
„Vláda vždy nájde dôvod, prečo 
potrebuje všetky peniaze, kto-
ré vyberie“

R. Reagan
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Vládu už poznáme. Ministerské nominácie ako 
zvyčajne komentovať nebudeme, dôležité budú re-
alizované kroky. Od výsledkov volieb je zrejmé, že 
nestojíme pred otázkou či, ale o koľko a ktoré dane 
bude nová vláda zvyšovať v snahe o konsolidáciu 
verejných financií. 

Tejto téme sa rozsiahlejšie venujeme aj v tomto 
čísle. V marci sme publikovali INESS Policy Note 
Dane ešte zvyšovať netreba, v ktorom sme rea-
govali nielen na súčasnú diskusiu o možnostiach 
konsolidácie, ale aj na štúdiu publikovanú Ódorom 
a Horváthom a doplnili sme zoznam výdavkov, kde 
ešte podľa nás existuje priestor na úspory. Ako 
uvádzame v tejto krátkej analýze, dosiahnutie 3% 
schodku bez zvyšovania daní v budúcom roku je re-
álnou možnosťou a prijatie úspor nevyžaduje zme-
nu charakteru a základných funkcií verejnej správy. 

V článku Neznesiteľná ľahkosť zvyšovania daní 
prinášame na malom priestore kondenzované ar-
gumenty prečo by sa dane na Slovensku zvyšovať 
nemali. Pri hľadaní úspor neustále poukazujeme 
na to, že jednou z kľúčových oblastí budú škrty v 
transferoch obyvateľstvu tak, aby sociálne dávky 
nadobudli solidárny a adresný charakter a neboli 
rozdávané plošne. V článku Asociálny návrh uvá-
dzame príklad obmedzenia poskytovania dávok 
rodinnej podpory rodinám s nadštandardnými 
príjmami a snažíme sa nabúrať všeobecne šírené 
mýty o negatívnych následkoch takýchto škrtov na 
finančnú situáciu rodín na Slovensku.

V čísle sa na strane 6 venujeme aj tzv. hamburgero-
vej dani (fat tax), ktorá je už v niektorých krajinách 
smutnou realitou. V článku Hamburgerové dane 
bez logiky vysvetľujeme, prečo ide o  politický kon-
štrukt bez ekonomického rácia.

Mnohým vodičom dvíhajú tlak rastúce ceny pohon-
ných hmôt. Tie sa samozrejme musia časom pre-
taviť aj do rastúcich cien väčšiny tovarov a služieb. 

Príčinu, prečo ceny benzínu a nafty neustále rastú 
napriek klesajúcemu dopytu a väčšej ponuke, sa 
snažíme identifikovať v článku Ceny stúpajú, zati-
aľ čo dopyt po rope klesá.

Keďže všetci máme v peňaženkách eurá, nemô-
žu chýbať ani články s európskym kontextom. Na 
strane 11 píšeme o tom, ako je to s tým obedom 
zadarmo, za ktorý stále mnohí na Slovensku pova-
žujú eurofondy. V článku Osudový spolok analyzu-
je náš rakúsky spolupracovník Johannes Maierho-
fer inštitucionálne nastavenie eura a píše o užšej 
integrácii, ktorá slúžila ako politický pláštik pri 
jeho zavádzaní. Rozlišuje medzi ekonomickými a 
politickými zákonmi a varuje pred centralizáciou 
a stratou konkurencie rozličných prístupov v Eu-
rópe.

V čísle píšeme aj o fungovaní Európskej centrálnej 
banky, o ďalších návrhoch, ktorých spoločným me-
novateľom je záchrana spoločnej európskej meny 
a o ďalších zaujímavých témach.

Vo štvrtok 19.4. 2011 začne naše vlajkové vzde-
lávacie podujatie - Seminár rakúskej ekonómie . 
Tretí ročník sa uskutočňuje vďaka podpore Nadá-
cie Tatrabanky a Friedrich Naumann Stiftung a 
teší nás, že záujem opäť vysoko prekročil kapacitu 
podujatia. Tešíme sa na nekonečné a podnetné 
diskusie s  mladými ľuďmi.

Do konca mesiaca máte možnosť venovať podiel 
zaplatenej dane neziskovým organizáciám. O vaše 
dane sa uchádza aj INESS. Stále môžete našu 
činnosť podporiť 2% z vašej zaplatenej dane z 
príjmu, informácie o tom, ako to urobiť, nájdete 
na poslednej strane.

Ďakujeme a prajem vám príjemné jarné čítanie,

Hrozí ECB bankrot?    
Juraj Karpiš

Európska centrálna banka nakupuje v snahe o sta-
bilizáciu trhov dlhopisy otáznej kvality. Poskytuje 
komerčným bankám úvery, kryté iba pochybným 
zábezpekami. Toto rizikové správanie prinesie stra-
ty, ktoré u niektorých komentátorov vyvolávajú oba-
vy o solventnosť ECB. Tá však nikdy zbankrotovať 
nemusí.

Súvaha ECB (a takzvaného eurosystému – 17 ná-
rodných centrálnych bánk krajín eurozóny) posled-
ný rok explodovala. Od leta minulého roku narást-
la o 56 percent a dosiahla 3 bilióny. To je takmer 

štvrtina HDP eurozóny, pritom ešte v roku 2007 to 
bolo menej ako 10 percent. Za rast súvahy môžu 
najmä posledné dve kolá dlhodobých, trojročných 
úverov pre európske komerčné banky (LTRO). Až 
800 komerčných bánk dostalo od ECB do rúk 
úvery spolu za 1 bilión eur, úročené jedným per-
centom.

Tento vývoj vyvolal búrlivé reakcie najmä v Ne-
mecku, kde sú po hyperinflačnej katastrofe spred 
druhej svetovej vojny na monetárne experimenty 
asi najviac citliví. Bývalý vysoký zástupca ECB Jür-
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gen Stark súvahu označil za „gigantickú“ a 
kvalitu zábezpeky úverov ECB za „šokujúcu“. 
Niektorí komentátori ekonomického diania 
hovoria o jej neschopnosti absorbovať bud-
úce straty.

.nezničiteľná ECB

Aby mohli banky úvery od ECB čerpať, potre-
bovali cenné papiere, ktoré by mohli zložiť 
ako zábezpeku. Kvalitných cenných papie-
rov je dnes ako šafranu a keďže ECB naozaj 
chcela, aby si banky po peniaze do tendrov 
prišli,  pred ich zorganizovaním radikálne 
znížila požiadavky na kvalitu aktív, ktoré ak-
ceptuje. 

Pomohlo. Objem použiteľného kolaterálu sa 
zväčšil a banky sa dokonca pustili do vyrá-
bania nových podivných dlhopisov, určených 
špeciálne na tento účel. Známe sú príklady z 
Talianska, keď tamojšie banky v synergickej 
spolupráci so štátom vyprodukovali dlhopisy 
pre ECB kryté štátnymi kasárňami. Ďalšou 
významnou oblasťou, kde hrozia budúce 
náklady ohrozujúce kapitál ECB, je portfó-
lio dlhopisov problematických európskych 
krajín. ECB začala v máji 2010 suplovať chý-
bajúcich súkromných investorov a na sekun-
dárnom trhu nakupuje dlhopisy problematic-
kých členských krajín. 

Dnes ich drží za vyše 220 miliárd eur. Ak ne-
budú niektoré z nich vďaka reštrukturalizácii 
dlhu týchto krajín splatené vo výške, ktorá 
zodpovedá ich nákupnej cene, hrozia z ich 
držby pre centrálnu banku straty. Odhady 
celkových strát z dnešného  portfólia štát-
nych dlhopisov eurosystému sa pohybujú v 

rozpätí od 10 do 65 miliárd eur. Takýto po-
hľad je však zavádzajúci. Ignoruje totiž ka-
pitál a rezervy jednotlivých národných cent-
rálnych bánk eurosystému. Keď zahrnieme 
aj tie, dostaneme spolu 80 miliárd eur. Ak 
započítame aj ostatné aktíva ako zlato či 
cudzie meny v dnešných trhových, a nie ná-
kupných cenách (za eurosystém asi 400 mi-
liárd eur.),  tak eurosystém s ECB by mal byť 
schopný absorbovať straty až do výšky 500 

mld. eur. No  ECB  a Eurosystém by nepoložili 
ani straty výrazne presahujúce 500 miliárd 
eur. 

.žiadny obed zadarmo

Zásadným tromfom v rukách ECB je  totiž 
monopol na produkciu peňazí. Zisky z neho 
sa rozdeľujú medzi členov eurozóny. ECB ka-
ždoročne vytlačí toľko eur, aby dostatočne 
nafúkla ceny v ekonomike v snahe dosiahnuť 
svoj 2-percentný inflačný cieľ. Keďže ceny 
by bez tlačenia nových peňazí vzhľadom na 
rast produktivity v ekonomike klesali, pri-
vilégium  privlastniť si tento rozdiel medzi 
prirodzeným poklesom a plus dvoma per-
centami má nezanedbateľnú hodnotu, ktorá 

nie je zohľadnená na súvahe ECB. A teraz si 
predstavte, že možnosť dotlačiť každý rok v 
budúcnosti toľko eur, aby ľudia v obchodoch 
videli 2-percentnú cenovú infláciu, oceníte 
a  súčasná hodnota budúcich príjmov z na-
fukovania cien zvýši súvahu eurosystému. 
Ekonóm Willem Buiter optimisticky odhadu-
je, že by sa tým zvýšila schopnosť eurosysté-
mu absorbovať  straty minimálne o 2 bilióny 
eur. Samozrejme, ak odstránite podmienku  
maximálneho rastu cien o 2 percentá ročne, 
ocitnete sa v rozprávke o bezodnom mešci. 
Ten prestane fungovať až  vtedy, keď ľudia 
v hyperinflačnej panike z eura úplne utečú.

O solventnosť ECB sa teda naozaj netreba 
obávať. Kým bude mať ECB monopol na 
produkciu peňazí, jej  schopnosť produkovať 
„kapitál“ bude obmedzená iba hyperinflač-
nou panikou. Pravdepodobnejším rizikom 
je napríklad rozpad eurozóny z dôvodu vy-
stúpenia jednej alebo hneď viacerých krajín. 
A ak sa dnes niečoho treba obávať, tak sú to 
určite dopady súčasnej monetárnej politiky 
ECB na ceny v ekonomike a prerozdelenia 
bohatstva v spoločnosti, ku ktorému dochá-
dza vďaka prísunu nových peňazí vybraným 
subjektom. 

