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„Centrálne banky majú podobnú spoločenskú funkciu ako
liehovary. Dvíhajú náladu a
znižujú IQ.“
Bill Bonner
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Editorial

Richard Ďurana
Ekonomické spomalenie so sebou prináša rozširovanie počtu nezamestnaných a tiež – v tom lepšom
prípade - nižší rast reálnych príjmov. Takto to vyzerá
v súkromnom sektore všade na svete. V tom verejnom je situácia bezstarostnejšia, teda aspoň u nás
na Slovensku. Kríza – nekríza, platy idú hore. Dobre pochodili napríklad zamestnanci ústredia Ministerstva financií. V článku Prečo je dobré mať za ministra Počiatka? prinášame zaujímavé informácie
o ich mzdových nákladoch na základe podkladov,
ktoré zverejnilo samotné ministerstvo.
Vláda našla strategického partnera na výstavbu novej jadrovej elektrárne. Ako sa už stáva folklórom,
bez súťaže. Nedokážeme teda povedať, či cena,
ktorú zaplatíme, bude primeraná. Čo ale povedať
dokážeme, je to, že sa na ňu všetci budeme musieť
vyskladať. O tom, do akej pozície nás vláda vystavila, sa dočítate v článku Verejnosť v úlohe štatistu.
Energetiky sa týka aj ďalší text s názvom Skutočne
tak plytváme energiou? Nájdete v ňom viacero zaujímavých čísiel, ktoré demystifikujú tvrdenia z vládnej stratégie o energetickej bezpečnosti Slovenska
a dozviete sa, že ak politik upozorňuje na alarmujúce skutočnosti, realita môže byť veľmi odlišná.
Ekonomická kríza samozrejme priamo či nepriamo
podmieňuje naliehavosť tém, ktorým sa nielen vláda, ale aj my u nás v INESS venujeme. Preto sa
ešte asi dlhší čas bude väčšina našich textov týkať
krízy vo všetkých jej rozmeroch.

V polovici mája sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Free Market Roadshow. Jedným z hlavných rečníkov a „magnetov“ celej akcie bol Myron Scholes,
nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 1997.
Pre mnohých z našich čitateľov budú určite prekvapujúce prepojenia medzi týmto ekonómom a
ekonomickou krízou, ktoré popisujeme v článku
Nobelista Scholes a finančná kríza.

Zlaté časy sa vracajú. Nie, netešte sa, manna z
neba nepadá a nečakajú nás ani mnohonásobne
vyššie platy či bezstarostnejší a bezprácny život v
kruhu našich blízkych. Ide o názov článku, ktorý sa
venuje zlatu, ktorého cena je zlým svedomím svetových centrálnych bankárov. Zlato prežíva svoju
renesanciu a ťažko sa hľadá dôvod, prečo by sa
mal tento trend zastaviť.
Na záver úvodníka pre mnohých z vás dlho očakávaná informácia – od konca mája máme k dispozícii vytlačené plagáty Vesmír verejných výdavkov
na rok 2009. Okrem informačnej hodnoty sú aj
pekné. Ak máte o plagát záujem, môžete si ho zakúpiť priamo v INESS za 2,95 Eur, prípadne vám
ho môžeme poslať poštou, v takomto prípade si
priplatíte aj za poštovné a balné.
A ako vždy, prajem vám príjemné a inšpiratívne
čítanie.

Nobelista Scholes a finančná kríza
Juraj Karpiš

15. mája tohto roku sa uskutočnila v Bratislave
konferencia v rámci série The Free Market Road
Show. Okrem mnohých zaujímavých rečníkov sa
akcie zúčastnil aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1997) profesor Myron Scholes. Medzi ním a
finančnou krízou existuje viacero zaujímavých prepojení.
Myron Scholes je spoluautor modelu na oceňovanie derivátov, ktorý prispel k ich masívnemu využívaniu a rozšíreniu po celom finančnom systéme.
Tieto modely však v dnešnej kríze totálne zlyhali.
Inštitúcie, ktoré na nich postavili manažment rizika, zaznamenali obrovské straty. Komplexnosť
matematických modelov extrapolovaných z historických dát totiž len úspešne zastrela fakt, že
pravdepodobnostné distribúcie niektorých javov
nepoznáme, čím vytvorila ilúziu bezpečnosti. Ako
hovorí Nassim Nicholas Taleb, zlý manažment rizika je horší ako žiadny. Pocit, že proti riziku niečo robíte, vás totiž vedie k akceptácii divokejších

transakcií ako v prípade, že by ste si priznali, že
proti riziku nepodnikáte nič. Scholes síce ani dnes
nechce uznať, že chápanie rizika, ako je prezentované v jeho modeloch, je problematické, no už
aspoň pripúšťa, že je nekompletné.
Scholesove spojenie s príčinami dnešnej krízy
však nekončí len pri jeho teoretickej práci. Spolu s ďalším prominentným ekonómom, nositeľom
Nobelovej ceny a propagátorom matematických
finančných modelov Robert C. Merton-om bol totiž
v predstavenstve neslávne známeho hedžového
fondu Long Term Capital Managment LTCM, ktorý spektakulárnym spôsobom takmer zbankrotoval po tom, ako v roku 1998 prišiel v priebehu
pár mesiacov o 4,6 miliardy amerických dolárov
(vtedy boli ešte miliardy dolárov ozajstnou kopou peňazí). A práve do tej doby sa datuje zrod
prístupu „too big to fail“ alebo „príliš veľký na to
aby sme ho nechali padnúť“. Americká centrálna
banka FED na čele s vtedajším guvernérom Ala-
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nom Greenspanom zorganizovala záchranu
fondu za 3,6 mld. USD zo strany jeho kreditorov. Tento moment považuje Taleb ale aj
iní ekonómovia za jednu z príčin bezhlavého
riskovania obrovských finančných inštitúcii
v posledných rokoch. Záchranou LTCM totiž
FED vyslal finančným inštitúciám (a hlavne
ich veriteľom) jasný signál: ak ste dostatočne veľkí, pomôžeme vám bez ohľadu na
to, aké hlúposti vystrájate. Ak by FED vtedy
nechal LTCM padnúť významne by tým utrpeli jeho najväčší veritelia, medzi ktorých patrili aj Bear Stearns a Leheman Brother. Áno,
došlo by k prepadom cien niektorých aktív a
čiastočnému odstráneniu finančnej páky zo
systému, no bol by to proces rádovo menej
bolestivý ako finančné peklo, ktorým prešiel
finančný systém v poslednom roku. Za tých
10 rokov totiž rakovina dlhu a prehnaného
využívania finančnej páky nekontrolovane

bujnela a ovládla už celý finančný systém.
Scholes však s hedžovými fondami a testovaním svojich modelov v praxi ani po neúspechu LTCM neskončil. Spolu s ďalším bývalým
LTCM partnerom Chi-fu Huangom založil
Platinum Grove Asset Management, hedžový fond s 4,5 mld. dolárov spravovaných
peňazí. Ani tu sa mu však zatiaľ príliš nedarí
a fond v októbri minulého roku z dôvodu už
38% straty dočasne zmrazil vyplácanie podielnikov. Samozrejme, že táto správa neušla
Talebovi, ktorý Scholsovi cez médiá odkázal
„Tento chlapík by mal byť v domove dôchodcov a hrať Sudoku. Jeho fondy vybuchli hneď
dva krát. Nikto vo Washingtone by mu nemal
dovoliť dávať prednášky o manažmente rizika.“
Aktuálne.sk, 21.5. 2009

