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„Ak by mal socializmus niekedy
dostať definitívny epitaf, znel
by takto: Tu leží vynaliezavosť
zostrojená vševedmi, ktorí bezstarostne rozbíjali vajcia, ale
nikdy nespravili ani omeletu.“
Lawrence W. Reed
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Editorial

Richard Ďurana
Pred týždňom sme oslavovali dvadsiate výročie
pádu komunizmu. Niektorí si túto udalosť spájajú s
možnosťou cestovať za hranice, ďalší s odbúraním
dlhých radov pri čakaní na mäso či na pomaranče
pred Vianocami, iní s približovaním životnej úrovne k Západu, na ktorý sme sa dlhé roky pozerali
so závisťou. Závideli sme im blahobyt, nové autá,
elektroniku či poriadok vedľa ciest. Mnohí pritom
prehliadali, že závidieť by sme mali niečo úplne
iné – niečo, čo nám bolo upierané a čo im umožnilo predbehnúť nás o taký poriadny kusisko. Tým
niečím je sloboda. Sloboda vo všetkých jej aspektoch, ktorá tvorivým a šikovným jednotlivcom okolo
nás rozväzuje ruky a z ktorých usilovnosti následne
všetci získavame. Stačí nahliadnuť do novín a zistíme, že dnes sa na prínosy tvorivých a podnikavých akosi začína zabúdať. Aj preto sme preložili a
na našej internetovej stránke zverejnili kapitolu z
knihy od Hansa-Hermanna Hoppeho Teória socializmu a kapitalizmu, v ktorej autor popisuje dopady
socializmu na produkčné schopnosti ekonomiky a
jednotlivcov v nej. A tiež na vplyv zmanipulovaných
motivácii na to, aké osobnostné typy v takomto
druhu spoločnosti prosperujú. Nájdete ho v sekcii
články, a možno budete prekvapení, s akou argumentačnou istotou položil autor socializmus na lopatky ešte pred 17. novembrom 1989. Na strane
10 uvádzame pár úryvkov z tejto kapitoly.
Parlament opäť schvaľoval zákon roka – štátny
rozpočet. Ten bol až k neuvereniu. Reči o zodpovednom prístupe k verejným financiám a šetrení
opäť ostali iba rečami. Slovenské štátne rozpočty
síce od vzniku republiky ešte nezažili prebytok, ale
ten budúcoročný svojim objemom iste vstúpi do
análov. Vláda tak pokračuje v zadlžovaní všetkých
Slovákov (v okamihu písania tohto článku dosahoval dlh na jedného Slováka 4 054 Eur). V časoch
hospodárskej krízy plánuje vláda minúť napriek
neistým daňovým príjmom o vyše 15% viac než v
roku 2009. Viac sa dočítate
v článku Vysoký deficit nie je
dôsledkom nízkych daní.

névrom na zamaskovanie problémov Sociálnej poisťovne. Tá totiž v tomto roku prvýkrát v tomto roku
nevyzbiera na všetkých odvodoch dosť na to, aby
mala na výplatu starobných dôchodkov z I. piliera.
O niektorých zaujímavých zisteniach zo štruktúry
sporiteľov píšeme aj v článku Slon malého princa alebo kde je milión sporiteľov, a o nesmierne
tvrdohlavo presadzovanej ilúzii o udržateľnosti I.
piliera pri súčasnom nastavení a popieraní demografického vývoja z úst ministerky píšeme v článku Výborne nastavený systém.
Šrotovné sa dočkalo ďalšieho hodnotenia. Okrem
amerických ekonómov, ktorí jeho „prínos“ vyčíslili
ako čistú spoločenskú stratu, sa dostalo tiež do
nemilosti Európskej centrálnej banky. Uvidíme,
čo na to ministerstvo hospodárstva. Viac čítajte v
článku Šrotovacia bublina.
Aj tento rok sme boli svedkami sporov partnerov
tripartity ohľadne zvyšovanie minimálnej mzdy.
Článkov na túto tému sme už popísali neúrekom,
ale v aktuálnom Koľko je primeraný plat? sa zamýšľame aj nad konfliktom politik verzus ekonóm
pri jej posudzovaní.
Začiatkom októbra prednášal v Bratislave o peniazoch a hospodárskych cykloch významný súčasný predstaviteľa tzv. Rakúskej ekonomickej
školy Jesus Huerta de Soto. O nedorozumeniach a
nepochopení, ktoré medzi ekonómami prevládajú
v oblasti peňazí a monetárnej politike píšeme v
článku Monetárne halászlé.
V tomto dvojčísle nájdete aj ďalšie zaujímavé články a ja Vám pri ich čítaní prajem veľa skoro zimnej
pohody.

Druhý dôchodkový pilier dostáva ďalšiu ranu v podobe
novely, podľa ktorej budú
DSS-ky ručiť za výnosy v II.
pilieri na úrovni štátnej valorizácie I. piliera. O možných
dôsledkoch tohto deštruktívneho návrhu píšeme v
článku Trpký osud druhého
piliera. V článku Dôchodkové
výhovorky špekulujeme nad
tým, či vyššie spomínaná novela nie je len šikovným ma-
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Porovnanie
Je zvyšovanie daní legitímna otázka?
Analytická úderka ministerstva financií vo svojom komentári k vývoju zdanenia v EÚ uviedla nasledujúcu úvahu: „Celkový podiel
daní (vrátane sociálnych odvodov)na HDP je na Slovensku spolu s
Rumunskom najnižší v Európskej únii. Z uvedeného automaticky
vyplýva, že aj miera prerozdeľovania prostredníctvom verejných rozpočtov patrí u nás medzi najnižšie. Otázka, či by daňové zaťaženie
nemalo byť vyššie, je preto úplne legitímna.“
Bez ohľadu na to, že Inštitút finančnej politiky (IFP) v pokračovaní tejto úvahy nenavrhuje zvyšovanie daní, ale verejnú diskusiu o
postavení štátu, s čím sa nedá nesúhlasiť, je uvedená formulácia
prinajmenšom nešťastná.
Za prvé, z faktu, že vyspelejšie krajiny únie prerozdeľujú viac prostriedkov HDP, nijako nevyplýva, že aj Slovensko by malo viac prerozdeľovať. Pripomína to úvahu: sused má veľké auto, tak aj ja musím
mať.
Za druhé, odhliadnuc od teoretických argumentov, prečo rozsiahla
verejná správa nedostatočne prispieva k rastu bohatstva jej obyvateľov, existuje aj množstvo kvantitatívnych štúdií, ktoré poukazujú
na koreláciu rastu neefektivity verejných výdavkov s rastom ich
podielu na HDP. Ako príklad môžeme uviesť štúdiu ECB, posudzujúcu 22 krajín OECD.
Analytici Taxpayers’ Alliance spracovali jej výsledky do nasledujúceho grafu, ktorý porovnáva efektívnosť výdavkov verejného sektora v roku 2000 s priemerným podielom verejných výdavkov na HDP za
obdobie 1990 -2000.
V komentári IFP by som aj z tohto dôvodu radšej videl vety: slovenská ekonomika má výhodnú štartovaciu pozíciu vďaka relatívne nízkemu
podielu vládnych výdavkov na HDP. Z pohľadu potenciálu zvyšovania blahobytu jej občanov je iste legitímna otázka, ako tento parameter
udržať, resp. do budúcnosti znižovať.

Výdavky štátu
Bonifikácia mladomanželských pôžičiek
Celková suma: 60 mil. Eur (v čase rozšírenia
bonifikácie)
Suma na jedného občana: 11 Eur
Popis: Hoci zatiaľ nebol prijatý zákon upravujúci nový „produkt“ bonifikácie úverov,
schválenie jeho návrhu vládou dáva silný
predpoklad na jeho realizáciu. Vláda chce
podobne ako hypotekárne úvery dotovať úroky spotrebných úverov do výšky 10 000 eur.
Bonifikáciu dostanú mladomanželia so sobášom platným od budúceho roka, s vekom
nižším ako 35 rokov. Kritika tohto opatrenia

má viacero rovín. Vláda chce motivovať ľudí
k spotrebe, pričom spotreba napriek kríze
v podstate neklesá, a objem spotrebných
úverov vzrástol medziročne o 16,6%. Na
bonifikáciu získava nárok aj občan, ktorého mesačné príjmy dosahujú 1,3 násobku
priemernej mzdy, to jest občan s príjmami
vyššími ako 70% populácie, preto nemožno
hovoriť o solidárnosti tohto opatrenia. Produkt je obmedzený len pre spotrebné úvery
poskytnuté bankami, čím deformuje trh a
postavenie ostatných poskytovateľov spotrebných úverov.

