Dánsko
Kde je ten úspěch státu sociálního blahobytu?
Dan Vořechovský
Dánsko patří mezi nejbohatší země na světě. Pravidelně se objevuje ve srovnávacích statistikách na
předních místech. V celosvětovém srovnání na základě hubého domácího produktu (HDP) na hlavu,
přepočteno na domácí ceny, se Dánsko umístilo na osmém místě. Odhlédneme-li od daňových rájů, u nichž
je údaj o HDP výrazně zkreslen, skončilo dokonce na pátém místě. Může se pochlubit stabilním tempem
hospodářského růstu, měřeno HDP, když v devadesátých letech dosáhlo průměrného tempa růstu 2,0%, což
bylo více než u mnoha jiných států EU. I přes zakolísání v roce 2003, kdy se reálný HDP nezměnil, nabrala
ekonomika znovu na dynamice v minulém roce s růstem 2,25%. Růst cenové hladiny je také příznivý a
pohybuje se dlouhodoběji kolem 2%, v roce 2004 1,2%. Ve srovnání se zbytkem Evropské Unie je Dánsko v
boji proti nezaměstnanosti daleko úspěšnější, vykazuje stabilní úroveň míry nezaměstnanosti pod 6% (6,4 %
v roce 2004, výhled na rok 2005 počítá se snížením na 5,9%). Od roku 1997 Dánsko dosahuje každoročně
přebytku státního rozpočtu a úspěšně snižuje svou zadluženost. Vidíme, že z makroekonomického hlediska
je na tom Dánsko velice dobře, jako jedna z mála zemí dokáže držet nízkou míru nezaměstnanosti a cenové
hladiny a dosahovat stabilního hospodářského růstu. To vše s dlouhodobě fiskálně zodpovědnou vládou.
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Dánsko je typickou zemí praktikující hospodářskou politiku státu blahobytu. Je to země s jednou z nejvyšších
daňových zátěží na světě a rozsáhlým přerozdělováním prostředků. Stát se v Dánsku chopil otěží
ekonomického vývoje a v zájmu blahobytu se snaží o moderní pojetí společnosti: minimální chudobu,
štědrou sociální záchrannou síť, bezplatné zdravotnictví a školství, čisté životní prostředí, nízkou kriminalitu
a rovnost v rozdělování národního důchodu. K naplnění těchto cílů stát potřebuje značné prostředky a proto
je v Dánsku tak velká daňová zátěž. Je otázkou, zda to není spíše ke škodě a to přímo ke škodě celé
společnosti. Jak se daří naplňovat ideály sociálního státu blahobytu a jaké jsou jeho důsledky?

Jak je to s nezaměstnaností?
V roce 2004 žilo v Dánsku zhruba 5,4 milionu obyvatel. V produktivním věku bylo 3,5 milionu obyvatel.
Pracovní síla čítala (pouze) 2,86 milionu lidí. Ze sociálních dávek (vyjma studentů) žilo v Dánsku v roce 2003
1,57 milionu lidí, z toho bylo 672 tis. penzistů. Na sociálních dávkách tak bylo 897 tis. lidí v produktivním
věku. Fakticky nezaměstnaných (bez práce) lidí tak bylo 26%. Kdybychom chtěli odhadnout skutečnou míru
nezaměstnanosti tak, aby byla srovnatelná s metodikou a údaji v jiných zemích, dostali bychom se na číslo
15%. Taková je skutečná porovnatelná míra nezaměstnanosti v Dánsku.
Ve statistice pracovní síly je zahrnuto 2,86 milionu obyvatel, z nichž 35,2% pracuje pro stát. V soukromém
sektoru, který jediný platí daně, pracuje zbylých 1,74 milionu lidí. Tito lidé vydělávají na zbytek populace. Jen
z daní placených těmito lidmi žije v Dánsku 44% celkové populace (nepočítaje děti). Jde přibližně o 2,4
milionu lidí, kteří jsou neproduktivní v tom smyslu, že nevytvářejí hodnotu. Celý nákladný systém státního
přerozdělování tak financuje pouze 32,3% lidí žijících v Dánsku. To je důsledek státu sociálního blahobytu.
Čím dál větší procento lidí (čistých daňových příjemců) žije na úkor jiných lidí (čistých daňových plátců).
Tento trend je ekonomicky ale i logicky neudržitelný.