Porovnanie

Výdavky štátu

Americká pomoc hospodárstvu v kocke (ale lepšie v kockách)

Literárne informačné centrum

Proporcie štátom financovanej pomoci dosahujú v Spojených štátoch amerických naozaj
astronomické rozmery. Štvorček v strede predstavuje 50 miliárd amerických dolárov. Pravá
časť obrázku predstavuje niektoré z vládnych výdavkov za posledných 206 (slovom dvestošesť) rokov. Nájdete medzi nimi také nákladné politiky ako sú financovanie cesty na Mesiac,
povojnový Marshallov plán, vojnu proti Severnej Kórei, vojnu vo Vietname, americkú inváziu
do Iraku či program New Deal na pomoc hospodárstvu po Veľkej hospodárskej kríze v 30tych rokoch minulého storočia. Na ľavej strane obrázku je vládna pomoc hospodárstvu za
posledných 12 mesiacov. 					
Zdroj: The Big Picture

Dotácia od Ministerstva kultúry SR za rok
2008: 26,7 mil. Sk (886 tis. Eur)
Počet zamestnancov: 29
Popis: Literárne informačné centrum funguje na základe zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry z roku 1999. Je koncepčným a
dokumentačným pracoviskom pre pôvodnú
literárnu tvorbu na Slovensku i v zahraničí.
Ako Literárne informačné centrum uvádza
vo svojej výročnej správe, jeho činnosť je
orientovaná z veľkej časti na zahraničie. Organizuje expozície Slovenskej republiky na
vybraných medzinárodných knižných veľtrhoch a výstavách, zabezpečuje štipendijné
pobyty prekladateľov zo zahraničia na Slovensku, poskytuje finančnú pomoc autorom,
prekladateľom a vydavateľom pri vydávaní
pôvodnej slovenskej literárnej tvorby. V spolupráci s kultúrnymi subjektmi usporadúva
propagačné prezentácie slovenských autorov a ich diel v zahraničí.
V čom je problém? V podpore komerčných
aktivít súkromnej sféry zo strany verejných
financií. Prezentáciu na medzinárodných
knižných veľtrhoch by si mali financovať konkrétne vydavateľstvá, ktoré sú súkromnými
subjektmi a na ktorých prezentáciu by sa nemali skladať všetci daňoví poplatníci.
V 21. storočí tiež môžu úlohu Literárneho informačného centra suplovať sociálne siete,
ktoré na internete s úspechom využívajú kultúrne subjekty napríklad z oblasti hudby či
výtvarného alebo divadelného umenia. Prostredníctvom nich dokážu starých aj nových
užívateľov (divákov, záujemcov, ale aj sponzorov) vydavatelia či organizátori informovať
o pripravovaných podujatiach a vydaných
dielach.
Zdroj: Výročná správa Literárneho informačného centra za rok 2008
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O tigroch
Juraj Karpiš

Insolventné banky, ktoré sa pred bankrotom snaží zachrániť štát. Kolabujúce ceny
nehnuteľností a prepad na akciovom trhu.
Obdobie rýchleho hospodárskeho rastu vystriedala recesia, po minuloročnom poklese
o takmer 5 percent sa má tento rok z HDP
stratiť ďalších 9 percent. Dvojciferný deficit
verejných financií a nezamestnanosť, ktorá
už presiahla tu našu. Na budúci rok má byť
bez práce každý piaty.
Spoznali ste ho? Reč je o keltskom tigrovi,
ktorý dnes pripomína skôr bezzubého túlavého kocúra. Ekonomický prepad a obrovská bublina v realitách usvedčila írsku ekonomiku z dopingu. Expanzívna monetárna
politika naordinovaná z Frankfurtu viedla k

nezmyselným investíciám a rozsiahlym špekuláciám. Za užitie monetárnych steroidov
dnes krajina, ktorá bola často aj u nás uvádzaná ako príklad malej, úspešnej ekonomiky
vnútri eurozóny, platí vysokú cenu.
Neustále rastúce ceny aktív vytvorili ilúziu
rastu bohatstva, čo viedlo k prehnanej spotrebe. Takzvané prehriatie ekonomiky v Írsku
však zostávalo mimo pozornosti riaditeľov
monetárneho systému v Európskej centrálnej banke. V tomto prípade totiž novovytlačené peniaze nenafúkli ani tak ceny tovarov
v obchodoch ako ceny samotných obchodov,
fabrík či iných aktív.
Ceny aktív by ste však v indexoch na sledovanie inflácie hľadali márne. Samozrejme,

celý rast len na vrub politiky ECB pripísať nemožno. Rovnako ako nemožno dopujúcemu
svetovému rekordérovi uprieť talent a drinu
spojenú s rokmi tréningu. EPO z víkendového cyklistu víťaza Tour de France nespraví.
Ekonomicky zázrak bol naštartovaný klesajúcimi daňami a vzdelanou, po anglicky hovoriacou pracovnou silou, lacné úvery rast
však vyhnali do iracionálnych výšin.
Írsko poskytlo ďalší empirický príklad, kam
vedie manipulácia tej najdôležitejšej ceny v
ekonomike - ceny úverov. Budúcnosť ukáže,
ako dopadnú dopingové testy nášho domáceho tigríka.
SME, 1.6. 2009

Verejnosť v úlohe štatistu
Radovan Ďurana

Post strategického partnera v projekte novej
jadrovej elektrárne získal ČEZ bez súťaže.
Teda aspoň tej oficiálnej.
To, že v podpísanej zmluve je tretina textu
začiernená, je už len pokračovaním hry, v
ktorej je verejnosť odsúdená do úlohy štatistu, od ktorého sa očakáva akurát aplauz
heroickým výkonom politikov a uhradenie
faktúr.
Žiaľ, výstavba jadrových elektrární je príliš
lákavým sústom na to, aby ho politici nechali voľnej trhovej súťaži. Od výstavby prvého
komerčného reaktora sa tieto veľké projekty
stali nástrojom získavania moci a vplyvu tak
samotných politikov, ako aj lobujúcich energetikov.
Raz sú to čisto finančné záujmy, inokedy sa
výstavba jadrovej elektrárne stane nástrojom politického boja s dlhodobými následkami (pozri zákaz výstavby v Rakúsku či koniec
jadra v Nemecku).
Hoci je jadrová elektráreň technologickým
zázrakom s minimálnymi doteraz preukázanými dosahmi na životné prostredie, v trhovej súťaži dostala málo príležitostí dokázať
efektivitu celého procesu od výstavby cez
prevádzku až po uzatvorenie. Do jej života
od prvého náčrtu vstupujú politici, ktorí jej
buď hádžu polená pod nohy, alebo sú ochotní zdaniť občanov krajiny často bez ohľadu
na cenu, len nech už tá jadrová elektráreň
stojí.
A tak nie je prekvapením, že s výnimkou
dostavby Mochoviec vystupuje štát buď ako
majoritný vlastník, alebo ako poskytovateľ
dôležitých záruk vo všetkých súčasných
projektoch výstavby jadrových elektrární v
Európe.
Podobnosť sa končí pri podiele

