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„Politici vás nikdy neobvinia z
chamtivosti preto, že chcete
peniaze niekoho iného. Vždy
len vtedy, keď si chcete ponechať svoje vlastné peniaze.“
Joseph Sobran
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Editorial

Richard Ďurana
Väčšina firiem a inštitúcií v decembri organizuje rôzne predvianočné posedenia, kapustnice, či
rozlúčky so starým rokom. Nám už akosi prischlo
predvianočné organizovanie diskusných fór o verejných financiách. Na tohtoročnom decembrovom
fóre sme diskutovali o opodstatnenosti zvyšovania
daní v súvislosti s výpadkami v
daňových príjmoch ako dôsledku hospodárskej krízy. Z podujatia sme spravili videozáznam,
ktorý si spolu s prezentáciami
panelistov môžete pozrieť na
našej internetovej stránke www.
iness.sk.
INESS považuje za jedno z riešení, ako čeliť výpadkom na príjmovej stránke verejných financií, upratanie výdavkovej strany.
A priestor existuje ohromný, ako
ukazujú výsledky nášho projektu
Plytvanie štátu, ktorý nájdete na
stránke www.plytvaniestatu.sk.
Len v treťom štvrťroku 2009 do
našej databázy neefektívneho
vynakladania s verejnými financiami pribudli prípady v celkovej
sume 2,3 miliardy korún. A to sa vďaka novinárskej
práci podarilo predísť ďalšiemu plytvaniu vo výške
3,2 miliardy korún. Len pre uvedenie do celkového
obrazu: od januára 2007 médiá zverejnili prípady
plytvania, klientelizmu či súdnych sporov verejnej
správy v celkovej výške 43,5 miliárd korún, čo je o
4 miliardy viac ako ročný rozpočet ministerstva zahraničných vecí, ministerstva kultúry, ministerstva
spravodlivosti, ministerstva životného prostredia,
ministerstva hospodárstva, Slovenskej televízie a
Slovenského rozhlasu dohromady. Prvýkrát sme na
zverejnenú tlačovú správu dostali oficiálnu reakciu

vo forme otvoreného listu od vedúcej služobného
úradu na Úrade pre normalizáciu metrológiu a
skúšobníctvo SR. Ohradila, sa že médiá zavádzali
a podľa zákona o štátnej službe mala na služobné
auto Audi A6 za 53 tisíc eur nárok. Ako odpovedáme v otvorenom liste, ktorý nájdete na našej
webovej stránke, ani napriek tomu
tento prípad z našej databázy nemôžeme kvôli plytvaniu vyradiť.
Úradníci si stále neuvedomujú
ekonomickú podstatu plytvania.
Dočkáme sa vôbec niekedy toho,
že si budú uvedomovať, že nákup
auta za viac než jeden a pol milióna korún je najmä v čase krízy
luxusom, ktorý vo verejnej správe
nemá čo robiť?
S verejnými financiami sú tiež prepojené aj mnohé tzv. protikrízové
opatrenia vlády. O ich dopadoch a
o tom, či je označenie protikrízové
vhodným pomenovaním, píšeme v
článku Boj na nesprávnom fronte.
Pozrite si tiež článok Zlaté rekordy a Zlato je späť, ktoré hovoria
o tom, ako zlato, nazývané aj zlé
svedomie centrálnych bankárov, reaguje svojimi
cenami na súčasné dianie.
Pred rokom som editorial končil slovami: kríza nekríza, idú Vianoce. Platí to aj dnes, a preto vám,
našim čitateľom, prajem pokojné a láskou naplnené vianočné sviatky v spoločnosti ľudí, ktorých
máte radi, a rozvážny krok do nového roka.

Plytvanie štátu v treťom štvrťroku 2009
INESS, Tlačová správa

INESS dnes aktualizoval internetovú databázu
Plytvanie štátu (www.plytvaniestatu.sk) o prípady
plytvania a klientelizmu, ktoré sa objavili v tlačených médiách v treťom štvrťroku 2009. Počas obdobia júl až september 2009 monitoring INESSu
zachytil prípady plytvania v celkovej hodnote 1,2
miliardy Sk (40 mil. Eur) a klientelizmu vo výške 1,1
miliardy Sk (36,3 mil. Eur).
Ani celosvetová finančná kríza neprinútila slovenskú verejnú správu výraznejšie pritiahnuť opasky
a významne obmedziť objem peňazí daňových poplatníkov, ktoré sú používane neefektívne alebo pri