Vysoký deficit nie je dôsledkom nízkych daní
Radovan Ďurana

Deficit sa dá znižovať len dvoma spôsobmi.
Tým prvým je zvyšovanie príjmov, hlavne tých
daňových. Mohli sme skončiť ako naši blízki
susedia, ktorí práve zvyšovaním spotrebných daní a DPH chcú do rozpočtu dostať o
miliardu eur viac. Našťastie sa na tento krok
slovenská vláda neodhodlala a je jedno, či
zo strachu, že Slováci by vyššiu sadzbu DPH
ocenili nákupmi v zahraničí, alebo kvôli prichádzajúcemu volebnému roku.
Našťastie preto, lebo sadzby daní sa vždy
ľahšie dvíhajú ako znižujú. A to spomínam

preto, že vysoký deficit nie je dôsledkom
nízkych daní, ale vysokých výdavkov. Každý
pracujúci občan si môže spočítať svoje daňovo odvodové zaťaženie, ktoré len v málo
prípadoch klesne pod 45 % (vrátane odvodov zamestnávateľa, ktorý je tiež nákladom
na našu prácu), a toto číslo sa v priemere
príliš nezmení ani vplyvom daňových protikrízových úprav.
Druhým spôsobom znižovania deficitu je znižovanie výdavkov, avšak na tento kroku sa
vláda akosi nevie odhodlať. Je síce pravdou,

že rozpočet na mzdové výdavky klesol oproti
tomuto roku o 2 %. Rovnako je pravda, že
výdavky na tovary a služby majú klesnúť o 5
%. Avšak rok 2009 nie je ideálnou porovnávacou bázou, pretože je poznačený výrazne
expanzívnym rozpočtom, ktorý vláda neupravila i napriek výraznému hospodárskemu
poklesu. Porovnanie s minulým rokom dáva
vedieť viac o domnelom „šetrení“ či radikálnych rezoch. Napríklad mzdy by v budúcoročnom rozpočte mali byť v porovnaní s realitou
minulého roka o 7,4 % vyššie, hoci v tomto
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roku by mala priemerná mzda vzrásť len o
2,6 %. Rovnako výdavky na tovary a služby
majú byť vyššie takmer o 25 %.
K výraznému rozdielu dochádza hlavne v oblasti kapitálových výdavkov. Hoci je efektivitu
kapitálových výdavkov vlády ťažké posudzovať, všeobecne sa dá povedať, že starnutie
štátom vlastneného majetku sa znížením
kapitálových výdavkov nespomalí, a preto
tohtoročné zníženie výdavkov nie je šetrením, ale odkladaním nákladov do budúcnosti. Hoci dočasne dôjde k zníženiu deficitu,
toto opatrenie má svoje náklady v podobe
absencie možných úspor dosiahnuteľných
rekonštrukciou budov či sťahovaním úradov
pod jednu opravenú strechu.

hých pracujúcich občanov. I napriek tomu
rastú o 9 %. Rodinné prídavky sú nesolidárne rozdávané ľuďom s miliónovými príjmami. Hoci má vláda len obmedzené možnosti
vplývať na dotácie pre poľnohospodárov, objem peňazí, ktorý z daní získavajú súkromní
podnikatelia, je zarážajúci. Miliarda eur je
viac ako budúcoročný rozpočet na obranu
štátu a ak túto sumu prepočítame na počet
zamestnancov agrárneho sektora, zistíme,
že pokrýva kompletné mzdové náklady. Pokračovať by sa dalo zlučovaním a rušením
nepotrebných rozpočtových a príspevkových
organizácií. Aj toto opatrenie, podobne ako
predchádzajúce, však vyžaduje legislatívne
zmeny.

Je síce pravdou, že hlavným „ťahúňom“ rastu výdavkov je významný nárast čerpania eurofondov a dotácia Sociálnej poisťovne, ale
obe tieto položky boli vláde známe v podstatnej miere minimálne rok dopredu, a preto aj
vláda mohla na tieto skutočnosti v záujme
maximálnej snahy o znižovanie deficitu reagovať adekvátnym znižovaním iných výdavkov. A tým nemyslím len bežné výdavky. Vianočné dôchodky poberajú aj dôchodcovia s
dôchodkom vyšším ako sú čisté príjmy mno-

A tie nie je možné prijať v auguste, počas
horúčkovitej prípravy štátneho rozpočtu.
Výrazné úspory sa dajú dosiahnuť hlavne
škrtmi, resp. obmedzením plytvania v mandatórnych výdavkoch. To však vyžaduje
premyslenú koncepciu a hlavne vôľu šetriť,
nielen o úsporách rozprávať, lebo prípravy
na takéto úpravy trvajú mesiace, ak nie roky.
Audity, analýzy, hľadanie trhom poskytovaných alternatív k štátnym službám. Situáciu
mŕtveho chrobáka, ktorú predviedla vláda

str.3

v tomto roku v súvislosti s prepadom daňových príjmov, tak zaplatíme na rastúcich
úrokových nákladoch štátneho dlhu. Ten,
mimochodom, v priebehu 4 rokov vzrastie z
27,6 % podielu na HDP na 42,2 %. Aj to však
len za optimistického predpokladu, že v rokoch 2011 a 2012 porastie HDP o 7, resp.
9 percent.
Hospodárske noviny, 2.10. 2009

Trpký osud druhého piliera
Tomáš Skukalík

Zdá sa, že premiérovi Robertovi Ficovi DSSky stále nedávajú spávať. Teda v skutočnosti
nie samotné spoločnosti, ale peniaze, ktoré
spravujú. Pri pohľade na obrovský deficit Sociálnej poisťovne, naplánovaný na najbližšie
tri roky vo výške 4,7 mld. eur, sa niet čomu
čudovať.
Stenčujúce sa štátne finančné aktíva navyše
znamenajú, že v budúcnosti bude nevyhnutné deficit financovať požičiavaním si prostriedkov, čiže nákladovým kapitálom.
Po neúspešnom pláne vylákať 150-tisíc sporiteľov z II. piliera nasledovalo marcové prijatie novely zákona o dôchodkovom sporení, na
základe ktorého sa výnosnosť podielov spravovaných DSS-kami posudzuje z polročného
hľadiska a prípadné poklesy hodnoty musia
spoločnosti nahradiť vlastnými finančnými
prostriedkami. Akoby to nestačilo, aktuálne
premiér navrhuje ďalšiu novelu, podľa ktorej
by mali DSS-ky ručiť za výnosy v II. pilieri na
úrovni štátnej valorizácie I. piliera.
Ťažko zistiť, čo je príčinou takéhoto konania.
Môže ňou byť záujem o získanie popularity
u širokej verejnosti, ktorá má stále v obľube
garantovaný, aj keď nízky výnos. Prípadne,
čisto hypoteticky, snaha o vytvorenie takých
podmienok, aby DSS-ky samy opustili slovenský trh. Ako posledná možnosť zostáva
dobrý osobný úmysel pána premiéra, ktorý
však v tomto prípade znamená veľké medzery v jeho ekonomickom vzdelaní. Medzery, ktoré znižujú výnos všetkým sporiteľom v
rastovom či vo vyváženom fonde.

Aj človek so základnými vedomosťami o finančných trhoch pozná pojem investičný horizont a vie, že výnosnosť akcií nie je možné
posudzovať z polročného hľadiska. Akcie sú
volatilný nástroj, čiže ich cena môže stúpať
aj klesať, preto je skutočnosť, že ich DSS-ky
vylúčili zo svojho portfólia, úplne legitímna a
z ich pohľadu správna. Nie je celkom spravodlivé počítať, o aký výnos sporitelia po
nedávnom razantnom vzostupe akciových
trhov prišli, no časovanie novely bolo mimoriadne nešťastné. Objektívne straty nastávajú z dlhodobého hľadiska, keď podľa doterajších historických skúseností prinášajú
akcie najvyšší výnos. A čo bude dôsledkom
najnovšej premiérovej iniciatívy?
Opäť len menší výnos pre sporiteľov. DSS-ky
totiž stále ešte držia približne 35-percentný
podiel dlhopisov, ktoré dlhodobo prinášajú
síce nižší výnos ako akcie, ale vyšší ako vklady v bankách. No cena dlhopisov, ktorú musia DSS-ky vykazovať na základe aktuálnej
hodnoty, môže tiež kolísať, závisí napríklad
od úrokových mier, inflácie a celkovej ekonomickej situácie predstavujúcej riziko krachu
emitenta. Krátkodobý pokles teda nie je možné vylúčiť, preto keby sa prijal návrh, podľa
ktorého by DSS-ky museli garantovať ročný
výnos na úrovni štátnej valorizácie I. piliera, prípadne akejkoľvek vládou stanovenej
hodnote, boli by nútené ešte výraznejšie obmedziť podiel dlhopisov vo fondoch. Pritom
takýto pokles ceny dlhopisu by jeho celkovú
výnosnosť neznížil, pretože by DSS-ky držali

v stabilnom legislatívnom prostredí dlhopisy
s fixným kupónom až do času splatnosti.
DSS-ky by teda v prípade, že by nechceli doplácať krátkodobé straty alebo nízky výnos z
vlastných prostriedkov, mohli investovať len
do bežných alebo termínovaných účtov. Ich
výnosnosť je však taká nízka, že by s veľkou
pravdepodobnosťou aj tak nedokázali splniť
vládne požiadavky, a preto by radšej ukončili svoju činnosť. Čo by znamenalo aj koniec
druhého piliera.
Autor je spolupracovník INESS
Hospodárske noviny, 15.10. 2009
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Dôchodkové výhovorky
Radovan Ďurana