Nie je teda ničím výnimočným 51percentný
podiel štátneho Javysu v novom projekte,
rovnako je to v bulharskej elektrárni v Belene či v rumunskej Cernavode, hoci tam sa
pôvodne uvažovalo s minoritným podielom.
Pri výške štátneho podielu sa však podobnosť s Bulharskom končí.
Bulhari najprv spravili tender na dodávateľa
technológie. Česká Škoda s Westinghausom
(dodávatelia do Temelína) neuspela v súťaži s ruským Atomstrojexportom. Potom sa
uskutočnil tender na hlavného partnera projektu. V užšom finále zvíťazil nemecký RWE
pred belgickým Electrabelom. Dva reaktory
by mali stáť štyri miliardy eur. S podpisom
zmluvy boli zverejnené aj parametre investície, súkromný investor sa zaviazal vložiť 1,3
miliardy eur, poskytnúť úver na 300 miliónov
a ako odmenu vyplatiť štátnej energetickej
firme 500 miliónov eur.
Na rozdiel od Bulharska bolo v Rumunsku
víťazov hneď šesť. Rozdelili si medzi seba
49percentný vlastnícky podiel, medzi nimi
je dokonca aj jeden z hlavných spotrebiteľov,
Arcelor Mittal. Štátna firma preinvestuje dve
miliardy eur, zvyšok pôjde na účet ostatných
investorov.
Na plecia poplatníkov
Očakávať presné cenové odhady v slovenskom prípade v tejto chvíli nie je možné, veď
nie je jasné ani len to, aký výkon by mala
elektráreň poskytovať a ani to, či sa bude
stavať spolu s ČEZ-om.
Zmluva štandardne obsahuje opciu pre ČEZ
s možnosťou odstúpenia od projektu, ktorý
sa nebude uberať dohodnutým smerom. Zo
zmluvy by však určite mali byť zverejnené
formy vkladu štátu do projektu a štátom poskytované záruky. Ich prípadné plnenie pôjde na plecia daňových poplatníkov, ktorí by

mali vedieť, na čo ich vláda zaviazala.
Absencia tendra na hlavného partnera projektu je iste negatívom, ktoré by nezmazalo
ani úplné zverejnenie zmluvy. Na druhej strane prítomnosť politického vplyvu vo výstavbe
je v tomto prípade oveľa väčším rizikom, ako
možné úspory z toho, že elektráreň postaví
komerčne riadená česká či francúzska pološtátna firma. Možno by sa žiadalo povedať,
vďaka aj za ten ČEZ, však vláda sa mohla
rozhodnúť postaviť vo vlastnej réžii celú
elektráreň.
SME, 4.6. 2009
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Skutočne tak plytváme energiou?
Radovan Ďurana

Vo vládnej stratégii energetickej bezpečnosti sa píše: „Pritom je
energetická náročnosť takmer dvojnásobná v porovnaní s priemerom v OECD a štvornásobná v porovnaní s priemerom EU-27.“ Štvornásobná energetická náročnosť? Znamená to, že na uvalcovanie
metra plechu alebo vyprodukovanie litra pary v tepelnej elektrárni,
či zohriatie jedného domáceho radiátora spotrebujeme štyrikrát viac
energie?
Ani jedno z vymenovaných. Porovnanie, ktoré dáva do pomeru HDP
a spotrebu energie má totiž len obmedzenú výpovednú hodnotu, a v
medzinárodnom porovnaní dokonca žiadnu. Porovnávanie agregátnych veličín ako HDP, bez zohľadnenia cenových rozdielov, totiž často vedie k zavádzajúcim interpretáciám. Takým príkladom je práve
porovnávanie energetickej efektívnosti (podľa tohto grafu Slovensko
v roku 2007 potrebovalo na vytvorenie jedného milióna Eur HDP 2,5
krát viac zdrojov energie, ako EU 15).
Graf1

1 kWh. Zinkasuje za to 240 Eur, z toho povedzme 40 Eur bude ním
vyprodukovaná čistá pridaná hodnota, teda suma, o ktorú zvýši slovenský HDP. Porovnateľný holič v Nemecku však za ostrihanie 80
fanúšikov Bayernu inkasuje 800 Eur, z toho o 133 Eur (pri rovnakej
% marži ako na Slovensku) navýši nemecký HDP. I napriek tomu, že
obaja holiči vykonali ten istý objem práce, a spotrebovali rovnaké
množstvo energie, ten slovenský bude štatisticky 3,3 krát (133/40)
energeticky menej efektívny. Služby pritom dominujú tvorbe HDP v
Nemecku ako aj na Slovensku a to zhruba dvojtretinovým podielom.
Majú pritom ešte jednu charakteristiku, ťažko sa exportujú a preto
sú v ich cenách väčšie odchýlky medzi krajinami, na rozdiel od tovarov. Chladnička má približne rovnakú cenu v celej únii, zatiaľ čo
cena holiča, jazykovej školy, či miestneho dopravcu závisí najmä od
lokálnych podmienok a kúpyschopnosti obyvateľstva.
Z týchto dôvodov musí byť hodnota HDP upravená do podoby zohľadňujúcej rozdielne cenové úrovne, čo sa vyjadruje pomocou štandardu parity kúpnej sily:
Graf 3

Pozn. Spotreba primárnych zdrojov energie (uhlie, urán, ropa atď) je
prepočítaná na univerzálnu jednotku toe – tona ropného ekvivalentu, ktorá sa rovná energetickej hodnote 41,9 GJ, alebo 11,6 MWh.
(Zdroj: Eurostat, graf INESS)
Medzinárodné porovnávanie je však kvôli nezohľadneniu rozdielnych
cien zbytočné. Bez toho má porovnávanie spotreby s HDP zmysel len
vtedy, ak tento ukazovateľ sledujeme v rámci jednej krajiny, avšak v
stálych cenách. Dozvieme sa celkom užitočnú informáciu o tom, či
ekonomika svoju produkciu zvyšuje vďaka extenzívnejšiemu využívaniu primárnych energetických zdrojov (ak spotreba rastie spolu s
HDP), alebo vďaka vyššej technologickej úrovni výroby, či zvyšovaniu
podielu energeticky nenáročných služieb.
Slovenský príklad hovorí o druhom prípade, medzi rokmi 2000 –
2007 klesla energetická náročnosť o tretinu:

(Zdroj: Eurostat, graf INESS)
V tomto porovnaní to so slovenskou spotrebou už nie je také tragické. Oproti EÚ 15 je naša spotreba vyššia síce o stále vysokých
43% (oproti Nemecku 38%), ale nie je to 3-4 násobok. Týmto však
stále ostáva nezodpovedaná otázka, prečo je slovenská spotreba
taká vysoká.
Energie spotrebúva nielen ekonomika, ale aj domácnosti. V médiách prebieha neustála masáž na tému zatepľovania, či plytvania s
energiami v domácnostiach. Pritom v absolútnej spotrebe energií na
obyvateľa môžeme úniu vyučovať.
Graf4

Graf 2

(Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR, graf INESS)
Ak však chceme pomer spotreby energií a HDP porovnávať so zahraničím, musíme vziať do úvahy rozdielne cenové úrovne. Na
zdôvodnenie postačí jednoduchý príklad holiča. Slovenský holič ostrihá za týždeň povedzme 80 fanúšikov Trnavy so spotrebou energie

toe – univerzálna jednotka rovnajúca sa tone ropného ekvivalentu,
ktorá má energetickú hodnotu 41,9 GJ, alebo 11,6 MWh. (Zdroj: Eurostat, graf INESS)

