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Ako podporiť miestnu ekonomiku?

Chcete zistiť, vyčísliť a preukázať, aký prínos pre miestnu ekonomiku  
má vaša firma? 

Alebo ako starosta obce chcete presvedčiť svojich poslancov, aby schválili 
spolufinancovanie projektu, na ktorý môžete získať dotáciu? 

Alebo ako občan chcete ukázať, aký význam pre váš mikroregión bude mať,  
keď všetky jeho obce budú objednávať čo najviac služieb a tovarov  
od miestnych dodávateľov? 

Alebo máte v obci obchod a chcete presvedčiť svojich susedov,  
aby obmedzili nákupy v hypermarketoch a nakupovali radšej u vás? 

Alebo chcete presvedčiť investora, aby si služby a tovary objednal tam,  
kde investuje?

Urobíte to presvedčivo pomocou lokálneho multiplikátora 3 (LM3).

Tento jednoduchý indikátor pomôže všetkým lepšie pochopiť, ako a kam „tečú“ peniaze, 
koľko z nich a ako dlho ostane „doma“ a kde sú najväčšie „diery“, cez ktoré sa peniaze 
z regiónu strácajú v nedohľadne.

Výpočet LM3 je jednoduchý a relatívne rýchly. Britská inštitúcia The New Economics 
Foundation ho vyvinula preto, aby pomohla všetkým prijímať také rozhodnutia, ktoré zvýšia 
ich prínos pre región, v ktorom žijú a pôsobia.

Táto brožúrka vám v skratke vysvetlí, čo je LM3, na čo sa používa a ako ho vypočítať. 
Priatelia Zeme–CEPA ale okrem toho vyvinuli aj praktickú on-line kalkulačku na výpočet 
LM3. Môžete ju kedykoľvek použiť pre ľubovoľný počet svojich projektov. Kalkulačka vám 
umožní ukladať si dlhodobo výsledky svojich prieskumov a kedykoľvek sa k nim vrátiť, 
doplniť ich alebo upraviť. Pomôže vám aj zistiť, akými opatreniami by ste zvýšili svoj prínos 
pre vybraný región. Kalkulačku nájdete na Energoportáli pre samosprávy: 

www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/kalkulacka_lm3

Ak vás táto téma zaujme, navštívte stránky organizácie New Economics Foundation (www.
pluggingtheleaks.org) a stiahnite si tam bezplatne vynikajúce publikácie The Money Trail: 
Measuring your impact on the local economy using LM3 a tiež Public spending for public 
benefit. Nájdete tam aj výbornú knižku v češtine Penězům na stopě: Měření vašeho dopadu 
na místní ekonomiku pomocí LM3, ktorú vydal Trast pro ekonomiku a společnost.
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Ekonomika ako deravé vedro

Je všeobecne známe, že o sile regiónu nerozhoduje iba to, koľko peňazí tam pritečie“, ale 
najmä to, koľko peňazí sa v ňom dokáže udržať a ako dlho. Čím viac a dlhšie sa miestne 
príjmy „točia“ v regióne, než odtečú inam, tým výraznejší efekt na región majú.

Dobre to ilustruje nasledovný obrázok. 
Znázorňuje ekonomiku ako vedro: čím viac dier – 
tým viac a tým rýchlejšie voda z vedra spontánne 
uniká. A tým viac vody treba doň neustále 
dolievať, ak chceme mať vedro stále čo najplnšie. 
Pretože čím plnšie vedro (= čím viac peňazí 
a zdrojov má región k dispozícii) – tým väčšia je 
schopnosť miestnej ekonomiky pokrývať miestne 
potreby. Od palív a energie na svoju prevádzku 
a rozvoj po fungujúce služby a kvalitnú zábavu.