Krytie strát z pochybných dlhopisov či ne-
splatených úverov komerčných bánk z ka-
pitálu eurosystému, samozrejme, nie je 
obedom zadarmo. Účet zaplatíme všetci z 
nižšie prerozdeleného zisku z používania 
monopolu na produkciu peňazí alebo rýchlo 
rastúcimi cenami a stratou kúpnej sily na-
šich úspor.

.týždeň, 17.3. 2012

Päťdesiatjeden percent. Toľko daní a odvo-
dov zaplatí pracujúci človek z ceny jeho prá-
ce na úrovni priemernej mzdy, ak prejazdí 
benzín za 60 eur, vyfajčí dve škatuľky za 
týždeň, sem-tam si dá pivko, a samozrejme, 
platí 200 eur hypotéku.

Ak by vláda chcela vyrovnať verejný rozpo-
čet, musel by náš priemerný pracujúci svoj 
odvod štátu zdvihnúť o 17 percent, a teda 
neodvádzal by mesačne 548 eur, ale o 93 
eur viac. Ako je možné, že súčasných 51 per-
cent nestačí a čo s tým?

.rôzne výkriky

Zdaňte bohatých. Kričí jedna skupina ekonó-
mov. Zdaňte bôčik, kolu a čipsy, kričí druhá 
skupina ekonómov. Zakážte im pracovať 
na dohodu, volá ďalšia skupina ekonómov, 
takto neplatia 51-percentné dane, ale len 
25-percentné. Ako si má človek z toľkých 
ponúk na zvyšovanie daní vybrať? Najprv si 
položme zásadnú otázku: a čo budeme tými 
daňami financovať?

Vzdelávanie, odpovedá jedna skupina eko-
nómov. Veď podľa OECD by sme mali dávať 
na školy viacej. Výskum a vývoj, odpovedá 

druhá skupina. Veď podľa Svetovej banky 
sa hospodársky rásť bez  výskumu a vývoja 
nedá. Prekričí ich tretia skupina, navrhujú-
ca financovanie všeobjímajúcej „znalostnej 
spoločnosti“.  

Ani jeden z nich, prirodzene, nemá pravdu. 
Medzi rokmi 2008 – 2010 vzrástli výdavky 
štátu o vyše 3 miliardy eur. Konečne sme 
boli v EÚ najlepší, priemerný ročný rast bol 
totiž najvyšší v Únii. Zázračný hospodársky 
a daňový rast sa po kríze nevrátil, sekera je 
veľká a zvýšenie DPH v minulom roku bolo 
kvapkou v poloprázdnom pohári. Nové dane 
budú musieť financovať rast týchto „sta-
rých“ výdavkov. 

Nezdá sa vám sloveso musieť? Do výdavkov 
z daní pribudlo krytie reformy dôchodkov, 
čomu sa nedá vyhnúť, ak neprivatizujeme. 
Rovnako, ak chceme vyčerpať eurofondy, 
musíme viac z daní spolufinancovať, hoci pri 
mnohých projektoch by bolo lepšie nečerpať 
vôbec. Nič zásadné, čo by vysvetľovalo rast 
výdavkov, a nedalo sa tomu vyhnúť, nepri-
budlo. Neochota reformovať zdravotníctvo 
či železnice ako argument neobstojí. 

Viac ako miliarda eur vyšších výdavkov 
vznikla dobrovoľne či nečinnosťou. Paradox-
ne, práve čosi viac ako miliarda eur je po-
trebných na zníženie súčasného  schodku, 
aby sme naplnili literu európskeho práva a 
vyhli sa vkladu, možno pokute, vo výške 140 
miliónov eur. Túto miliardu a čosi potrebuje-
me získať do konca roku 2013. Zvyšovaním 
daní, znižovaním výdavkov alebo kombiná-
ciou. Je to zhruba 4,6 percenta celkových 
výdavkov štátu.

.šetrenie ide

Hádam netreba vysvetľovať, že zníženie vý-
davkov štátu o 4,6 percenta by zo Sloven-
ska nespravilo anarchistický štát, ktorý by 
do dvoch týždňov ovládla vojenská junta. 
Skôr je udivujúce, že niekto presvedčivo tvr-
dí, ako to nejde. 

Český minister financií navrhuje zrušiť 31 
štátnych organizácií. Na Slovensku bol za 
posledné dva roky zrušený akurát Vojenský 
folklórny súbor Jánošík. Španieli chcú znížiť 
výdavky ministerstva zahraničných vecí o 
54 percent. Výdavky slovenského minister-
stva by v roku 2012 mali byť rovnaké ako 

Neznesiteľná ľahkosť zvyšovania daní
Radovan Ďurana
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Porovnanie

v roku 2009. Prídavky na deti dostávajú 
české rodiny, len ak ich príjem nepresahuje 
1 157 eur. My dávame prídavky, príspevky, 
príplatky k príspevkom, podpory k staveb-
nému sporeniu a podobne, milionárom. 
Poskytujeme dávky v nezamestnanosti ma-
nažérom vyššie ako 1 100 eur. Priznávame 
dôchodky, vysoko prevyšujúce čistú priemer-
nú mzdu. Financujeme študentov, ktorí trá-
via v škole dve tretiny roka, pričom väčšina z 
nich nevyužíva naučené v pracovnom živote. 
Úradníkom kupujeme autá za 60-tisíc eur. 
Staviame drahé cesty, vypravujeme prázdne 
vlaky. Zamestnancom verejnej správy platí-
me jedenásť štátnych sviatkov ročne. Tento 

zoznam by sa nezmestil do jednej štúdie, ni-
eto jedného článku.

Ak vám nestačí argument proti zvyšovaniu 
daní v podobe plytvania s verejnými zdrojmi, 
a diskusie o porušovaní vlastníckych práv 
zdaňovaním či ekonomických nákladoch 
byrokracie považujete za príliš akademické, 
po ruke je ešte zopár empirických ekono-
mických štúdií o dopadoch konsolidácie na 
ekonomický rast. Analýza  štyridsaťročnej 
história krajín OECD ukazuje, že trvalo udr-
žateľné vyrovnané verejné financie sa najú-
spešnejšie dosahujú škrtaním výdavkov, nie 
zvyšovaním daní. Tento spôsob konsolidácie 
mal doteraz menej negatívny vplyv na hos-

podársky rast, v niektorých prípadoch do-
konca pozitívny.  

No predpokladať, že nová vláda sa k vý-
davkom postaví „Lopatkovým“ štýlom (šéf 
Sociálnej poisťovne znížil výdavky na jej 
prevádzku o 15 percent oproti rozpočtu), sa-
mozrejme nemôžeme. To, že dôjde k zvyšo-
vaniu niektorých daní je viac než isté, ale ani 
zvyšovanie progresivity priamych daní nie 
je dôvodom na zvyšovanie celkového daňo-
voodvodového zaťaženia. To naďalej dokáže 
ospravedlniť len ideologické zameranie, ne-
možno ho považovať za nutnosť. 

.týždeň, 7.4. 2012

Írsky efekt slobody

Írska liberalizácia z  prelomu 80. a 90. ro-
koch, založená na nízkych daniach a ot-
vorenom trhovom prostredí, bola vzorom 
viacerých reformátorov, ktorým slúžila ako 
argument. Príchod krízy a následný ekono-
mický prepad v tejto ostrovnej krajine nahral 
na smeč kritikom, ktorí označujú Írsko ako 
príklad, ktorý zlyhal.

Je to však skutočne tak? Kde by bolo Írsko, 
keby ostalo pri preregulovanej ekonomike so 
silným štátom?

Graf HDP na hlavu podľa parity kúpnej sily 
nám ukazuje, že po spustení ekonomických 
reforiem stačilo 15 rokov na to, aby dovtedy 
druhý najchudobnejší člen EÚ dobehol naj-

bohatšie krajiny Európy..

Realitná bublina, zapríči-
nená nízkymi úrokovými 
mierami, ktoré sa ešte 
zvýraznili po prijatí Eura, 
zapríčinila veľký prepad 
HDP. Avšak samotný po-
hľad na graf ukazuje, kde 
bu dnes bolo Írsko, ak 
by nezreformovalo svoju 
ekonomiku - ako naprí-
klad Portugalsko.

Zdroj:

Svetová Banka

Osudový spolok?
Johannes Maierhofer

Keď sa v marci 2010 rozbiehala grécka dlho-
vá kríza, vtedajší prezident ECB Jean Claude 
Trichet vyhlásil v európskom parlamente, že: 
„Európska menová únia je omnoho viac než 
peňažný systém. Je to osudový spolok.“

Menej než o dva mesiace neskôr zvrátila 
ECB svoje odhodlanie nepúšťať sa do mo-
netizácie dlhu a začala otvorene skupovať 
vládne dlhopisy v rozpore s vlastnými stano-
vami. Nemecko zároveň upustilo od výhrad 
ohľadne záchrany iných krajín. Podpísala sa 
prvá dohoda o záchrane Grécka. Keďže ani 
to nestačilo, bol prijatý záchranný balík v ob-
jeme 750 miliónov eur.

Vo svojej obhajobe týchto opatrení pred ne-
meckým parlamentom nemecká kancelárka 
Angela Merkelová opakovala to čo Trichet. 
,,Menová únia je osudovým spolkom (Schick-
salsgemeinschaft),” vyhlásila Merkelová a 
dotiahla to ešte o krok ďalej: „ Nejde o nič 
menej, než o o zachovanie myšlienky o Eu-
rópe.“

Od Merkelovej prejavu rezonovala téma eura 
ako Schicksalsgemeinschaft (spolku so spo-
ločným osudom) medzi jeho zástancami v 
nemeckých a rakúskych médiách opakova-
ne, najmä v súvislosti so záchrannými balíč-

kami. Doslovný preklad slova Schicksalsge-
meinschaft znie ,,spoločenstvo predurčenia“ 
či „rozhodnutia vyššej moci,“ a voľnejší pre-
klad ,,osudový spolok“ sotva odráža ponurú 
vážnosť tohto nemeckého výrazu. Vzhľadom 
na využitie slova Schicksalsgemeinschaft 
ako nástroja politickej propagandy v minu-
losti sa musí historicky gramotným Nemcom 
výber tohto termínu v tejto súvislosti javiť 
ako podivný.