		
Na druhej strane, je takmer isté, že samotné nakladanie s energiami – efektivita využitia - až taká vysoká nebude. Absolútnu
spotrebu obyvateľstva ovplyvňuje aj počet
najazdených kilometrov, či počet obyvateľov
v domácnosti. Kilometrov najazdíme menej,
a v bytoch bývame v porovnaní s EU hustejšie. Efektívnosť spotreby domácností sa
meria ťažko, ale môžeme predpokladať, že
s vyššou životnou úrovňou sa spája aj efektívnejšie vykurovanie, či spotrebiče s nižším
príkonom.
Keďže domácnosti skôr znižujú ako zvyšujú slovenskú štatistiku spotreby energií, vysoká spotreba musí mať korene vo výrobe.
Priemyselná výroba tvorí na HDP v Nemecku
zhruba 26%, na Slovensku 28% (31% v roku
2007). Oproti tomu podiel priemyslu v EU15
tvorí len 20%. Priemysel je zvyčajne energeticky náročné odvetvie, a preto vyšší podiel
produkcie priemyslu je jedným z dôvodov
vyššej energetickej náročnosti slovenskej
ekonomiky. Na spotrebe energií sa priemy-

sel na Slovensku podieľal 41% v roku 2007
(34% v roku 1999), kým v Nemecku to bolo
26%.
Vysvetlenia sa ponúkajú dve. Nie je priemysel ako priemysel, železiarne, hlinikárne,
papierne sú energeticky náročné odvetvia,
ktoré logicky zvyšujú váhu „veľkých spotrebiteľov“ v malej ekonomike, hoci ich efektivita meraná napr. v kWh/tona papiera sa
nemusí od nemeckých producentov líšiť.
Porovnateľné štatistiky o štruktúre pridanej
hodnoty sa bohužiaľ zháňajú ťažko. Druhým
vysvetlením môže byť práve nízka efektivita
v slovenskom priemysle. Dedičstvo starých
tepelných rozvodov, energeticky náročných
strojov, starých technológií sa doteraz nepodarilo vytlačiť novými investíciami.
Záver
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pozornosť rozdeľovačov verejných financií.
Medzinárodné porovnávanie údajov o efektivite hospodárstva bez zohľadnenia cenových úrovní je spôsob, akým alarmujúce
údaje vytvoriť.
V efektívnom využití energií má Slovensko
iste svoje rezervy, ale medzi nami a vyspelou
Európou neexistuje priepastný rozdiel, ktorý
by nás staval do úplne inej ligy.
Energetická efektívnosť je do značnej miery závislá na vyspelosti ekonomiky. Samotný tlak na znižovanie spotreby bez zmeny
štruktúry ekonomiky prinesie len malé zmeny. Podstatné zmeny sa však nemôžu udiať
rýchlo. Relatívne nižšia energetická efektívnosť nás preto logicky bude sprevádzať až
do doby, kým sa nedotiahneme na ekonomickú úroveň našich západných susedov.

Ak politik prezentuje materiál o energetike
a efektivite v hospodárstve, treba sa mať
na pozore. Jeho cieľom nie je objektívne informovať, ale vytvoriť zdanie, že práve alarmujúce údaje z pod jeho pera si zaslúžia

Aktuálne.sk, 29.5. 2009

Zlaté časy sa vracajú
Juraj Karpiš

Zlatu sa v posledných rokoch mimoriadne
darí. Vzácny kov, ktorého funkciu v hospodárstve ekonóm Maynard Keyenes trochu
predčasne bagatelizoval označením „barbarský prežitok“, zaznamenal po roku 2000
prudký rast ceny.
K opätovnému vzkrieseniu došlo na prelome
tisícročí, keď už aj tí najzarytejší obhajcovia
zlata začínali veriť rečiam o tom, ako tzv.
„nová ekonomika“ a fundovaná práca nezávislých centrálnych bankárov podkutých
modernými ekonomickými teóriami povedú
k vymiznutiu aj tých posledných zvyškov monetárneho dopytu po tomto kove. Načasovanie dna vo vývoji ceny zlata v amerických dolároch nie je náhodné. Práve po roku 2000
americká centrálna banka (FED) v snahe zachraňovať ekonomiku po prasknutí bubliny
na trhu technologických akcii znížila úrokové
sadzby na historické minimá a do sveta začala chrliť obrovské množstvá novovytlačených dolárov.
Zlato nerastie na stromoch, politici si ho
nemôžu podľa svojich potrieb v ľubovoľných
množstvách vytlačiť a jeho množstvo v obehu je možné zvyšovať len z roka na rok náročnejšou ťažbou. Preto si vynikajúco uchováva svoju hodnotu. Práve preto bolo zlato
tisícročia používané ako peniaze a práve
preto sa naň opätovne po roku 2000 zamerala pozornosť prvých investorov hľadajúcich spôsoby ako zachrániť hodnotu svojich
úspor pred obrovskou infláciou, iniciovanou
Greenspanom (vtedajší guvernér FEDu).
Finančná kríza dôvere v systém papierových
peňazí riadených osvietenými centrálnymi bankami samozrejme vôbec nepridala.
Záchrana bánk, hypotekárnych agentúr,

poisťovní, automobilového sektoru, hypotekárnych dlžníkov, keynesiánske fiškálne
nakopnutia ekonomike, to všetko stojí kopu
peňazí. USA plánujú na tento rok najväčší deficit od druhej svetovej vojny vo výške
1,8 bilióna amerických dolárov, čo je viac
ako 13% ich hrubého domáceho produktu.
Amerika si tento rok potrebuje požičať 2 bilióny USD nového kapitálu. Nedávno sme na
Slovensku „oslavovali“ historicky rekordnú
emisiu dlhopisov v objeme 2 miliardy eur.
Američania si potrebujú požičať DENNE dva
krát toľko.
Kto tento obrovský dlh od nich kúpi zatiaľ,
nie je úplne jasné. Aj keď počas vrcholiacej
paniky na finančných trhoch v decembri minulého roku boli americké dlhopisy bestsellerom a do ich bezpečného zálivu zdupkal
nejeden investor, nadšenie pre držanie amerického dlhu nepríjemne rýchlo vyprcháva.
Dokumentuje to aj prudký rast výnosov 10
a viacročných dlhopisov v poslednom mesiaci.
Pritom odpoveď na otázku, kto to celé zatiahne, je kľúčová tak pre vývoj
svetovej ekonomiky ako aj pre
cenu zlata v nasledujúcich
rokoch. Úspory sú v súčasnej
hospodárskej kríze nedostatkovým tovarom nielen v Amerike, ale po celom svete. Navyše
okrem USA sa na dlhopisových
trhoch objavili aj iné čierne
diery na kapitál ako napríklad
Veľká Británia. Svoje nákupy
dlhopisov už spomaľuje aj doteraz bezodná Čína. Tá už teraz
drží v rukách 7% amerického

dlhu a teda aj veľkú mieru vplyvu nad tým,
aká nálada bude na kapitálových trhoch
očakávať strýčka Sama, keď príde pýtať peniaze. Obrusovať hrany a upokojiť váženého
veriteľa promptne vycestoval do komunistickej Číny Obamov minister financií Timothy
Geithner. Geithnerovi sa však v úlohe podomového predajcu amerického dlhu príliš
nedarí. Rečiam o politike silného dolára
chrániaceho držiteľov amerických dlhopisov
pred výraznými stratami, ktoré ako mantru
počas neustáleho prepadu hodnoty dolára v
posledných rokoch opakujú čelní predstavitelia USA, už totiž neverí naozaj nikto. Počas
Geithnerovej prednášky na Pekinskej univerzite počas jeho oficiálnej návštevy Číny na
jeho ubezpečovanie, že Amerika pokračuje
v politike silného dolára a čínske úspory sú
tak v amerických dlhopisoch „v bezpečí“,
reagovala sála plná študentov spontánnym
výbuchom smiechu.