Šikovné načasovanie s ničím nesúvisiaceho návrhu o minimálnych výnosoch v DSS
spôsobilo, že sa pozornosť odklonila od
Sociálnej poisťovne, ktorej rozpočet bol minulý týždeň tiež na stole vlády. Pritom práve
Sociálna poisťovňa láme v tomto roku rekordy, ktoré by mali byť predmetom rozsiahlej
diskusie.
V roku 2009 nastane prvýkrát situácia, keď
suma všetkých odvodov pracujúcich zaplatených Sociálnej poisťovni, vrátane dobrovoľných poistencov, nebude stačiť na pokrytie
výdavkov na starobné dôchodky. Ani po započítaní príjmov z dlžného poistenia. Inými
slovami, ak by mala poisťovňa len zdroje od
občanov, a ako prvé by z prijatých peňazí vyplácala starobné dôchodky, nemohla by už
vyplatiť žiadnu dávku v nezamestnanosti,
materskú, či invalidný dôchodok.
Ak by neexistoval II. pilier, poisťovňa by ešte
dokázala vyplatiť invalidné dôchodky. Aj to
nie všetky.
Tento stav by mal podľa prognóz pokračovať
nasledujúce tri roky, pravdepodobne aj dlhšie. Chýbajúce prostriedky v tomto roku zaláta poisťovňa z prebytkov z minulých rokov
a z úspor navrátivších sporiteľov. Už budúci
rok však vláda bude musieť nájsť v rozpočte
nielen 21,2 mld. Sk (0,7 mld. eur) na úhradu
nákladov dôchodkovej reformy, ale aj dodatočných 22,3 mld. Sk (0,74 mld. eur), aby
mohla poisťovňa splniť svoje záväzky, ktoré
by vznikli bez ohľadu na existenciu II. piliera.

Je zrejmé, že redukovanie problémov poisťovne na druhý pilier je len prostým prehliadaním prudkého rastu jej výdavkov.
Celkové výdavky Sociálnej poisťovne by mali
oproti roku 2008 vzrásť o dramatických 14%,
resp. 22 mld. Sk (734 mil. eur). To je suma,
ktorá sa rovná výdavkom celého ministerstva spravodlivosti, kultúry a hospodárstva
dohromady. Jedným z dôvodov tohto rastu
je pochopiteľne i rastúca nezamestnanosť,
ktorá sa okrem zvýšeného čerpania dávok
v nezamestnanosti na Slovensku prejavuje aj rastom dávok pre ľudí dočasne práce
neschopných. Oba druhy dávok sa však na
tomto raste podieľali len necelými 6 miliardami korún. Viac ako polovica rastu tak ide
na vrub starobných dôchodkov, konkrétne
12, 7 mld. Sk. Treba však rozlišovať medzi
dávkami v nezamestnanosti a dôchodkami.
Výdavky na nezamestnanosť, či práceneschopnosť v čase rastu zamestnanosti a
miezd klesajú, či stagnujú. Dôchodky však
ani v prípade hospodárskeho oživenia neklesnú, valorizácia sa už vrátiť späť nedá, a
počet dôchodcov síce teraz ešte len mierne,
ale rastie. Náklady dôchodkového systému
by pritom mali zodpovedať schopnostiam
pracujúcich tento systém financovať. V súčasnosti to tak ale nie je. Ak by mali pracujúci uhradiť tohtoročný rast výdavkov na
dôchodky, suma ich všetkých (!) odvodov
do Sociálnej poisťovne by musela vzrásť o
10%. Je síce pravda, že časť tohto nárastu

je spôsobená skoršou valorizáciou presunutou z júla na začiatok roka, ale rozpočet
na ďalší rok potvrdzuje, že tento vysoký rast
pokračuje. Pracujúci by museli v budúcom
roku zaplatiť o 6% viac ako v tomto roku, aby
zaplatili budúcoročný rast výdavkov. To je pri
3,4 % očakávanom raste priemernej mzdy
a rastúcej nezamestnanosti nemožné dosiahnuť. Na dôležitosť potreby kontroly rastu
výdavkov na dôchodky upozorňuje aj nasledujúce porovnanie. Kým príjmy zo všetkých
odvodov pracujúcich by mali medzi rokmi
2008 a 2010 vzrásť o 1,5 mld. Sk, len výdavky na starobné dôchodky vzrastú v tomto
období o 20 mld. Sk.
Každá šiesta koruna, ktorú štát prerozdeľuje,
je použitá na výplatu dôchodkov. Je to veľký
objem zdrojov, ktorý, v prípade absencie kontroly, môže významne rozhodiť stabilitu verejných financií a vytvárať tlak na zvyšovanie už
tak vysokého odvodového zaťaženia. Nikto
pritom nehovorí, že súčasným dôchodcom
treba znižovať životnú úroveň. Stačilo by ju
len udržiavať rastom dôchodkov o infláciu.
Opatrenia na zníženie prudkého rastu by sa
mali dotýkať najmä budúcich dôchodcov, a
to hlavne obmedzením zásluhovosti, znížením maximálnej výšky dôchodku a predlžovaním odchodu do dôchodku. Likvidovanie
druhého piliera Sociálnu poisťovňu z kaše
nevytiahne. Práve naopak.
SME, 16.10. 2009

Výborne nastavený systém
Radovan Ďurana

Na úžasný rozptyl v odhadoch, pre koľkých
sporiteľov je II. pilier výhodný, sme si už zvykli. Raz je to 700 000 sporiteľov (skoro polovica), inokedy pätina, teraz podľa ministerky
Tomanovej už len 15% a posledný odhad
riaditeľa poisťovne Muňka vo výške 5% prebehol médiami v podstate bez povšimnutia.
Neustála zmena odhadov nevrhá práve najlepšie svetlo na analytikov vo verejnej správe, svoj kredit by však mohli obhájiť, ak by
zverejnili postup výpočtu.
Čo je však zarážajúce, ba dokonca nebezpečné, je neustále utvrdzovanie sa v tom,
že súčasné nastavenie I. piliera, je dlhodobo
udržateľné. Nedávny výrok ministerky Tomanovej je, dalo by sa povedať, dych vyrážajúci:

„Prosím, aby nebol zneužívaný demografický
vývoj, pretože žiadny demografický vývoj nevyrieši dôchodkový systém, ale demografický
vývoj vyriešia veľmi prosociálne, prorodinné
opatrenia tak, ako sme ich nastavili,“ povedala šéfka rezortu práce a sociálnych vecí.

Povedzme, že zázrak sa stane, a slovenské
ženy sa skutočne rozplodia v takom rozsahu,
aký si nevedel predstaviť ani Gustáv Husák.
Nech bude plodnosť ženy rovno aj 3 (v EÚ
nie je ani jedna krajina s plodnosťou vyššou
ako 2). Ako to pomôže dôchodkovému systému v dohľadnej dobe?
Pochopiteľne nijako. Deti by dorástli do produktívneho veku až o 20 -25 rokov. Lenže
starnúca populácia na ne čakať nebude. Počet dôchodcov (resp. starších 62 rokov) do
roku 2025 vzrastie o viac ako 50%. Hoci to
ministerka nerada počuje, počet dôchodcov
je „istá“ vec, pretože tí ľudia už dnes žijú, nebavíme sa o nenarodených deťoch. Rovnako
sa dá s celkom vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať pokles počtu pracujúcich, pretože, aj všetci tí, ktorí budú v roku
2025 pracovať, sa už narodili.
Za 16 rokov si bude len zhruba 10% súčasných sporiteľov užívať úspory z druhého piliera (ak vôbec ešte bude existovať), takže
úľava, ktorú má II. pilier priniesť verejným

financiám, sa bude prejavovať len v malej
miere. Navyše prví „absolventi“ druhého
piliera si v ňom šetrili maximálne 20 rokov,
takže reálne budú mať od Sociálnej poisťovne nárok na 75% dôchodku. Ako by vyzerali
náklady na prvý pilier pri očakávanej demografickej štruktúre, súčasnej priemernej výške dôchodku, pri rovnakom počte sporiteľov
a rovnakej dotácii so štátneho rozpočtu (to
jest predpoklad, že súčasný systém je dobre
nastavený)?
Na každého pracujúceho bude v roku 2025
pripadať podiel na financovaní starobných
dôchodkov o 21% vyšší, ako naňho pripadal na konci roku 2008. Pripomínam, že už
teraz máme jedny z najvyšších odvodov na
svete...
www.iness.sk, 2.11. 2009
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Šrotovacia bublina
Richard Ďurana