Každý región by sa teda mal prirodzene snažiť 
hľadať spôsob, ako zabezpečiť, aby z neho 
odtekalo čo najmenej peňazí. To znamená 
„zaplátať“ všetky zbytočné diery na vedre. 
Napríklad zatepliť čo najviac domov a znížiť tým 
spotrebu energie a palív, za ktoré treba platiť 
externým firmám. Alebo zvýšiť spotrebu potravín 
vyrobených lokálne namiesto hromadného 
nakupovania potravín v hypermarketoch.

A potom by sa každý región mal snažiť o to, 
aby sa jeho príjmy čo najlepšie lokálne využili. 
Napríklad, zvýšiť predaj miestnych produktov 
a služieb namiesto ich dovozu zvonka. To 
znamená využiť čo najviac svojich zdrojov na 
pokrytie svojich vlastných potrieb.

Presne to isté platí o štáte, každej obci a každej domácnosti.

Lenže to sa v súčasnej globalizovanej ekonomike nestane samo od seba. Globalizovaná 
ekonomika vytvára živnú pôdu pre presne opačný proces – vyhovuje ekonomickým 
„predátorom“ (nadnárodným spoločnostiam), ktoré čoraz viac a intenzívnejšie „vysávajú“ 
zdroje cez „diery“ z regiónov a presúvajú ich tam, kde ich chcú mať ich vlastníci.

Na to, aby sa nám podarilo čo najlepšie utesniť „ekonomické vedro“ nášho regiónu pred 
neželaným únikom peňazí, musíme dôverne poznať „kolobeh“ našich peňazí v ňom. 
Lokálny multiplikátor 3 je výborná pomôcka na tento účel – umožňuje zviditeľniť toky 
peňazí a merať ich miestny efekt.
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Ako podporiť miestnu ekonomiku?

Čo je lokálny multiplikátor 3 a ako sa vypočíta
O „multiplikátore“ hovoríme preto, lebo vyjadruje prirodzenú schopnosť peňazí rozmnožovať 
svoj vplyv na ekonomiku tým, že ich ľudia ďalej používajú a investujú. Čím viac peňazí ľudia 
minú lokálne, tým väčší miestny vplyv peniaze prinesú, pretože lokálny výdavok jednej 
osoby generuje príjem iných ľudí v tom istom regióne.

„Lokálny“ preto, lebo LM3 sa sústreďuje na vopred vymedzený región, v ktorom chceme 
sledovať efekt napríklad svojej vlastnej investície. (S myšlienkou multiplikátora ako 
makroekonomického ukazovateľa prišiel v 20. rokoch minulého storočia slávny anglický 
ekonóm John M. Keynes. V reakcii na Veľkú hospodársku krízu navrhol ekonomickú 
politiku, ktorá využíva multiplikačné efekty štátnych zásahov na oživenie ekonomiky. 
Odvtedy sa tento koncept používa, ale iba na makroekonomickej úrovni. Britská New 
Economics Foundation ho upravila tak, aby bol využiteľný na lokálnej úrovni.)

Číslo „3“ je v názve indikátora preto, lebo v tomto prípade sledujeme pohyb peňazí do tretej 
úrovne (kola) od počiatočnej investície.

Najprv musíte vyčísliť výšku počiatočnej investície, grantu alebo celkového rozpočtu 
projektu, ktorého efekt chcete ďalej skúmať. To je prvé kolo.

Potom potrebujete zistiť, kam počiatočná investícia alebo príjem smerovali. Musíte vyčísliť, 
koľko bezprostredných výdavkov z počiatočného príjmu ostalo vo vymedzenom regióne. 
To znamená, koľko ste zaplatili dodávateľom a zamestnancom z vášho regiónu. Z tejto 
sumy ale musíte odčítať všetky položky, ktoré napríklad vo forme daní alebo zdravotných či 
sociálnych odvodov okamžite opustili váš región. To je druhé kolo.

Nakoniec musíte zistiť, kam približne smerovali výdavky, ktoré v druhom kroku ostali vo 
vašom regióne. Takže potrebujete zistiť (prieskumom), akú časť svojho príjmu z počiatočnej 
investície regionálni zamestnanci a dodávatelia minuli vo vašom regióne. To je tretie kolo.