1

Dánsko a daně
Dánsko má pravděpodobně nejvyšší daňové zatížení vůbec. Jeho charakteristickým rysem je
neuvěřitelná složitost. Daňoví poradci v Dánsku se musejí specializovat jen na určité oblasti daňového
práva, protože celek téměř není možné obsáhnout.
Dánský daňový systém je založen především na osobních daních z příjmů, které tvoří přibližně 50%
všech daňových příjmů. Daň z příjmů (u zaměstnanců) se skládá ze státní a místní daně. Celkově je
minimální mezní daňová sazba 43%, maximální dosahuje 63% (snížena z 69% v 90.letech!), v které se
nachází 40% daňových poplatníků. Od daně jsou osvobozeny příjmy do 37 tis. dánských korun ročně
(přibližně 430 euro měsíčně). Dánové také platí 8% příspěvek na nezaměstnanost a 1% na sociální
pojištění. Dále platí příspěvky na podporu zaměstnanosti a členové církve i církevní daň. Tyto daně jsou
přitom zaměstnancům strženy zaměstnavatelem, takže zaměstnanec pořádně neví, kolik procent vlastně
odvádí. Průměrný Dán tak při výplatě dostane 45% svého hrubého příjmu. Tím zdaňování v Dánsku zdaleka
nekončí.
Daň z přidané hodnoty činí v Dánsku 25% a je univerzální (výjimku, tedy 0%, mají vzdělávání, finanční
služby, pojištění, noviny a přeprava osob). Výše DPH je navíc v přímém rozporu s konceptem státu
blahobytu, protože nejvíce tato daň dopadá na nejnižší příjmovou skupinu obyvatel. Na zboží jsou také
uvaleny speciální daně, které se liší výrobek od výrobku. O tom mnoho Dánů ani neví, takové informace má
pouze výrobce.
Spotřební daně jsou uvaleny na motorová vozidla, energii, alkohol a tabákové výrobky. Velmi zajímavá je
zejména daň na motorová vozidla, která se pohybuje v rozmezi 105%-180%. K té se dále připočítává i DPH.
Nákup automobilu se tak může „prodražit“ i o více než 200%! S tím souvisí i povinné pulroční kontroly stavu
vozidel (včetně nových), které stojí přibližne 400 dánských korun (57 euro).
Dánsko je také lídrem v uvalování tzv. zelených daní (environmentálních daní), které mají přispět k
ochraně životního prostředí. Této dani tak navíc podléhají voda, pohonné hmoty a spotřeba energie. I v
důsledku této daně jsou pohonné hmoty třikrát dražší než v USA.
Daň z příjmů právnických osob je relativně příznivá a dosahuje 30%. I tak patří k nejvyšší na světě a to
navzdory jejímu průběžnému snižování.
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Celková daňová zátěž byla odhadnuta na 75% a je nepatrně vyšší než v dalším státu blahobytu, Švédsku.
Ve srovnání s těmito zeměmi jsou Česká republika a Irsko „daňovými ráji“.
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Vysoké daně = úspěšný stát blahobytu?
Jak úspěšný je dánský stát blahobytu v boji za lepší společnost. Daří se mu odstranit chudobu, kriminalitu,
udržet rodinu, dosáhnout kvalitního zdravotnictví a školství?
•

Kriminalita

Boj proti kriminalitě je cílem nejen státu blahobytu, ale každého demokratického státu. Příčin krminality je
mnoho, patří mezi ně i chudoba, špatné rodinné zázemí či nerovnost příjmů. Proti těmto společenským
neduhům bojuje dánský stát a to nejen v zájmu snížení kriminality.
V rozmezí let 1935 až 1960 byl v Dánsku počet spáchaných trestných činů za rok relativně konstantní a
kolísal kolem čísla 100 000. Od té doby vzrostl počet kriminálních činů na 500 000 ročně, tedy o 400%.
Nárůst počtu násilných trestných činů je ještě horší. Před dvěma lety bylo v Dánsku spácháno zhruba 15 000
násilných tretných činů, do roku 1960 to bylo zhruba 2 000 ročně. To znamená nárůst o 650%. Jak je to
možné, když stát chudobu v podstatě odstranil a společnost je vysoce rovnostářská? Jediné, co se státu
nedaří, je boj proti rozpadu rodin. Ale že bychom na základě toho vysvětlili tak radikální nárůst kriminality?
Nabízí se ještě dvě další možná vysvětlení:
1. nárůst obyvatelstva: počet obyvatel vzrostl za sledované období (1960-2004) o zhruba 17%, navíc
došlo k zestárnutí společnosti. To vede k dvěma hypotézám: buď narostla kriminalita ve společnosti
ještě mnohem více a nebo v souladu s trendem narostla kriminalita důchodců. Druhou variantu
musíme na základě statistiky odmítnout.
2. imigranti: Dánsko je i díky svému sociálnímu státu žádoucí destinací imigrantů. Právě imigranti jsou
mezi kriminálníky hojně zastoupeni. Jenže tvoří jen 10% populace a vysvětlují jen malou část
nárůstu kriminality. Mimojiné za tento nárůst je zodpovědná svým chováním právě vláda, která se
nyní snaží příliv imigrantů zastavit.
Stát sociálního blahobytu s sebou nese jeden vážný důsledek, který je skrytý. Jde o rostoucí nerespektování
vlastnických práv v důsledku masivního přerozdělování prostředků a vytváření dvou antagonistických skupin
ve společnosti, které jsou navíc jasně viditelné: ti co žijí z daní a ti co je platí, neboli živí. Vytváří se tím
nevraživé nálady ve společnosti. Vysoké zdaňování je demoralizující. K tomu všemu je Dánsko velmi
benevolentní k vězňům, což kriminalitu dále zvyšuje.
•