Časy sa menia a o bublinách sa už nehovorí
ani tak v súvislosti s vysmiatymi detskými
tvárami a bublifukom s jarovou vodou, ale
ako o dôsledku rôznych vládnych politík, ktoré majú za následok nasmerovanie veľkého
množstva peňazí do oblastí, kam by sa na
voľnom trhu dostala len časť z nich. Obe
spomenuté bubliny však majú jednu spoločnú vlastnosť – skôr či neskôr prasknú. V
prvom prípade sa nad následkami ani nezamýšľame, v druhom majú dôsledky podstatný dopad – a to hlavne na naše peňaženky,
úspory či zamestnanie.
Jedným z vládnych opatrení, ktoré spôsobilo
presmerovanie pomerne veľkej časti disponibilných zdrojov do „vyvoleného“ odvetvia,
je šrotovné. Jeho zavedenie bolo odôvodňované nevyhnutnosťou podpory automobilového priemyslu, ktorý je v mnohých ekonomikách významným odvetvím. Ide však o veľký
ekonomický omyl. Tento prístup nahliada na
trh ako na niečo statické, nemenné. Žiadny
politik však nemôže mať vedomosť o tom,
aká štruktúra hospodárstva je optimálna.
Najbližšie sa k tomuto stavu priblížime tak,
že necháme podnikateľov objavovať nové
možnosti a spotrebiteľov rozhodovať, za
ktoré z nich sú ochotní zaplatiť. Práve hospodárske krízy bývajú príležitosťou zmeniť
štruktúru hospodárstva a očistiť trh od subjektov míňajúcich zdroje, ktoré mohli byť použité efektívnejšie v iných oblastiach nášho
života.
Okrem bráneniu tejto očiste však šrotovné
prináša aj ďalšie negatíva. Takto použité peniaze síce stimulujú výrobu v záujme zvyšovania spotreby, no za cenu ničenia funkčného majetku. V časoch krízy si tak dovoľujeme
luxus, ktorého dôsledkom je naše celkové
ochudobnenie. Šrotovné je tiež vyplácané
plošne a z peňazí daňových poplatníkov ho
využívajú aj ľudia, ktorí by si auto kúpili aj

bez jeho zavedenia. Šrotovné motivuje ľudí
v časoch rastúcej nezamestnanosti a neistoty míňať svoje úspory a mnohí sa dokonca
kvôli kúpe nového auta so štátnou podporou
zadlžili. Keď v jednej z televíznych relácii zástupca Zväzu automobilového priemyslu argumentoval tým, že šrotovné je sociálne opatrenie, vďaka ktorému si ľudia nad 60 rokov,
70 rokov, dokonca 80 rokov kúpili vozidlá a
takto si splnili svoj posledný životný sen, asi
nielen mňa napadlo, či kríza nie je obdobie,
kedy sa namiesto napĺňania snov treba skôr
uskromniť. Ďalším z dôvodov mala byť aj
obnova zastaralého vozového parku na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami
Európy. Nie je ale na tom naše zdravotníctvo
či školstvo v takomto porovnaní ešte horšie?

Ministerstvo hospodárstva sa nás snažilo
opiť rožkom a šrotovné obhajovalo tiež tým,
že si na seba „zarobí“. Zvýšený výber dane
je však len ilúziou spôsobenou presunutím
spotreby v čase. V hodnotiacej správe toho
istého ministerstva napríklad nájdeme predpoklad, že v nasledujúcich rokoch nastane
výpadok výberu DPH. Bilancia nákladov a
prínosov tohto opatrenia, ak do nich zahrnieme aj stratu vyplývajúcu z ničenia funkčných vecí, či menšie znečistenie ovzdušia,

predstavujú pre spoločnosť náklad, a nie
zlepšenie situácie. Ekonómovia z Univerzity
v Delaware odhadujú, že v prípade americkej verzie šrotovného čistá strata znášaná
spoločnosťou predstavuje 2 000 dolárov pri
dotácii 4 200 dolárov na jedno auto.
Šrotovné zaviedlo 11 európskych krajín. Išlo
naň zhruba 0,1 % HDP eurozóny, pričom len
v Nemecku to bolo 5 mld. eur. Len vďaka
šrotovnému sa napríklad mohlo stať, že česká Škodovka predala v Nemecku za prvých
deväť mesiacov tohto roku o 62% viac Fabií
ako vlani. Najvyšší podiel nárastu registrácie
nových áut bol zaznamenaný na Slovensku
(na malý trh stačí menej prostriedkov na
dotácie), nasledovalo Nemecko a Rakúsko.
Po prudkom raste musí prísť pád. Aj keď v
Nemecku klesol počet objednaných áut zatiaľ iba mierne, predaje už klesajú na Slovensku a v USA predali počas prvého mesiaca
po skončení šrotovného až o štvrtinu menej
áut.
Argumenty potvrdzujúce negatíva zavedenia
šrotovného vo svojej poslednej správe uvádza aj Európska centrálna banka, pričom išlo
o jedno z prvých vyjadrení európskych činiteľov proti fiškálnym stimulom: „Využitie
takýchto opatrení treba vzhľadom na ich
deštruktívne dôsledky zodpovedne zvážiť.
Obmedzujú efektivitu fungovania slobodného trhu a môžu oddialiť nevyhnutné štrukturálne zmeny, čím z dlhodobého hľadiska
podkopávajú celkový príjem a vyhliadky zamestnanosti.“
Ktovie, či správu čítali aj na Ministerstve
hospodárstva. Možno sa dočkáme toho, že
bude Frankfurtu oponovať. Veď u nás šrotovné funguje!
.týždeň, 26.10. 2009, 43/2009 (článok vyšiel v upravenej podobe)

Koľko je primeraný plat?
Richard Ďurana

Diskusia o minimálnej mzde je stará minimálne tak ako tento druh regulácie. Všetky
relevantné protiargumenty boli známe hneď
po jej zavedení a charakter diskusie sa nemení. Implikácie zavedenia a zvyšovania minimálnej mzdy sú zrejmé a človek by si myslel, že ich identifikuje každý (nielen) ekonóm,
ktorý dokáže rozlíšiť ponuku od dopytu.
Zvýšenie minimálnej mzdy znamená vylúčenie istej skupiny uchádzačov o zamestnanie
z trhu práce. Inak povedané, ak regulácia
prikáže zamestnávateľom vyplácať vyššiu
mzdu, ako je hodnota, ktorú by mohli vytvoriť
svojou prácou u zamestnávateľa, nové pra-

covné miesto nevznikne (alebo už existujúce
pracovné miesto zanikne).
Analýza dopadov minimálnej mzdy nevyžaduje ekonometrické modely ani vzdelanie v
kvantovej fyzike. Zo vzťahu zamestnávateľ zamestnanec jednoducho nemožno vylúčiť
finančnú stránku –mzdu. A tu logika nepustí
a nemôže ju vyvrátiť ani desať prípadových
štúdií, ktoré poukazujú na fakt, že k rastu
nezamestnanosti nedošlo. A i napriek tomu,
že by sa na tom istom mieste dalo odcitovať
desať iných štúdií, ktoré poukazujú na pravý
opak, trh práce a motivácie jeho účastníkov
sú ďaleko zložitejšie, aby bolo možné takto

primitívne „merať“ efekty tohto opatrenia.
Dynamický trh práce sa s takýmito reguláciami totiž obyčajne vysporiada inak, na Slovensku napríklad zamestnávaním za nižšiu ako
minimálnu mzdu formou dohody o vykonaní
práce. Alebo zamestnávaním bez oficiálneho
potvrdenia a registrácie. Alebo zvýšením počtu odpracovaných hodín. Avšak aj tieto alternatívne riešenia majú svoje limity. V istom
momente sú administratívne náklady (ako
napríklad pravidelné obnovovanie dohody,
či stres z obchádzania byrokratickej záťaže)
príliš vysoké, a zamestnávateľ jednoducho
dané miesto zruší. Je jedno, či sú to desiatky
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alebo tisíce ľudí. Príčinou tejto skutočnosti je
regulácia minimálnej mzdy.
Toľko ekonomický pohľad. Ekonóm preto politikovi radí – ak chceš zvýšiť zamestnanosť
nízkokvalifikovaných ľudí bez praxe, zvyšovaním minimálnej mzdy im nielenže nepomôžeš, ale naopak, uškodíš.
Inštitút minimálnej mzdy však nenavrhli
ekonómovia. Je dielom predovšetkým politikov a zástupcov zamestnancov. Kým tí
prví získavajú body za „spravodlivý boj“ pre
zvyšovanie životnej úrovne zamestnancov,
tí druhí majú priamy záujem na zvyšovaní
odmeňovania už zamestnaných pracovníkov
(hlavne tých, ktorí sú zamestnaní u veľkých
zamestnávateľov s vyššou pridanou hodnotou výroby). Vyžívajú tak „externú“ moc
donútenia na vylepšenie svojej pozície,
ktorú nedokážu dosiahnuť štandardným vyjednávaním so zamestnávateľmi. Diskusia
ohľadne minimálnej mzdy sa preto vzdialila
od poctivého predkladania argumentov smerom k pocitovému zdôvodňovaniu potreby jej
existencie. Príkladom je tento výrok:

Existencia administratívneho obmedzenia
pre minimálnu mzdu tak najmä v regiónoch
s vysokou nezamestnanosťou ... pomáha
predísť extrémnemu zneužitiu trhovej sily zamestnávateľmi voči zamestnancom (najmä
v odborovo neorganizovaných odvetviach).