Potom jednoduchým spôsobom vypočítate LM3 a zistíte, aký efekt na miestnu ekonomiku 
mal váš projekt. Ak ste s výsledkom nespokojní, môžete sa trochu pohrať s matematikou 
a zistiť, ako by mali vyzerať vaše výdavky po prvom kroku, aby bol výsledok uspokojivý.

Tok peňazí by ste samozrejme mohli sledovať aj ďalej. Ale rýchlo by ste zistili, že sumy, ktoré 
obyčajne ostávajú v regióne v prvých troch kolách, sú mnohonásobne vyššie ako sumy, 
ktorých pohyb by ste prácne a dlho „stopovali“ v ďalších kolách. Preto stačí sledovať tok 
peňazí v troch kolách.
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Pozrime sa na kolobeh peňazí v oboch prípadoch:

Lokálny multiplikátor (LM3) je oveľa vyšší v Lokálnej Lehote. Znamená to, že táto 
obec má oveľa vyššiu schopnosť udržať peniaze vo svojej ekonomike ako druhá obec. 
Každé investované 1 Eur v Lokálnej Lehote prinesie do jej miestnej ekonomiky ďalších 
1,44 Eur (spolu 2,44 Eur).

Naopak, z Deravej Lehoty peniaze rýchlo odtekajú preč a tak tam nemôžu vytvárať  
ďalšie hodnoty a byť lokálne užitočné (LM3 je tam pomerne nízky). Každé investované 
1 Eur v Deravej Lehote obci prinesie iba ďalších 24 centov (spolu 1,24 Eur).

Vôbec nie je jedno, kde a od koho nakupujete!
Nasledujúci príklad vám ukáže obrovský rozdiel v tom, či svoje peniaze miniete vo svojom 
regióne alebo mimo neho.

Predstavte si dve rovnako veľké vidiecke obce:

V obci Lokálna Lehota väčšina ľudí a malých firiem utráca svoje zárobky miestne – 
nakupujú tovar v miestnych obchodíkoch a zákazky im vybavujú miestni remeselníci. 
Obecný úrad a drobní podnikatelia si tiež obstarajú väčšinu svojich potrieb lokálne. Dajme 
tomu, že lokálne takto všetci utrácajú 80 percent.

V Deravej Lehote je situácia iná. Okrem jednej malej predajne potravín tam nie sú žiadne 
iné obchody a remeselníci odchádzajú za prácou do veľkých firiem v okresnom meste. 
Väčšina obyvateľov pracuje v meste vzdialenom 20 km a tam chodia aj na nákupy do 
hypermarketov a vybavujú svoje zákazky. Povedzme, že obyvatelia, obecný úrad aj drobní 
podnikatelia so sídlom v Deravej Lehote lokálne utrácajú najviac 20 percent.

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Lokálna Lehota

80 % príjmov zostáva v obci

Príjem Ostáva v mieste

10,0

8,0

6,4

10,0

8,0

6,4

∑ 24,4
LM3 = 24,4 / 10 = 2,44

Deravá Lehota

20 % príjmov zostáva v obci

Príjem Ostáva v mieste

10,0

2,0

0,4

2,0

0,4

0,08

∑ 12,4
LM3 = 12,4 / 10 = 1,24
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Výpočet LM3 v skratke

Než začnete počítať LM3, mali by ste mať jasno v nasledujúcich otázkach:

•	 Čím je pre vás dôležitý región, v ktorom chcete sledovať tok peňazí?

•	 Prečo vás zaujíma miestny kolobeh peňazí?

•	 Ktorých skupín ľudí sa najviac týkajú výsledky vašej analýzy a prečo by tieto skupiny mali 
o ne mať záujem?

•	 Komu budete adresovať svoje zistenia a čo nimi chcete ovplyvniť?

