
Čo mô�u robiť na skvalitnenie podnikateľského prostredia
podnikatelia a čo �tát

Vážené dámy, vážení páni,

podnikateľské prostredie e�te pred tromi-�tyrmi rokmi nebolo ústrednou témou

diskusií o ekonomických a sociálnych problémoch Slovenska. Dominovali témy ako

napr. expanzívna fi�kálna politika, vysoké úrokové miery, nedostupnosť úverov a pod.

A� po roku 1998 � a trúfam si povedať �e vo významnej miere aj vďaka MH � sa

vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia stalo jednou z hlavných priorít

hospodárskej politiky.

To treba nesporne pova�ovať za pozitívny posun. Na druhej strane v�ak nie je

dobré, �e ani zďaleka neexistuje v�eobecná zhoda � ba naopak, sú diametrálne rozdiely

� v tom, čo to vlastne dobré podnikateľské prostredie je.

Mnohí politici a �tátni úradníci pova�ujú za príspevok k zlep�eniu

podnikateľského prostredia napr. prijímanie tzv. eurozákonov. Tieto mali najvy��iu

prioritu v legislatívnom procese, pri schvaľovaní vo vláde, či práve v týchto dňoch

v parlamente. Pritom nemusím byť �iadnym prorokom, keď si u� dnes dovolím

kon�tatovať, �e aplikácia mnohých z nich v blízkej budúcnosti prinesie slovenským

podnikom komplikácie, �e zhor�í podnikateľské prostredie. Hlavnými dôvodmi je časový

stres pri príprave a prijímaní a absencia diskusie o mo�ných dôsledkoch.

Po príklady nemusím chodiť ďaleko

•  Zákonník práce namiesto spru�nenia trhu práce tento len e�te viac

zdeformoval,

•  Zákony o odpadoch a obaloch zavádzajú nové poplatkové povinnosti

a idú ďaleko nad rámec toho čo si dovolia i omnoho bohat�ie krajiny,

sú len niekoľkými ilustráciami.

Ďal�ím konkrétnym príkladom deformácie podnikateľského prostredia, ktorá je

vydávaná za jeho zlep�enie, je napr. pau�álna daň. Pau�álna daň nerie�i základný
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problém ná�ho daňového systému, ktorým je celý rad diskriminácií majúcich za

následok nerovnaké zdaňovanie rovnakých aktivít. Pau�álna daň je len ďal�ou

deformáciou, prostredníctvom ktorej sa umo�nil únik určitej skupine podnikateľov pred

jedným zo zlých parametrov podnikateľského prostredia.

Iní politici, ale i niektoré podnikateľské organizácie zase volajú po aktívnej úlohe

�tátu, ktorý by podľa nich mal podporovať to či ono perspektívne alebo - podľa nich -

�pecifické odvetvie. Pod vytváraním priaznivého podnikateľského odvetvia si tak

predstavujú poskytovanie finančných, legislatívnych alebo administratívnych

zvýhodnení.

Je preto potrebné veľmi jasne povedať, �e ani v chvate schvaľované zákony, ani

selektívna hospodárska politika, nie sú príspevkom ku skvalitňovaniu podnikateľskeho

prostredia, ale naopak sú jeho deformáciou.

Z uvedeného vyplýva, �e nevyhnutným predpokladom k tomu, aby diskusie

o podnikateľskom prostredí mali vôbec nejaký zmysel, je potrebná v�eobecne

akceptovaná definícia podnikateľského prostredia.

Podľa môjho názoru najstručnej�ie mo�no definovať kvalitné podnikateľské

prostredie ako dobré podmienky pre slobodné podnikanie (s dôrazom na slobodné).

Základom úspechu trhovej ekonomiky je iniciatíva súkromných vlastníkov, ktorí

sa sami rozhodujú, ako nalo�ia s vlastným majetkom, či a za akých podmienok

dobrovoľne vstúpia do zmluvných vzťahov s inými.

Zjednodu�ene preto mo�no povedať, �e v�etko čo roz�iruje ochranu súkromného

vlastníctva a slobodu podnikania, skvalitňuje podnikateľské prostredie.

Ka�dý zásah do súkromného vlastníctva alebo obmedzenie slobody podnikania

(ktoré nie je absolútne nevyhnutné) znamená zhor�enie podnikateľského prostredia.

Sem patrí samozrejme aj ka�dé naru�enie rovnosti, zvýhodnenie niektorých na úkor

ostatných.

Medzi základné parametre podnikateľského prostredia teda patria:
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•  Stabilná a spravodlivá právna úprava ekonomických vzťahov

•  Efektívna vymo�itelnosť práva v reálnom čase

•  Minimalizácia administratívnych preká�ok vstupu do podnikania

a minimalizácia administratívnej regulácie výkonu podnikateľskej činnosti

•  Nízke daňové a odvodové zaťa�enie a jeho spravodlivé rozlo�enie.

Vážené dámy a páni,

Pri skúmaní úlohy �tátu vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu mo�no

kon�tatovať, �e �tát si neplní dostatočne tie funkcie, kde je nenahraditeľný � napr. pri

zabezpečení vymo�iteľnosti práva.

Naopak nadmernú aktivitu vykonáva a preberá na seba pri prerozdeľovaní

zdrojov, čo je vidieť na narastúcom podiele verejných výdavkov na HDP. To je následne

príčinou neúnosného daňového a poplatkového zaťa�enia podnikateľov.

Nerobí nevyhnutné reformy sociálneho systému, �kolstva a zdravotníctva, ale

neodôvodnene alebo neadekvátne obmedzuje zmluvnú slobodu v pracovných vzťahoch,

v regulácii hospodárskej súťa�e alebo v zahraničnom obchode.

