I N S T I T U T E

O F

E C O N O M I C

A N D

S O C I A L

S T U D I E S

číslo 2 (február 2013) ročník 8

facebook.com/iness.slovakia
youtube.com/instituteINESS

Editorial

Richard Ďurana
Mnohí z vás určite zaregistrovali kampaň Bohatšie
Slovensko – videá, ktoré vyzývali na nákup psa,
častejšie vozenie sa autom či nákup kvalitného
alkoholu a cigariet. Takto sa malo stať Slovensko
bohatším. Kampaň sprevádzali tisíce nahnevaných
reakcií na sociálnych sieťach a po viacerých kontroverzných vládnych videách na tému sladkovodných rýb či starnutia aj legitímne otázky, kto za ňou
stojí a koľko stála. Odhalenie prišlo v stredu 27.2.
– kampaň pripravil INESS v spolupráci s reklamnou
agentúrou Mayer/McCann Erickson a finančnou
podporou Nadácie Orange. Videá a vysvetľujúcimi
dokrútkami nájdete na stránke http://www.bohatsieslovensko.sk/odhalenie.

ní e-mailu oznamujúceho nečakané dedičstvo po
neznámom strýkovi z Nigérie.
INESS dlhodobo poukazuje na to, že investičné
stimuly predstavujú nevhodný nástroj na podporu hospodárskeho rastu, ktorý so sebou nesie
vysoké alternatívne náklady. V aktuálnom INESS
Policy Note s názvom Investičné stimuly - Tvorba
nových hodnôt alebo prerozdeľovanie existujúcich? nájdete nielen analýzu stavu ale aj naše policy odporúčania čo s investičnými stimulmi ďalej.
Stručný sumár nájdete na strane 11.
Dlh Slovenska stúpol za posledných 5 rokov dvojnásobne. Každý z nás – vrátane detí a dôchodcov

„Nie je istejšej cesty ako zabrzdiť zamestnávanie, než šikanovať a zastrašovať zamestnávateľov .“
Henry Hazlitt
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Kampaň, ktorá zarezonovala aj v médiách, zasiahla približne pol milióna používateľov internetu a
samotné videá mali viac než 40 000 videní. Prečo sme kampaň spustili a čo sme ňou chceli dosiahnuť sa dočítate v tlačovej správe, ktorú nájdete
na strane 12. Budeme radi, ak nám v šírení „odhaľovacích“ videí pomôžete.
Na konci februára INESS prezentoval rozsiahlu
štúdiu venovanú čerpaniu štrukturálnych fondov
na sociálne účely. Má titul Monitoring čerpania
štrukturálnych fondov a môžete si stiahnuť aj v .pdf
formáte na stránke www.iness.sk. Zistili sme, že
viac ako 180 mil. eur z regionálneho operačného
programu bolo použitých na zlepšenie stavu budov
zariadení sociálnych služieb, ale nie na zvyšovanie
kvality života ich klientov. Mnohé projekty vytvárali
nové miesta v ústavoch za cenu vyššiu, ako by bola
kúpa samostatného bytu pre týchto klientov. Zatepľovali sa kaštiele, ktoré aj po zateplení majú nadmernú spotrebu tepla. Európskym fondom sa venujeme aj v článku V lotérii sme nevyhrali, v ktorom
hovoríme, že premiérove otváranie šampanského
po správe o prísľube 13 mld. eur z EÚ počas rokov
2014-2020 je na mieste asi ako radosť po obdrža-

- je vďaka hospodáreniu súčasnej i predchádzajúcich vlád zaťažený štátnym dlhom, ktorý pred pár
týždňami presiahol hranicu 7 000 eur. Viac sa o
hospodárení štátu dočítate na strane 10.
V čísle sa tiež venujeme mnohým ďalším dôležitým alebo zaujímavým témam.
Na záver ešte dve dôležité upozornenia:
SREK IV (Seminár rakúskej ekonómie) tento rok
nebudeme organizovať na jar ako obyčajne, ale na
jeseň. Na máj pripravujeme Podnikateľský kemp.
INESS sa aj tento rok uchádza o vaše 2% z dane
z príjmu. Podporte organizovanie našich vzdelávacích podujatí, vydávanie pravidelných newsletterov Market Finesse a Budiž Euro!, projekt Cena
štátu, prípravu hĺbkových analýz a INESS Policy
Notes odporúčaní, kníh, organizovanie konferencií a našich advokačných aktivít aj v tomto roku!
Prajem vám príjemné čítanie,

			
		
- mesačník. Vydáva INESS - Institute of Economic and
Social Studies, Adresa: Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk
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V lotérii sme nevyhrali
Martin Vlachynský
„Sme druhí najlepší v EÚ!“ Vo vláde zavládla
po rokovaniach o európskom rozpočte radosť ako po finále v Petrohrade 2000, hoci
rozpočet ešte musí schváliť Európsky parlament. Naša čistá pozícia by mala byť počas
obdobia 2014-2020 viac ako 13 miliárd eur,
čo je 344 eur na obyvateľa ročne.
Znie to ako fantastická výhra v lotérii, nie?
Nanešťastie, je to podobná radosť ako po
obdržaní emailu oznamujúceho nečakané
dedičstvo po neznámom strýkovi z Nigérie.
Na stránkach INESS sme už z viacerých pohľadov rozoberali, že eurofondy nie sú dažďom zvonivých peniažkov padajúcich rovno
z neba, ale zhrnutie nikdy nezaškodí.
-Celková suma peňazí je imaginárna. Závisí
od úspešnosti čerpania eurofondov, ktorá v
období 2007-2012 na Slovensku dosiahla
37,84%.
-Nízka úspešnosť čerpania eurofondov v
skutočnosti nie je až tak na škodu, minimálne pre štátny rozpočet. Ak si myslíte, že
suma peňazí pritekajúca z Bruselu pomôže
odľahčiť slovenský rozpočet, mýlite sa – je
to dokonca naopak. Projekty zo zdrojov EÚ
majú povinnú spoluúčasť domácej krajiny,
vyžadujú si tak v mnohých prípadoch rozpočtové zdroje, ktoré by inak neboli použité.
Naša skutočná čistá pozícia daňových poplatníkov je tak v skutočnosti o dosť horšia –
na každé euro z Bruselu sme museli vybrať

vytvoriť zo štatistík OLAF, európskej inštitúcie zameranej na odhaľovanie podvodov s
financiami EÚ. V roku 2011 riešil 1046 udaní v rámci EÚ.

