne zárobkovo činné osoby sú málo 
motivované, aby realizovali príspevky priebežne, keďže sa neuskutočňujú systematické kontroly 
záznamov príspevkov pacientov alebo sankcie za dlžné platby.

142 V tejto diskusii a v Grafe 4.10 „príspevky zamestnancov“ zahrňuje príspevky zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, zatiaľ čo 
„celkové príspevky v Grafe 4.10 zahrňujú aj platby zo štátneho rozpočtu za ekonomicky neaktívne obyvateľstvo a z NÚP za nezamestnaných 
(ako aj niekoľko menších nezaradených príspevkov). „Celkové príjmy“ zahrňujú iné nešpecifi kované nedaňové príjmy. 
143 Odvod zo mzdy sa virtuálne delí medzi zamestnávateľov (10%) a zamestnancov (4%) a zdaňujú sa ním len platy pod hranicou (24.000 Sk 
mesačne v roku 2000, asi dvojnásobok priemernej mzdy) a polovica príjmu samostatne zárobkovo činných osôb. 
144 T. j. v rozsahu 12-13,6% v rokoch, keď bola príspevková sadzba 13,7%. Pomalosť rastu týchto príjmov sa zdá byť hlavne v dôsledku 
všeobecného hospodárskeho poklesu a rýchlemu rastu nezamestnanosti v druhej polovici 90-tych rokov. Okrem značných prepúšťaní 
pracovníkov, niektoré fi rmy vo fi nančnej tiesni mali nedoplatky v platbách ich podielu z odvodu zo mzdy. V budúcnosti môže demografi cká 
zmena znížiť podiel pracovníkov na celkovom obyvateľstve. 
145 Tento hrubý výpočet sa zakladá na agregovaných údajoch a mal by sa preveriť. Berie do úvahy, že daňový základ pre samostatne zárobkovo 
činné osoby je polovica ich príjmu. Keďže to však nezahrňuje nepriznaný príjem, pravdepodobne nadsadzuje skutočnú príspevkovú sadzbu 
samostatne zárobkovo činných osôb. 

Graf 4.10: Príjmy a výdavky zdravotných pois�ovní
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4.97 Z týchto a iných dôvodov v tomto vývojovom stupni systému zdravotníctva súčasná 
početnosť zdravotných poisťovní nezohráva užitočnú úlohu. Funkcie zdravotných poisťovní sa 
obmedzujú na výber príspevkov a platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako určí MZ 
SR. Poisťovne navzájom duplikujú svoju aktivitu, tým že vyberajú príspevky u rovnakých fi riem 
za rôznych klientov a uskutočňujú platby rovnakým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za 
podiel, ktorý im určí MZ SR.

4.98 Po tretie, platby štátu za viac ako 60% obyvateľstva, ktoré je alebo nezamestnané alebo 
ekonomicky neaktívne, vytvárajú menej ako 30% príjmov zdravotných poisťovní.146 To naznačuje 
rozsiahle krížové dotácie medzi platenými pracovníkmi a zvyškom obyvateľstva. Príspevok na 
zdravotné poistenie spolu s ďalšími príspevkami na sociálne poistenie robí z pracovnej sily na 
Slovensku jednu z najviac daňovo zaťažených pracovných síl na svete.

Efektívnosť nákladov a stimuly na strane ponuky

4.99 Na strane ponuky nedošlo k významnému presunu od drahších liečebných postupov, 
zahrňujúcich hlavne služby ústavnej starostlivosti a vysoké použitie materiálových vstupov 
a zdravotného personálu k väčšiemu dôrazu na preventívne prístupy a ambulantnú starostlivosť. 
Graf 4.11 naznačuje, že nedochádza k poklesu podielu výdavkov na ústavné liečenie z celkových 
služieb preplácaných zdravotnými poisťovňami. Vstupy zostávajú vysoké, hoci počet 
nemocničných lôžok per capita sa čiastočne znížil. V kombinácii s nízkou mierou obsadenia 
to znamená, že nemocničné kapacity sú stále predimenzované. Navyše, priemerná dĺžka 
hospitalizácie je stále vysoká. Počet lekárov, ktorý je už teraz vysoký, naďalej stúpa. Náklady na 
lieky sú vysokou a rapídne rastúcou položkou 
celkových nákladov, ktorá v rokoch 1996 
až 2000 stúpla o 60%, a presunula skladbu 
liekov k drahším liekom.

4.100 Hoci sa rámec stimulov často reviduje, 
aby reagoval na rôzne problémy, nepomohol 
transformovať spôsob poskytovania zdravot-
nej starostlivosti. Po prvé, prinajmenšom do 
nedávna,147 peniaze nenasledovali pacienta. 
Namiesto toho sa väčšina platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zakladala na zmlu-
vách vopred dohodnutých s MZ SR. Napríklad, primárni ambulantní poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, platení na základe kapitácie, sú silne motivovaní poslať pacientov k drahším po-

146 Tieto platby kryjú hlavne dôchodcov a deti, ktorých zdravotné náklady sú podstatne vyššie ako u ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 
Napriek tomu platby štátu boli v roku 2000 v priemere nižšie ako 300 Sk na osobu na mesiac, v porovnaní k viac ako 1.600 Sk mesačne od 
zamestnancov (a menej ako 200 Sk v priemere za samostatne zárobkovo činnú osobu). 
147 V januári 2002 došlo k zmenám v mechanizme platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré mali za cieľ zlepšiť štruktúru 
stimulov. Nemohli sme analyzovať ich dopad pre potrebu tejto správy. U primárnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa pridal ku 
kapitácii poplatok za výkon na poskytnutie preventívnej starostlivosti. Dopad stimulu závisí od relatívneho rozsahu a štruktúry poplatku. 
K zmenám došlo aj u poskytovateľov ústavnej starostlivosti. 

Graf 4.11: Náklady na ústavnú
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skytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj poskytnúť viac liekov a drahších liekov v súlade 
s preferenciami pacientov. Poskytovatelia ústavnej starostlivosti (nemocnice) sú platení hlavne 
na základe svojich nákladov z minulého roka. V žiadnom z týchto prípadov nie sú jasné stimuly 
na poskytnutie nákladovo efektívnejšej liečby pre daných pacientov a prípady. Rovnako nie je 
motivácia preveriť záznamy pacientových platieb. 

Priority reformy

4.101 Problémy, ktorým čelí systém zdravotníctva sú zložité a ich riešenie si vyžaduje čas, o to 
väčší je teraz dôvod pripraviť a realizovať koherentné reformy. Túto nutnosť podčiarkuje aj fakt, 
že v budúcnosti dôjde v krajine k demografi ckému presunu, ktorý bude znamenať zmenšenie 
skupiny prispievajúcej levím podielom na príjmy v zdravotníctve (zamestnanci) a zväčšenie 
skupiny, ktorá predstavuje najväčšie náklady (starší občania). Treba zaviesť reformy, ktoré 
vytvoria rovnováhu medzi dopytom po systéme zdravotníctva a schopnosťou systému vyhovieť 
tomuto dopytu pri prijateľných nákladoch. Niektoré dôležité oblasti a alternatívy produktívnych 
reforiem sú naznačené v nasledujúcich odsekoch.

Obmedzenie nadbytočného dopytu

4.102 Na strane dopytu v súčasnosti nemá čo obmedziť vysokú úroveň spotreby 
zdravotných služieb a liekov, keďže spotrebitelia platia veľmi nízke priame náklady za veľmi 
veľkorysý balík služieb. Zvýšenie rozsahu účasti spotrebiteľov na nákladoch (napríklad 
spolufi nancovaním) by bolo pravdepodobne najpriamočiarejším a najúčinnejším spôsobom 
ako obmedziť a zracionalizovať tento dopyt. Všetkých spotrebiteľov by to ako tak motivovalo 
k obmedzeniu nákladov a zredukovalo by to morálny hazard v súčasnom systéme. Hoci 
takáto politika sa pravdepodobne stretne s veľkou politickou opozíciou, žiadne iné politické 
opatrenie by pravdepodobne nemalo tak silný účinok na obmedzenie nákladov a posilnenie 
iných plánovaných programov, ktoré by postavilo zdravotníctvo na udržateľnú cestu rastu.148 
Odporúčame určiť spôsoby ako rozšíriť rozsah účasti spotrebiteľov na nákladoch. Aby sa znížil 
potenciálny negatívny dopad na chudobných môže toto opatrenie sprevádzať systém refundácie 
spolufi nancovanej platby pre tých, ktorí poberajú sociálnu pomoc. Medzi ďalšie doplnkové 
opatrenia, ktoré by sa mohli zvážiť s cieľom zvýšiť politickú prijateľnosť zvýšených platieb patrí: 
(i) primerane kalibrované zníženie sadzieb odvodov zo mzdy u zamestnaných pracovníkov, ktorí 
v súčasnosti nesú najväčší podiel nákladov systému; a (ii) zverejnenie stratégie, ktoré z prijatia 
neofi ciálnej platby urobí nelegálny čin. 

148 Vyššia miera spolufi nancovania posilní a mala by sa spájať so zmenami v mechanizme platenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby 
sa znížili stimuly k nafúknutiu dopytu, napríklad, nepotrebné posielanie pacientov na vyššiu úroveň nákladnejších služieb, prílišné predpisovanie 
liekov, predovšetkým nie generických liekov. Tlak pacientov môže často takéto správanie povzbudzovať, hlavne ak je spoluúčasť na nákladoch 
nízka.
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4.103 Okrem zavedenia zvýšenej účasti spotrebiteľov na nákladoch, by štátne orgány mali 
tiež určiť spôsoby ako defi novať užší a reálnejší základný balík služieb. Bude to pravdepodobne 
tiež nepopulárne rozhodnutie, súčasná situácia však nefunguje ako by mala (spomínaný nárast 
neofi ciálnych platieb) a posilňuje nereálne očakávania. Zúženie rozsahu základného balíka 
služieb by pomohlo prepojiť očakávania s dopytom a vytvorilo príležitosť pre rozvoj súkromného 
doplnkového poistenia. V súčasnosti nie je priestor pre takéto poistenie, keďže základný balík 
prakticky pokrýva všetky dôležité služby. 

Prepojenie stimulov na strane ponuky

4.104 Zabezpečenie toho, aby stimuly na strane ponuky konzistentne podporovali nákladovo 
najefektívnejšie typy a úrovne zdravotnej starostlivosti si vyžiada paralelné opatrenia, 
ktoré: (i) vylepšia mechanizmus platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; (ii) udelia 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti operatívnu autonómnosť a motiváciu účinne reagovať 
na signály zreformovaného mechanizmu platieb, v rámci regulačného rámca, ktorý zaistí 
prístup pacienta k adekvátnemu typu a úrovni starostlivosti; (iii) usmernia vývoj efektívnejšej 
siete zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; a (iv) vytvoria lepšiu rovnováhu počtu 
a typov zdravotného personálu. 

4.105 Reformné snaženie by malo pokračovať zlepšením spôsobu platenia poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti platení za ich služby.149 Zahraničná skúsenosť ukazuje, že ak je 
mechanizmus kombinovaných platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dobre pripravený 
a zrealizovaný pomáha udržať náklady pod kontrolou bez zníženia kvality alebo prístupu k 
službám. Medzi prístupy, ktoré by sa mali zvážiť patrí globálne rozpočtovanie s výkonnostnými 
cieľmi používajúcimi rámcové zmluvy, platby za prípad ako platby na základe diagnóz (DRG) 
a systém fi nancovania praktických lekárov. Aby sa vytvorili takéto mechanizmy (a naštartovali) 
treba vytvoriť informačný systém, ktorý bude v dostatočnom rozsahu a pravidelne generovať 
a analyzovať najnovšie údaje o tvorbe a poskytnutí špecifi ckých zásahov zdravotnej starostlivosti. 
Reforma by mala zaviesť prístup, v ktorom „peniaze budú nasledovať pacienta“, s tým, že platby 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú závisieť od aktuálnych poskytnutých služieb. Malo 
by to posilniť rolu klientovho výberu ako aj motiváciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
liečiť a zracionalizovať svoje služby. Treba vytvoriť systém kontroly záznamov o pacientových 
platbách poistného v čase poskytovania služby, aby sa zabezpečila oprávnenosť k poberaniu 
služby a mali by sa vytvoriť protokoly ako riešiť neplatiacich pacientov.150 Nakoniec by reforma 
mechanizmu platenia mala zvážiť spôsoby posilnenia roly praktických lekárov ako medzistupňa 
tým, že stimuly a protokoly budú klásť adekvátny dôraz na rozvoj zdravia a preventívne služby 

149 V januári 2002 došlo k modifi kácii mechanizmu platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť stimuly primárnej 
ambulantnej starostlivosti a efektívnejšej ústavnej starostlivosti. V tejto správe sme nemali možnosť vyhodnotiť dopad týchto zmien alebo ich 
konzistentnosť s celkovou úrovňou disponibilných zdrojov. Začiatkom roku 2002 boli hlásenia, že vyššie ceny si vyžiadajú podstatnú (20%) 
redukciu v objeme služieb, ktoré si zakupujú zdravotné poisťovne. 
150 Napríklad voliteľné služby možno oddialiť, kým sa neobnoví oprávnenosť k službe, a urgentné služby poskytnúť za najnižšie primerané 
náklady a náklady fakturovať pacientovi.
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a vyhnú sa nadmernému posielaniu za špecialistami a nadmernému predpisovaniu liekov, 
osobitne drahších značkových liekov. 

4.106 Samotná zmena platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti však nestačí, 
pokiaľ poskytovatelia a manažéri nemajú fl exibilitu a nástroje na riadenie svojich zdrojov 
a presmerovanie ich použitia v dôsledku zmien. Platobný mechanizmus musí fungovať tak, 
že si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu nechať aspoň časť dosiahnutých úspor na 
nákladoch, s tým že sa tieto úspory okamžite neprevedú do nižších cien. Pre dobré fungovanie 
systému je rozhodujúce, aby bola primeraná rovnováha medzi autonómnosťou a zodpovednosťou 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aby riadiace schopnosti a nástroje účinne fungovali 
v decentralizovanejšom prostredí. Čoskoro sa príjmu kroky na transformáciu mnohých 
existujúcich nemocníc na „verejné neštátne organizácie riadené na krajskej a obecnej úrovni.“151 
Nie je však jasné, či takáto forma organizácie poskytne potrebnú autonómnosť a fl exibilitu. Nie 
je tiež jasné, či je vytvorený regulačný rámec, ktorý poskytne potrebné ochranné mechanizmy. 
V takých podmienkach sa zdá predčasné navrhovať decentralizáciu regulácie poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na úroveň krajov a obcí.

4.107 Okrem mechanizmov platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže MZ SR 
využiť svoju pozíciu vlastníka hlavného zdroja kapitálu pre nemocnice na racionalizáciu veľkosti 
a štruktúry nemocníc a na pomoc nemocniciam rozvinúť svoje riadiace kapacity, potrebné pre 
autonómnejšiu prevádzku. Snahy MZ SR znížiť počet nemocničných lôžok odrážajú tento prístup. 
Keď zoberieme do úvahy zostávajúci nadbytok nemocničných lôžok, tak by sa toto úsilie malo 
ešte zintenzívniť. Treba vytvoriť pán nemocníc, od ktorého sa budú odvodzovať rozhodnutia, 
ktoré zariadenia treba zatvoriť, zmenšiť a kde má význam konverzia na zdravotné centrá. 
Rozhodujúcimi faktormi budú osobitné schopnosti existujúcich zariadení, počet a demografi cké 
a chorobnostné profi ly obyvateľstva v spádovej oblasti, využitie, prístup, rovnosť vo vzťahu 
k službám a efektívnosť nákladov. Implementácia si bude vyžadovať niekoľko politických, 
administratívnych, odborných a právnych krokov a potrvá určitý čas. Treba, aby ju sprevádzali 
kroky na vybudovanie riadiacej schopnosti zariadení ako aj investovanie do reštrukturalizácie 
zariadení tam, kde je to potrebné. Transfery MZ SR na investície alebo vysporiadanie nedoplatkov 
by sa mali udeliť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti len ak zariadenie spadá do Hlavného 
plánu a samé sa reštrukturalizuje, aby sa zaistila jeho fi nančná životaschopnosť. Logické bude 
odložiť ďalšiu decentralizáciu špecifi ckých zariadení až kým nebude jasné, že budú pokračovať 
v menšej zracionalizovanej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Zlepšenie systému fi nancovania

4.108 Efektívnosť a účinnosť systému fi nancovania zdravotníctva by sa dali zlepšiť zosúladením 
početných poisťovní, zlepšením výberu príspevkov a rozšírením príjmového základu. 
Administratívne náklady súčasného systému viacerých zdravotných poisťovní sú na úrovni 

151 R. Kováč a S. Hlavačka, detto, str. 7, a Predvstupový ekonomický program, str. 50-51.
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4% platieb na dávky, čo sa zdá pri obmedzenej úlohe zdravotných poisťovní veľa. Viaceré 
zdravotné poisťovne zvyšujú administratívne náklady v oblasti: (i) duplikovaných pracovníkov 
a infraštruktúry; (ii) rozdrobených a duplikovaných snáh o výber poistného v rôznych 
organizáciách; (iii) záťaže na nemocnice a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo 
vzťahu k riadeniu diferencovaných zmlúv a vzťahov s niekoľkými zdravotnými poisťovňami; 
a (iv) riadenia zložitého mechanizmu prerozdeľovaniu príjmov na vyrovnanie rizika v rôznych 
zdravotných poisťovniach. Skonsolidovanie zdravotných poisťovní do spoločnej agentúry 
pre výber poistného a výplatu dávok by eliminovalo veľa z týchto nákladov. Náklady by sa 
mohli ďalej zredukovať a proces výberu príspevkov ďalej zjednodušiť, tým že sa existujúci 
systém výberu príspevkov na dôchodkové a iné sociálne poistenie rozšíri o výber príspevkov 
na zdravotné poistenie.152 Keďže v súčasnosti nie je priestor na súťaž medzi zdravotnými 
poisťovňami, nie je dôvod obávať sa, že by ich konsolidácia mohla spôsobiť nejaké straty 
z vyrovnávania efektívnosti.

4.109 Konsolidácia poisťovní by tiež pravdepodobne pomohla zlepšiť disciplínu v platení 
príspevkov, keďže (i) jednotná agentúra by mala vyššiu motiváciu zlepšiť výber poistného, 
lebo už by nebol potrebný mechanizmus redistribúcie; (ii) jednotná agentúra by si tiež mohla 
viesť systematickejšie záznamy o príspevkoch a iných údajoch o pacientoch, čím by umožnila 
systematickejší prístup k realizovaniu auditu; a (iii) bolo by možné urobiť krížovú kontrolu 
záznamov klienta so záznamami iných sociálnych poistení a sociálnej pomoci a koordinovať tak 
snahu o zlepšenie výberu s inými inštitúciami.153

4.110 Opatrenia na rozšírenie príjmového základu na fi nancovanie zdravotnej starostlivosti, 
a tak zníženie v súčasnosti silného spoliehania sa na odvody zo mzdy a zredukovanie jeho vysoko 
prerozdeľovacieho charakteru. Ako už bolo spomenuté, takmer 70% príjmov zdravotných 
poisťovní pochádza od menej ako 30% obyvateľstva – zamestnancov. Príspevková sadzba 
14%, ktorú platia, je najvyššia v regióne. Spolu s inými príspevkami na sociálne poistenie tvorí 
celkový odvod zo mzdy 50,8%, čo značne zvyšuje náklady na prácu a bráni rastu, predovšetkým 
rastu zamestnanosti.154 Tým že sa bude väčší podiel príjmov na zdravotníctvo čerpať zo širšej, 
neutrálnejšej príjmovej základne (ako z DPH alebo z dani z príjmu fyzických osôb) sa vytvorí 
priestor na vykompenzovanie zníženia sadzby odvodu z mzdy, čo by malo podporiť rast 
Slovenska a vyhliadky pre zamestnanosť.155 Navyše, demografi cká zmena v budúcnosti, ktorá 
bude znamenať pokles podielu obyvateľstva v aktívnom veku, teda skupiny, od ktorej do 
veľkej miery závisia príjmy systému na celkovom obyvateľstve, čím sa v dlhodobom horizonte 

152 Slovenský projekt Reformy správy sociálnych dávok, fi nancovaný za pomoci Svetovej banky, je pripravený tak, aby sa vytvorená platforma 
pre riadenie príspevkov sociálneho poistenia mohla použiť aj pre zdravotné poistenie, ak sa také rozhodnutie prijme.
153 Konsolidácia by tiež mala uľahčiť vývoj a obsluhu systematickejších záznamov o pacientoch a iných prevádzkových údajoch, ktoré 
umožnia analýzu a monitorovanie nákladov a rizík zdravotných služieb. Medzi iným to môže vytvoriť empirické údaje potrebné na prípravu 
a realizáciu zlepšeného mechanizmu platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré povzbudia k adekvátnej cenovo efektívnej úrovni 
starostlivosti. 
154 Pozri diskusiu o implikáciách vysokého odvodového zaťaženia na makroekonomiku a trh práce v Kapitole č. 1. 
155 Napríklad Poľsko fi nancuje systém zdravotnej starostlivosti z veľkej časti zo 7,75% dane z príjmu fyzických osôb. 
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tento zdroj stane nestabilný. Ďalej, príjmy z dane zo mzdy sú vysoko cyklické, prudko klesajú 
počas recesií, a tým robia systém nestabilným v krátkodobom horizonte. Väčšia diverzifi kácia 
zdrojov fi nancovania, tým že sa väčší podiel systému fi nancovania z odvodu zo mzdy presunie 
na daň so širšou základňou by malo viesť k stabilnejšiemu toku príjmov. Nakoniec, znížením 
súčasného spoliehania sa na odvody zo mzdy by sa tiež znížil stupeň prerozdeľovania smerom 
od zamestnancov k zvyšku obyvateľstva, keďže väčšia časť redistribúcie v systéme by sa 
fi nancovala zo širšej daňovej základne, čím by sa znížila redistribúcia zo mzdy. Môže to mať dva 
prínosy. Po prvé, užší vzťah medzi príspevkami zo mzdy a obdržanými poistnými dávkami, čo 
by malo zvýšiť motiváciu platobnej disciplíny. Po druhé, súčasné prerozdelenie môže spôsobiť 
neúmyselné regresné výsledky u určitých skupín, predovšetkým u zamestnancov s nižším 
príjmom, ktorí môžu takto dotovať tých, ktorí sú bohatší. Navyše, keďže 14% príspevková 
sadzba sa platí len na mzdy nižšie ako strop,156 pracovníci s príjmom vyšším ako strop platia 
nižšiu účinnú sadzbu. Zníženie sadzby odvodu zo mzdy zníži možnosť takýchto spätných 
účinkov.

4.111 Inými slovami, presun zdroja fi nancovania zdravotnej starostlivosti smerom k širšej 
neutrálnejšej základni, pričom príjmy celkového systému zostanú rovnaké, by mohol vytvoriť 
priestor pre zníženie sadzby odvodu zo mzdy, a tým znížiť závislosť na tomto zdroji príjmu. Môže 
to mať niekoľko pozitívnych účinkov, čo sa týka podpory rastu a zamestnanosti. Tým že sa zlepší 
dlhodobá a krátkodobá stabilita príjmov, zosilnie prepojenie medzi príspevkami a dávkami 
a možno sa dokonca zvýši aj spravodlivosť rozloženia systému. Prijatie takéhoto prístupu si 
vyžiada najprv vykonať dôkladnú analýzu s cieľom určiť najlepšiu alternatívu zdroja a štruktúry 
príjmu, verifi kovať anticipované zlepšenie rozloženia, kalibrovať rozsah zníženia odvodu zo 
mzdy tak, aby bolo v súlade so zvýšením príjmu z alternatívneho zdroja a tiež určiť aké možné 
kompenzačné úpravy čistej mzdy sú oprávnené.157

Verejné zdravie

4.112 Zatiaľ čo vyššie spomenuté témy sú ústrednými témami debaty o súčasnej stratégii 
zdravotníctva v Slovenskej republike, je tiež veľmi dôležité, aby vláda zabezpečila primerané 
zdroje a adekvátne riadenie pre základné funkcie verejného zdravotníctva, vrátane aktivít 
na podporu zdravia a monitorovania chorôb, prevencie a kontroly. Tieto programy zvyčajne 
znamenajú veľký prínos pre výsledky zdravotnej starostlivosti a nepredstavujú vysoké 
náklady. Keďže je tu však veľa externalít, je tu nebezpečie, že budú podfi nancované vo vzťahu 
k individuálnej zdravotnej starostlivosti. Verejný sektor má preto dôležitú úlohu pri určovaní 
priorít, úrovní fi nancovania a motivačných štruktúr, aby sa v týchto oblastiach zabezpečila 
adekvátna aktivita.

