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„Štátne prerozdeľovanie úplne
otupuje charitatívne motívy
majetnejších. Nazdávajú sa, že
na poskytovanie prostriedkov
na charitu neexistuje dôvod,
keďže si túto úlohu prisvojil
štát. Dobrovoľná charita je zvyčajne dočasná a je poskytovaná s cieľom pomôcť prijímateľovi k sebestačnosti. Avšak ak
podporu rozdáva štát, stáva sa
trvalou, ponižujúcou a udržuje
prijímateľa v stave závislosti.“
Murray N. Rothbard
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Editorial

Richard Ďurana
Odštartovali sme spoločne nový rok, ktorý sa okrem
volieb ponesie aj v znamení zimnej olympiády a
futbalu. Za uplynulé obdobie sa toho udialo naozaj dosť, čomu nasvedčuje aj rozsah januárového
Market Finesse. Na úvod niekoľko informácií ohľadom pripravovaných projektov INESS. Na začiatok
apríla pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra
banky vzdelávacie podujatie pre vysokoškolských
študentov škôl s ekonomickým zameraním. Seminár Rakúskej ekonómie - Ekonómie, ktorá predpovedala krízu, je určený 30-tim študentom a pôjde
o 4-dňové podujatie naplnené zaujímavým obsahom, na ktorom vystúpia okrem našich aj zahraniční prednášajúci. Detailné informácie ako aj návod
ako sa na seminár prihlásiť nájdete na strane 8. Na
konci júna budeme organizovať tradičný The Liberty Camp s medzinárodnou účasťou ako účastníkov,
tak aj lektorov, naplánujte si dovolenku až po tomto
termíne.

INESS sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% z dane z
príjmu za rok 2009. Tieto prostriedky sú dôležitou
súčasťou financovania našich projektov, a ak sa
spolu s nami nazdávate, že naše projekty prispievajú k zlepšovaniu povedomia a dopadoch štátnych
zásahov na hospodárstvo i život jednotlivcov, venujte nám vaše 2%.
Po dopití posledného pohára silvestrovského šampanského sa naskytol priestor na hodnotenie krokov vlády zameraných na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktorá na Slovensko zavítala v roku
2008 po tom, ako svetom otriasla kríza finančná.
Vláda podľa nás ani zďaleka nevyčerpala všetky
prostriedky na to, aby uľahčila dýchanie podnikateľom, ktorí produkujú hodnoty. Rovnako opatrenia
na trhu práce nijako plošne nepomohli najohrozenejším skupinám pracujúcich, prípadne uchádzačov o zamestnanie. Viac sa dočítate v článku Trefy
vedľa.
Komentovali sme aj prípravu najdôležitejšieho zákona roka, ktorým je štátny rozpočet na ďalší rok.
Už z názvu príspevku, Vláda vytvárala vlani dojem,

že sa nič nedeje, je zrejmé, že vláda má ďaleko
od zodpovedného hospodára a v tomto roku si
naplánovala „prijateľné“ zvýšenie zadlženia len
prostredníctvom rastu príjmov, nie úspor vo vlastných výdavkoch.
Po zbabranom zavedení mýtneho systému sa
ozvali prvým štrajkom ľudia z privátneho sektora
na Slovensku v tomto tisícročí autodopravcovia a
vláda bola prinútená ustúpiť - od začiatku februára na Slovensku platí znížená spotrebná daň na
naftu. Tento krok však nie je zadarmo a spôsobí
výpadok v príjmoch rozpočtu a ako píšeme v článkoch Výnimočný štrajk a Vzrastie spotreba nafty
o 31%?, návrhy na zlučovanie ministerstiev, ktoré
majú výpadok kompenzovať, stačiť určite nebudú.
Posledným výstrelom je aj vládny program stability. V článku Program stability alebo optimizmu? píšeme, prečo ide o ďalší dokument s minimálnym
dopadom, ktorého zaujímavé návrhy so všetkou
pravdepodobnosťou čaká „šuflíkový“ osud.
Zaujímavé veci sa ale nedejú len u nás. Eurozóna zažíva svoj prvý ozajstný existenčný test, ktorý
mu pripravilo Grécko, ako píšeme v článku Grécke
zrkadlo.
Nový rok ale nepriniesol zlé správy len nám, čo
máme v peňaženkách aj grécke eurá. Oveľa bolestivejší bol za oceánom, kde prírodné živly pripravili
o život viac ako dvestotisíc ľudí. Je to tragédia a
vyjadrujeme týmto obetiam i pozostalým úprimnú sústrasť. Ale výpočet obetí nemusel byť ani
zďaleka taký strašný, ako píše v článku Obetí na
Haiti mohlo byť menej americký profesor Walter
Williams. Odpovedá na otázku, ako je možné, že
oveľa silnejšie zemetrasenia si v rozvinutých krajinách berú rádovo nižšiu daň na životoch.
V tomto čísle nájdete aj ďalšie zaujímavé články.
Prajem vám príjemné čítanie.
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Grécke zrkadlo
Juraj Karpiš

S rekordnými cenami poistenia gréckeho dlhu sa
stupňujú špekulácie o možnom bankrote tejto krajiny. Stále nové a stále horšie odhady deficitu verejných financií počas roka 2009 vyčerpali trpezlivosť
mnohých veriteľov. Zatiaľ posledný odhad vo výške
12,7% HDP v kombinácii s dlhom 112% HDP je naozaj už silné ouzo.
Grécko si dlho žilo nad pomery. Využívalo fakt, že si
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ho na základe sfalšovaných štatistík (grécke
HDP v minulosti nafukovali aj príjmy z prostitúcie či pašovania) omylom adoptovala
Európska menová únia. Absencia hrozby
trestajúceho kurzu drachmy vybudila miestnych politikov k nákupnej horúčke s rodinnou kreditkou. Verejné výdavky neodrážali
reálne možnosti stále menej konkurencieschopnej ekonomiky. Voliči si radi zvykli na
vysoké platy štátnych zamestnancov, štedré
dôchodky dosahujú takmer úroveň priemernej mzdy. Kríza však pochovala rozprávku o
jednoliatej eurozóne a investori opäť začali
riziko jednotlivých krajín posudzovať indi-

viduálnejšie. Zrazu objavili, že Grécko nie
je Nemecko, a že nie je úplne jasné, kto
zaplatí dlhy nezodpovedných členov rodiny.
Nepomohol ani Pakt stability a rastu s Maastrichtskými kritériami, ktoré dnes neplní už
ani samotná Európska únia. Skôr ako pevným základom spoločného euro-domu je
iba formalitou dobrou na utíšenie skeptikov.
Samotné Grécko ale určite euro rodinu nerozbije. Na to je príliš malé. Päťkrát väčšie
Španielsko malo deficit v minulom roku rovnako cez 10% HDP, Taliansko má dlh tiež
cez 110% HDP, nehovoriac o kapitálových
čiernych dierach rotujúcich mimo eurozónu

(japonský štátny dlh sa blíži k 200% HDP a
od Grécka 40 krát väčšie USA mali v roku
2009 deficit rovnako cez 12%). O takú veľkú
pozornosť sa Gréci zaslúžili skôr tým, že sú
prvým z pacientov eurozóny, na ktorom sa
otestuje ochota a štedrosť ostatných členov
rodiny. Prípadný grécky bankrot by odhalil,
ako mienia otcovia eura vyriešiť v dobrých
časoch neviditeľný, no teraz o to bolestivejší
rozkol medzi jednotnou monetárnou a samostatnými fiškálnymi politikami.
SME, 1.2. 2010

Porovnanie
Všemohúci?