90 centov na daniach.
-Časť projektov by sa uskutočnila aj bez
pričinenia EÚ v réžii domáceho štátu. No
alokovanie prostriedkov do konkrétnych
programov EÚ núti investovať do projektov,
ktoré si predstavuje Brusel a nie slovenský
občan. Často to skončí u absurdít, populárna čerešnička je napríklad sieť rozhľadní na
slovensko-moravskom pohraničí. Že projekty
financované z kohéznych prostriedkov nie sú
práve dva krát produktívne svedčí aj to, že
chudobnejšie regióny napriek masívnemu
prílevu peňazí bohatšie regióny nedobiehajú.
-Nie zanedbateľná časť prostriedkov padne
za obeť korupcii. Konkrétne čísla nikto nepozná a môžeme sa len dohadovať, či je „taxa“
10% alebo 30%. Určitý obrázok si môžeme

Naše platby do EÚ nie sú jediným nákladom na členstvo. Existujú ďalšie, ktoré sa
ťažšie rátajú, ale nesmieme na ne zabúdať
pri výpočte „čistej“ pozície. Tými nákladmi
sú náklady na clá a tarify, no najmä náklady bruselských regulácií. Tie zasahujú ceny
takmer všetkých výrobkov, ktoré vkladáme
do košíka. Potraviny (napríklad cukor je v
EÚ takmer dva krát drahší ako vo svete),
priemysel vďaka emisným kvótam, letecká
preprava, palivá (vďaka povinnej biozložke),
poistenie pre ženy, náklady na prevádzku vozidiel, strihanie vlasov a nepreberné množstvo ďalších položiek je nejakým spôsobom
zaťažené nákladmi na reguláciu. Think tank
Open Europe vypočítal, že len Britániu bude
100 najnákladnejších EÚ regulácii stáť 184
miliárd libier do roku 2020.
Na záver máme sud pušného prachu – euro.
Naša nová čistá pozícia má priniesť (teoretických a je otázne, či produktívnych) 344 eur
na obyvateľa Slovenska ročne. Náš potenciálny účet za záchranu eurozóny momentálne dosahuje 3039 eur na obyvateľa, pričom
783 eur už bolo reálne použitých. Dva roky
„čistej pozície“ sme si už teda rovno minuli.
iness.sk, 12.2.2013

Keď vláda čistí podnikateľské prostredie
Ján Dinga

Sú tomu už takmer dva mesiace, čo vstúpilo do platnosti vládou schválené zvyšovanie
daní a odvodov. K dispozícii tak máme prvé
čísla. Azda najväčšie dopady sa predpokladali pri pracovníkoch zamestnaných na dohodu, kde zvýšenie odvodov zaťažilo cenu
práce najvýraznejšie.

nakých mesiacoch roku 2012 z 451 tisíc na
521 tisíc. Nárast je preto charakteristický
pre dané obdobie roka, rádovo je však počet
dohodárov oproti minulému roku o takmer
150 tisíc nižší.

Zatiaľ čo v minulom roku platil zamestnávateľ dohodára len 1,05% z jeho mzdy do
garančného a úrazového fondu sociálneho
poistenia, od nového roku sa výška odvodov
zamestnávateľa zvýšila z 1,05% na vyše 35
%, pričom 14% odvod musia platiť aj samotní dohodári. Zamestnávanie sa teda predražilo a čistý príjem výrazne znížil. Výnimku si
dokázali vylobovať študenti, ktorí dnes tvoria
jedinú skupinu, ktorú sa na dohodu oplatí
zamestnávať (z finančných dôvodov). Aké
boli dôsledky týchto opatrení?
Kým koncom minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa vyše pol milióna dohodárov,
v januári ich bolo len 300 tisíc. Najnovšie
čísla Sociálnej poisťovne síce evidujú rast
ich počtu, nárast však treba položiť do kontextu. V januári až marci 2011 stúpol počet
dohodárov z 381 tisíc na 441 tisíc, a v rov-

Tým šťastnejším zamestnávatelia zvýšili odmenu za vykonanú prácu, prípadne im rovno
ponúkli bežný pracovný pomer (údaje o zamestnanosti za január ešte nie sú dostupné). Mnohí boli nútení pokračovať za nižšiu
odmenu, ale podstatnú časť dohodárov
treba hľadať na úradoch práce alebo v šedej ekonomike. Smutná správa pre krajinu
s takmer 15% nezamestnanosťou, ktorá by
mala podporiť vytvorenie každého pracovné
miesta.
Vláda uvedené zásahy do pracovného trhu
prezentuje ako čistenie podnikateľského
prostredia. Pritom práve inštitút flexibilných
nízko zdanených dohôd bol osamelým, ale
významným zdrojom pružnosti pracovného
trhu, ktorý je inak intenzívne zviazaný Zákonníkom práce.

Vláda ešte v minulom roku predpokladala,
že počet dohôd klesne v dôsledku zodvodnenia o 25%. Na rozdiel od predpokladaného vývoja daňových príjmov sa tento odhad
nielen plní, ale s veľkou pravdepodobnosťou
aj prekoná. Otázka je, ako túto prirodzenú
stratu vysvetliť vyše stotisíc dohodárom,
ktorí v jej dôsledku prišli o príjem.