V súčasnom kontexte je evokovanie osudu 
či predurčenia v kruhoch zástancov eura 
populárne. Vyvoláva to dojem, ako keby bolo 
na menovej únii niečo nevyhnutné. Ak by to 
bola pravda, projekt eura by bol nespochyb-
niteľný. Zároveň nám tvrdia, že euro musí-
me brániť „za každú cenu“ (Barroso), a že k 

týmto plánom „niet alternatív“ (Merkelová). 
Keď už nič iné, odvolávanie sa na „osud“ 
umožňuje vyhnúť sa otázke o tom, ako sme 
sa dostali tam, kde sme. Na eure nebolo nič 
nevyhnutné a a osud s tým nemal nič doči-
nenia. Ide o politický projekt, prebudený k 
životu politikmi. Spôsob, akým sa tak stalo, 
stojí za bližšie preskúmanie.

.marka ako jadrová zbraň

Po druhej svetovej vojne bola európska in-
tegrácia zamýšľaná ako rámec civilizovanej 
spolupráce medzi niekdajšími nepriateľmi. 
Predstava bola taká, že niekoľko základ-
ných slobôd, tak ako boli opísané v Rímskej 
zmluve, bude garantovať voľný pohyb osôb, 
tovaru a služieb medzi zvrchovanými národ-
mi.

Časom sa však myšlienka zjednotenej Euró-
py posúvala ďalej od svojich skromných zači-
atkov. Od členských štátov sa očakávala čím 
ďalej, tým väčšia obeta suverenity, zatiaľ čo 
EÚ sama osebe sa čoraz viac podobala na 
štát. Mala exekutívu ,parlament, harmonizo-
vané dane a sociálne štandardy. Spoločne 
mali členské štáty utvoriť silného hráča na 
svetovej scéne, podľa niektorých dokonca 
rivala USA.
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Toto sa nazvalo „užšou“ úniou alebo menej 
populárne ,,socialistickou“, prípadne ,,impe-
riálnou“ víziou Európy. Spoločná mena mala 
byť veľkým skokom vpred pri dosahovaní te-
jto vízie. Plány o menovej únii existovali už v 
sedemdesiatych rokoch. Na intenzite začali 
naberať v druhej polovici osemdesiatych 
rokov, keď európsku komisiu viedol Jaques 
Delors. Všeobecne sa však očakávalo, že im-
plementácia je desaťročia vzdialená.

Nakoniec to nebolo len o konkrétnej vízii Eu-
rópy. Pri finálnom ťahu na euro vstúpilo do 
hry aj čosi iné, presnejšie dobrá dávka staré-
ho dobrého politikárčenia (Realpolitik).

Keď malo v roku 1990 prísť k zjednoteniu 
Nemecka, zastávalo Francúzsko na čele s 
Francoisom Mitterandom zdržanlivý postoj. 
Myšlienka o znovuzjednotenom Nemecku   
vyvolávala obavy z jeho prílišnej moci, v prí-
pade, že mu nebude odňatá jeho najviac 
obávaná zbraň – ekonomická sila stelesne-
ná Markou.

V rámci európskeho monetárneho systému 
(EMS), ktorý predchádzal euru, mohli meny 
fluktuovať v rámci určeného pásma.  Vďaka 
svojej relatívnej stabilite zohrávala nemecká 
marka rolu kotvy celého systému. Pre ostat-
né meny to znamenalo, že ich inflačný poten-
ciál bol obmedzený Bundesbankou. Ak by v 
inflácii zašli priďaleko, museli by devalvovať, 
alebo, v horšom prípade, čeliť ponižujúcemu 
vystúpeniu z EMS.

Preto sa Bundesbanka so svojou politikou re-

latívne tvrdých peňazí stala tŕňom v oku roz-
hadzovačných politikov nielen v Nemecku. 
Mitterand, prvý socialistický prezident Piatej 
republiky, sa na Bundesbanku často sťažo-
val, a nemeckú marku dokonca raz prirovnal 
k jadrovej zbrani.

A tak počas vyjednávania o zjednotení, keď 
sa Nemecko obávalo izolácie, pripustil kan-
celár Helmut Kohl, že znovuzjednotené Ne-
mecko bude pevne vsadené do zjednotenej 
Európy. Quid pro quo tak malo podobu mož-
nosti zjednotiť sa pre Nemecko výmenou za 
socializáciu marky ako spoločnej európskej 
meny. Táto nová realita bola kodifikovaná v 
podobe Maastrichtskej zmluvy, ktorú neskôr 
Jacques Attali, blízky poradca Mitteranda, 
popísal ako komplikovanú zmluvu, ktorej 
jednoduchým účelom bolo zbaviť sa marky.

.hladomor v Bavorsku?

Čo sa týka ekonomickej životaschopnosti 
projektu eura, varovaní bolo dosť. Promi-
nentní americkí ekonómovia upozorňovali 
na slabiny navrhovanej spoločnej meny. 
Známa je predpoveď Miltona Friedmana, 
že euro neprežije prvú hlbšiu recesiu. Paul 
Krugman vyhlásil že „z ekonomického hľa-
diska je to, jednoducho, zlý nápad.“ Rudiger 
Dornbusch, ekonóm z MIT, rozdelil postoje 
svojich amerických kolegov k euru do troch 
kategórii: 1. „Nemožné“, 2. „Zlý nápad“ a 3. 
„Dlho to nevydrží“.

V roku 1992 skupina šesťdesiatich vyso-
ko rešpektovaných nemeckých ekonómov 

(medzi nimi bývalý minister hospodárstva) 
vydala voči euru protestný manifest. S od-
stupom času je predvídavosť dokumentu 
ohromujúca. V dokumente tvrdili, že spo-
ločná mena môže fungovať, len ak budú 
jednotlivé ekonomiky v dlhšom období kon-
zistentne konvergovať. Keďže to však bolo 
nepravdepodobné, hrozilo,  že sa z menovej 
únie stane únia transferová: „So spoločnou 
menou budú ekonomicky slabšie krajiny 
čeliť tlaku konkurencie. Vďaka svojej nižšej 
produktivite a konkurencieschopnosti skon-
čia s rastúcou nezamestnanosťou. Finančná 
kompenzácia v podobe vysokých transfero-
vých platieb sa tak stane nevyhnutnou.“ Ďa-
lej predpovedali, že „predčasné zavedenie 
európskej menovej únie vystaví západnú Eu-
rópu silnému ekonomickému pnutiu, ktoré 
môže časom viesť k politickému konfliktu a 
ohroziť samotnú integráciu.“

V roku 1998 publikovala ešte väčšia skupi-
na nemeckých ekonómov druhý manifest, v 
ktorom varovali, že prijatie eura bolo pred-
časné, lebo deficity nedosiahli dohodnuté 
úrovne. Ďalej varovali, že pakt stability je 
sám osebe vo vynucovaní rozpočtovej disci-
plíny bezzubý, keďže v ňom chýbajú automa-
tické sankcie.

Spätne sa odpovede zástancov eura na uve-
dené námietky zdajú beznádejne naivné. 
Obavy z transferovej únie vraj boli prehnané, 
lebo neexistoval žiadny mechanizmus, akým 
by Nemecko bolo nútené platiť dlhy iných 
krajín. Jean-Claude Trichet, toho času guver-

SPP má   novú  energiu

www.ElektrinaVyhodne.skwww.ElektrinaVyhodne.sk
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Pred piatkovým stretnutím európskych mi-
nistrov financií v Kodani sa objavili správy 
o možnom navýšení stálej formy eurovalu 
– Európskeho stabilizačného mechanizmu. 
Či už k nemu dôjde, alebo nie, kľúčovým hrá-
čom v dlhovej kríze ostane aj naďalej Európ-
ska centrálna banka.

Ešte si pamätáte, prečo bol pred dvoma 
rokmi založený euroval? Gigantický objem 
garancií vo výške trištvrte bilióna eur (440 
mld. eur od štátov eurozóny, 60 mld. z roz-
počtu EÚ a 250 z Medzinárodného menové-
ho fondu) mali zabezpečiť, že táto „jadrová 

zbraň“  nikdy nebude musieť byť použitá. 
Mal vytvoriť ochrannú bariéru okolo ostat-
ných krajín eurozóny, udržať „nákazu“ za 
gréckymi hranicami. Aby sa do problémov 
nedostalo Írsko, Portugalsko, Španielsko, 
ale najmä obrovské Taliansko. 

Nepodarilo sa. Írsko a Portugalsko požia-
dali o pomoc o pol roka neskôr, do Grécka 
musel ísť ďalší záchranný úver a Taliansko 
v lete 2011 zachraňovala ECB. Práve talian-
ske zaváhanie naplno odhalilo, že euroval 
je len lacnou kartónovou maketou, skrývaj-
úcou pár petárd. A tiež odhalilo, že zbrane 

hromadného ničenia v podobe peňazí daňo-
vých poplatníkov sú ukryté v ECB.

.prečo zas euroval

K vystupňovaniu absurdného rozporu me-
dzi mediálnym obrazom eurovalu ako zá-
zračného mešca, ktorý zachráni Európu, a 
realitou, došlo po bombastickom minulo-
ročnom októbrovom summite. Politici na 
ňom schválili nové právomoci eurovalu a 
zároveň bohorovne sľúbili navýšenie jeho 
efektívnej veľkosti na viac než bilión eur. A 
to šalamúnskym použitím finančnej páky. 
Po ponižujúcej návšteve  Číny, odkiaľ sa eu-

nér Banque de France, zašiel o krok ďalej a 
vyhlásil že zmena menovej únie na transfero-
vú je rovnako pravdepodobná ako hladomor 
v Bavorsku. Zástancovia eura ďalej tvrdili, že 
inflácia nebude problémom, lebo ECB je ne-
závislá a financovanie deficitov cez tlačenie 
peňazí bolo v zmluvách explicitne vylúčené.

Takže, zatiaľ čo existujú dobré dôvody pýtať 
sa, „ako sa ekonómovia mohli tak mýliť“ 
ohľadne finančnej krízy z roku 2008 (článok 
amerického ekonóma a držiteľa Nobelovej 
ceny Paula Krugmana na margo neschop-
nosti ekonómov predvídať krízu), o súčasnej 
kríze eura sa to isté povedať nedá. Ekonó-
movia ju totiž predvídali.

Napriek tomu bolo s prihliadnutím na vzne-
šený cieľ zjednotenej Európy a súvisiacou 
noblesou  pre zástancov eura prirodzené ig-
norovať ekonomické argumenty. Dotiahnutie 
projektu zjednotenej Európy nie je, napokon, 
ničím menším, ako historickým experimen-
tom v prekonaní národných štátov a krokom 
smerom k trvalému mieru. Európske elity 
tak v bezprecedentnom experimente bezo-
hľadne pokračovali. Kritikov  v tom lepšom 
prípade ignorovali ako neprajníkov, v tom 
horšom označovali za nacionalistov či reak-
cionárov.