Vykročenie iným smerom nastalo v momente, keď sa začalo uvažovať o „primeranosti“
odmeny za vykonanú prácu, či „primeranom“
zvyšovaní minimálnej mzdy. Je zrejmé, že tieto pojmy môžu byť len ťažko súčasťou racionálnej argumentácie, pretože sú založené na
pocitovom hodnotení. Vyjednávanie o mzde
tak už to prestáva byť tým, čo v ekonómii
nazývame „stretla sa ponuka s dopytom“, to
jest došlo k dobrovoľnej výmene času stráveného pri práci za finančnú odmenu.
Mení sa to na: ponuka s dopytom by sa mala
stretnúť až v tomto bode.

Z pozície pozorovateľa sa tak staviame do
pozície vyššej, v ktorej určujeme daný bod
a myslíme si, že primeranosť, extrémnosť,
či zneužitie „vieme“ posúdiť, či dokonca peňažne ohodnotiť. Bohužiaľ, autor citovaného
výroku svoje číslo optimálnej minimálnej
mzdy nezverejnil (na čo obyčajne nájde odvahu len minimum analytikov, obhajujúcich

minimálnu mzdu). Hoci, ďaleko viac ako
výsledok by bol zaujímavý postup, ako sa k
nemu dopracoval. Každé odvetvie a región
je iný, postavenie zamestnávateľov nie je
možné paušalizovať. Navyše, niet zapeklitejšieho problému ako peňažne vyjadriť úžitok
z akejkoľvek činnosti človeka, napríklad z
pracovného pomeru. Ten je totižto podmienkou pre určenie „primeranej“ odmeny na
strane pracujúceho.
Pripustenie tejto formy diskusie dokonca
vedie k tomu, že obhajca citovaného výroku
by mal vedieť rozhodnúť, na ktorú stranu
sa naklonia váhy, keď na jednu stranu položíme vyššie uvedené negatíva vyplývajúce
zo zavedenia minimálnej mzdy a na druhú
pozitíva, ktoré minimálna mzda prináša už
zamestnaným (nie všetkým).
Súčasná legislatíva (a je jedno či je to v USA
alebo iných európskych krajinách) si nad týmito otázkami hlavu neláme. Rozhodovanie
o výške minimálnej mzdy nie je predmetom
ekonomického skúmania, ale prostého vyjednávania či uplatňovania moci. Minimálna
mzda nie je ani ekonomickým ani sociálnym
opatrením, je predovšetkým politickým nástrojom. Slovensko je učebnicovým príkladom.
Aktuálne.sk, 27.10. 2009

Monetárne halászlé
Juraj Karpiš

Peniaze a monetárna politika sú oblasti
ekonómie, kde panuje veľa nedorozumení
a nepochopenia. Tento stereotyp potvrdzuje
aj „kritika“ návrhu monetárneho systému,
ktorý na svojej prednáške zbežne predstavil
Jesus Huerta de Soto v správe TASR.
Analytici síce kritizujú, no nie vždy to, čo de
Soto navrhuje. Pokúsme sa z rybacej polievky spraviť opäť akvárium s rybičkami, aby
sme mohli jednotlivé námietky posúdiť. Na
to je ale treba rozlíšiť rôzne druhy usporiadania finančných systémov, ktoré sú v texte
správy zmixované. Nasledujúca tabuľka ich
delí na základe troch vybraných kritérií (kto
môže emitovať peniaze, či môže bankový
systém tvoriť peniaze zo vzduchu, či je mena
niečím krytá).
Takže poďme na to.
Vladimír Baláž kritizuje systém ktorý fungoval
pred druhou svetovou vojnou (B), ktorý však
s de Sotovým návrhom (E ) okrem faktu, že
aj u de Sota by trh pravdepodobne dospel k
zlatému krytiu, nemá nič spoločné.
Ján Tóth sa obáva závislosti ponuky peňazí
od množstva zlata (nové náleziská, občianska vojna v krajine kde sa ťaží a pod.). Aj keď
de Soto nevraví o tom, že mena musí byť krytá práve zlatom (E), , ak by sme rozhodnutie
nechali na slobodnú voľbu spotrebiteľov,
tisícročné skúsenosti naznačujú, že by to

A tzv. Freebanking - napr. Škótsko začiatok 19. storočia
B systém pred rokom 1971, keď Nixon zrušil zlaté krytie amerického dolára
C dnešný systém
D model podľa nobelistu Edwarda Prescotta
E de Sotov preferovaný model
nakoniec pravdepodobne takto dopadlo.
Výkyvy v množstve podkladovej komodity sú
v prípade peňazí ozaj nepríjemnosťou. No
dôležitý je fakt, že zlato súťaž krásy nevyhralo pre svoju farbu, ale práve preto, že jeho
ponuka je neuveriteľne stabilná. Ťažko a nákladne sa ťaží a jeho množstvo preto rastie
dlhodobo iba o 1 až 2% ročne, čo mimochodom približne zodpovedá svetovému populačnému rastu. Na druhej strane z množstva
dostupného zlata neubúda. Zlato totiž s ni-

čím nereaguje, preto všetko zlato, ktoré bolo
kedy vyťažené, tu s nami ostane už naveky. Samozrejme abstrahujeme od prípadov,
kedy sa stane ťažko dostupným (napríklad
že ho hodíte do sopečného krátera alebo ho
utopíte v lodi na dne Mariánskej priekopy). A
malé množstvá sa strácajú tým, že nie vždy
sa ho oplatí recyklovať z niektorých jeho použití v elektronike a zubárstve. A ako je na
tom súčasná alternatíva ku zlatu - papier?
S ním to je presne naopak. Za pár centov
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si ho zoženiete celú kopu, jeho ponuka je
veľmi elastická. Pre porovnanie, množstvo
všetkého doteraz vyťaženého zlata na svete
(mince, šperky, tehly, prúty...) sa odhaduje
na 160 000 ton. Je to asi 2 500 krát menej
ako je ročná svetová produkcia papiera. A
dôsledky relatívnej dostupnosti papiera v
porovnaní so zlatom sú pre stabilitu kúpnej
sily papierových peňazí naozaj devastujúce
(viď graf vývoja spotrebiteľských cien po
zrušení väzby amerického dolára na zlato v
roku 1971 naspodu, zdroj: Murray Rothbard:
Peníze v rukou státu / Jak vláda zničila naše
peníze).
Vladimír Vaňo hovorí o neudržateľnosti monetárneho systému s väzbou na zlato (B),
ktorý je však vzdialený od návrhu de Sota
(E). Zároveň varuje pred 100% krytím vkladov. O čo ide? De Soto tvrdí, že systém frakčných rezerv umožňujúci komerčnej banke
požičať peniaze, ktoré vložíte na svoj bežný
účet, bez vášho súhlasu a vedomia ako úver
inému subjektu a zároveň predstierať, že
tieto peniaze sú vám neustále k dispozícii,
je nelegitímny a vedie k obrovským výkyvom
v peňažnej ponuke, ktoré spôsobujú hospodárske cykly. V de Sotovom modeli E, s
ktorým mimochodom nesúhlasí napríklad
zástanca freebankingu (A) George Selgin,
by banky museli držať 100% rezervy oproti
všetkým účtom, z ktorých sú peniaze splatné
na požiadanie (tzv. šekovateľné vklady ale-

bo aj vklady na požiadanie). Táto povinnosť
by sa však už netýkala napr. termínovaných
vkladov alebo investičných bánk, ktoré poskytujú úvery z peňazí, ktorých sa na dané
obdobie vkladatelia dobrovoľne zriekajú.
Vaňove strašenie zmiznutím úverovania: „
Prakticky by nebolo možné poskytovať úvery.
A to nie len hypotekárne úvery, teda pôžičky
na niekoľko desaťročí na zabezpečenie bývania, ale ani úvery firmám,“ teda nie je na
mieste. Úvery by sa poskytovali aj naďalej,
akurát nie z transakčných peňazí retailových
bánk, ale zo zdrojov špeciálnych investičných bánk, ktoré by si toto riziko mohli dovoliť, alebo z termínovaných vkladov. Pritom
v USA je podiel bankového financovania
na celkových potrebách externých zdrojov
nefinančného sektora iba 20% a väčšina
úverovania prebieha cez kapitálový trh. Pri
100% rezervách ku bežným účtom retailových bánk by zo systému zmizli iba úvery
nepodložené reálnymi úsporami. A to nie je
žiadna tragédia ale naopak pozitívum. Ako
zistili aj v Zimbabwe, pre investície totiž nie
je dôležitý počet peňažných jednotiek (mali
ich trilióny) ale množstvo reálnych úspor v
ekonomike (počet ušetrených vriec pšenice
na sadenie, počet traktorov a pod.). Pritom v
presadzovaní jasného oddelenia retailového
a investičného bankovníctva de Soto určite
nie je sám a zo známejších zástupcov tejto
myšlienky spomeňme nositeľa Nobelovej
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ceny za ekonómiu a predstaviteľa modernej
makroekonómie Edward C. Prescotta, ktorý
nedávno navštívil Bratislavu.
www.iness.sk, 6.10. 2009
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Slon malého princa alebo kde je milión sporiteľov
Radovan Ďurana