Otázkou ostáva, či nie je predsa len lepšie
mať v ekonomike státisíce fiktívnych živnostníkov či dohodárov podieľajúcich sa na tvorbe hodnôt a plnení štátnej kasy minimálne
cez daň z príjmu ako armádu evidovaných
nezamestnaných, ktorí sú vytláčaní k práci
načierno.
iness.sk, 20.2.2013
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Porovnanie
Koľko komu?
Európsky bankový sektor je až po uši v kríze
rovnako ako jednotlivé členské štáty.
Mnoho bánk prežíva len vďaka pomoci z verejného sektora. Najväčšiu časť práce vykonáva ECB a lokálne centrálne banky. Najvýraznejším nástrojom je program trojročných
pôžičiek LTRO, cez ktorý ECB poskytla európskym bankám viac ako bilión eur.
Vo svete centrálneho bankvníctva sú však
takéto operácie pokľadané viac-menej za
štandard a nenazývajú sa „záchranou“. Za
záchranu sa dnes považuje len nasadenie
verejných financii z verejných zdrojov, nie natlačenie peňazí.

Írska, kde sa na časť strát museli
vyskladať Íri (časť sme zaplatili my
ostatní), prípadne prípad Španielska,
kde boli použité peniaze z eurovalu.
V tejto grafike, ktorú pripravil Die Welt
a doplnil blog Acting Man, vidíte doterajšie výdavky na záchranu európskych bánk. Hoci mališké Írsko stojí
vysoko, v absolútnych termínoch najviac dali Nemci. Slovensko zatiaľ prispievalo len na iných, naše banky sme
vrchovato naplnili verejnými zdrojmi
už pred 13 rokmi.

Takýchto záchranných operácii sa v Európe odohralo viacero, najznámejší je prípad

Šetriť sa už nedá
Ján Dinga

Podľa premiéra Fica má Slovensko konsolidáciu verejných financií už za sebou. Konsolidáciu pozostávajúcu takmer výhradne zo
zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia.
Na rade má byť podpora rastu, ktorý zabíjajú
práve vyššie odvody a dane, keďže predražujú zamestnávanie a odrádzajú nové investície.
V posledných rokoch sme pritom svedkami
stoviek medializovaných prípadov plytvania
štátu, keď sa verejné zdroje dostávajú do
rúk fyzických osôb cez predražené alebo nezmyselné zákazky.
Je to aj prípad bývalej hovorkyne Smeru Kataríny Kližanovej-Rýsovej. Rýsová je spolu s
manželom konateľkou agentúry A+K, ktorá
sa venuje poradenstvu v oblasti médií a komunikácie s verejnosťou. Agentúra získala
priamym zadaním zákazku za 11 520 eur od
Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO).
Najväčšou bizarnosťou je predmet zmluvy, ktorým je nepretržitý monitoring médií.
Štátna príspevková organizácia, ktorá zabezpečuje ubytovanie vojakov, chce skrátka
vedieť, čo sa o nej píše. Jednému človeku ta-

káto práca síce zaberie 15 minút týždenne,
BARMO si však objednalo súkromnú firmu
za 960 eur mesačne.
Monitoring si pritom objednáva aj ministerstvo obrany, pod ktoré BARMO patrí. V roku
2011 a 2012 ho vykonávala firma Storin.
Cena v tomto prípade bola omnoho nižšia –
4 104, resp. 5 640 eur na rok. Firma pritom
pracovala pre celé ministerstvo, nielen pre
jednu jeho príspevkovú organizáciu. Podľa
zmluvy na rok 2012 mala vyhľadávať 220
kľúčových slovných spojení v desiatkach
médií vrátane televíznych a rozhlasových
staníc. Rýsovej firma má na účely monitoringu v tomto roku vyhľadávať 12 výrazov len v
tlačených a online médiách.
Ostáva záhadou, prečo nebolo možné týchto 12 výrazov jednoducho dopísať k 220
slovným spojeniam, ktoré vyhľadávala firma
Storin a zabezpečiť monitoring verejnou súťažou pre celé ministerstvo na tento rok.
Na celom prípade nie je poburujúca len
premrštená cena, ale najmä fakt, že si mediálny monitoring objednáva štátna agentúra
za peniaze daňovníkov. Mediálny monitoring
má zmysel pre súkromné spoločnosti, kto-

INESS Policy Notes
INESS Policy Note 1/2012 Dane ešte zvyšovať netreba (Čo chýba analýze Ódora a
Horvátha) http://goo.gl/EtbDf

INESS Policy Note 4/2012 Ako znižovať
výdavky v oblasti: Podpora osobnej železničnej dopravy http://goo.gl/1JMb9

INESS Policy Note 2/2012 Reálny zmysel
prísnejších STK uniká http://goo.gl/S1FYj

INESS Policy Note 5/2012 Nižšími odvodmi za vyššiu zamestnanosť http://goo.gl/
IqRcY