Rodina

Jedním z pilířů moderního státu blahobytu je i podpora rodin. Rodiny jsou klíčovým cílem státních podpor a
dostávají od státu nejen sociální dávky, ale také mnohé úlevy. Stát provádí aktivní politiků vytváření a
udržování rodiny jako pilíře společnosti.
Důsledky státu sociálního blahobytu jsou neúprosné. Rozpad rodiny je v Dánsku více než patrný. Za
posledních 25 let se rozvodovost více než zdvojnásobila a dosahuje 40% uzavřených manželství. Přibližně
jedna třetina dospělých Dánů nežije v trvalém rodinném ani partnerském svazku, žije sama. Výrazně se
zvýšil věk, kdy muži a ženy vstupují do manželství. U mužů o více než 7 let, u žen o 8 let (od roku 1970).
Charakteristickým rysem současné dánské rodiny už se stalo i zaměstnání obou partnerů. Zatímco v roce
1980 byla závislá pouze na příjmu jednoho partnera polovina rodin s dítětem, dnes je to již jen 17%. Tyto
vývojové tendence lze do velké míry vysvětlit právě státem blahobytu, zejména dvěma faktory:
1. štědré dávky pro každého: v současném sociálním státě se stala rodina z finančního hlediska
nadbytečnou. Jednotlivec si žije v Dánsku velmi dobře, a to ze sociálních dávek. Ať jste nemocní,
nezaměstnaní, handicapovaní, stárnete, stát se o vás postará. Podpora rodin sama o sobě je
značná, ale téměř totéž platí pro jedince, kteří žijí sami.
2. vysoké daně znamenají brzdu zejména porodnosti a výchově dětí. Většina rodin je nyní závislá na
příjmech obou rodičů. Dokumentováno je to mimojiné i na nízké míře úspor. Přitom rodiny v Dánsku
nijak zvlášť neutrácejí. Mít dům a jedno či dvě auta je v Dánsku z jednoho platu téměř nemožné (v
USA naopak standard), což platí i pro rodiny s dětmi a s dvěma platy.
Velmi zajímavým “výdobytkem” dánského státu blahobytu je i nákladná podpora veřejné dopravy. Jednak do
ní stát investoval velké množství vybraných daní, jednak poskytuje veřejné dopravě pravidelné subvence a
úlevy. Nadto výrazně zdanil nákup motorových vozidel. Stát ani nezajímá názor lidí, prostě je nutí používat
veřejnou dopravu. To má svůj dopad i na rodiny s dětmi, pro které je automobil poměrně žádoucím statkem.
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•

Vzdělání

Dánsko má státní vzdělávací systém, který přesně zapadá do koncepce státu blahobytu. Jeho cílem je
umožnit vzdělání každému a současně zvyšovat jeho kvalitu přílivem peněz ze státního rozpočtu. Ve
srovnání s USA, kde je univerzitní systém do velké míry soukromý, však prohrává. Lidí s univerzitním
vzděláním je v Dánsku 15%, v USA 26%, tedy téměř dvojnásobek. Devitiletá základní škola znamená v
Dánsku konec dalšího vzdělávání pro 34% obyvatel, v USA je to 14%. Navíc v systému státního vzdělávání
není možné mít vzdělání jaké chceme, neboť je státem předem určeno, kolik lidí může studovat ten který
obor. Přijímání na vysoké školy se řídí prospěchem na střední škole a tak pokud student nemá potřebný
prospěch, nemůže některé obory studovat na univerzitě. Srovnání kvality je vždy obtížné, ale největší
vědecká kapacity končí na soukromých univerzitách v USA. Věda a rozvoj technologií se koncentruje právě
tam a to už na univerzitní úrovni. Zásadním důvodem je propojenost amerických univerzit se soukromými
firmami, které budoucí vědce velmi dobře ohodnotí.
•

