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Za korupciu nesú vinu úradníci
DISKUSNÉ FÓRUM 
Podľa ministra financií 
by verejné inštitúcie 
potrebovali „upratať“. 

Bratislava – Slovensko v dobieha-
ní Západu v posledných rokoch 
zaostáva a niekdajší stredoeuróp-
sky tiger spomalil. O tom, čo po-
trebuje, aby sa znova naštartoval 
a využil všetok svoj potenciál, sa 
na poslednom diskusnom fóre 
Dobehne tiger do cieľa rozpráva-
li predstavitelia siedmich politic-
kých strán. Hospodárske noviny 
prinášajú najdôležitejšie momenty 
z diskusie. 

Na svedomí úradníkov
Podnikateľské prostredie, ktorého 
kvalita je zásadná pre rast eko-
nomiky, sa u nás podľa priesku-
mov z roka na rok zhoršuje. Za 
najväčší problém firmy považujú 
korupciu a nevymožiteľnosť prá-
va. Minister financií Peter Kaži-
mír uznal, že verejné inštitúcie by 
potrebovali „upratať“. „No kvôli 
partokratizmu túto úlohu nezvlá-
dame a s tým je spojený aj výstup 
týchto inštitúcií,“ uviedol. Zároveň 
dodal, že „najväčším nepriateľom 
každej vlády sú úradníci“. Podľa 
Kažimíra sú totiž oni zdrojom 
základného pocitu korupcie, lebo 
majú na starosti všetky povolenia 
a sú za ohýbaním zákonov, toho, 
čo je dovolené a rozumné. „Stačí 
sa pozrieť, čo všetko potrebuje 
človek, keď si chce otvoriť malú 
kaviareň s piatimi stoličkami. To 
nie je normálne, to je tá preregulá-
cia, to je to, čo ničí a demotivuje,“ 
skonštatoval. 

Vec, ktorá túto situáciu ovplyv-
ňuje, je však aj samotná motivá-
cia, ktorú úradníci cítia. Predseda 
strany Progresívne Slovensko Ivan 
Štefunko poukázal, že ak chýba, 
ľahko sa nechajú ovplyvniť. „Pre-
sadzoval by som, aby sme mali už-
šiu, ale veľmi kompetentnú a dob-
re platenú úradnícku vrstvu, kto-

rá bude mať niekedy aj kontakt 
s reálnym životom,“ uviedol. To, 
že úradníkov je priveľa, si myslí 
aj Kažimír, no zmena tohto stavu 
je kvôli odborom veľmi ťažká. „Te-
raz ideme urobiť dohodu o zásad-
nom zvýšení platov v štátnej sprá-
ve. Mohli by sme využiť túto situ-
áciu,“ skonštatoval. Dodal však, že 
to nebude ľahké a dosiahnu zrej-
me iba povinný personálny audit. 
Poslanec za stranu OĽaNO Edu-
ard Heger však poukázal, že štátu 
sa darí nájsť kvalitných úradníkov 
aj teraz. „Inštitút finančnej politi-
ky a Útvar Hodnoty za peniaze sú 
ukážkou toho, že viete dostať do 
štátnej správy aj tých, ktorí vedia 
a sú efektívni,“ vysvetlil. 

K záväzku znížiť podnikateľské 
regulácie sa najotvorenejšie pri-
hlásila Jaroslava Lukačovičová zo 
strany Spolu, ktorá by tento závä-
zok mala mať aj v programe. Ako 
totiž vysvetlila, začínajúci podni-
kateľ si ani nevie predstaviť, aká 

byrokratická smršť ho čaká. Tak-
tiež podľa nej nepomáha ani sú-
časný systém pokút, keďže by 
„mal byť motivujúci, ale u nás to 
tak ani zďaleka nie je,“ skonštato-
vala. Napomenutie podľa Lukačo-
vičovej môže fungovať efektívnej-
šie ako nezmyselná pokuta za to, 
že podnikateľ zabudol vyplniť ur-
čité políčko. 

Automobiliek je veľa
Naša ekonomika a jej rast závisí 
vo veľkej miere od automobilové-
ho priemyslu, celkovo totiž u nás 
fungujú tri automobilky, štvrtá 
sa dokončuje a dve ďalšie zvažu-
jú rozvinúť u nás svoju aktivitu. 
Ako uviedol Ivan Švejna zo strany 
Most-Híd, naša štruktúra ekono-
miky je na automobilkách, nie je 
tu výskum a vývoj, ale sme mon-
tážna dielňa. Keď príde kríza, bu-
de to problém. Aj podľa ďalšieho 
koaličného partnera, a to Radova-
na Baláža z SNS, je táto orientácia 

na jedno odvetvie nebezpečná 
a mali by sme hľadať iné sektory, 
ktoré by mohli byť ďalšími pod-
pornými stĺpmi našej ekonomiky. 
„Slovensko má obrovský dar, a to 
cestovný ruch. Veľa sa o tom hovo-
rí, ale doteraz neboli vízie o tom, 
ako ho vyzdvihnúť tak, aby bol 
jedným z trvalých prínosov,“ tvr-
dí Baláž.

Učitelia na vine
Ďalším veľkým problémom našej 
ekonomiky je nedostatok kvalifi-
kovanej pracovnej sily, ktorý je úz-
ko spojený so stavom nášho škol-
stva. Situáciu priznal aj Kažimír, 
najväčšia chyba bola podľa neho 
decentralizácia školstva. Taktiež 
sa vyslovil, že za stav školstva mô-
žu z veľkej časti učitelia. „Ak sme 
šokovaní výsledkami v medzi-
národnom meraní PISA, tak je to 
v prvom rade výsledok našich uči-
teľov. To znamená všetkých ľudí, 
ktorí v školstve pracujú,“ uviedol. 

Práve preto nesúhlasí s plošným 
zvyšovaním platov a „lepšie platiť 
má význam jedine nových učite-
ľov“. To, že starší učitelia sú horší 
ako tí mladí, je však podľa Štefun-
ka iba legenda, ktorá sa neopiera 
o reálne základy. 

Slovensko zároveň už dlho trpí 
odlevom mozgov do zahraničia, 
čo iba zvyšuje nedostupnosť pra-
covnej sily. Podľa Eugena Jurzycu 
zo strany SaS je aj preto dôležité 
zrýchliť naše dobiehanie Západu. 
Práve kvôli veľkým ekonomic-
kým rozdielom „dochádza k odle-
vu tých pracovitých, šikovných ľu-
dí. Odchádzajú tí, čo majú šancu 
na vyššie vzdelanie, a prichádza-
jú tí s nižším,“ uviedol. Nepomô-
že preto podľa neho nejaký kon-
krétny vládny program, ale jedine 
výkonnejšia ekonomika. Heger do-
dal, že mnohí z tých, čo odišli, by 
sa aj vrátili a chceli by začať pod-
nikať, no kvôli prílišným reguláci-
ám a byrokracii majú často strach. 

Kristína Votrubová ©hn

kristina.votrubova@mafraslovakia.sk

Na diskusnom fóre Hospodárskych novín vystúpilo viacero politických zástupcov.  SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
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