156 V roku 2000 bol strop 24.000 Sk (571 EUR) mesačne (cca dvakrát priemerná mzda).
157 Dôležité bude zvážiť aj iné zmeny, ako napríklad zahrnutie sociálnych dávok do zdaniteľného príjmu, aby sa rozšírila základňa iných zdrojov 
príjmu.
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4.113 I keď niektoré ukazovatele (relatívne nízky výskyt TBC, vysoká miera imunizácie, nízka 
miera úmrtnosti dojčiat) naznačujú, že časť týchto funkcií sa vykonáva účinne, nie je tu dôvod 
k sebauspokojeniu. Graf 4.12 ukazuje, že niektoré iné tranzitívne ekonomiky dosiahli zlepšenia 
rýchlejšie. Môže ubehnúť niekoľko rokov, kým sa ukáže plný dopad poklesu vo výkone a vtedy 
môže byť ťažké situáciu zvrátiť. Navyše, môže 
sa zmeškať dôležitá príležitosť (napríklad 
programy na zníženie fajčenia) na zníženie 
rizík ohrozujúcich zdravie obyvateľstva. 
Sumy, ktoré idú z rozpočtu na tieto dôležité 
aktivity sú v nominálnom vyjadrení od 
polovice 1990 rokov konštantné na úrovni 
menej ako 0,1% HDP. Slovenská republika by 
mala, ako súčasť reformy venovať starostlivú 
pozornosť verejnému zdraviu, aby zabezpečila 
jeho primerané zameranie a podporu.

Rovnosť a prístup 

4.114 Dôležitou súčasťou programu reformy 
je zabezpečiť, aby všetci občania mali rovnaký prístup k primeranej úrovni zdravotnej starost-
livosti. Zdravotný stav Rómov je vo všeobecnosti horší ako u zvyšku obyvateľstva, v dôsledku 
veľmi biednych životných podmienok (nebezpečná voda, preľudnenie, nedostatočný odvoz 
odpadu) medzi nimi prepukajú nákazlivé choroby a v dôsledku zlého stravovania, fajčenia a ne-
ošetrených úrazov neprenosné choroby a postihnutia. Prístup k zdravotným službám je rôzny. 
V mnohých prípadoch izolácia rómskych osád od mestských oblastí (kde je väčšina zdravotných 
zariadení) silne obmedzuje prístup k zdravotným službám. Ako problém sa tiež spomína jazyko-
vá bariéra medzi Rómmi a zdravotným personálom a tiež diskriminácia. Reforma zdravotníctva 
by teda mala obsahovať opatrenia ako lepšie slúžiť týmto komunitám. Možno zvážiť nasledov-
né oblasti: zobrať do úvahy umiestnenie a prístup týchto komunít pri pláne racionalizácie siete 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poskytnúť špeciálne tréningové programy na pomoc 
zdravotnému personálu liečiť Rómov a informačné programy na pomoc Rómom pri kontakte 
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.158

Vytvorenie schopnosti reformovať a riadiť systém zdravotníctva

4.115 Zložitosť problémov v zdravotníctve si pravdepodobne vyžiada riešenia pozostávajúce 
z niekoľkoročného reformného procesu a následne riadenia zreformovaného systému a ďalšieho 
jeho prispôsobovania meniacim sa podmienkam. Treba preto vybudovať rôzne typy schopností 
v rôznych častiach systému. Po prvé, treba na celoštátnej úrovni posilniť informačné systémy, 
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4.1 Graf 4.12: Trendy v miere úmrtnosti dojčiat

158 Chudoba a sociálna starostlivosť Rómov v Slovenskej republike, Svetová banka, Nadácia S.P.A.C.E. a kol.., Bratislava, apríl 2002), str. 22, 
40; a Slovenská republika: Štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce, Svetová banka, Správa č. 22351-SK, august 2001, str.107,118.
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aby bola zabezpečená včasná dostupnosť rôznych typov údajov, vrátane: (i) analýzy presných 
zdrojov a použitia fondov s cieľom umožniť lepšie monitorovanie rozpočtu, analýzy výdavkov 
systému zdravotníctva a účinnosti programov a vývoja národných účtov zdravotníctva;159 (ii) 
detailnej analýzy nákladov poskytovania rôznych služieb a vypracovania rôznych protokolov, 
ako aj výskytu rôznych typov prípadov, s cieľom umožniť ďalšie zlepšenie mechanizmu 
platenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (presun k platbám na základe diagnózy) 
a lepšie vyhodnotenie rizika; (iii) pravidelných, systematických výberových zisťovaní rozpočtov 
domácnosti s cieľom zistiť u rôznych príjmových skupín výskyt súkromných a verejných 
výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ako aj zdravotný stav a prístup týchto skupín k zdravotnej 
starostlivosti; a (iv) systému spätnej väzby alebo zdravotnej dokumentácie od klientov na 
identifi kovanie problémov a vypracovanie riešení. Navyše, keď dôjde k vyššej autonómnosti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a väčšej decentralizácii systému zdravotnej 
starostlivosti, priame prepojenie medzi MZ SR a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa 
pravdepodobne zníži. Bude treba však zaistiť, aby v novom prostredí systémy MZ SR v oblasti 
analýzy a formulácie stratégie ako i regulácie a monitorovania účinne fungovali. MZ SR bude 
musieť predovšetkým zabezpečiť dobre pripravený systém celoštátneho dohľadu a regulácie, 
vrátane akreditácie nemocníc a udeľovania licencií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
aby sa udržala úroveň kvality a prístup k zdravotným službám. Decentralizácia regulačných 
funkcií by v tomto štádiu bola predčasná. 

4.116 Po druhé, zdravotné poisťovne (prípadne konsolidované do jednej inštitúcie) by mohli 
vytvoriť databázu pacientov s presnými záznamami o platbách príspevkov (na pomoc zlepšenia 
disciplíny) a sumách preplatených pacientom (na analýzu rizík a nákladov). Po tretie, na úrovni 
samosprávy by sa mali vytvoriť schopnosti a systémy zodpovednosti, aby sa zabezpečilo, 
že decentralizácia úloh a zariadení podporuje zlepšenie kvality, prístupu a efektívnosti. 
V súčasnosti nie je jasné do akej miery sú samosprávy pripravené prebrať na seba úlohy, ktoré 
na ne boli presunuté. Na základe vyhodnotenia dopadu už uskutočnenej decentralizácie treba 
vytvoriť primerané regulačné systémy, ktoré zabezpečia povinnosť zodpovedať sa za vykonanie 
svojich úloh. Predtým ako dôjde k decentralizácii siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
treba vytvoriť plán na jej zracionalizovanie.

4.117 Po štvrté, na úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vysokou prioritou vytvoriť 
schopnosť riadiť nemocnice v autonómnejšom decentralizovanom systéme, ako aj zdravotné 
centrá a iné organizácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V príprave lekárov bude 
možno treba dať väčší dôraz na dobrú kombináciu všeobecného a špecializovaného vzdelania, 
aby sa posilnila schopnosť praktických lekárov poskytnúť primárnu starostlivosť a ak treba 
poslať pacienta k špecializovanému lekárovi. Odborné lekárske asociácie by mohli rozvinúť 
schopnosť pripravovať cenovo efektívne protokoly, ako napríklad usmernenia k predpisovaniu 

159 Toto by mali byť dôležité vstupy do systematickej kontroly účinnosti programu a spôsobu ako ho zlepšiť, v kontexte prehľadov ročného 
rozpočtu v rámci strednodobého rámca výdavkov. Účty verejných výdavkov treba ešte prečistiť a zasadiť do konzistentného rámca. V súčasnosti 
sa pripravujú z rôznych zdrojov, v rôznom čase, pre rôzne účely, a s aplikáciou rôznych koncepcií.
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antibiotík a iných liekov a viesť MZ SR pri špecifi kovaní noriem kvality a prístupu k zdravotnej 
starostlivosti. Nakoniec, dôležitou súčasťou reformy je zabezpečiť, aby pacienti pochopili 
svoje práva a zodpovednosť, ako aj úroveň služieb, akú by mali očakávať. Dôležitou súčasťou 
tohto úsilia je jasnejšia realistickejšia defi nícia balíka služieb, striktná politika obmedzovania 
neofi ciálnych platieb a určenie spolufi nancovania, objasnenie pacientovej zodpovednosti 
za priebežné platenie príspevkov, usmernenie k očakávanej kvalite a štandardom služieb 
a mechanizmus spätnej väzby cez zdravotnú dokumentáciu klientov.

Hlavné odporúčania

4.118 Reforma sektora zdravotníctva si vyžiada pokračujúce úsilie počas určitého obdobia. 
Hoci táto reforma nemusí priniesť významné úspory v krátkom čase, je nevyhnutné začať 
s týmito opatreniami teraz, a tak vytvoriť pre zdravotníctvo udržateľný základ v strednodobom 
horizonte. 

4.119 Prvou prioritou je vytvoriť akýsi ústredný bod reformy, tým že sa vytvorí tím pre reformu 
sektoru zdravotníctva. Tento tím môže presnejšie defi novať priority a postupnosť reformy a 
robiť potrebné úpravy, ako sa bude proces reformy rozvíjať.160 Ako krátkodobý krok je treba 
posilniť alebo zaviesť informačné systémy potrebné pre prípravu reformy a lepšie riadenie 
systému zdravotníctva. Tento informačný systém bude obsahovať širokú škálu údajov pre 
rôzne účely: konzistentné údaje o výdavkoch a zdrojoch systému zdravotníctva; detailné údaje 
o nákladoch na poskytovanie služieb; záznamy o poistnom klientov; výberové zisťovanie 
domácností o zdravotnom stave a súkromných výdavkoch na zdravotníctvo; atď. Ako tretí 
krok treba dôkladne vyhodnotiť a ak treba posilniť existujúce mechanizmy dohľadu a regulácie 
systému zdravotníctva, vrátane akreditácie nemocníc a udeľovania licencií poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že poskytovatelia nesú zodpovednosť za primerané 
štandardy kvality a prístupu k zdravotným službám. Zavedením systému kontrahovania len 
tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú dohodnuté štandardy kvality, 
prístupu a obmedzenia nákladov by poskytlo poskytovateľom silnú motiváciu splniť tieto 
štandardy. Štvrtou oblasťou je zracionalizovanie a zúženie dopytu defi novaním limitovanejšieho 
a reálnejšieho balíka služieb a rozšírením podielu užívateľov na nákladoch, spolu s poskytnutím 
systému zliav pre pacientov s nízkym príjmom. Piatou oblasťou je prijatie krokov na konsolidáciu 
zdravotných poisťovní a priradenie výberu príspevkov k systému používanému pre iné platby 
sociálneho poistenia. Keďže to umožní lepšie záznamy o príspevkoch klientov, je treba zaviesť 
systém kontrol týchto záznamov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Šiestou 
oblasťou je prijatie krokov na zníženie závislosti systému na odvode zo mzdy v strednodobom 
horizonte, prípadne postupne (napríklad na začiatok ako kompenzácia príjmov zo zvýšeného 
spolufi nancovania, a neskôr ako súčasť väčšieho presunu časti záťaže na daň so širšou základňou). 

160 Navrhnutý projekt Modernizácie systému zdravotníctva, v súčasnosti v príprave na možné fi nancovanie zo Svetovej banky, má za cieľ 
podporiť návrh a realizáciu reformy zdravotníctva v Slovenskej republike.
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Po siedme mali by sa prijať kroky na zlepšenie efektívnosti siete poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, vrátane zlepšenia mechanizmu platenia založenom na princípe „peniaze idú za 
pacientom“, vytvorenia plánu nemocníc na zracionalizovanie siete a zvýšenie autonómnosti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci regulačného systému, ktorý sa zameriava na 
zodpovednosti za transparentné štandardy kvality a prístupu k zdravotným službám a udržanie 
tvrdých rozpočtových obmedzení. Ôsmou oblasťou krátkodobých opatrení je zhodnotenie 
funkcií verejného zdravotníctva, z cieľom zabezpečiť primerané zameranie a fi nancovanie. Na 
záver, počiatočné kroky v oblasti prístupu a rovnosti by mohli zahŕňať: prípravu špecifi ckých 
zásahov na zlepšenie zdravotného stavu Rómov a ich prístupu k zdravotnej starostlivosti; 
využitie údajov výberových zisťovaní domácnosti k analýze zdravotného stavu sociálne slabších, 
ich prístupu k zdravotným službám a výskytu ofi ciálnych a neofi ciálnych platieb za zdravotné 
služby u chudobných; a keď dôjde k rozšíreniu spolufi nancovania zavedenie systému zliav na 
spolufi nancovanie pacientov s nízkym príjmom. 

ŠKOLSTVO

4.120 Rozsiahle zmeny, ktoré priniesla transformácia majú veľký dopad na systém vzdelávania 
v Slovenskej republike, tento systém sa však neprispôsobil dostatočne rýchlo alebo dostatočne, 
aby spĺňal potreby moderného trhového hospodárstva. Dôsledkom toho sa systém potrebuje 
preorientovať a zvýšiť svoje zameranie na všeobecnejšie zručnosti na vysokej úrovni, ktoré 
potrebuje ekonomika, tým že sa preorientuje stredné školstvo a rozšíri prístup k vysokoškolskému 
vzdelaniu.161 Využitím prudkého poklesu počtu detí v školopovinnom veku, čo je podstatný 
potenciál pre efektívne úspory v súčasnom systéme a priestor na generovanie ďalších zdrojov 
z poplatkov za vyučovanie na vysokoškolskom stupni, a pritom počas určitého obdobia udržať 
verejné výdavky na školstvo na súčasnej úrovni niečo pod 4% HDP.162 Treba však konať rýchlo 
a razantne, ináč sa príležitosť stratí. Hlavné súčasti navrhovaného prístupu, z ktorých väčšina 
bola zvažovaná pri príprave reformy školstva sú163:

(a) Konsolidácia a zníženie počtu základných a stredných škôl a pedagógov

(b) Zrýchlenie už prebiehajúcej zmeny v zápise na stredné školy z úzko 
špecializovaných odborných/technických odborov na akademickejšiu prípravu 
„naučiť sa učiť“

(c) Postupné rozšírenie zápisu na vysoké školy, založenom hlavne na intenzívnejšom 
využití existujúcich zariadení a pedagógov. 

161 „Riadenie výdavkov v školstve“ v Riadenie rozpočtovania a výdavkov v Slovenskej republike, Svetová banka, 2002.
162 V dlhšom horizonte, hlavne potom ako ustúpi pokles školopovinných detí, výdavky na školstvo ako podiel HDP pravdepodobne stúpnu, ale 
zvýšenie podielu súkromných výdavkov to môže do značnej miery riešiť. 
163 Pozri napríklad: M. Beblavý a M. Kubanová, Národná správa o vzdelávacej politike, Bratislava, December, 2001 (ďalej ako NSVP).
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(d) Realizácia decentralizácie spôsobom, ktorý zabezpečí zodpovednosť za 
dosiahnutie dohodnutých výstupov, ktoré znížia disparitu medzi výsledkami 
krajov a vnútri krajov, a ktoré umožnia úspory z konsolidácie a preorientovania sa 
základného a stredného školstva použiť na rozšírenie tretieho stupňa a zlepšenie 
kvality na všetkých stupňoch. 

(e) Zintenzívnenie snahy zabezpečiť rovnosť vzdelávacích príležitostí pre všetky deti, 
osobitne pre deti rómskej menšiny.

Prehľad rezortu a problémových oblastí

Transformácia a vzdelávací systém

4.121 Transformácia priniesla nové požiadavky na vzdelávací systém ale aj iné zmeny, čím 
vytvorila určitý priestor na splnenie týchto požiadaviek bez významného zvýšenia celkových 
verejných výdavkov. Došlo k rozsiahlym zmenám v štruktúre zamestnanosti v celom 
hospodárstve s dopytom po všeobecnejších vyšších zručnostiach spojených s prechodom od 
tradičných výrobných odvetví, baníctva a poľnohospodárstva k službám, fi nančníctvu a verejnej 
správe. Zároveň došlo k rýchlemu nárastu ohodnotenia vzdelania zo strany trhu s väčšími 
platovými rozdielmi medzi pracovníkmi s viacstupňovým vzdelaním, čo naznačuje väčší 
priestor k spoplatneniu výučby, osobitne u vyšších stupňoch vzdelávania.164

4.122 Dva významné rozdiely medzi pracovnou silou v Slovenskej republike a iných krajinách 
OECD naznačujú potrebu významných zmien vo výstupoch vzdelávacieho systému s cieľom 
priblížiť ho tým v moderných trhových ekonomikách: (i) relatívne malá časť pracovníkov má 
ukončené vysokoškolské vzdelanie (10% oproti priemeru v OECD 23%)165; a (ii) vysoké percento 
študentov vyšších stredných škôl je zapísaných v tradičných odboroch odborného vzdelávania 
oproti odborom všeobecnejšieho akademického vzdelávania (79,6% v odbornom vzdelávaní 
oproti 47,0% v krajinách OECD). 

4.123 Významný pokles plodnosti má za následok oveľa nižšie počty detí v školopovinnom 
veku, a teda nadbytok školských kapacít na základnom a strednom stupni. Počas posledného 
desaťročia sa počet školopovinných detí na základnom stupni znížil o 18%; a do roku 2010 sa 
očakáva ďalší pokles o 25,5% ako i pokračujúci pokles do roku 2020. Tak ako skupina menších 
detí aj skupina stredoškolských detí, ktorá za posledných desať rokov poklesla cca o 2%, sa do 
roku 2010 zníži o 23% a do roku 2020 o ďalších 22%. Skupina vysokoškolských študentov, 
ktorá za posledných desať rokov stúpla o viac ako 24% poklesne do roku 2010 o 16% a do roku 
2020 takmer o 29%.166

164 NSVP, str. 20, Tabuľka I.8.
165 NSVP, str. 92.
166 Zdroje: M. Hrabinská, Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), Bratislava, 1996, citované v M. Canning: Priority školskej politiky 
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4.124 Slovenský vzdelávací systém začal reagovať na tieto zmeny, ako je vidieť z trendov 
zápisov na školy za posledných desať rokov (pozri Tabuľku 4.6).

(a) Zápis na 9-ročné základné školy (ktorý je zdarma na štátnych školách, povinný 
a takmer všeobecný – mimo rómskej menšiny) v 90-tych rokoch významne 
poklesol (9,7%), odrážajúc pokles obyvateľstva v školopovinnom veku. Prudký 
pokles (13,3%) v štátnych školách bol čiastočne vyrovnaný rastom zápisov na 
súkromné školy. 

(b) Celkový zápis na stredné školy čiastočne poklesol (o 1,6%) v súlade s vekovou 
skupinou, ale rozloženie sa zmenilo dramaticky. zápis na všeobecné akademické 

vzdelávanie stúpol takmer o 45% (22% v štátnych školách), zatiaľ čo zápisy na 
odborné a technické stredné školy klesol o 13% (16% v štátnych školách), čo malo 
za následok zvýšenie podielu škôl so všeobecným akademickým vzdelávaním na 
počte zápisov na stredné školy. Stredoškolské vzdelávanie na štátnych školách je 
bezplatné.167

167 Štátne školy môžu a aj spoplatňujú určité pridružené výdavky, ako napríklad stravovanie.

Tabuľka 4.9: Trendy zápisov na školy, 1990--2000
(počet študentov)

 1990 1991 1995 1999 2000 % zmena

Predškolské - spolu 216.336 188.821 161.697 161.818 154.232 -28,71

 Štátne 216.336 188.821 161.268 161.128 153.456 -29,07

 Súkromné
n.a.

n.a. 429 690 776 1.093,85

Základné - spolu 721.687 716.416 661.082 671.706 650.966 -9,70

 Štátne 720.920 707.032 635.135 645.384 625.265 -13,27

 Súkromné 767 9.384 25.947 26.322 25.701 3.250,85

Stredné všeobecné - spolu 55.644 59.172 76.380 76.662 80.615 44,88

 Štátne 55.482 57.847 67.648 64.224 67.487 21,64

 Súkromné 162 1.325 8.732 12.438 13.128 8.003,70

Stredné odborné/technické - spolu 224.584 224.262 248.892 192.064 195.016 -13,17

 Štátne 224.584 223.492 242.581 185.296 188.590 -16,03

 Súkromné n.a. 770 6.311 6.768 6.426 734,55

Stredoškolské - spolu 280.228 283.434 325.272 268.726 275.631 -1,64

Vysokoškolské - spolu 62.103 59.737 82.982 117.432 135.392 118,01

 Štátne (denné) 52.669 52.430 72.525 88.192 90.446 71,73

 Štátne (externé) 9.434 7.307 10.457 29.240 44.129 367,77

 Súkromné n.a. n.a. n.a. n.a. 817 n.a.
a/ Od roku 1990 (najskorší rok k dispozícii) do roku 2000.
b/ Vrátane externých študentov.
Pramene: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), citované v NSVP, Tabuľky 1a a 1b v prílohe.
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(c) Na vysokoškolskej úrovni prudko stúpol počet zápisov, o 71,7% u denných 
študentov a 367,8% u externých študentov.168

4.125 Súčasťou tejto reakcie je rast poskytovania súkromného vzdelávania na všetkých 
úrovniach. Expanzia bola osobitne pozoruhodná vo všeobecnom stredoškolskom akademickom 
vzdelávaní, kde zápis do súkromných škôl stúpol z menej ako 0,3% z celkových zápisov v roku 
1990 na viac ako 16% v roku 2000.169

Trendy vývoja verejných výdavkov

4.126 Skladba výdavkov sa nezmenila súčasne so zmenami v štruktúre systému vzdelávania. 
Celkové verejné výdavky na školstvo ako podiel HDP o niečo klesli (pozri Graf 4.13),170 spolu 
s poklesom počtu školopovinných detí a počtami študentov (Tabuľka 4.9), čo v stálych cenách 
vlastne znamená takmer nezmenenú úroveň výdavkov na študenta. Graf 4.14 však naznačuje, 
že zmeny vo výdavkoch štátneho rozpočtu na školstvo sa nevyvíjajú v súlade s celkovými 
štrukturálnymi zmenami realizovanými v systéme, ako ich vidieť v Tabuľke 4.9. Najmä podiel 
výdavkov rapídne sa rozširujúceho stredného všeobecného školstva o niečo klesol, zatiaľ čo 
výdavky stredného odborného-technického školstva, ktoré je na ústupe, stúpli. 

4.127 Absenciu prepojenia medzi trendmi vo výdavkoch a štrukturálnymi zmenami v školstve 
je tiež vidieť v materiálnom a personálnom vývoji štátnych škôl:

(a) Zatiaľ čo zápis na štátne stredné odborné a technické školy v rokoch 1990 až 2000 
klesol o 16,0%, počet učiteľov stúpol o 19,8% a (ešte nevysvetliteľnejšie) počet 
škôl vzrástol o viac ako o 44%. 

(b) Zatiaľ čo zápis na štátne základné školy klesol o 13,3% (95.000 žiakov), počet 
učiteľov (vrátane učiteľov na čiastočný úväzok) stúpol o viac ako 8% a počet 
škôl sa znížil len o 6 (0,2%). Počet žiakov na učiteľa, ktorý bol už nízky na 
začiatku desaťročia je nižší ako priemer v OECD a oveľa nižší ako je tento pomer 
v krajinách s vyšším stredným príjmom.

(c) Na všetkých úrovniach okrem vysokoškolskej rástol počet učiteľov rýchlejšie ako 
počet študentov. Školské zariadenia s k tomu sa vzťahujúcim kúrením a údržbou 
sa za posledných desať rokov nezmenili alebo sa rozrástli. Keď zoberieme do 
úvahy, že sa suma na jedného študenta za toto obdobie v reálnom vyjadrení 
viac menej nezmenila, tak tento zvýšený počet učiteľov a systém poskytovania 
vzdelávania pri vysokej náročnosti na budovy mal dva dôsledky: (i) rozsiahle 

168 Denní študenti majú plne hradené štúdium, externí študenti sú zvyčajne čiastoční študenti a donedávna platili školné. 
169 Medzi súkromné školy patria aj cirkevné školy. Môžu žiadať školné a tiež dostávajú štátnu dotáciu založenú na zápise študentov a časť 
výdavkov na študenta v štátnych školách. 
170 Použité údaje o výdavkoch nezahrňujú príjmy z poplatkov, ktoré by znamenali ďalších 0,2-0,3% HDP. 
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nedoplatky na úrovni škôl predovšetkým na účtoch za kúrenie a (ii) zníženie 
výdavkov na položky osobitne dôležité pre zvýšenie kvality a výstupov školy ako 
napríklad učebné materiály, cvičenia, atď.

Alternatívy a postupnosť reformy

4.128 Dramatický a pokračujúci pokles detí v školopovinnom veku spolu so zvýšením počtu 
učiteľov a škôl počas posledného desaťročia mal za následok veľké a rastúce prebytočné kapacity 
na základnom a strednom stupni. Dôsledkom toho je fakt, že počet žiakov na učiteľa je nižší ako 
je priemer v OECD a oveľa nižší ako je priemer v krajinách s vyšším stredným príjmom, a ďalej, 
že počet a veľkosť škôl prekračuje potreby. Tu je príležitosť k značným úsporám na nákladoch, 
ktoré by mali vytvoriť tak potrebný fi skálny priestor a uvoľnené zdroje na zlepšenie kvality 
vzdelávania a rozšírenie vysokoškolského štúdia.

Konsolidácia základných a stredných škôl

4.129 Je dôležité, aby vláda pokračovala a zintenzívnila program racionalizácie, ktorý sa 
začal v roku 2001.171 Vytvorenie siete škôl vyššej kvality si bude vyžadovať detailné úsilie na 
úrovni škôl a komunít. Fakt, že značný počet učiteľov je v a nad dôchodkovým vekom, spolu 
s prirodzeným úbytkom, by mal uľahčiť zníženie počtu učiteľov. Treba, aby sa mechanizmus 
fi nancovania škôl zmenil v zmysle nižšie uvedeného, a tým sa posilnil konsolidačný proces. MŠ 
SR bude musieť zabezpečiť, aby sa vygenerované úspory účinne použili na zvýšenie kvality 
na všetkých stupňoch a postupné rozšírenie vysokoškolského stupňa. Tento proces sa bude 
musieť koordinovať s preorientovaním stredného stupňa, vrátane možnosti premeny stredných 
odborných škôl na stredné všeobecné školy alebo na všeobecnovzdelávacie a odborné školy 
s prúdom všeobecného a odborného vzdelávania, alebo ich zatvorenia. 