Veková štruktúra sporiteľov k 1.10.2009
je zobrazená na uvedenom grafe. Možno
aj vám tvar tejto krivky pripomína obrázok
slona v bruchu veľhada kráľovského, kresbu číslo jedna malého princa. Bohužiaľ, pri
tejto podobnosti paralela s malým princom
aj končí.
Ďalej už nasledujú síce zaujímavé, ale iste
menej vzrušujúce čísla o vekovej štruktúre
sporiteľov:
• Najstarší sporiteľ má práve 89 rokov.
Nevieme, či do druhého piliera vstúpil dobrovoľne. Ak áno, mohol vychádzať z dvoch
predpokladov. Prvý mohol byť, že sa dožije
95 rokov, a úspory si ešte užije. Doplatil však
na nestabilitu prostredia, vláda mu hranicu
posunula na 100 rokov zavedením podmienky minimálne 15 ročného sporenia. Druhým
predpokladom mohla byť chuť sporiť svojim
potomkom - dedičom, pretože DSS považoval za bezpečnú destináciu schopnú reálne
zhodnotiť úspory. Aj tu doplatil na nestabilitu, zhodnocovanie úspor bolo vládou de
facto zakázané.
• Počet sporiteľov, ktorí nestihnú do veku
odchodu dôchodku, t.j. 62 rokov, splniť podmienku 15 ročného sporenia je 23 000.
Osem a pol tisíca sa bude musieť dobrovoľne poistiť aj rok po odchode na dôchodok
(a platiť tak aj odvody do prvého piliera).
Tí ostatní ešte dlhšie. Ide o skupinu, ktorá
pravdepodobne vždy figuruje v štatistikách
ministerstva o nevýhodnosti sporenia. Tieto
štatistiky však systematicky zanedbávajú
aj iné ako výnos maximalizujúce motivácie

Zdroj: Sociálna poisťovňa, graf INESS
sporiteľov. (Pozn. Pri týchto prepočtoch vychádzam z predpokladu, že všetci sporitelia
majú týmto rokom už 4 roky odsporené, že
vstúpili do II. piliera v roku 2005.)
• Medziročne klesol počet sporiteľov o 49
595 na celkových 1,43 milióna. Na hrozby
finančnej krízy a strašenie vládnych predstaviteľov absolútne najviac reagovali sporitelia
vo veku 42 – 49 rokov. Percentuálne sa najviac vrátilo sporiteľov vo veku 53 -59 rokov.
• Milión sporiteľov je starších ako 24 rokov
a mladších ako 42 rokov. Nie je jasné, koľko
z týchto sporiteľov si reálne uvedomuje výhody a nevýhody sporenia - investovania, či
priebežného systému. No pravdepodobne aj

ich vek je jedným z dôvodov, prečo sa vláde
nedarí vyháňať sporiteľov z II. piliera. Aj 42
ročný človek má ešte 20 rokov do dôchodku.
Pred dvadsiatimi rokmi sme ešte na Vianoce
vystávali fronty na mandarínky. 20 rokov je
jednoducho príliš dlhá doba na to, aby človek vedel dostatočne objektívne odhadnúť
hrozby a sľuby rozdielnych dôchodkových
systémov. V takejto neistote môže byť práve
vlastníctvo úspor dôvodom na rozhodnutie
pre vstup do II. piliera.
• Najmladší sporiteľ má 16 rokov
Aktuálne.sk, 10.11. 2009

Environmentálne mýty
Richard Ďurana

Mnoho európskych politikov, ale napríklad
aj americký prezident Obama, volajú po štátnej podpore tzv. zelenej energie, nielen ako
cesty k zlepšovaniu životného prostredia ale
aj ako cesty k vytváraniu nových pracovných
miest, tzv. „green jobs“. Táto politika je tiež
vraj vhodnou reakciou na súčasnú hospodársku krízu. Prof. Calzada z Univerzity kráľa
Juana Carlosa v Madride tento prístup vyvracia nielen teoreticky, ale aj empiricky na prípadovej štúdii Španielska.
Práve Španielsko je krajinou, ktorá vynakladá v celej Európe ďaleko najviac peňazí určených na podporu výroby environmentálne
priateľskej energie (od roku 2000 ide o viac
ako 28,7 miliardy Eur, čo je skoro 1 bilión korún). Prezident Obama ho dáva ako príklad
cesty k zelenej energii spojenej s vytváraním
pracovných miest.
V marci vypracoval prof. Calzada so svojim
tímom štúdiu, ktorá to vyvracia a ktorej sa

dostalo v Spojených štátoch amerických významného mediálneho priestoru.
Štúdia nerozporuje zelenú energiu ako takú,
píše sa v nej však, že je stále drahá a jej produkcia nie je pre ekonomiku prínosom, ale
stratou . Cena za zlepšovanie životného prostredia v Španielsku je 2,2 stratených pracovných miest na jedno vytvorené v boji za
lepšie životné prostredie.
V septembri prof. Calzada vypovedal pred
Komisiou pre energetickú nezávislosť a globálne otepľovanie amerického Kongresu. Tu
je krátky sumár o dopadoch podpory obnoviteľných zdrojoch energie:
• na každé jedno „zelené“ pracovné miesto
financované španielskymi daňovníkmi zaniklo 2,2 pracovných miest v inej časti hospodárstva ako náklad obetovanej príležitosti
(zapojený kapitál, ktorý by bol bez dotačnej
schémy použitý v inej časti ekonomiky, by
vytvoril viac pracovných miest)

• iba 1 z 10 zelených pracovných miest spadá do obsluhy a údržby už inštalovaných elektrární, to jest trvalo udržateľných pracovných
miest, väčšina zo zvyšku pracovných miest
sú udržateľné len pri vysokých nákladoch
spojených s pokračovaním vysokých dotácií
a inštalovaním nových a nových elektrární
• od roku 2000 Španielsko na každý jeden
„green job“ vynaložilo 571,138 Eur (17,2
milióna korún!)
• tieto programy mali za následok zánik 110
500 pracovných miest
• každá inštalovaná „zelená“ megawatthodina zničila priemerne 5,39 pracovných
miest v iných odvetviach hospodárstva, v
prípade fotovoltaickej (solárnej) energie dokonca 8,99 pracovných miest
Spôsob, akým španielski politici zdroje obnoviteľnej energie podporovali, sa odvíja od
tarifného cenového systému. V tejto schéme
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distribútori elektrickej energie platili producentom obnoviteľnej energie regulovanú
cenu, ktorá bolo o viac než 100% vyššia ako
je trhová cena v prípade veternej energie, v
prípade solárnej dokonca o viac než 500%.
Tento prístup ohrozuje tradičných producentov energie, ktorí doplácajú na tento tarifný
systém, napríklad aj v prístupe k úverom.
Od roku 2000 nové úvery dostávali skoro
výlučne producenti obnoviteľnej energie, a
to vďaka dotáciám. Program podpory obnoviteľnej energie samozrejme tlačí hore ceny
za elektrickú energiu, čo sa tiež musí niekde
odraziť. Napríklad výrobca ocele Acerinox
presunul kvôli vysokým cenám energie svoju
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výrobu zo Španielska do Kentucky v Amerike.
Tak ako aj v prípade šrotovného či iných
dotačných schém, problém podpory obnoviteľnej energie tkvie v tom, že na to, aby sa
mohlo podporiť vytváranie „zelených“ pracovných miest, sa musia použiť prostriedky,
ktoré sa získajú v iných odvetviach hospodárstva. Jediní, kto z týchto schém profitujú, sú korporátne záujmové skupiny, ktoré
dostávajú za svoju módnu, ale neefektívnu
energiu kráľovské sumy.
www.iness.sk, 12.10. 2009

