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„Spoločnosť, ktorá stavia rovnosť pred slobodu, skončí nakoniec aj bez rovnosti aj bez
slobody.“
Milton Friedman
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Editorial

Richard Ďurana
Skôr, než sa dostanem k hodnoteniu udalostí, ktoré sa za uplynulý mesiac udiali, sa s vami podelím o
niekoľko podstatných informácií. Za prvé, učiteľom
stredných škôl po celom Slovensku sme tento mesiac poslali balíček s CD Cena štátu 2009 a plagátom Vesmír verejných výdavkov. Pokračujeme v tradícii, ktorú sme začali minulý rok a opäť učiteľom
ponúkame možnosť predstavenia projektu priamo
na ich škole zástupcom INESS. Ak chcete využiť
túto príležitosť, kontaktujte nás! Viac informácií
nájdete na predposlednej strane. Za druhé, portál
Cena štátu sme ešte začiatkom septembra vylepšili o dlhomer, teda bežiace číslo reprezentujúce aktuálnu výšku štátneho dlhu. Ak netrpíte nevoľnosťou zo závratných rýchlostí, určite si ho pozrite. Za
tretie, do predaja sme uviedli ďalšie dve knihy od
autorov, ktorí sú zárukou dobrodružstva myslenia:
Etiku slobody od Murrayho Rothbarda a Demokraciu, anarchiu a omyly ekonómie od Hansa-Hermanna Hoppeho. Obe knihy si u nás môžete zakúpiť za
zvýhodnenú cenu.
Práve v týchto dňoch sa rozpútala mediálna víchrica kvôli návrhu štátneho rozpočtu. Vo viacerých
článkoch sme upozorňovali na to, že návrh „radikálneho“ šetrenia, ktoré ohlasoval minister financií, v skutočnosti šetrením nebol. V článku Šetrenie
bez úspor vysvetľujeme, prečo. Náhodou sa nám
tiež podarilo ako prvým rozlúštiť tajomstvo prípravy
štátneho rozpočtu pod taktovkou ministra Počiatka. Viac sa o tomto bombastickom zistení dočítate
v článku Počiatkove tri percentá. Štátny rozpočet,
ktorý je v schodku, spôsobí zvýšenie štátneho dlhu
a zvýši náklady na splácanie úrokov. Málokto však
má čo i len približnú predstavu o výške a význame
tohto dlhu a preto ho v článku Deficit a štátny dlh

zrozumiteľným jazykom čitateľom približujeme.
Pomaly nastáva čas na hodnotenie efektivity
vládou prijatých protikrízových opatrení. Jedným
z nich je aj šrotovné, ktoré sme kritizovali od samého začiatku. Naše slová sa zrejme naplnili, ako
nepriamo potvrdil aj materiál samotného ministerstva hospodárstva a ako sa môžete dočítať v článku Predsa len je šrotovné perpetuum mobile? V
tejto súvislosti tiež prinášame na strane 6 článok
o fiškálnych stimuloch. Stále totiž pretrváva viera,
že vláda nimi dokáže oživiť upadajúcu výkonnosť
hospodárstva.
Vláda predstavila návrh na okresanie príjmov z
2% asignácie pre neziskový sektor. Tento návrh
kritizujeme v článku Obmedzenie daňovej asignácie právnických osôb. INESS je v tomto prípade ako poberateľ 2% podielu zo zaplatenej dane
v konflikte záujmov, naša kritika však vychádza z
dlhobo komunikovaných argumentov proti zvyšovaniu daňového zaťaženia, ktoré toto opatrenie de
facto predstavuje.
V tohtomesačnom čísle nájdete aj ďalšie zaujímavé články reflektujúce dianie u nás aj vo svete,
do pozornosti vám ale ešte dávam ten o „odčiernenej” zmluve medzi štátnou agentúrou JAVYS a
českým ČEZom o výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku. Výsledok apelácie premiéra na
odtajnenie naozaj nemožno nazvať inak ako veľmi
nepodarený pokus o vtip a výsmech do očí transparentnosti.
Prajem vám príjemné čítanie.

Počiatkove tri percentá
Radovan Ďurana

Analytici si lámu hlavy, ako predpovedať budúci rast výdavkov vlády. Môžem povedať, že sa mi túto záhadu podarilo rozlúsknuť. A preto ja už teraz viem, že výdavky rozpočtu na rok 2011 budú 578,6 mld.
Sk (19,2 mld. Eur).
Pravidlo je rovnako jednoduché ako cesta ministra Počiatka k titulu Najlepšieho ministra financií Európy
za rok 2008. Stačí sa pozrieť na rast výdavkov štátnych rozpočtov, ktoré zostavovalo ministerstvo pod
jeho vedením:

Cena štátu
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Zdroj: Zákony o štátnom rozpočte, rok 2010 návrh predložený tripartite, rok 2011 odhad autora na základe odhalenia „Počiatkovej konštanty“.
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Porovnanie
Zlato ešte historické maximum nedosiahlo
Zlato sa vzhľadom na snahu centrálnych bánk vyriešiť ekonomické
problémy tlačením nových peňazí teší v poslednej dobe veľkej pozornosti. Do tohto „zlého svedomia centrálnych bankárov“ investuje
stále viac ľudí, ktorí sa chcú zabezpečiť pred budúcim znehodnotením hlavných svetových papierových mien.
Výsledky storočia moderného centrálneho bankovníctva im dávajú
za pravdu. Tu je porovnanie vývoja kúpnej sily zlata a rôznych papierových mien od roku 1913, kedy bola založená americká centrálna
banka. Kým americký dolár odvtedy stratil 95% svojej hodnoty, zlato
si kúpnu silu zachovalo (graf 1).
Značne obmedzená ponuka a fakt, že jeho množstvo v obehu nemožno arbitrárne zvyšovať iba na základe existujúcej potreby financovania politických projektov, robia zo zlata peniaze, ktoré si najlepšie držia svoju hodnotu.
V týchto dňoch prešlo zlato ďalším dôležitým míľnikom. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa mu konečne podarilo jednoznačne prelomiť psychologickú hranicu 1000 dolárov a v priebehu
minulého týždňa ukončilo obchodovanie na cene 1018 dolároch za
jednu uncu (graf 2).
Nový historický rekord, ktorý prekonal 850 dolárov z 80-tych rokov
minulého storočia, pritiahol veľa pozornosti. Analytici v médiách
ale dvíhajú vravné prsty, nový vrchol údajne naznačuje, že zlato už
svoj potenciál vyčerpalo a čaká ho podobný osud ako po maxime
spred 28 rokov, čiže postupný a bolestivý prepad. Napriek tomu,
že určitá korekcia v cene zlata je samozrejme možná, tvrdenie, že
zlato dosiahlo svoje historické maximum je zavádzajúce a ignoruje
infláciu dolára americkou centrálnou bankou. Ak nechceme porovnávať jablká s hruškami, musíme najprv historické ceny upraviť o
infláciu. V nasledujúcom grafe vidíme porovnanie nominálnej ceny
zlata (červená krivka) s jeho reálnou cenou (modrá krivka), ktorá
bola prepočítaná na stále doláre roku 2009 pomocou oficiálneho
indexu spotrebiteľských cien (pritom ten infláciu výrazne podhodnocuje, keďže pre rast cien je určujúce množstvo peňazí v obehu,
ktoré rástlo výrazne rýchlejšie ako oficiálne štatistiky o raste spotrebiteľských cien).