.zodpovednosť Nemecka

Dnes, pod váhou dôkazov, prestávajú veci 
vyzerať ružovo. Tak ako mnohí predpovedali, 
euro neviedlo k ekonomickej konvergencii, 
naopak, posilnilo nerovnováhy. Vďaka euru 
si mohli periférne krajiny vychutnávať veľmi 
nízke úrokové miery, čo viedlo k prílišnému 
rastu miezd a  bublinám rôznych druhov. 
Keď však prišiel odliv, krajinám zostali ob-
rovské vysoké dlhy a nezamestnanosť.

Medzičasom sa nedávna pompa, sprevád-
zajúca európsky projekt, zmenila na vystra-
šenú, ba až apokalyptickú atmosféru, keď 
sa zvažuje aj možnosť rozpadu eurozóny. 
„Ak zlyhá euro, zlyhá Európa,“ vyhlásila An-
gela Merkelová. Nicolas Sarkozy zašiel ešte 
o krok ďalej svojím vyhlásením,  že: koniec 
eura by neznamenal len koniec Európy, ale 
aj koniec mieru.

Helmut Schmidt, bývalý nemecký kancelár, 

ktorý rozhodne nie je známy ako hysterik, 
vyhlásil, že v stávke nie je nič menej ako 
európska civilizácia ako taká. Schmidt ďalej 
pripomenul svojim krajanom, že oni nesú 
špeciálnu zodpovednosť: „Ak sme v 19. a 
20. storočí my Nemci výrazne prispeli k roz-
tržkám v Európe a vo svete, potom musíme 
v dnešnej situácii dohliadnuť na to, aj keď 
iným spôsobom, aby sa hrôzy minulosti neo-
pakovali. To si vyžaduje ďalšie obete suvere-
nity a peňazí.“

Na toto ľudia stále počúvajú. Koniec koncov, 
nemecké elity sa viac obávajú toho, že by v 
tom Nemecko ostalo samo, ako spoločného 
pádu. Preto jednoducho nie je možné prece-
niť vôľu Nemecka zachrániť euro za každú 
cenu.

V každom prípade žiadne z navrhnutých 
opatrení (európske dlhopisy, fiškálny kom-
pakt, fiškálna únia, tlačenie peňazí ECB vo 
veľkom) nemôže odstrániť základný fakt, 
že existuje konflikt záujmov medzi prebyt-
kovými a deficitnými krajinami. Preto napä-
tie, spôsobené spoločnou menou, pretrvá, 
a bude citeľné v pozadí každého ďalšieho 
európskeho summitu, na titulných stranách 
čím ďalej, tým viac šovinistického bulváru aj 
v uliciach hlavných miest južnej Európy, po-
krytých rozbitým sklom.

.osud je popretím sloboby

Pri chaose, v ktorom sa nachádzame, by sa 
dalo očakávať, že euronadšenci budú trocha 
zakríknutí. Nanešťastie to tak nie je. V duchu 
„nikdy nepremrhaj krízu“ vítajú súčasné pro-
blémy ako paradoxný historický zvrat, ktorý 
konečne vydláždi cestu pevnejšej fiškálnej 
únii, európskej ekonomickej vláde, harmoni-
zovaným daniam a akejkoľvek inej centrálne 
naplánovanej schéme, o ktorej sa im prisní.

Vravia, že vďaka tejto kríze nemáme na vý-
ber a budeme musieť prijať úplnú politickú 
úniu. Nakoniec sa to môže ukázať ako po-
sledný výkrik zlyhaného modelu, lebo zatiaľ 
čo taký plán môže mať síce silnú podporu 
medzi európskymi elitami, voliči čím ďalej, 
tým viac strácajú vieru v súčasný model EÚ 
a konštrukt eurozóny a s ňou aj ochotu opra-
vovať ich.

Niet pochýb, že rozpad eurozóny by bol v 
akejkoľvek podobe (odchod slabších krajín, 
odchod silnejších krajín, návrat k národným 
menám, národné meny a euro zároveň) ex-
trémne turbulentný. V každom prípade by 
však rozpad neznamenal koniec EÚ, a už 
vôbec nie koniec Európy. Krajiny, ktoré by 
opustili eurozónu, by boli stále členmi EÚ a 
stále by si mohli užívať všetky výhody, ktoré 
k tomu patria, podobne ako krajiny EÚ, ktoré 
do eurozóny nikdy nevstúpili (Veľká Británia, 
Švédsko, Česko atď.).

Niet pochýb, že niektoré banky by mohli 
zbankrotovať, rovnako ako dlhy niektorých 
krajín budú musieť byť zreštrukturalizované. 
Nasledujúca recesia by mohla byť hlboká, 
ale  keďže k mnohým z týchto udalostí dôjde 
aj tak, aspoň by sa vytvorila cesta k ekono-
mike, ktorá by mohla opäť rásť samostatne 
a udržateľne, bez kontinuálneho dopingu 
monetárnych injekcií a stimulačných balíč-
kov.

Ak si zo súčasnej situácie môžeme odniesť 
nejakú lekciu, je to tá, ktorú vyslovil asi 
pred 100 rokmi rakúsky ekonóm Eugen von 
Böhm Bawerk – v konflikte medzi politickými 
a ekonomickými zákonmi nakoniec zvíťazia 
tie ekonomické.

S ohľadom na všetky spletité dôvody, ktoré 
pomohli euru uzrieť svetlo sveta — politické 
ilúzie, nemiestne utopické vízie, a v prípade 
Nemecka pocit historickej viny, nie div, že vý-
sledok je žalostný.

Príbeh eura ako „osudového spolku“ nazna-
čuje, že neexistuje alternatíva k súčasnej 
ceste k čoraz užšej integrácii, ktorá zname-
ná narastajúcu centralizáciu a stupňovanie 
intervencii.

Viera v osud je však popretím slobody. Ak 
majú byť Európania slobodní, musia mať 
možnosť voľby z viacerých spoločenských 
modelov, rôznych daňových režimov a rozlič-
ných politických usporiadaní. Vieme, že ak 
Európania prijmú model centralizovaného 
štátu, určite skončíme v Európe, ktorá bude 
menej prosperujúca a menej slobodná. Eu-
rópania si však zaslúžia lepší osud.

.týždeň, 12.3. 2012

Evolúcia eurovalu  
Juraj Karpiš
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rópski politici vrátili s prázdnym klobúkom, 
začalo byť jasné, že asi nebude čo pákovať 
a slovenská vláda padla zbytočne. Iba pár 
týždňov po „prelomovom“ summite, kde po-
litici sľubovali bilióny eur, musel euroval pre 
obavy z nedostatku záujmu posunúť emisiu 
dlhopisov  na pokrytie úverov Írsku v smieš-
nom objeme 3 miliardy eur. A tak koncom 
roka opäť zasiahla ECB so záplavou bilióna 
nových eur.

Keďže centrálna banka, nakupujúca dlho-
pisy, imidžu ECB ako modernej nezávislej 
inštitúcie príliš nepridáva, snaha prehodiť 
záchranárske práce na inú európsku inšti-
túciu sa neskončila ani po prvotných ne-
úspechoch s EFSF.  Euroval mal byť podľa 
slov Angely Merkelovej dočasným nástro-
jom. V súlade s heslom „Nič nie je také tr-
valé ako dočasný vládny program“ sa však 
rozhodlo, že euroval nezanikne podľa plánov 
v roku 2013,  ale bude transformovaný na 
jeho stálu podobu s názvom Európsky sta-
bilizačný mechanizmus (ESM). Dramatické 
zhoršovanie dlhovej krízy minulý rok však 
viedlo k presunutiu vzniku ESM už do leta 
2012 s tým, že EFSF ešte nezanikne a bude 
fungovať až do pôvodného termínu v roku 
2013. Čiže z jedného dočasného nástroja 
budú dva paralelne fungujúce fondy. No ani 
to údajne nestačí.

.záchrankyňa ECB

Po chvíľkach pokoja, vykúpených záplavou 
nových eur z ECB, začínajú opäť rásť rizikové 
prirážky niektorých krajín. Situácia je asi naj-
kritickejšia v Španielsku. Táto krajina ešte 
nikdy nebola tak blízko bankrotu. Španiel-
sko nie je schopné plniť fiškálne ciele EÚ, 
podľa španielskeho združenia podnikateľov 

dosiahne deficit 6,1 % namiesto nedávno 
upraveného cieľa 5,3 %. Praskajúca bublina 
v nehnuteľnostiach skôr či neskôr odkryje 
nesolventnosť španielskych bánk, ktoré dr-
žia 400 miliárd eur úverov, naviazaných na 
nehnuteľnosti (40 percent HDP). Celkový dlh 
(štát spolu so súkromnou sférou) Španielska 
dosiahol v roku 2011 363 percent HDP.

Taliansky premiér Mário Monti preto varuje 

pred hroziacou španielskou fiškálnou kata-
strofou, ktorá by mohla vyčerpať kapacity 
existujúcich a plánovaných záchranných 
mechanizmov. Vyzýva na navýšenie dohod-
nutej  kapacity ESM (500 mld. eur). A nie 
je sám. Proti je však Nemecko, ktoré pevne 
drží európsku peňaženku v rukách. Dnes sa 
však zdá, že Nemecko v mnohom ustúpi, a 
k niektorej z foriem navýšenia nakoniec na-
ozaj dôjde.

No ani prípadný biliónový ESM Európu ne-
zachráni. Euroval je síce symbolom ochoty 
Únie transformovať sa na transferovú úniu, 
no zároveň aj nevhodným nástrojom na rie-
šenie dlhovej krízy. Jeho schopnosť požičia-
vať si zdroje na záchranu európskych krajín 
je totiž nepriamo úmerná intenzite dlhovej 
krízy. Záväzky ESM majú garantovať krajiny, 
ktoré sú eurovalom zachraňované, alebo 
ktoré sa samy zhoršovaním dlhovej krízy blí-
žia k bankrotu. Pripomína to situáciu, keď 
sa topiaci snaží sám seba vytiahnuť za vla-
sy. Aj naďalej budú preto pre vývoj v Európe 
kľúčové nové eurá, vytvorené ECB. Fakt, že 
v prípade, ak ESM získa bankovú licenciu, 
potečú v budúcnosti do štátnych dlhopisov 
okľukou cez úver ESM, nič nezmení na tom, 
že dlhy sa v Európe riešia a budú riešiť in-
fláciou.