Rozpočet EÚ opäť neprešiel auditom
Radovan Ďurana

Európsky dvor audítorov po 15 krát v rade
odmietol podpísať použitie rozpočtu EÚ
za rok 2008 pre nezrovnalosti. 11% výdavkov zo štrukturálnych fondov nemalo byť
vyplatených. Čerpanie výdavkov Spoločnej
poľnohospodárskej politiky bolo tento krát
audítorským dvorom akceptované. Hoci Európska komisia je v tom tento krát nevinne
čo sa týka dodržiavania pravidiel čerpania
a nezrovnalosti padajú hlavne na hlavy
členských štátov (najmä Portugalska, Španielska a Talianska), absencia podpisu opäť
vzbudzuje debaty aj o podstate výdavkov z
rozpočtu EÚ. O podstate, a teda aj pridanej
hodnote, ktorú za tieto prostriedky získavajú
občania.
Think Tank OpenEurope pravidelne zverejňuje štúdie o plytvaní v rozpočte Európskej
únie.
Tento stav komentuje riaditeľ think tanku
slovami:

„Príliš často sa peniazmi z EÚ fondov plytvá
na neefektívne projekty, ktoré sú postavené
na nerealistických očakávaniach, nepodlo-

žených skutočným dopytom. Kvôli spôsobu,
akým sa výdavky EÚ čerpajú, idú dotácie na
bizarné a zbytočné projekty, ktoré by nikdy
nedostali žiadne prostriedky z národných
rozpočtov. Nanešťastie, rozpočet EÚ je charakteristický snahou peniaze utratiť, nie použiť ich zmysluplne.“
Poslednou publikáciou je zoznam 50 plytvaní, ktoré majú ilustrovať, nie komplexne
vyčísliť, rôzne formy plytvania v rámci EÚ
rozpočtu. Obsahuje mnoho „husárskych“
kúskov, ako získať prostriedky buď na súkromné účely, alebo nezmyselné podujatia.
Do tohto zoznamu sa vďaka nástenkovému
tendru dostalo aj Slovensko, hoci aj niektoré iné projekty by si svoje miesto (podpora
hotelov) v tomto zozname určite našli. Zopár
príkladov z publikácie:
173,000 eur na luxusný golfový rezort (Portugalsko)
100,000 eur na luxusnú hotelovú sieť
(Španielsko)
80,000 eur na založenie virtuálneho mesta
Malmo v Second Life

850,000 eur na rodovo rovné dizajnové
centrum z dreva (Švédsko)
Popis projektu zdôrazňoval, že budova dizajnového centra bude jasne ukazovať rovnosť pohlaví v dizajne. Dizajnové centrum
sa nachádza v obci s 5000 obyvateľmi. Keď
došlo kvôli prečerpaniu prostriedkov k spojeniu s iným projektom zameraným na divoký život zvierat, dizajnové centrum sa stalo
spektakulárnou vstupnou halou s popisom
– všetky časti budovy sú rovnako prístupné
obom pohlaviam.
400,000 eur na maľovanie portrétov deťmi
v mene Európskeho občianstva
Zámerom podujatia, ktoré prebiehalo v 22
krajinách EÚ, bolo zvýšiť povedomie občanov, zvlášť mladých ľudí, žijúcich v rámci EÚ,
o význame rozvíjania aktívneho Európskeho
občianstva.

Cena štátu
Náklady na Štatistický úrad SR znášajú
obyvatelia dvakrát. Najprv podnikatelia a
obyvatelia na úkor vlastných príjmov (za
cenu straty produktívneho času) vypĺňajú
tisíce dotazníkov, aby bolo z čoho robiť štatistiky. A potom ešte formou daní, keď každý
z nás musí prispieť 5 eurami ročne na to, aby
došlé údaje Štatistický úrad spočítal. Rok
2006 aj rok 2010 boli roky volebné, čo zvyšuje náklady úradu na vyhodnocovanie volieb. Pozoruhodné však je, že i napriek nízkej
inflácii, náklady na prevádzku tohto úradu za
jedno volebné obdobie vzrástli o 50%. Rast
isto nevysvetľuje ani sčítanie obyvateľstva a
domov, ktoré sa má uskutočniť v roku 2011.

www.cenastatu.sk

Rekordman v raste

www.iness.sk, 20.11.2009
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Hans-Hermann Hoppe: Teória socializmu a kapitalizmu
Pri čítaní úvah Hansa-Hermana Hoppeho je
dobré pripomenúť, akým spôsobom definuje
termín socializmus: Socializmus je inštitucionalizovanou politikou prerozdelenia vlastníckych práv pôvodných, prvotných vlastníkov. Aj vy ste napríklad prvotným vlastníkom
hrubej mzdy, ktorú dostávate za vašu prácu.
Z toho vyplýva, že každé zriadenie, ktoré oficiálne uplatňuje prerozdelenie vlastníckych
práv, má „socialistické“ črty. Závisí len od
miery rozsahu, v akom sa to deje, či zriadenie nazveme ako socialistické, alebo so socialistickými prvkami. Aj preto sa Vám možno
budú nasledujúce úryvky z jeho knihy zdať
nielen výstižné s ohľadom na minulý režim,
ale do istej miery aj aktuálne pre súčasné
usporiadanie:
„Ľudia sa stanú inými osobami s odlišnými
schopnosťami a v prípade náhlej zmeny
systému a znovu zavedenia kapitalizmu
sa nebudú môcť okamžite vrátiť k svojim
pôvodným osobnostiam a oživiť svojho starého produktívneho ducha, aj keby chceli.
Jednoducho zabudnú ako na to a budú sa to
musieť znovu naučiť, pomaly, a s vysokými
duševnými nákladmi, ktoré museli rovnako
predtým znášať pri potláčaní svojich produktívnych schopností.“
„Byť efektívnejším producentom alebo
zmluvným partnerom sa za účelom postupu
v príjmovej hierarchii stáva irelevantným alebo minimálne menej dôležitým. Naopak je
čoraz dôležitejšie mať schopnosti príznačné

pre politika, to jest jednotlivca, ktorý si prostredníctvom presvedčovania, demagógie
a intríg, sľubov, úplatkov a hrozieb dokáže
získať verejnú podporu pre svoju pozíciu. V
závislosti od intenzity túžby po vyšších príjmoch budú ľudia musieť tráviť menej času
rozvojom svojich produktívnych schopností a
viac času pestovaním politického nadania. A
nakoľko ľudia disponujú rozdielnymi úrovňami produktívneho a politického nadania, na
vrchol sa teraz dostanú iní ľudia, takže sa
budú v celom v hierarchickom usporiadaní
správcov zvyšovať počty politikov . Pozície od
spodných až po tie najvyššie budú obsadzovať ľudia nekompetentní vykonávať prácu,
ktorú by mali robiť. Ak sa správca vyznačuje
nadpriemernými politickými schopnosťami,
potom v jeho kariére nie je prekážkou ani
jeho hlúposť, lenivosť, nízka efektivita či
nezáujem. A takýto ľudia sa budú starať o
všetky výrobné prostriedky.“
„...prípad Nemecka je najpozoruhodnejší.
Pri neexistujúcich jazykových rozdieloch,
ktoré sú obyčajne najvážnejšou prirodzenou
bariérou emigrácie, sa rozdiely v životnej
úrovni medzi dvomi Nemeckami ukázali byť
také veľké a emigrácia z Východu na Západ
nabrala také proporcie, že socialistický režim východného Nemecka musel nakoniec
pristúpiť k poslednému zúfalému kroku a v
roku 1961 zavrieť hranice na Západ úplne.
Na udržanie obyvateľstva v krajine musel
režim vybudovať vo svete doteraz nevídaný,

takmer 900 km dlhý systém múrov, ostnatých drôtov, elektrických plotov, mínových
polí, automatických strieľní, hliadkovacích
veží atď., s jediným cieľom: zabrániť ľuďom v
úteku pred dôsledkami socializmu ruského
typu...“
„Kapitalizmus na rozdiel od prostého ponechania ľudí, aby robili čo chcú, koordinuje
ľudské konanie tým, že núti ľudí rešpektovať
predchádzajúce vlastníctvo užívateľov. Na
druhej strane socializmus, namiesto toho,
aby ponechal ľudí robiť to, čo považujú za
vhodné, koordinuje individuálne plány tým,
že plány jedincov alebo skupín jedincov
podriaďuje plánom s nimi nesúhlasiacich
osôb alebo skupín osôb, bez ohľadu na predchádzajúce vlastníctvo a vzájomné výmenné
dohody.“
„Keďže výrobné prostriedky nemožno odpredať alebo je ich predaj príliš komplikovaný,
či už pre predávajúceho správcu, súkromného kupujúceho alebo oboch, neexistuje
trhová cena výrobných prostriedkov, prípadne je tvorba takýchto cien potláčaná a nákladnejšia. Avšak potom správca (majetku v
štátnom vlastníctve) – výrobca zoštátnených
výrobných prostriedkov už nemôže správne
určiť konkrétne peňažné náklady spojené
s využívaním týchto zdrojov alebo s akýmikoľvek zmenami v produkčnej štruktúre.“

Celú kapitolu z knihy od Hansa-Hermanna
Hoppeho Teória socializmu a kapitalizmu
nájdete na stránke www.iness.sk.