171 Od septembra 2001 sa zvažovalo o znížení siete škôl o 79 škôl, z ktorých 69 bolo rozhodnutých zavrieť. NSVP, str. 30.
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Preorientovanie stredoškolského vzdelávania

4.130 Hoci kvalita ľudského kapitálu v Slovenskej republike je primerane vysoká sú tu jasné 
náznaky, že sú potrebné všeobecnejšie, fl exibilnejšie a vyššie zručnosti, ktoré by umožnili 
pracovníkom učiť sa a prispôsobovať sa počas ich pracovnej kariéry. Takýto typ učenia najlepšie 
poskytujú stredné všeobecné školy akademického typu, skôr ako odborné školy s veľkým 
počtom vysoko špecializovaných odborov, ktoré vedú k špecifi ckému úzko defi novanému 
povolaniu. Študenti, ktorí sa zapíšu na odborné štúdium sa príliš skoro zaviažu istému 
špecifi ckému povolaniu. Keď sa potom podmienky na trhu práce zmenia je nepravdepodobné, že 
budú ľahko schopní prejsť na úplne iné povolanie. V podmienkach dynamického trhu práce, kde 
sa od jednotlivca očakáva mať niekoľko rôznych zamestnaní počas svojho pracovného života, je 
dôležité, aby sa študenti skôr ako určité špecifi cké zručnosti naučili „ako sa učiť“. Mal by sa teda 
(i) podporiť pokračujúci presun zápisov smerom k školám akademického typu, a (ii) znížiť a od 
základov zreformovať prúd odborného vzdelávania. Reforma stredného odborného školstva by 
sa mala dotýkať ako jeho obsahu (napríklad väčší dôraz na všeobecné učebné zručnosti, riešenie 
problémových situácií, komunikáciu a prácu v tímoch ako na zručnosti špecifi ckého povolania) 
tak i štruktúry (napríklad: skonsolidovať odbory a školy a kde to podmienky vyžadujú premeniť 
školy na stredné všeobecné školy alebo všeobecnovzdelávacie a odborné školy s prúdom 
všeobecného a odborného vzdelávania). 

4.131 Tieto reformy na strednom stupni treba koordinovať s úsilím zvýšiť kvalitu a relevantnosť na 
základnom stupni, aby boli absolventi základných škôl pripravení na meniacu sa orientáciu stredného 
stupňa. Táto koordinácia v súčasnosti zjavne nie je silná172 a rozdelenie zodpovednosti za základné 
a stredné školstvo medzi obecnú a krajskú samosprávu ju môže ešte skomplikovať. Rovnako ako 
program racionalizácie, tak aj preorientovanie stredného stupňa, tak aby väčšia časť študentov 
bola v prúde všeobecného vzdelávania by malo viesť k podstatným úsporám na nákladoch, keďže 
náklady na študenta vo všeobecnom vzdelávaní sú cca o 40% nižšie ako v odbornom vzdelávaní.173 
Tieto úspory na nákladoch, rovnako ako tie z racionalizácie, sa môžu použiť na zlepšenie kvality na 
všetkých stupňoch a pri postupnom rozšírení vysokoškolského štúdia.

Postupné rozšírenie terciárneho štúdia

4.132 V situácii prevyšujúceho dopytu po pracovníkoch s vysokoškolským vzdelaním, pri 
relatívne nízkej časti pracovnej sily s týmto vzdelaním, a prevyšujúceho dopytu študentov po 
vyššom vzdelaní je rozšírenie vysokoškolského štúdia odôvodnené. Je tu však otázka základných 
verejných fi nancií ako aj otázka efektívnej stratégie uspokojenia tohto dopytu. Čo sa týka 
verejných fi nancií, vzdelanie je investícia do budúceho úspechu študenta na trhu práce a prináša 
študentovi jasne veľký osobný úžitok, predovšetkým na vysokoškolskom stupni, preto je úplne 

172 NSVP, str. 119.
173 Údaje sú od ÚIPŠ z roku 1999, citované v „Riadenie výdavkov v školstve“ v Riadenie rozpočtovania a výdavkov v Slovenskej republike, 
Svetová banka, 2002.
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174 V najčistejšej forme by suma bola štandardná pre všetky školy na danom stupni. Určité úpravy budú potrebné, treba ich však dôkladne 
pripraviť. Ak bude úprav príliš veľa a budú rozsiahle znížia motiváciu presunu k najefektívnejšiemu a najúčinnejšiemu spôsobu vyučovania 
(napríklad ak sa kapitácia plne prispôsobuje vyšším jednotkovým nákladom na stredné odborné vzdelávanie, otupuje motiváciu prejsť k menej 
nákladnému všeobecnému vzdelávaniu).

adekvátne, aby študenti platili aspoň podstatnú časť vynaložených nákladov. Navyše by školné 
mohlo fungovať ako signál trhu na reguláciu nadbytočného dopytu. Aj potreba veľmi prísnych 
fi skálnych obmedzení, ako teraz tak v budúcnosti, argumentuje proti bezplatnému vyššiemu 
vzdelaniu. Z tohto dôvodu treba opätovne zvážiť nedávne rozhodnutie upustiť od platieb 
školného za externých študentov. 

4.133 Stratégiu rozšírenia terciárneho štúdia treba dôkladne pripraviť a zavádzať postupne. 
Zjavný nadmerný dopyt sa môže rýchlo stratiť, keď sa školné zavedie širšie a keď sa znížia 
nahromadené objednávky ekonomiky po pracovníkoch s vysokoškolským vzdelaním. Prudký 
pokles odhadovaný v skupine 18 až 23-ročných pravdepodobne tiež veľa odoberie z dopytu. 
Zatiaľ čo v 90-tych rokoch táto veková skupina vzrástla o 24%, v rokoch 2000 až 2020 sa 
predpokladá jej pokles o 40%. Dôsledkom toho len udržanie rovnakého počtu denných študentov 
zvýši mieru zápisov na vysoké školy z 24% v roku 2000 na viac ako 40% do roku 2020, čo bude 
vyššia miera ako vo väčšine krajín s vysokým príjmom. Ďalej bude treba zabezpečiť, aby mali 
vysoké školy primeraný počet študentov na poskytnutie kvalitného vzdelania. Súčasné vysoké 
školy majú veľmi nízky počet študentov na pedagógov, ale zase knižnice, laboratóriá a iné 
zariadenia sú zjavne preťažené. Investície na vytvorenie nových vysokých škôl sú extrémne 
vysoké, a preto môže byť najefektívnejší prístup rozšíriť existujúce vysoké školy. Ak je súčasťou 
tejto stratégie vytvorenie novej vysokej školy, treba preskúmať možnosť zníženia počiatočných 
nákladov využitím prebytočných budov alebo umiestnením novej inštitúcie v priestoroch 
existujúcich inštitúcií. Z inštitucionálneho pohľadu budú tieto vysoké školy potrebovať zručnosti 
autonómneho spravovania a riadenia, aby správne rozhodovali o prideľovaní zdrojov a niesli 
zodpovednosť prostredníctvom akreditačného procesu za dosiahnutie dohodnutých výstupov 
a štandardov poskytovania služieb v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení.

Zlepšenie mechanizmov fi nancovania

4.134 Túto snahu treba podporiť základnou reformou spôsobu prideľovania fi nancií školám 
a ich použitia školami. Najtransparentnejším a najefektívnejším spôsobom je prideliť 
väčšinu rozpočtu škole ako platbu na študenta (t.j. fi xnú štandardnú sumu na prihláseného 
študenta174), s tým že vedenie školy má dostatočnú autonómnosť (v rámci štandardov) použiť 
zdroje najúčinnejším spôsobom (napríklad znížiť počet pracovníkov na uvoľnenie zdrojov 
pre vyučovací materiál alebo zvýšiť príplatky menšiemu počtu učiteľov alebo investovať 
do zníženia nákladov na kúrenie). Peniaze tak „nasledujú študenta“ a školy s vyšším počtom 
zápisov majú proporcionálne vyšší rozpočet. Nedávno prijatý zákon o fi nancovaní škôl je 
pokusom ísť týmto smerom, stále je však ešte príliš fl exibilný, pretože sa zakladá nielen na 
počte študentov ale aj na počte „tried alebo skupín, hodín odučených v týždni a pedagogickom 
úväzku,“ s nízkou minimálnou veľkosťou skupiny. Normy tiež zaručujú náklady na plyn, 
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elektrinu, vodu a prenájom. V dôsledku toho podporujú tendenciu podržať počet pracovníkov 
a veľkosť školy na súčasnej úrovni a neposkytnú žiadnu motiváciu k zníženiu týchto 
nákladov.175 Školy budú ďalej potrebovať riadiace zručnosti a autonómnosť na prijatie 
takýchto úprav ako aj zodpovednosť za splnenie štandardov poskytovania služieb v rámci 
tvrdých rozpočtových obmedzení. Ďalšia reforma v tejto oblasti by mohla posilniť motiváciu 
k efektívnosti a konsolidácii a povzbudiť rozšírenie stredného všeobecného vzdelávania 
a výdavkov na materiály na zvýšenie kvality.

4.135 Okrem podpory efektívnosti, kvality a transparentnosti by kapitačný spôsob mohol 
zohrať dôležitú úlohu pri zvýšení spravodlivosti v rôznych častiach krajiny. Analýza výdavkov 
na študenta naprieč krajmi a okresmi naznačuje malé rozdiely na úrovni krajov, ale veľké 
odlišnosti na úrovni okresov.176 Napríklad v prešovskom kraji sa výdavky na študenta pohybovali 
od 2000 Sk v okrese s 44,1% menšinového obyvateľstva do 43 000 Sk v okrese s menej ako 7% 
menšinového obyvateľstva. V Košiciach sa to pohybuje medzi 5000 až 40 000 Sk a v Banskej 
Bystrici od 11 000 do 39 000 Sk. Je zložité pochopiť rozdiely takéhoto rozsahu, osobitne keď 
by sa mohlo očakávať, že výdavky per capita budú v oblastiach s koncentráciou menšín ak tak 
vyššie, kvôli potrebe dodatočných remediálnych a jazykových programov. Jednotný kapitačný 
prístup by mohol tiež znížiť obavy, že by decentralizačný proces mohol viesť k tomu, že sa budú 
značné geografi cké rozdiely v krajine opakovať i v triedach.

4.136 Ďalšia otázka mechanizmu fi nancovania škôl sa týka podpory súkromných škôl (vrátane 
cirkevných) štátom. Podľa nového zákona o fi nancovaní škôl majú súkromné školy dostávať na 
študenta grant vo výške ekvivalentu 100% (alebo 70% ak je platené školné) z bežných výdavkov 
na študenta na ekvivalentnej štátnej škole. Keďže príspevok zo štátneho rozpočtu zvyčajne 
nepostačuje na plné krytie tohto grantu, iba časť (odhaduje sa cca na úrovni 80% u cirkevných 
škôl a 37% u súkromných škôl) sa z tejto sumy školám skutočne vyplatí. V krajoch existuje 
veľká rôznorodosť v typoch škôl, s osobitne nízkym zastúpením (menej ako 19%) stredných 
všeobecných škôl. Tieto granty by mali byť jednotnejšie a predvídateľnejšie. 

4.137 Rolu súkromných fi nancií vo vzdelávaní treba dôkladne preskúmať, predovšetkým (i) 
úroveň a štruktúru ofi ciálnych a neofi ciálnych poplatkov a príspevkov na základnom a strednom 
stupni, a (ii) absenciu školného na vysokoškolskom stupni. Súborné údaje o výške a výskyte 
súkromného fi nancovania vzdelávania nie sú k dispozícii, čo bráni vývoju koherentnej 
stratégie.177 Niekoľko príležitostných prieskumov však potvrdilo, že veľa rodičov (78%), okrem 
platenia školného na súkromných školách, dáva školám (vrátane štátnych) dobrovoľné príspevky 
a okrem toho platí rôzne náklady spojené so školou (školské knihy a písanky, doprava, školské 
stravovanie).178 Hoci je správne, že mnohé z týchto nákladov hradí rodina, treba preveriť či nie 

175  NSVP, str. 110-111 (poznámka: netýka sa to kapitálových nákladov, ktorých pridelenie je menej transparentné).
176 Údaje sú z roku 1999 z okresných a krajských úradov MH SR a zo Štatistického úradu SR, citované v Svetová banka, „Riadenie výdavkov 
v školstve“ v Riadenie rozpočtovania a výdavkov v Slovenskej republike, (2002).“
177 Súborné pravidelné výberové zisťovanie výdavkov bude hodnotným zdrojom informácií v tejto oblasti (a mnohých ďalších).
178  Citované v NSVP, str. 11-13.
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sú potrebné kompenzačné kroky na zabezpečenie aby: (i) tieto príjmy skutočne pripadli školám; 
(ii) nezabránili študentom s nízkymi príjmami pokračovať vo vzdelávaní po povinnom desiatom 
roku školskej dochádzky; a (iii) nevytvárali väčšie rozdiely v kvalite škôl medzi bohatšími 
a chudobnejšími oblasťami.

4.138 Nedávne rozhodnutie zrušiť platenie školného pre externých študentov na vysokoškolskom 
stupni sa zdá krok späť a pre vysoké školy bude znamenať stratu významného zdroja fi nancií. 
Bolo by správne opätovne prehodnotiť túto otázku vo vzťahu k skoršiemu návrhu zaviesť 
platenie školného ako pre denných tak externých študentov. Keďže len relatívne malá časť 
obyvateľstva môže mať úžitok z vysokoškolského vzdelania, a keďže tí s vysokoškolským 
vzdelaním vo všeobecnosti majú oveľa väčšie príjmy, je spravodlivé, aby zaplatili väčší podiel 
nákladov, ako v súčasnosti platia. V kombinácii s inými štipendiami a sociálnymi príspevkami 
(vrátane započítavania doby štúdia do dôchodku), môže byť bezplatné vyššie vzdelávanie príliš 
atraktívnou alternatívou oproti nájdeniu si práce na tvrdom trhu práce a môže viesť k rýchle 
sa zvyšujúcim požiadavkám na rozpočet. Poplatok na školné by tiež zracionálnil dopyt, ktorý 
teraz veľmi prevyšuje kapacity, tým že by si študenti museli dôkladnejšie vypočítať náklady 
na vysokoškolské vzdelanie a jeho prínos. Navyše by školné poskytlo vysokým školám zdroje 
potrebné na udržanie kvality a reagovanie na dopyt. Autori správy odporúčajú, aby školné 
pokrylo podstatnú časť nákladov na vysokoškolské vzdelávanie ako u denných tak externých 
študentov, a tak podporilo rozšírenie príležitostí vysokoškolského štúdia. Na tento krok by mal 
naväzovať program pôžičiek, ktorý umožní splatenie školného z budúcich vyšších príjmov 
vyplývajúcich z absolvovania univerzity a tiež štipendijný program na zabezpečenie prístupu 
k štúdiu ináč sa kvalifi kujúcich študentom z rodín s nízkym príjmom.

4.139 Aby takýto prístup dobre fungoval, je treba niekoľko ďalších paralelných reforiem. 
Vedenie školy (aj vysokej školy) bude potrebovať autonómnosť a zručnosti na prijímanie 
správnych rozhodnutí o prideľovaní zdrojov potrebných na zlepšenie kvality a efektívnosti.179 
Pravdepodobne si to vyžiada školenie riaditeľov škôl a manažérov, ako aj počiatočnú pomoc. 
Školy by mali byť zodpovedné za dosiahnutie požadovaných výsledkov a štandardov služieb 
v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení. O to by sa mal systém školskej inšpekcie a jej 
štandardov doplnený o národný systém vyhodnocovania študentov a škôl ako i zlepšenia 
v procese akreditácie vysokých škôl usilovať aj tým, že výsledky by mali byť verejne dostupné, 
predovšetkým pre rodičov a vedenie škôl. 

Aby decentralizácia fungovala

4.140 Navrhnuté mechanizmy fi nancovania a zodpovednosti budú mocným nástrojov na 
zabezpečenie aby decentralizácia posilnila národné vzdelávacie ciele, a nie vystavila ich riziku. 

179 Napríklad, školy potrebujú mať možnosť sa rozhodnúť, v rámci dohodnutých noriem, či pridelia úspory z nižšieho počtu učiteľov na 
dodatočné príplatky zostávajúcim učiteľom (na kompenzáciu zvýšených úväzkov a prilákanie kvalitnejších učiteľov na konkurenčnom trhu) 
alebo na učebné materiály alebo iné použitie.



4. Stratégia výdavkov172

Navrhovaný mechanizmus fi nancovania predovšetkým zníži obavy z toho, že by decentralizácia 
mohla zvýšiť rozdiely vo fi nancovaní vzdelávania a v učebných výsledkoch medzi bohatými a 
chudobnými oblasťami. Navrhnutý mechanizmus zodpovednosti je rozhodujúci pre porovnanie 
výkonnosti s dohodnutými štandardami a pre zabezpečenie prepojenia decentralizovaných 
miestnych vzdelávacích cieľov s národnými cieľmi. Systém národného vyhodnocovania 
výstupov vzdelávania bude základným nástrojom na monitorovanie rozdielov vo výsledkoch 
ako medzi krajmi tak v rámci nich a na identifi kovanie oblastí, kde treba urobiť nápravu.

4.141 Medzi ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie dobrého fungovania decentralizácie patrí: 
(i) objasnenie zodpovednosti za výkon školy v novom decentralizovanom prostredí (kritický 
bod, ktorý treba vyriešiť);180 (ii) zabezpečenie vybavenosti riaditeľov a iných pracovníkov 
zodpovedných za vedenie školy zručnosťami a nástrojmi potrebnými na účinnú prevádzku 
s väčšou autonómnosťou v rámci prísneho rámca zodpovednosti; a (iii) zabezpečenie dobrej 
koordinácie programov na zracionalizovanie a preorientovanie systému, vrátane koordinácie 
medzi základným a stredným stupňom.

Prístup a rovnosť

4.142 Najzávažnejšími problémami v prístupe a rovnosti vo vzdelávacom systéme sú problémy, 
ktorým čelia rómske deti. Údaje zo sčítania ľudu poskytujú bezútešný, hoci zastaralý obraz: len 
77% Rómov ukončilo základnú školskú dochádzku, 8% ukončilo odbornú prípravu a menej ako 
2% ukončilo akademické stredné alebo univerzitné vzdelanie.181 Kvalitatívny prieskum v rokov 
2000-01 zistil podobnú situáciu u dospelých Rómov, spolu s vysokým stupňom nezamestnanosti 
a závislosti na sociálnej pomoci. Ďalším zistením bolo, že z izolovaných rómskych osád len 
málo detí ukončilo odborné vzdelanie. Hoci v integrovaných oblastiach si veľa rómskych 
detí viedlo lepšie, tým že navštevovali určitý druh odborných škôl s určitou formou 
následného vzdelávania, výsledky prieskumu však ukázali, že žiadne rómske deti zo žiadnej 
oblasti nenavštevovali strednú všeobecnú školu tobôž univerzitu. Bez väčšieho prístupu ku 
kvalitnejšiemu vzdelaniu bude budúca generácia Rómov, tak ako ich rodičia, zachytená v pasci 
chudoby, s nízkymi príjmami, vysokou nezamestnanosťou a vysokou sociálnou závislosťou. 
Preto by vysokou prioritou stratégie vzdelávania mali byť programy, ktoré zlepšia prístup Rómov 
ku kvalitnejšiemu a vyššiemu stupňu vzdelania, a tak zvýšia ich šance na úspech. Skúsenosť 
ukazuje, že šance na úspech sú oveľa vyššie v integrovaných podmienkach; a preto by hlavným 
cieľom tejto politiky malo byť vytvorenie nesegregovaného školského prostredia.182 Program 
racionalizácie na konsolidáciu škôl by mohol poslúžiť ako jeden z prostriedkov na desegregáciu 

180 Citované v NSVP, str. 139-40: „Vzťahy medzi starostami a obecnými úradmi a prednostami krajských a okresných úradov a krajskými 
úradmi, školskými radami, riaditeľmi, študentmi a rodičmi sú veľmi zložité, a preto môžu zastrieť kto má v skutočnosti zodpovednosť za 
výsledky danej školy.“
181 Údaje z prieskumu z roku 1990 hovoria, že len 44% rómskych mužov a 41% žien ukončilo 8 triedu (Svetová banka, Správa č. 22351-SK, 
str. 108).
182 Treba vyvinúť úsilie na integrovanie segregovaných komunít, v ktorých žije asi štvrtina Rómov, do hlavného spoločenského a ekonomického 
prúdu Slovenskej republiky. Pozri tiež NSŠP, str. 139. 
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vo vybraných oblastiach, zatiaľ čo program preorientovania škôl by zvýšil relevantnosť a kvalitu 
obsahu vzdelávania pre všetky deti, vrátane rómskych. Niektoré ďalšie opatrenia špeciálne 
zamerané na rómske deti: (i) bezplatné poskytnutie učebníc a iných materiálov s cieľom znížiť 
súkromné náklady rómskych rodičov na vzdelávanie; (ii) poskytnutie extra fondov školám podľa 
počtu rómskych žiakov na krytie extra nákladov na remediálne, jazykové a prípravné programy, 
ktoré sa už ukázali ako úspešné dokonca aj v segregovaných komunitách;183 a (iv) poskytnutie 
programov, ktoré zvýšia uvedomenie si dôležitosti vzdelania u rodičov a požiadavku rodičov na 
vzdelanie pre svoje deti. 

4.143 Hoci problémy rovnosti a prístupu k vzdelaniu v rámci celého obyvateľstva nie sú 
výrazné, predsa existujú a treba pripraviť stratégie na ich riešenie. Po prvé, je tu problém 
extrémnych rozdielov vo výdavkoch na žiaka v rôznych častiach krajiny. Odporúčaná zmena 
v mechanizme fi nancovania by tento problém pomohla riešiť. Po druhé, súkromné náklady 
dokonca aj na štátne školy by mohli pôsobiť demotivačne na rodičov s nízkymi príjmami, pri 
rozhodovaní či umožniť svojim deťom pokračovať vo vzdelávaní nad povinných desať rokov. 
Mohla by sa zvážiť možnosť podmienenia detského prídavku denným štúdiom dieťaťa na škole 
druhého stupňa. Po tretie, výberový proces na strednom a vysokoškolskom stupni má závažné 
nedostatky.

4.144 Súčasný systém na strednom stupni umožňuje žiakom prihlásiť sa len na jednu školu, 
a tak ich často núti prihlásiť sa na školu, „ktorá je druhou voľbou“, zo strachu, že budú nakoniec 
musieť ísť na tretiu školu (alebo ešte horšie) ak ich neprijmú na vysoko konkurenčnej škole prvé-
ho výberu. Na vysokoškolskom stupni má zvyčajne každá vysoká škola svoje vlastné prijímacie 
skúšky, ktoré sa spolu s výsledkom zo štandardnej celoštátnej skúšky - maturity použijú ako 
základ pre prijatie študenta. Na obidvoch stupňoch sú vážne obavy z korupcie. V prieskume vy-
konanom s podporou Svetovej banky 12% študentov priznalo poskytnutie úplatkov na získanie 
prístupu na strednú školu alebo vylepšenie výsledkov na strednom stupni a 22% priznalo to isté 
vo vzťahu k vysokej škole.184 

4.145 Treba prijať reformy ako v obsahu tak v procese, aby bol výber transparentnejší a podľa 
zásluhy a lepšie odrážal preferencie študentov a rodičov. Jednou zo súčastí týchto reforiem 
môžu byť lepšie pripravené skúšky. Záverom, štátne orgány by mali zaviesť pravidelné, 
periodické integrované výberové zisťovanie rozpočtov domácností, reprezentatívne na národnej 
úrovni, ako nevyhnutný nástroj tvorcov politiky na monitorovanie týchto a mnohých iných 
otázok a navrhnutie primeraných strategických krokov – nielen vo vzdelávaní, ale aj v iných 
rozhodujúcich oblastiach hospodárskej a sociálnej politiky.