INESS Policy Note 3/2012 Penzijný systém, kam SMERuješ? http://goo.gl/SQrls

INESS Policy Note 1/2013 Investičné stimuly http://goo.gl/j1bvH

rých úspech je závislý aj od imidžu a popularity. V prípade, že je firma nepopulárna, jej
zisky klesajú a môže byť ľahšie z trhu vytlačená konkurenciou.
Štátne inštitúcie však tento problém nemajú. Aj napriek chronickej nepopularite im
rozpočty obvykle rastú. V prípade, že kompetentní verejní funkcionári skutočne chcú
zlepšiť imidž inštitúcie v očiach verejnosti,
mali by zabraňovať prípadom korupcie, plytvania a pochybných obstarávaní. Zbytočný
monitoring príspevkovej organizácie, o ktorej existencii nemá drvivá väčšina Slovákov
ani potuchy, je toho ukážkovým príkladom.
V tomto prípade ide o pomerne malú sumu.
Častá medializácia podobných prípadov
však napovedá, že ide len o vrchol ľadovca. Štát má 7 000 rozpočtových a príspevkových organizácií financovaných z daní, a
nastal najvyšší čas v nich riadne poupratovať. Mnohé totiž môžu mať problém nielen
s vysvetlením efektívnosti vynaložených výdavkov, ale aj s obhájením pridanej hodnoty
svojej existencie.
Hospodárske noviny, 7.2. 2013
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Regulované ceny musí niekto zaplatiť
Martin Vlachynský
Určite vám neušli prebiehajúce protesty v
Bulharsku proti vysokým cenám energií. Z
trocha nejasných dôvodov hnev smeruje na
český ČEZ, hoci ceny elektriny sú v Bulharsku regulované štátom, tak ako prakticky v
celej EÚ.
Ceny elektriny v Bulharsku sú jedny z najnižších v EÚ, no Bulharov zaskočilo a rozhnevalo zúčtovanie, ktoré pre mnohé z domácností
znamenalo nepríjemný nedoplatok. Vláda to
pomerne rýchlo vzdala, vyhlásila odobratie
licencie ČEZu (hoci ju to s veľkou pravdepodobnosťou bude stáť veľmi drahú arbitráž
a takisto povesť medzi investormi) a sama
podala demisiu.
Môžeme si tipnúť, ako nová vláda situáciu
vyrieši. Veľký výber nemá, buď ju dokáže
uhrať do stratena tak, že ľudia zabudnú, alebo regulované ceny zníži. Regulovanie cien
je populárne v sieťových odvetviach a vo via-

cerých prípadoch je úradne stanovená cena
pod nákladmi. Vláda sa tak prezentuje ako
ochranca občanov pred útlakom sieťových
molochov a zbiera bodíky do ďalšej volebnej
kampane. No elektrina, či plyn nevznikajú
metafyzicky zo sústredenej vôle úradníkov
či manažmentu, ale vyžaduje reálne náklady
v podobe strojov a práce zamestnancov. Tie
sa musia zaplatiť a pokiaľ to nie je možné
plne spraviť predajom produkcie za trhovú
cenu, pôjde to inak.
V niektorých prípadoch to ide krížovým dotovaním. Príkladom môže byť plyn u nás, kde
sa regulované ceny pre domácností dotovali
vyššími cenami pre podniky. Pre ne to prirodzene predstavuje náklad, takže to občania
následne zaplatili v cenách výrobkov, ktoré
sú tak menej konkurencieschopné čo vedie
k poklesu pracovných miest.

vtedy producenti začnú akumulovať straty.
Investori môžu výrobné kapacity zavrieť, prípadne dúfať, že im straty nakoniec niekto
zaplatí. Keďže bankrot elektrární nie je príliš
želaný výsledok, vlády sa snažia tieto straty
pokrývať. Odstrašujúcim príkladom je Španielsko. Tamojší producenti elektriny kvôli
regulovaným cenám po niekoľkých rokov nazhromaždili stratu 28 miliárd eur. To je circa
2400 eur na jednu štvorčlennú domácnosť,
alebo 2,5% HDP Španielska. Vláda to zatiaľ
rieši prostredníctvom amortizačného fondu
FADE, ktorý stratu premieňa na štátom garantované dlhopisy a prispieva tak k dlhu,
ktorý sa na Španielov valí zo všetkých strán.
Aj regulované ceny elektriny tak svojou každoročnou kvapkou prispeli ku marazmu, v
ktorom sa krajina momentálne nachádza.
iness.sk, 21.2.2013

No niekedy sa to nedá ísť touto cestou a

Európska komisia skóruje
Ján Dinga

Po tom, čo sa Európska komisia (EK) vysporiadala s edisonovkami, ortuťovými teplomermi či zaviedla povinné pridávanie biozložiek
do palív, zobrala si tento krát na mušku aj
futbalistov. Komisia je pobúrená astronomickými sumami, za ktoré si európske kluby jednotlivých hráčov predávajú.
Zatiaľ čo v sezóne 2010/2011 celkové
prostriedky vynaložené na prestup futbalových hráčov v Európe dosiahli 3 mld eur, na
prestup basketbalových hráčov sa
celosvetovo vynaložilo 27 mil eur.
Európskej komisii sa nepozdáva
nielen zvyšujúci sa počet transferov, ale aj stúpajúca cena priemerného transferu.
Vníma ho ako hrozbu pre chudobnejšie kluby, a preto navrhuje obchod s hráčmi regulovať. Komisia
chce v záujme dosiahnutia férovejších cien obmedziť maximálnu
hodnotu transferu na 70% hodnoty kontraktu hráča. Plánuje tiež
zaviesť povinný odvod z drahých
transferov, ktorý by bol zdrojom
dotácií pre chudobnejšie kluby.
Vrcholom absurdity je návrh na
kvótu maximálneho počtu hráčov
v klube.
Ak Európskej komisii leží na srdci efektivita
vynaložených výdavkov, môže začať zametať
pred vlastným prahom. Bolo by vhodné sa
pozrieť, koľko vlastne stálo vytvorenie tejto
345 stranovej štúdie, a aký je jej prínos pre
európskych daňových poplatníkov, keďže
bola (na rozdiel od transferov futbalových
hráčov) platená z verejných zdrojov.