Graf 1. Zdroj: Richard J. Greene, Gold Eagle

Z grafu 3 vidíme, že cena jednej unce zlata v 80-tych rokoch dosiahla až 2358 stálych dolárov roku 2009. Ak by aj mal byť vývoj
ceny zlata limitovaný historickým maximom, čo je vzhľadom na rozsah a vážnosť súčasných problémov finančného systému len málo
pravdepodobné, tak zlato stále dosiahlo iba 43% tohto stropu.

Graf 2. Zdroj: Kitco

Graf 3. ZEAL Intelligence Newsletter
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Výdavky štátu
Dotácie štátnym letiskám
Celková suma: 166,3 mil. Sk v roku 2008
Suma na jedného občana: 30 Sk
Popis: Bratislavské, košické, žilinské, piešťanské, sliačske a popradské letisko dostali
(oblasť civilného letectva dostala) v roku
2008 zo štátneho rozpočtu dotácie na bezpečnú prevádzku letiskovej infraštruktúry,
bezpečnostnú ochranu, riadenie a vybavovanie letov oslobodených od odplát a realizáciu investícií do letiskovej infraštruktúry.
Žilinské bolo pritom najúspešnejšie, keďže
spolu dostalo takmer 80 miliónov korún napriek minimálnej vyťaženosti.

Prečo zrušiť: Štát dotuje letiská, kde má
majetkovú účasť, čo zahmlieva reálne náklady na prevádzku letiska a teda aj ekonomickú opodstatnenosť ich existencie. Argumentácia strategickým významom nemá v
ekonomickej teórii miesto. Náklady by mali
byť financované výhradne z komerčných príjmov od pasažierov a leteckých spoločností,
ktoré využívajú služby letiska, a nie všetkými
bez ohľadu na to, či služby letiska využívajú.
Dotácie skresľovania ceny tiež bránia rozvoju konkurenčného prostredia, keďže umelo
zvýhodňujú existujúce letiská a tým zhoršujú
možnosť vstupu nových investorov na trh.

Predsa len je šrotovné perpetuum mobile?
Radovan Ďurana

Predstavte si, že pracujete na Ministerstve
hospodárstva a dostanete úlohu: Pripravte
mi výpočet, na základe ktorého bude mať
šrotovné pozitívny dopad na štátny rozpočet.
Takto nejako pôsobí dokument, v ktorom sa
ministerstvo snaží kalkulovať dopady šrotovného. V skratke je celý materiál v podstate
„naháňaním“ výnosov DPH.
Ministerských analytikov treba však pochváliť, že v tejto kalkulácii už začali uvažovať aj
s existenciou ľudí, ktorí by si auto kúpili aj
bez šrotovného. Na základe dotazníkového
prieskumu by tak už v tomto roku urobilo
22% žiadateľov o dotáciu, ktorí sa prieskumu aktívne zúčastnili. Dotazníky vyplnilo
289 žiadateľov, čo je menej ako 0,7% z tých,
ktorí šrotovné využili (zošrotovaných bolo 44
200 vozidiel).
Zavrime oči nad reprezentatívnosťou tejto
vzorky a povedzme, že v tomto roku by si
auto skutočne kúpilo len 22% žiadateľov, čo
znamená, že výnosy DPH treba znížiť o tieto
nákupy, lebo ich nemožno pripísať na triko
šrotovnému (v týchto prípadoch sa jedná o
čisté plytvanie – dotáciu dostal človek, ktorý
ju nepotreboval). Ak by sa výnos z DPH znížil
o tieto nákupy, bilancia DPH z predaja vozidiel a nákladov na šrotovné by dosiahla +5
mil. eur. Tento výsledok, sám o sebe nie je
príliš presvedčivý, navyše úplne abstrahuje od skutočnosti, že aj tí, ktorí by si auto
nekúpili, by minimálne časť svojich peňazí
utratili na iné nákupy. Bilancia by sa takmer
s istotou dostala do mínusu.
A tak na rad prišlo čarovanie s číslami.
1) Zahrnutie poplatkov
Áno, registračné poplatky zvyšujú príjmy
verejnej správy – v tomto prípade o 3 mil.
eur. Rovnako však aj ich administrácia, ako
aj celý projekt šrotovného, znamená zvyšovanie výdavkov verejnej správy. Ľudia kontrolujúci žiadosti to nebudú robiť zadarmo,

rovnako policajti na evidencii vozidiel (tzv.
náklady obetovaných príležitostí). Je síce
pravdepodobné, že tieto náklady budú nižšie ako príjmy z poplatkov, ale ministerstvo
by v záujme objektívnosti malo tento faktor
zahrnúť do výpočtu.
2) Ostatné nákupy žiadateľov o dotácie
Vo výpočtoch sú zahrnuté nákupy nových
zimných pneumatík, poťahov, nových ťažných zariadení, strešných nosičov – to všetko generuje DPH, z ktorej zase profituje
štátny rozpočet. A opäť chýba troška snahy
korigovať uvedené odhady. Žiadatelia by si k
starým autám pneumatiky nekupovali? Alebo si nenechali pneumatiky zo starých áut?
Najväčšie daňové plus vo výpočtoch je ale vo
zvýšení najazdených kilometrov. Podľa odhadov to prinesie 4 mil. eur. Skutočne dôchodcovia s novými autami najazdia viac kilometrov? (zošrotovaných bolo napríklad 105
Trabantov s priemerným vekom 35 rokov).
3) Perlou na záver sú príjmy DPH za servisné služby, ktoré budú poskytnuté novým majiteľom áut. Akoby ľudia so starými autami
do servisov nechodili a nové náhradné diely
nekupovali. Ba dokonca to môže mať opačný efekt – staré auta sa kazia viac, čo môže
znamenať viac práce pre servisákov.
Zaradením týchto položiek sa podarilo „napočítať“ pozitívnu bilanciu štátneho rozpočtu na rok 2009 vo výške 12 mil. eur. A teraz
pozor. Záver dokumentu je osviežený druhou
dôležitou vetou celého dokumentu:

„Je však pravdepodobné, že v roku 2010 a
2011 nastane výpadok výberu DPH z dôsledku faktu, že záujemcovia si kúpili vozidlo už
v roku 2009. Konkrétne, ak 26 % respondentov sa vyjadrilo, že by si kúpili vozidlo v
roku 2010, znamená to presun výberu DPH z
roku 2010 do roku 2009 vo výške 22,6 mil.
EUR“
Reálne sa tak v období dvoch rokov bilancia
šrotovného dostane do mínusu, zhruba 10

mil. eur (v mínuse by bilancia ostala, aj keby
sme zahrnuli výnosy DPH z vyššej spotreby
palív z druhého roku).
A to aj bez započítania faktora, že mnohí ľudia by si za svoje peniaze nekúpili auto, ale
iný spotrebný statok. Perpetuum mobile sa
zase raz nepodarilo zostrojiť.
Dodatok
Za šrotovné bolo nakúpených 9% vozidiel zo
slovenskej produkcie. V číslach to znamená,
že bola „podporená“ výroba áut na Slovensku, ktorú odhadujeme v tomto roku na 500
000 kusov, zhruba na 3 kalendárne dni. Ani
tento mizivý efekt však asi nezabráni tretej
vlne šrotovného.
Aktuálne.sk, 3.9. 2009
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Realita(y) v Španielsku
Juraj Karpiš

O problémoch Írska, Pobaltia či Maďarska
sa už písalo dosť. Optimizmus ohľadom európskej ekonomiky, ktorý vyvolali posledné
čísla hospodárskeho rastu v únii, je dobrou
príležitosťou pozrieť sa na ďalšieho „chorého“ muža Európy. Príbeh Španielska má s
tým írskym rovnakú zápletku. Ekonomika s
eurom, mierne zaostávajúca za najväčšími
európskymi krajinami, v ktorej nízke úrokové
sadzby Európskej centrálnej banky dokázali
zázraky.
Výrazne negatívne reálne úroky spôsobili
masívny prílev kapitálu z ostatnej Európy,
ktorý tu nafúkol matku všetkých realitných
bublín. Bez preháňania. V Španielsku je dnes
rovnaký počet nepredaných nových domov a
bytov ako v celých USA napriek tomu, že tam
žije šesťkrát menej ľudí. Pri asi 10-percentnom podiele na európskom HDP sa tu od
roku 2000 postavilo až 30 percent všetkých

domov a bytov v EÚ. Aj napriek obrovskému
prebytku sa však oficiálne ceny nehnuteľností zatiaľ tvrdohlavo držia iba 10 percent
pod vrcholom, odmietajúc zákony gravitácie,
ktoré už devastujú americký trh.

Skôr ako o popretie ekonomických poučiek
ide o čárymáry španielskych bánk. Tie robia
všetko možné, aby ešte chvíľu vyzerali solventné. Odmietajú preceňovať svoje aktíva

trhovými cenami využívajúc fakt, že priamo
alebo nepriamo kontrolujú polovicu trhu expertov na oceňovanie nehnuteľností. Strániac sa akýchkoľvek okamžitých strát, obnovujú úvery krachujúcim stavebným gigantom
a pri zlyhaných hypotékach odkupujú nehnuteľnosti za pôvodné ceny. Stávajú sa tak najväčším majiteľom nehnuteľností v krajine.
Nie, nepomôže to a veľkú časť z takmer polovice HDP, ktorú požičali staviteľom, budú
musieť raz odpísať. Kto to pri 19percentnej
nezamestnanosti a už dnes obrovskom zahraničnom dlhu všetko zaplatí? Euro zrušilo
tú ľahšiu možnosť - ujsť z dlhu znehodnotením meny. V krajine, kde sa odborárom aj
napriek 1,4-percentnému medziročnému
poklesu cien stále darí plošne vyjednať vyše
2-percentný rast miezd, to vyzerá na dlhšie
trápenie.
SME 7. 9. 2009

Šetrenie bez úspor
Radovan Ďurana

Treba priznať, že kombinácia volebný rok a
potreba škrtania vo výdavkoch by zamotala
hlavu aj nejednej reformne orientovanej vláde. Ohlasovanie radikálnych škrtov v rozpočte súčasnej vlády preto vyznieva o to podozrivejšie.
Čo teda môžeme očakávať za radikálnymi
rezmi, ktoré nedávno ohlásil minister financií Ján Počiatek?
Úspory ministerstiev pri nákupe tovarov služieb by mali v budúcom roku dosiahnuť „dramatických“ 20 percent. Ostatní ministri frflú,
nechcú sa vzdať svojho štandardu. Volič je
rád, že sa nájde aspoň jeden prísny. Z úst
ministra financií pritom ide o „vychytanú“
hru s číslami. Hovoril totiž o škrtaní rozpočtu
na rok 2010, ktorého základy boli predložené ešte v roku 2008. V roku, keď sa o recesii
v Európskej únii nepatrilo hovoriť a keď bol
rast daňových príjmov a HDP stredoeurópskeho tigra o 5 či 6 percent považovaný za
minimum aj v nasledujúcej päťročnici. Vtedy si ministerstvá naplánovali na rok 2010
dramatický medziročný rast výdavkov o 26
percent.
Výsledkom navrhovaného 20-percentného
radikálneho rezu pravdepodobne bude to,
že ministerstvá by v budúcom roku nielenže škrtať nemali, dokonca by mali mať na
prevádzku viac zdrojov ako v tomto roku.
Treba však priznať, že rast výdavkov bude
nižší ako tento rok, veď v tohtoročnom rozpočte dosahuje „úctyhodných“ 30 percent.
To všetko pri historicky najnižšej inflácii – a
teda prudký rast výdavkov na nájomné, toaletný papier, nové autá či elektrinu sa dá len