použití ktorých existuje podozrenie z klientelizmu.
Mieru mrhania verejnými zdrojmi na Slovensku
dokumentuje aj nedávny „úspech“ Slovenska, keď
sa škandál s „nástenkovým tendrom“ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja dostal aj do
zoznamu 50 príkladov plytvania v Európskej únii,
ktorý zostavil britský think tank Open Europe.
Novinári svojou prácou pomáhajú odhaľovať zlyhania politikov a zamestnancov v štátnej správe.
Aj v treťom štvrťroku prispeli svojimi článkami k
tomu, že boli zrušené pochybné tendre na sanitky
či tzv. popolčekový tender, čím sa zabránilo klien-
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telizmu v celkovej hodnote 3,2 mld. Sk (105
mil. Eur).
Príkladom plytvania štátu, ktoré v prípadoch
zverejnených v treťom štvrťroku 2009 dosiahlo celkovú sumu 1,2 miliardy Sk (40 mil.
Eur), je vyplatenie 149 miliónov Sk (5 mil.
Eur) z účtov Veriteľa koncom roku 2006 spoločnosti Technopol na základe pochybnej
zmluvy. Takisto predražené právne zastupovanie Ministerstva financií v arbitrážnom
spore o Bratislavskú cvernovú spoločnosť
alebo aj Audi A6 za 53 tisíc Eur pre vedúcu

služobného úradu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorá má
podľa uznesenia vlády nárok na vozidlo v
cene do 16 600 Eur.
Tendre a rôzne nákupy verejnej správy so
závažným podozrením z klientelizmu zverejnené v období júl až september 2009
dosiahli celkom 1,1 miliardy Sk (36,3 mil.
Eur). Jedným z príkladov tendra, kde existuje významné podozrenie z klientelizmu, je v
marci vypísaný tender Ministerstva školstva
na obstaranie nových učebníc v celkovej

Porovnanie
Tabuľka hanby alebo solidarity?
Tabuľka porovnáva maximálne výšky sadzby
dane z príjmu fyzických osôb v rokoch 1995
a 2008. Len Portugalsko v tomto období
sadzbu zvýšilo, až na výnimky sa maximálne
sadzby znižovali. Rekordérom je Bulharsko
(pokles o 40 percentuálnych bodov). Dánsko má najnižšie odvody v únii, príspevky na
sociálny štát tak občania odvádzajú hlavne
formou daní.
Pri posudzovaní maximálnych sadzieb treba
brať do úvahy aj fakt, že vymeriavací základ
sa medzi krajinami významne líši (napr. 15%

sadzba dane v ČR sa počíta z celkových nákladov na prácu, nie z hrubej mzdy ako v
SR). Výška sadzieb zároveň ukazuje, že rovnaká sadzba dane je v únii stále výnimočným javom. Zdá sa, že i napriek nespornej
výslednej progresivite daňového systému s
rovnakou sadzbou (tretina zamestnancov
zaplatí 80% daní), je systém progresívnych
sadzieb „populárnejší“, rovnostárskou verejnosťou považovaný za spravodlivejší.
Zdroj: Taxation trends in the European union

Výdavky štátu
Náklady na administratívu EÚ
Celková suma: 8,5 mld eur (na rok 2010)
Suma na jedného obyvateľa únie: 17 Eur
Popis: 6% zo 141,5 mld. eur by mala EÚ
minúť na administratívu, v ktorej významný
podiel pripadá na mzdy zamestnancov.
38 000 zamestnancov inštitúcií Európskej
únie aktuálne požaduje rast platov o 3,7%.
Valorizáciu platov navrhuje Európska komisia, podľa dostupných informácií na základe rastu platov vo verejnej správe v ôsmich
krajinách EÚ a na základe zmeny indexu
životných nákladov v Bruseli. Valorizácia je
v porovnaní s aktuálnou ročnou infláciou
0,5% iste štedrá, preto niet divu, že vzbudila
nechuť v samotných členských krajinách a
12 z nich sa rozhodlo zablokovať taký nárast
miezd. Štedré zvyšovanie miezd bije do očí
aj s rastúcou (alebo vysokou) nezamestnanosťou a v podstate absentujúcim reálnym

rastom miezd. Za valorizáciu svojich miezd
sú však bruselskí úradníci bojovať aj štrajkom. Pritom sa jedná o valorizáciu základných mesačných platov výške od 2 556 do
17 697 eur. Zamestnanci Bruselu rozhodne
nepatria medzi slabo platených, majú ešte
mnoho iných finančných výhod, napríklad
dotované školy, či prídavky na dieťa vo výške
350 eur.
Odborári už odmietli návrh na 2% valorizáciu a vopred neupresnené zvyšovanie v
ďalších rokoch. Podľa dostupných informácií sa komisia chystá dať členské štáty za
zablokovanie valorizácie Európskou radou
a nedodržanie dohodnutých pravidiel na Európsky súdny dvor. Prípadne jednanie bude
nanajvýš zaujímavé, však valorizácia miezd
sa týka aj samotných sudcov.

