Dva hlavolamy
Čo je „je“ podľa ministra hospodárstva
V rámci vyšetrovania prípadu Clinton - Lewinská prišla reč na to, čo je to vlastne sex. Bill Clinton vtedy
vyriekol slávne slová: „To závisí od toho, čo slovo „je“ je. Veru. Napríklad: je jablko ovocie? Je. Ale nie
úplne, lebo nie všetko ovocie je jablko. Alebo: je jablko ovocie? Nuž, ak si pod „je“ predstavujem iba
to, že je ovocím teraz, ale predtým nebolo, tak nie je. Lebo „je“ môže znamenať nielen „je a bolo“ ale
aj „je ale nebolo“. Aj takto sa dá debatovať Napríklad aj o tom, či zvýhodňovanie predstaviteľov iných
štátov na úkor ich občanov pri predaji našich zbraní je korupciou, ak je „niekde“ zaevidované, alebo
nie je. Mne pripadá ako snaha o vykročenie Slovenska cestou širšieho uplatňovanie darebáckych
spôsobov v obchode s darebáckymi krajinami. Pán minister ale hovorí, že to takáto snaha nie je. Iste.
Otázka: Čo tentoraz myslí pán minister pod „nie je“.

Minister hospodárstva v Singapure
Členovia vlád by sa mali na svojich zahraničných služobných cestách venovať menej dohodám o
„prehlbovaní hospodárskej, kultúrnej a športovej spolupráce“. Mali by ho nechať na „tých dole“
a zamerať sa viac na skúsenosti iných vlád s vytváraním takých ekonomických a spoločenských
pravidiel, ktoré vedú ku skvalitňovaniu života. Tak som sa spočiatku snažil vnímať aj minuloročnú
služobnú cestu ministra hospodárstva do Singapuru. Pán minister je v slovenskej vláde zodpovedný
za kvalitu podnikateľského prostredia, jeho konkurencieschopnosť, tak som očakával, že príde
a zverejní informácie o tom, ako by sme sa Singapuru mohli priblížiť. Ide totiž o krajinu, ktorá je práve
v tomto smere ďaleko pred nami. Uvediem niekoľko medzinárodných porovnaní: 1. Podľa Svetovej
banky (Doing Business 2007) má Singapur najlepšie podnikateľské prostredie na svete. My sme až na
mieste tridsaťšesť. 2. Podľa Transparency International (2006) má Singapur piatu najnižšiu mieru
vnímanej korupcie na svete so skóre 9,4, kým my sme na štyridsiatom deviatom mieste so skóre 4,7
(10 znamená nulovú korupciu). 3. Podľa správy IMD merajúcej konkurencieschopnosť (World
Competitiveness Yearbook, 2006) je Singapur treťou najúspešnejšou krajinou na svete, my sme až na
tridsiatom deviatom mieste. 4. Podľa Svetového ekonomického fóra (Competitiveness Report 20062007) má Singapur druhé najkvalitnejšie vzdelávanie na svete so šiestimi bodmi, Slovensko je na
štyridsiatom deviatom mieste so skóre 3,9. 5. Dokonca aj podľa správy UNDP (súčasť OSN) o kvalite
života (HDI Report, 2006) je Singapur ďaleko pred nami, je na dvadsiatom piatom mieste, kým my až
na štyridsiatom druhom.
Informácie, ktoré sa v súvislosti so služobnou cestou pána ministra objavili na stránke rezortu ma dosť
sklamali. Najlepšie skúsenosti Singapuru s vytváraním podnikateľského prostredia, so skvalitňovaním
života boli spomenuté len okrajovo. Zato je tam kopa iných informácií. Napríklad: Podľa
Singapurskeho prezidenta je Singapur susedom Slovenska – v abecede. Zo Singapuru dovážame cín
a kakaové bôby. Cesta do Singapuru trvala šestnásť hodín a boli na nej dve medzipristátia.
Otázka: O koľko klesne u nás korupcia, ak dovezieme dvojnásobok kakaových bôbov zo Singapuru?
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