Derby Komisia vs futbal
EK sa tak začína miešať do oblasti, v ktorej
sú nerovnosti medzi ľuďmi azda najprirodzenejšie. Vrcholoví športovci musia byť nielen
mimoriadne nadaní a zdraví jedinci, ale tiež
oddaní svojmu cieľu byť najlepšími vo svojom obore. V tomto sú si preto ľudia prirodzene nerovní. Nie každý sa narodí s fyzickými
predpokladmi na výkon športu na vrcholovej
úrovni a nie každý je ochotný venovať svojmu

sumy, tieto ale predstavujú skôr pikošku vo
svete, v ktorom žijeme.
Treba si uvedomiť, že futbal je najpopulárnejším športom na svete a mená najlepších
hráčov sú na všetkých kontinentoch rovnako
známe ako mená náboženských lídrov. Výšku transferov preto v skutočnosti určujú diváci, ktorí futbal pravidelne sledujú či už v televízii alebo na štadióne, a dávajú tak tomuto
športu obrovskú marketingovú hodnotu.
Ak si neželáme pridrahé transfery,
stačí ak sa budeme namiesto futbalu pozerať na basketbal, curling
alebo reláciu o varení. Kým však
na bežný basketbalový zápas nebudú v Európe chodiť desiatky tisíc divákov tak ako na zápasy Ligy
majstrov, bude si musieť na svoje
slávnejšie a finančne atraktívnejšie dni ešte počkať.
Príčina a následok

rozvoju toľko času a úsilia od útleho veku.
Messi sa nestal najlepším futbalistom planéty vďaka reguláciám a smerniciam o rovnosti šancí, ale vďaka svojmu mimoriadnemu
talentu, drine, a špičkovému futbalovému
klubu, ktorý má prostriedky na investície
do svojich budúcich hráčov. Transfery najlepších hráčov síce dosahujú astronomické

Dôležitejšou otázkou však je zámer podpory konkurencie v športe, resp. prostriedky, ktoré EK na
jeho podporu volí. Komisia v zásade tvrdí, že ak budú finančné
prostriedky prerozdeľované medzi
všetky kluby rovnomernejšie, bude
aj väčšia konkurencia, aj lepší futbal.
Ak pripustíme, aby Komisia mohla touto logikou navrhovať svoje regulácie, je len otázkou času, kedy si vezme na mušku honoráre
najznámejších kapiel ako Rolling Stones,
Pearl Jam, U2, či Radiohead. Nemali by mať
odmeny za vystúpenie týchto kapiel strop?
Uberajú známe kapely šance iným, menej
známym muzikantom? Zriadíme akýsi Eu-
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rópsky fond začínajúcich kapiel, do ktorého
budú lepšie zarábajúci interpreti platiť povinné odvody? A dostali by sa tieto peniaze skutočne k mladým talentovaným hudobníkom?
Netreba veľa fantázie si uvedomiť, že za platnosti takýchto regulácií by sme za dobrými
koncertami chodili podstatne ďalej ako do
Viedne či Prahy. Osemnásťroční hudobníci
hrajúci hudbu pre potešenie zároveň nepatria k tým, čo by si vypĺňali žiadosti o dotácie
a triafali sa do vkusu úradníkov ministerstva
kultúry prosiac ich o granty.
Tvrdenie o športovom (hudobnom, či inom)

úspechu podmienenom finančnými prostriedkami si však zamieňa príčinu s následkom. Najsilnejšie európske kluby sa nestali
najlepšími kvôli dotáciám, ale vďaka tradícii,
keď futbalom žijú dlhodobo hráči, tréneri,
manažment aj fanúšikovia. V prípade športových klubov môže zmena manažmentu či
trénera priniesť veľkú zmenu vo výsledkoch,
ktoré pritiahnu (alebo odradia) sponzorov,
väčšie zdroje a tým aj lepších hráčov. Športový duch sa za peniaze kúpiť nedá.
Navyše, v športe budú vždy niektoré tímy lepšie a niektoré horšie, a s touto nespravodli-
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vosťou by sa mali zmieriť aj euroúradníci. Či
sa nám to páči alebo nie, nežijeme vo svete
Oty Pavla, kde sláva patrí účastníkom a nie
víťazom. Šport je súťaž a táto súťaž má rozlišovať lepších od horších.
Pripomenúť by to Komisii mohli aj futbaloví fanúšikovia. Ak by totiž skutočne začala
určovať primeranú výšku transferov alebo
nebodaj primeraný príjem futbalistov, budeme sa v budúcnosti na hviezdy futbalového
neba pozerať skôr v Južnej Amerike, Rusku,
či Katare.
iness.sk, 22.2.2013

Výdavky štátu
Slovenská agentúra cestovného ruchu
Dotácia zo štátneho rozpočtu: 5 120 273
eur (2011)
Počet zamestnancov: 95
Činnosť: Slovenská agentúra cestovného
ruchu (SACR) je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu
propagáciu cestovného ruchu Slovenskej
republiky. SACR má propagovať Slovensko
ako cieľovú krajinu cestovného ruchu a prispeivať k pozitívnemu obrazu Slovenska v zahraničí. Patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva dopravy SR.
Celkové výdavky organizácie v roku 2011

dosiahli 10 649 078 eur. Oproti roku 2010
došlo k ich nárastu o vyše milión eur. Okrem
dotácie zo štátneho rozpočtu má úrad k
dispozícii príjmy z majetku a z EÚ. Osobné
náklady dosiahli 2 326 575 eur. Z 95 zamestnancov organizácie sú 33 riadiaci pracovníci. Priemerná mzda zamestnanca (základná mzda s odmenami a príplatkami) tak
dosiahla 1667 eur.
SACR je spájaná s viacerými prípadmi plytvania a klientelizmu. V minulom roku napríklad
financovala formát televíznej relácie na propagovanie dovoleniek na Slovensku za 420
tisíc eur. Tvorcov programu vybrala sama
bez výberového konania. Rovnako tiež podľa

ministerstva dopravy podpísala zmluvu za
prenájom Olympijského domu za 600 tisíc
libier v rozpore so zákonom.
Okrem otáznej efektívnosti SACR ja na mieste aj otázka, či by mal mať propagáciu Slovenska na starosti štátny úrad financovaný z
daní. Na propagácii našej krajiny v zahraničí
by mali mať záujem najmä slovenské firmy,
ktoré môžu profitovať z obchodu a turistického ruchu. Marketing je bežnou súčasťou podnikateľských aktivít a každá firma
si môže sama zrátať, aké sú jej benefity z
takejto činnosti, a ako propagáciu zabezpečiť čo najefektívnejším spôsobom.