.týždeň, 1.4. 2012

Hamburgerové dane bez logiky
Radovan Ďurana

Komentár o Hamburgerových daniach z 
pera IFP končí záverom, ktorý je v rozpore so 
samotným textom. Odporúča venovať pozor-
nosť daniam z potravín, hoci text obsahuje 
viac výhrad, ako dôkazov o schopnosti daní 
napraviť problém.

Zhrnutie nášho pohľadu na hamburgerové 
dane:

Hamburgerové dane sú politickým nástro-
jom ako naplniť štátnu kasu, zaštítené na-
oko šľachetným záujmom. Zníženie miery 
obezity je krásny cieľ, ale dane ako nástroj 
nevhodné. Ak relevantná ekonomická lite-
ratúra tieto dane rovno nehádže do koša, 
tak minimálne hovorí, že vieme málo o 
vzťahu elasticity dopytu po potravinách a 

znižovaní nákladov zdravotníctva prostred-
níctvom nižšieho BMI.

Spornosť komentára spočíva v nepresných 
formuláciách a v nekritickom vyhodnotení 
potenciálnych prínosov a nákladov zdaňo-
vania.

Komentár začína vetou „Nadmernú spotre-
bu tukov, cukrov a soli je možné považovať 
za škodlivú pre zdravie človeka, čo z hľa-
diska ekonómie predstavuje zvýšené ná-
klady na zdravotnú starostlivosť.“

Nie. Z hľadiska ekonómie môžeme pove-
dať, že ľudia napĺňajú svoje potreby, uspo-
kojujú potrebu konzumovať chutné jedlá. 
Ak človek dobrovoľne preferuje nadváhu, 
miluje jedlo, tak nadmerným stravovaním 

prejavuje svoje preferencie, napĺňa svoje 
ciele efektívnou alokáciou zdrojov, koná 
dobrovoľne, maximalizuje úžitok. Z hľadis-
ka ekonómie rozhoduje o škodlivosti a do-
padoch správania jednotlivec, činí tak na 
základe porovnávania prínosov a nákladov 
konkrétneho správania. Slané čipsy nezna-
menajú len hrozbu obličkám, ale aj pocit 
uspokojenia, vďaka takýmto pocitom ráno 
vstaneme z postele. A pochopiteľne, cho-
robne obézni jednotlivci nie sú daňový, ale 
medicínsky problém.

Problém tohto správania vzniká len vďaka 
existencii povinného zdravotného poiste-
nia, ktoré neumožňuje prenášať rizikové 
správanie do ceny zdravotného poistenia. 
Takto vzniká priama externalita, keďže mor-
bídne obézni poistenci (nad 40 BMI) sú 
takmer o 100% drahší ako zdraví, a tieto 
náklady financuje zvyšok pracujúcej popu-
lácie. Tento transfer je možné len vďaka 
porušovaniu vlastníckych práv – nútenému 
prerozdeľovaniu prostredníctvom zdravotné-
ho poistenia.

IFP ešte hovorí o nepriamej externalite, ale 
tu nejde o ekonomický fenomén, ale skôr o 
„ekonomizáciu“ štátnej moci a „privlastňo-
vanie“ si výstupu práce jednotlivca: „Nepri-
amou externalitou uvedeného správania je 
napr. znížená produktivita (buď počas pro-
duktívneho veku, alebo v dôsledku predčas-
ného ukončenia produktívneho veku, resp. 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=538
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15685247
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smrti), zníženie príjmu a morálne náklady 
pre rodinu, a pod.“ Je to podivný pohľad, z 
ktorého napríklad vyplýva, že dobrovoľné 
rozhodnutie nepracovať je nepriama exter-
nalita pre spoločnosť. Bill Gates nám odcho-
dom z Microsoftu spôsobil nesmiernu exter-
nalitu, a teda by sme ju mali zdaniť…

Ostaňme teda pri zdôvodnení, že negatíva 
jednej štátnej regulácie (verejného zdravot-
ného poistenia), je potrebné eliminovať inou 
štátnou intervenciou (hamburgerové dane). 
Úprava zdravotného poistenia by bola pri-
tom pochopiteľné najlepším riešením, ale 
takáto reforma nebola cieľom komentáru. 
Hľadáme teda druhé najlepšie riešenie. Cieľ 
druhotnej intervencie pritom vychádza z tej-
to hypotézy:

Znížením BMI jednotlivca dôjde k zníženiu 
jeho spotreby zdrojov verejného zdravotníc-
tva, a tým internalizácii časti externých ná-
kladov.

Sú teda dane z potravín vhodným nástrojom 
na dosiahnutie tohto cieľa?

Zdaňovanie potravín má minimál-
ne osem zásadných nedostatkov 
(a väčšina z nich je spomínaná aj 
v komentári):

1. Daň postihuje zdravých ľudí – tí 
ktorí znášajú náklady externality 
budú znášať aj náklady jej odstrá-
nenia

2. Daň viac postihuje pohybovo ak-
tívnych, ktorí z titulu vyššieho výda-
ja majú vyšší kalorický príjem. Daň 
ich môže od tohto často zdraviu 
prospešného správania odradiť (a 
zvýšiť náklady zdravotníctva)

3. Elasticita dopytu obéznych a 
ľudí s nadváhou je nízka, podobne 
ako je tomu u fajčiarov, či silných 
alkoholikov. V prípade tabaku je to 
síce požehnaním štátnej pokladni-
ce, ale v prípade daní z potravín by to bol 
problém (počet fajčiarov aj napriek zhruba 
700% daňovej záťaži klesá veľmi pomaly). 
Ak je cieľom zmena BMI obéznych – daň 
by musela byť vysoká a postihujúca všetky 
substitúty – a tým by znásobovala nechcené 
náklady uvedené v bodoch 1 a 2. Odhady 
elasticity a jej dopadov sú slabé, ale lite-
ratúra  uvádza, že zavedenie 20% dane na 
sladené nápoje by znížilo BMI vysoko obéz-
nych z 40,00 na 39,98. Príliš málo muziky 
za veľa peňazí (administrácie dane a nega-
tívne dopady).

4. Kvôli bodu 3. sa samozrejme vynorí pro-
blém s dopadmi na nízkopríjmové skupiny, 
ktorým by výrazne zdraželo jedlo. Riešenie 
tohto problému treťou reguláciou – dotáci-
ami na zdravú stravu (zeleninu, ovocie) by 
bolo len perličkou na torte série vládnych 
regulácií, kde jedna sa snaží napraviť nedo-
statky druhej bez žiaduceho výsledku.

5. Selektívne dane, napr. daň z tuku, by 
viedli k hľadaniu rôznych aditív (napr. na-

hradzujúcich chuť tuku), ktoré v konečnom 
dôsledku nemusia byť zdraviu prospešné (to 
je problém aj umelých sladidiel, snáď s vý-
nimkou stévie)

6. Dane z potravín by v istom rozsahu obme-
dzili tok investícií do potravinárskeho prie-
myslu

7. Nemožnosť pokryť všetku spotrebu – rast 
čierneho trhu – s produktmi s pravdepodob-
ne s nižšou kvalitou. Ako by daň odvádzali 
domácnosti, ktoré chovajú prasiatka na za-
bíjačku?

8. Zavedenie daní vo väčšine krajín je v 
rozpore s myšlienkou „zdaním externalitu 
a výnos použijem na boj s ňou“ (napríklad 
pri dani z emisií je proklamovaný úmysel 
používať výnos na „zelené“ technológie – 
nekomentujeme skutočný výsledok). Výno-
sy hamburgerových daní nie sú viazané na 
použitie v boji proti obezite. Väčšinou ide o 
všeobecný príjem (Maďarsko, Dánsko), ale-
bo nahradenie iných daní (Fínsko)

Suma sumárum, negatív je mnoho a majú 

významné dopady, ktoré však neboli dosta-
točne posudzované. V ekonomickej literatú-
re je množstvo rozporuplných záverov v tejto 
otázke a o konsenze nemôže byť reči.

I napriek tomu končí komentár záverom, kto-
rý hamburgerové dane neodmieta kvôli ich 
nedostatkom, resp. nedostatku informácií. 
Samotný záver je navyše „zacyklený“.

„Praktická implementácia oboch typov opat-
rení je relatívne náročná, avšak potenciálne 
pozitívne efekty vo forme úspor vo verej-
ných financiách (vyššie príjmy cez dane ale-
bo úspory na strane výdavkov zdravotného 
poistenia) a potenciálne aj zlepšenie zdra-
votného stavu obyvateľstva sú podľa nás 
dostatočným dôvodom na to, aby sa tejto 
téme venovala v budúcnosti pozornosť.“

Stručne povedané: Možno vzniknú úspory vo 
verejných financiách (vďaka zdravšej popu-
lácii = nižším nákladom verejného zdravot-
níctva) a nadôvažok k tomu ešte aj budeme 
mať možno zdravšiu populáciu. Záhadné 

zdvojenie prínosov. Dovolím si opraviť znenie 
záveru v duchu logiky IFP:

Možno bude zdravšia populácia, a možno 
sa tým podarí niečo usporiť. Síce máme dva 
veľké otázniky, ale keďže bude v štátnej 
kase viac peňazí z daní (hoci nevieme, či si 
VS ako celok v dlhodobom období polepší) 
je to „podľa nás dostatočným dôvodom na 
to, aby sa tejto téme venovala v budúcnosti 
pozornosť.“

Za pozornosť by to stálo, keby sa IFP opiera-
lo vo svojom komentáre o práce, ktoré od-
hadujú na Slovensku schopnosť týchto daní 
znížiť váhu obéznych – a znížiť tak náklady 
zdravotníctva. Takýto zdroj však v komentári 
chýba, čo znižuje jeho kvalitu na úroveň po-
lo-faktických argumentov za každú cenu pre 
zavedenie nových daní.

Poznámka:

Pre tých, ktorí netrpia nutkaním uvaliť daň 
na čokoľvek, čo sa hýbe, a zároveň majú 
snahu zlepšovať spoločnosť nie len pozitív-
nym príkladom a osvetou, ale aj donútením, 

uvádzame prístup v Japonsku. Ten 
je v mnohom odlišný od prostého 
zdaňovania, aj keď má svoje ne-
dostatky. Stanovuje jednoznačné 
merateľné ciele a prípadný výnos 
s penalizácie viaže na konkrétny 
(súvisiaci účel).