hodnote 3,2 mil. Eur. Tender vyhrali subjekty
s vyššou cenou, pričom už v zápisnici z prvého kola boli žltou farbou vyznačené subjekty,
ktoré nakoniec vyhrali druhé kolo.
Bratislava, 27.11. 2009
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
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Boj na nesprávnom fronte
Richard Ďurana

Pri pohľade na vývoj nezamestnanosti na Slovensku by správy o raste silných svetových
ekonomík v treťom kvartáli tohto roku nemali
byť dôvodom na otváranie šampanského. Z
dvoch dôvodov. Za prvé, napnuté svaly amerického a západoeurópskych hospodárstiev
s veľkou pravdepodobnosťou spľasnú po
odznení fiškálneho dopingu, ktoré do nich
vo forme najrôznejších stimulov napichali
jednotlivé vlády. Za druhé, nezamestnanosť
reaguje na situáciu v hospodárstve s určitým
oneskorením, čoho dobrým príkladom je jej
vývoj s USA.
Napriek tomu, že v uplynulom kvartáli americké hospodárstvo po ročnom čakaní konečne vykázalo rast, nezamestnanosť sa
vyšplhala na 10,2 percenta, čo je najviac od
roku 1983.
Nezamestnanosť u nás medziročne stúpla o
viac ako polovicu na 12,4%, stále sme však
na tom lepšie ako Španieli, Íri či pobaltské
krajiny.
Nikto nespochybňuje skutočnosť, že hospodárske spomalenie najvýkonnejších ekonomík na svete muselo zamávať aj malou
slovenskou ekonomikou s adekvátnym dopadom na trh práce. O čom sa už ale polemizovať dá, je prístup vlády pri navrhovaní
riešení, ktoré majú negatívne dopady krízy
na zamestnanosť zmierniť.
Jarná vlna opatrení na boj s krízou (výraz

protikrízový by bol vzhľadom na efekt zavádzajúci) priniesla viac než 70 opatrení.
Po šrotovnom, ktorým sme sa vyskladali na
podporu nemeckým automobilkám a o negatívach ktorého písala aj Európska centrálna banka, a po financovaní tzv. sociálnych
podnikov, ktoré nielenže predstavujú štátom
dotovanú umelú konkurenciu zdravo fungujúcim firmám, ale aj spôsobom financovania
a výberom subjektov predstavujú hrozbu, že
budeme musieť do Európskeho sociálneho
fondu vracať desiatky miliónov eur, prichádza zimná vlna opatrení, ktorými sa máme
nezamestnanosti postaviť.
Na rokovaní vlády pred tromi týždňami sa hovorilo o návrhu predĺžiť obdobie poberania
dávky v nezamestnanosti. To si samozrejme
vyžiada nemalé peniaze. Následne premiér
vyzval ministrov, aby predložili alternatívne
návrhy, či sa tieto prostriedky nedajú využiť
efektívnejšie pri vytváraní nových pracovných miest. Tento prístup treba pochváliť,
porovnávanie alternatívnych nákladov by
malo predchádzať akejkoľvek alokácii verejných prostriedkov.
Aké sú ale predložené alternatívy? Okrem
toho, že sú drahšie, nepredstavujú systémovú a plošnú podporu podnikateľov, ktorí
stoja v boji s krízou vo frontovej línii, ale
opäť selektívnu podporu niektorých odvetví
na úkor druhých. Ministerstvo výstavby žiada 120 miliónov eur na dočasné pracovné

miesta v zatepľovaní. Ministerstvo hospodárstva žiada 128 miliónov eur na selektívne investičné stimuly. Ministerstvo pôdohospodárstva zase natŕča dlaň na podporu
biomasy. Mestá a obce chcú podporovať aj
pre ne výhodné verejnoprospešné práce, či
predĺžiť aktiváciu na rok.
Dobrou ukážkou schizofrenického prístupu
vlády k boju proti rastúcej nezamestnanosti
je však zvýšenie minimálnej mzdy o 4,1%.
Problémom sú tiež vysoké odvody, ktoré u
nás neúmerne predražujú najmä lacnú prácu. Toto sú v skratke ďalšie dve alternatívy,
na ktoré už vo vláde akosi tradične nezostalo
miesto, a pritom priestor existuje. Zdvihnutým varovným prstom by pre našu vládu mal
byť bulharský príklad. Bulhari majú nielenže
nižšie dane ako my, čím lákajú zahraničný
kapitál, ale tamojšia vláda tiež reaguje na
krízu plošnými opatreniami. Rozhodla, že v
budúcom roku sa nebude zvyšovať minimálna mzda. Podnikateľské prostredie zlepšuje
aj znížením základného kapitálu povinného
pre registráciu s.r.o. na 1 euro. A zachovávanie starých, ale aj vytváranie nových pracovných miest podporuje v budúcom roku
znížením sociálnych odvodov o 2%. Priestor
aj inšpirácia teda je. Už len ich uchopiť za tie
správne pačesy.
Pravda, 1. 12. 2009