ťažko ospravedlniť. Rastúce daňové príjmy
sa však vždy delia ľahkou rukou, zvlášť keď
motivácia dosiahnuť vyrovnaný rozpočet nie
je taká silná.
.ušetrený kapitál
Nový futbalový štadión za 69 miliónov eur,
prestavba zimného štadióna za 40,5 milióna eur. Za dverami čaká rozhodovanie o výstavbe širokorozchodnej železnice. Vláda je
pripravená míňať, lebo tieto stavby dajú vraj
ľuďom prácu. Pár mesiacov na to sú ohlásené budúcoročné škrty v kapitálových výdavkoch vlády v rozpočte o 70 percent. Bohužiaľ nemôžeme hovoriť o názorovom posune,
čo sa týka ekonomických prínosov vládnych
investícií. Ide skôr o krátkodobú úpravu názorov. Z rétoriky ministra pritom nie je jasné,
kde sa nebude investovať.
Projektov financovaných z eurofondov sa
úspory nedotknú. Sumu úspor pri takom
„odvážnom“ škrtaní teda nie je možné odhadnúť, ani to, či sa bude šetriť na oprave
ciest, alebo pri renovácii energeticky neefektívnych vládnych budov. No s veľkou
pravdepodobnosťou môžeme hovoriť o tom,
že pri stave verejného majetku na Slovensku
nejde ani tak o úspory, ako len odkladanie
skrytého dlhu, to jest nevyhnutných opráv
na neskôr.
.summa summarum
Z dostupných informácií o budúcoročnom
znižovaní deficitu verejnej správy a zvýšeného úsilia o konsolidáciu verejných financií
tak vyplýva, že súčasný hrozivý 120-miliardový schodok (4 miliardy eur) sa zníži o 11

miliárd korún (373 miliárd eur). To je menej
ako 3 percentá súčasných výdavkov štátneho rozpočtu. Viac sa asi nedalo čakať. Aj
keby skutočne došlo k poklesu vo výdavkoch
na prevádzku ministerstiev, tieto úspory by
nestačili.
Financovanie rastúcich mandatórnych (povinných) výdavkov bez zvyšovania deficitu
verejných financií pri stagnujúcich príjmoch
vyžaduje odvahu škrtať aj v mzdách štátnych zamestnancov, ako aj v zákonom stanovených dávkach či stimuloch. Priestor na
znižovanie deficitu verejnej správy, ktorý zvyšuje štátny dlh, je pritom oveľa väčší než prevádzkové náklady ministerstiev a vláda ho,
bohužiaľ, nevyužíva. Mimochodom, počas
čítania tohto článku vzrástol štátny dlh, ktorý
budete splácať aj vy, približne o 14 040 eur.
.týždeň, číslo 39/2009, 26.9. 2009
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Obmedzenie daňovej asignácie právnických osôb
Richard Ďurana

Potvrdzuje sa, že vyhrať bitku a vyhrať vojnu
nie je jedno a to isté. Pred štvrťrokom sa zdalo, že systém 2% daňovej asignácie odolá
pokušeniam politikov získať viac peňazí pre
vyhladovanú štátnu kasu. Najnovšie správy
hovoria, že minister Počiatek sa nevzdáva.

„V nasledujúcich desiatich rokoch by malo
dôjsť k zmene systému poukazovania podielu zaplatenej dane z príjmov právnických
osôb. Výška možnej asignácie sa do roku
2019 postupne zníži zo súčasných 2 % na
0,5 %, pričom v prechodnom období bude
táto možnosť viazaná aj na povinnosť poskytnúť jej prijímateľovi dar v zákonom stanovej výške.
...
Po dohode aj s neziskovými organizáciami
došlo ku konsenzuálnemu návrhu, kde sa

navrhuje pri právnických osobách postupné
znižovanie podielu zaplatenej dane v priebehu rokov 2010 až 2019 zo súčasných 2 %
na 0,5 %. Pri fyzických osobách k žiadnym
zmenám nedošlo,“ priblížil minister financií
Ján Počiatek.“
Keď hrozilo zrušenie 2% asignácie, uvádzali
sme tieto dôvody proti:
1. zrušenie 2% asignácie pre právnické osoby predstavuje de facto zvýšenie daňového
zaťaženia, pretože zužuje objem peňazí, s
ktorými môže manipulovať súkromný sektor
a zvyšuje sa objem štátom kontrolovaných
prostriedkov.
2. právnické osoby si za 2% nakupujú sociálne a charitatívne služby, pričom častokrát
efektívnejšie ako štát, a to z toho dôvodu, že
časť prostriedkov sa zbytočne nerozplynie v

sieti štátnej administratívy a korupcie.
3. po zrušení 2% asignácie by náš daňový
systém ako jediný v EÚ nemotivoval k darovaniu prostriedkov na verejnoprospešné
účely.
Pred zavedením daňovej asignácie boli dary
pre mimovládky daňovo odpočítateľnou položkou. 2% asignácia kompenzovala zrušenie tejto možnosti. Ak prejde súčasný návrh,
neziskový sektor príde o viac ako polovicu
prostriedkov, ktoré prijímal z daňovej asignácie. V roku 2008 to bolo 1,934 mld. Sk spolu od fyzických aj právnických osôb, pokles
asignácie od právnických osôb z 2 na 0,5%
predstavuje výpadok financovania neziskového sektora vo výške 1,111 mld. Sk..

Informácie vs. vedomosti
Juraj Karpiš

Ekonómia nie je obyčajná veda. Množstvo
publikovaných článkov o výsledkoch ekonomického skúmania končí odporúčaniami
pre hospodársku politiku, v ktorom sa autori
neskromne poponáhľajú svoje zistenia pretaviť do konkrétnych pravidiel, podľa ktorých
by sa mali správať odteraz všetci ľudia (nová
daň, nová regulácia...). Postrehli ste? VŠETCI
ľudia.
Teda nie ako v medicíne či fyzike, kde nový
objav dobrovoľne aplikujú a experimentálne
vyskúšajú tí, ktorí mu natoľko veria, že sú
ochotní riskovať svoj čas a peniaze. Ekonómia je špeciálna v tom, že má k dispozícii politiku, ktorá ekonomické teórie preberá a následne testuje na obyvateľstve, pričom účet
nakoniec uhradí samotný testovací králik. A
to nie je dobré. Aj ekonómovia sú totiž ľudia
a často sa mýlia. Jeden zo spôsobov ako popisuje Daniel B. Klein v článku Knowledge
Flat-talk: A Conceit of Supposed Experts and
a Seduction to All:

„...Ich hlavnou chybou, ktorú odhalili Smith
a Hayek, bola prílišná ochota uveriť, že vedia dostatočne veľa na to, aby zasiahli spôsobom, ktorý prispeje k lepšej koordinácii
v rozsiahlom reťazení. Filozofia klasického
liberalizmu ale vidí spojitosť právd, ktoré dávajú prezumpciu slobode. Ústupky v slobode
by mali byť považované za výnimočné a mali
by niesť ťarchu dôkazu. Liberálna pozícia
však nie je tá, že silní -vládcovia, kariérni
politici a vplyvní intelektuáli - nikdy nevedia
dosť, aby mohli prospešne zasahovať, ale
že to vedia iba zriedka. Väčšina zásahov, na
ktoré sme si zvykli, neobstoja v dokazovaní
svojej oprávnenosti. Jedným z dôvodov, prečo si niektorí intelektuáli myslia opak je, že