Cena štátu
Vláda rozhodla, že vyčlení 45 miliónov eur
na výstavbu a obnovu futbalových štadiónov, ktoré sa budú čerpať v priebehu desiatich rokov. Financie budú pochádzať z
rozpočtu Ministerstva školstva SR, ktoré ich
získa viazaním cestovných výdavkov, organizácie sympózií a školení. Je iste pozoruhodné, s akou ľahkosťou boli zdroje v rozpočte
nájdené, v porovnaní so zvyšovaním platov

učiteľov.
Prioritou je pritom stavba a rekonštrukcia
štadiónov v hlavných krajských mestách.
Program sa dá preto vnímať aj ako štátna
dotácia súkromnej Corgoň lige. Ministerstvo
školstva obhajuje dotáciu ako podporu „verejnej služby“, vzhľadom k všeobecnej popularite futbalu na Slovensku.

Väčšina ľudí však sledovaniu futbalu na slovenských štadiónoch príliš neholduje. Na
niektoré zápasy Corgoň ligy prichádza sotva
pár stoviek divákov, priemerná návštevnosť
sa pohybuje okolo dvoch tisíc divákov na
zápas. Je preto otázne, či by sa na zábavu
niektorých mali skladať úplne všetci.

www.cenastatu.sk

Menová vojna sa nedá vyhrať
Martin Vlachynský
V posledných týždňoch sa čoraz intenzívnejšie zjavujú správy o možnej, či dokonca už
začatej menovej vojne. Politici naľavo, napravo aj v strede jednohlasne menové vojny
odsudzujú. Niet divu, menová vojna spolu s
tarifnou vojnou významne prispeli ku kolapsu obchodu počas Veľkej depresie a predĺžili
tak ekonomický marazmus.
No kým politici dvíhajú prsty na zahraničných
kolegov a obviňujú ich z rozpútavania menových vojen, doma sami zatiaľ robia všetko pre to, aby oslabili svoju menu. Menová
vojna nie je nič iné, ako snaha oslabiť svoju
menu (teda znížiť jej výmennú hodnotu) viac
ako susedné štáty (resp. menové zóny) a
podporiť tak svoj export na úkor susedovho.
Politici, obkľúčení rastúcim dlhom, už vystrieľali väčšinu nábojov fiškálnej politiky. S

úrokovou mierou blízko nule a zaseknutou
tvorbou nových úverov v komerčných bankách sa pomaly míňajú aj tie monetárne náboje. Poškodenie vlastnej meny a posilnenie
exportu tak pomaly, ale isto, ostáva poslednou guľkou.
Nanešťastie z filmov vieme, že posledná
guľka je určená pre vlastnú hlavu. Prečo
sa nedá menová vojna vyhrať? Oslabenie
výmenného kurzu a zlacnenie domácich exportov predsa znie logicky.
Táto logika zlyháva v dvoch dôležitých
bodoch. Ten prvý je veľmi polopatistický –
súperi sú viacerí a navzájom si môžu vracať
údery až dokiaľ kompletne nezničia svoju
menu tak, že sa prestane používať.
Za druhé – stratégia oslabovania meny ne-

funguje ani za predpokladu, že protistrana
nereaguje. Export sa totiž nerovná ekonomike. Oslabenie meny v krátkodobom horizonte pomastí vrecká exportérov, no zároveň zdraží importy, zdraží kapitál (investor si
nechá za riziko nestabilnej meny zaplatiť) a
znehodnotí úspory občanov. Opäť platí stará
poučka, ktorú môžeme aplikovať na všetky
vládne zásahy. Nové hodnoty sa netvoria,
len sa prerozdeľujú tie existujúce a zároveň
vzniká čistá strata z tohto procesu. V prípade oslabovania meny sa prerozdeľujú hodnoty od importérov a spotrebiteľov smerom
ku exportérom. Export nemá význam sám o
sebe, ale len ak sa ním získavajú prostriedky
na import. Slovenský občan nemá prospech
z toho, že vyrobí auto a pošle ho do Nemecka. Prospech má len vtedy, ak ho pošle do
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Nemecka a vráti sa mu zaň napríklad báger,
alebo vagón cementu. Ak sa pozrieme na
obdobie dlhšie ako krátko (a nie, v dlhom
období nie sme všetci mŕtvi, pokiaľ nás naše
kroky založené na tejto Keynesovej vete nezabijú), z oslabovania meny neprofitujú ani
len tí exportéri.
Žiarivý a o to viac ignorovaný prípad je Nemecko, najmä to Západné v povojnovom
období. V roku 1949 potenciálny zahraničný
kupca dostal za 1 britskú libru 15 mariek.
V roku 1968 už to bolo necelých 10. V roku
1976 to bolo 4,5, počas 80.rokov menej ako
2 a pred vznikom eura sa kurz pohyboval
okolo 1,5-1,7 marky za libru. Za 50 rokov
tak nemecké výrobky pre librového kupca
zdraželi 10-násobne. Francúzsky frank stál
v roku 1948 okolo 1,1 marky. Po väčšinu
50.rokov si udržiaval tento pomer, na pár rokov ho dokonca posilnil na 1,2 marky, no na
začiatku 60.rokov to už bolo naopak posilňovanie marky voči franku skončilo kurzom
1:4.