183 NSVP, str. 139.
184 Citované v NSVP, str. 16.
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Zvýšenie kvality

4.146 Vyššie navrhnuté reformy treba vnímať ako dôležité príležitosti na zvýšenie kvality. 
Väčšina z navrhnutých reforiem by posilnila tie črty vzdelávacieho systému v Slovenskej 
republike, ktoré analýza vzdelávania v niekoľkých krajinách potvrdila ako vysvetlenie vyššej 
výkonnosti v štandardizovaných medzinárodných skúškach z prírodných vied a matematiky, 
predovšetkým: centrálne skúšky, centralizovaný študijný plán a mechanizmy kontroly rozpočtu; 
autonómia škôl v procese a v rozhodovaní pracovníkov; motivácia učiteľov vybrať si správne 
vyučovacie metódy; povzbudenie záujmu rodičov; a konkurencia zo strany súkromných 
poskytovateľov vzdelávania.185 Preorientovanie dôrazu na strednom stupni by malo viesť 
k relevantnejšiemu, zacielenejšiemu a fl exibilnejšiemu prístupu ako na základnom tak strednom 
stupni. Úspory vygenerované konsolidáciou a preorientovaním stredného stupňa, ako aj školné 
na vysokoškolskom stupni by mali uvoľniť zdroje na zlepšenie kvality. Navrhnutý mechanizmus 
fi nancovania v kombinácii s primeranou autonómnosťou škôl by mal školám priniesť viac 
fl exibility vo využití zdrojov k zvýšeniu kvality. Medzi iným by im mal umožniť riešiť jeden 
z najzložitejších problémov ovplyvňujúcich kvalitu: nízke platy a spokojnosť učiteľov.186 
Skúsenosť ukazuje, že súkromné školy pomohli dvihnúť kvalitu, zameranom hlavne na „naučenie 
ako sa učiť“. Tým že fungujú v polokonkurenčnom prostredí so štátnymi školami, súkromné 
školy pravdepodobne pomôžu zvýšiť výkonnosť systému, a tak zohrať dynamickú, kvalitatívnu 
úlohu, vyššieho významu ako je ich počet zapísaných žiakov a študentov. Navrhnutý posilnený 
mechanizmus zodpovednosti zabezpečí, že sa väčšia autonómnosť škôl nezneužije, tým že sa 
štátne, súkromné školy a vysoké školy budú hodnotiť vo vzťahu k štandardom poskytovania 
služieb a študijnému prospechu (meranému cez národnú skúšku), v rámci tvrdých rozpočtových 
obmedzení. Výsledky by sa mohli skombinovať so systematickou spätnou informáciou rodičov 
a študentov o výkonnosti školy, a následne sprístupniť rodičom a iným účastníkom vo forme 
školskej správy o kvalite školy. Nielenže to môže poskytnúť rodičom potrebné informácie pri 
rozhodovaní, ale tiež identifi kovať problémy a oblasti, ktoré treba riešiť.

Kapacity zreformovať a riadiť systém

4.147 Pripraviť a riadiť stratégiu reformy školstva, vrátane vyššie spomenutých problémov, 
a následne tento systém riadiť si vyžiada zabezpečenie rozhodujúcich systémov a schopností 
na rôznych stupňoch. Medzi rozhodujúce potrebné inštitucionálne systémy a schopnosti 
patria: (i) navrhnutie vysoko kvalifi kovaného tímu na koordináciu prípravy a realizáciu 
stratégie reformy systému školstva so zručnosťami a zdrojmi potrebnými k analytickej práci 
a k vytváraniu konsenzu; (ii) posilnenie mechanizmov dohľadu, akreditácie a zodpovednosti, 
aby sa zabezpečilo, že školy a inštitúcie vyššieho vzdelávania spĺňajú očakávané štandardy 

185 Woessmann (2001) a Korda (2002), citované v Celoživotné vzdelávanie v globálnom hospodárstve založenom na poznatkoch, obežník, 
Svetová banka 2002.
186 Školy môžu napríklad prideliť časť úspor zo zníženia prebytočného počtu učiteľov na výplatu prémií menšiemu počtu vyššie kvalifi kovaných 
učiteľov za vyššie úväzky.
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v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení; (iii) vytvorenie systémov národného hodnotenia 
študentov a periodického výberového zisťovania rozpočtov domácností reprezentatívneho 
na celoštátnej úrovni; (iv) zlepšenie schopnosti monitorovania výdavkov a vyhodnocovania 
rozpočtovania programov; a (v) vybudovanie riadiacich schopností a nástrojov potrebných 
pre školy a vysokoškolské inštitúcie na účinné fungovanie s väčšou autonómnosťou 
v decentralizovanejšom prostredí. 

Hlavné odporúčania

4.148 Preorientovanie vzdelávacieho systému na potreby Slovenskej republiky v modernom 
trhovom hospodárstve si vyžaduje zvýšené zameranie na všeobecnejšie, vyššie zručnosti, ktoré 
ekonomika potrebuje, ako aj rozšírený prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Je tu šanca, že 
sa toto preorientovanie môže uskutočniť pri udržaní verejných výdavkov na súčasnej úrovni 
cca 4% HDP a pri zvýšení rovnosti príležitostí k vzdelaniu. Využitím prudkého poklesu počtu 
školopovinných detí, malých tried a nízkych úväzkov učiteľov, ako i rastu súkromných škôl môže 
dôjsť ku konsolidácii základného a stredného stupňa a k presunutiu zdrojov na vysokoškolskú 
úroveň, kde zase dôjde k rozšíreniu školného na pokrytie nákladov a obmedzeniu nadbytočného 
dopytu po vyššom vzdelaní.

4.149 Hlavnými prioritami v krátkodobom horizonte sú: 

(a) Vytvoriť odborný tím, ktorý bude koordinovať prípravu a realizáciu stratégie 
reformy rezortu školstva.

(b) Zintenzívniť a rozšíriť „racionalizačný program“ na konsolidáciu základných 
a stredných škôl, využívajúc prudký pokles počtu školopovinných detí na 
generovanie úspor.

(c) Iniciovať plány na preorientovanie stredných škôl spolu s koordinovanou reformou 
študijných plánov na základnom stupni.

(d) Zaviesť školné na vysokoškolskom stupni na obmedzenie nadbytočného 
dopytu, na fi nancovanie rozšírených zápisov a na zlepšenie kvality existujúcich 
inštitúcií.

(e) Zintenzívniť úsilie zabezpečiť rovnosť príležitostí pre rómske deti na základnom 
a strednom stupni a pre všetky deti na vysokoškolskom stupni. Študentské 
pôžičky a štipendiá, pre tých čo ich potrebujú, budú ešte dôležitejšie, keď sa 
rozšíri zavedenie školného na vysokoškolskom stupni.

(f) Iniciovať kroky na vytvorenie systému národného vyhodnocovania študentských 
učebných výsledkov a systému periodických výberových zisťovaní rozpočtov 
domácností, reprezentatívnych na celoštátnej úrovni.
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(g) Posilniť mechanizmus zodpovednosti, vrátane akreditačného procesu pre 
vysokoškolské inštitúcie.

4.150 Medzi priority strednodobej stratégie patria: 

(a) Vytvorenie mechanizmu, ktorý umožní vláde použiť časť úspor zo základného 
a stredného stupňa na podporu postupného rozšírenia vysokoškolského stupňa na 
základe dopytu, vrátane programu štipendií, pre tých čo ich potrebujú.

(b) Zreformovanie mechanizmu fi nancovania škôl, aby sa posilnili také ciele politiky 
rezortu školstva ako efektívnejšie využitie zdrojov, vrátane rýchlejšej konsolidácie 
škôl a rovnosť v rámci krajiny. 

(c) Preorientovanie stredoškolského stupňa tak, aby sa čo najviac študentov vyškolilo 
vo všeobecných akademických zručnostiach potrebných pre celoživotné 
vzdelávanie rozšírením zápisu na stredných všeobecných školách a zreformovaním 
technického a odborného školského študijného plánu s cieľom rozšíriť jeho 
všeobecný akademický obsah.

(d) Zavedenie programu kvantitatívneho vyhodnocovania národného školstva 
s cieľom monitorovať pokrok pri plnení vzdelávacích cieľov na celoštátnej úrovni, 
medzi krajmi a v krajoch, pričom za splnenie štandardov sú zodpovedné samotné 
školy.

(e) Zabezpečenie fungovania systému vzdelávania vo všetkých krajoch a pre všetky 
socio-ekonomické skupiny v novom decentralizovanom prostredí, zavedením 
zlepšených mechanizmov zodpovednosti, prepojením národných a miestnych 
cieľov, vyšpecifi kovaním povinností a monitorovaním výstupov. 

ZÁVERY

4.151 Uvedená diskusia o poľnohospodárstve, sociálnej ochrane, zdravotníctve a vzdelávaní 
potvrdzuje, že vláda má značný priestor na reštrukturalizáciu programov verejných výdavkov, 
aby dosiahla svoje strategické ciele rastu, produktívnej zamestnanosti a stability. Medzi hlavné 
možnosti, ktoré treba zvážiť v krátkodobom horizonte patria:

(a) Zníženie dotácií do nefi nančných podnikov, predovšetkým odstránením všetkej 
poľnohospodárskej podpory, ktorá nie je v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou 
politikou a zredukovaním dotácií železniciam.

(b) Zvýšenie dôchodkového veku na 65 rokov, aby sa vyhlo masívnemu defi citu 
systému, ktorý ináč prinesie demografi cká zmena.
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4.152 Iné kľúčové opatrenia, na ktorých by sa malo začať pracovať ako súčasť dlhodobého 
snaženia:

(a) Iniciovanie programu dobre pripravených periodických reprezentatívnych 
výberových zisťovaní rozpočtov domácností ako nástroja k analýze dopadu 
programov a k príprave reforiem programov a politiky naprieč viacerými 
rezortmi. 

(b) Zvýšenie miery nahradenia príjmu dôchodkom postupným presunom k povinnému 
plne kapitalizačnému druhému pilieru (ale pri nižšom veku povinného presunu 
do nového systému ako sa plánuje teraz) a prijatím doplnkových reforiem na 
spevnenie prepojenia medzi dávkami a príspevkami a (prípadné) zníženie odvodu 
zo mzdy. 

(c) Obmedzenie oprávnenosti k poberaniu nemocenských dávok a zmena prebytku, 
ktorý teraz vytvára Fond nemocenského poistenia na zníženie odvodu zo mzdy 
možno až o 2%.

(d) Obmedzenie stúpajúcich platieb peňažnej pomoci v rámci sociálnej pomoci 
a korekcia demotivácie, ktorá zabraňuje poberateľom vymaniť sa zo zoznamov 
sociálnej ochrany, tým že sa upravia dávky o životné minimum zaznamenané 
mimo Bratislavy, znížia miery zníženia dávky, ak poberateľ zarába príjem a budú 
sa striktne realizovať a pripravovať nové testy aktivity. 

(e) Obmedzenie nadmerného dopytu po zdravotnej starostlivosti (cez užšie 
defi nované služby a vyššie spolufi nancovanie); zavedenie efektívnejšieho a 
spravodlivejšieho mechanizmu fi nancovania (fúziou zdravotných poisťovní, 
integrovaním výberu poistného s výberom iných sociálnych príspevkov, zlepšením 
disciplíny, a rozšírením príjmovej základne, tým že sa presunie zodpovednosť 
za fi nancovanie väčšieho podielu účastníkov, ktorí neprispievajú z odvodu zo 
mzdy na všeobecné dane); zvýšenie efektívnosti poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (prostredníctvom lepšie pripravených mechanizmov platenia, 
racionalizačného plánu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý 
zníži nadstav pracovníkov a nadmerné lôžkové kapacity, silného mechanizmu 
zodpovednosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za kvalitu a štandardy 
poskytovaných služieb a rozvoja riadiacich zručností na úrovni zariadenia); 
zabezpečenie adekvátnej podpory a zamerania na funkcie verejného zdravotníctva; 
a zabezpečenie prístupu k zdravotným službám pre všetkých, hlavne pre Rómov.

(f)  Konsolidovanie vzdelávacích zariadení a pracovníkov na základnom a strednom 
stupni s podporou nového mechanizmu fi nancovania založenom hlavne na 
kapitačných platbách; preorientovanie stredného školstva, aby lepšie uspokojovalo 
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dopyt trhu práce (zvýšením ako zápisov na stredných všeobecných školách 
s akademickým zameraním tak rozšírením všeobecného akademického obsahu 
na odborných školách); použitie úspor z konsolidácie a preorientovania škôl na 
zlepšenie kvality na všetkých stupňoch a spolu so školným na postupné rozšírenie 
vysokoškolského štúdia; vytvorenie silnejších mechanizmov zodpovednosti škôl 
a vysokoškolských inštitúcií, vrátane systému národného vyhodnocovania študentov 
a zabezpečenie rovnosti príležitostí k vzdelaniu, predovšetkým pre Rómov.

4.153 Realizácia týchto prístupov prispeje k implementácii vládnych strategických cieľov nielen 
priamou podporou fi skálnej konsolidácie ale aj účinnejšou podporou rastu a zamestnanosti. 
Navrhnuté možnosti ponúkajú napríklad niekoľko príležitostí na značné zníženie odvodu zo 
mzdy (vyrovnanie prebytku v nemocenskom poistení; presunutie záťaže poskytovania krytia 
zdravotného poistenia, za tých čo neprispievajú z odvodu zo mzdy na všeobecné dane; a ak sa 
zrealizujú niektoré z navrhnutých úspor na nákladoch alebo zvýšení príjmu, môže byť reálne 
zníženie odvodu zo mzdy na dôchodkové poistenie). Hoci v niektorých prípadoch bude treba 
prijať opatrenia na zvýšenie všeobecných daní na vyrovnanie strát na príjmoch, čistý dopad 
na rast, predovšetkým rast zamestnanosti by mal byť dosť pozitívny. Navrhované reformy 
v sociálnej pomoci znížia rigiditu trhu práce, tým že zvýšia motiváciu poberateľov peňažnej 
výpomoci pracovať, zatiaľ čo reformy navrhované v školstve by mali vytvoriť systém, ktorý lepšie 
reaguje na potreby ekonomiky, čo má za následok produktívnejšiu pracovnú silu so zručnosťami, 
ktoré vyžaduje dynamické trhové hospodárstvo.

4.154 Diskusie týkajúce sa jednotlivých rezortov kladú veľký dôraz na vybudovanie inštitúcií 
a schopností potrebných na prípravu reforiem a ich následné riadenie. Od toho bude záležať 
úspech a udržateľnosť tohto úsilia. Keďže mnohé z uvedených programov majú významný 
dopad na život chudobných, treba alternatívy reforiem analyzovať z pohľadu týchto dopadov 
a monitorovať tieto dopady a následne stanoviť prípadné úpravy. Ako už bolo opakovane 
povedané, dobre pripravené aktuálne výberové zisťovanie rozpočtov domácností je jedným 
z dôležitých nástrojov na hodnotenie dopadu na chudobných (a tiež ostatných). Veľmi dôležité 
je i zlepšenie nástrojov fi skálneho riadenia a vyhodnocovania programu. Transformovanie 
rámcov strednodobého rozpočtovania a programového rozpočtovania do účinných nástrojov 
fi skálneho plánovania, zlepšenie kvality základných informácií o fi nancovaní a výkonnosti, 
a zvýšenie integrity systému sú teda všetko dôležité ciele. Treba tiež zabezpečiť presnosť, 
včasnosť, konzistentnosť a zrozumiteľnosť základných fi skálnych účtov v rámci rezortných a 
základných inštitúcií. Nakoniec bude tiež treba skonsolidovať nedávnu decentralizáciu, aby sa 
zabezpečilo, že sú vytvorené schopnosti a mechanizmy zodpovednosti, predtým ako sa začne 
nová fáza prevodu kompetencií. Ako už bolo vyššie zdôraznené, bude treba zabezpečiť udržanie 
a zlepšenie kvality a účinnosti poskytovaných základných verejných služieb, aby duplikácia 
a rozdrobenie nemali za následok rýchle rastúcu verejnú nezamestnanosť a mzdové prostriedky. 
Tieto a iné inštitucionálne a riadiace otázky sú detailnejšie prediskutované v ďalšej kapitole.
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5. SPRÁVA

5.1 Ako je celkom zjavné, defi nitívny úspech politických reforiem načrtnutých v 
predchádzajúcich kapitolách bude do značnej miery závisieť od schopnosti vlády posilniť 
inštitucionálny rámec, v ktorom sa tieto politiky koncipujú, rozhodujú a realizujú. Nasledujúci 
rok a pol, ktorý delí Slovensko od vstupu do EÚ ponúka jedinečnú príležitosť takisto v tomto 
ohľade. Skutočne, snaha splniť povinnosti vyplývajúce z členstva by mala byť motiváciou 
a kompromisom nielen implementovať správne politiky, ale takisto urobiť tak najefektívnejším 
spôsobom. Výhody týchto politík vyplynú z ich skutočnej implementácie, nie z formálnej 
legislatívy. Inými slovami, iba ak má vláda implementačnú kapacitu vykonávať tieto politiky. 

5.2 V takých rôznorodých oblastiach, akými sú pôdohospodárstvo, obchod, rozvoj 
fi nančného sektora, energetika, regionálny rozvoj a štátna fi nančná kontrola existuje skutočná 
potreba inštitucionálneho posilňovania a rozvoja. Hoci je pravdou, že v mnohých krajinách 
pristupujúcich do EÚ je potrebné skvalitňovať fungovanie existujúcich inštitúcií, o Slovenskej 
republike to platí v obzvlášť silnej miere. Výsledky nedávneho prieskumu mienky (uvedené 
v tabuľke 5.1.) naznačujú, že na jednej strane Slovenská republika prešla veľký kus cesty pri 
zvyšovaní efektívnosti svojej správy a skvalitňovaní správneho rámca vo všeobecnosti, no na 
druhej strane prieskum poukázal aj na to, že vo väčšine ukazovateľov sa krajina umiestňuje ešte 
stále na najhorších miestach spomedzi prístupových krajín, čo svedčí o súrnej potrebe zvýšiť 
toto úsilie. Okrem toho, mnohé inštitúcie s celoštátnou pôsobnosťou boli len nedávno povýšené 
z nižšej úrovne na celonárodnú. Hoci už tento fakt sám o sebe prináša mnohé výzvy, ich prvé 
kroky v novej role sú marené rodinkárstvom a korupciou. A preto je potrebné prekonávať 
dvojnásobný hendikep. 

Tabuľka 5.1: Vnímaná kvalita správy v krajinách Strednej a Východnej Európy v období 
rokov 1997/98 – 2000/01

Efektívnosť vlády
Kvalita regulačnej 

funkcie
Právnosť

Kontrola nad 
korupciou

1997/98 2000/01 1997/98 2000/01 1997/98 2000/01 1997/98 2000/01

Pristupujúce krajiny

Česká republika 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,64 0,38 0,31

Estónsko 0,26 0,86 0,74 1,09 0,51 0,78 0,59 0,73

Maďarsko 0,61 0,60 0,85 0,88 0,71 0,76 0,61 0,65

Litva 0,13 0,26 0,09 0,30 0,18 0,29 0,03 0,20

Lotyšsko 0,07 0,22 0,51 0,30 0,15 0,36 -0,26 -0,03

Poľsko 0,67 0,27 0,56 0,41 0,54 0,55 0,49 0,43

Slovenská republika -0,03 0,23 0,17 0,27 0,13 0,36 0,03 0,23

Slovinsko 0,57 0,70 0,53 0,52 0,83 0,89 1,02 1,09

Ostatné kandidátske krajiny 
EÚ

Bulharsko -0,81 -0,26 0,52 0,16 -0,15 0,01 -0,56 -0,16

Rumunsko -0,57 -0,54 0,20 -0,28 -0,09 -0,02 -0,46 -0,51
Pozn.: Hodnotová škála od –1,5 (najhoršia) po +1,5 (najlepšia).
Prameň: WDI.
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5.3 Táto kapitola sa zameriava na tri otázky: (i) reformu systémov a praxe riadenia verejných 
fi nancií, ktoré sú potrebné na podporu rastovo-orientovanej fi škálnej konsolidácie; (ii) 
konsolidáciu miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá je v súčasnosti predpokladom ďalšieho 
postupu k decentralizácii; (iii) dávno potrebnú reorganizáciu systému súdnictva. 

RIADENIE VEREJNÝCH VÝDAVKOV 

5.4 V predchádzajúcich kapitolách sa opisuje rozsah náročnej fi skálnej úlohy, ktorej stojí 
Slovensko zoči-voči. Dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných fi nancií nie je iba otázkou 
politickej vôle nariadiť znižovanie výdavkov alebo zvýšiť príjmy. Dlhodobo udržateľné verejné 
fi nancie môžu vyplynúť iba z fungovania systému inštitúcií, vrátane vzťahov medzi vládou, 
parlamentom, Ministerstvom fi nancií, rezortnými ministerstvami a jednotlivými ministrami. 
Účelné riadenie verejných fi nancií závisí od toho, či tvorcovia politík vo všetkých oblastiach 
(ministri, členovia parlamentu, úradníci) dospejú k dohode, respektíve pochopia, že politiky 
sú obmedzované disponibilnými zdrojmi a že by mali existovať mechanizmy, ktoré by nútili 
tvorcov politík otvorene konfrontovať následné fi skálne možnosti voľby. 

5.5 Inštitúcie pre verejné fi nancie môžu pomôcť tým, že vytvoria rámec, v ktorom (i) 
je možné zmysluplne rozhodovať (napríklad by mali existovať informačné štruktúry, ktoré 
osvetľujú, a nie zahmľujú podstatu politických možností, spomedzi ktorých sa má vyberať, a ich 
dôsledky, a mal by existovať časový rámec, v ktorom sa takáto voľba môže uskutočniť); (ii) je 
možné zaviesť koordináciu a dosiahnuť konsenzus medzi zainteresovanými stranami; a (iii) kde 
sa vytvára spoľahlivá spätná väzba o skutočnom uplatňovaní danej politiky a kde sa prijímajú 
fi nančné rozhodnutia, ako aj o výsledkoch danej voľby (fi nančných či iných), vrátane schopnosti 
umožniť nápravné konanie tam, kde je potrebné. Táto časť sa venuje typom reforiem, ktoré sú 
potrebné, aby sa takéto inštitúcie a mechanizmy zaviedli. 

5.6 Tri základné argumenty súvisiace s touto diskusiou sú: 

(a) Zmeny právnych štruktúr (napríklad Zákon o rozpočtových pravidlách alebo 
zákon o vytvorení štátnej pokladnice) síce môžu reformnému procesu pomôcť, ale 
legislatíva sama osebe však neznamená reformu. 

(b) Aj najlepšie mienené reformy zostanú neúčinnými, pokiaľ si zainteresovaní jasne 
neuvedomia svoju novú zodpovednosť a vzťahy v zreformovanom systéme, alebo 
pokiaľ nevidia, ako by im reformy mohli pomôcť. 

(c) Technika síce môže značne pomôcť, ale sama osebe nezmení systém práce ani 
politické vzťahy, a preto spoliehať sa iba na nové technické systémy, aby presadili 
zmenu, nutne povedie k sklamaniu. 
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Prvé reformné kroky 

5.7 Idea, že systémy riadenia verejných výdavkov si nevedia poradiť s úlohou fi skálnej 
konsolidácie, nie je nová. Z historického hľadiska rozpočtový proces v Slovenskej republike 
vychádzal z „rozpočtových prírastkov“, kde si každá výdavková inštitúcia žiada fi nančné 
prostriedky na základe vlastného hodnotenia svojich fi nančných potrieb pre existujúcich 
pracovníkov a zariadenia a zo zavedených výdavkových noriem. Navyše sa pri rozpočtovaní 
kládol dôraz na veľmi krátky časový horizont a na úzky štátny rozpočet, ktorý nezahŕňa 
početné mimorozpočtové aktivity. Tento úzky rozpočet ani zďaleka nenapĺňal štandardnú 
defi níciu všeobecnej vlády a nebol účinným ukazovateľom dopadu verejných fi nancií na 
celkovú ekonomiku. Príprava rozpočtu takisto nebola súčasťou primeraného a konzistentného 
makroekonomického rámca. 

5.8 Vláda, sklamaná takýmto stavom, začala v roku 1999 s ambicióznym programom reformy 
verejných fi nancií, s cieľom (i) využiť strednodobý fi skálny rámec; (ii) zlepšiť rozpočtové krytie 
a rozpočtovú klasifi káciu; (iii) postupne prejsť na programové rozpočtovanie; (iv) zreorganizovať 
rozpočtovú legislatívu; a (v) vytvoriť štátnu pokladnicu a agentúru pre riadenie dlhu a likvidity. 

5.9 Celkové smerovanie reformy síce zostáva vhodné, v súčasnosti je však potrebné urýchliť 
tempo reforiem, menej sa zameriavať na opatrenia na papieri, a viac na skutočné zmeny v 
oblastiach rozhodujúcich pre úspech úsilia zameraného na fi skálnu konsolidáciu. To znamená (i) 
sformulovať vo vládnych politických vyhláseniach záväznú strednodobú rozpočtovú stratégiu na 
zníženie celkového fi skálneho defi citu; (ii) premeniť programové rozpočtovanie na skutočnosť; 
(iii) vytvoriť spoľahlivú spätnú väzbu o fi nančnej a programovej výkonnosti; a (iv) posilniť 
integritu systémov realizácie rozpočtu. 

Úloha a autoritatívnosť Strednodobého rozpočtového rámca (SRR) 

5.10 Zásadným krokom k fi skálnej konsolidácii je dosiahnuť konzistentnosť medzi politickými 
rozhodnutiami a zdrojmi. To si vyžaduje mať predstavu o fi skálnych dopadoch všetkých 
súčasných a pravdepodobných budúcich záväzkov verejných zdrojov. Takáto predstava nie je 
možná, pokiaľ je zameranie iba na výdavky súčasného alebo nasledujúceho fi skálneho roka. 
A práve toto je zmysel Strednodobého rozpočtového rámca (SRR): vytvoriť politické ciele pre 
rozpočtové výdavky a príjmy, kde ministerstvá, ktorých politiky a plány boli do SRR zahrnuté, 
si môžu byť dostatočne isté, na akej úrovni bude ich fi nancovanie v ďalších rokoch. Tento 
cieľ sa zakladá na tom, že politické rozhodnutia vlády by sa mali podriadiť zdrojovej realite v 
strednodobom horizonte, a že najúčinnejší spôsob, ako môžu jednotlivé krajiny reštrukturalizovať 
svoje výdavky tak, aby politické rozhodnutia odrážali disponibilnosť zdrojov, je pozerať sa zo 
strednodobej perspektívy. 