(...pokračovanie na ďalšej strane)
Cena jednej
Graf: KITCO
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A aký majú veselí čínski študenti súvis s
cenou zlata? Pri budúcich, takmer istých
problémoch s umiestnením dlhu je možné
očakávať, že zase raz pomôže veriteľ poslednej inštancie – centrálne banky. FED
alebo Bank of England navyše už s tzv. monetarizáciou dlhu (nákup štátneho dlhu centrálnou bankou) začali. Toto „riešenie“, keď
sa nedostatok reálneho kapitálu nahradí
clonou falošných peňazí, bude mať výrazné
inflačné efekty, čím postupne pripraví ľudí
o časť kúpnej sily ich úspor. A to je výborná
správa pre zlato. Znovu tak ožíva monetárna
a investičná zložka dopytu po tomto vzácnom kove a ľudia ho chcú už nielen na krk a
do zubov, ale aj do peňaženky.
Správy o oslnivom návrate tohto barbarského prežitku prichádzajú odvšadiaľ. Americkí inštitucionálni investori, ktorí sa doteraz

dívali na zlato cez prsty, začínajú pomocou
neho hedgovat kurzové riziko dolára. Zlato
začínajú nakupovať najväčšie americké životné poisťovne. Čínska centrálna banka oficiálne potvrdila, že v poslednej dobe výrazne
akumulovala zlato, čím sa snaží diverzifikovať riziko vyplávajúce z jej obrovských dolárových aktív. Predaje zlatých mincí a tehál po
celom svete dosahujú rekordné hodnoty a
na nemeckých železničných staniciach začali inštalovať prvé automaty na predaj zlata.

riek tomu sa zdá, že dochádza ku postupnej
zmene postoja obyvateľstva a zlaté časy sa
pomaly vracajú.
Aktuálne.sk, 5.6. 2009

Väčšina investorov však zlato stále ešte
neobjavila. Určite zatiaľ nemožno hovoriť
o masovom trende či zlatej horúčke. Veď
celková hodnota všetkého zlata, ktoré bolo
kedy vyťažené a teraz sa nachádza na zemskom povrchu je pri súčasnej cene 960 USD
za jednu uncu len 5 biliónov USD. Teda ani
nie polovica amerického štátneho dlhu. Nap-

Stres test bez stresu
Juraj Karpiš

Americký regulátor sa rozhodol preskúmať,
či veľké americké banky majú dostatočné
kapitálové vankúše na ochranu vkladov pred
prípadnými stratami zo zlých úverov a prepadu príjmov v prípade, že sa ekonomická situácia ešte viac zhorší. Ako záťažový „stres“
test dopadol?
Desať z 19 najväčších amerických bankových holdingových spoločností musí podľa
regulátora zohnať spolu 75 miliárd amerických dolárov nového kapitálu, aby mali dostatočný vankúš na prežitie prípadného ďalšieho zhoršenia ekonomiky. Najviac, takmer
34 miliárd, by mala začať zháňať Bank of
America, a napríklad Citigroup, ktorá pôsobí
aj na Slovensku, potrebuje 5,5 miliardy. Dodatočný kapitál údajne vôbec nepotrebuje
napríklad Goldman Sachs, hojne konzumujúci verejné financie, alebo JP Morgan Chase.
Americký minister financií Timothy Geithner
očakáva, že banky získajú dodatočný kapitál
od súkromného sektora, no nevylúčil ani to,
že aj tento účet zaplatia americkí daňoví poplatníci. Bank of America už ohlásila, že kapitál hodlá získať aj predajom aktív, Citigroup
a Morgan Stanley chcú vydať nové akcie.
Celú akciu od začiatku testu až po ohlásenie
jeho oficiálnych výsledkov trhy prijali pozitívne. Už únik neoficiálnych informácií pred
zverejnením konečných výsledkov popohnal
akciové trhy k vyšším hodnotám. Dôvodom
je „malá“ čiastka, ktorá z tohto cvičenia vyšla. Však 75 miliárd amerických dolárov je
oproti 2,8 biliónom, na ktoré odhaduje Medzinárodný menový fond celkové bankové
straty z úverov a cenných papierov, naozaj
málo. Pravdepodobne dobré reakcie trhov
na test inšpirovali aj pohlavárov európskych
štruktúr, ktorí sa nechali počuť, že uvažujú
o podobnom teste bankového systému. Test
sa má uskutočniť do septembra, no na rozdiel od Ameriky má byť zameraný na bankový

sektor ako celok a jeho výsledky sa nemajú
zverejňovať.

Na optimizmus je ešte čas
Na prehnaný optimizmus však určite neexistuje dôvod. Výsledné číslo totiž nie je reálna
kapitálová potreba amerických bánk, ale
iba výsledok ekonomického modelu, ktorý
nastavoval štátny úradník. Výsledky stres
testu treba brať s rovnakou rezervou, s akou
čítame super výsledky na reklamnom letáku krému proti vráskam. Aj tu totiž testujúci
subjekt nemusí byť úplne objektívny, keďže
sleduje svoje vlastné ciele.
Teraz nechajme bokom otázky, či je vôbec
možné jedným metrom a na základe hrubých ukazovateľov kapitálovej primeranosti
porovnávať špecifické finančné inštitúcie
podnikajúce v rozličných sektoroch, alebo
prečo inštitúcia, ktorá má v náplni práce dohľad na bankovým sektorom, začína skúmať
životaschopnosť bankového sektora až teraz
- potom, ako sektor zlyhal. Prekvapivé je, ako
nestresujúco boli podmienky stres testu nastavené.
Zhovievavé kritériá
V testovaných bankách, ktoré spravujú
úspory obyvateľstva, regulátor v stres teste
akceptuje finančnú páku až 25 ku jednej
(1 dolár vlastného kapitálu na 25 dolárov
dlhu). Zároveň zlý ekonomický scenár, na

ktorý sú banky testované, počíta s optimistickým budúcoročným reálnym rastom HDP
na úrovni 0,5% pri iba 10,3 % nezamestnanosti. V čase, keď sa aktuálna hodnota nachádza už na 8,9%, tak aj 9,5% nezamestnanosť v roku 2009 pripomína skôr než zlý
scenár realistickú predpoveď. Zdá sa však,
že ani milostivé nastavenie kritérií modelu,
neviedlo k výsledkom, ktoré by boli akceptovateľné pre bankársku loby. Podľa informácií
The Wall Street Journal je konečná zverejnená suma 75 mld. USD výsledkom viacerých
neoficiálnych jednaní regulátora so zástupcami bánk, ktorým sa podarilo pôvodnú čiastku znížiť o takmer 50%.
Zdá sa teda, že cieľom americkej administratívy nebolo skutočne preveriť finančné
zdravie bankových gigantov, ktoré hazardujú
s úsporami Američanov. Išlo skôr o vytvorenie pozitívnej správy ohľadom stavu bankového systému, teda vyslanie signálu, ktorý
by zlepšil „psychológiu“ a vrátil na trh dôveru v bankový systém a svetlejšie zajtrajšky.
Také ľahké to však bohužiaľ nebude. Dnešné problémy americkej ekonomiky nie sú
psychologického charakteru a nie je možné
odstrániť ich optimistickými nastavením. Ak
si prejete budúcnosť, psychológ ani tréner v
pozitívnom myslení vám nepomôže. Cesta z
dlhu vedie len cez odriekanie a tvrdú prácu.
SME, 15.5. 2009
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Government Motors
Natália Tichá