Aktíva FEDu v miliónoch dolárov:

Ben Bernanke, guvernér americkej centrálnej banky (FED), je podľa magazínu Time
osobnosťou roka 2009. Podľa magazínu
sa mu totiž údajne podarilo zabrániť druhej
Veľkej hospodárskej kríze. Ak veríte, že práve FED svojimi nízkymi úrokmi bol jedným z
najdôležitejších faktorov vzniku bubliny na
americkom trhu nehnuteľností, musí vám
toto zdôvodnenie prísť vtipné. Ben Bernanke bol totiž medzi rokmi 2002-2005 v rade
guvernérov FEDu, čiže Alanovi Greenspanovi v monetárnej expanzii priamo pomáhal a
existenciu bubliny v nehnuteľnostiach až do
trpkého konca tvrdošijne popieral. Podpaľač
je tak dnes v médiách prezentovaný ako
úspešný požiarnik.
No nech to dopadne s veľkou krízou akokoľvek, Time má pravdu v tom, že Bernanke
je momentálne najvplyvnejší muž na svete.
Nik iný totiž nemôže v priebehu pár týždňov
(pozri zmenu aktív FEDu medzi augustom a
októbrom 2008 na grafe), bez priamej kontroly Kongresu či daňovníkov vytvoriť z ničoho
viac ako jeden bilión dolárov (vyše 11 x toho,
čo sa na Slovensku vyprodukuje za rok) a
nakúpiť za ne na trhu reálne aktíva. Ani mierotvorca Barack Obama.

Zdroj: The Big Picture

Výdavky štátu
Dotácia Centru vedecko – technických informácií SR (ďalej CVTI)
Výdavky štátu na prevádzku organizácie v
roku 2008: 99,3 mil. Sk
Počet zamestnancov: 89 (43% nákladov
inštitúcie (bez odpisov novej budovy) tvoria
mzdy
CVIT sídli v budove s obstarávacou cenou
600 mil. Sk.
Popis činnosti: CVTI je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou
verejnou knižnicou Slovenskej republiky
zameranou na technické odbory a vybrané
oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. V roku 2008 malo CVTI 2 872
platiacich užívateľov. Štát teda vynaložil prie-

merne na jedného platiaceho užívateľa knižničných služieb 23 781 Sk. Denne študovne
CVTI navštívilo v priemere 30 ľudí.
V meste pritom sídli mnoho technických
knižníc, napr. Ústredná knižnica SAV, vedecké knižnice na jednotlivých ústavoch SAV, či
knižnice fakúlt vysokých škôl. Tieto rovnako
predplácajú zahraničné knižničné zdroje.
Vytvorenie novej inštitúcie, ktorá má malý
počet návštevníkov nebolo potrebné. Prostriedky mali byť investované do elektronického
prepojenia dostupných zdrojov, a zabráneniu
duplicitných platieb.
Centrum VTI SR začalo koncom roka 2008 v
rámci Operačného programu Výskum a vývoj
s realizáciou národného projektu s názvom

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ),
na ktorý bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) poskytnutý nenávratný
finančný príspevok vo výške 19 916 351,32
Eur (600 mil. Sk). Realizácia projektu je naplánovaná na roky 2008 – 2014.
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Program stability alebo optimizmu?
Radovan Ďurana

Ministerstvo financií pripravilo ďalšiu verziu
Programu stability. Pred vstupom do eurozóny sa tento dokument nazýval Konvergenčný
program, ale ani zmena názvu nezmenila nič
na tom, že pre bežného čitateľa je to nudné
čítanie prešpikované termínmi ako cyklické
saldo, automatické stabilizátory, či štrukturálny deficit. Za zložitými pojmami sa však
skrýva analýza jednoduchej rovnice – príjmy
štátu vs. výdavky štátu.

tu 60%. Takýto limit však de facto povoľuje
neustály rast dlhu v absolútnom vyjadrení,
pričom ekonomické teórie, ktoré by odporúčali dlhodobé deficitné hospodárenie štátu
sa hľadajú len ťažko. Dokonca aj Keynes,
najznámejší agitátor vyšších verejných výdavkov v čase recesie, požadoval v mimokrízových časoch prebytkové rozpočty a teda
znižovanie verejného dlhu.

V prípade Slovenska, a v súčasnosti aj skoro všetkých ostatných krajín EÚ, má pravá
strana tejto rovnice navrch, môžeme hovoriť skôr o nerovnici. Tento materiál preto
navrhuje kroky, ktorými chce vláda dospieť
k rovnováhe, aby ľavá strana nemusela byť
neustále zaťažovaná o premennú s názvom
deficit verejných financií.
Treba povedať, že rozhodujúci kus práce na
dosahovaní rovnováhy máte pred sebou vy,
milí daňoví poplatníci. Od vás sa očakáva, že
v tomto roku zaplatíte o 3,3% viac daní ako
v roku 2009. A do roku 2012 ešte musíte
pridať vo svojom úsilí, lebo podľa rozpočtovej trojročnice musíte splniť plán na 121%
minuloročného výkonu. Návrh opatrení však
predsa len obsahuje aj kontrolné a úsporné
opatrenia na strane štátu, ktoré by mohli daňového poplatníka presvedčiť, že jeho úsilie
nie je len kŕmením bezodného Leviatana.
Neistota v predchádzajúcej vete vyplýva z
toho, že opatrenia nie sú záväzné a pred ich
zavedením budú musieť byť najprv prežuté
v procese politického vyjednávania, ktorý
môže dobrý úmysel načisto vygumovať.
Z kontrolných opatrení určite stoja za zmienku regulácia výšky štátneho dlhu a výdavkové stropy. Hoci konkrétne číslo dokument
neuvádza, minister Počiatek zmienil hodno-

Stanovenie fixnej hranice je síce lepším
ako žiadnym, ale rozhodne nie postačujúcim pravidlom. Hodnota relatívneho podielu
dlhu voči HDP vedie k odvracaniu pozornosti
od skutočného rastu dlhu. Ten, schovávajúc
sa za vysoký rast HDP, vzrástol v prepočte
na obyvateľa za tri roky o 40%, na hodnotu 4360 eur. Ako daňový poplatník pritom
neočakávam, že vláda bude zvyšovať verejný dlh rovnomerne s rastom mojej pridanej
hodnoty (rozumej s rastom HDP). Ak existuje
zodpovednosť voči budúcim generáciám,
tak by sa mala ztelesniť práve vo vyrovnaných rozpočtoch, minimálne v nekrízových
časoch. Z tohto pohľadu by bolo dôležitejšie
ďalšie pravidlo, že rozpočet nesmie skončiť
v schodku, resp. nesmie zvyšovať budúci
dlh, ak HDP rastie.