Zdravotnictví

Zdravotnictví není v Dánsku na nikterak oslnivé úrovni. Zásadní problémem se stalo samotné poskytování
zdravotní péče. Absence tržního mechanismu způsobuje čekací lhůty na operace, které často končí úmrtím
pacientů. Zkrátka se na ně nedostane. Zdravotnictví se také potýká s problémy u péče o staré lidi a o děti.
Zdravotní péče zdaleka neodpovídá daňové zátěži v Dánsku. Zatímco jiné vyspělé země zaznamenávají
prodlužování délky života, v Dánsku je střední délka života od 70.let minulého století prakticky stejná. Ve
srovnání s ostatními zeměmi OECD je nyní Dánsko v dolní polovině seznamu, zatímco před 30 lety statistiky
vedlo.
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Je welfare state dlouhodobě udržitelný?
Otázkou není do jaké míry je stát blahobytu efektivní, ale spíše do jaké míry je brzdou hospodářskému
vývoji. O ekonomickém úspěchu Dánska se totiž dá přinejmenším polemizovat. Dánská burza od roku 2000
nevzrostla ani o procento. V devadesátých letech minulého století ale zaznamenala výrazný nárůst, o zhruba
300%. Pro dánské firmy z hlavního indexu dánské burzy je však příznačné, že nepodnikají jen v Dánsku, ale
také v zahraničí. A právě zahraniční trhy a tamní výrobní pobočky jsou zdrojem růstu a úspěchu těchto
společností. Dánsko ve skutečnosti vybudovalo systém holdingových společností, které mají v Dánsku
pouze sídlo. Těžiště výroby je však někde jinde.
Jak jsme uvedli v úvodu, Dánsko patří podle HDP na hlavu mezi nejbohatší státy světa. Nicméně tento
ukazatel pokulhává v mnoha ohledech. Jedním z nejzásadnějších je neschopnost poměřit skutečné
disponibilní důchody v jednotlivých zemích. Zajímá nás příjem, který člověk skutečně dostane a který může
utratit.
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Ze srovnání vyplývá, že při přepočtu HDP
na reálný příjem se Dánsko dostává mezi
„chudší“ příbuzné. Výrazně se mu blíží
například i liberální Jižní Korea či vlády
střídající Itálie. O hospodářském úspěchu
Irska ani netřeba hovořit. Další stát
sociálního blahobytu Švédsko se krčí na
chvostu a na dohled má Portugalsko.
Zejména v posledních pěti letech
můžeme sledovat výrazné zpomalení
dynamiky nárůstu investic do výroby. Jde
o investice, které stojí za tzv.
prodlužováním výrobního cyklu, který
umožňuje ekonomice dlouhodobě růst. To
je způsobeno především dlouhodobým
dopadem
vysokého
zdanění
na
ekonomiku. Jeho důsledkem je pak
snížení tvorby úspor a také podnětu k
dalším investicím. Slabou dynamiku
vykazuje v posledních deseti letech
produktivita práce.

Sledovat postupný úpadek ekonomického
vývoje je poměrně obtížné, protože na
první pohled často není zřejmý. Je nutná
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subtilnější analýza, která odhalí skryté
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procesy. O to těžší je včas varovat před
důsledky
politiky
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blahobytu.
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zdroj: OECD, vlastní výpočty
očividně
v
přímém
rozporu
s
ekonomickou teorií. Nemůže nikdy
dosáhnout cílů, které deklaruje. Zvýšit
blahobyt přerozdělováním prostě nejde.
Jediným způsobem ekonomického růstu je prohlubování tvorby kapitálu prostřednictvím trhu, který určí kolik
kapitálu bude investováno v různých stádiích výroby. Přesvědčení o tom, že nahrazování trhu státem povede
k růstu blahobytu je největším ekonomickým mýtem 20. a 21.století.
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Jižní Korea

14 202

17

Nový Zéland

21 350 17

Nový Zéland

13 835

Vysoké zdanění a rozsáhlé přerozdělování vede k pokřivování tvorby cen a ekonomické kalkulace. Je
obtížné alokovat zdroje podle relativní poptávky a dochází k plýtvání. Tento proces se rozšiřuje do celé
ekonomiky a vzniká kalkulační chaos. Důsledkem toho je postupné skomírání ekonomiky. Stát blahobytu
není dlouhodobě udržitelný, protože vede ke spotřebě kapitálu a jeho chybné alokaci. Ze společnosti mizí
podněty pro její rozvoj, zejména motivace pro práci, pro spoření. Je otázkou času, kdy začne dánská
ekonomika kolabovat v důsledku státního břemene.
5

Vysvětlení ekonomických pojmů:
Parita kupní síly – způsob přepočítání HDP na domácí ceny; systém porovnání HDP je založen na převodu HDP jednotlivých zemí na
společnou měnu (americký dolar). V jednotlivých zemích jsou však různé ceny a tak si za 1 dolar v různých zemích koupíte různé
množství zboží. Přepočet podle parity kupní síly umožňuje vyjádřit skutečnou kupní sílu HDP.
mezní daňová sazba – daňová sazba z další vydělané koruny, respektive: kolik procent zaplatíte na daních z dodatečně vydělané
koruny.
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