Situácia, do ktorej sa dostala spoločnosť
General Motors (GM), nenastala za jednu
noc. Nie je výsledkom hospodárskej krízy a
dokonca ani posledných pár rokov. Problémy
GM, ktoré spôsobili, že jej čistá hodnota je
dnes mínus 90 mld. USD (172 mld. dlhy verzus 82 mld. aktíva), sa dlhodobo ignorovali
alebo zakrývali.
Už v 80-tych rokoch minulého storočia začal
spoločnosti výrazne klesať podiel na americkom automobilovom trhu. To bol však len
začiatok problémov, ktorým by sa vtedy dalo
zabrániť, keby bola GM schopná prispôsobiť
sa meniacim sa podmienkam trhu.
GM sa namiesto toho zamerala na výrobu
veľkých áut s vysokou spotrebou, s vysokými
fixnými nákladmi, ktoré navyše produkovala
v neúmernom množstve, čiže pre
ne neexistoval dostačujúci dopyt.
Spoločnosť okrem toho ničili vysoké nálady na zamestnancov. Napríklad v roku 2006 boli priemerné
hodinové náklady na zamestnanca
73,26 USD, pokým v Toyote to bolo
o 26 USD na hodinu menej. Toto
malo za následok, že GM dlhodobo hospodárila s kapitálovým deficitom až do takej miery, že v roku
2007 platila 4 mld. USD iba na
úrokoch.
Už za týchto okolností bolo jasné,
že spoločnosť GM zisk dosahovať
nebude, pokiaľ sa zásadne nezmení celá jej štruktúra. Americká vláda však
tieto skutočnosti ignorovala a poskytla spoločnosti GM z peňazí daňovníkov v decembri
roku 2008 finančnú podporu 14,3 mld. USD
a začiatkom roka 2009 pridala ešte ďalších
6,3 mld. USD. Takto sa na oddialenie bankrotu GM použilo 40% z finančného programu automobilového priemyslu, na ktorý bolo
vyhradených spolu 50 mld.USD.
Finančnú podporu z tohto programu dostala dokonca aj spoločnosť GMAC (General
Motors Acceptance Corporation), finančná
dcéra spoločnosti GM, ktorá ešte v období
rozmachu trhu s nehnuteľnosťami v roku
1999 kúpila spoločnosť Ditech zameranú
na poskytovanie 125%-ných hypoték (dlžní-

ci dostávali viac peňazí ako bola hodnota
založenej nehnuteľnosti). Pri týchto špekulatívnych operáciách GMAC v posledných
dvoch rokoch stratila 8 mld. USD. Podpora
GMAC v sume 12,5 mld. USD tvorí až štvrtinu z finančných podpôr automobilového
priemyslu.
Napriek všetkým snahám americkej vlády a
použitým verejným zdrojom spoločnosť GM
nakoniec zbankrotovala. Peniaze daňových
poplatníkov iba dosiahli, že s kapitálom sa
mrhalo o pol roka dlhšie. Bankrot GM sa
označuje ako štvrtý najväčší v histórii USA.
Americká vláda sa rozhodla, že za peniaze,
ktoré do spoločnosti už naliala, získa 60%
zbankrotovanej spoločnosti a investuje do
nej ďalších 30 mld. USD na reštrukturalizáciu. Obama tak pre amerických občanov

zamerať na jediný cieľ - výnosnosť. Je to ale
možné, keď 60% bude patriť americkej vláde? Prezident Barack Obama síce vyhlásil,
že chcú zaujať prístup „ruky preč“ (teda nezasahovanie do riadenia podniku), ale napriek
tomu, už teraz stanovil tri hlavné ciele pre
GM: zisk, produkcia ekologickejších áut a zachovanie pracovných miest. Ale čo v prípade,
že sú tieto ciele nezlučiteľné? „Nová generácia ekologických áut“, ktorú chce Obamova
vláda presadiť, by znamenala nové vysoké
náklady na vývoj a zmeny štruktúry výroby.
Zároveň je tu veľká pravdepodobnosť, že ich
nebude možné v blízkej dobe predávať za
ceny prijateľné pre spotrebiteľov. Inak povedané, ak chce americká vláda, aby GM opäť
prosperoval, musí dať ziskovosť ako hlavný
a jediný cieľ. Žiadne ekologické autá, žiadne
udržanie zamestnanosti a iné sociálne alebo politické ciele.
Podľa prezidenta Obamu zoštátnenie spoločnosti je jediná cesta,
ako pomôcť GM. Možnosť, že by
sa GM dostal pod svojich veriteľov
ani nebral ako možnosť, pritom oni
by mali jediný záujem - dosahovať
zisk.

nakúpil v GM za spolu vyše 60 mld. USD verejných zdrojov čistú hodnotu mínus 54 mld.
USD. Podľa dohody odborárom pripadne
12,5% spoločnosti, Kanadskej vláde 12,5%
a vlastníkom dlhopisov len 10%.
Problém nie je v tom, že by GM nevedela
predať autá. Napriek poklesu jej podielu na
trhu stále predávala viac áut ako ostatné automobilové spoločnosti v USA. Jej problém
bola neefektivita výroby (vysoké náklady, nepotrebná výrobná kapacita) a vysoké zadlženie. Menšie automobilky ako Honda, Subaru
a iné sú v Amerike ziskové napriek tomu, že
predávajú len zlomok áut, ktoré predávalo
GM.
Preto by sa reštrukturalizovaná GM mala

General Motors je dlhodobo nefungujúca spoločnosť. Už predošlé štátne podpory dokázali, že akékoľvek
nalievanie peňazí do takejto spoločnosti bolo len zbytočným plytvaním a predlžovalo jej neefektívne
hospodárenie. Nutný bankrot aj tak nastal
a najlepšie by bolo, keby mu bol ponechaný
prirodzený priebeh, keď by spoločnosť bola
prevzatá veriteľmi, ktorí by najlepšie vedeli
posúdiť, či reštrukturalizácia GM pomôže
pre obnovenie jej produktivity, alebo treba
zhasnúť a rozpredať aktíva. Miesto toho sa
americká vláda rozhodla zvýšiť štátny dlh
tým, že kúpila Američanom z ich vlastných
daní zadlženú skrachovanú spoločnosť, do
ktorej vlastne ani nechce zasahovať, len
chce, aby vyrábala autá, ktoré sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou problematicky
predávať.
Zdroj dát pre graf: Automotive Data Center
& R.L. Polk