Zaujímavá internetová adresa
Globálny vedecký aktivizmus

Vďaka hackerovi, ktorý sa nabúral do systému University of East Anglia’s Climate Research Unit a následne na internete zverejnil 61 megabajtov dôverných súborov a mailovej komunikácie týkajúcich sa hypotézy antropogénneho globálneho otepľovania, môžeme nazrieť do toho, ako sa robí veda, keď nejde “iba” o pravdu. Konšpirácie, tajné dohody o nadhodnocovaní dát o otepľovaní, ničenie usvedčujúcich informácii, súkromné priznanie chybných verejných vyhlásení, manipulácia dát atď. Nie,
táto udalosť určite nevyvracia hypotézu antropogénneho globálneho otepľovania. No ukazuje, kam môže dospieť miešanie politiky s vedou a
zároveň ukazuje nutnosť brať tvrdenia „vedeckého konsenzu“ v tejto oblasti s rezervou. Na tomto linku nájdete súbor blogov a článkov, ktoré
detailne analyzujú „jeden z najväčších škandálov modernej vedy“.

http://blog.mises.org/archives/011078.asp

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. 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. V októbri a v novembri sme o Cene štátu
prednášali na stredných školách v Ružomberku, Bratislave, Poprade a na vysokých
školách v Nitre a v Bratislave.
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.
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Gruzínsky príklad

Bojovníkom proti kríze zoberú 33 miliónov
eur

V časoch hospodárskej krízy, keď drvivá väčšina vlád po celom svete prijíma rôzne záchranné balíčky a sféra štátneho vplyvu sa
rýchlo zväčšuje, prichádza gruzínska vláda
naozaj s ojedinelým a prevratným návrhom
ústavného zákona.
Tá v októbri na začatie legislatívneho konania predložila návrh ústavného dodatku a
ústavného zákona o slobode, príležitostiach
a dôstojnosti (tzv. the Liberty Act).
Ten obsahuje napríklad zmeny v nasledujúcich oblastiach:

Fiškálna zodpovednosť
• Vládne výdavky nepresiahnu 30% HDP (od
fiškálneho roku 2012)
• Rozpočtový deficit nepresiahne 3% HDP
(od fiškálneho roku 2012)
• Verejný dlh nepresiahne 60% (od fiškálneho roku 2012)
• Obmedzenie mimorozpočtových výdavkov
Oslobodenie od byrokratickej svojvôle a
úradníckych zásahov
• Zákaz vzniku nových nezávislých národných regulačných úradov
• Zákaz akejkoľvek cenovej regulácie (vrátane úrokových sadzieb)
• Zákaz štátneho vlastníctva bánk a iných
štátnych sprostredkovateľských finančných
inštitúcií
• Zákaz akéhokoľvek obmedzenia menovej
konvertibility
• Zákaz kontroly pohybu kapitálu, vrátane
zákazu vyvlastnenia kapitálu a zisku
Posilnenie postavenia občanov pri voľbe sociálnych programov
Zákon ustanovuje dlhodobú politiku poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom
kupónov a priamych peňažných dávok (zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, dávky v
hmotnej núdzi atď.) namiesto priameho dotovania inštitúcií zahrnutých v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ďalších služieb. Takto chce posilniť konkurenciu
na trhu poskytovateľov služieb.
Navrátenie moci zdaňovať občanom
Zákaz zavedenia nových daní alebo zvýšenia
daňového zaťaženia bez odsúhlasenia občanmi v referende.
Bude zaujímavé sledovať, ako táto vládna
iniciatíva dopadne. Kedy sa podobného kroku, ktorý okresáva moc politikov, dočkáme
od našej vlády alebo poslancov?.

Vláda vo februári 2009 v rámci protikrízového balíčka znížila dane z príjmu fyzickým
osobám zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2 násobku životného minima
na 22,5 násobok. O 8 mesiacov neskôr si
to rozmyslela, a časť cukríkov berie ľuďom
potajme späť.
Ako odhalil pozorný Jozef Mihál, v roku 2010
sa nebude zvyšovať nezdaniteľná časť základu dane vďaka rýchlej a nediskutovanej zmene v novele zákona o dani z príjmov schválenej na poslednej parlamentnej schôdzi.
Bežne sa táto suma medziročne upravuje
v prípade valorizácie životného minima. V
roku 2010 sa však na výpočet nezdaniteľného základu nepoužije valorizované (zvýšené) životné minimum roku 2010, ale to
staré z roku 2009. Táto zmena predstavuje
relatívne zvýšenie daní oproti pôvodnému
postupu o 26,8 eur na jedného daňovníka.
Samospráva tak získa späť 33 miliónov eur
na úkor bojovníkov proti kríze – občanov.
Empirické výskumy pritom ukazujú, že jedno
euro použité na zníženie daní má niekoľkonásobne väčší efekt na rast ekonomiky ako
jedno euro verejných výdavkov. Preto ak naozaj treba plátať diery v samospráve, radšej
sa mala uskromniť vláda. A avizované zvyšovanie daní alebo odvodov je v súčasnej dobe
pre ekonomiku pravdepodobne tým najhorším možným riešením.
Nezmyselná dotácia
Na Slovensku v Orechovej Potôni otvorili
nový motoristický okruh. Výstavba bola financovaná zo SÚKROMNÝCH zdrojov. Kapitálky nepoužívam náhodou. Ich cieľom je
upozorniť tých, ktorí rozhodli o 100% dotácii z našich daní na výstavbu futbalového a
zimného štadióna v Bratislave.
Ak sa nájdu súkromné zdroje na tak finančne náročný, ale v porovnaní s futbalom
či hokejom divácky málo atraktívny šport,
akým je motorizmus, bol by v tom čert, aby
sa nenašli súkromné zdroje na oba nové
stánky. Stačilo vypísať poctivú verejnú súťaž,
a nie ako v slovenskom prípade, čakať dovtedy, kým sa nenájde dosť dôvodov, aby stavby
ratovala vláda a kontrolu nad nimi získali tí,
ktorí verejným tendrom bránili, alebo aspoň
nepomáhali.

výdavky o 6,5%, ale s minimálnym dopadom
na športujúcu verejnosť, či talentovanú mládež.
Čaká nás priama európska daň?
Podľa dokumentu, ktorý unikol z dielne
Európskej komisie a ktorý má byť oficiálne
predstavený až koncom roka, áno. Návrh
počíta s tým, že rozpočet únie by mal byť financovaný priamymi daňami a nie, tak ako
v súčasnosti, príspevkami jednotlivých krajín
podľa ich HDP.
Dokument s názvom Reformný program pre
globálnu Európu s podtitulom Reformou rozpočtu k zmene Európy počíta s tým, že príjmy
rozpočtu EÚ by mali pochádzať napríklad nielen z daní právnických osôb, ale aj z daní
z komunikačných služieb, letov, finančných
transakcií alebo z emisií CO2, ktoré by mali
byť navyše harmonizované a „cez hraničné“
(čím sa myslí, že sa začne potierať charakter
„národných“ príspevkov do rozpočtu a nahliadanie na príspevky cez „čistých“ príjemcov
alebo prispievateľov).
Racionálne správanie
Predstavme si fiktívneho človeka zarábajúceho priemernú mesačnú mzdu 732,5 Eur
(22 067 Sk), poberajúceho teda čistú mzdu
575,5 Eur (17 338 Sk). Popri tom má však
mesačné výdavky až 707,4 Eur (21 310 Sk).
Každý mesiac sa teda stále viacej zadlžuje,
pričom jeho dlh doteraz narástol už na 13
605,1 Eur (409 867 Sk). Je tu kríza, výška
jeho príjmu je ohrozená, no napriek tomu
nie je ochotný míňať menej... Zdá sa vám
takéto správanie racionálne?
Úplne identicky sa ale správa aj naša vláda.
Ak jej príjmy urobíme ekvivalentné čistej
priemernej mzde zamestnanca v SR, každý
mesiac míňa o 132 Eur viac ako zarába.
Minula už svojich 24 budúcich výplat a len
vďaka relatívne nízkemu úroku na úrovni 5
percent sa nezadlžuje ešte rýchlejšie. Napriek tomu platí mesačne na úrokoch 53,3
Eur, ktoré, nebyť neuváženého míňania v minulosti, mohla dnes použiť úplne inak.
Otázne je, dokedy sa vláde bude dariť presviedčať investorov, nech takého správanie
financujú. Ich nevôľa ďalej takéto správanie
financovať môže tento život nad pomery
rýchlo ukončiť.
Zdroj údajov: MF SR, ŠÚ SR, vl. prepočty

V najhoršom prípade mohol štát na tieto projekty doplatiť len časť chýbajúcich zdrojov.
Nestalo sa tak. Mesto či štát zaplatia celé
náklady.
A tak na šport síce v budúcom roku vzrastú
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