novené tak či onak, rozhodujúce nakoniec
bude to, kto a ako bude niesť zodpovednosť
za jeho nedodržanie. Pokiaľ nebude možné
vyvodiť osobnú zodpovednosť s adekvátnymi následkami, také pravidlo bude len formálnym cvičením s obmedzeným dopadom
na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
To isté platí pre výdavkové stropy. Kam vedú
pravidlá bez vyvodzovania zodpovednosti za
ich neplnenie nám už ukázali Maastrichské
kritéria.
Zoznam úsporných opatrení je čítaním s
horkastou príchuťou, i napriek tomu, že ide
o potrebné kroky. Centrálne obstarávanie,
štátna agentúra správy majetku, informatizácia, či reorganizácia štátnej správy sú totižto ilustráciou neschopnosti súčasnej vlády
zvyšovať svoju efektívnosť. Takmer všetky je
možné nájsť v podobne optimistických 5 rokov starých dokumentoch. Snáď s výnimkou
navrhovaného projektu vládneho mestečka,
ktoré sa zdá byť túžbou súčasného ministra financií. I napriek tomu, že prínosy koncentrácie ministerstiev, ktoré bežný občan
pravidelne nenavštevuje a najmä v časoch
beznákladovej elektronickej komunikácie,
nie sú zrejmé.
Program stability pripravila vláda, ktorá v
čase krízy nebola rok schopná prijať zákony vedúce k dlhodobým úsporám. To nevyhnutne znižuje váhu navrhovaných opatrení.
Na druhej strane ľavicová vláda plánuje na
európske pomery rýchle znižovanie schodku verejných financií a ich stav má ku gréckej mizérii stále ďaleko. Rozhodujúce však
bude, ako sa k tomuto dokumentu postaví
nová vláda. Bodaj by bola v šetrení razantnejšia.

Nech by bolo ale pravidlo o výške dlhu sta-

.týždeň, č. 6/2010, 8.2. 2010

pristúpiť k ich znárodňovaniu, ako napríklad
u susedov v Rakúsku.

ktoré v boji s krízou naozaj môžu pomôcť,
spočítame na prstoch jednej ruky: zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane, skrátenie
lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov
DPH, zrýchlenie odpisovania majetku, pozastavenie platenia odvodov a znižovanie administratívnych bremien.

Trefy vedľa
Richard Ďurana

Nad Slovenskom sa koncom roku 2008 začali zaťahovať mračná hospodárskej krízy.
Po nevídaných rastoch hospodárstva z predchádzajúcich rokov tento rok prišla búrka v
podobe strmého pádu smerom dolu.
Podľa aktualizovanej prognózy Národnej
banky Slovenska tento rok naša ekonomika
poklesne o 4,8 percenta. Nejde o zapotácanie sa, ktoré by sme si spôsobili sami. Do
priepasti nás ako otvorenú ekonomiku stiahli silné ekonomiky sveta. Na druhej strane,
Slovensko obišla finančná kríza, ktorá tej
hospodárskej predchádzala. Vďaka relatívne
dobrej kondícii bankového sektora nemusela vláda zasahovať sanáciou postihnutých
finančných inštitúcii ako vo väčšine vyspelých krajín západného sveta a nemusela ani

Napriek tomu zasiahla kríza Slovensko pomerne dramaticky. Dokazuje to nielen výrazný pokles priemyselnej produkcie (za prvých
8 mesiacov medziročne o 19,9 %) a tržieb v
takmer všetkých odvetviach (indikátor vybraných hlavných odvetví klesol o 18,7 %), ale
následne aj nárast miery nezamestnanosti
o polovicu.
Na tú situáciu musela, samozrejme, zareagovať aj vláda. Hoci nikto neočakával, že
krízu na Slovensku vyrieši, čakalo sa aspoň,
že zmierni jej dopady na trh práce i hospodárstvo ako celok. Do konca jari navrhla
vláda viac ako 60 takzvaných protikrízových
opatrení. Takzvaných preto, lebo počet tých,

Pri komplexnejšom pohľade na všetky opatrenia možno povedať, že stále chýba sústredenejší dôraz na podnikateľov, ktorí sú
v súboji s krízou v kontaktnej línii. Namiesto toho, aby im vláda v časoch krízy plošne
uvoľnila slučku cestou znižovania nákladov
na prácu, rozhodla sa selektívne prispieť na
odvody niektorým z nich. Namiesto spružnenia Zákonníka práce vláda zvýšila minimálnu mzdu a zakladala sociálne podniky,
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ktoré predstavujú štátom dotovanú umelú
konkurenciu zdravo fungujúcim firmám. Tiež
vytvárajú neudržateľné pracovné miesta,
priestor na korupciu, a predstavujú aj hrozbu, že budeme musieť do Európskeho sociálneho fondu vracať desiatky miliónov eur. V
súlade s rétorikou o kríze spotreby, na ktorej si vylámala zuby aj iniciatíva niektorých
reklamných agentúr (dnes už zabudnutí Bojovníci proti kríze), zaviedla vláda šrotovné,
o ktorého negatívach hovorí nielen Európska
centrálna banka a renomovaní ekonómovia
po celom svete, ale aj samo ministerstvo financií pripúšťa, že pozitívny efekt tohto opatrenia na štátny rozpočet je len dôsledkom
presunu spotreby z budúcich rokov do roku
2009. Budúci rok sa jeho dôsledky prejavia
v plnej nahote.
Ani zimná vlna protikrízových opatrení neprináša systémovú podporu súkromného
sektora, ktorý generuje drvivú väčšinu produkcie a ktorý zamestnáva viac než 80 per-

cent ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Schválený zákon o strategických podnikoch
je hrubým zásahom do vlastníckych práv
a prináša do podnikateľského prostredia
nový zdroj neistoty. Zahraničným investorom
zase ukázal, že ak na Slovensku vláda niečo
chce, môže to ešte stále dostať akýmikoľvek
prostriedkami.
Zaujímavé je aj to, že od jari ani raz nezasadala Rada pre hospodársku krízu. Nevedno,
či je to spôsobené neistotou ohľadom efektivity opatrení, neochotou vymýšľať nové opatrenia či nemým očakávaním rastu za hranicami Slovenska, na ktorom by sa zviezlo aj
Slovensko. Mimochodom, na ňom, a nie na
vládnych opatreniach bude postavený náš
rast v budúcnosti. Vláda dosiahne najvyšší
efekt vtedy, ak nebude rozdávať prostriedky
na stimuloch, ale rovno ich nechá firmám,
ktoré ich vedia použiť najlepšie.

volebný rok nedáva veľa nádejí na opatrenia, ktorých efekty nevidno na prvý pohľad
alebo sa neprejavia hneď. Darmo, ak strieľate naslepo, nemôžete očakávať, že trafíte do
stredu terča.
Článok vyšiel v upravenej podobe
.týždeň, 51-52/2009, 21.12. 2009