V roku 2008 ministerstvo zdra-
votníctva v Japonsku vydalo tzv. 
metabo zákon, ktorého cieľom je 
obmedziť náklady chronických a 
metabolických ochorení (obezita 
je častým faktorom týchto ochore-
ní) obezite. Japonci majú len 3% 
obezitu (podľa OECD) a tým patria 
medzi rozvinuté krajiny, ktoré majú 
najnižšiu mieru obezity. Tento zá-
kon nariaďuje, aby lokálne vlády a 
zamestnávatelia zaviedli test mera-
nia pásu do svojich každoročných 

povinných preventívnych kontrol pre ľudí vo 
veku 40-75 rokov. Ženy a muži, ktorí neprej-
dú testom a prekročia obvod pása – muži 
90 cm a ženy 85 cm, sú povinní navštevovať 
poradňu, byť monitorovaní cez telefón, mai-
lom a budú dostávať motivačnú podporu pri 
chudnutí – v závislovosti od rizikovosti, ktorú 
vyhodnotí lekár aj na základe iných testov.

Dodržiavanie správania nie je individuálne 
vymožiteľné. Zodpovednosť za dodržiavanie 
padá na plecia zamestnávateľov a lokálne 
vlády. Tie sú povinné zabezpečiť minimálne 
65% účasť vo vyššie uvedených aktivitách. 
Druhým cieľom je znížiť mieru obezity o 25% 
do roku 2015. Neúspech môže znamenať 
pokuty vo výške 10% zo súčasných platieb 
na zdravotné zabezpečenie tzn. že zamest-
návatelia budú musieť zaplatiť viac peňazí 
do programov zdravotnej starostlivosti pre 
starších. 

eTrend, 2.4. 2012
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INESS Policy Note - Dane ešte zvyšovať netreba
Radovan Ďurana

Možnosti konsolidácie verejných financií cez 
výdavkovú stranu sú podstatne vyššie, ako 
bolo uvedené v štúdii Ako zakopať rozpočto-
vú sekeru. Dosiahnutie 3% schodku bez 
zvyšovania daní v budúcom roku je reálnou 
možnosťou. Prijatie úspor pritom nevyžadu-
je zmenu charakteru a základných funkcií 
verejnej správy. Zvyšovanie celkových daňo-
vých príjmov štátu nie je nevyhnutnosť, ale 
politickým názorom predkladateľov takého-
to návrhu.

Ľudovít Ódor a Michal Horváth predložili 35 
stranovú štúdiu venovanú konsolidácii ve-
rejných financií Ako zakopať rozpočtovú se-
keru. Dokument skôr pripomína manuál na 
zvyšovanie daní. Konsolidácii na výdavkovej 
strane sú v štúdii venované zhruba 2 strany. 
Podľa autorov štúdie bude zvyšovanie daní 
viac menej nevyhnutné. Čo znamená takéto 
stanovisko?

Nasledujúce vety sú zo štúdie:

„Miernu úpravu odvodov do druhého piliera 
smerom nadol si vieme predstaviť len ako 
súčasť kompromisu v rámci celospoločen-
skej dohody o základných princípoch celého 
dôchodkového systému. Aby sme už nemu-
seli byť svedkami legislatívneho „ping-pon-
gu“ každé štyri roky v oblasti dôchodkov.“

„Z nich sme si vybrali dva konkrétne (kon-
solidačné) scenáre v objeme 1,85 mld. Eur,  
ktoré považujeme za ekonomicky priechod-
né.“

Horváth v rozhovore pre SME ďalej uviedol: 
„Vôbec nemám problém s tým, že niekto 

preferuje daňové režimy, kde sú bohatí viac 
zdaňovaní.“

Čitateľovi by malo byť zrejmé, že ide o nor-
matívne stanoviská – vyjadrujúce osobný 
názor autorov, nie vedecké tvrdenia. Aký-

koľvek návrh na zvyšovanie, či znižovanie 
daní má z princípu rovnaký charakter – ide 
o politický pohľad navrhovateľa. Tvrdenie 
– týmto zoberte a týmto dajte – sa nedá 
pochopiteľne vedecky podložiť. Vždy ide o 
nedobrovoľný transfer – a politická moc a 
donucovací štátny aparát sú nevyhnutné na 
jeho vymáhanie. Použitie slova ekonomicky 
v spojení ekonomicky priechodné je trochu 
zavádzajúce, o priechodnosti sa dá hovoriť 
len z politického (politologického) hľadiska.

Autori v štúdii tak vyjadrujú svoj politický 
názor – že nie je možné znížiť v priebehu 
necelých dvoch rokov výdavky štátu o 4,5%. 

Iste, 1,25 mld. Eur je obrovská suma, ale 
rozhodne to nie je suma nedosiahnuteľná. 
Pre porovnanie, výdavky iba za rok 2009 
stúpli na konsolidovanej báze o 2,5 mld. 
Eur. Len v roku 2011 stúpli daňovo odvo-
dové príjmy štátu (bez čachrovania s DPH) 
o 1,1 mld. Eur.

Ekonóm môže svoje vedomosti využiť až v 
druhej vlne – keď sa snaží optimalizovať ci-
ele politika, pričom rozhodnutie o miere pre-
rozdeľovania je vždy politické a arbitrárne. 
Ekonóm dokáže ponúknuť riešenia na otáz-
ky – Ktorou daňou bezpečnejšie zvýšim prí-
jmy štátnej pokladnice? Aké negatíva bude 
mať zavedenie nepriamych daní apod. Ale 
nedokáže vysvetliť, prečo sú daňové príjmy 
(miera prerozdeľovania) vo výške 30% HDP 
nízke alebo vysoké.  Aj preto sú v tejto oblas-
ti tak populárne medzinárodné porovnania a 
politickí ekonómovia si pomáhajú argument-
mi typu: Aj oni v zahraničí to tak majú…

Návrhy na zvyšovanie daňových príjmov je 
však dobré posudzovať v kontexte existuj-
úcich verejných výdavkov. Dane nevisia vo 
vzduchoprázdne. Financujú konkrétne politi-
ky štátu. Zamyslite sa, ktoré reformy boli pri-
jaté v rokoch 2008-2010 alebo ktoré štátne 
služby pribudli alebo sa natoľko zlepšili, aby 
ospravedlnili najvyšší priemerný ročný rast 
reálnych výdavkov v EÚ. 

Počas krízy sme sa vzhľadom na našu eko-
nomickú situáciu zadlžili o 3,4 mld. eur viac 
ako bol priemer EÚ (jún 2011)

Ročný rast výdavkov dosahoval 1,6-1,8 mld. 
Eur (upravené o infláciu). Pre porovnanie, fi-

Asociálny návrh
Radovan Ďurana

Niektoré média reportujú o návrhoch na ob-
medzenie poskytovania dávok rodinnej pod-
pory rodinám s nadštandardnými príjmami 
ako o radikálnom zásahu do sociálneho sys-
tému, pričom stanovenie hraníc poberania 
by bolo mimoriadne zložité.

Motto: „Radšej zvýšime spotrebné dane, 
akoby sme mali obmedziť výplatu dávok“.

Niektoré média reportujú o návrhoch na ob-
medzenie poskytovania dávok rodinnej pod-
pory rodinám s nadštandardnými príjmami 
ako o radikálnom zásahu do sociálneho sys-
tému, pričom stanovenie hraníc poberania 
by bolo mimoriadne zložité.

Dokonca tí, ktorí v nastupujúcej vláde chcú 
zavádzať skutočné milionárske dane tvrdia, 
že len milionári by nemali dostávať tieto 
dávky. Aj odborníci SAV, napr. p. Kárász, by 
hranicu posunul ešte vyššie, na 3000 eur 
mesačne.

Ale že sa k podobnej hranici pridá aj SaS, tak 
to už dáva jasný signál, že tu je na Slovensku 

cesta zarúbaná a hor sa do zvyšovania daní.

To, že zavedenie testovania príjmov na dáv-
ky s cieľom ich odobrania 2-3% poberateľom 
(čo je prípad hranice 2500 euro), by bol zby-
točne nákladný cirkus, netreba rozoberať.

Pre nezasvätených uvediem príklad z kraji-
ny, kde mladé rodiny húfne „živoria“ na ulici:

Nárok na rodinné prídavky má rodina s dvo-
mi deťmi (napr. 4r. a 10r.) pokiaľ jej čistý 
príjem nepresiahne 960 euro. To sa týka na-
príklad rodiny, v ktorej je matka bez príjmu a 
otec zarába 1157 euro.

Takýto neľudský systém podpory detí majú v 
Česku. Medzi argumentami proti testovaniu 
dávok sa objavili aj právne výhrady, ide pred-
sa o prídavok na dieťa, patrí teda každému 
dieťaťu. Zaujímavé, že v Česku to až taký 
problém evidentne nebol.

Cieľom tohto blogu nie je určiť hranicu po-
berania, a teda tvrdiť, že rodina s čistým prí-
jmom 1000 euro „nepotrebuje“ tých 44 euro 

mesačne na dve deti. Pri stanovení hranice 
ekonóm nepomôže. Stanoviť ju musí parla-
ment, pretože len Jánošíci v parlamente (v 
každom volebnom období) môžu rozhodovať 
o tom, komu štát zoberie a komu dá. Našou 
snahou je upozorniť na to, že keď budete 
mať pocit, že cena vína, alebo whisky vzrást-
la, alebo že ten benzín je stále nejaký drahý, 
tak je to aj kvôli tomu, že parlament sa roz-
hodol v rozdávaní dávok pokračovať.

Poznámka na záver: Jedným z našich návr-
hov úspor bolo tiež zrušenie príspevku k prí-
platku k narodeniu dieťaťa. Táto dávka ešte 
v roku 2006 neexistovala. A hádajte, ktorá 
vláda zaviedla tento príspevok (678,5 euro 
pre všetky rodiny vrátane milionárov. Bola to 
vláda, ktorá „čelila“ hospodárskemu rastu 
7-10%, nezamestnanosti 8-10% a neustále 
rastúcim daňovým príjmom.

eTrend, 29.3. 2012
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https://sites.google.com/site/radynacelnikom/
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nancovanie výpadku II. piliera, po vyčerpaní 
privatizačných príjmov – stojí 700-750 mil. 
Eur. Prudký rast konsolidovaných verejných 
výdavkov sa zastavil až v roku 2011.