Neustále ukladá podnikateľom nové a často neprimerané povinnosti od ekológie

a� po technické predpisy.

V tomto výpočte by bolo mo�né dlho pokračovať, jednoznačne v�ak mo�no

kon�tatovať, �e práve �tát a jeho zásahy do ekonomiky sú hlavnou príčinou plazivého

zhor�ovania podnikateľského prostredia.

Takéto a podobné trendy v činnosti �tátu samozrejme nie sú len �pecifikom

Slovenska. Na príklade iných krajín mô�eme vidieť, �e zásadné zvrátenie trendu

zhor�ovaniu podnikateľského prostredia zo strany �tátu nie je jednoduché a väč�inou sa

udialo pri naplnení týchto troch podmienok:

•  Krízový stav verejných financií (koniec 80. rokov � krach centrálne

plánovaných ekonomík, 80. a 90. roky - problémy tzv. �tátu blahobytu
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v niektorých vyspelých západných krajinách, Nový Zéland, Maďarsko,

Chile)

•  My�lienky, t.j. ideové východiská pre zvy�ovanie ekonomickej slobody

a obmedzeniu úloh �tátu

•  Ochotu a schopnosť politikov presadiť ich realizáciu.

Prvé dve budú na Slovensku pomaly splnené, musíme si len počkať aj na

splnenie tej tretej.

Vážené dámy a páni,

Na svoju teraj�iu stoličku som pri�iel zo súkromnej firmy. Pova�oval som za

samozrejmé, �e hlavným bojovníkom za zlep�enie podnikateľského prostredia budú

podnikatelia, resp. ich organizácie. Mô�em v�ak povedať, �e moje skúsenosti to

nepotvrdili a �e tvrdenie o kľúčovej úlohe podnikateľov pri zlep�ovaní podnikateľského

prostredia je mýtus. Práve naopak, organizácie podnikateľov sú často iniciátormi

opatrení �tátu na jeho zhor�ovanie.

Ako príklad mô�em uviesť AZZZ � jej vedenie aktívne podporilo zlý,

antipodnikateľský Zákonník práce (pritom zastupovanie záujmov podnikateľov

v pracovnej legislatíve je základná, ak nie dokonca jediná opodstatnená úloha tejto

organizácie) a súčasne totálne bojovalo proti odstráneniu deformácie cien plynu (proti

skutočným záujmom väč�iny podnikateľov a teda aj ich členstva).

V podnikaní v�dy existuje poku�enie dosiahnúť prospech nie prostredníctvom

konkurenčných výhod na trhu, ale prostredníctvom ovplyvňovania �tátnej moci či

politického mechanizmu. Väč�ina podnikateľských organizácií má preto aspoň časť

svojej agendy zameranú na získavanie podpory od �tátu pre svojich členov alebo aspoň

pre jej vedenie. Táto podpora mô�e mať najrôznej�ie podoby � od priamych dotácií

z verejných financií a� po vytváranie bariér vstupu na trh alebo legislatívnu či

administratívnu ochranu pred konkurenciou. To má v�dy za následok neefektívnu

alokáciu zdrojov a v konečnom dôsledku to znamená vyťahovanie peňazí z vreciek

daňových poplatníkov či iných podnikateľov.
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Okrem klasických okruhov podnikateľského lobbingu, akými sú priame dotácie

napr. v poľnohospodárstve či doprave alebo zavádzanie bariér v zahraničnom obchode

(clá, dovozné kvóty) v posledných rokoch sa vystupňoval tlak na vytváranie �peciálnych

prerozdeľovacích re�imov prostredníctvom mimorozpočtových fondov (v minulosti Fond

na podporu zahraničného obchodu, teraz Recyklačný fond � oba prebojúvané AZZZ,

alebo Slovenský audiovizuálny fond). Ich spoločným znakom je napĺňanie z povinných

príspevkov podnikateľov, pričom okruh mo�ných poberateľov podpôr je podstatne u��í.

V poslednom období sa vystupňoval aj tlak na administratívne obmedzovanie

prístupu nových subjektov do odvetvia prostredníctvom zákonného zakotvovania

postavenia a právomocí rôznych profesných komôr � od architektov a� po ekológov,

kominárov, vodohospodárov a zdravotné sestry. Najčastejčie sú podporené rétorikou o

�potrebe zvý�iť kvalitu poskytovaných slu�ieb�, v skutočnosti v�ak najčastej�ie ide

o ochranu tých čo na trhu (vrátane trhu práce) u� sú, pred novými konkurentami.

Samozrejme, nechcem tým povedať, �e negatívne skúsenosti platia na v�etky

organizácie podnikateľov a na v�etkých ich členov. Je v�ak skutočnosťou, �e aj

v prípade podnikateľov platí, �e malé organizované skupinky konajú často na úkor

pasívnej väč�iny.

Nie náhodou v krajinách, kde boli realizované úspe�né ekonomické reformy,

ideovú náplň nečerpali politici z návrhov podnikateľských organizácií, ale opierali sa

o intelektuálny potenciál nezávislých ekonomických in�titúcií.

Príkladom sú reformy M. Tatcherovej opierajúce sa o In�titút Adama Smitha,

Reaganove opatrenia in�pirované návrhmi z dieľne The Heritage Foundation, či reformy

v Chile a Novom Zélande realizované s podporou tzv. Chicagskej �koly.

Preto, pokiaľ chcú podnikatelia naozaj lep�ie podnikateľské prostredie, musia

prehodnotiť, či ho ich návrhy naozaj zlep�ujú, alebo len deformujú a či ich reprezentanti

naozaj bojujú za lep�ie prostredie pre v�etkých alebo len pre seba.