Prekvapenie sa teda nekoná, a ani budúci

Výnimočný štrajk
Radovan Ďurana

Zhruba 80% tovaru prepraveného nákladnou
cestnou dopravou pripadá na vnútroštátnu
prepravu. I napriek tomu, že medzinárodná
doprava najazdí viac kilometrov (čo môže
byť z pohľadu výnosov spotrebných daní
rozhodujúce), z pohľadu výkonnosti ekonomiky je kľúčová lokálna doprava. Zhruba tri
štvrtiny jázd v domácej nákladnej doprave je
kratších ako 49 kilometrov. Spotrebné dane
preto podmieňujú rentabilitu prepravy po
Slovensku, a teda nepriamo hospodársky
rast a ceny tovarov. Je samozrejme pravdou,
že aj mýto zvyšuje náklady prepravcov a teda
vplýva na konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Avšak na rozdiel od spotrebnej dane, ktorej výnosy sa rozpúšťajú vo veľkej truhlici
daňových príjmov bez konkrétneho určenia
použitia, mýtne platby sú poplatkom za využitie majetku, určeným na ďalšiu údržbu a
zveľaďovanie cestnej siete. Diskusia sa určite dá viesť o jeho výške, avšak princíp, že
za cesty platia tí, ktorí ich používajú, je ťažko
spochybniteľný.
Plánované zníženie spotrebnej dane na naftu o 9 centov bude znamenať jej pokles len o
19%. Členstvo v EÚ síce bráni vláde ísť nižšie
ako je povolené minimum 0,33 EUR za liter,
otázkou však ostáva, či si slovenské hospodárstvo, i naďalej prudko zaostávajúce za európskym priemerom, môže v čase stagnujúcej ekonomiky dovoliť luxus spotrebnej dane
vo výške 0,39 EUR/l. Táto otázka sa pochopiteľne dotýka aj ceny benzínu, však preprava
osôb je pre ekonomiku porovnateľne dôležitá. V uplynulom období bolo znižovanie spotrebných daní úspešne odkladané na druhú
koľaj. Dokonca aj v časoch rekordných cien
ropy sa riešenia vlády orientovali skôr na re-

guláciu cien, alebo znižovanie marží Slovnaftu. Spotrebné dane z palív boli jednoducho
stabilnou a potichu rastúcou položkou, tvoriacou takmer 13% príjmov vlády. Je jasné,
že ani súčasný návrh na zníženie sadzby sa
nerodil ľahko. Hoci sa ministerstvo financií
za mohutnej podpory prezidenta snaží presvedčiť verejnosť, že na návrhu sa pracuje
už rok a nesúvisí s požiadavkou prepravcov,
takáto snaha je skôr ukazovaním prsta na
seba. Zníženie sadzieb, minimálne preto, že
bolo agendou ešte opozičného Róberta Fica,
ale hlavne pre ich negatívne dopady na ekonomiku, malo byť prijaté nie minulý rok, ale
už v roku 2008. Netreba však zabúdať, že
daňoví poplatníci stále nemajú vyhraté. Premiér totiž svoj ústupok dopravcom predstavujúci výpadok v daňových príjmoch podmienil zlučovaním ministerstiev. Avšak súvislosť

medzi dosahovaním úspor a rušením ministerstiev sa v prípade slovenskej vlády hľadá
ťažko. Výpadok spotrebnej dane a DPH sa
pri nezmenenom záujme o naftu môže vyšplhať až na 4 mld. korún. Nahradiť túto sumu
úsporami by znamenalo napríklad prepustiť
10 000 zamestnancov rozpočtových organizácií, alebo vynulovať prevádzkové náklady
štyroch ministerstiev veľkosti Ministerstva
pre výstavbu a regionálny rozvoj. Posledné
4 roky jasne ukázali, že takýmto spôsobom
súčasná vláda, ktorá s výnimkou rozpočtu
na rok 2010 každým rokom svoje výdavky
na správu zvyšovala, šetriť nedokáže. V tejto
súvislosti stoja za pripomenutie slová, podľa
ktorých rozpočet na rok 2010 bol zostavovaný na krv, s maximálnymi možnými úsporami. Premiérov návrh na šetrenie tak trochu
dehonestuje tieto slová a aktuálna situácia
by sa dala vystihnúť slovami: Začneme naplno a budeme postupne zrýchľovať. Bohužiaľ,
ukazuje sa, že v demokratických krajinách
to inak nejde. Aj vlády Maďarska, Lotyšska,
Írska či kedysi Nového Zélandu iste tvrdili,
že viac sa už šetriť nedá. Až váha príliš vysokého schodku verejných financií vytvára dostatočne silný tlak na to, aby sa pristúpilo k
zásadným úsporám, a nie len kozmetickým
úpravám.
Z tohto pohľadu bol štrajk dopravcov výnimočný. Väčšina takýchto podujatí pred úradom vlády sa totiž končí zvyšovaním verejných výdavkov. Ak skutočne dôjde k zníženiu
spotrebnej dane a k úsporám v spotrebe
vlády, budeme môcť dopravcom zatrúbiť
minútu vďaky.
SME, 18.1. 2010
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Vláda vytvárala vlani dojem, že sa nič nedeje
Radovan Ďurana

Dvadsať rokov od pádu komunistického režimu oslávime rekordným schodkom štátneho
rozpočtu 2 791 mil Eur. Hoci po zohľadnení
inflácie je tento výsledok len o málo horší,
ako bol schodok v roku 2004, rozdiel je v
tom, že minuloročný schodok nevznikol potrebou vysokých výdavkov na nevyhnutné reformy a konsolidáciu, ale naopak neschopnosťou dostať výdavky pod kontrolu.
Aj keď sa schodok vo výške 84 mld. korún
účtovne vzťahuje na uplynulý rok, jeho základy začali vznikať pred niekoľkými rokmi.
Pohoda lesná, ktorá v podobe zázračne
rastúcich daňových príjmov uspávala akékoľvek snahy osekávať výdavky posledné tri
roky (spomeňme si na neuskutočnené znižovanie počtu štátnych zamestnancov, či štátnu realitnú agentúru), nemohla trvať večne.
Hospodár, ktorý v dobrých časoch nenašetril, tak nemá z čoho v zlých časoch čerpať.
4 mld. korún z našich daní nepôjdu ani na
vzdelávanie, ani diaľnice ale len na úroky zahraničným investorom, ktorí schodok za rok
2009 zafinancujú. Spolu s úrokmi za štátny
dlh, ktorý vznikol v predchádzajúcich rokoch,
tak zaplatíme dohromady na úrokoch rekordných 35 mld. Sk (ak vylúčime výdavky
súvisiace s eurofondami, tak každá desiata
koruna rozpočtu pôjde na úroky).
Vláda sa dostala do problémov, lebo v tomto roku jej daňovníci odviedli o 11% menej
daní ako vlani, a hlavne o 19% menej, ako
si naplánovala. A keďže si naplánovala 12%
rast výdavkov, diera bola pochopiteľne na

svete. Áno, je možné argumentovať, že zotrvačnosť byrokratickej mašinérie a neochota parlamentu škrtať povinné výdavky je
tak veľká, že ani najpravicovejší reformátor
by rozpočet za rok nevyrovnal. A že prepad
daňových príjmov bol príliš veľký. To by však
bolo možné tvrdiť len vtedy, keby vôbec nejaká snaha o prispôsobenie výdavkov príjmom
bola. Vláda však prvý polrok strávila čakaním na „presnejšie“ čísla a po prázdninách
sa už hľadelo iba na nový rozpočet. Jesenná