splošťujú vedomosti na informácie. Nie sú
schopní pripustiť podradnosť a aroganciu
vládnych interpretácií v porovnaní so zdravou interpretačnou dynamikou dobrovoľnej
spoločnosti – otvoreného systému nezávislých a otvorených interpretácii.“
Z informácie robí vedomosť až interpretácia
a súd. A tie nie sú a nemôžu byť u všetkých
ľudí identické. Mnohí ekonómovia (Arrow,
Stiglitz...) od tohto problému abstrahujú a vo
svojich „modeloch reality“ potom používajú
tzv. knowledge flat talk – sploštenú reč o vedomostiach.
Jedným z krikľavých príkladov popisovania
komplikovanej reality knowledge flat talkom
je hypotéza efektívnych trhov (Efficient Market Hypothesis-EMH). Rovnaká informácia
u dvoch rozdielnych ľudí môže vďaka jej
rozdielnej interpretácii a transformácii na
vedomosť viesť k opačnej akcii. Rozdielna
interpretácia informácií je dokonca jednou z
nutných podmienok pre existenciu výmeny,
čiže dvoch strán, z ktorých je jedná ochotná
predávať a druhá nakupovať v prostredí rovnakých dostupných informácii. Správu o plánovanej expanzii firmy do novej oblasti môže
jeden akcionár považovať za príležitosť pre
nové tržby, druhý za strategicky nevhodnú
odchýlku od core businessu prinášajúcu zbytočné riziko. Prvý teda prikupuje a druhý predáva. Cenu preto neovplyvňuje informácia
ako taká, ale konanie investorov postavené
na subjektívnom vyhodnotení tejto informácie. Je preto možné, že aj pri „dokonalej informovanosti“ interpretácia informácií
(vedomosti) skupiny investorov s najväčšou
aktívnou kúpnou (predajnou) silou posunú
cenu smerom, ktorý budeme môcť na zákla-

de budúceho vývoja označiť za nesprávny.
V ekonómii a následne aj v hospodárskej
politike teda nie je dôležitá iba asymetria informácií, ale najmä asymetria interpretácií.
Tú však hospodárska politika arogantným
presadzovaním iba jednej interpretácie sveta zavedením plošných a záväzných pravidiel
ignoruje. Pritom práve rozličné interpretácie
rovnakých faktov sú podstatou podnikateľských inovácii a rastu bohatstva modernej spoločnosti.
Aktuálne.sk, 25.9. 2009
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Fiškálne stimulácie
Juraj Karpiš

Fiškálny stimulus má z dlhodobého hľadiska
rovnaký efekt ako každý iný doping – škodí.
Jeho kritika preto scestná určite nie je. Nemusíte mať Ph.D. od M.I.T., aby ste pochopili prečo. Peniaze, ktorými chce vláda stimulovať ekonomiku, musí najprv odniekiaľ
zobrať. Buď ich zoberie ľuďom na daniach,
požičia si ich alebo si ich vytlačí (zoberie ľuďom kúpnu silu cestou inflácie). Keďže pomaly niet čo zdaňovať a požičiavať si chcú
odrazu všetci, pričom ochotných veriteľov je
čoraz menej, do kurzu sa stále viac dostáva
posledná možnosť.
Vo všetkých troch prípadoch odčerpávame
zdroje z jednej časti ekonomiky na to, aby
sme ich „stimulačne“ používali v inej časti
ekonomiky. Kľúčová otázka znie – kde sú
tieto zdroje z hľadiska budúceho ekonomického rastu umiestnené lepšie? Tam, kde ich

nasmerovali voľné interakcie na zisk (=hospodársky rast) zameraných trhových aktérov
(umiestnenie pred stimulom) alebo tam, kde
ich nasmeruje rentu vyhľadávajúca politicko
– lobistická – sociálno - inžinierska skupina
(umiestnenie po stimule)? Ak hlasujete za
druhú možnosť, mali by ste si pripraviť veľmi
dobré argumenty na vysvetlenie toho, prečo
potom Južná Kórea rástla rýchlejšie ako tá
Severná alebo prečo nás za posledných 50
rokoch v životnej úrovni výrazne predbehlo
napríklad susedné Rakúsko.

Fiškálnemu stimulu dobré meno nespravil
ani najväčší fiškálny stimulant na svete - Japonsko. To stratilo desaťročie ekonomického rastu aj napriek (vďaka) tomu, že medzi
rokmi 1995 a 2005 zaplavilo svoje mestá
oceánom betónu a na verejné projekty a vytvorenie politcko-stavebníckej mafie v tomto
období minulo 6,2 bilióna amerických dolárov, čo je tri až štyrikrát viac, než za rovnaké obdobie minuli na rovnaký účel 20-krát
väčšie a 2-krát ľudnatejšie Spojené štáty
americké.

Názor, že fiškálny stimul za to nestojí pritom
určite nebol v posledných rokoch v ekonómii
okrajovým. Aj mainstreamoví ekonómovia
hovoria o väčšom multiplikačnom efekte
znižovania daní. A ak zoberiete do úvahy
očakávania, multiplikátor zrazu zmizne aj zo
samotných keynesiánskych modelov.

Teória, sedliacky rozum a prax nám naznačujú, že fiškálne stimuly nepomôžu. Netreba
sa však vzdávať! Určite je to v tom, že neboli
dostatočne veľké...

Čierna premaľovaná na tmavošedo
Richard Ďurana

Spôsob, akým JAVYS a ČEZ zareagovali na premiérovu požiadavku o odtajnenie zmluvy, nemožno nazvať inak ako biedny pokus o vtip.
Odtajnenie skrytých paragrafov popisom, čo upravujú, ale bez uvedenia akýchkoľvek hodnôt či parametrov, je výsmechom požiadavke
transparentnosti.
Napríklad popis tak zásadného článku, ako sú podmienky poskytovania akcionárskych úverov, neobsahuje žiadne zdôvodnenie, prečo by
malo byť konkrétne znenie utajené:

Nuž ale na nedostatok transparentnosti sme si už zvykli. Vyhováranie sa na obchodné tajomstvo a know-how je častou používanou metódou
na viacerých ministerstvách.
Na samotnom kontrakte je však stále dôležitejší spôsob, akým vznikol. Bez tendra. Bez šance získať výhodnejšiu ponuku. Mimochodom,
doteraz nie je jasné, čo zaplatí (zaplatil) ČEZ za možnosť zúčastniť sa tejto investičnej príležitosti. Na tento fakt sa stále zabúda, pritom v
samotnej zmluve sa píše v článku 2.3:

ČEZ získal možnosť budovať a prevádzkovať elektráreň. Málokto si to uvedomuje, ale najdôležitejším vkladom do novej spoločnosti je vôbec
možnosť budovať elektráreň – to znamená kombinácia troch faktorov – vhodné pozemky, súhlasná verejná mienka, a naklonené regulačné
prostredie. Všetky tieto faktory nový projekt spĺňa (asi je ťažké si predstaviť viac projadrovú vládu ako súčasnú). ČEZ síce bude vlastniť 49%,
lenže jeho postavenie vyplývajúce zo zmluvy mu garantuje účasť pri všetkých dôležitých rozhodnutiach a garanciu protrhového a proziskového správania vlády, viď napríklad tento článok 3.4.:
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Predstavme si, že vláda vypíše tender na výstavbu novej jadrovej elektrárne v 100% súkromnom vlastníctve. Je to podobná situácia ako bol
predaj GSM frekvencií. Investičná príležitosť v podstate bez externých rizík (keďže sú splnené faktory 2,3), projekt obsahujúci len interné
riziká v podobe ustráženia dodávateľov jadrových technológií. V prostredí s rastúcou (síce pomaly) spotrebou elektriny ale so starnúcimi
elektrárňami v širšom okolí, čiže o odbyt je postarané. Takáto investičná príležitosť má svoju cenu, a nech aj polovičnú, kvôli 49% kapitálovému balíku (základné imanie spoločnosti na výstavbu JE má byť 3 000 000 eur). Investičnú príležitosť má podľa článku 23.1. ČEZ poistenú
exkluzívne na desať rokov:

Tender by za prvé ukázal, za akú cenu sú rôzne spoločnosti schopné vybudovať jadrovú elektráreň a za druhé, ako veľmi si túto príležitosť
cenia. Pretože ak by sa do súťaže nikto neprihlásil, získali by sme dôležitú informáciu, že to nie je projekt pre súkromného investora rentabilný. Ak by následne bola podpísaná zmluva ako je takáto, znamenalo by to, že štát ponúkol ČEZu výhody, formu skrytej dotácie.
Ak by sa tendra zúčastnili viacerí uchádzači, štát by mohol získať buď platbu za možnosť zúčastniť sa projektu (peniaze by mohli byť použité
napríklad na financovanie dôchodkovej reformy) ale, čo je dôležitejšie, vybral by si najlacnejší projekt. Štát sa bude totiž tiež 51% podieľať
na financovaní projektu. Zmluva s ČEZom znamená podpísanie bianco šeku a niet divu, že odhad ceny elektrárne má rozptyl 50% (4-6 mld.
eur). I napriek tomu, že stavba má byť financovaná hlavne z cudzích zdrojov:

vyššia cena elektrárne znamená vyššie dlhové náklady a teda nižšie dividendy pre štát, menej prostriedkov na úhradu nákladov dôchodkovej
reformy (v tejto úvahe už alternatívu 100% súkromného vlastníctva prehliadam). Neuskutočnenie tendra bol nesprávny krok.
Mimochodom, je viac než isté, že ak niekto bude novej spoločnosti poskytovať cudzie zdroje, tak to nebude slovenská vláda, ale ČEZ, ktorý
má skôr starosti kde umiestniť voľnú hotovosť, ako ju získať. Uvidíme, aká bude cena týchto zdrojov, ale ak sa táto hypotéza potvrdí, ČEZ
nezíska z jadrovej elektrárne len 49% na dividendách, ale aj lukratívny výnos z úrokov.
Snáď jediná „cena“, ktorú môžeme z „odtajnenej“ zmluvy vyčítať, je poskytnutie záruky ČEZu. Jej formulácia v článku 26.1. vyzerá byť vágna,
ponechávajúca posúdenie miery „uspokojenia“ na samotnom ČEZe:

Odtajnenie zmluvy ponechalo príliš veľa otázok nezodpovedaných. Česká štátna firma ČEZ a slovenský štátny podnik JAVYS nehrajú otvorenú hru, hoci používajú zdroje, ktoré patria všetkým (asi práve preto).
Záverom musím zdôrazniť, že môj pohľad na vec je limitovaný dostupnosťou informácií a začiernením v zmluve. Je možné, že niektoré zásadné súvislosti kvôli špecifickej náročnosti malého „trhu s jadrovými elektrárňami“ prehliadam. Budem vďačný za akékoľvek vysvetlenia
a objasnenia.
Doplnenie:
Vo svojom komentári Peter Schutz píše: Ak sa už teda Fico rozhodol pre gigantický podnik, ktorého plusy-mínusy sa dnes spočítať nedajú,
tak treba najmä s úľavou kvitovať, že bez verejnej súťaže si vybral ČEZ a nie nejakých Rusov (Atomstrojexport!), ktorých inak ťahá na Slovensko ostošesť (SPP-Gazprom, širokorozchodná). Je pravdou, že mať za prevádzkovateľa jadrovej elektrárne ČEZ je asi z politickej predstavy
energetickej bezpečnosti výhodnejšie. Avšak, to neznamená, že Atomstrojexport nebude dodávať jadrové zariadenia na základe práve vyhláseného tendra, ktorý by mal rozhodnúť aj o dodávateľovi do Bohuníc.
Aktuálne.sk, 25.9. 2009
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Deficit a štátny dlh
Juraj Galvánek

Tohtoročný štátny rozpočet bude mať podľa
odhadu ministerstva financií o 1,6 mld. eur
vyšší deficit len v dôsledku výpadku daňových príjmov. Ich pokles by mal byť v priemere o 18% percent oproti rozpočtovanému
výberu.
Skutočnosť že vláda minie viac ako vyberie
občania v tomto roku nijako nepocítia. Schodok štátneho rozpočtu pre väčšinu obyvateľstva v podstate neexistuje, a veľká časť
tých, ktorí o ňom vedia, nevie povedať či je
to veľa alebo málo.
Pokúsili sme sa urobiť niekoľko ilustratívnych statických prepočtov, ktoré by veľkosť
schodku a štátneho dlhu mali bežnému občanovi priblížiť.
Zmena sadzby dane
Ak by vláda chcela hospodáriť s vyrovnaným
štátnym rozpočtom a dosiahla by to len úpravou sadzby rovnej dane (teda sadzby priamych daní a DPH), musel by ju zvýšiť až na
26,7 percenta. Tým by získal dodatočných
2,6 mld. eur. To by znamenalo, že všetci by
sme zaplatili v tomto roku na daniach o 40
percent viac.