Ohraničte si región

Môže to byť vaša obec alebo mesto, mikroregión, nejaká oblasť, okres alebo niekoľko 
okresov. Ale prv, než sa pustíte do prieskumu, musíte si presne ohraničiť cieľový región, 
ktorý považujete za svoj a na ktorom vám záleží.

Prvé kolo: Stanovte počiatočný príjem

Môže to byť ročný príjem vašej firmy, výška investície, grant poskytnutý na nejaký projekt, 
rozpočet obce – skrátka príjem, ktorý do vášho regiónu prišiel a ktorého efekt chcete 
sledovať v nejakom časovom období (napr. za rok).

Druhé kolo: Kvantifikujte miestne výdavky z počiatočného príjmu

Zistite, ktoré hlavné výdavky z počiatočného príjmu ostávajú v regióne. Budú to najmä 
čisté mzdy a odmeny regionálnych pracovníkov a platby regionálnym dodávateľom tovarov 
a služieb. Nezapočítavajte medzi ne žiadne výdavky, ktoré ihneď opustia váš región (dane 
z príjmu, sociálne a zdravotné odvody, dôchodkové poistenie, inkaso, nákupy pohonných 
hmôt, dodávky služieb a tovarov od dodávateľov, ktorí nie sú z vášho regiónu, poplatky za 
internet a podobne).

Tretie kolo: Kvantifikujte regionálne výdavky regionálnych 
zamestnancov a dodávateľov (z druhého kola)

Musíte zistiť, koľko percent zo svojho príjmu utrácajú regionálni zamestnanci a dodávatelia 
vo vašom regióne. Tieto výdavky musíte zistiť prieskumom. Čím podrobnejší prieskum, tým 
presnejší výsledok. Z dodávateľov sa zamerajte na tých najdôležitejších (ktorí získali najviac 
peňazí z počiatočného príjmu).

. . . . . . . . . . . . .  Eur

. . . . . . . . . . . . .  Eur

. . . . . . . . . . . . .  Eur

Výpočet LM3

                                  LM3 =
 Súčet príjmov v 1., 2. a 3. kole

       Počiatočný príjem (1. kolo)

LM3 je pomerné číslo a jeho hodnota sa môže pohybovať od 1 do 3. Čím bližšie je hodnota 
LM3 k trojke, tým schopnejšia je lokálna ekonomika udržať svoje peniaze „doma“. A naopak.
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Potenciál LM3
 LM3 poskytuje rýchlu ekonomickú analýzu (oproti iným metódam) a využíva čísla, 

aby názorne ukázala význam vašej organizácie pre miestnu ekonomiku. Okrem toho 
zvýrazňuje miesta, kde by ste svoj prínos pre región mohli ďalej zvýšiť. Umožní vám 
napríklad lepšie vidieť, aký obrovský význam by malo, keby samosprávy, miestni 
podnikatelia aj domácnosti obstarávali služby a tovar lokálne. A naznačí, čo a kde by 
ste preto mohli urobiť, aby bol efekt čo najvyšší.

 LM3 ukazuje donorom a verejným inštitúciám hodnotu ich finančnej podpory pre váš 
projekt z pohľadu regenerácie miestnej ekonomiky. Pomocou LM3 viete kvantifikovať 
svoj prínos pre miestnu ekonomiku a presvedčiť tak donorov, že má význam vás 
podporiť.

 LM3 sa sústreďuje iba na ekonomický efekt, nie sociálny ani environmentálny.

 A aj v rámci ekonomického efektu sa LM3 sústreďuje iba na tok peňazí, ukazuje tvorbu 
príjmov a priamo neukazuje úspory (čo často zaujíma donorov a verejné inštitúcie). 

 LM3 je iba funkčný nástroj ukazujúci efekt na zaostávajúce oblasti. Rastúci 
multiplikačný efekt v bohatých regiónoch môže viesť k „prehrievaniu“ ekonomiky 
a k ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov oproti zaostávajúcim regiónom.