kozmetická úprava nakoniec ponechala výdavky v pôvodnej podobe a vláda tak mohla
pokračovať v rastúcich výdavkoch smerom k
ich konečnému 10,6 % medziročnému rastu. Ekonomiku stimulovala hlavne cudzími
peniazmi, či peniazmi budúcich generácií.
Za fiškálny stimul považuje PPP projekty, no
akosi zabúda na to, že oneskorená výstavba
diaľnic by nemala byť považovaná za stimu-

lovanie ekonomiky, ale za dobiehanie zameškaného. Rovnako stimuly cez rýchlejšie
čerpanie eurofondov sú v tomto roku otázne,
keď príjmy rozpočtu z tejto položky boli oproti plánu o viac ako 24 mld. Sk nižšie, a teda
ťažko možno hovoriť o zrýchľovaní.
Keďže štruktúra výdavkov zatiaľ nebola zverejnená, môžeme len odhadovať, čo stálo za
nižším čerpaním rozpočtovaných výdavkov
(o 5,6%) a teda vo výsledku nižším schodkom rozpočtu. Vplyv bude mať nečerpanie
eurofondov, pravdepodobne v rozhodujúcej
miere. Z pohľadu celkového deficitu nemožno ani na nevyčerpané 2 mld. korún v kapitálových výdavkoch nazerať ako na razantné
úspory.
Vláda sa v tomto roku odmietla prispôsobiť
zmeneným ekonomickým podmienkam.
Svojim správaním (rozumej míňaním) zároveň vytvára dojem, že sa nič nedeje a
skromnosť nie je nutná. Vo svojich plánoch
sa opäť spolieha na druhých, konkrétne západné ekonomiky, ktorých rastúci dopyt by
mal naštartovať produkciu na Slovensku a
tým jej opäť priniesť rast daňových príjmov.
Alternatívu úspor vo vlastných výdavkoch
nezvažuje. Lenže ekonomický rast nemusí
byť tak rýchly a schodky nie je možné do
nekonečna financovať zvyšovaním štátneho
dlhu. Nečinnosť sa môže skončiť drastickým
uťahovaním opaskov a nepríjemným zvyšovaním daní v budúcnosti.
Hospodárske noviny, 8.1. 2010

Prečo je hospodárske oživenie také pomalé?
Jozef Tvardzik

Prečo oživenie ekonomík je také vlažné?
Túto otázku sa snažili zodpovedať aj chicagskí ekonómovia Gary S. Becker, Steven J. Davis a Kevin M. Murphy.
Veľká hospodárska kríza zasiahla celý svet
v oblasti poklesu produkcie, ale v porovnaní
s krízami z rokov 1971-1973 či 1981-1982
nebola až taká závažná. Napriek tomu zotavovanie zo súčasnej krízy je omnoho ťažšie
a zložitejšie. Príkladom môže byť rast HDP
v decembri 1983 na úrovni 7,7% pri vtedajšej porovnateľnej nezamestnanosti USA na
úrovni okolo 10%. Terajší rast je nepresvedčivých 2,2%! Aj napriek tomu, že 4. kvartál je
považovaný za najsilnejší vďaka sezónnym
vplyvom v období Vianoc.
Autori zdôraznili predovšetkým dva faktory:
Prvým je rozbitý finančný systém, pády mnohých finančných inštitúcii, ktoré boli zachraňované zo štátnej pokladnice, čo zapríčinilo
pokles dôvery mnohých venture investorov
a bankový sektor. Sektor domácnosti zažil

prudký vzrast nezamestnanosti, spľasnutie
realitnej bubliny a vytvorenie ohromných
dlhových pozícii, ktoré nedokázali splácať.
Ďalším dôvodom boli voľby v roku 2008, kde
vyhrali demokrati v podobe Baracka Obamu. Okrem toho dosiahli aj majoritný počet
miest v Snemovni reprezentantov a Senáte.
Liberáli si to vysvetľovali tým, že nastal čas
na zmenu v podobe reforiem zdravotnej starostlivosti, daňovej politiky, objemu vládnych
výdavkov a regulácie na trhu. Okrem toho
pokračovali v nastolenom trende bývalého
prezidenta Busha v sanácii bánk, oživení
automobilového priemyslu ako GM, General
Motors a tak ďalej.
Transformácia začala fiškálnym balíkov vo
výške 800 miliárd dolárov. Cieľom bolo dosiahnuť zmiernenie vplyvom krízy na obyvateľstvo a pomalé oživenie ekonomiky. Čo sa
nestalo. Tieto keynesianske zásahy neboli
dobre navrhnuté a nie sú schopné zaručiť
americkej ekonomike dlhodobú perspektí-

vu rastu. Namiesto toho „balík“ bol namierený do oblastí, ktoré demokrati považovali
za sektor, ktorý si to zaslúži. Teda školstvo,
zdravotníctvo, snaha o úsporu energií a ďalších oblastí, ktoré reálne nezvyšujú zamestnanosť a oživenie ekonomiky.
Neistoty v podnikateľskej sfére vyvolali aj
snahy vlády dodatočne zdaniť vyššie príjmy
právnických osôb, či snahy o vyrubenie daní
z oxidu uhličitého na konferencii v Kodani.
Sú to elementy, ktoré priamo ovplyvňujú investičné stimuly do energetiky, rafinérii, či
iných oblasti s produkciou skleníkových plynov. Neistote nepridávajú ani desiatky verzií
zdravotného systému, ktoré by mali zvýšiť
mzdové náklady na pracovníka v podobe
vyšších príspevkov na zdravotné poistenie.
V konečnom dôsledku tieto kroky spôsobujú nechuť podnikateľskej sféry investovať,
rozširovať svoje prevádzky, čo má negatívny
dopad aj na obyvateľstvo v podobe rastúcej
resp. konštantnej nezamestnanosti s perspektívami jej rastu.

str.6

január 2010

V blízkej dobe sa pripravujú snahy o zmenu
protimonopolnej politiky zameranú viac na
spotrebiteľa. Podobné sa pripravuje vláda
na úlohu tvz. „big Brother“, ale zatiaľ obmedzené na inštitúcie, ktoré prijali finančnú
pomoc zo štátnej pokladnice. Snáď ďalším
krokom Kongresu bude regulácia aj bežných
podnikateľských subjektov ako vyrubenie
dane na bonusy, reguláciu odmeňovania
exekutívnych pracovníkov spoločností a tak
ďalej.
V snahe bojovať proti kríze FED napumpoval do bánk umelo cez 1 bilión dolárov cez
jednotlivé „záchranné programy“ a operácie
na voľnom trhu. Tie peňažné prostriedky
banky čerpali na poskytovanie nový úverov,
ktoré tým zvýšili ponuku peňazí, ktorá môže
spôsobiť značné problémy s infláciou v spojitosti s takmer nulovou federálnou úrokovom
sadzbou. V monetárnej politike je nielen
neistota o budúcej inflácii, ale celé to má aj
politické pozadie. Tlaky médií na guvernéra
Fedu Bernankeho, či (ne)schválenie Senate
Banking committee Bernankeho ako opätovného guvernéra. Rozhodnutia FEDu budú
dôležité aj v oblasti inflačných preferencií a