Ako dlho by sme splácali dlh
S deficitom súvisí aj permanentne narastajúci štátny dlh. Ku koncu roka by mal
dosiahnuť 22,3 mld. eur. Ak by sa ho štát
rozhodol splatiť spôsobom, že všetkým zamestnancom v našom hospodárstve by z
ich superhrubej mzdy ponechal len životné minimum (185,19 eur) tak by mesačne
získal 1,58 mld. eur. Čiže na celé splatenie
dlhu by sa zamestnanci museli uskromniť
viac ako jeden celý rok. Treba podotknúť, že
štát by od nich už nevyzbieral žiadne dane
z príjmu a rovnako by mal od nich približne
o 75 percent nižší výber DPH, keďže to, čo
ľudia zarobia, by šlo na splácanie dlhu a nie
na spotrebu. Ľudia by takisto neplatili a ani
zamestnávateľ by za nich neplatil zdravotné
poistenie, či sociálne odvody, z ktorých sa
vyplácajú dôchodky. Samosprávy by tiež dostali iba zlomok toho čo dnes, nakoľko veľkú
časť ich príjmov tvorí daň z príjmu fyzických
osôb. Peniaze by mohli získať iba od ľudí cez
daň z nehnuteľnosti, o ktorú by ich životné
minimum bolo nižšie. Čiže všetci by museli
zo životného minima pri dnešných cenách
viac ako rok určitým spôsobom prežiť. Finan-

covanie zdravia, vzdelania, či základných
životných potrieb 2,5 milióna nezarábajúcich ľudí celý jeden rok iba zo životného minima zamestnancov by teda bolo prakticky
nemožné. Rozdiel medzi týmto fiktívnym a
dnešným stavom je to, čo sme spotrebovali
v minulosti a o čo sa niekedy v budúcnosti
budeme musieť uskromniť.
Keďže predchádzajúce porovnanie by bolo
zjavne nerealizovateľné, ponúkame na záver ešte jedno. Dlh štátu je dlh jeho občanov, a preto si predstavme situáciu, že všetci
zamestnanci by museli zo svojej mzdy mesačne odvádzať 166 eur (5 000 Sk). Štátny
dlh, avšak bez úrokov (!) by zamestnanci vyrovnali za 67 mesiacov, teda za viac ako 5
rokov.
Vlády nás zadlžili viac
Na konci júna dosahoval štátny dlh 20 mld.
eur. Súčet všetkých dlhov domácností, tzn.
hypotekárne úvery, spotrebné úvery a ostatné úvery dosahoval 11,9 mld. eur. Okrem
vlastného dlhu, ktorý v prepočte na občana
dosahuje zhruba 2200 eur, pripadá na každého občana ešte dlh štátu vo výške 3722
eur.

O (ne)efektívnej štátnej pošte
Juraj Galvánek

Pošte opäť klesá zisk. Na tom by nebolo
vzhľadom na krízu nič nezvyčajné, nebola by
zďaleka jedinou firmou. Pošta však doteraz
neprepustila jediného zamestnanca, vraj na
to nie je dôvod nepresvedčili ju ani klesajúce
výnosy a počet doručovaných zásielok.
Pôvodne chcela prepustiť 500 zamestnancov, ale keďže si „uvedomuje zodpovednosť,
ktorú má ako druhý najväčší zamestnávateľ na Slovensku“, k prepúšťaniu nedojde.
Pritom minulý rok prepustiť obdobný počet
zamestnancov problém nemala. Umelo
udržiavanú zamestnanosť v štátnom podniku zaplatia v konečnom dôsledku daňoví
poplatníci, vrátané podnikateľov, ktorým navyše konkurencia pošty na pracovnom trhu
predražuje ich vlastnú pracovnú silu, a sami
tak môžu zamestnať menej ľudí.
Pošta mala pritom od februára minulého
roku opäť monopol aj pri doručovaní tzv.
hybridnej pošty. Ten mimochodom de facto
trvá až do dnešného dňa. Európska komisia síce pred rokom prikázala vláde otvoriť
tento trh aj pre konkurenciu, ale stav bude
pravdepodobne nejasný až do prijatia novely
poštového zákona. Tato situácia spôsobila,
že na Slovensku ostali iba dvaja poskytovatelia, pričom v roku 2007 ich bolo až 21.
Pošta má okrem hybridných zásielok stále
monopol na klasickú poštu do 50g. Ak by sa
zrušil aj tento monopol, tak by pošta padla

pravdepodobne hlboko do červených čísiel,
keďže sama vyčíslila straty po úplnej liberalizácii na 4 milióny eur a za prvý polrok 2009
má zisk len 1,5 milióna eur. Koncom roku
2006 bol do vedenia pošty dosadený nový
riaditeľ. Ten je nepochybne ďalším z celej
plejády schopných ľudí, ktorých nám sľuboval premiér pred voľbami a tým obhajoval
štátne vlastníctvo firiem. Zisk pred zdanením za rok 2008 bol o 75 percent nižší ako v
roku 2006. Predstavenstvo si nezabudlo za
tieto výborné výsledky udeliť odmeny celkovo vo výške 530 tisíc eur, ktoré ale nakoniec
po neželanej medializácii stoplo politické
rozhodnutie ministra. Pošta za svoj monopol neváha bojovať. Už len na príkaz EK na
zrušenie spomínaného monopolu hybridnej
pošty zareagovala pošta žalobou a zastupovanie neváha zaplatiť ďalšieho pol milióna
eur. Pošta argumentuje nutnosťou pokryť
náklady s takzvanou univerzálnou poštou,
kde musí zo zákona doručovať zásielky aj v
nerentabilných prípadoch do odľahlých dedín. Problémom ale ostáva, že nie je možné
zistiť, čo táto služba vo „verejnom zaujme“
naozaj stojí. Jediným riešením by bola úplná
liberalizácia trhu, pričom štát by si následné
verejnou súťažou našiel najlacnejšiu firmu.
Tá by získala zákazku na roznos pošty do oblastí, ktoré by sa ukázali ako nerentabilné,
čiže tam, kam by inak nikto na trhu poštu

doručovať nikto nechcel. Pošta sa dnes
správa podobne ako výpalník, keď obhajuje
svoj monopol spôsobujúci neefektívnosť a
za jeho zrušenie dokonca požaduje kompenzácie vo výške 4-5 miliónov eur. Dva subjekty ktoré si chcú poslať prostredníctvom tretieho subjektu poštu sú tak väzňami štátu,
ktorý im to nedovolí. Podobne zmýšľanie je
ekvivalentom situácie, keď sa štát rozhodne
sociálne slabším vrstvám dávať jeden chlieb
denne, a následne za týmto účelom založí
štátne pekárne, ktorým pridelí monopol na
výrobu chleba, aby si kompenzoval straty.
Všetci sa tak stanú rukojemníkom racionálne neodôvodniteľného opatrenia, pretože
si budú musieť kupovať drahý chlieb, ak sa
vôbec budú chcieť najesť. Tak ako dnes musia používať drahú poštu, ak niečo potrebujú
poslať.
Hospodárske noviny, 3.9. 2009
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Cena štátu
Vysoké deficity zvýšia štátny dlh aj úrokové
náklady. Nasledujúci graf ukazuje skutočnosť a vývoj úrokových nákladov podľa aktuálnych prognóz Ministerstva financií. Vláda
bude už v budúcom roku musieť zaplatiť o
4,4 mld. Sk viac na úrokoch ako v tomto
roku. To je napríklad viac ako objem výdavkov na financovanie súdnictva v tomto roku.