Zlato je späť
Juraj Karpiš

„Barbarský prežitok“ pochovaný v 20. storočí predčasne asi najznámejším britským
ekonómom Johnom Maynardom Keynesom
vstal z mŕtvych. V týchto dňoch dosahuje
historické rekordy vo viacerých svetových
menách. Zlato sú peniaze. Je to tak už tisícročia. Jeho monetárnu funkciu takmer
40 ročný experiment s papierovými, ničím
nekrytými peniazmi neohrozil.
Dnes sa zdá, že je to práve naopak. Hovoriť
o tom, ako rastie cena zlata, ale nie je úplne

presné. Nerastie totiž cena zlata, ale klesá
hodnota papierových peňazí. Centrálne
banky ich totiž chrlia do obehu v úctyhodných množstvách a zlata pribúda tempom
len 1-2% za rok. Počet peňažných jednotiek
na jednu uncu tak rastie. Ak vynecháte papierové peniaze, potom sú ceny tovarov vyjadrené v uncách zlata pomerne stabilné,
prípadne mierne klesajú. Rovnako ako pred
sto rokmi si aj dnes môžete za uncu zlata
(800 eur) kúpiť na mieru šitý oblek, výlet cez

Atlantik v ekonomickej triede, koňa alebo 30
fliaš kvalitnej whisky. V starovekom Ríme sa
údajne za uncu zlata dala kúpiť toga a pár
sandálov.
Jedno z investičných pravidiel hovorí, že v
zlate by ste mali mať toľko percent svojho
majetku, akú pravdepodobnosť prisudzujete
kolapsu finančného systému. Súdiac podľa
terajšej popularity zlata si momentálne mnoho investorov myslí, že toto číslo je vyššie
ako nula. Pritom už dávno nejde iba o zlatom posadnutých podivínov, často hanlivo
označovaných ako „gold bugs“. Tonu zlata a
húfu akcií zlatých spoločností nedávno kúpil
miliardár a úspešný manažér hedžového
fondu John Paulson. Ba čo viac, zlato začali
hromadiť aj centrálne banky plné keynesiánskych ekonómov. Centrálne banky tento rok
prvýkrát od roku 1988 kúpia viac zlata než
ho predajú. Tušia niečo?
SME, 7.12. 2009
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Dubajský budíček
Juraj Karpiš

Oficiálne štatistiky v USA a v najväčších európskych ekonomikách potvrdili v treťom
štvrťroku rast hrubého domáceho produktu
oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Recesia
je teda papierovo za nami a do dverí sa tlačí
optimizmus.

darmo“, ktoré púšťajú do sveta centrálne
banky, nafukujú všakovaké nové bubliny a
aj vďaka nim sú napríklad akcie po ročnej
recesii a takmer neexistujúcich ziskoch z
hľadiska historických priemerov paradoxne
nadhodnotené.

Po vyše roku takmer výlučne negatívnych
ekonomických správ sa nemožno čudovať
chuti radovať sa aj z drobností. Ľudia sú už
krízy prejedení a konečne chcú počuť o tom,
ako politik po urputnom a vôbec nie lacnom
boji konečne zdolal stohlavého krízového
draka. Optimistické naladenie a predvianočná nákupná atmosféra však nemusia zodpovedať ekonomickej realite okolo nás.

To, že optimizmus týkajúci sa budúceho vývoja svetovej ekonomiky a dôvera v stabilitu

Pozitívne čísla HDP, asi jediný ekonomický
indikátor vykazujúci naozaj pozitívne hodnoty, boli totiž vybojované za vysokú cenu,
ktorú skôr či neskôr zaplatíme. Šrotovné v
USA, Nemecku, na Slovensku alebo oprava
historických pamiatok vo Francúzsku síce na
chvíľu nafúknu štatistiky, no tieto programy
sa nutne raz musia skončiť, a potom bude
musieť vozík ekonomiky ťahať opäť iba somárik súkromnej sféry. A ten stále nie je v
dobrom stave. Americký spotrebiteľ musí
šetriť, britský zbankrotoval, európsky nikdy
veľmi nerozhadzoval, čínsky je stále príliš
chudobný a ten japonský je v kóme. Nezamestnanosť ďalej rastie a banky sa bezradne pozerajú na obrovské straty vo svojich
súvahách. Nákladné vládne stimuly kradnú
peniaze súkromnej sfére a prinášajú prísľub
vysokých daní, čo oslabuje chuť investorov
púšťať sa do nových projektov. Peniaze „za-