 LM3 vám pomôže kvantifikovať efekt na vami vymedzený región, nie na iné regióny, 
v ktorých pôsobíte alebo generujete príjmy.

Počítajte s tým, že prieskum (bez neho LM3 nevypočítate), si vyžiada určitý čas, koordináciu 
a kapacity. Prvé dve kolá sú jednoduché a urobíte ich rýchlo. Ale na tretie kolo budete 
potrebovať hovoriť s pracovníkmi a dodávateľmi a na to budete asi potrebovať pomoc 
ďalších ľudí. Tí musia byť dobre pripravení, musia rozumieť koncepti LM3 a musia mať na 
prieskum čas.
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Príklad zo Slovenska: zateplenie stropu starého domu

Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA sa rozhodlo zatepliť svoje sídlo v starom 
kamennom dome na Ponickej Hute. Keďže nemá k dispozícii dostatok zdrojov na rýchle 
a kompletné zateplenie stropov, stien, okien a dverí a podláh naraz, začalo zatepľovať 
postupne, ale tak, aby dostalo dom na úroveň nízkoenergetického štandardu, čo najviac 
svojpomocne a s maximálnym využitím prírodných materiálov z vlastného regiónu.

Združenie začalo zatepľovať najprv strop. Práve tadiaľ im každý rok v zime zbytočne unikalo 
z domu veľa tepla. Polovica plochy stropu bola zo strany podkrovia pokrytá vrstvou škváry 
a na nej bol tenký cementový poter. Druhú polovicu plochy stropu tvorili iba záklopové 
dosky. Časť objektu preto Priatelia Zeme–CEPA vo vykurovacom období vôbec nemohli 
využívať a napriek tomu, že aj v zvyšnej časti interiéru v zime udržiavali iba nižšiu teplotu, 
spotrebovali na prevádzku pomerne veľa dreva.

Ako tepelnú izoláciu na zateplenie vybrali slamené balíky. Pre slamu sa rozhodli pre jej 
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (slama hrúbky 35 cm = minerálnej vlne hrúbky 
25 cm). Montáž je jednoduchá, rýchla a možno ju robiť svojpomocne. V prípade potreby ju 
kedykoľvek možno vymeniť za novú, skompostovať a použiť ako hnojivo. Okrem toho celý 
životný cyklus slamenej izolácie je mnohonásobne energeticky menej náročný v porovnaní 
s tradičnými izolantami z minerálnej vlny alebo polystyrénu.

A napokon, v regióne poznali poľnohospodára, ktorý im vedel slamu dodať v požadovanom 
množstve aj kvalite.

Podľa výpočtov Priateľov Zeme–CEPA mal byť celkový efekt zateplenia stropov slamou pre 
organizáciu nasledovný:

Pred zateplením Po zateplení

Merná tepelná strata cez strop 123 kW/K 19 kW/K

Potreba energie na vykrytie strát cez strop 41 MJ/rok 6,3 MJ/rok

Spotreba tvrdého dreva (20 % vlhkosť) 8,9 pm/rok 1,4 pm/rok

Cena spotrebovaného palivového dreva 312 Eur/rok 49 Eur/rok

Návratnosť investície: 9,2 roka

Rozpočet na zateplenie stropu bol nasledovný:

Práca  1 190 Eur

Slama  480 Eur

Doprava  130 Eur

Parozábrana  91 Eur (dar)

Páska  40 Eur

Rezivo  480 Eur (vlastné)

Klince  9 Eur (dar)

Spolu:  2 420 Eur

Z celkovej hodnoty zateplenia 2 420 Eur 
združenie v peniazoch zaplatilo iba 1 840 Eur, 
zvyšok dostali darom v naturáliách alebo 
použili vlastný materiál. Táto suma je teda 
počiatočným príjmom pre výpočet LM3.
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Ohraničenie regiónu

Organizácia za cieľový región vymedzila katastre  
19 obcí znázornené na obrázku.