Zároveň platí, že zvyšovanie miery preroz-
deľovania (celkových daňových príjmov) 
bude mať nezanedbateľný vplyv na ekono-
miku Slovenska. Tieto dane bude musieť 
zaplatiť súkromný sektor. Je prinajmenšom 
diskutabilné, či v čase chatrného hospodár-
skeho rastu (dobiehania životnej úrovne vy-
spelých krajín) a vysokej miery nezamestna-
nosti, je vhodné hádzať súkromnej iniciatíve 
polená pod nohy. 

Deficit Slovenska je možné riešiť na oboch 
stranách a rozhodne nemožno tvrdiť, že 
úsporné opatrenia by zo Slovenska spravili 
minimálny štát, viď porovnanie korigovaných 
výdavkov v krajinách V4, ktoré bolo tiež pub-
likované v tejto štúdii.

Späť k úsporám

S úsporami navrhnutými Odórom a 
Horváthom sa dá súhlasiť, za zmienku sto-
jí hlavne zvýšenie adresnosti dávok – ne-
poskytovanie prídavku na deti a daňového 
bonusu najbohatším 40% pracujúcej popu-
lácie (autori zvolili túto hranicu indikatívne). 

Ale rovno sa ponúka otázka, prečo tieto 
dávky nedoplnili o ostatné dávky rovnaké-
ho charakteru (demogranty – viac k tejto 
problematike nájdete v našej Analýze soci-
álneho systému z roku 2006)? Prečo vyne-
chali príspevok pri narodení a príplatok k 
príspevku pri narodení, či rodičovský príspe-
vok? Prečo prémiu k stavebnému sporeniu 
uvádzajú autori až v ďalšom slede opatre-
ní, pričom z českej reality vieme, že ústava 
umožňuje zrušenie tejto dávky už nasleduj-
úci rok?

Úsporné opatrenia v štúdii rozhodne ne-
možno považovať za vyčerpávajúce, preto 
ich dopĺňame o ďalšie možné opatrenia 
v rozsahu 670 mil. Eur (celkovo teda 1,6 
mld. Eur, viď tabuľka na nasledujúcej stra-
ne). Ani tento zoznam však nie je kompletný, 
úspory je možné hľadať vo všetkých kapito-
lách rozpočtu, ako aj u ostatných subjektov 
verejnej správy. 

Úlohou tohoto prehľadu je najmä ilustro-
vať, že veľká časť výdavkov štátu rozhodne 
nespadá do skupiny, ktorú by väčšina po-
menovala ako „základné funkcie štátu“. 
Položky boli do zoznamu opatrení vyberané 
tak, aby „nevynútili“ zásadnú reformu fungo-
vania štátu, čo pochopiteľne nie je možné 
dosiahnuť v priebehu jedného roka, navyše 
o to nie je politický záujem. Často krát ide 
len  o krátenie niektorých výdavkov, viaceré 
z nich boli v posledných rokoch nesystémovo 
navyšované. 

Je pritom zrejmé, že súčet aj tohto limitova-
ného zoznamu opatrení by spolu s vyššie 
uvedenou štúdiou dostal schodok pod 3% s 
rezervou, ktorá tak predstavuje priestor pre 
novú vládu na uplatňovanie priorít.

Úsporné opatrenia navrhnuté Odórom a Horváthom:

Zvyšovanie daní nie je nevyhnutné, naďa-
lej ostáva politickou voľbou vládnucej gar-
nitúry.

eTrend, 21.3.2012 

http://www.iness.sk/stranka/36-Analyza-socialneho-systemu-SR-a-navrhy-riesenia-jeho-hlavnych-nedostatkov.html
http://www.iness.sk/stranka/36-Analyza-socialneho-systemu-SR-a-navrhy-riesenia-jeho-hlavnych-nedostatkov.html
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Výdavky štátu
Povinná školská dochádzka nie je zadarmo. 
Tým sa nemyslia náklady na rôzne doplatky 
a príplatky, ktoré si účtujú školy. Priemerne 
stojí rok štúdia na základných a stredných 
školách 1871 euro.

Týka sa to samotného vzdelávania, ktoré z 
daní financuje štát formou normatívu. Verej-
né náklady na jedného žiaka by mali od roku 
2009 do roku 2014 vzrásť o 18%. K tomuto 
rastu došlo napriek len 8% rastu výdavkov. 

Dotácia na žiaka rastie vďaka demografii - 
poklesu počtu žiakov, ktorý dosiahne v tom-
to období o 8%.

Zdroj: Rozpočet VS na roky 2012-2014

www.cenastatu.sk

Komu idú eurofondy?
Martin Vlachynský

„Kto sa dnes chce ťahať s Európskou úniou, 
keď potrebujeme eurofondy?“ prehlásil pred 
pár dňami Róbert Fico po tom, čo utrel oro-
sené čelo po zdolaní sedemstého kliku. Zhr-
nul tým všeobecné slovenské povedomie o 
eurofondoch. Môžeme frflať na euroval či 
regulovanie uhoriek, ale eurofondy, to je zvo-
nivý dážď peňiažkov, ktorý sa len tak spúšťa 
do nastavených rúk.

Realita je podstatne menej rozprávková. 
Pred pár mesiacmi sme zrátali, že na kaž-
dé euro, čo dostaneme z Bruselu, musíme 
my vyzbierať 90 centov. Z tých desať centov 
ešte treba zaplatiť chlapíka, čo starostovi v 
Hornej Maríkovej pripraví projekt tak, aby 
prešiel sitom úradníkov.

Eurofondy nie sú len o našej čistej finančnej 
pozícii. Verejná správa vyzbiera od ľudí peni-
aze (ktoré by sme minuli na nákup áut, tres-
ky, či dovolenky na Orave), pošle ich Bruselu, 
a ten ich pošle s malým bonusom nazad, aby 
sme si postavili veci, ktoré sa nám páčia, a 
hlavne ktoré sa páčia Bruselu, keďže ten má 
hlavné slovo pri použití peňazí. Môžu to byť 
mosty, ale aj napríklad rozhľadnička za 49 
000 eur, z ktorej je vidieť presne to isté, ako 
keď stojíte vedľa nej. Vyzerá pekne (ak tvrdý 
gýč je vaša šálka kávy), ale ak by tie peniaze 
ostali vo vašom vrecku, na ktorom mieste 
vášho nákupného zoznamu by bolo postave-
nie vežičky?

Bez ohľadu na zmysluplnosť využitia pros-
triedkov, stále máme pocit, že starí členovia 
nám niečo darovali, a my by sme mali byť 
vďační (6 min. 40 sek.), napríklad nevzpie-
raním sa záchranným opatreniam, v ktorých 
sme zagarantovali 4x viac, ako nám z EÚ pri-
šlo za 7 rokov členstva (čistá pozícia).

Aj to je len mýtus. Český týždenník Euro 
priniesol v čísle 13/2012 zaujímavý článok 
o toku peňazí z eurofondov po ich použití. 

Vychádzal pritom zo štúdie 
poľského inštitútu IBS, ktorý 
makroekonomicky hodnotil 
transfery v rámci kohéznej 
politiky a toky peňazí medzi 
starými  a novými členskými 
krajinami. Z každého eura 
zaplateného do kohéznych 
fondov získajú staré členské 
krajiny benefity v hodnote 61 
centov (str.35). Prítok eurofon-
dov totiž spôsobil, že v roku 
2012 bude Česko importovať 
o 2% viac tovarov a služieb, 
ako bez nich. Tak isto aj Slo-
vensko, pri Poľsku by to malo 
byť až 3,5%.

Konkrétny príklad. Na južný 
obchvat Prahy (nájazd D1-
-Vestec-Lahovice) má prísť z 
Bruselu 6 miliárd kč. O tieto 
peniaze sa podelia Metrostav, 
Skanska, Strabag, Teerag-
-Asdag a Alpine Holding. Ak 
si myslíte, že len prvá spoloč-
nosť je domáca (v skutočnosti 
česko-slovenská), myslíte si 
správne. Čísla pre Slovensko uvedené ne-
boli, ale budú podobné, pričom hlavnými 
beneficientmi našich projektov sú rakúske a 
talianske firmy. Z hodnoty čistých výdavkov 
starých krajín na kohéznu politiku, 7% získali 
firmy z týchto krajín. Zvyšnú časť benefitov 
získavajú staré krajiny najmä vo forme do-
datočných exportov do V4, či transfere tech-
nológií. Napríklad v prípade Nemecka platí, 
že hodnota benefitov  tvorí 125% ich čistého 
príspevku.

Porovnanie celkových benefitov EU15 k čis-
tým príspevkom týchto krajín na kohéznu po-
litiku v krajinách V4:

Nie je cieľom presadzovať ekonomický naci-

onalizmus, diaľnice by mal betónovať vždy 
ten, kto dá najlepšiu ponuku v zmysle cena/
výkon, či je z Česka, Švédska, alebo Číny. Ak 
sa však so zaľúbením pozeráte na zámkovú 
dlažbu na námestí vašej obce, vybudovanú z 
eurofondov, majte na pamäti že:

1. Nikto nám nič nedaroval

2. Za zdroje, ktoré ju vybudovali, ste si mohli 
dopriať niečo, čo by vám robilo väčšiu radosť

3. O tom, čo sa vybuduje, v konečnom 
dôsledku rozhodol ktosi na 200 Rue de la 
Loi, nie vy, alebo váš starosta

iness.sk, 2.4.2012

Porovnanie celkových benefitov EU15 k čistým príspe-
vkom týchto krajín na kohéznu politiku v krajinách V4:
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Ceny stúpajú, zatiaľ čo dopyt po rope klesá
Martin Vlachynský

Pred pár dňami ceny benzínu najprv preko-
nali 1,5 euro a takmer okamžite vyšplechli 
až k 1,6 euro. Najpopulárnejším vysvetlením 
tohto rastu je neustále rastúci dopyt po čier-
nom zlate, fakty však hovoria o inom.

Iste, dopyt po rope výrazne narástol od čias, 
keď starý otec na dvore nakopával Jawu Pi-
onier, ale zároveň s ním rástla aj ponuka. V 
poslednej dekáde neustále klesá spotreba 
ropy v USA aj v Európe. Za posledný rok, teda 
v období najväčšieho rastu cien ropy od leta 
2008, klesla reálna spotreba ropy v USA o 
5,4% a benzínu o 7,2%. Spotreba ropy v Ázii 
rastie, ale celkový nárast  spotreby vo svete 
je zhruba 1-2% ročne, v rokoch 2008 a 2009 
bol dokonca pokles spotreby. 