finančného systému sú tak trochu predstierané a investori v hĺbke duše údajnému
obratu zatiaľ príliš neveria, nedávno preveril
Dubaj. Nejednému americkému bankárovi
musel na Deň vďakyvzdania zabehnúť sviatočný moriak, keď si na svojom smartphone
prečítal správy o tom, že dubajská štátna
investičná spoločnosť Dubai World oznámila
neschopnosť splácať svoje záväzky. Chuť do
jedla v ten deň stratili určite vedúci predstavitelia americkej banky Citigroup, ktorá po
tom, ako ju pred krachom svojimi peniazmi
zachránili americkí daňoví poplatníci, požičala v decembri 2008 práve Dubaju 8 mi-

liárd amerických dolárov. No nedali by ste
peniaze na také perspektívne projekty, ako
je halové lyžovanie v jednom z najteplejších
miest na svete, umelé nákladne vybudované
pieskové ostrovy v tvare paliem len pár kilometrov od úplne prázdnych plání či drahé
superluxusné hotely v strede ľudoprázdnej
púšte?
Ohrozených je asi 60 miliárd dolárov, pričom
najviac Dubaju napožičiavali údajne európske banky. Fakt, že 60 miliárd, čo je len 1,8
percenta odhadovaných strát svetových finančných inštitúcií z krízy, vystrašilo trhy a
stalo sa správou číslo jeden, naznačuje, že
to so svetovým finančným systémom stále
nie je úplne v poriadku. Pritom centrálne
banky ešte ani nezačali pacientovi odoberať
barly extrémne nízkych úrokových sadzieb a
množstva nových peňazí. Európska centrálna banka o tom zatiaľ iba hovorí a tá americká sa tvári, akoby tu nulový úrok pre finančné inštitúcie už mal byť naveky.
Nie, ešte to nemáme úplne za sebou. Finančný armagedon, aký sme zažili koncom
roku 2008, keď Bill Gross, šéf najväčšieho
dlhopisového fondu na svete, volal z práce
domov manželke, nech okamžite vyprázdni
všetky ich bankové účty, je bohužiaľ ešte stále jedným z možných scenárov.
Zlato – zlé svedomie centrálnych bankárov –
svojimi historickými cenovými rekordmi iba
súhlasne prikyvuje hlavou.
.týždeň, číslo 49/2009, 7.12. 2009

Malý krok vpred
Radovan Ďurana

Nestáva sa často, aby v parlamente zaznel
návrh týkajúci sa vyplácania starobných
dôchodkov, bez zvýšenia nárokov na rozpočet poisťovne.
Predniesla ho poslankyňa KDH Monika Gibalová. Návrh upravuje metódu valorizácie
dôchodkov, ktorá doteraz rovnakým percentom zvyšovala dôchodok na úrovni 6 000 Sk
ako aj 25 000 Sk.
Týmto spôsobom dochádza k zvyšovaniu podielu nákladov na výplatu vysokých dôchodkov. Zásluhovosť sme označili za jednu z
hlavných príčin rastu deficitu Sociálnej poisťovne. Hoci nový návrh nemení priznávanie
dôchodkov zásluhovou metódou, upravuje
aspoň valorizáciu zásluhových dôchodkov
tak, že vysoké dôchodky rastú pomalšie.
Vzorec valorizácie dôchodkov, by podľa Gibalovej mal pozostávať z dvoch krokov:
A) valorizácia „oslabenou“ švajčiarskou metódou pre všetky dôchodky rovnako: 1/4*in-

flácia +1/4* rast priemernej mzdy
B) rast dôchodku o pevnú sumu, ktorá sa
zistí valorizovaním priemerného dôchodku v
čase t (všetky dôchodky sa zvýšia o rovnakú
pevnú sumu)
Priemerné dôchodky sa tak majú valorizovať rovnakým spôsobom ako doteraz, nižšie
dôchodky sa budú rýchlejšie približovať priemerným dôchodkom, a vyššie dôchodky sa
budú valorizovať pomalšie.
Výsledkom by bolo čiastočné znižovanie miery zásluhovosti a solidárnejšie dôchodky.
Znižovanie zásluhovosti a posilňovanie solidarity v dôchodkovom systéme je rozhodujúca cesta k finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. To v preklade znamená
zastavenie prudkého rastu výdavkov. Tento
návrh by bol síce iba malým krokom vpred,
keďže by pravdepodobne nedokázal zastaviť
rast výdavkov dôchodkového systému, akurát presúval tento rast k ľuďom poberajúcim

priemerné a nižšie dôchodky. Pozitívna je
však iste snaha začať nahlas diskutovať o
zásluhovosti.
Škoda, že parlament o ňom odmietol diskutovať. Ak túto inštitúciu môžeme vôbec
považovať za parlament. Zo 150 poslancov
sa 67 zdržalo hlasovania, odmietlo vyjadriť
svoj názor.
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Železničné zľavy
Juraj Galvánek