Prvé kolo: počiatočný príjem

Táto suma zahŕňa reálne výdavky, ktoré organizácia zaplatila na zateplenie stropu slamou.

Druhé kolo: Miestne výdavky z počiatočného príjmu

Z toho ostalo v regióne Mimo región

Práca 1 190 Eur 381 Eur 809 Eur

Slama 480 Eur  480 Eur

Doprava 130 Eur  130 Eur

Páska 40 Eur 40 Eur

Spolu: 2 420 Eur  991 Eur 849 Eur

Polovica pracovníkov, ktorí sa na zatepľovaní zúčastnili, boli z cieľového regiónu. Z ich 
mzdy časť hneď opustila región vo forme daní a odvodov. Obaja hlavní dodávatelia – 
poľnohospodár Milan Dolinský (dodávateľ kvalitných slamených balíkov) a Stavebniny 
Duma, s.r.o. (dopravca balíkov) boli z regiónu.

Tretie kolo: Regionálne výdavky regionálnych zamestnancov a dodávateľov

Priatelia Zeme–CEPA prieskumom zistili, aký je podiel regionálnych výdavkov ich 
regionálnych pracovníkov, ktorí sa podieľali na zatepľovaní a akú časť svojich výdavkov 
utratia v regióne obaja hlavní dodávatelia.

Výsledok bol takýto: regionálni pracovníci minú 17 % svojich príjmov v regióne (čiastočne 
na nákup potravín, spotrebného tovaru a stavebných materiálov, miestne dane a poplatky), 
ich ostatné výdavky idú mimo región. Z ich čistého príjmu zo zatepľovania (381 Eur) teda 
utratia v regióne približne 65 Eur.

991 Eur

1 840 Eur
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Štruktúra výdavkov dodávateľa slamených balíkov:

Podiel z celkových 
výdavkov Z toho v regióne Mimo región

Personál  15 % 16 % 84 %

Energie  0,35 %  0 % 100 %

Pohonné hmoty  10 %  0 % 100 %

Materiál  75 %  0 % 100 %

Celkom 100 % 2,4 % 97,6 %

Z čistého príjmu zo zatepľovania (480 Eur – 20 % daň z príjmu = 384 Eur) utratí tento 
dodávateľ v regióne 2 %, t.j. približne 8 Eur.

Štruktúra výdavkov dopravcu balíkov:

Podiel z celkových 
výdavkov Z toho v regióne Mimo región

Personál 25 % 51 % 49 %

Energie 3 %  67 % 33 %

Pohonné hmoty 10 %  20 % 80 %

Materiál 60 %  0 % 100 %

Služby 2 %  50 % 50 %

Celkom 100 %  18 % 82 %

Z čistého príjmu zo zatepľovania (130 Eur – 20 % daň z príjmu = 104 Eur) utratí tento 
dodávateľ v regióne 18 %, t.j. približne 19 Eur.

Celkové výdavky v treťom kole: 65 + 8 + 19 = 92 Eur

Výpočet LM3

  
LM3 =

 Súčet príjmov v 1., 2. a 3. kole 
=

 1840 + 991 + 92 
=

 2923 
=

 
1,59 Počiatočný príjem (1. kolo)  1840  1840  

Počiatočný príjem Priateľov Zeme–CEPA teda vygeneroval v regióne spolu 2 923 Eur. 
Znamená to, že každé investované 1 Eur prinieslo do miestnej ekonomiky ďalších 
takmer 60 centov (spolu 1,59 Eur). Miera podpory miestnej ekonomiky (LM3) je 
v tomto prípade 1,59.

Ak by organizácia zaplatila za celú prácu iba regionálnym pracovníkom, v druhom kole by sa 
zvýšil príjem regiónu o 381 Eur (o tú istú sumu by zároveň klesli výdavky mimo región)  
a LM3 by vzrástol na 1,8. V regióne by teda každé ich 1 Eur vygenerovalo ďalších 80 centov, 
čo je o 20 centov (t.j. o tretinu) viac než pôvodne.