ich vplyv oblasť nehnuteľnosti so snahou politickej entity povzbudiť realitný trh.
Aj napriek tomu, že mnohé návrhy nebudú
prijaté, vytvára sa všeobecná neistota, ktorá
brzdí skutočné vzpruženie ekonomiky. The
National Federation of Independent Businesses (NFIB) uskutočnila analýzu, ktorá
poukázala, že kapitálové výdavky a plány
spoločností investovať v krátkom období sa
udržujú na 35 - ročnom minime. Táto analýza poukázala, že len 7% spoločností vidí
v nasledujúcich mesiacoch vhodné príležitosti na investovanie. Len 8% MSP plánuje
otvoriť nové pracovné miesta v porovnaní s
14 – 24% v roku 2008, či 19 – 26% v roku
2007. Podobne výsledky boli zverejnené aj
vo vládnych analýzach, podľa ktorých klesli
investície medziročne o 20%, otváranie nových pracovných miest je na najnižšej úrovni
od roku 2000, teda odvtedy keď vláda podobné analýzy začala merať. Aj keď údaje
nie sú celkom presné, miera vytvárania nových pracovných príležitostí je najpomalšia
za posledné dve dekády, podobne aj miera
odchodu nezamestnaných do pracovného
pomeru je najnižšia od roku 1967. Podľa

The Michigan Survey of Consumers až 37%
amerických domácností sa snaží odložiť väčšie nákupy na neskôr z dôvodu neistoty na
pracovnom trhu. Spomínané percento ostalo konštantné od 2. štvrťroku 2009 a je najvyššie od roku 1960.
Slabá ekonomika je s prehľadom najbežnejší dôvod rozvíjania investičných činností,
nasledovaného politickou klímou a dostupnosťou úveru či náklady na neho. Autori
NFIB December 2009 reportu zdôraznili
predovšetkým neistotu, ktorá je spôsobená
počínaním vlády vo vzťahu ku súkromnému
sektoru.
Práve neistota politických rozhodnutí, snaha o reformovanie sektorov, ktoré sa mohli
odložiť na efektívnejší čas je brzdou rastu
americkej ekonomiky z krízy. Aj keď som
reformne orientovaný, kroky ktoré sa snaží
zavádzať americká vlády obmedzujú podnikateľské prostredie zatiaľ nepriamo, ale
onedlho možno aj priamo cez implementáciu niektorých návrhov, predovšetkým dodatočného zdaňovania.
Zdroj: wsj.com

Vzrastie spotreba nafty o 31%?
Radovan Ďurana

Zníženie spotrebnej dane na naftu z 0,481
Eur na 0,368 Eur na liter iste poteší všetkých
tirákov a dízlákov, pretože ak trh premietne
do ceny celé toto zníženie, cena nafty klesne
nielen o 11,3 centa spotrebnej dane, ale aj
o 2 centy DPH.
Pre tých, ktorým euroceny stále nič nehovoria, nafta by mohla zlacnieť o 4 koruny, čo je
skoro 12% súčasnej ceny. Ako benziňák sa
síce môžem pýtať, že či by nebolo namieste znížiť „pokutu“ aj pri tankovaní benzínu,
ale pri spôsobe a rýchlosti, akou tento návrh
vznikol, by bolo dovolávanie sa systematického postupu minimálne naivné. Znižovanie daní ani úspory vo verejných financiách
sa na Slovensku neplánujú, ale sa proste z
času na čas stanú. A tak sa aspoň utešujem,
že z tohto poklesu budem čerpať nepriamo
formou nižších cien tovarov či lacnejšej pošty (tým nemyslím Slovenskú poštu).
Otázkou však ostáva, čo s výpadkom daňových príjmov. Pri prvom návrhu zníženia
sadzieb prezentovalo ministerstvo financií
odhady výpadku vo výške 100 mil. eur. Z
posledných dostupných správ nie je celkom
jasné, čo si ministerstvo vlastne myslí. V
dôvodovej správe sa uvádza interval - výpadok daňových príjmov štátneho rozpočtu
v metodike ESA95 vo výške 60 mil. až 102
mil. eur (1 808 mil. až 3 073 mil. Sk) v roku
2010. No v správe agentúry SITA sa už objavili Počiatkove úvahy, že takto nízka sadzba
by mohla natoľko stimulovať spotrebu, že by
k výpadku ani nemuselo dôjsť, dokonca by
mohlo dôjsť k rastu. O koľko by však musela

spotreba nafty vzrásť?
Najjednoduchším spôsobom, ako to vyrátať,
je hľadanie koeficientu, ktorý dorovná pôvodný daňový výnos z litra nafty. Aktuálne platné sadzby zaťažujú naftu (bez ohľadu na jej
cenu) 57,2 centami = 0,481+0,481*0,19.
Ak dosadíme novú sadzbu do pravej strany
rovnice, to jest 0,368+0,368*0,19, tak aby
sme dostali rovnaký výnos z litra, musíme
ju vynásobiť číslom 1,307. Pri nižších sadzbách by teda musela spotreba nafty vzrásť
o 30,7%, aby štát získal rovnaké množstvo
daní.

Tento predpoklad samozrejme platí pri nezmenenej cene komodity, pretože ak tá vzrastie (vplyvom rastu cien ropy na svetových
trhoch), štát sa do istej miery „zahojí“ už na
vyššom výnose DPH.
Je ale možné, aby spotreba nafty vzrástla o
tretinu?
Nedostatok informácií neumožňuje vývoj
spotreby odhadnúť, a to z viacerých dôvodov. Nevieme kvantifikovať dopady mýta na
prepravu všeobecne, to sa týka predovšet-

kým nákladnej a osobnej hromadnej dopravy. Nevieme, koľko v zahraničí nakúpenej
nafty spotrebujú prepravcovia na Slovensku.
Nevieme, či aj osobní dízláci budú jazdiť viac
ako doteraz, a či sa výrazne nižšia cena nafty v porovnaní s benzínom premietne do presunu nákupov áut smerom k chrochtákom.
Predpokladajme však, že väčšinu spotreby
nafty má na svedomí nákladná doprava.
Podľa štatistických údajov za prvý štvrťrok
2008, mala medzinárodná doprava 83% podiel na celkovo najazdených kilometroch. Ak
veľká časť týchto dopravcov čapovala naftu
v lacnejšom okolí, je možné, že celková spotreba vzrastie aj o tretinu. Pre informáciu,
spotreba nafty v roku 2008 dosiahla 1 650
588 m3 (z toho červená, daňovo zvýhodnená nafta tvorila cca 10%).
Ministerstvo financií prognózuje na rok 2010
výber spotrebných daní 1 067 mil.€, čo je
síce 1,4% rast oproti roku 2009, avšak zhruba 10% pokles oproti roku 2008. Dosiahnutie plánovaných výnosov ministerstva (pri
nezmenenom pomere spotrebovanej nafty a
benzínu 60:40) by vplyvom zníženia sadzieb
vyžadovalo rast spotreby nafty o 25,2% (rozdiel oproti 30,7% vyplýva zo započítania prognózovaného rastu spotreby na rok 2010).
Ďalšou otvorenou otázkou ostáva, či premiérovu podmienku – zlučovanie ministerstiev,
akceptuje aj parlament, a teda bude môcť
byť zníženie sadzieb uvedené do praxe. Pri
schvaľovaní sadzieb však bude mať parlament v rukách ešte žolíka. Minimálna sad-

		
zba spotrebnej dane stanovená úniou nie je
0,368 Eur, ale 0,33 Eur za liter. Hoci premiér
tvrdí, že vláda pri znižovaní spotrebnej dane
z nafty urobila maximum, nie je to tak. Ani
4 korunový pokles nezmení celkovo vysoké

zaťaženie palív.
Ak dôjde k ekvivalentnému zníženiu ceny
vplyvom vládou navrhovanou nižšou sadzbou spotrebných daní, tak cena nafty by
oproti súčasným 1,14 Eur mala klesnúť na 1
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Eur. 53 centov z tohto eura stále pôjde štátu
na daniach.
Aktuálne.sk, 20.1. 2010