Maďarská vláda plánuje úspory na železniciach. Jedným z dôvodov je fakt, že iba 15 percent cestujúcich
platí plné cestovné, ostatní využívajú rôzne druhy zliav.
Železnice tým pádom pokryjú iba 18 percent nákladov
príjmami z cestovného. Okrem zvýšenia cestovného,
zmenšenia alebo zrušenia mnohých zliav sa zavádza
povinná registrácia bezplatných ciest. Dôvodom je
prehľad o ich využívaní.
Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) síce pokrýva 30,5 percent nákladov tržbami z cestovného, ale
adresnejší a prehľadnejší systém zliav by jej rozhodne
neuškodil. Počet cestujúcich platiacich plné cestovné
by mohla odhadnúť maximálne z cestujúcich, ktorí aspoň nejaké cestovné platia. ŽSSK nevie, na koľko ciest
a na akých tratiach sú využívané železničné preukazy
(tzv. režinky), čo znamená okrem skreslených štatistík
reálneho využívania spojov aj otázny pôvod čísla o celkovom počte prepravených osôb za rok.
Ďalším problémom je samotný fakt množstva vystavených železničných preukazov. Počet zamestnancov
ŽSSK, ŽSR a Cargo bol 33 155 ku koncu roka 2008.
Takmer toľko isto preukazov vlastnia ľudia, ktorí na
železnici nikdy nepracovali - rodinní príslušníci aktuálne disponujú 31 931 preukazmi. K tomu treba ešte
prirátať režinky za zásluhy - bývalí zamestnanci majú
15 727 preukazov. Celkový počet režiniek je však 91
750 kusov, to jest o 10 937 viac ako je počet vyššie
vymenovaných skupín. Zvyšok preukazov vlastnia zamestnanci Železničnej polície, ministerstva dopravy a
nevedno kto ešte presne.
Takmer 100 000 ľudí cestuje vlakmi len za cenu vystavenia tohto preukazu, ročne v priemere 24 eur. Všetci
ostatní (teda aj študenti či dôchodcovia s nárokmi na
zľavy) zaplatia v priemere 54 eur ročne za všetky cesty
vlakom.
Pri rovnakej dotácii zo štátneho rozpočtu by tak cestovné mohlo byť nižšie, keby štátne podniky nezvýhodňovali svojich zamestnancov a ich príbuzných. Platiaci
občania sa de facto skladajú na zľavy pre majiteľov
preukazov. A to už prispievajú na železnice ako daňoví
poplatníci, pretože zo štátneho rozpočtu dostáva ŽSSK
zhruba 166 mil. eur ročne. Každý občan Slovenska
bez ohľadu na to, či dráhy používa, alebo nie, prispeje
na lacnejšie cestovné z daní v prvom rade majiteľom
železničných preukazov a to 33 eur ročne.
Zaujímavý je aj fakt, že nárok na preukazy majú aj zamestnanci ministerstva, Carga či ŽSR. ŽSSK platí ŽSR
za využívanie ich tratí, pričom zadarmo prevážajú jej
zamestnancov.Tí umelo zvyšujú dopyt po železničnej
preprave ako celku a tým pádom aj náklady železníc,
na ktoré prispievame všetci. Racionálne zdôvodnenie
ostáva záhadou. Podobne je to ale aj pri samotných
zamestnancoch ŽSSK. Tí totiž majú pri cestovaní do
práce nárok na voľný lístok aj bez vlastnenia železničného preukazu. Ten teda k výkonu svojej práce a preprave na svoje pracoviská nepotrebujú.
Železničiarsky benefit je teda významným plusom ku
mzde, ktorá je mimochodom vyššia ako mzda priemerná. V ŽSSK konkrétne 791,4 eur. Z akého dôvodu
potrebujú nadpriemerne zarábajúci zamestnanci podobné benefity financované ostatnými daňovými po-

platníkmi, pričom ani nevieme v akom rozsahu sú využívané? Obdobná situácia by
nastala, keby Pošta umožnila svojim zamestnancom neobmedzene za symbolický
ročný poplatok posielať poštu.
Na záver ešte zopár grafov z materiálov ministerstva dopravy, ktoré ukazujú najhoršiu kondíciu železníc spomedzi všetkých porovnávaných krajín (najmä rozdiel
oproti Česku a Maďarsku je markantný), hlavne prezamestnanosť a neefektívnosť
pri samotnej preprave cestujúcich:
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Zlaté rekordy
Juraj Karpiš

Historicky rekordné nominálne ceny zlata (v cenách upravených o
infláciu má zlato k rekordu ešte pomerne dlhú cestu) v amerických
dolároch, britských librách a eure, ktoré táto komodita práve teraz
dosahuje je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa pozreli na pár
zlatých faktov.

Z vyššie uvedených mali koncom prvého štvrťroku 2009 viac ako
1000 ton nasledujúce centrálne banky a Medzinárodný menový fond
(IMF):

Kto sú najväčší producenti?