International Energy Agency (IEA) predpove-
dá pokles dopytu po rope z rozvinutých kra-
jín aj na rok 2012, a v rozvojových mierny 
rast 2,8%. Prečo teda cena ropy tak prudko 
rastie? Odpoveď treba hľadať mimo Blízke-
ho východu. Kolo za kolom kvantitatívneho 
uvoľňovania v Európe, ale hlavne v USA, za-
necháva na trhu zväčšujúcu sa kopu peňazí, 
ktorú sa investori snažia niekam umiestniť. 

Obľúbeným cieľom kde uložiť prebytoč-
nú likviditu sa tak stali futures na ropu, aj 
vďaka hrozbe vojny na Blízkom východe. 
Tim Evans, analytik z Citigroup tvrdí, že ná-
rast dlhých pozícií na ropných futures West 
Texas Intermediate na New York Mercantile 
Exchange dosiahol za 5 rokov 70%. 

Čo je najpodstatnejšie, začínajú sa priznávať 
aj hlavní vinníci. Vincent R. Reinhart, bývalý 
riaditeľ oddelenia monetárnych záležitostí 
vo FED, prehlásil, že kvantitatívne uvoľňova-
nie zdvihlo ceny ropy pre amerických spotre-
biteľov.

iness.sk, 2.4.2012

Málo veľkých rodín
Katarína Korbelová

Z hľadiska počtu poberateľov a   objemu vy-
platených finančných prostriedkov je prída-
vok na dieťa najrozsiahlejšou dávkou štátnej 
sociálnej podpory. Tipnite si, koľkočlenné ro-
diny sú najväčším príjmateľom tejto dávky?

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slo-
venskej republiky za rok 2010,  vyvracia za-
užívaný mýtus, že Rómske rodiny s mnohými 
potomkami „spotrebujú“ dominantnú časť 
prostriedkov vyčlenenú na rodinné prídavky. 

Najpočetnejšou skupinou rodín, ktorým sa 
poskytoval prídavok na dieťa v roku 2010, 
boli jednodetné rodiny, ktoré tvorili 49,4 % 
z celkového počtu 706 328 rodín. Pre porov-
nanie, 4 a viac detné rodiny tvoria len 3,6%.

Rodiny, ktorým sa poskytoval prídavok na 
dieťa podľa počtu detí:

Graf: INESS, údaje Správa o sociálnej situ-
ácii

Suma vyplatená na prídavok na dieťa a prí-
platok k prídavku na dieťa v roku 2010 pred-
stavovala 319 112 344 €, čo je oproti roku 
2009 nárast o cca 9,8 mil. €. Ilustratívny je 
aj podiel poberateľov dávky v hmotnej núd-
zi, podľa veľkosti rodiny. Rodiny, ktoré majú 
viac ako 4 deti, tvorili 13,7% podiel pobera-
teľov...

iness.sk, 16.3.2012
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O filantropii a podnikovom darcovstve
Juraj Karpiš z INESS sa zúčastnil dňa 16.3. 
2012 diskusie O filantropii a podnikovom 
darcovstve, ktorú organizovala Nadácia Po-
lis. 

Ďalšími diskutujúcimi boli Miroslav Trnka, 
Eset; Andrej Kiska, Dobry anjel a Juraj Bo-
hyník. 

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť 
na stránke nadácie Polis.

Kríza v eurozóne: riešenia a budúce scenáre
Richard Ďurana z INESS prednášal na me-
dzinárodnej konferencii The Eurozone in 
Crisis: Solutions and Future Prospects v 
litovskom Vilniuse dňa 3. apríla 2012. Kon-
ferenciu organizoval Lithuanian Free Market 
Institute spolu s Friedrich Naumann Founda-
tion.

Spolu s ním v druhom paneli vystúpili): 

Ruta Vainiene (Lithuanian Free Market Insti-
tute), Desislava Nikolova (Institute for Mar-
ket Economics, Bulharsko), prof. Ramunas 
Vilpišauskas (Vilnius University, Lithuania), 
Raimondas Kuodis (Bank of Lithuania) a Jiri 
Schwarz (Liberalni institut, Česká republika).

European Think Tank School
V litovskom hlavnom meste sa v dňoch 5.-6. 
apríla konalo aj vzdelávacie podujatie Eu-
ropean Think Tank School, kde bol Richard 
Ďurana pozvaným lektorom.

Ďalšími prednášajúcimi boli napríklad 
Matthew Elliot z Taxpayers Alliance (UK), 
litovský minister spravodlivosti Remigijus 
Simasius, Svetla Kostadinova z Institute for 
Market Economics (BG), Tim Evans z Cobden 
Centre (UK), či Zilvinas Silenas, prezident Li-

thuanian Free Market Institute.

Publikum pozostávalo z 35 lídrov mladých 
think tankov prevažne zo strednej a východ-
nej Európy, ale nechýbali napríklad think 
tankeri zo Španielska a ďalších  krajín zá-
padnej Európy.

Cieľom podujatia bola najmä výmena skúse-
ností a nadväzovanie nových kontaktov me-
dzi európskymi think tankmi.

INESS na Ukrajine
Richard Ďurana z INESS prednášal zhruba 
40 zástupcom ukrajinských think tankov 
na podujatí s názvom Use of Information 
and Data for Enhanced Communication and 
Advocacy. 

Išlo o capacity building event, ktorý zorgani-
zoval UNITER/PACT a Open Society Institu-
te Think Tank Fund v Kyjeve na Ukrajine v 
dňoch 5-7 marca 2012. Richard Ďurana mal 
dve prednášky o projekte Cena štátu, verej-
ných financiách a o dátovej vizualizácii.
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http://www.livestream.com/nadaciapolis/video?clipId=pla_d3678c55-d812-47f9-b2b6-d7ccc87b8f42


PRO MARKET
Íri odmietajú platiť novú daň 

Hoci dane z nehnuteľností tradične patria 
v anglicky hovoriacich krajinách k podstat-
ným zdrojom príjmov verejnej správy, v 
Írsku sa neplatia od roku 1977. Obrovské 
náklady na záchranu bankového systému 
doviedli írskych politikov k myšlienke za-
viesť takúto daň. Viac ako jeden a pol mi-
lióna domácností sa malo zaregistrovať na 
špeciál nej webovej stránke a zaplatiť daň 
vo výške 100 euro do konca marca.

Íri, ktorým už pár rokov prudko klesá život-
ná úroveň, si povedali dosť, a okrem pou-
ličných demonštrácii proti novej dani zvolili 
aj ďalšiu, menej obvyklú formu protestu – 
jednoducho daň nezaplatili. Termín vypršal, 
ale zhruba polovica povinných domácností 
nebola zaregistrovaná. Uvidíme, ako vláda 
zareaguje na takúto formu odporu polovice 
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obyvateľstva, zatiaľ každému hrozí len sym-
bolická pokuta okolo 10 euro.

ANTI MARKET
Koniec hotovosti?

Bankovky a mince pomaly ale isto prestá-
vajú byť legálnym platidlom vo viacerých 
štátoch. Ešte v minulom roku v americkom 
štáte Luisiana zakázali použitie hotovosti 
pre predaji použitého tovaru, údajne z dôvo-
du zvýšených krádeží kovov. V Európe sme 
ďalej. Španielsko pred pár dňami zakázalo 
hotovostné transakcie nad 2500 euro v ob-
chodnom styku, Taliansko spravilo nelegál-
nymi akékoľvek transakcie nad 1000 euro 
(vrátane maloobchodu), a plánuje tento limit 
postupne znížiť na 300 euro. Na hraniciach 
so Švajčiarskom zriadila kontrolné body, kde 
sa finančná polícia snaží zadržať ľudí, pašuj-
úcich kontraband – hotovosť. 

Kôpky papierikov v našich peňaženkách sa 

2% Z DANE

Vďaka Vašej podpore je INESS už nie-
koľko rokov v rade najcitovanejším eko-
nomickým think-tankom v slovenských 
médiách, organizuje viaceré (už tradič-
né) vzdelávacie podujatia pre študentov, 
prevádzkuje portál vysvetľujúci podstatu 
finančného vzťahu medzi občanom a štá-
tom, ktorý rozšíril aj na stredné a vysoké 
školy, organizuje medzinárodné i domáce 
konferencie na aktuálne témy a publikuje 
Policy štúdie, knihy, vlastný mesačník a 
hĺbkové analýzy a odporúčania pre vládnu 
politiku.

Na realizáciu tohto širokého spektra ak-
tivít a ich udržiavanie a rozširovanie sú 
potrebné finančné prostriedky. Ak máte 
záujem o podporu nášho úsilia o šírenie 
všeobecného povedomia o fungovaní tr-
hových mechanizmov a efektoch štátnych 
zásahov a ich dopadov na spoločnosť a 
životy bežných ľudí, venujte nám vaše 2% 
zo zaplatenej dane.

Na stránke dvepercenta.sk nájdete na 
podstránke INESS všetky pokyny a pred-
vyplnené tlačivá. Tí, ktorí si Market Fi-
nesse čítajú na počítači, môžu rovno klik-
núť sem.

Srdečne Vám ďakujeme.

PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA

Slovenské vydanie: (c) TRIM Broker a INESS

Rok 2011, 160 strán

Knihu si môžete za cenu 9,50 Eur zakúpiť v INESS alebo v obchode 
vo vašom meste.

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZNAM ZLATA AKO KOMODITY S 
MONETÁRNYM DOPYTOM

Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? Možno považovať 
zlato za peniaze? Je zlato v bubline? 

Odpovede aj na tieto otázky hľadáme v publikácii Ekonomický vý-
znam zlata ako komodity s monetárnym dopytom, ktorú si v INESS 
môžete zakúpiť za 3,99 eur.

Pro/Anti Market
tak stávajú stále viac bezcennými a zároveň 
sa prechodom k elektronickým platbám do-
stáva základný kameň ľudskej spoločnosti – 
slobodná výmena medzi jednotlivcami – pod 
stále striktnejšiu kontrolu úradov. 

Link mesiaca
Britský Guardian priniesol zaujímavú vizua-
lizáciu daňového zaťaženia krajín OECD od 
roku 1980. 

Na mape vidno, kde sa „červená“, v grafe 
pod ňou je jednotlivým sledovaným kraji-
nám priradená celková výška daňovo-odvo-
dového zaťaženia. Je zaujímavé sledovať, 
ako bohatá západná Európa s rozsiahlymi 
štátmi sociálneho blahobytu začala meniť 
svoj prístup v zdaňovaní po páde socializmu 
a nástupe globálnej daňovej konkurencie.
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