Obetí mohlo byť na Haiti menej
Walter Williams

Prinášame preklad článku profesora Waltera Williamsa, v ktorom identifikuje príčiny,
prečo si zemetrasenie na Haiti vyžiadalo tak
veľa obetí a ako možno takýmto tragédiám
predchádzať.
Podľa niektorých odhadov si vyžiadalo zemetrasenie na Haiti s amplitúdou 7,0 Richterovej stupnice 200 000 obetí. Ale prečo
tak veľa? V Loma Prieta v severnej Kalifornii
bolo v roku 1989 silnejšie zemetrasenie s
amplitúdou 7,1 a predsa počet obetí dosiahol „iba“ 63 mŕtvych a 3757 ranených. V
roku 1906 zasiahlo oblasť San Francisca
8-krát silnejšie zemetrasenie ako na Haiti
(7,8 stupňa. Richterova stupnica je v logaritmickej mierke, pozn. prekl. na vysvetlenie
8-násobnej sily) a vyžiadalo si 3000 obetí.
Pohroma na Haiti je naozaj tragická, ale je
len príznakom oveľa hlbšej tragédie, ktorú
stále úplne ignorujeme - a to je chudoba
vlastným zapríčinením. Dôvodom, prečo si
v našej krajine podobné nešťastia vyžiadajú
menej obetí, je naše väčšie bohatstvo. Vďaka
nemu môžeme postaviť pevnejšie obydlia a
kancelárske budovy. V čase, keď nás postihne prírodné nešťastie, nastupuje ťažká technika, pohotovostný personál a zdravotné
služby, ktoré redukujú straty na obetiach a
utrpenie. Obyvatelia Haiti si nemôžu dovoliť
techniku a nástroje, ktoré zachraňujú životy,
ktoré berie Američan ako samozrejmosť. Prezident Barack Obama označil zemetrasenie
za „zvlášť kruté a nepochopiteľné“. Bol by
bližšie k pravde, ak by povedal, že politická
a ekonomická klíma tejto krajiny, kvôli ktorej
obyvatelia Haiti nedokážu čeliť prírodným
katastrofám ako bola táto, je „zvlášť krutá a
nepochopiteľná“.
Najvážnejší dôvod, prečo Haiti patrí medzi
najchudobnejšie krajiny sveta, sú reštrikcie ekonomickej slobody. Pozrime sa na
niektoré bližšie. Podľa Indexu ekonomickej
slobody z roku 2009 si niektoré zahraničné

investície ako elektrifikácia, voda, verejné
zdravotníctvo či telekomunikácie vyžadujú
povolenie. Povolenie si vyžaduje korupčné
praktiky, výsledkom čoho je, že služby haitského telekomunikačného monopolu môžeme prinajlepšom označiť za primitívne. Aj
kvôli tomu majú Američania pochádzajúci z
Haiti problém zistiť, čo sa stalo s ich blízkymi
počas katastrofy.
Korupcia je na Haiti obrovská. Podľa Indexu
vnímania korupcie z roku 2007, ktoré zverejňuje Transparency International, sa umiestnilo Haiti na 177. mieste spomedzi 179 skú-

maných krajín. Práve povesť jednej z najviac
skorumpovaných krajín bráni krajine v rozvoji podnikania. Colníci často požadujú úplatky
za úspešnú realizáciu dodávok tovaru. Podľa
Indexu ekonomickej slobody organizácie Heritage Foundation trvá štart podnikania v tejto krajine v dôsledku korupcie a regulácie až
195 dní v porovnaní so svetovým priemerom
38 dní. Získanie podnikateľskej licencie je
ešte náročnejšie a trvá až 3 roky, teda 5-krát
dlhšie ako priemerných 234 dní vo svete.
Na Haiti dosahujú kriminalita a zločinnosť
obrovské rozmery. Americké ministerstvo
vnútra dávno pred zemetrasením na svojej
internetovej stránke varovala občanov, že
„žiadna oblasť na Haiti nie je bezpečná...
Únosy, vyhrážania sa smrťou, vraždy, drogové prestrelky, ozbrojené lúpeže, vlámania či
krádeže áut sú na Haiti bežné“. Austrálske
ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
upozornilo, „že úroveň kriminality na Haiti je
veľmi vysoká a polícia má mizivú schopnosť

presadiť v krajine zákon . Miestne orgány
majú obmedzené alebo často žiadne kapacity na poskytnutie pomoci v prípade, že sa
človek stane obeťou závažného trestného
činu“. Všadeprítomný zločin je daňou znemožňujúcou ekonomický rozvoj a platia ju
hlavne chudobní obyvatelia.
Základným atribútom pre hospodársky rast
sú vlastnícke práva. Podľa Indexu ekonomickej slobody je „ochrana investorov a
súkromného majetku na Haiti vážne ohrozená slabou vymožiteľnosťou práva, nedostatkom aktualizovaných zákonov, ktoré by
implementovali moderné obchodné praktiky, a primitívnym právnym systémom. Znamená to, že mnohé spory sú riešené mimo
súdnej siene, predovšetkým podplácaním
úradných činiteľov a samotný výsledok sa
dá kúpiť.
Cesta z neustálej biedy pre Haiti nie je pritom žiadna veda. Ak zoradíme krajiny podľa
(1) miery slobodného trhu, (2) príjmu na
hlavu a (3) ochrany ľudských práv podľa
indexu Amnesty International, tak zistíme,
že krajiny s vyšším podielom slobodného
trhu majú tendenciu dosahovať aj vyšší
príjem na hlavu občana, či lepšiu ochranu
ľudských práv. Lenže prezident Haiti René
Préval nie je práve sympatizantom slobodného obchodu a jeho vzormi nie sú nikto iní
ako dvaja krutí tyrani na tejto polovici zemegule: venezuelský prezident Hugo Chavez a
kubánsky Fidel Castro.
Tragédia na Haiti si vyžaduje okamžitú pomoc rozvinutých krajín zo západu, ale je len
na občanoch tohto karibského štátu, aby sa
vyslobodili z tragédie chudoby, ktorú si spôsobili oni sami.
Walter E. Williams je profesorom ekonómie
na George Mason University
Richmond Register, 21.1. 2010
Pre INESS preložil Jozef Tvardzik

Zaujímavá internetová adresa
Hayek vs. Keynes rap Čo spôsobuje hospodárske cykly a ako ich riešiť? O tom
rapujú Hayek s Keynesom. Škoda, že na miesto komerčného Hayeka nevzkriesili ozajstného
gangsta rappera, originátora teórie hospodárskych cyklov a autora prelomového albumu „Human Action“ Ludwiga Von Misesa...

http://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk

str.8

január 2010

Seminár rakúskej ekonómie - Ekonómia, ktorá predpovedala krízu
Hotel Brusno, Brusno, 8 - 11 apríl 2010
V spolupráci s Nadáciou Tatra banky sme
pre študentov vysokých škôl pripravili
4-dňový intenzívny seminár, ktorý vám môže
pomôcť pri hľadaní odpovedí odpovedí na
otázky, ako napríklad:

Prednášať bude 6 domácich i zahraničných
lektorov z akademického prostredia, investičnej praxe a tretieho sektora. Dve prezentácie budú v angličtine.