Zdroj: Financial Times

Zdroj: World Gold Council
Aké je v súčasnosti celkové množstvo zlata nad povrchom zeme a
akú má formu?

Zaujímavým javom dokumentujúcim rastúcu popularitu zlata medzi investormi je aj raketový nástup presne pred piatimi rokmi vzniknuvšieho fondu StreetTracks Gold Shares - GLD (tzv. Exchange Traded Fond zameraný na kopírovanie ceny zlata, investor sa nákupom
jednej akcie fondu stáva majiteľom jednej unce fyzického zlata), ktorého držba zlata vyskočila z nuly na dnešných 1 121 ton. To je viac
ako má napríklad čínska, švajčiarska, japonská, ruská, európska
alebo indická centrálna banka. Individuálni investori sa tak stávajú
dôležitým faktorom pri určovaní ceny zlata na svetových trhoch.
Takto vyzerá zlato majiteľov akcií fondu GLD:

Zdroj: WGC
Vzhľadom na monetárnu funkciu zlata sú tradične najväčšími držiteľmi zlata centrálne banky. Ktoré ho majú najviac?

Zdroj: Financial Times

A ešte trhová kapitalizácia zlatého sektora v porovnaní s vybranými
firmami alebo odvetviami.

Aktuálne.sk, 25.11. 2009
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Diskusné fórum: Zvyšovanie daní ako riešenie problémov krízy?
Dňa 14. decembra 2009 sme spolu s Konrad Adenauer Stiftung zorganizovali v a4 nultom priestore (bývalý V-klub) v Bratislave diskusné fórum na tému Zvyšovanie daní ako
riešenie krízy? Cieľom bolo iniciovať verejnú
diskusiu na tému, či je možné finančné hospodárenie verejnej správy vyrovnať vnútornými úsporami, alebo je nevyhnutné zvyšovať
dane s cieľom posilniť príjmy štátu.
Na fóre so svojimi prednáškami vystúpili:
Ing. Viktor Novysedlák, Odbor daňových
príjmov a fiškálnych analýz IFP, Ministerstvo
financií SR

Viktor Novysedlák

Richard Sulík

Anton Marcinčin

všetci panelisti

Ing. Richard Sulík, ekonóm, predseda SaS
Ing. Anton Marcinčin, ekonóm, podpredseda KDH
Diskusiu moderoval Mgr. Radovan Ďurana,
analytik INESS
Videozáznam z diskusného fóra si môžete
pozrieť na našej internetovej stránke www.
iness.sk, na ktorej tiež nájdete powerpointové prezentácie všetkých panelistov.

Cena štátu
Odvody do všeobecného
rozpočtu EÚ
Na zdroje európskych fondov sa neskladajú len nemeckí, francúzski či britskí daňoví poplatníci, ale aj
slovenskí. V budúcom roku by sa odvod do všeobecného rozpočtu EÚ mal vyšplhať takmer na miliardu
eur. V prepočte tak každý Slovák do Bruselu posiela
vyše 5 tisíc korún. I napriek tomu, že v absolútnom vyjadrení získame pravdepodobne z fondov podstatne
viac, ako do nich odvedieme, nemusí to ešte znamenať, že sme si polepšili. Príkladom môžu byť predražené interenetové stránky operačných programov, či
neefektívna podpora sociálnych podnikov.

www.cenastatu.sk

Zaujímavá internetová adresa
Študovňa Google

Ak sa vám nezdá ako novinári interpretujú výsledky niektorých vedeckých štúdií a máte pochybnosti o ich
záveroch, dnes si už názor môžete veľmi ľahko vytvoriť aj sami prečítaním originálnych vedeckých článkov a výsledkov experimentov. Vďaka
patrí internetu a ďalšiemu šikovnému projektu od firmy Google - Google Scholar. Táto stránka umožňuje vyhľadať predmet v dostupných
vedeckých štúdiách z rôznych oblastí. Skúste napríklad vitamin C...

http://scholar.google.sk/
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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. Na konci novembra sme o Cene štátu
prednášali na stredných školách v Piešťanoch a Topoľčanoch a v decembri vo Zvolene a v Žiari nad Hronom.
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.