V prípade amerického dolára máme údaje o kurzoch od roku 1971. Vtedy ste za
dolár dostali 3,6 marky. O desať rokov už
len 2 marky. Prvú polovicu 80.rokov sa
kurz vďaka tvrdej Volckerovej monetárnej politike držal v pásme 2-2,5 marky
za dolár, no v roku 1986 je prerazil a až
do zavedenia eura sa pohyboval v pásme
1,5-1,9 marky za dolár. Nemecké exporty tak pre dolárového kupca za necelých
30 rokov zdraželi zhruba 2-násobne. Ako
čerešničku si môžeme ukázať vývoj kurzu
voči líre. Proti nej marka za tridsať rokov
posilnila zhruba osemnásobne.
Nemecká marka sa behom pár desaťročí
stala z novorodenca jednou z najtvrdších
mien na svete. Znamená to, že nemecký export sa zrútil? Práve naopak, hoci Západné
Nemecko malo len niečo nad 60 miliónov
obyvateľov (20x menej ako Čína, 4x menej
ako USA a 2x menej ako Japonsko), v roku
1988 to dotiahlo až na najväčšieho exportéra na svete.

V grafe vidíte podiel (západného) Nemecka a
ďalších krajín na globálnom exporte s vyznačeným rozpadom Brettonwoodskeho systému, zjednotenie Nemecka a zavedenie eura
(zdroj UNCTAD Statistics). Za povšimnutie
stojí nielen rapídny rast do 70.rokov, ale aj
schopnosť udržať si úroveň exportov po sérii kríz v 70.rokoch bez takého znehodnotenia meny svojich občanov, ku akej pristúpili
ostatné štáty.
iness.sk, 15.02.2013

Keď štát naháňa svoj chvost
Ján Dinga

Nepríjemný vzostup nezamestnanosti v posledných mesiacoch je nútená vo zvýšenej
miere adresovať aj vláda.
Zverejnenie januárovej evidovanej nezamenostnanosti na úrovni 14,8% znamená, že
ku koncu roku zamestnávatelia skutočne
prepúšťali. Či sa dočkáme jej poklesu vďaka
sezónnym prácam, ako vláda dúfa, alebo
bude aj naďalej rásť, prezradia ďalšie mesiace.
Vláda na svoju obhajobu tvrdí, že za vyššiu

nezamestnanosť nemôžu jej konsolidačné
opatrenia (rozumej vyššie daňovo-odvodové
zaťaženie), ale kríza. Zamestnávatelia však
neprijímajú a neprepúšťajú pracovníkov
na základe článkov o kríze, ale na základe
zdrojov, ktoré majú k dispozícii. A týchto
zdrojov je po zvýšení dane z príjmu právnickych osôb, zvýšení odvodového zaťaženia a
novele Zákonníka práce, ktorá predražuje
prepúšťanie (a tým pádom zvyšuje náklady,
s ktorými treba rátať už pri zamestnávaní),

Radi by sme vám dali do pozornosti jednoduchú možnosť ako môžete podporiť aktivity
INESS, medzi ktoré patrí napríklad aj projekt Plytvanie štátu či vydávanie mesačníka Market Finesse.
Môžete tak urobiť zo svojho domova či kancelárie jednoducho cez darovací portál dakujeme.sme.sk. Postup je veľmi jednoduchý a časovo nenáročný.
Priamy link je uvedený nižšie. Za vašu podporu, bez ktorej by naše aktivity nebolo možné
realizovať, vám vopred ďakujeme!

http://dakujeme.sme.sk/organizacia/33/iness--institut-ekonomickych-a-spolocenskych-analyz

čoraz menej.
Vláda bojuje s (ne)zamestnanosťou
Tohto faktu si je vedomá aj vláda. Sama totiž
pripravuje programy, ktoré majú vybraným
zamestnávateľom dotovať náklady na zamestnancov. Jedným z takýchto projektov
je aj preplácanie nákladov na zamestnanca
autodopravcom, ktorého cieľom bolo zníženie nezamestnanosti mladých do 29 rokov.
Na program boli vyčlenené prostriedky vo
výške 10 miliónov eur a rátalo sa s vytvorením 2 000 pracovných miest. Výsledok?
Za tri mesiace existencie projektu sa vďaka
nemu zamestnalo 12 ľudí.
Ministerstvo práce vidí jasnú príčinu neúspechu – kríza. Aj tak však plánuje nevyčerpané
finančné prostriedky presunúť do iných programov na podporu zamestnanosti. Vláda tu
prejavuje zvláštny zmysel humor. Na jednej
strane zvýšila daňovo-odvodové zaťaženie,
ktoré predražuje zamestnávanie a obmedzuje tvorbu pracovných miest, na druhej strane
ale z týchto daní financuje programy, ktoré
majú vytváranie miest dotovať. Najprv teda
zviazala podnikateľom pri zamestnávaní
ruky a teraz sa snaží vybraným z nich špagát
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rozrezať. Nevie však ktorým.

Navrhované riešenie preto neadresuje podstatu problému súčasného trhu práce, ktorým je nedostatočné vytváranie pracovných
miest. Tieto nevznikajú aj kvôli vysokým nákladom práce predražovanými odvodmi.

Kto chce 10 miliónov?
Natíska sa preto otázka, či by predsa len
nebolo lepšie zachovať nižšiu mieru daňovo-odvodového zaťaženia a zrušiť podobné programy zamestnanosti. Podnikateľský sektor
na rozdiel od štátneho totiž málokedy rieši
problém, že má na účte zbytočných 10 miliónov eur, a nevie, čo s nimi.
Podobným návrhom z dieľne ministerstva
práce je návrh na 2 tisíc eurovú províziu
agentúre spolupracujúcej s úradom práce,
ak nájde uchádzačovi o zamestnanie pracovné miesto. Otázkou ostáva, čím su dnes
vlastne úrady práce, ak nie štátnym nástrojom spájajúcim dopyt po práci (zo strany
zamestnávateľov) s jej ponukou (zo strany
uchádzačov).
Navyše, pri takmer 15% nezamestnanosti
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a desiatkami uchádzačov pripadajúcich na
otvorenú pracovnú pozíciu firmy skutočne
nemajú problém nájsť nového pracovníka. V
prípade vysokokvalifikovaných špecialistov
môžu využiť služby personálnych agentúr už
dnes. Špecialisti však nepatria ku skupine
ľudí, ktorá by potrebovala pri svojom uplatnení pomoc od štátu.