5.11 SRR nie je iba predpoveď alebo želanie. V dokumente o makroekonomickej politike 
je ľahké uviesť prognózu príjmov, ciele defi citu, a tomu zodpovedajúce úrovne výdavkov. To 
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však nie je SRR. Skutočný SRR musí byť politickým záväzkom ohľadne príjmov a výdavkov, 
vychádzajúci z poznaných alebo očakávaných zmien politík a zmien celkového ekonomického 
prostredia, ktoré ovplyvňujú výber spomedzi možností. Aby bolo zdrojové obmedzenie, 
zakotvené v makroekonomickom rámci, účinné, musí predstavovať nespochybniteľnú autoritu 
pre všetkých aktérov rozpočtového procesu. 

5.12 K formálnemu zaviazaniu sa k strednodobému rozpočtovaniu síce došlo (naposledy v 
novom Zákone o rozpočtových pravidlách), ale skutočný prechod na viacročné rozpočtovanie 
tak, ako bolo práve defi nované, sa ešte iba začína. Dôležitým prvým krokom je, že od roku 
2000 Inštitút pre fi nančnú politiku (IFP) Ministerstva fi nancií zverejňuje trojročné projekcie 
agregovaných príjmov a výdavkov. Toto momentálne slúži ako základ každoročného 
Predvstupového ekonomického programu (PEP), ktorý krajina predkladá Európskej únii. 

5.13 Je známe, že tieto prognózy nemajú v praxi veľký dopad na rozpočet, a v súčasnosti sú pri 
príprave a realizácii rozpočtu okrajovou záležitosťou. Tento jav možno ilustrovať veľkým roz-
dielom medzi cieľom prezentovaným v PEP na rok 2001 pre výdavky všeobecnej vlády v roku 
2002 a súčasnou ofi ciálnou projekciou (37% z HDP oproti 40,6% z HDP, bez úrokov z dlhopisov 
na reštrukturalizáciu bánk). 

5.14 Posilnenie komunikácie a inštitucionálneho vzťahu medzi Inštitútom pre fi nančnú poli-
tiku a Rozpočtovou sekciou Ministerstva fi nancií (ktorá je zodpovedná za prípravu rozpočtu), 
a zlepšenie techník a metodiky tvorby makroekonomických prognóz, vrátane prognóz príjmov, 
by zvýšilo autoritu strednodobého programovania. Tieto kroky by sa mali uskutočniť, pravdepo-
dobne sa však ukážu ako nedostatočné bez formálnej inštitucionalizácie SRR a makroekonomic-
kej stratégie, na ktorej SRR stojí. 

5.15 Aby sa takáto inštitucionalizácia dosiahla, čoraz viac vlád zisťuje, že je užitočné, pokiaľ 
sa na čo najvyššej úrovni a čo najverejnejšie zaviažu strednodobými rozpočtovými pravidlami187. 
Skúsenosti ukazujú, že takéto pravidlá je najlepšie vyjadriť vo forme výdavkových cieľov. Poľsko 
nedávno prijalo známe pravidlo „CPI+1“, aby sa ním riadili jeho snahy obmedziť výdavky. Je 
azda ešte lepšie stanoviť takéto pravidlá nominálne a v spojitosti s infl ačnými cieľmi krajiny. 
Okrem toho, že sa tým vytvára rámec pre koordináciu menovej a fi skálnej politiky, hlavnou 
výhodou tejto metódy je jej jednoduchosť. Relatívna ľahkosť, s akou možno monitorovať 
dodržiavanie, vrátane monitorovania širokou verejnosťou, umožňuje ľahšie získať podporu 
verejnosti pre fi skálnu stratégiu vlády... a využiť ju, keď nastane čas bolestivých fi skálnych 
rozhodnutí. 

187 Cf. Feldman, Robert a C. Maxwell Watson, Do EÚ: Rámce politík v strednej Európe, Medzinárodný menový fond, Washington, D.C., 2002.
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Úplnosť rozpočtu

5.16 Rozpočtovanie by malo iba obmedzený význam, pokiaľ by zahŕňalo iba časti fungovania 
vlády, kým iné časti by fungovali nezávisle od celkových fi nančných obmedzení a strategických 
priorít vlády. V tomto ohľade sa dosiahol značný pokrok zrušením mimorozpočtových 
fondov a integráciou ich fi nancií do štátneho rozpočtu. Tieto fondy, predovšetkým Štátny fond 
cestného hospodárstva, naakumulovali veľké dlhy a ich výdavky sústavne prevyšovali príjmy. 
Zo štátneho rozpočtu sa ročne vynakladalo v priemere 1 % z HDP na ich „dotovanie“. Všetky 
mimorozpočtové fondy s výnimkou Poľnohospodárskeho fondu trhovej regulácie (premeneného 
na Agentúru), Jadrového fondu (ktorý akumuluje príjmy na likvidáciu jadrovej elektrárne) 
a Štátneho fondu rozvoja bývania (ktorý bude zrušený v januári 2003), boli zrušené v januári 
2002 a ich fi nancie sa integrovali do rozpočtu. 

5.17 Ťažké úlohy však zostávajú. Je pozoruhodné, že nedávno prijatý Zákon o rozpočtových 
pravidlách rozlišuje medzi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami. Príspevkové 
organizácie môžu byť zložky ministerstiev alebo kvázi štátne podniky s vlastnými zdrojmi 
príjmu. Z legislatívy vyplýva, že príjmy príspevkových organizácií patria týmto organizáciám 
a nezahŕňajú sa do celkového procesu rozpočtovania, ani sa nezahŕňajú do verejných príjmov. 
To potenciálne znamená, že príspevkové organizácie by mohli fungovať ako mimorozpočtové 
fondy. Takémuto výsledku sa bude treba vyhnúť. 

5.18 Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo spočíva v tom, že by sa mimorozpočtovým fondom 
povolilo brať komerčné úvery bez predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ majú dostatočný vlastný 
príjem na dlhovú službu. Na takéto pôžičky zákon výslovne vylučuje vládne záruky, ale je ťažko 
si predstaviť, že by takéto úvery nepredstavovali pre vládu implicitný záväzok. Zdá sa byť 
potrebné prinajmenšom zabezpečiť, aby sa príjmy príspevkových organizácií zahrnuli ako súčasť 
všeobecných verejných príjmov a systému štátnej pokladnice a aby sa obmedzila ich právomoc 
preberať na seba úvery, alebo aspoň požadovať na to povolenie od Ministerstva fi nancií. 

K programovému rozpočtovaniu 

5.19 Racionalizáciu výdavkov by uľahčilo aj to, pokiaľ by z rozpočtového procesu vyvstávala 
lepšia predstava nielen o tom, na čo sa verejné prostriedky vynakladajú, ale aj čo sa nimi získava 
a dosahuje. Vďaka takýmto informáciám by tiež bolo ľahšie hodnotiť kompromisy, ktorým sa pri 
fi skálnej konsolidácii nemožno vyhnúť. 

5.20 K takémuto väčšiemu zameraniu na výkonnosť sa uskutočnilo viacero závažných krokov a zdá 
sa, že zavádzanie programového rozpočtovania napreduje štruktúrovane. V prvom rade bola počnúc roz-
počtom na rok 2002 prijatá funkčná klasifi kácia vládnych operácií (COFOG) zhodná s medzinárodnými 
štandardmi. Po druhé, štyri rozpočtové kapitoly rozpočtu na rok 2002 (školstvo, Najvyšší súd, Ústavný 
súd a SAV) boli prezentované v programovom formáte. V rozpočte na rok 2003 sú pripravené progra-
mové štruktúry pre ďalších šesť kapitol a rozpočet na rok 2004 bude plne v programovej štruktúre. 
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5.21 Napriek tomu však vyvstali obavy, či jednotlivé zložky rezortných ministerstiev plne 
chápu, aké zmeny z programového rozpočtovania vyplývajú, alebo či ich vnímajú ako súbor 
formulárov a informačných požiadaviek nanútených zvonka. Programové rozpočtovanie pomôže 
úspešne rozdeľovať zdroje iba vtedy, keď budú jeho ciele plne pochopené, aby bolo možné 
vládne operácie hodnotiť (alebo aspoň voči nim namietať) vzhľadom na ich náklady ako aj na 
to, či sa zhodujú s vyhlásenými politikami; a vtedy, keď budú jeho prostriedky neoddeliteľnou 
súčasťou každodenného fungovania rezortných inštitúcií. Jedna z vecí, ktoré z tohto vyplývajú, 
je, že napredovanie rozpočtových metodík musí pevne spočívať na posilňovaní analytickej 
schopnosti na jednotlivých rezortných ministerstvách. 

5.22 Najzložitejšou časťou realizácie možno bude proces kontroly a skúmania toho, ako 
programy a podprogramy fungujú. Bude si to vyžadovať silné inštitucionálne mechanizmy, aby 
sa informácie spätne dostávali vedeniu ministerstiev tak, aby sa mohli prehodnocovať priority 
a prerozdeľovať výdavky v závislosti od výkonu. Takisto je potrebné mať mechanizmy, ktoré 
vláde ako celku umožnia hodnotiť účinnosť výdavkov a posúdiť, do akej miery zodpovedá 
vopred stanoveným prioritám. 

Realizačné a informačné systémy 

5.23 Schopnosť takto produktívne využiť rámec programového rozpočtovania bude preto v 
rozhodujúcej miere závisieť od kvality a spoľahlivosti fi nančných a informačných systémov, na 
ktorých je postavený. Žiaľ, fi skálne informácie z výdavkových jednotiek prichádzajú neskoro 
a vo forme nevhodnej na fi skálnu analýzu (s problémami klasifi kácie, evidencie dát ako aj 
konsolidácie dát a výkazníctva). Keďže neexistuje integrovaný fi nančný informačný systém, na 
ktorý by boli napojené Ministerstvo fi nancií, rezortné ministerstvá, výdavkové jednotky, Národná 
banka Slovenska (NBS) a Národný kontrolný úrad (NKÚ), vznikajú problémy informácií 
meškajúcich, nepresných a takých, ktoré si inštitúcie nechávajú samy pre seba. Keďže neexistujú 
údaje o očakávaných výdavkoch a očakávaných príjmoch, je ťažko spoľahlivo prognózovať a 
tým aj riadiť hotovosť. Navyše neexistuje účtovanie záväzkov. 

5.24 V náprave týchto nedostatkov by malo spočívať hlavné zdôvodnenie navrhovanej reformy 
štátnej pokladnice a orientácia na ňu. Projekt na vytvorenie štátnej pokladnice beží od roku 1999. 
Zdá sa však, že dôraz je skôr na získaní systémov pre štátnu pokladnicu (hardveru a softveru) 
než na tom, aby slúžila potrebám Ministerstva fi nancií a, čo je možno ešte dôležitejšie, potrebám 
rezortných ministerstiev188 pre efektívne plnenie rozpočtu spolu s včasnými a relevantnými 
správami pre riadenie výdavkov. 

188 Systémy štátnej pokladnice by nemali byť konštruované ako mechanizmus povelov a regulácie, ale ako služba výdavkovým ministerstvám 
a útvarom, aby z nej mali konkrétne výhody, napríklad (i) lepšia formulácia rozpočtu vzhľadom na dostupnosť lepších nástrojov; (ii) ľahšia 
konsolidácia rozpočtových návrhov; (iii) príhodnejšie prispôsobovanie rozpočtových návrhov; (iv) zlepšené účtovníctvo (presnejšie a 
včaššie záznamy; dôkladnejšie monitorovanie každého štádia transakcií, pohodlnejšia konsolidácia údajov); (v) lepšie výkazníctvo (včaššie, 
kompletnejšie a menej nákladné); (vi) priama výmena údajov on-line s ostatnými účastníkmi rozpočtových a účtovných procesov. 
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5.25 Menej jasné sú dôvody snahy presunúť platobné funkcie z centrálnej banky, ako to pred-
pokladá Zákon o štátnej pokladnici189, a je to zjavne menej súrne vzhľadom na vyššie načrtnuté 
priority fi skálnej konsolidácie. V súčasnom systéme, ktorému dominuje NBS, je rozpočtová 
kontrola silná. Hlavná slabina v skutočnosti nikdy nespočívala v systéme kontroly, ale v tom, 
že niektoré štátne inštitúcie fungovali mimo siete NBS. V súčasnosti je zodpovednosť za úč-
tovníctvo a fi nančné riadenie správne situovaná na úrovni výdavkových jednotiek. A napokon, 
jednotný účet Štátnej pokladnice v NBS zabezpečuje konsolidované riadenie hotovosti (do tej 
miery, do akej sú štátne inštitúcie povinné ho používať). V praxi sa však vykonalo málo príprav 
na nariadený presun platobných operácií z NBS. 

5.26 Legislatíva, ktorou sa ustanovuje Štátna pokladnica ako aj Agentúra pre dlh a likviditu, 
svedčí o všeobecnej tendencii prijímať legislatívu narýchlo, čo často vychádza z procesu vstupu 
do EÚ, zahrnúť nereálne termíny, alebo nezvážiť inštitucionálne zmeny, ktoré sa požadujú, 
aby sa legislatíva aj uplatňovala. V prípade Agentúry pre dlh a likviditu sa zdá, že neexistujú 
prechodné ustanovenia, takže v zásade sa mala stať prevádzkovo nezávislou za riadenie dlhu 
od chvíle, keď v júni 2002 nadobudol účinnosť Zákon o štátnej pokladnici. V skutočnosti však 
dlh naďalej riadi Ministerstvo fi nancií spolu s centrálnou bankou, napriek tomu, že na to nemá 
právny základ, keďže nová dlhová agentúra nemá v súčasnosti ani pracovníkov, ani prevádzkový 
poriadok190. Zdá sa, že podobný osud stihne aj novú štátnu pokladnicu. 

5.27 Vyvstáva preto naliehavá potreba (i) prekalibrovať ciele reformy štátnej pokladnice 
a stanoviť priority, aby slúžili požiadavkám celkovej fi skálnej stratégie vlády; a (ii) objasniť 
kompetencie (v prípade potreby dočasné kompetencie) tak, aby riadenie dlhu a prípadné 
fungovanie štátnej pokladnice neprebiehalo v právnom vákuu. 

Integrita systémov 

5.28 Pokiaľ ide o integritu systémov plnenia rozpočtu, zdá sa, že hlavné problémy vznikajú 
zo slabín vo verejnom obstarávaní a audite, a nie z fungovania štátnej pokladnice ako takej. 
Slabinami v systéme zodpovedania sa za verejné fi nancie sú: (i) nedokonalá prax verejného 
obstarávania; (ii) skutočnosť, že Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nedáva audítorský posudok 
ohľadne spoľahlivosti výročných účtovných závierok vlády; (iii) po závažných zisteniach auditu 
málokedy nasleduje konanie a náprava; (iv) útvary miestnej štátnej správy majú nedostatočný 
systém zodpovedania sa; a (v) administratívna kultúra, ktorá toleruje korupciu. 

189 Zákon, ktorým sa vytvára Štátna pokladnica, bol prijatý v júni 2002. Pôvodný termín presunu funkcií z centrálnej banky na Štátnu pokladnicu 
bol v zákone stanovený na 1.1.2003. Termín je však možné odsunúť do 1.1.2004, a počas tohto obdobia by si centrálna banka ponechala 
zodpovednosť za platby vlády. 
190 Hoci jednou z hnacích síl pre zriadenie agentúry bolo umožniť nábor kvalifi kovaných profesionálnych manažérov, vláda legislatívu, ktorou 
sa agentúra zriaďuje, novelizovala: vyhradila si, že pracovníci budú odmeňovaní podľa platových tabuliek štátnej správy. Preto sa nezdá 
pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti podarí do agentúry prijať vysokokvalifi kovaných pracovníkov. .
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Verejné obstarávanie 

5.29 Slovenská republika bola prvou krajinou v Strednej a Východnej Európe, ktorá prijala 
zákon o verejnom obstarávaní (1994) a zaviedla systém verejného obstarávania založený na 
zásadách transparentnosti, konkurencie, úspornosti a efektívnosti. Súčasný Zákon o verejnom 
obstarávaní (ZVO) bol prijatý v septembri 1999 (predovšetkým aby splnil požiadavky 
súvisiace s kandidatúrou krajiny na členstvo v EÚ) a bol novelizovaný v novembri 2001. ZVO 
zakotvuje štyri metódy verejného obstarávania: otvorenú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie 
so zverejnením a rokovacie konanie bez zverejnenia. Okrem toho bol v roku 2001 zriadený 
nezávislý Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 

5.30 Skúsenosti ukazujú, že verejné obstarávanie môže podliehať korupcii a zneužívaniu. 
Audítorská správa NKÚ spomína nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania ako najčastejšie 
porušenie zákonov o verejných fi nanciách191. Jeden z dôvodov spočíva v tom, že zákon sám je 
nejasný a formalistický; chýba druhostupňová legislatíva, navyše sa ešte väčšmi zamotal po sérii 
novelizácií. Zákon sa navyše aplikuje nerovnomerne a štátnym inštitúciám sa ponecháva značná 
voľnosť v jeho interpretácii. Ustanovenia otvorenej verejnej súťaže síce zahŕňajú transparentné 
postupy, ktoré vedú ku konkurenčnému a hospodárnemu verejnému obstarávaniu, ZVO však 
nezahŕňa vhodné kritériá pre použitie užšej súťaže, napríklad existenciu iba obmedzeného počtu 
dodávateľov, reakciu na prírodné katastrofy, a pod. Podobne metóda rokovacieho konania so 
zverejnením postráda transparentnosť a ponecháva zadávateľom priveľkú voľnosť. K faktorom, 
ktoré prispievajú k týmto chabým výsledkom vo verejnom obstarávaní, patria: absencia pokynov 
ohľadne použitia rôznych neverejných postupov; absencia samostatných štandardných súťažných 
podkladov a modelových zmlúv na tovary, práce a konzultačné služby; slabé a nejasné technické 
špecifi kácie; nejednoznačné a subjektívne systémy hodnotenia; nedostatočné odborné znalosti 
hodnotiacich komisií; a slabo spísané dohody. Podiel priamych predajov je privysoký, takisto 
ako počet zrušených verejných súťaží (13,6%)192. 

5.31 Nedávno bol vláde predložený generálny plán, ktorý obsahuje odporúčania, ako zlepšiť 
transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania193. K ďalším kľúčovým krokom patrí: (i) 
vytvoriť u zadávateľov stále výbory pre verejné obstarávanie, zodpovedné za rozhodovanie a 
dohľad, a hodnotiace komisie, ktoré by sa venovali procesu predkladania ponúk; (ii) vypracovať 
ofi ciálny etický kód pre štátnych zamestnancov, aby sa v oblasti verejného obstarávania zlepšilo 
ich zodpovedanie sa; a (iii) skompletizovať pokyny v oblasti obstarávania tak, aby sa vzťahovali 
aj na neverejné súťažné postupy a verejné obstarávanie konzultantov a aktualizáciu súťažných 
podkladov. Takisto sa odporúča, aby sa zvýšila úloha NKÚ vo vykonávaní auditov verejného 
obstarávania u zadávateľov a aby sa správy NKÚ zverejňovali.

191 Vyšetrovanie NKÚ v júli 2002 odhalilo neekonomické/nehospodárne použitie fi nančných prostriedkov na ÚVO, vrátane 100% záloh v 
hotovosti, a bolo v rozpore so zákonom o rozpočte (Zdroj: webovská stránka NKÚ). 
192 Z informácií o štatistike verejného obstarávania v roku 2001, zasadnutie vlády 12.6.2002. 
193 Úrad vlády, Generálny plán opatrení na zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, materiál predložený na zasadnutie vlády 9.9.2002, 
zatiaľ neprerokovaný. 
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Audit 

5.32 Audit, ktorý existuje v súčasnosti (vykonávaný Národným kontrolným úradom a 
Ministerstvom fi nancií) je v zásade svojou povahou externý a zameraný predovšetkým na 
odhaľovanie nedostatkov než na hodnotenie primeranosti systémov. Moderné koncepcie 
fi nančnej kontroly, ktoré v slovenskom verejnom sektore veľmi nepokročili, situujú prvotnú 
zodpovednosť za fi nančnú kontrolu na vedenie kontrolovaného subjektu. Pokiaľ chce Slovensko 
dosiahnuť silné riadenie verejných fi nancií, musí situovať zásadné kontroly na úroveň subjektov. 
Úlohou dozornej kontroly alebo externého auditu sa potom stáva zhodnotiť, či systémy internej 
kontroly, ktoré zaviedlo vedenie, sú primerané a či náležite fungujú. 

5.33 Navyše, hoci bol externý audit v poslednom čase posilnený, jeho účinnosť naďalej 
obmedzuje viacero praktických ťažkostí. Novela194 Zákona o Národnom kontrolnom úrade, 
prijatá v novembri 2001, (i) rozšírila  povinnosti a kompetencie Národného kontrolného úradu 
o vládu a ministrov, iné ústredné orgány štátnej správy a ich podriadené orgány, obce a regióny, 
štátne fondy, Fond národného majetku a verejné inštitúcie; a (ii) zvýšila jeho nezávislosť 
tým, že predĺžila funkčné obdobie jeho pracovníkov a eliminovala kontrolné kompetencie 
Ministerstva fi nancií nad rozpočtovou kapitolou NKÚ. K zostávajúcim kľúčovým slabostiach 
patrí (i) absencia povinnej požiadavky, 
aby sa Ministerstvo fi nancií spolu s 
rezortnými ministerstvami následne 
venovalo nedostatkom, ktoré boli 
identifi kované počas auditu, a aby 
oznámilo zákonodarnému orgánu, v 
akom stave sú nápravné opatrenia, ktoré 
boli podniknuté; a (ii) absencia právnej 
požiadavky, aby NKÚ predkladal správu 
obyvateľom Slovenskej republiky o 
závažných zisteniach a záležitostiach, 
ktoré vyplynú z auditov. Pokiaľ sa 
tieto záležitosti nevyriešia, hodnota 
auditov NKÚ (zabrániť stratám, 
ukončiť nesprávne postupy, vykoreniť 
nezákonné konanie) zostáva z väčšej 
časti nerealizované, s následnou stratou 
verejných zdrojov a hospodárskych 
príležitostí. 

194  Odráža novelizované ustanovenia Ústavy SR, požiadavky a zásady Limskej deklarácie INTOSAI o nezávislej fi nančnej kontrole, a štandardy 
EÚ v oblasti kontroly. 

Tabuľka 5.2 Výdavky, ktoré sa majú presunúť 
na regionálne a miestne správy (Údaje za rok 1999 
a rozpočet na rok 2000, v tis. Sk)
Sektor 1999 2000

Zdravotníctvo 
Sociálna pomoc 
Požiarna ochrana
Civilná obrana 
Údržba miestnych komunikácií 
Školstvo - celkovo 
Z toho: predškolská výchova 
  Základné školy 
  Stredné školy 
  Stredné odborné školy 
  Stredné učňovské školy 
  Cirkevné školy a zariadenia 
  Súkromné školy a zariadenia 
  Ostatné školy 
  Kultúra - celkovo 
Celkovo (v tis. Sk) 

34.904
14.318.437

600.492
51.835

1.000.000
25.773.725
3.145.331
9.731.006
1.230.256
2.214.535
3.745.627

629.127
102.482

3.623.746
934.180

42.713.573

32.160
14.410.830

627.002
53.902

1.200.000
25.055.517
2.959.661

10.053.182
1.148.173
1.986.882
3.482.104

663.943
104.355

3.406.543
921.311

42.300.722
Prameň: Riadenie rozpočtu a výdavkov na Slovensku, Bratislava, 16. 5. 2002 
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Závery

5.34 V reforme verejných fi nancií sa v Slovenskej republike dosiahol značný pokrok. Niektoré 
zmeny sú však zjavné iba v právnych rámcoch, a nie v rozvíjaní inštitucionálnych vzťahov. Pre 
niekoľko najbližších rokov sú najdôležitejšími úlohami (i) dodať viacročnému fi skálnemu rámcu 
inštitucionálnu autoritu ako základu rozpočtovania; (ii) zabezpečiť, aby všetci zainteresovaní 
správne pochopili a plne uplatňovali programové rozpočtovanie; (iii) vypracovať reálny realizač-
ný rozvrh pre systém štátnej pokladnice a zabezpečiť, aby sa potrebám lepších informácií ohľad-
ne plnenia rozpočtu pre všetkých klientov (rezortné ministerstvá, Ministerstvo fi nancií) dostávalo 
prvoradej pozornosti; a (iv) zvýšiť bezpečnosť a poctivosť systémov plnenia rozpočtu. 

5.35 Všetky tieto úlohy si vyžadujú vedenie z najvyššej vládnej úrovne, nemôžu sa uskutočniť 
iba v dôsledku technických a právnych zmien. Zrejme najzásadnejšia reforma sa bude vyžadovať 
na najvyššej úrovni vlády a jej súčasťou bude záväzok dodržiavať rozpočtové pravidlá, ktoré 
zabezpečia, aby sa zdroje rozdeľovali reálne podľa priorít vlády a aby rozhodcom určite bolo 
Ministerstvo fi nancií. 