Trafil klinec po hlavičke
Radovan Ďurana

Vláda pokračuje v plánovaní širokorozchodnej železnice. Schválila investíciu do spoločného podniku rakúskych, ukrajinských,
slovenských a ruských železníc. I napriek
súčasnému tretinovému využitiu kapacity
železnice so štandardným rozchodom.
Argumenty pre obhajobu tohto projektu sa

zháňajú ťažko, a to dokonca tak ťažko, že
minister dopravy Ľubomír Vážny spochybnil
hneď na začiatku prácu novej spoločnosti, ktorá má výhodnosť projektu ohodnotiť.
Svojím výrokom trafil klinec po hlavičke: „Ak
budú vyriešené tovarové toky, bezpečnosť
tranzitu, cena za dopravnú cestu, tak sa

dá štúdia pomerne jednoznačne vypočítať.
Jedinou neznámou bude, či budú narastať
objemy tovarov, ako predpokladáme, a či v
rokoch 2017 a 2018 bude naplnená naša
železnica, ako predpokladáme pri raste tovarových tokov.“
Samotnú hodnotiacu spoločnosť by sme
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teda vôbec nepotrebovali. Výnosnosť prepravy dokáže spočítať aj stredne postavený
úradník na ministerstve dopravy, avšak za
podmienky, že pozná prepravné toky. A to je
kameň úrazu. Kto vie dnes odhadnúť toky
tovarov, ktoré budú o desať rokov neskôr? V
prvom rade, žiadny z odberateľov ani z dodávateľov dnes nevie povedať, čo bude o pol
roka, nie to o rok.
Táto rozhodujúca informácia bude chýbať

aj novozaloženej spoločnosti. De facto tak
nemôže nič podstatné zistiť. Svoje stanovisko o ekonomickej návratnosti bude môcť
podložiť len veľmi nepresnými odhadmi. Prijať rozhodnutie na takomto základe by bolo
nevhodným riskovaním s peniazmi daňových
poplatníkov. Aj preto je 1,5 mil. eur vložených do novej spoločnosti zbytočným plytvaním. Pritom ak by bola štúdia vypracovaná
naozaj nezávisle, priniesla by výsledky, ktoré

by pohľad na širokorozchodnú trať na Slovensku výrazne zmenili. Odhalila by biedny
stav ukrajinského a ruského vozového parku
a železničnej infraštruktúry, teda problémy,
ktoré bránia efektívnemu využitiu súčasných
kapacít slovenských železníc.
Hospodárske noviny, 5.6. 2009

Prečo neodchádzajú?
Radovan Ďurana

K 31.32009 evidovala v II. pilieri Sociálna
poisťovňa 902 poistencov starších ako 60
rokov. Najstarší sporiteľ má 89 rokov. Počet
sporiteľov v dôchodkovom veku vyjadruje
buď pevnú vieru v tuhý koreň, alebo očakávanie, že vláda nezruší možnosť dedenia
úspor. Je to zároveň signál, že pre mnohých
sporiteľov je sporenie v DSS zaujímavé i napriek tomu, že dôchodok už dostávajú.
Vekové zloženie sporiteľov poukazuje na fakt,
že minuloročné otvorenie II. piliera významne „vyčistilo“ rady sporiteľov o tých, ktorí
ešte pracujú, ale do odchodu na dôchodok
by nestihli naplniť podmienku minimálnej
doby sporenia. Tú súčasná vláda predĺžila z
10 na 15 rokov. Tí ktorí sporiť 15 rokov nestihnú, budú musieť v sporení a odvádzaní

odvodov Sociálnej poisťovni pokračovať aj v čase, keď už majú nárok na starobný dôchodok
(paradoxne na sporenie v druhom pilieri
budú prispievať zo starobného dôchodku).
Ak predpokladáme, že
starší sporitelia majú
za sebou už 3 roky sporenia, tak len necelé
4% sporiteľov nebude
mať vo veku 62 túto
podmienku splnenú.
Aj to je dôvod, prečo
sa vláde a poisťovni v
tomto roku nedarí „vyhnať“ sporiteľov späť
do prvého piliera.

Prečo je dobré mať za ministra Počiatka?
Radovan Ďurana

Zamestnanci Ministerstva financií musia
byť spokojní. Výdavky ústredia tohto ministerstva na mzdy sa v priebehu roka 2008
zvýšili o 45% oproti schválenému rozpočtu
na rok 2008, pritom ministerstvo zamestnávalo o 16 ľudí menej, ako sa počítalo v
pôvodnom rozpočte. (viď priložená tabuľka)
Celkovo išlo len na mzdy, bez odvodov, vrátene prostriedkov z EÚ 379 mil. Sk. To je pri
668 zamestnancoch ústredia ministerstva
priemerná mesačná mzda 47 280 Sk. Oproti
minulému roku tak vzrástli náklady na mzdy
zamestnancov ústredia ministerstva financií
o 22,2%.
Rovnako by sa dal použiť názov, prečo je
dobré mať za ministra Kaliňáka. Mesačné
náklady na zamestnanca (vrátane odvodov)
vzrástli z 35 260 Sk v roku 2007 na 40 331,
t.j. o 14%.
Vývoj mzdových nákladov si môžete pozrieť aj na stránke www.cenastatu.sk (Koľko
štát minie --> Mzdové náklady ministerstiev,
kliknutím na ktorékoľvek číslo sa vám zobrazí graf, údaje za rok 2008 sú však ešte z
rozpočtu a nie zo záverečného účtu, a sú za
celé ministerstvo).
Zdroj: záverečné účty ministerstiev za rok
2008

Zdroj: Záverečný účet Ministerstva financií
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Cena štátu
Nákupy vlády
V poslednej dobe sme sa stretli s viacerými
správami o neefektívnom verejnom obstarávaní. Týmto správam dominoval nástenkový
tender, kde vo viacerých prípadoch došlo k
viac ako 100% predraženiu nákupov. Vláda
by mala v roku 2009 nakúpiť tovary a služby
a obstarať kapitálové statky za ciac než 122
mld. Sk (4 mld. eur). Vplyvom nedodržiavania
pravidiel verejného obstarávania a nedostatkami zákona o obstarávaní dochádza každý
rok ku plytvaniu. Ak zvolíme konzervatívny
predpoklad, že sa takto stratí 10% sumy,
efektívnejším obstarávaním by sa dalo ušetriť 12 mld. Sk. To je zhruba polovica kompenzácie výpadkov príjmov Sociálnej poisťovne z
titulu zavedenia druhého piliera.

www.cenastatu.sk

Cena štátu na stredných a vysokých školách
INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena
štátu začal s prednáškami pre učiteľov a pre
študentov, cieľom ktorých je objasniť fungovanie verejných financií, finančný vzťah
občan - štát, ako aj ukázať, ako sa dá pri
výučbe využiť internetový portál Cena štátu
(www.cenastatu.sk) a učebné pomôcky, ktoré sme pre učiteľov pripravili.

prosím, kontaktuje nás na telefónnom čísle
02 - 5441 0945 alebo elektronicky na adrese: iness@iness.sk, my prídeme za Vami
na Vašu školu a v cca hodinovej prezentácii vzdelávací projekt Cena štátu Vašim učiteľom detailne predstavíme.
Najbližšie prednášky na stredných školách
plánujeme na september.

Týmto sa zároveň obraciame na učiteľov,
ktorí majú záujem používať Cenu štátu ako
pomôcku pri výučbe o verejných financiách:

Pro/Anti Market
Pro MARKET

ANTI MARKET

Poistenie bankových vkladov obyvateľstva v 14. storočí

To je vtip?