Výdavky štátu na úroky štátneho dlhu

V roku 2012 bude musieť v rozpočte nájsť
dokonca o 11,7 mld. Sk viac ako v tomto
roku.

www.cenastatu.sk

Zaujímavá internetová adresa
INESS na Facebooku S odstupom času vás opäť pozývame na našu fejsbúkovskú stránku. Teší nás, že počet fanúšikov sa rozrastá a od posledného oznamu v Market
Finesse sa takmer strojnásobil. Stránka žije a tým, že sa stanete fanúšikom, zároveň získate
aktuálne informácie o tom, čomu sa momentálne v INESS venujeme, čo máme nové a čo by
aj vás mohlo zaujímať.
http://cs-cz.facebook.com/pages/INESS/53390100905

Sledujte denne aktualizované komentáre na
našej stránke 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.

Cena štátu na stredných a vysokých školách
V septembri sme učiteľom tristo stredných škôl na Slovensku poslali učiteľský balíček
Cena štátu, ktorý im môže pomôcť pri výučbe problematiky verejných financií. Balíček
obsahuje plagát Vesmír verejných výdavkov, CD s offline verziou stránky Cena štátu,
prezentáciu, návod, ako problematiku vyučovať, testy a ďalšie pomôcky pre učiteľov.
V náväznosti na cyklus prednášok, s ktorými sme začali pred rokom, pokračujeme aj
v tomto školskom roku 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.
Týmto sa zároveň obraciame na učiteľov, ktorí majú záujem používať Cenu štátu ako
pomôcku pri výučbe o verejných financiách: 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 október.
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Pro/Anti Market
Pro MARKET
A čo naši manažéri štátnych podnikov?
Maďarská vláda schválila vskutku zaujímavý
návrh. Vyzvala vedenie štátom ovládaných
podnikov aby sami zverejnili svoje platy
vrátane odmien na svojich webových stránkach. K tomu kroku sa odhodlala po prevalení škandálu v budapeštianskom dopravnom
podniku, kde si vedenie udeľovalo astronomické platy a ešte väčšie odmeny aj napriek
permanentnému generovaniu straty.
Nakoľko spomínaný návrh zdvihol vlnu nevôle zo strany vedenia podnikov, ktoré dokonca podporili aj niektorí odborári, je otázne,
čo by spôsobil podobný návrh na Slovensku..
Kauzy (Slovenská pošta, Vodohospodárska
výstavba,...), ktoré sporadicky vyjdú na povrch, dávajú tušiť, že Slovensko sa v tomto
od Maďarska zásadne nelíši. Manažéri ako
aj dozorné rady či ministri, ktorí vystupujú v
pozícii akcionárov týchto podnikov, nenesú
žiadnu osobnú zodpovednosť za premrštené
platy manažérov. Primerané odmeňovanie
by mohlo viesť k úsporám, ktoré by zvýšili
dividendy štátneho rozpočtu a tak umožnili
zníženie daňového zaťaženia Slovákov.

(tohtoročný schodok verejných financií na
Slovensku bude asi 120 mld. Sk) navrhuje
škrty nielen v mzdách zamestnancov verejnej správy ale aj v sociálnych výdavkoch.
Teda v oblastiach, o ktorých je na Slovensku
v súvislosti so šetrením zakázané hovoriť.
Konkrétne:

- zníženie platov ústavných činiteľov o 20%
- zníženie sociálnych a mandatórnych výdajov o 24,5 mld. Kč
- zníženie miezd v štátnej správe o 4% na
jeden rok
Janota nenavrhuje len škrty, ale aj zvyšovanie príjmov (resp. neznižovanie príjmov),
napríklad zvyšovanie oboch sadzieb DPH o
1% na 10%, resp. 20%. V podstate každá
podstatná politická strana vyjadrila nesúhlas s niektorými s návrhov. Avšak i napriek
tomu, že politický nesúhlas možno výrazne
ovplyvní výsledné znenie týchto návrhov, ich
úloha je dôležitá minimálne z dvoch dôvodov. Rozširujú hĺbku diskusie o zmysluplnosti verejných výdavkov a nastavujú politické
zrkadlo stranám, ktoré sú nútené testovať
konzistentnosť ich politického programu a
„základných hodnôt“.

Ochota šetriť

ANTI MARKET

Ochota šetriť sa v prípade českého ministra
financií Janotu neobmedzuje len na nákup
tovarov a služieb ministerstiev (Janota nie
je nominant politickej strany, predtým pôsobil ako tajomník ministerstva, podobne ako
dnes na Slovensku František Palko).

Nech trh zistí cenu

S cieľom skresať schodok na 157 mld. Kč

V lukratívnom tendri na záchranky sa neušlo všetkým a kritéria, na základe ktorých
ministerstvo vyberalo víťazov, sú zahalené
hmlou, ktorá praje korupčným podozreniam.
No ale ako vybrať z takého množstva kvalifikovaných a ochotných dodávateľov? Čo tak

skúsiť spôsob, ktorý požívajú súkromné firmy, ktorým záleží nielen na kvalite ale aj na
cene dodávaných služieb?
Riešenie aukciou navrhuje Tomáš Szalay
z HPI: „Najvhodnejším riešením je aukcia
licencií, ktorej sa bude môcť zúčastniť len
ten uchádzač, ktorý splní všetky kvalitatívne kritériá. Víťazom sa stane buď ten, kto
ponúkne najviac peňazí za príslušnú stanicu, alebo ten, kto bude ochotný pracovať
za najnižšiu cenu. Dnes je totiž cena za záchranku rovnaká bez ohľadu na to, či jazdí
v Bratislave, alebo v Snine. Pritom náklady
(najmä personálne) sa medzi regiónmi výrazne líšia. Vzácne zdroje by boli lepšie využité,
ak by cena zohľadňovala aj tieto rozdiely. “
Diskriminácia na základe ceny okrem ušetrených peňazí daňových poplatníkov povedie
zároveň k výberu tých najefektívnejších poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.
A popri tom sa ešte dozvieme, koľko takáto
služba reálne stojí.
Nadbytočné kapacity
Sprievodným znakom hospodárskej recesie,
alebo hospodárskeho spomalenia, býva aj
odstraňovanie nadbytočných výrobných kapacít, ktoré vznikli vďaka neprimerane lacným peniazom.
O existencii nadbytočných kapacít sa môže
človek presvedčiť v podstate kdekoľvek,
stačí keď sa pri pozorovaní okolia zamyslí,
či cena investovaného kapitálu je primeraná
vyprodukovanej hodnote z jeho využitia. Tento exemplár pochádza z konca septembra, z
dunajskej hrádze za Petržalkou:
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