- Ako je možné, že väčšina ekonómov nevidela prichádzať krízu?
- Na základe akej teórie Peter Schiff správne
predpovedal spľasnutie bubliny v nehnuteľnostiach?
- Aký majú vplyv peniaze na ekonomickú
štruktúru?
- Čo dnes robia centrálne banky a aké to
bude mať dopady?
- Inflácia alebo deflácia?
- Aký vplyv budú mať štátne intervencie na
budúci ekonomický vývoj a ceny aktív?
- Čo je rakúska ekonomická škola?
- Liberalizmus vs. socializmus - aká je úloha
ekonómie v tomto spore?

Absolventi získajú kvalitnú ekonomickú literatúru a certifikát o absolvovaní seminára.
Kto sú naši lektori?
Philipp Bagus (Nemecko)

Účastnícky poplatok je

52 Eur

Cena je dotovaná z podpory partnera podujatia, ktorým je Nadácia Tatra banky. Zahŕňa
3 prenocovania vrátane plnej penzie a ekonomickú literatúru.
Detailné informácie o podujatí (ako sa prihlásiť, program, o lektoroch, rakúskej ekonómii
atď) sa dozviete na stránke

www.iness.sk/srek

David Lipka (Česká republika)

prípadne e-mailom na adrese:

Juraj Karpiš

natalia.ticha@iness.sk

Matúš Petrík
Martin Štefunko
Ján Šebo

Cena štátu na stredných a vysokých školách
V septembri minulého roku 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.
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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Pro/Anti Market
Pro MARKET

ANTI MARKET

Návrh na znižovanie odvodov

Vyhodíš dverami, vráti sa oknom

Po návrhu reformy odvodového systému
Podnikateľskej aliancie Slovenska prichádza
s návrhom na postupné znižovanie odvodového zaťaženia aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa ich schémy by mohli počas najbližších piatich rokov
klesať odvody o 2 percentuálne body ročne,
čím by sa celkové odvodové zaťaženie znížilo
zo súčasných 35,2% na 25% z hrubej mzdy.

Francúzska ústavná rada zamietla zákon na
zavedenie uhlíkovej dane, ktorá by mala byť
aplikovaná pri produkcii CO2. Súd návrh vlády a prezidenta Sarkozyho zamietol, pretože
zákon považujú za zle napísaný.

Toto (nielen) protikrízové opatrenie možno
len podporiť. INESS v roku 2006 vypracoval
Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR, v ktorom navrhujeme
konkrétne riešenie zníženia odvodov. Kríza
potrebu takýchto opatrení iba zintenzívnila,
na čo sme upozorňovali presne pred rokom.
Islandské nie
Britský minister financií Alistair Darling v
pondelok varoval prezidenta Islandu Olafura
Ragnara Grimssona, že nepodpísanie zákona, ktorým sa Island zaväzuje 4 miliardami
EUR odškodniť britských a holandských
vkladateľov skrachovanej islandskej banky
Icesave (dcéra Landesbanki), bude mať pre
krajinu vážne následky.
Okrem biča varovných slov použil aj cukor
3,6 mld. eur pomoci Medzinárodného menového fondu Islandu, ktorá je údajne podmienená podpisom zákona, ktorý už prešiel
islandským parlamentom. Prezident na britské rady nedal. V utorok oznámil, že ohľadom
tohto zákona vypíše referendum. Počúvol
tak hlas 60 000 Islanďanov, ktorí proti prijatiu tohto zákona spísali petíciu. Prieskumy
ukazujú, že proti je asi 70% obyvateľstva.
Roztrpčeniu Islanďanov sa nemožno príliš
čudovať. Za chybný odhad rizika britských
a holandských investorov by museli zaplatiť
takmer polovicu svojho ročného HDP, čiže
12 500 eur na jedného obyvateľa a to napriek tomu, že väčšina Islanďanov z biznisu
skrachovanej banky priamo neprofitovala.
Bude Island výnimkou a na rozdiel od Európy
alebo USA tam nedôjde k „socializácii“ strát
pár nešikovných kapitalistov?
Protestná akcia proti podpísaniu zákona:

Pod výnimky v zákone vraj spadajú splodiny
producentov 93% emisií (mimo palivových
emisií). Zákon je vraj tiež v rozpore s minulými úpravami a hrozí, že výber dane nebude
„férový“. Z platenia dane je vynechaný priemysel (naň sa však vzťahuje povinnosť nákupu povoleniek na každú vypustenú tonu),
takže v konečnom dôsledku sa uplatňuje
hlavne na spotrebu palív a kúrenie. Daň by
platili domácnosti a malí podnikatelia.
Vláda a prezident Sarkozy sa však nevzdávajú. Už 20 januára by mali prísť z novým znením zákona. A ak ani ten neprejde?
Podľa najnovšieho vyjadrenia prezidenta
Sarkozyho by mala byť zavedená daň na
emisie uhlíka na celoeurópskej úrovni a rovnako uvalená aj na dovozy produktov z iných
krajín do EÚ, ktoré nemajú dostatočne prísny uhlíkový režim.
Uvidíme čo príde skôr. Či harmonizovaný základ dane právnických osôb alebo harmonizované dane za CO2.
Náklady na administratívu EÚ dosiahnu v
roku 2010 8,5 mld. eur
Jeden obyvateľ únie tak prispieva na jej chod
sumou približne 17 Eur. 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 Eur
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.

2% pre INESS
Venujte svoje 2% z dane z
príjmu INESS

INESS sa aj tento rok uchádza o Vaše 2%
z dane z príjmu za rok 2009. Tieto prostriedky sú dôležitou súčasťou financovania našich projektov (jedným z nich je aj
Market Finesse, ktorý práve čítate). Ak sa
spolu s nami nazdávate, že naše projekty prispievajú k zlepšovaniu povedomia a
dopadoch štátnych zásahov na hospodárstvo i život jednotlivcov, venujte nám vaše
2%.
Ak ste sa rozhodli svoje 2% z dane z
príjmu poukázať INESS, na stránke
www.iness.sk nájdete návod, ako to urobiť, spolu s predvyplnenými tlačivami, ktoré na to budete potrebovať.
Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

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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