„a 14. augusta 1321 boli regulácie vzťahujúce sa na krachy bánk zmenené. Bolo zavedené pravidlo, že tí bankári, ktorí neboli
okamžite schopní plniť svoje záväzky boli
prehlásení za zbankrotovaných a ak dlhy
nesplatili do jedného roku upadli do verejnej
nemilosti, čo naprieč celým Katalánskom
vykričal mestský hlásateľ. Hneď potom bol
bankár sťatý priamo pred svojou bankou a
jeho majetok predaný za účelom uspokojenia veriteľov.“
Píše v Money, Bank Credit and Economic
Cycles (str. 76) Jesus Huerta de Soto (český
preklad Peníze, banky a hospodářské krize
si môžete kúpiť aj u nás). Ktovie, koľko bánk
by museli za peniaze daňových poplatníkov
zachraňovať štáty v prípade, že by toto pravidlo platilo dodnes.

Francúzsko prišlo na to, že rozpočtové dlhy
by sa mohli deliť na „dobré“ a „zlé“. Na dobré dlhy by mala byť vytvorená v eurozóne
spoločná pokladnica. Tá by si mala zobrať
pôžičky so splatnosťou 50 rokov. Francúzsko
by mohlo ihneď cez ňu financovať „dobrý“
deficit v hodnote 40 miliárd eur (1,21 bilióna
Sk). Návrh obsahuje správa francúzskeho
premiéra Francoisa Fillona, z ktorej citoval
provládny denník Le Figaro.
Ide o ideálny spôsob ako potrestať krajiny,
ktorých bankový sektor je relatívne zdravý za
ich zodpovedné správanie. Vďaka Euru nad
takýmito podivnými správami už nemôžeme
len tak mávnuť rukou. Ak by totiž k realizácii tohto nápadu naozaj došlo, „dobré“ dlhy
zatiahneme cestou poklesu kúpnej sily eura
a vyššej inflácie za kreatívnych Francúzov
aj my. Na rozdiel od Čechov, Poliakov, Maďarov...
Návrat progresívnych daní?
V Česku plánuje sociálna demokracia opä-

tovne zaviesť progresívne zdaňovanie príjmu
fyzických osôb. Plánuje obnoviť mzdové pásma, v ktorých bude daňová sadzba rásť s
príjmom. Ľudia s príjmom nad milión by mali
platiť daň až vo výške 38%.
Reinkarnácie sa zrejme dočká aj daň z dedičstva, ktorá by v prípade dedičstva v hodnote nad 10 miliónov korún mala predstavovať 3%.
U nás sa zatiaľ podobne dramatické opatrenia nechystajú. Aj napriek všeobecne akceptovanému názoru u nás rovná daň z príjmu
nie je, ako sme vysvetlili už pred viac než
tromi rokmi na základe poukázania na efektívnu sadzbu dane vyplývajúcu z existencie
nezdaniteľného minima. Progresivita však
nedosahuje rozmery, aké plánujú zaviesť
českí sociálni demokrati. Ostáva len dúfať,
že sa náš premiér nebude českým príkladom inšpirovať.
Kupujte naše výrobky
Prednedávnom americký Kongres schválil
protekcionistickú obchodnú politiku Buy
American zameranú na podporu domáceho
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hospodárstva. O tom, že každý dážď začína
prvou kvapkou, nás presviedčajú ďalšie a
ďalšie krajiny.
A tak sme svedkami ďalších podobných politík: Buy Chinese (Čína), Buy Filipino (Filipíny),
Buy Aussie (Austrália). A s obavou možno
predpokladať, že pridávať sa budú ďalšie
štáty. Na škodu medzinárodného obchodu,
medzinárodnej deľby práce a životnej úrovne obyvateľov všetkých zainteresovaných
krajín. Aktuálne informácie o protekcionistických opatreniach po celom svete nájdete
na stránkach Freedom to Trade (www.freedomtotrade.org/). Členom tejto koalície je aj
INESS.

rast ekonomiky totiž iný efekt ani mať nemôže. Otázka už len zostáva, ako dlho bude
trvať, kým sa tento monetárny vývoj premietne do cien spotrebných tovarov. Komodity
inflačnú politiku ECB a ostatných svetových
centrálnych bánk silným rastom v posledných mesiacoch už aspoň čiastočne zohľadnili.

Monetárne pumpovanie sa opäť rozbieha
Posledné informácie o monetárnom vývoji
v Eurozóne ukazujú zrýchlenie medziročného tempa rastu monetárneho agregátu
M1 (vklady na bežných účtoch a hotovosť)
v apríli na 8,4%. Je to najvyšší medziročný
rast tohto agregátu od júna 2006. Napriek
tomu, že v posledných inflačných číslach
ešte doznievajú deflačné tlaky vyplývajúce z
prepadu cien vplyvom krízových výpredajov
na trhoch (rýchly odhad májovej inflácie v
eurozóne je 0,0%), rast cien nás v budúcich
rokoch neobíde.
Rýchlejšia expanzia peňažnej ponuky než

vo verejnej správe. Škrty v štátnom rozpočte
boli nevyhnutné pre ďalšie čerpanie finančnej pomoci od Medzinárodného menového
fondu.
Hoci takéto radikálne riešenie zatiaľ kvôli
kombinácii – nízke zadlženie štátu, relatívne
nízky deficit verejných financií (v porovnaní s
Lotyšskom), stabilná mena - slovenská vláda
zatiaľ prijímať nemusí, neznamená to, že sa
tak nikdy nemôže stať. Stačí poľaviť v rozpočtovej politike, a niekoľko po sebe idúcich
deficitov pri nízkom, alebo žiadnom raste daňových príjmov môže rating Slovenska znížiť
na toľko, že vláda si nebude môcť požičiavať,
aby mohla látať rastúcu dieru prvého piliera
Sociálnej poisťovne.

Čo znamená štátom garantovaný dôchodok?
O tom, čo znamená spojenie „štátom garantované dôchodky“, sa v najbližšej dobe dozvedia občania Lotyšska. To sa totiž chystá
znižovať dôchodky o 10% v súvislosti s kritickým stavom verejných financií.
16. júna lotyšský parlament rozhodol o 10%
poklese dôchodkov a 20% znižovaní miezd

Zaujímavá internetová adresa
Worldometers
Ak sa chcete dozvedieť, koľko ľudí v tomto okamihu žije na Zemi, koľko detí sa dnes narodilo, či aké sú dnešné celosvetové výdavky vlád na
zdravotníctvo v porovnaní s výdavkami na ozbrojené sily, pozrite si nižšie uvedenú stránku. Nájdete na nej aktuálne čísla týkajúce sa svetovej
populácie, vlád a ekonomík, spoločnosti a médií, životného prostredia, potravy, vody, energie a zdravia. Fascinujúci zdroj informácií.

http://www.worldometers.info/sk/

Tretí ročník The Liberty Camp
INESS organizuje v Martine v dňoch 25. júna až 1. júla už tretí ročník podujatia The Liberty
Camp. Teší nás, že veľký záujem sa pretavil do rýchleho obsadenia všetkých voľných miest.
Aj vďaka podpore nižšieuvedených sponzorov sa nám pre tohtoročných účastníkov kempu
podarilo zaistiť vynikajúcu cenu 99 Eur. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:

www.iness.sk/lec

www.cenastatu.sk

www.INESS.sk
INESS je nezávislá nezisková organizácia,
ktorá uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej
miere vďaka podpore darcov. Ak sympatizujete s aktivitami INESS a radi by ste
finančne prispeli k ich uskutočňovaniu,
môžete tak urobiť bankovým prevodom
na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava). Do správy pre prijímateľa
uveďte „Dar“.
Každému darcovi by sme radi zasielali
informácie o našich aktivitách a o využití
darovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili
na adrese iness@iness.sk
Srdečne Vám ďakujeme.
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