KONSOLIDÁCIA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SPRÁVY 

5.36 Aby sa záležitosti ešte skomplikovali, Slovenská republika sa momentálne nachádza 
uprostred rozsiahleho procesu decentralizácie. Hoci teoreticky tento proces môže pomôcť 
reštrukturalizácii výdavkov, v praxi je pravdepodobnejšie, že dôjde k opaku. Je málo empirických 
dôkazov, že novovznikajúce decentralizované orgány budú mať potrebné administratívne 
kapacity alebo politickú odvahu, ani že budú pôsobiť v rámci zodpovedania sa, ktorý s konečnou 
platnosťou zmaximalizuje dobro pre celú spoločnosť. Práve naopak, následná väčšia rozdrobenosť 
verejných služieb môže sťažiť, aby sa uplatnili úspory z toho, že sa veci robia vo veľkom. 
Vzhľadom na závažné rozpočtové obmedzenia je oveľa pravdepodobnejšie, že sa zhorší kvalita 
a dostupnosť služieb pre veľkú časť 
populácie. Tým nechceme popierať 
výhody, ktoré môže decentralizácia v 
konečnom dôsledku priniesť. Chceme 
skôr naznačiť, že komplexný prenos 
zodpovednosti za výdavky, o ktorej 
zákon o decentralizácii uvažuje, by 
mala nasledovať reformu výdavkov, po ktorej volá táto správa, a nie jej predchádzať, a že by k 
nej malo dôjsť iba na základe značne zvýšených realizačných kapacít, štandardov služieb, ako aj 
rámcov dohľadu a verejného zodpovedania sa. 

5.37 Preto je namieste konsolidovať nedávny pokrok pred plánovaním (alebo vykonaním) 
nových opatrení. K bezprostredným prioritám patrí: (i) objasniť nové „pravidlá hry“; (ii) udržať 
kontinuitu a koordináciu verejných zásahov na regionálnej úrovni; a (iii) prekonať nevýhody 
vyplývajúce zo súčasnej rozdrobenosti obecných orgánov. 

Tabuľka 5.3: Výdavky krajských úradov 
(v miliardách Sk)

1999 2000 2001 2002
Krajské úrady 
% výdavkov všeobecnej vlády 
% výdavkov ústrednej vlády 

47,6 
14,7 
24,4 

46,5 
13,8 
23,0 

50,5 
12,9 
23,3 

57,8 
13,9 
22,4 

Prameň: Ministerstvo fi nancií 
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Rámec decentralizácie 

5.38 V Slovenskej republike existujú dve úrovne miestnej samosprávy: obce a regióny. 
Miestna správa bola prvý raz zavedená v roku 1990 (vo vtedajšom Československu) na úrovni 
obcí195. Po revízii Ústavy v roku 2000 parlament v septembri a októbri roku 2001 prijal sústavu 
zásadných zákonov, ktorými sa vytvárajú vyššie územné celky (známe ako VÚC, tiež nazývané 
regióny), čím sa novelizoval Zákon o obciach, vymedzili nové kompetencie, presunul majetok 
štátu (napríklad školy a verejné budovy) to tieto miestne (t.j. obecné) a regionálne orgány, a 
patrične novelizoval Zákon o rozpočtových pravidlách. Celkove sa na obce a regióny presunie 
asi 4,5% HDP v nových kompetenciách (Pozri Tabuľku 5.2). 

5.39 Pôvodne boli kompetencie obcí obmedzené (podľa Zákona č.369/1990) na poskytovanie 
základných služieb ako odvoz odpadu, bezpečná pitná voda, verejné osvetlenie a údržba verejných 
komunikácií (na čo obce vynakladali približne 2,8% HDP). Tento pôvodný súbor kompetencií 
bol značne rozšírený počas decentralizácie v roku 2001196, o sociálnu pomoc, matriku, niektoré 
cestné a komunikačné systémy, územné plánovanie a stavebné povolenia, ochranu životného 
prostredia, základné školy, šport a časti zdravotnej starostlivosti. 

5.40 Novozriadené samosprávne regióny zasa získajú zodpovednosť za regionálny rozvoj, 
územné plánovanie, stredné školy, sociálnu pomoc, zdravotníctvo, kultúrne podujatia a ochranu 
pamiatok, cestnú dopravu a komunikácie, civilnú obranu a niektoré funkcie v oblasti medziná-
rodnej spolupráce. Tieto kompetencie nateraz z väčšej časti vykonávajú okresné a krajské úrady. 
Tieto v súčasnosti vynakladajú približne 5,8% HDP (Pozri Tabuľky 5.3 a 5.4) 

5.41 Zároveň zaniknú okresné a krajské úrady. Krajské úrady, spadajúce pod Ministerstvo 
vnútra, sú dekoncentrovanými orgánmi ústrednej vlády na krajskej úrovni; spravujú samostatné 
rozpočtové kapitoly, pričom preskupujú výdavkové položky, ktoré im boli delegované. Takisto 
vykonávajú dozor nad 79 okresnými úradmi, najnižšou 
úrovňou štátnej správy, ktoré spravujú tie celoštátne 
služby, ktoré sú najbližšie k občanom, a - čo je 
najdôležitejšie - podporujú a dohľadajú na činnosť 
obcí. Prechod sa mal uskutočniť v roku 2002, keďže 
však zatiaľ neboli nahradené funkcie ani krajských, ani 
okresných úradov, tieto naďalej fungujú. 

5.42 Novopresunuté kompetencie sa mali spočiatku 
fi nancovať z účelovo viazaných „decentralizačných do-
tácií“ od ústrednej vlády. Predpokladá sa, že v priebehu 

195 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obciach defi nuje ich kompetencie a systém spravovania, stanovuje rámec pre fi nančné riadenie a rozpočtovanie, 
a defi nuje majetok obcí. 
196 Zákone o prechode niektorých kompetencií z orgánov verejnej správy na obce a vyššie územné celky (Zákon č. 416/2001).

Tabuľka 5.4: Rozpočty obcí,
 1999-2000 (v miliónoch Sk) 

1999 2000
Celkové príjmy 
Dane 
Príjmy iné ako dane 
Transfery 
Pôžičky 
Celkové výdavky 
Bežné 
Kapitálové 
Saldo 

24.181
11.609
9.117
3.362

93
23.918
16.777
7.020

262

27.355
12.799
10.692
3.739

124
26.458
18.748
7.366

897
Pramene: skutočné čísla, Ministerstvo fi nancií 
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času budú tieto dotácie čoraz menej viazané a stanú sa iba okrajovým zdrojom fi nancovania, 
keďže samosprávne orgány si nájdu vlastné zdroje príjmov. 

Objasnenie kompetencií 

5.43 Prvou úlohou bude objasniť úlohy a kompetencie každého stupňa ústrednej vlády a 
miestnej/regionálnej správy. V súčasnej situácii existujú nejasnosti v nasledovných otázkach: 

(a) Vlastníctvo verejného majetku. Majetok, ktorého sa decentralizácia týkala, sa 
mal presunúť na regionálnu a obecnú správu do 1.7.2002. Keďže neexistoval 
komplexný inventár vopred, pretrváva značná neistota, ktorý majetok presne sa 
má presunúť, vrátane s tým súvisiacej držby pozemkov a pripojení plynu, vody 
a elektriny. Navyše mnohé miestne správy, zoči-voči novým kompetenciám, na 
ktoré sa necítia byť pripravené, sa postavili proti presunu viacerých nemocníc a 
iných zdravotníckych zariadení. 

(b) Záväzky spočívajúce na verejnom majetku. Zákon hovorí, že majetok sa presunie 
bez dlhov, ale počas obdobia presunu vznikol značný dlh, zjavne v očakávaní 
toho, že ho vláda v konečnom dôsledku zaplatí. V súčasnosti sa o osude nového 
dlhu diskutuje. 

(c) Presná podstata a presné rozdelenie kompetencií, ktoré sa presúvajú. V zákone 
zostali mnohé aspekty novej deľby práce medzi zložkami verejnej správy 
nejasné (Pozri rámček 5.1). Vzhľadom na to, že navrhované usporiadanie nebolo 
vyskúšané, tejto nešpecifi ckosti sa možno nedalo vyhnúť a možno je aj vítaná, 
keďže poskytuje priestor pre prispôsobovanie praktickým okolnostiam, ktoré 
sa vyskytnú. Po období experimentovania bude možné konečné usporiadanie 
vymedziť v následnej legislatíve, ktoré bude prijatá tak o rok, o dva. 

Integrovaná regionálna správa 

5.44 Väčšmi znepokojuje to, že zásadné časti inštitucionálneho rámca existujú iba na papieri. 
Tak je tomu v prípade regionálnej samosprávy. Pri navrhovaní spôsobov, ako túto medzeru 
zaplniť, bude užitočné mať na pamäti, že vznik samosprávy na regionálnej úrovni by nemal 
nutne viesť k zdvojeniu administratívnych štruktúr: na jednej strane nová samospráva a na 
druhej zvyšky zostávajúcich krajských úradov štátnej správy (z ktorých bola vytvorená). 

5.45 Bolo by lepšie, keby regionálne správy zostali integrované. Tým by sa vyhlo 
administratívnej duplicite, uľahčila by sa koordinácia a zjednodušil by sa styk s občanmi. 
Navyše by integrovaná administratívne štruktúra umožnila hladký presun pracovníkov tak, 
ako sa v priebehu času bude rozširovať regionálna autonómia. Ľahko si možno predstaviť, 
že aktivity fi nancované z účelovo viazaných „decentralizačných dotácií“ by mohli naďalej 
vykonávať úradníci štátnej správy, ktorí by boli delimitovaní pod administratívnu právomoc 
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šéfa regiónu, kým po technickej stránke by naďalej spadali pod štátnu správu. A naopak, regióny 
by sa mohli spoľahnúť, že ich vlastní pracovníci zvládnu postupne sa rozširujúce kompetencie 
fi nancované z vlastných zdrojov regiónov alebo z všeobecných grantov. Presun pracovníkov 
by bol hladší, pokiaľ by regióny zamestnávali svojich vlastných pracovníkov, pokiaľ aj nie v 
„jednotnom“ režime štátnej služby197, tak aspoň v režime tesne „integrovanom“ so systémom 
štátnej správy198. 

Rámček 5.1 Vymedzenie kompetencií v decentralizovanom systéme základného a stredného školstva 

„Z decentralizácie vyplýva množstvo otázok týkajúcich sa politiky vzdelávania. Okrem iného by sme chceli 
poukázať na kľúčové otázky, a síce kompetencie. Vzťahy medzi starostami a obecnými zastupiteľstvami, 
medzi prednostami krajských a okresných úradov a regionálnych orgánov, školskými radami, riaditeľmi, 
študentmi a rodičmi sú veľmi komplikované, a tak môžu zakryť, kto je v skutočnosti zodpovedný za výsledky 
konkrétnej školy. 

Toto všeobecné konštatovanie je mimoriadne závažné, pokiaľ ide o riaditeľov. Riaditeľ školy bol a stále 
je mocnou zložkou: má na starosti personálne a fi nančné riadenie školy a v ďalších dôležitých oblastiach 
vystupuje ako štátny administratívny orgán. 

Na druhej strane nie je jasné, komu sa riaditeľ ako najvyšší šéf na škole bude zodpovedať. Rozdelenie 
právomocí menovať a odvolať riaditeľa medzi školské rady a regionálne samosprávne orgány (obecné a 
regionálne) znejasňuje kompetencie a vytvára pre riaditeľov priestor, aby tento stav zneužívali, a poukazuje 
na potrebu konsenzu medzi oboma stranami, pokiaľ by chceli obmedziť riaditeľovu skutočnú kompetenciu. 
Navyše proces volieb do školských rád nie je dostatočne regulovaný, a tieto voľby zvyčajne organizuje sám 
riaditeľ. Existuje viacero rozhodnutí, ku ktorým môže riaditeľ pristúpiť iba po konzultácii so školskou radou, 
pedagogickou radou alebo sociálnym partnerom, nie sú však špecifi kované dôsledky ich nesúhlasu. Školy 
zriaďujú a rušia obce a vyššie územné celky, ale iba Ministerstvo školstva SR ich môže vyňať zo siete škôl, 
pričom tento postup nie je vymedzený. Spomenuté problémy sa môžu zdať triviálne, musíme si však uvedomiť, 
že základné a stredné školy vstupujú do obdobia, keď v tomto komplexnom prostredí začne pôsobiť množstvo 
autonómnych hráčov a súčasná hierarchia, od ministerstva po okresné úrady, už nebude v platnosti. Navyše 
bude väčšina relevantných účastníkov pôsobiť v politickom prostredí, a profesionálni predstavitelia, ktorí budú 
mať školstvo na starosti, budú absolvovať proces prechodu od krajských a okresných úradov na samosprávne 
orgány. S týmto prechodom bude súvisieť obrovské množstvo majetku, ktorý momentálne spravujú školy, 
školské zariadenia, a štátna správa. V takomto prostredí akékoľvek nejasnosti ohľadne kompetencií povedú k 
mnohým závažným problémom, čoho svedkami sme boli už v minulosti.“

Prameň: Národná správa o vzdelávacej politike Slovenského inštitútu pre riadenie (SIR) a Inštitútu pre hospodársku a sociálnu reformu 
(INEKO)

197 V jednotnom režime (napr. Írsko, Jamajka, Srí Lanka) zamestnávajú miestne správy vlastných pracovníkov na základe štatutárnych pravidiel 
pre všetkých miestnych štátnych úradníkov, ktoré sú defi nované na celoštátnej úrovni. Výhodou tohto systému je harmonizácia systémov 
zamestnania a miezd, čo umožňuje organizovať kariéru a mobilitu kdekoľvek v miestnej správe, pričom sa obmedzuje riziko rodinkárstva. 
Nevýhodou tohto systému je, že si vyžaduje centrálne riadenie zamestnaneckých pravidiel a zrejme ťažkopádne koordinačné postupy medzi 
jednotlivými miestnymi správami. 
198 V integrovanom režime (napr. Holandsko) zamestnávajú miestne správy svojich vlastných pracovníkov na základe špecifi ckých ustanovení 
jednotných zákonných pravidiel pre všetkých štátnych úradníkov, či už na úrovni celoštátnej, alebo miestnej. Výhodou tohto systému je, že 
umožňuje mobilitu pracovníkov medzi štátnou a miestnou správou. Nevýhodou je nižšia lojálnosť miestneho personálu ako aj zložitejšie riadenie 
štátnej služby na celoštátnej úrovni. 
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Rozdrobovanie obcí a úloha okresov 

5.46 Ďalšia prekážka, ktorú bude potrebné prekonať pri decentralizácii, je slabá kapacita 
obcí. Táto ťažkosť vôbec neprekvapuje, vzhľadom na atomizáciu obcí: v súčasnosti existuje 
2.886 obcí pri počte obyvateľov 5,4 milióna (t. j. priemer je menej než 2.000 osôb na obec). Pri 
takejto veľkosti by nebolo rozumné očakávať od obcí, aby mali fi skálne či ľudské kapacity na 
vykonávanie viac než len základných služieb najbližšie k ľuďom (osvetlenie ulíc, parky, verejná 
hygiena, zoznamy obyvateľov) alebo aby mohli využiť úspory z toho, keď sa veci robia vo 
veľkom, ktoré súvisia so zložitejšími verejnými službami. 

5.47 Európske krajiny využili na riešenie tohto problému viaceré možnosti. Jednou z nich je 
zrušiť, prípadne konsolidovať malé jednotky, čo od roku 1960 urobili mnohé krajiny EÚ. Vo 
Švédsku sa počet miestnych jednotiek znížil z 2.500 na 278. Dánsko zlúčilo 1.388 miestnych 
jednotiek do 275, Nemecko prešlo od 24.512 miestnych jednotiek na 8.500 do roku 1980 a 
Belgicko z 2.663 na 589 v období rokov 1961 až 1980. Británia zašla ešte ďalej, a v dedinách 
nemá nijaké orgány miestnej správy; základnou jednotkou je okres s priemerným počtom 
obyvateľov 120.000199. Podobne sa usiluje znížiť počet obcí Lotyšsko z 580 na 102. 

5.48 Alternatívou pre ústrednú vládu je poskytovať stimuly pre spoluprácu medzi obcami pri 
poskytovaní miestnych služieb. Toto umožnilo Francúzsku prevádzkovať 36.000 obcí ešte men-
šej priemernej veľkosti, ako sú slovenské obce. Nový právny rámec decentralizácie umožňuje 
obciam spolupracovať pri poskytovaní služieb, čím sa môže využívať úspora z toho, že sa veci 
robia vo veľkom, a získava sa potenciál na poskytovanie rozmanitejších služieb, predovšetkým 
pokiaľ ide o elektrickú energiu, plyn či vodu. Je dôležité, aby systém fi nancovania podporoval 
takéto snahy o spoluprácu a aby nepodnecoval ďalšie drobenie. Okrem toho grantový systém ne-
smie poskytovať viac fi nančných prostriedkov menším obciam. Napríklad grant, ktorý poskytuje 
každej obci konštantnú sumu, podnecuje drobenie, pretože v malých obciach je suma na obyvate-
ľa vyššia. Takisto ak grant poskytuje väčšie percento menším lokalitám (napríklad vyšší podiel na 
podielových daniach), podnecuje drobenie. Systém grantov je možné navrhnúť tak, aby podneco-
val spoluprácu tým, že sa poskytne viac fi nančných prostriedkov obciam, ktoré pri poskytovaní 
služieb spolupracujú (ako sa to deje v Maďarsku). Nech už sa zvolí ktorákoľvek z možností, bude 
potrebné rozvinúť kapacitu miestnej správy vytvárať a riadiť väčší objem zdrojov. 

5.49 Pokiaľ však pretrvávajú problémy spojené s rozdrobenosťou, má zmysel ponechať 
okresnú úroveň štátnej správy s úlohou (i) podnecovať spoluprácu medzi obcami; (ii) tam, kde 
je to potrebné, prevádzkovať medziobecné služby a infraštruktúry; (iii) podržať slabé obce tam, 
kde nie sú schopné poskytovať služby, ktorými boli poverené, alebo ich vykonávať uspokojivo 
(napríklad viesť náležité účtovníctvo); a (iv) vo všeobecnosti vykonávať dozor nad ich fi nančným 
a administratívnym fungovaním. 

199 Ebel, R., I. Varfalvi, a S. Varga, ‚Delenie medzivládnych úloh a kompetencií‘, v Bokros, Lajos a Jean-Jacques Dethier, red. Reforma verejných 
fi nancií v období transformácie: Maďarské skúsenosti, Svetová banka, Washington, DC, 1998. 
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Financovanie miestnej a regionálnej samosprávy 

5.50 Systém, kde novopresunuté kompetencie budú spočiatku fi nancované účelovo viazanými 
dotáciami, je vhodný v situácii, kde administratívna kapacita je buď slabá (obce) alebo 
prinajmenšom neoverená (regióny). Takéto usporiadanie je nielenže bezpečnejšie, ale aj dáva 
ústrednej vláde potrebné vedúce postavenie, aby (pre)rozdelila verejné zdroje tak, ako je to pre 
celkovú fi skálnu konsolidáciu potrebné. Navrhované fi nancovanie školstva striktne na hlavu by 
iste bolo oveľa ľahšie, ako aj s tým spojené boľavé rozhodnutia zavrieť, zredukovať či spojiť 
zariadenia (alebo, naopak, aby sa medzi územnými jurisdikciami vyhlo postoju typickému pre 
kartovú hru „žobrák“). 

5.51 Hoci úloha volených obecných a regionálnych zastupiteľstiev je spočiatku obmedzená, 
v priebehu času by sa mohla rozširovať, ako sa zlepšené systémy výdavkov budú stávať normou. 
Toto rozširovanie môže prebiehať formou uvoľňovania účelového viazania decentralizačných 
dotácií, alebo poskytovaním väčšieho priestoru pre miestne dane. Daň z nehnuteľností, daň 
z príjmov fyzických osôb a podnikateľská daň by sa mohli postupne stať hlavnými zdrojmi 
miestnych príjmov. Tým by sa zvýšil podiel príjmov, o ktorých sa rozhoduje na miestnej 
úrovni, čím by sa zvýšilo aj miestne verejné zodpovedanie sa. Avšak tak ako v iných krajinách 
OECD, budú transfery aj naďalej základným zdrojom fi nancií na bežné výdavky. Ročná hladina 
účelovo neviazaných transferov by mohla byť prepojená na makroekonomické benčmarky, ako 
je infl ácia a rast HDP (ako je to vo Francúzsku), alebo určená ako fi xné percento z daní (ako je 
to v Japonsku). V priebehu času by sa systém prideľovania terajších grantov mohol postupne 
zjednodušiť a skonsolidovať do jediného vyrovnávacieho fondu určeného na kompenzáciu 
nerovností medzi obcami a regiónmi. 

Záver 

5.52 V bezprostrednej budúcnosti však bude prioritou konsolidovať súčasnú fázu 
decentralizácie pomocou nasledovných krokov: 

(a) objasnenia úloh a kompetencií starých a nových aktérov, 

(b) vytvorením integrovaných regionálnych správ, 

(c) fi nancovaním novopresunutých kompetencií prostredníctvom účelovo viazaných 
decentralizačných dotácií, 

(d) podporovaním spolupráce medzi obcami, s tým, že okresné úrady budú naďalej 
vykonávať dozor nad slabšími a menšími obcami a budú ich zachraňovať. 
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REFORMA SÚDNICTVA

5.53 Modernizácia súdnictva je rozhodujúca pre urýchlenie a udržanie hospodárskeho rastu 
tým, že rieši kritické potreby zraniteľných skupín, a zvyšuje sociálnu kohéziu a stabilitu. 
Napriek reformným opatreniam, ktoré sa za posledné desaťročie vykonali, súdnictvo si získalo 
povesť, že je pomalé, pridrahé, skorumpované a nereaguje na potreby trhu a spoločnosti. V 
diagnostických prieskumoch vnímania korupcie sú súdy hneď za zdravotníctvom, pokiaľ ide 
o frekvenciu úplatkov, a na prvom mieste, pokiaľ ide o priemernú sumu úplatkov. Väčšina 
občanov nemá prístup k právnym službám, ktoré slúžia predovšetkým podnikovej klientele. 
Vláde sa nepodarilo zaviesť účinný dozor nad právnikmi, ktorý by mohol ochrániť záujmy 
klientov, a právnici nadobudli značnú hospodársku a politickú moc a panuje presvedčenie, že 
sú tesne napojení na korupciu na súdoch. V Druhej kapitole sa spomínajú z toho vyplývajúce 
problémy, ktoré ochromujú riešenie dlhov, ako aj nepriame škody pre ekonomiku. 

5.54 Nová vláda má za úlohu premeniť rastúcu politickú urgentnosť reformy súdnictva na 
správnu verejnú politiku zameranú na potreby tých, ktorých výkon súdnictva zasahuje – jeho 
klientov. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom reforiem správne nasmerovaných na (i) posilnenie 
výkonu a imidžu súdov; a (ii) zlepšenie poskytovania mimosúdnych právnych služieb. 

Reforma súdov 

5.55 Dva hlavné ciele slovenskej vlády by mali byť dosiahnuť rýchlejšie rozhodovanie vo 
veci a zvýšiť kvalitu súdnych rozhodnutí a záverov. V súčasnosti sa zdajú byť najviditeľnejšími 
problémami slovenského súdnictva preťaženosť súdov a nízka kvalita rozhodnutí. V prípadoch 
riešenia dlhov takéto zdržania poskytujú dlžníkom nenáležitú výhodu, keďže hodnota aktív sa 
časom rozplýva. V kombinácii s nízkou kvalitou služieb plodia prieťahy v konaní korupciu, 
znižujú predvídateľnosť záverov, podkopávajú dôveru verejnosti v súdnictvo. 

5.56 Príčiny nedostatočnej výkonnosti súdov sú komplexné. Z krátkej analýzy súdnictva, 
ktorú vykonala Svetová banka, vyplýva, že nedostatočná výkonnosť úzko súvisí so zlou 
riadiacou praxou v súdnych sporoch a v spravovaní súdnictva na úrovni súdov a systému. 
Konkrétnejšie: zlá riadiaca prax sa týka aj vertikálneho, aj horizontálneho delenia riadiacich 
funkcií; nedostatočnej kapacity daných organizácií vykonávať svoj mandát, vrátane absencie 
patričných riadiacich nástrojov a postupov právnych i prevádzkových; neoptimálneho delenia 
právomocí medzi rôznymi stupňami súdov; neúčinného riadenia zdrojov a informácií. 

5.57 Počas deväťdesiatych rokov sa vláda pokúšala zlepšiť výkonnosť súdov najmä tým, že 
prideľovala dodatočné zdroje a nútila sudcov, aby pracovali intenzívnejšie. V dôsledku toho 
sa počet sudcov zvýšil zo 16 na 23 na 100.000 obyvateľov a produktivita sudcov sa viac než 
zdvojnásobila. Tieto opatrenia sa však ukázali ako nedostatočné na kompenzovanie rýchlo 
narastajúceho množstva a zložitosti prípadov a počet vybavených prípadov sa v skutočnosti 
znížil. Najväčšie zdržania sa sústredili na Najvyššom súde. Hoci sa rozšíril, a stal sa tak jedným 



5. Správa 195

z najväčších na svete (zamestnáva 90 sudcov), počet vybavených prípadov poklesol zo 100% 
na 60%. Koncom deväťdesiatych rokov sa vláda pokúsila uskutočniť štrukturálne reformy, 
neboli však dobre naplánované a nie všetci aktéri s nimi plne súhlasili. Pri týchto reformách 
vláda zracionalizovala občianske a trestné konanie, optimalizovala jurisdikciu súdov, posilnila 
mechanizmy alternatívneho riešenia konfl iktov, zaviedla automatizované riadenie súdnych 
spisov a zlepšila poskytovanie právnych informácií sudcom. 

5.58 Reformy súdnictva v deväťdesiatych rokoch nepriniesli očakávané výsledky. Niektoré 
z nich neboli správne zamerané; pri iných bude trvať dlhšie, kým sa ukážu výsledky. Celkovo 
reformné obdobie ukázalo potrebu väčšej orientácie na priority; dosahovanie konsenzu; lepšej 
kapacity na analýzy a koordináciu; a silného vedenia. Toto obdobie reforiem tiež jasne ukázalo, 
že bez profesionalizácie riadenia súdnictva sa len veľmi ťažko dajú dosiahnuť zlepšenia vo 
výkonnosti. 