Pro/Anti Market
Pro MARKET
Minimálny kapitál 1 euro
V Bulharsku sa znížil požadovaný minimálny
kapitál pri zakladaní spoločností s ručením
obmedzením na 1 euro. Prvá publikácia,
ktorá popisovala obmedzujúcu úlohu minimálneho kapitálu a ukázala jej neférovú
sociálnu funkciu bola uverejnená v Británii
v 80-tych rokoch autorom Brahamom Bannockom.
V Bulharsku bola prvýkrát navrhnutá táto
reforma už v roku 1996, ale trvalo až 13 rokov, kým sa prijala. Podľa inštitútu IME bol
jedným z dôvodov odkladania tejto úpravy
obavy a lobbing existujúcich spoločností, nakoľko táto úprava prináša stimulačný efekt
na podnikateľské prostredie a vznik nových
obchodných spoločností.
Na Slovensku sa vláda snaží podporiť podnikateľské prostredie ohrozené krízou vládnymi opatreniami, do ktorých dáva milióny
eur. Len na stimuly pre malé a stredné podniky je vymedzených 8 mil. eur, na zlepšenie
prístupnosti prostriedkov pre rozvoj a financovanie programov malých a stredných podnikov je vymedzených až 124 mil.eur. Pritom
podobnou zmenou legislatívy by podporila
podnikateľské prostredie úplne bez nákladov.
Na základe čoho predvídať bublinu v realitách?
Mnohokrát zaznelo tvrdenie, že ekonómia
zlyhala, pretože nedokázala predpovedať finančnú krízu, resp. najmä jej dôsledky pre
hospodárstvo. Nie všetci ekonómovia zlyhali.
A človek ani nemusí byť ekonóm, aby si všimol, že niečo nie je v poriadku. Ako príklad
uvádzame jednu odpoveď majiteľa menšej
španielskej developerskej firmy pôsobiacej
aj na Slovensku. Celý rozhovor bol publikovaný v prílohe časopisu Trend:

Na základe čoho ste v roku 2005 prišli na to,
že to už ďalej nepôjde?
Priebežné analyzovanie spoločnosti a našej
činnosti. Ilúzií nás zbavil jeden náš projekt
obytného domu, kde sme chceli kupovať
pozemok na druhú fázu. Keby sme ten rok
a pol, čo sme stavali prvú fázu, nerobili vôbec nič, bez zodpovednosti a starostí, len na
pozemku by sme zarobili viac než na celej
budove. Tento šok nás donútil zastaviť sa a
zamyslieť nad tým. Logicky to nedávalo žiaden zmysel. Keď sme sa potom rozhliadali
po nových projektoch, pri prepočtoch, kam
sa dokážeme s cenou bytu dostať, si ani najnižší výsledok nemohol dovoliť ani najlepšie
zarábajúci človek v celej firme. Vtedy sme si
povedali, že toto nie je zdravá situácia.

ANTI MARKET
Grécky problém
Ako zistíte, že verejné financie nejakej krajiny sú na tom naozaj zle? Tak, že jej minister financií ubezpečuje svet vo Wall Street
Journal, že všetko dobre dopadne. Článok
bol zverejnený 30. novembra. V pondelok
7.12. ratingová agentúra Standard & Poor’s
pohrozila Aténam znížením ratingu, v utorok
8.12. ratingová agentúra Fitch Ratings znížila Grécku rating na BBB s negatívnym výhľadom. Grécko sa tak stalo prvou krajinou eurozóny, ktorej štátny dlh nemá ani investičný
rating A (Slovensko má u Standard & Poor’s
rating A+).
Prečo by nás to malo zaujímať? Ak im pomôže Európska centrálna banka, pôjde to aj z
našich vrecák.
Demokracia a lá EÚ
500 miliónov obyvateľov Európskej únie má
nového Európskeho prezidenta. Účasť vo
voľbách bola – 27 ľudí. Pre porovnanie: v
Českej republike, kde nemajú priamu voľbu
prezidenta, volilo v minulom roku preziden-

ta 279 prítomných poslancov a senátorov.
U nás sa na aprílových voľbách prezidenta
v druhom kole zúčastnilo 2,24 milióna voličov.
Musíme mať drahšieho prezidenta
A ako upozorňuje belgický denník De Netto, európsky prezident bude drahší ako ten
americký. I napriek tomu, že vo všetkých relevantných ukazovateľoch, ako je veľkosť rozpočtu, zodpovednosť voči verejnosti, rozsah
právomocí, či velenie armáde, je postavenie
európskeho prezidenta podstatne slabšie.
Zarábať by mal 350 000 eur ročne (10,5
mil. Sk), platiť daň 25% a slúžiť by mu malo
22 asistentov na čokoľvek a 10 ochrankárov. Obama dostáva „slabých“ 269 000
eur. Celkové náklady na nového prezidenta
presiahnu 6 miliónov eur. To je však suma
až podozrivo porovnateľná s nákladmi na
kanceláriu prezidenta, ktorý myslí národne
a cíti sociálne s rozpočtom 3,9 milióna eur
ročne. Vysvetlenia sú možné dve. Alebo sa
slovenský prezident má nad pomery, ale ten
európsky ešte neprezentoval celý rozpočet
svojho úradu. Pritom pravdivé budú asi obe
časti predchádzajúcej vety.

PODPORTE INESS!
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“.
Srdečne Vám ďakujeme.
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