5.59 Profesionalizácia riadenia súdnictva si bude v prvom rade vyžadovať posilnenie riadiacej 
kapacity Ministerstva spravodlivosti (MS), ktoré je kľúčovou inštitúciou pri vypracovaní a 
realizácii reformy súdnictva. MS by malo preskúmať svoju organizačnú štruktúru, prevádzkové 
postupy, kádre a rozpočet, a pokiaľ je to potrebné, aj regulačný rámec, aby pripravilo a 
zrealizovalo stratégiu zameranú na účinnejšie riadenie súdov. Súčasťou takejto stratégie by malo 
byť zriadenie špecializovaného útvaru na riadenie súdov. Nezávislosti súdov by sa malo dostať 
pozornosti, ktorú si zaslúži, ale nemala by sa používať ako výhovorka, pokiaľ sa nenapreduje s 
posilňovaním kapacity MS v riadení súdov. 

5.60 Na druhej strane súdy potrebujú profesionálnych správcov, ktorí by podporovali sudcov 
v riešení tých úloh, na ktoré nemajú monopol. Pracovné úlohu je možné rozdeľovať účinnejšie, 
ak sa zníži počet sudcov, kým počet administratívnych pracovníkov sa zvýši. Príprava sudcov 
by sa mala inštitucionalizovať a mala by sa zameriavať ani nie tak na texty zákonov ako na 
kritické uvažovanie, riadenie pojednávaní, a poznatky ekonomické a podnikateľské. Vláda 
potrebuje pretrvať vo svojom odhodlaní riadiť obeh spisov automaticky a svoj program 
rozširovať geografi cky i technicky, napr. tým, že plne zavedie automatizované riadenie 
dokumentov a záznamov zo súdnych konaní. Takisto by mala naďalej pracovať na racionalizácii 
občianskoprávnych a trestnoprávnych postupov. 

5.61 Korupcia na súdoch je otázkou veľmi závažnou a vyžaduje si bezprostrednú pozornosť. 
Systematické zmeny v riadení súdov by mali zvýšiť transparentnosť procesu a zodpovedanie sa 
sudcov, pričom by mali ochrániť ich nestrannosť. Systematické zmeny však musia ísť ruka v 
ruke s odhaľovaním a disciplinárnym postihovaním skorumpovaných jednotlivcov a tých, ktorí 
nepodávajú dostatočný výkon. To si vyžaduje transparentný systém monitorovania výkonu a 
kapacitu pre interné vyšetrovanie. 
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Posilnenie profesionálnych predpisov a ochrana klienta 

5.62 Na zabezpečenie spravodlivosti nestačí zlepšiť výkon súdov. Právne služby sú pridrahé, 
ich kvalita nerovnomerná, a za posledných desať rokov ich ponuka zaostáva za dopytom. Vláda 
umožnila poskytovateľom právnych služieb, t.j. advokátom, notárom a exekútorom, aby si 
udržali profesionálny monopol. Advokátske komory využili svoje samoregulačné právomoci, 
aby obmedzili prístup k profesii, potlačili konkurenciu a zachovali informačnú asymetriu, 
napríklad zákazom špecializácie a reklamy. Tento regulačný rámec pre právnikov zdôrazňuje 
lojálnosť voči profesii, ale je v značnej miere neúčinný na to, aby ochránil záujmy klientov. 

5.63 Regulačný rámec pre poskytovanie právnych služieb sa v zásade veľmi nelíši od západnej 
Európy. V slovenských podmienkach je však regulácia oveľa menej účinná pri zlyhaní trhu. 
Cena za právne služby je monopolná a neodvíja sa od marginálnych nákladov poskytovateľov, 
ale od schopnosti klientov platiť. Nie je nič nezvyčajné, ak slovenský právnik so súkromnou 
praxou zarába toľko isto ako jeho kolega v USA, pričom životné náklady na Slovensku sú 
mnohonásobne nižšie. Informačná asymetria medzi právnikmi a ich klientmi sa zväčšuje aj v 
dôsledku nestabilného legislatívneho a inštitucionálneho prostredia, nízkeho právneho vedomia 
verejnosti, a neochoty postaviť sa proti právnikom, ktoré sú zakorenené v post-socialistickej 
kultúre. 

5.64 Poskytovanie právnych služieb je síce privatizované, no mechanizmy na zabezpečenie 
prístupu znevýhodnených skupín k právnym službám sa nezmenili. Hoci tým, ktorí si právnika 
nemôžu dovoliť, súd právnika pridelí, regulované sadzby nie sú dostatočne vysoké, aby 
pritiahli dobrých právnikov. Vzhľadom na rozdiel medzi ofi ciálnymi a skutočnými právnymi 
poplatkami je ťažké, aby víťazná strana dostala naspäť svoje skutočné právne výdavky, keďže 
nemôžu dostať naspäť to, čo za zastupovanie skutočne zaplatili. Nedávno zavedená novelizácia 
ofi ciálneho sadzobníka zvyšuje regulované sadzby na reálnejšiu úroveň, ale pre uľahčenie 
prístupu znevýhodnených skupín k právnym službám robí iba málo. 

5.65 Vláda potrebuje rozvinúť kapacitu monitorovať trh s právnymi službami a pripravovať 
koncepčné zásahy v zhode so širšími ekonomickými a sociálnymi cieľmi. Tieto koncepčné zásahy 
by mali byť okrem iného zamerané na zvyšovanie konkurencie medzi poskytovateľmi právnych 
služieb, ochranu klienta, zavádzanie zverejnenia zo strany poskytovateľov a samoregulačných 
orgánov, posilnenie disciplinárnych mechanizmov a zabezpečenie aspoň minimálnej úrovne 
prístupu znevýhodnených skupín, napríklad Rómov, k právnym službám. 

ZÁVERY 

5.66 Nedávna hodnotiaca správa EÚ o pokroku k vstupu zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Slovenská republika posilnila svoj riadiaci rámec. Vyššie uvedená diskusia poukázala na 
niektoré s tým súvisiace priority. Pri reagovaní na tieto náročné úlohy bude dôležité, aby sa 
krajina vyhla pokušeniu riešiť veci iba na papieri. Takéto riešenia nielenže nemajú význam, ale 
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sú aj potenciálne nebezpečné, keďže vytvárajú ilúziu, že problémy sa riešia, a zároveň tlačia 
reálnu prax do právneho vákua. 

5.67 V oblasti riadenia verejných výdavkov sú na niekoľko najbližších rokov najdôležitejšie 
nasledovné úlohy: (i) dodať viacročnému fi skálnemu rámcu ako základu rozpočtovania 
inštitucionálnu autoritu; (ii) zabezpečiť, aby všetci zainteresovaní správne pochopili programové 
rozpočtovanie a plne si ho osvojili; (iii) vypracovať reálny realizačný plán systému štátnej 
pokladnice a zabezpečiť, aby sa potrebám všetkých klientov (rezortné ministerstvá, Ministerstvo 
fi nancií) po zlepšených informáciách ohľadne plnenia rozpočtu dostalo prioritnej pozornosti; a 
(iv) zvýšiť bezpečnosť a poctivosť systémov plnenia rozpočtu. 

5.68 Pokiaľ ide o decentralizáciu, na programe dňa je skonsolidovať nedávny pokrok a až 
potom naplánovať (alebo zrealizovať) ďalší. K bezprostredným prioritám patrí: (i) objasniť 
úlohy a kompetencie každého stupňa štátnej správy a miestnej/regionálnej správy; (ii) vytvoriť 
integrované regionálne správy; (iii) fi nancovať novopresunuté kompetencie prostredníctvom 
účelovo viazaných decentralizačných dotácií; a (iv) stimulovať spoluprácu medzi obcami, 
kde okresné úrady naďalej vykonávajú dohľad nad slabšími a menšími obcami a držia ich nad 
vodou. 

5.69 A napokon k prioritám reformy súdnictva patrí: (i) orientovať Najvyšší súd na jeho 
jadrový mandát; (ii) posilniť riadiacu a koncepčnú kapacitu Ministerstva spravodlivosti; (iii) 
vytvoriť zbor profesionálnych správcov súdov; (iv) uplatniť zmodernizovaný systém riadenia 
prípadov v celom súdnictve; (v) zintenzívniť vyšetrovanie a stíhanie skorumpovaných sudcov; 
(vi) posilniť regulačné orgány právnej profesie a odčleniť túto úlohu od presadzovania; a (vii) 
zlepšiť ochranu klientov. 
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Príloha 1 - Tabuľka 1: Kľúčové demografi cké predpoklady pre projekciu dôchodkov 

2001 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080

Priemerná dĺžka života muži 

Pesimisticky 69,6 69,9 70,5 73,5 74,8 76,1 77,4 77,6 77,8 78,0

Základ 69,6 69,9 70,5 72,5 73,8 75,1 76,4 76,6 76,8 77,0

Optimisticky 69,6 69,9 70,5 71,5 72,5 73,5 74,4 74,4 74,4 74,4

Priemerná dĺžka života ženy 

Pesimisticky 76,6 76,9 77,5 79,5 80,4 81,4 82,4 82,6 82,8 83,0

Základ 76,6 76,9 77,5 78,5 79,5 80,4 81,4 81,6 81,8 82,0

Optimisticky 76,6 76,9 77,5 77,5 78,2 78,8 79,5 79,5 79,5 79,5

Celková plodnosť 

Pesimisticky 1,35 1,40 1,45 1,70 1,72 1,74 1,75 1,75 1,75 1,75

Základ 1,35 1,42 1,50 1,80 1,90 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10

Optimisticky 1,35 1,42 1,50 1,80 1,90 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10
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Tabuľka 1: Slovenská republika – Hrubé domáce výdavky a HDP
(pomery vychádzajú z údajov v bežných cenách)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

A. Podiel hrubých domácich výdavkov pri trhových cenách

1. Konečná spotreba 71,8 75,6 74,3 75,9 76,1 76,0 76,6 76,9

     a) Všeobecná vláda 21,3 23,3 22,2 22,5 20,7 20,7 20,8 20,7

     b) Súkromná spotreba 50,5 52,3 52,2 53,4 55,4 55,3 55,8 56,2

2. Tvorba hrubého kapitálu 26,5 35,6 35,2 34,7 28,2 26,4 31,9 31,0

     a) Tvorba hrubého fi xného kapitálu 25,2 32,4 34,3 36,2 30,3 29,5 31,3 25,7

      b) Zmena stavu zásob 1,4 3,2 1,0 -1,5 -2,0 -3,1 0,6 5,3

3. Celková absorpcia (1+2) 98,3 111,2 109,6 110,6 104,3 102,4 108,5 107,9

4. Bilancia zdrojov 1,7 -11,2 -9,6 -10,6 -4,3 -2,4 -8,5 -7,9

      a) Vývoz tovarov a služieb 57,4 53,2 56,1 59,2 61,0 71,8 74,0 73,3

      b) Dovoz tovarov a služieb 55,7 64,4 65,6 69,9 65,4 74,2 82,5 81,2

5. Hrubý domáci produkt (3+4) 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Čistý príjem zo zahraničia -0,1 -0,2 -0,6 -0,7 -1,5 -1,8 -1,5 -1,6

7. Hrubý národný dôchodok (5+6) 99,9 99,8 99,4 99,3 98,5 98,2 98,5 98,4

8. Čisté bežné transfery zo zahraničia 0,5 1,0 0,8 1,7 1,0 0,6 1,0 0,8

9. Hrubý národný disponibilný dôchodok (7+8) 100,4 100,8 100,3 101,0 99,5 98,8 99,5 99,3

10. Národné úspory (9-1) 28,6 25,2 25,9 25,1 23,4 22,8 22,9 22,3

B. Podiel odvetví na tvorbe HDP

1. Poľnohospodárstvo 5,5 5,1 5,2 4,9 4,2 4,3 4,1 ..

2.  Priemysel 35,4 35,5 32,0 31,1 31,4 30,0 29,0 ..

        Stavebníctvo 4,7 6,9 6,6 6,5 5,0 4,9 4,6 ..

        Plyn, elektrická energia, voda 4,6 4,2 3,6 3,1 4,0 3,6 2,4 ..

        Banský a ťažobný priemysel 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 ..

        Výroba 25,1 23,5 20,9 20,7 21,7 20,7 21,3 ..

3. Služby 51,6 51,3 55,3 55,1 55,0 56,8 58,2 ..

4. Celková pridaná hodnota v základných cenách 92,5 92,0 92,6 91,1 90,7 91,0 91,3 ..

5. Dane mínus dotácie na produkty 7,5 8,0 7,4 8,9 9,3 9,0 8,7 ..

6. HDP v trhových cenách 100 100 100 100 100 100 100 ..

Memorandová položka (mld. Sk)

Hrubý domáci produkt v trhových cenách 568,9 628,6 708,6 775,0 835,7 908,8 989,3 1.066,1

Prameň: LDB.
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Tabuľka 1A:  Slovenská republika – Hrubé domáce výdavky a produkt 
(v bežných cenách)

(v miliardách Sk)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

A. HDP podľa výdavkov

1. Konečná spotreba 408,4 475,1 526,7 588,2 636,1 691,0 757,8 820,3

     a) Všeobecná vláda 121,3 146,5 157,1 174,3 173,3 188,5 205,8 221,0

     b) Súkromná spotreba 287,1 328,6 369,6 413,9 462,8 502,5 552,0 599,3

2. Tvorba hrubého kapitálu 150,8 223,6 249,7 269,2 235,8 239,8 315,2 330,5

     a) Tvorba hrubého fi xného kapitálu 143,1 203,4 242,9 280,9 252,9 267,9 309,6 273,9

      b) Zmena stavu zásob 7,7 20,2 6,8 -11,7 -17,1 -28,1 5,6 56,6

3. Celková absorpcia (1+2) 559,2 698,7 776,4 857,4 871,9 930,8 1.073,0 1.150,8

4. Bilancia zdrojov 9,7 -70,1 -67,7 -82,4 -36,2 -22,1 -83,7 -84,7

      a) Vývoz tovarov a služieb 326,4 334,7 397,4 459,1 510,0 652,4 732,3 781,1

      b) Dovoz tovarov a služieb 316,7 404,8 465,1 541,5 546,2 674,5 816,0 865,8

5. Hrubý domáci produkt (3+4) 568,9 628,6 708,7 775,0 835,7 908,7 989,3 1.066,1

6. Čistý príjem zo zahraničia -0,4 -1,4 -4,1 -5,5 -12,5 -16,3 -15,1 -16,7

7. Hrubý národný dôchodok (5+6) 568,5 627,2 704,6 769,5 823,2 892,4 974,2 1.049,4

8. Čisté bežné transfery zo zahraničia 2,7 6,2 5,9 12,9 8,1 5,4 10,3 9,0

9. Hrubý národný dispon. dôchodok (7+8) 571,2 633,4 710,5 782,4 831,3 897,8 984,5 1.058,4

10. Národné úspory(9-1) 162,8 158,3 183,8 194,2 195,2 206,8 226,7 238,1

B. Tvorba HDP podľa odvetví 

1. Poľnohospodárstvo 31,3 32,3 36,8 37,6 35,4 39,0 40,6 ..

2.  Priemysel 201,3 223,2 226,9 241,2 262,7 272,5 286,9 ..

        Stavebníctvo 26,7 43,3 46,9 50,2 41,8 44,3 45,6 ..

        Plyn, elektrická energia, voda 26,0 26,3 25,8 24,4 33,3 32,9 23,9 ..

        Banský a ťažobný priemysel 5,5 5,6 6,0 6,2 6,5 7,0 6,9 ..

        Výroba 143,0 147,9 148,2 160,4 181,1 188,3 210,6 ..

3. Služby 293,8 322,8 392,2 427,4 459,6 515,9 576,0 ..

        z toho: Doprava 43,4 47,8 53,1 56,7 61,6 66,5 83,3 ..

                    Obchod 75,5 77,5 101,1 112,6 121,5 138,2 150,6 ..

4. Celková pridaná hodnota v základných
    cenách

526,4 578,2 655,9 706,2 757,7 827,3 903,5 ..

5. Dane mínus dotácie na produkty 42,5 50,4 52,8 68,8 78,0 81,5 85,8 ..

6. HDP v trhových cenách 568,9 628,6 708,6 775,0 835,7 908,8 989,3 1.066,1

Prameň: LDB.
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Tabuľka 2: Slovenská republika – Ročné miery rastu národného dôchodku a produktu
v stálych cenách (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

A. HDP podľa výdavkov a príjmov

1. Konečná spotreba , 2,6 7,8 0,1 -1,0 4,2 4,0

      a) Všeobecná vláda 16,5 -4,7 12,7 -6,3 1,1 4,7 2,3

      b) Súkromná spotreba 9,1 5,9 5,8 2,9 -1,8 4,0 4,6

2. Tvorba hrubého kapitálu 36,1 6,3 5,1 -20,2 2,7 15,2 2,9

      a) Tvorba hrubého fi xného kapitálu 30,9 14,3 11,0 -18,5 1,2 9,5 ..

      b) Zmena stavu zásob 132,5 -76,5 -297,6 28,9 -24,3 -122,2 ..

3. Celková absorpcia  18,0 3,8 6,9 -6,2 0,0 7,2 3,6

4. Vývoz tovarov a služieb -1,3 19,0 13,2 5,2 13,8 6,5 5,9

5. Dovoz tovarov a služieb 19,8 13,8 16,8 -6,3 10,2 11,7 5,3

6. Dovozová kapacita   1/ -3,9 17,6 15,9 3,2 14,2 3,6 5,8

7. Reálny HDD v trhových cenách 4,4 4,7 5,4 0,0 2,2 1,1 ..

8. Reálny hrubý národný dôchodok 4,3 4,3 5,2 -0,8 1,9 1,3 ..

9. Reálny hrubý národný disponibilný dôchodok .. .. 6,1 -1,5 1,5 1,8 ..

10. Reálne hrubé národné úspory .. .. 1,1 -6,7 9,9 -5,7 ..

B. Tvorba HDP podľa odvetví

1. Poľnohospodárstvo -2,1 9,7 5,4 0,3 -0,2 -5,0 ..

2.  Priemysel 11,2 -4,7 -0,3 -0,4 -4,5 3,0 ..

        Stavebníctvo 51,6 -1,5 -15,6 -29,9 2,7 -1,5 ..

        Plyn, elektrická energia, voda 19,0 -21,9 -10,7 22,2 -24,5 -43,1 ..

        Banský a ťažobný priemysel 10,3 6,3 11,3 -1,2 -10,7 -7,9 ..

        Výroba 2,2 -2,5 5,2 2,9 -2,0 10,2 ..

3. Služby 2,0 13,1 4,6 1,2 7,6 4,6 ..

4. Celková pridaná hodnota v základných cenách 5,3 5,7 2,9 0,6 2,9 3,5 ..

5. HDP v trhových cenách 5,8 5,6 4,0 1,3 2,2 3,3 4,0

Prameň: LDB.
Poznámky: 1/ Vývozy znížené o index dovozových cien.
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Tabuľka 2A:  Slovenská republika – Hrubý domáci produkt podľa výdavkov, 
národného dôchodku a úspor

(v miliardách Sk, cenová úroveň 1995)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

A. HDP podľa výdavkov a príjmov

1. Konečná spotreba 408,4 454,5 466,4 502,6 503,3 498,3 519,4 540,0

     a) Všeobecná vláda 121,3 141,3 134,6 151,7 142,1 143,7 150,5 154,0

     b) Súkromná spotreba 287,1 313,2 331,8 350,9 361,2 354,6 368,9 386,0

2. Tvorba hrubého kapitálu 150,8 205,2 218,2 229,3 183,0 188,0 216,6 222,9

     a) Tvorba hrubého fi xného kapitálu 143,1 187,3 214,0 237,6 193,7 196,1 214,8 ..

      b) Zmena stavu zásob 7,7 17,9 4,2 -8,3 -10,7 -8,1 1,8 ..

3. Celková absorpcia  (1+2) 559,2 659,7 684,6 731,9 686,3 686,3 736,0 762,8

4. Bilancia zdrojov 9,7 -57,4 -48,5 -70,6 -16,2 -1,6 -28,7 -26,9

      a) Vývoz tovarov a služieb 326,4 322,0 383,2 433,8 456,3 519,2 552,8 585,4

      b) Dovoz tovarov a služieb 316,7 379,4 431,7 504,4 472,5 520,8 581,5 612,3

5. Hrubý domáci produkt (3+4) 568,9 602,3 636,1 661,3 670,1 684,7 707,3 735,9

6. Zisky alebo straty z obchodovania 0,0 -8,3 -14,3 -6,2 -15,1 -15,5 -30,9 ..

7. Reálny hrubý domáci dôchodok (5+6) 568,9 594,0 621,8 655,1 655,0 669,2 676,4 ..

8. Čistý príjem zo zahraničia -0,4 -1,3 -3,7 -4,7 -10,0 -12,2 -10,8 ..

9. Reálny hrubý národný dôchodok (7+8) 568,5 592,7 618,1 650,4 645,0 657,0 665,6 ..

10. Čisté bežné transfery zo zahraničia .. .. 5,3 11,0 6,5 4,1 7,3 ..

11. Reálny hrubý nár. disp. dôchodok (9+10) .. .. 623,4 661,4 651,5 661,1 672,9 ..

12. Hrubé národné úspory (11-1) .. .. 157,0 158,8 148,2 162,8 153,5 ..

Memorandová položka:

Dovozová kapacita 326,4 313,7 368,9 427,6 441,2 503,7 521,9 552,4

B. Tvorba HDP podľa odvetví

1. Poľnohospodárstvo 31,3 30,7 33,7 35,5 35,6 35,5 33,7 ..

2.  Priemysel 201,2 223,7 213,1 212,5 211,5 201,9 208,0 ..

        Stavebníctvo 26,7 40,5 39,9 33,7 23,6 24,3 23,9 ..

        Plyn, elektrická energia, voda 26,0 30,9 24,1 21,6 26,3 19,9 11,3 ..

        Banský a ťažobný priemysel 5,5 6,1 6,5 7,2 7,1 6,4 5,9 ..

        Výroba 143,0 146,2 142,6 150,0 154,4 151,4 166,9 ..

3. Služby 293,8 299,7 339,1 354,7 359,1 386,5 404,3 ..

5. Celková pridaná hodnota v základných cenách 526,4 554,1 585,9 602,7 606,2 624,0 646,0 ..

6. Dane mínus dotácie na produkty 42,5 48,0 50,2 58,6 63,8 60,8 61,4 ..

7. HDP v trhových cenách (5+6) 568,9 602,1 636,1 661,3 670,0 684,8 707,3 735,9

Prameň: LDB.
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Tabuľka 3:  Slovenská republika – Ceny

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

Výmenné kurzy (Sk k USD)

Nomin. ofi ciálny priem. výmenný kurz (rf) 29,7 30,7 33,6 35,2 41,4 46,0 48,4 47,1

Reálny efektívny výmenný kurz 
(1995=100) 1/ 100,0 99,7 104,6 102,3 99,9 109,3 107,8 ..

Cenové indexy

Index veľkoobchodných cien  (1995=100) 100,0 104,1 108,8 112,3 116,6 128,0 .. ..

Index spotrebiteľských cien  (1995=100) 100,0 105,8 112,3 119,8 132,5 148,4 159,3 166,0

CPI (% zmena Dec-Dec) 7,2 5,4 6,4 5,6 14,2 8,4 6,5 4,0

CPI (% priemerná zmena za obdobie) 9,8 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3 4,2

Reálny rast priem. mesačných miezd (%) 4,1 7,1 6,6 1,6 -3,0 -4,9 0,8 ..

Index hodnoty jednotky exportu  (% zmena) 6,1 -4,9 -7,8 -3,7 0,0 -1,9 -1,0 ..

Implicitné defl átory (1995=100)

Hrubý domáci produkt 100,0 104,4 111,4 117,2 124,7 132,7 139,9 144,9

Vývoz tovarov a služieb 2/ 100,0 103,9 103,7 105,8 111,8 125,7 132,5 133,4

Dovoz tovarov a služieb 2/ 100,0 106,7 107,7 107,4 115,6 129,5 140,3 141,4

Index obchodných podmienok 100,0 97,4 96,3 98,6 96,7 97,0 94,4 94,4

Prameň: LDB a MMF, IFS máj 2002.
Poznámky: 1/ Zdroj: MMF - IFS máj, 2002.
                   2/ Výpočty na základe údajov SNA.
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Tabuľka 4: Slovenská republika – Konsolidované príjmy a výdavky verejných fi nancií
(v percentách HDP)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Celkové saldo, vrátane grantov -3,2 -4,8 -5,1 -4,3 -9,1 -8,5

Celkové príjmy, vrátane bežných grantov 43,5 40,1 37,8 39,8 37,9 35,7

Výdavky a čisté pôžičky 46,7 45,0 42,9 44,0 47,0 44,2

Celkové saldo, okrem bežných grantov 1/ -3,2 -4,9 -5,1 -4,2 -9,1 -8,5

Bežné príjmy / výdavky

Bežné saldo rozpočtu, vr. bežných grantov 3,6 1,9 0,5 2,8 -0,2 -1,5

Celkové bežné príjmy, vr. bežných grantov 42,6 39,1 37,1 39,3 37,3 35,1

Bežné príjmy, mimo grantov 42,6 39,0 37,1 39,2 37,3 35,1

        Priame dane 24,8 22,3 21,9 20,8 20,5 19,8

        Nepriame dane 13,2 13,0 12,0 11,9 12,7 11,0

            na domáce tovary a služby 11,6 11,2 10,4 10,4 11,2 10,6

            z medzinárodného obchodu 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 0,4

        Nedaňové príjmy 4,7 3,8 3,2 6,6 4,1 4,3

        Granty, bežné  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Celkové bežné výdavky 39,0 37,2 36,6 36,4 37,5 36,6

        Platby úrokov 2,1 1,9 2,8 3,2 3,2 4,0

        Úroky z dlhopisov na reštruktur. bánk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8

        Ostatné bežné transfery 21,8 20,0 19,7 20,0 19,5 19,5

        Dotácie a príspevky 3,3 2,8 2,5 2,2 3,8 2,0

        Spotreba 11,9 12,4 11,6 11,0 11,0 11,1

             Mzdy a platy 6,8 6,8 6,8 6,4 6,2 6,0

Kapitálové výnosy / platby

Celkové kapitálové príjmy 0,8 1,1 0,7 0,5 0,6 0,6

Celkové kapitálové výdavky a čisté 
pôžičky

7,7 7,8 6,3 7,3 9,5 7,6

    Kapitálové transfery a čisté pôžičky 3,3 2,4 2,3 4,5 6,3 4,4

    Rozpočtové investície 4,4 5,4 3,9 3,2 3,2 3,2

Dlh (k ultimu roka)

Celkový štátny dlh 2/ 26,4 28,8 28,8 40,1 44,1 43,0

    Zahraničný dlh .. 8,3 11,4 13,9 17,2 17,4

    Domáci dlh .. 20,5 17,4 26,2 26,9 25,6

Ostatné série

Primárne saldo, mimo úrokov -1,2 -2,9 -2,3 -1,1 -5,8 -4,5

Memorandové položky:

Výnosy z privatizácie 1,8 0,6 0,7 0,3 4,4 3,7

HDP v trhových cenách (v mld. Sk) 628,6 708,7 775,0 835,7 908,7 989,3

Prameň: Ministerstvo fi nancií SR a interné prepočty.
Poznámky: 1/ Nezahŕňa privatizačné príjmy, zahŕňa odvolané štátne záruky a úroky z dlhopisov emitovaných na reštrukturalizáciu bánk.           
                   2/ Vrátane dlhov, ktoré na seba prevzali konsolidačné agentúry v r. 1999-2000 a dlhopisov na reštrukturalizáciu bánk v hodnote 
                       100 miliárd Sk (11% HDP) emitovaných v prvom štvrťroku 2001.



Štatistická príloha 205

Tabuľka 5:  Slovenská republika – menový prehľad a úrokové sadzby
(v miliardách Sk)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nov. 
2001 

I.  Menový prehľad

A) V miliardách Sk – stav na konci roku

Čisté zahraničné aktíva 91,7 88,5 131,2 121,5 177,8 268,5 282,8

Domáce úvery 270,8 349,2 469,4 483,9 490,8 531,0 600,4

     Pohľadávky od verejného sektora 118,9 152,2 165,5 153,9 186,7 255,6 362,2

     Pohľadávky od súkromného sektora 143,4 184,4 289,1 329,3 303,7 275,0 237,9

     Pohľadávky od ostatných fi nanč. 
.....inštitúcií

8,5 12,5 14,8 0,7 0,4 0,4 0,3

Celkové aktíva (= celkové pasíva) 362,5 437,7 600,6 605,4 668,7 799,5 883,2

Likvidné pasíva 1/ 353,0 410,1 445,8 467,8 522,2 601,4 646,8

Dlhopisy 4,4 12,0 13,3 12,0 8,7 7,1 5,5

Dlhodobé zahraničné pasíva 15,4 14,8 14,2 12,9 5,5 1,9 4,8

Ostatné čisté položky -10,4 0,7 127,4 112,8 132,3 189,0 227,0

B) Podiel na HDP (%)

Čisté zahraničné aktíva 16,1 14,1 18,5 15,7 21,3 29,5 28,6

Domáce úvery 47,6 55,5 66,2 62,4 58,7 58,4 60,7

    verejnému sektoru 20,9 24,2 23,4 19,9 22,3 28,1 36,6

    súkromnému sektoru 25,2 29,3 40,8 42,5 36,3 30,3 24,1

Likvidné pasíva 62,1 65,2 62,9 60,4 62,5 66,2 65,4

Dlhodobé zahraničné pasíva 2,7 2,4 2,0 1,7 0,7 0,2 0,5

C) Reálne ročné miery rastu (%)

Čisté zahraničné aktíva .. -8,8 39,7 -13,2 32,3 34,8 -1,8

Domáce úvery .. 21,8 26,7 -3,4 -8,3 -3,4 5,4

    verejnému sektoru .. 21,0 2,5 -12,8 9,7 22,2 32,1

    súkromnému sektoru .. 21,5 47,8 6,7 -16,6 -19,1 -19,4

Likvidné pasíva .. 9,8 2,4 -1,6 0,9 2,8 0,2

Dlhodobé zahraničné pasíva .. -9,2 -9,7 -15,1 -61,1 -69,5 135,7

II. Úrokové miery (%)

Úroková miera z peňažného trhu .. .. .. .. .. 8,1 7,8

Diskontná sadzba centrálnej banky (na konci 
obdobia v %)

.. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Úroková miera zo ŠPP .. .. .. .. .. 8,3 7,8

Úroková miera z vkladov 2/ 9,0 9,3 13,4 16,3 14,4 8,5 6,4

Úroková miera z úverov 3/ 16,9 13,9 18,7 21,2 21,1 14,9 11,2

Reálna úroková miera z vkladov 4/ 3,3 6,9 9,0 3,4 -3,2 -0,8

Reálna úroková miera z úverov 4/ 7,7 11,8 13,6 9,5 2,6 3,7

Prameň: MMF, IFS máj 2002.
Poznámky:1/ Zahŕňa len peniaze a kvázipeniaze.
 2/ Od januára 1996, vážený priemer úrokových mier z krátkodobých vkladov súkromného sektora počas referenčného obdobia;  
     1995 – vážený priemer úrokovej miery ponúkanej komerčnými bankami zo všetkých prijatých vkladov.
 3/ Od januára 1995, vážený priemer úrokových mier z krátkodobých úverov súkromnému sektoru počas referenčného obdobia
 4/ na základe CPI.
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Tabuľka 6:  Slovenská republika – Platobná bilancia
(v mil. USD)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 
proj.

Bežný účet 

Vývoz tovarov a služieb 10.955 10.899 11.809 13.015 12.292 14.161 15.122 16.490

   Vývoz tovarov 8.579 8.831 9.639 10.720 10.229 11.914 12.632 13.812

   Vývoz služieb 2.376 2.068 2.170 2.295 2.063 2.247 2.490 2.678

Dovoz tovarov a služieb 10.643 13.156 13.816 15.349 13.167 14.619 16.776 18.281

   Dovoz tovarov (f. o. b.) 8.807 11.124 11.720 13.074 11.322 12.812 14.766 16.055

   Dovoz služieb 1.836 2.032 2.096 2.275 1.845 1.807 2.010 2.226

Čistý obchod s tovarom a službami 312 -2.257 -2.007 -2.334 -875 -458 -1.654 -1.791

Prijaté platby zo zahraničia .. .. 316 437 300 269 322 333

Poukázané platby do zahraničia .. .. 438 594 601 622 635 688

Čistý príjem zo zahraničia -14 -45 -122 -157 -301 -353 -313 -355

Bežné súkromné transfery zo zahraničia .. .. 543 646 465 345 500 ..

Bežné súkromné transfery do zahraničia .. .. 368 279 270 227 288 ..

Čisté súkromné bežné transfery 92 203 175 367 196 118 212 190

Čisté ofi ciálne bežné transfery .. .. .. -1 0 -3 -9 0

Saldo bežného účtu 390 -2.099 -1.954 -2.124 -980 -693 -1.755 -1.956

Kapitálový a fi nančný účet 

Čisté ofi ciálne kapitálové granty 46 30 0 71 160 91 78 105

Čistý príliv súkromných investícií spolu 380 295 121 1.107 1.379 2.751 1.243 4.914

   Čistý odliv priamych investícií 134 199 95 314 756 1.914 1.460 4.168

   Čistý príliv portfóliových investícií 246 96 26 793 623 837 -217 746

Čisté dlhodobé úvery 395 985 1.146 796 301 -345 -46 -166

   Čerpané 1.052 2.033 2.226 1.843 1.511 1.543 1.119 1.307

   Splatné 726 1.184 1.187 1.214 1.226 1.804 1.127 1.508

   Ostatné dlhodobé prílevy, čisté 69 136 107 167 16 -84 -38 35

Ostatné kapitálové toky, čisté 559 1.150 549 -145 -306 -1.025 593 945

    Čistý krátkodobý kapitál 91 882 581 27 84 -1.099 619 261

    Kapitálové toky a čisté kapitál.invest.

    Chyby a omyly 468 268 -32 -172 -390 74 -26 684

Rezervy, čistá zmena -1.771 -362 137 295 -555 -779 -112 -3.842

(záporné znamienko znamená nárast)

Ostatné série

Čisté rezervy (koniec roka, vr. zlata) 3.449 3.498 3.302 2.937 3.430 4.075 4.186 ..

Krytie dovozu rezervami (mesačný 
dovoz T a S)

.. 3,2 2,9 2,3 3,1 3,4 3,0 5,3

HDP (mil. USD) 19.147 20.506 21.079 21.996 20.204 19.742 20.459 22.623

Prameň: LDB a IMF, konzultácie podľa čl. IV, jún 2002



Štatistická príloha 207

Tabuľka 7:  Slovenská republika – obchod
(v miliónoch USD)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

A. Vývoz (fob, USD)

Potraviny a živé zvieratá (0) 431,3 331,3 332,1 343,4 306,9 300,1 346,7

Nápoje a tabak (1) 75,0 63,6 65,7 56,9 51,1 51,0 55,3

Suroviny (2) 437,2 393,4 409,4 382,6 388,7 385,3 418,5

Palivá a súvisiace produkty (3) 362,5 434,3 444,6 375,4 491,0 830,6 836,2

Živočíšne a rastlinné oleje a tuky (4) 9,2 12,1 14,8 19,8 15,3 14,4 18,1

Chemikálie a súvisiace produkty (5) 1.132,1 1.096,8 1.039,5 949,7 808,1 941,7 926,3

Polotovary (6) 3.469,1 3.379,5 3.272,6 3.201,4 2.792,5 3.172,7 3.472,8

Strojné a dopravné zariadenia (7) 1.614,7 2.047,0 2.737,3 3.982,7 4.040,5 4.690,7 4.887,9

Rôzne výrobky (8) 1.045,5 1.065,8 1.318,2 1.350,7 1.319,5 1.519,9 1.718,7

Ostatné (9) 2,3 7,3 4,7 4,1 15,3 7,6 10,5

Spolu 8.578,9 8.831,1 9.638,9 10.666,7 10.228,9 11.914,0 12.691,0

B. Dovoz (fob, USD)

Potraviny a živé zvieratá (0) 604,7 670,9 659,2 686,3 583,0 572,8 671,7

Nápoje a tabak (1) 96,1 120,3 122,4 116,3 130,2 106,1 117,2

Suroviny (2) 525,6 543,7 516,0 500,2 430,2 495,7 539,3

Palivá a súvisiace produkty (3) 1.535,1 1.861,4 1.826,9 1.534,0 1.460,4 2.236,4 2.234,6

Živočíšne a rastlinné oleje a tuky (4) 17,6 19,4 21,5 27,3 22,6 30,1 41,7

Chemikálie a súvisiace produkty (5) 1.189,2 1.282,1 1.354,0 1.382,1 1.279,3 1.399,1 1.514,4

Polotovary (6) 1.560,8 1.700,5 1.929,3 2.343,5 2.071,7 2.266,6 2.713,8

Strojné a dopravné zariadenia (7) 2.534,9 3.917,6 4.190,6 5.184,2 4.268,0 4.556,3 5.524,4

Rôzne výrobky (8) 698,0 995,6 1.046,5 1.294,4 1.075,5 1.148,9 1.325,2

Ostatné (9) 8,5 11,9 5,5 6,3 0,0 1,8 2,7

Spolu 8.770,5 11.123,4 11.671,9 13.074,6 11.320,9 12.813,8 14.685,0

Prameň: Štatistická príloha MMF, konzultácie podľa čl. IV, júl  2002.
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Tabuľka 8:  Slovenská republika – zahraničný dlh a dlhová služba

1997 1998 1999 2000 2001

I.   (v miliónoch USD)

A.  Čerpaný a nesplatený dlh (ČND)

Celkový dlhodobý dlh 5.443,6 7.347,6 7.874,4 8.573,1 8.570,6

       Verejný sektor 1.526,3 2.560,9 2.876,1 3.567,9 3.709,3

       Súkromný sektor 3.917,3 4.786,7 4.998,3 5.005,2 4.861,3

Krátkodobý 4.290,0 4.604,5 2.706,0 2.415,1 2.943,9

MMF 258,2 188,5 136,2 0,0 0,0

ČND spolu 9.991,8 12.140,6 10.716,6 10.988,2 11.514,5

B.  Dlhová služba 

Úroky 274,4 524,7 567,9 557,8 584,1

Amortizácia 1.154,4 1.274,5 1.391,8 1.837,7 1.087,1

Spätnné odkúpenie, MMF 67,7 80,3 60,0 132,8 0,0

Spolu 1.496,5 1.879,5 2.019,7 2.528,3 1.671,2

II. Koefi cienty (%)

Celkový ČND k HDP 47,4 55,2 53,0 55,7 56,3

Celkový ČND k Xgsict 1/ .. 86,1 82,1 74,4 72,3

Dlhová služba k Xgsict 1/ .. 13,3 15,5 17,1 10,5

Prameň: LDB.
Poznámky: 1/ Xgsict – vývoz tovarov, služieb, výnosy a bežné transfery.

Tabuľka 9:  Slovenská republika – ukazovatele fi nančného sektora

1999 2000 2001

A. Bankový systém 

1. Hĺbka a štruktúra

Úhrn domácich úverov (% HDP) 58,7 58,4 60,7

           z toho: úvery súkromnému sektoru a obyvateľstvu (% HDP) 36,3 30,3 24,1

Počet bánk s povolením prijímať peňažné vklady 26 23 21

Počet bánk so zahraničnou kapitálovou účasťou (%) 14 16 15

2. Efektívnosť a sila

Domáce úrokové rozpätie (%) 1/ 6,7 6,4 4,8

Rozpätie (5 ročný benchmark) výnosov z dlhopisov (bázické body) 2/ 248,0 181,0 56,0

Percentuálny podiel klasifi kovaných úverov 23,7 15,3 14,0

Návratnosť kapitálu -36,5 25,2 25,3

B. Akciový trh

Kapitalizácia (% HDP)  3/     23,3 23,7 23,6

Objem obchodov (% HDP) na bratislavskej burze cenných papierov  22,5 28,1 39,8

Počet kótovaných spoločností na burzách 4/ 1.014 926 906

Index cien akcií (1996=100) 43,3 51,7 68,0

Prameň: LDB, SNB, Bratislavská burza cenných papierov, DataStream a prieskum SB o regulácii a dohľade v bankovom sektore
Poznámky: 1/ Počítané ako rozdiel medzi úrokovými sadzbami z krátkodobých úverov a vkladov podľa tabuľky 5.
                   2/ Päťročný Eurobond denominovaný v euro nad nemeckým päťročným dlhopisom.
                   3/ Trhová kapitalizácia registrovaných spoločností na Slovenskej burze cenných papierov a BCPB
                   4/ Zahŕňa počet kótovaných spoločností na BCPB a Slovenskej burze cenných papierov.
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Tabuľka 10:  Slovenská republika – ukazovatele zraniteľnosti

1999 2000 2001

A. Trhové ukazovatele

Ročná percentuálna zmena priem. vým. kurzu (SKK/USD) 17,4 11,3 5,0

Ročná zmena úrok. výnosov zo ŠPP na primárnom trhu (%) -17,0 -51,9 5,4

Rozpätie (5 r. benchmark) výnosov z dlhopisov (bázické body) 1/ 248 181 56

Ročná zmena v indexe akciového trhu (%) -18,0 19,5 31,5

B. Rating rizík

Rating devízových záväzkov štátu (Moody‘s) 2/ Ba1 Ba1 Baa3

Rating devízových záväzkov štátu (Standard & Poor‘s) BB+ BB+ BBB-

C. Finančné

Ročný nárast reálnych domácich úverov (%) -8,3 -3,4 5,4

Devízové vklady ku celkovým vkladom, ultimum roka (%) 15,9 16,4 16,6

Klasifi kované pohľadávky komerčných bánk (% celk. úverov) 23,7 15,3 14,0

D. Ukazovatele krytia rezervami

Krytie dovozu rezervami (mesačný dovoz) 3,1 3,4 3,0

Rezervy ku krátkodobému dlhu 126,8 168,7 142,2

Rezervy/M2 27,5 31,8 29,9

E. Ceny

Ročná zmena v obchodných podmienkach (%) (%) -2,1 -0,2 -2,2

Ročné zhodnotenie reálneho efektívneho vým. kurzu  (%) 2,2 -9,8 -0,1

F. Externé

Saldo bežného účtu (% HDP) -4,9 -3,6 -8,6

Zahraničný dlh (% HDP) 53,0 55,7 56,3

G. Ukazovatele fi skálnej udržateľnosti

Celkový štátny dlh (% HDP) 3/ 40,1 44,1 43,0

Celkové saldo verejných fi nancií (% HDP) -4,2 -9,1 -8,5

Primárne saldo (Celkové saldo - úroky; % HDP) -1,1 -5,8 -4,5

Pramene: MMF, IFS máj 2002, NBS a LDB.
Poznámky:1/ Päťročný Eurobond denominovaný v euro nad nemeckým päťročným dlhopisom.
 2/ Od novembra 2001 stabilný výhľad; v r. 2002 - Baa3 pozitívny výhľad (zmena výhľadu v októbri). 
 3/ Vrátane dlhov, ktoré na seba prevzali konsolidačné agentúry v r. 1999-2000 a dlhopisov na reštrukturalizáciu bánk
     v hodnote 105 miliárd Sk (11% HDP) emitovaných v prvom štvrťroku 2001.   
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Tabuľka 11:  Slovenská republika – investičná klíma

Rok
Slovenská 
republika

Krajín s 
porovnateľ-
ným HDP

Krajiny s naj- 
vyšším HDP

priemer priemer

Prostredie pre súkromné investície

Súkromné investície/Hrubé domáce fi xné investície (%) 1995-1999 .. 77,9 79,0

Domáce úvery súkromnému sektoru (stav, % HDP) 2000 30,3 48,4 136,3

Reálna úroková miera z úverov 1/ 2001 3,7 .. ..

Najvyššia marginálna daň z príjmu právnických osôb (%) 2000 25 .. ..

Úverový rating podľa Euromoney Sep-01 .. 57,2 90,2

Súhrnný rizikový rating ICRG Mar-02 73,5 73,8 83,7

Rating rizika inštitucionálnych investorov Sep-01 .. 49,5 85,3

Vnútorné a vonkajšie podnikové prostredie a vzťahy

ICRG rating korupcie (1-6, od zlého po dobrý) Okt-01 4

ICRG rating kvality štátnej správy (1 - 6) Okt-01 3

ICRG rating vynutiteľnosti práva (1 - 6) Okt-01 4

Otvorenosť

Obchod (dovoz + vývoz)/HDP (%) 2001 133,8 56,7 44,0

Príliv PZI (čistý, % HDP) 2001 7,1 3,3 4,1

Člen WTO? 1995 Y

Infraštruktúra

Cesty s pevným povrchom, % z celkovej dĺžky 1999 86,7 47,3 92,9

Vozidlá (na 1000 obyvateľov) 2000 260 191 ..

Cena telefonického hovoru do USA (USD za 3 min.) 2000 1,1 2,4 1,8

Používatelia internetu (na 10,000 obyvateľov) 1999 39 763 2.988

Spotreba elektrickej energie (kWh na osobu) 1999 4.216,2 2.427 8.496

HDP na jednotku energetickej spotreby 
(v parite kúpnej sily ($) na kg ropného ekvivalentu)

1999 3,2 4,7 4,8

Mzdy a produktivita

Minimálna mzda (USD za rok) 1995-99 1.063,5 .. ..

Náklady práce na pracovníka vo výrobe (USD za rok) 1995-99 3.829,4 .. ..

Pridaná hodnota na pracovníka vo výrobe (USD za rok) 1995-99 11.066,7 .. ..

Pracovníci so stredoškolským vzdelaním (% pracovnej sily)  2/ 1998 91,1 .. ..

Výdavky na výskum a vývoj (% z HND) 1995 1,0 1,0 2,3

Prameň: WDI.
Poznámky: 1/ na základe indexu spotrebiteľských cien
                   2/ Vrátane neukončeného stredoškolského vzdelania.
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Tabuľka 12: Slovenská republika – ukazovatele rozvojových cieľov milénia 

1990 1995 1999 2000

1 Do roku 2015 odstrániť extrémnu chudobu a hlad = znížiť percento chudoby a podvýživy (príjem pod 1 USD na 
deň) o polovicu z úrovne roku 1990 

Populácia s príjmom pod 1 USD na deň (%) 2,0 .. .. ..

Pasca chudoby pri 1 USD na deň (%) 0,5 .. .. ..

Percentuálny podiel príjmu resp. spotreby najchudobnejších 20% 11,9 .. .. ..

Prevalencia detskej podvýživy (% detí do 5 rokov) .. .. .. ..

Populácia pod minimálnym potravinovým energetickým príjmom (%) .. .. .. ..

2 Zabezpečiť všeobecné základné vzdelanie – cieľ do roku 2015 = čistá dochádzka 100 

Čistá dochádzka na základnom stupni (% relevantnej vekovej skupiny) .. .. .. ..

Hrubá dochádzka na základnom stupni (% relevantnej vekovej skupiny) 1/.. .. 102,9 ..

Percento kohorty končiacej prvý stupeň  (%) .. .. .. ..

Miera gramotnosti mládeže (% vekovej skupiny 15-24) .. .. .. ..

3 Podporovať rodovú rovnosť – cieľ do roku 2005 = koefi cient vzdelania 100 

Pomer dievčat ku chlapcom na základných a stredných školách (%) 98,1 95,2 96,8 ..

Pomer mladých gramotných žien a mužov (% vekovej skupiny 15-24) .. .. .. ..

Pomer žien zamestnaných v nepoľnohospodárskych sektoroch (%) 30,7 45,8 46,7 ..

Podiel poslankýň v národnom parlamente (%) 10,0 .. 21,0 ..

4 Znížiť detskú úmrtnosť do roku  2015 = znížiť úmrtnosť detí do 5 rokov na polovicu úrovne z roku 1990 

Detská úmrtnosť do 5 rokov veku (na 1,000) 14,1 13,1 .. 9,7

Miera novorodeneckej úmrtnosti (na 1 000 živých pôrodov) 12,0 11,0 8,3 8,3

Očkovanie, osýpky (% detí do 12 mesiacov) .. 99,0 99,0 ..

5 Zlepšiť zdravotný stav rodičiek – cieľ do roku 2015 = znížiť úmrtnosť rodičiek o tri 
štvrtiny v porovnaní s rokom 1990 

Koefi cient úmrtnosti rodičiek (modelovaný odhad, na 100,000 živých pôrodov) .. 14,0 .. ..

Pôrody s asistenciou kvalifi kovaných zdravotníkov (% celkového počtu) .. .. .. ..

6 Do roku 2015 zastaviť nárast výskytu HIV/AIDS, malárie a ostatných chorôb

Prevalencia HIV, ženy (% vekovej skupiny 15-24) .. .. 0,2 ..

Prevalencia antikoncepcie (% žien vo vekovej skupine 15-49) .. .. .. ..

Počet detí osirotených vďaka HIV/AIDS .. .. .. ..

Incidencia tuberkulózy (na 100,000 obyvateľov) .. .. 28,0 ..

Prípady tuberkulózy zistené pod DOTS (%) .. .. 36,0 ..

7 Do roku 2015 zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť 

Výmera lesov (% celkového územia) 41,1 .. .. 42,5

Štátom chránené územia (% celkového územia) .. 21,8 22,6 ..

HDP na jednotku energetickej spotreby (v parite kúpnej sily ($) na kg 
ropného ekvivalentu)

2,2 2,7 3,2 ..

Emisie CO2 (v tonách na obyvateľa) 8,1 7,6 7,1 ..

Prístup k bezpečným vodným zdrojom (% obyvateľstva) .. .. .. 100,0

Prístup k  hygienickým zariadeniam (% obyvateľstva) .. .. .. 100,0

8 Do roku 2015 rozvinúť globálne partnerstvo pre rozvoj 

Miera nezamestnanosti mládeže (% pracovnej sily vo veku 15-24) 2/ .. 24,8 32,2 35,2

Pevné linky a mobilné telefóny (na 1,000 obyvateľov) 135,2 210,7 429,6 519,4

Osobné počítače (na 1,000 obyvateľov) .. 41,0 109,3 136,9
Prameň: Ukazovatele svetového rozvoja a Štatistický úrad SR.
Poznámky: 1/ Koefi cient školskej dochádzky v rokoch 1999-2000 podľa štatistiky UNESCO.

2/ Prameň údajov za r. 2000: Štatistický úrad SR – Sociálne trendy v Slovenskej republike 2001.
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