Neúspech programov na podporu zamestnanosti je praktickou ukážkou toho, že pracovné miesta vytvára súkromný sektor tam,
kde je to rentabilné. Ak chce štát skutočne
zvýšiť zamestnanosť, mal by túto rentabilitu
podporiť znížením zaťaženia práce. Začať
môže u nízkopríjmových skupín, ktoré majú
najväčší problém sa zamestnať.
Prostriedky na odvodové úľavy môžeme hľadať nielen v zastavení chronického plytvania
vo verejnej sfére, ale tiež zrušením programov hasiacich problémy, ktoré vznikajú z
potreby ich financovania.
iness.sk, 26.2.2013

Plytvanie
Rezort práce platí za rovnakú rolku faxového
papiera od tej istej firmy o 50% vyššiu cenu
ako jemu podriadená inštitúcia Sociálna
poisťovňa.
Kým poisťovňa vysúťažila od firmy Xepap
cenu 86 centov, rezort práce až 1,3 eura.
Zmluvy boli uzatvorené s dvojmesačným
odstupom. Ministerstvo práce s firmou podpísalo 4 ročnú zmluvu na objednávku kancelárskych potrieb za 16,53 milióna eur.

Sociálna poisťovňa vyjednala pri nákupe
tovarov lepšiu cenu aj napriek tomu, že objednávala len pätinu z toho, čo po nej ministerstvo práce. Jednotková cena tovaru tak
s rastom objednaného počtu ministerstvom
práce stúpala.
Ministerstvo tiež objednalo nákup 4 680 kalkulačiek za 13,8 eura, pričom identické sa
dajú na internete kúpiť už po 8 eur.

Drahá elektrická vízia
Martin Vlachynský
Elektrické vozidlá majú budúcnosť. Tichý a
vyrovnaný chod, možnosť presunúť emisie z
výfukov do komínov elektrární, využitie nočného prúdu, jednoduchá rekuperácia energie. To všetko sú nezanedbateľné faktory,
pre ktorú túto technológiu neradno odpisovať.
No ako sa vraví, dočkaj času, ako hus klasu. Každá technológia potrebuje roky až
desaťročia testovania na rôznych trhoch
rôznymi spotrebiteľmi, aby sa ukázalo, či
predstavuje budúcnosť, alebo zapadne
prachom ako historická raritka. Nanútenie,
alebo naopak zakázanie určitej technológie
môže mať nepríjemné a drahé následky.
Priskoré dotlačenie na masový trh môže
dokonca dosiahnuť pravý opak zamýšľaného – sklamaný spotrebiteľ sa odvráti a na
technológiu zanevrie.
Podpora elektromobilov mala byť jedným z
pilierov administratívy prezidenta Obamu.
Rozvoj zelených technológii, tvorba nových
pracovných miest v pridusenom automobilovom priemysle, zníženie závislosti na rope a
samozrejme zníženie emisií – k tomu všetkému mali prispieť elektromobily. Plánom
bolo do roku 2015 dostať na cesty milión
elektromobilov, čo je asi 0,3% osobných áut

v USA. Výrobcovia dostali na vývoj elektromobilov granty v hodnote asi 5 miliárd dolárov a spotrebitelia dostávajú daňové úľavy
na nákup elektromobilov až do výšky 7500
dolárov.

Výsledok? V USA sa za dva roky predalo 70
000 elektrických a do siete pripojiteľných
hybridných vozidiel. Elektrický Nissan LEAF,
najpredávanejšie elektrické vozidlo na svete, dosiahol aj vďaka štátnej pôžičke 1,4
miliardy dolárov, za viac ako dva roky celosvetový predaj 50 000 kusov. Pre porovnanie, vo svete sa ročne predá 50-60 miliónov
automobilov.
Symbolickú PR ranu z milosti dostali elek-

trické automobily pre týždňom. Autu Tesla
model S v cene viac ako 100 000 dolárov
„skapalo“ počas testovacej jazdy, pretože
sa mu vyprázdnili batérie. Výrobca kontroval vodičovou nešetrnou jazdou a dobrými
výsledkami v iných testoch, ale mediálna
škoda sa už stala. Jazda, resp. článok v
NYT podtrhol všetky základné problémy
elektrických áut – sú veľmi drahé, veľmi
ťažké, majú malý dojazd a dlho sa nabíjajú,
čím sa stávajú na jazdu do Chorvátska či
ku strakej do Humenného prakticky nepoužiteľné.
Stranou netreba nechávať samotnú myšlienku nižšej environmentálnej záťaže, ktorá
je hlavným oficiálnym dôvodom podpory
elektrických automobilov. V roku 2011 bolo
hlavným zdrojom elektrickej energie v USA
uhlie (42%) a po ňom zemný plyn (25%), v
Európe sa fosílne palivá starali o 55% tvorby
elektrickej energie. V prípade, že by prišlo k
masívnemu nahradeniu spaľovacích motorov elektrickými, obrovská (doprava spotrebováva 30% energie v EÚ, pričom väčšina
pochádza z fosílnych zdrojov) potreba dodatočnej elektrickej energie by sa len ťažko
dobiehala neefektívnymi solárnymi či veternými elektrárňami, ani jadrovými, ktorých
výstavba trvá dekády. Elektrický motor je
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o niečo efektívnejší, ako spaľovací, napriek
tomu hlavný environmentálny prínos spočíva v presune znečistenia z centier veľkých
miest do okolia elektrární. S trochou fantázie sú elektrické autá sú vlastne vozidlá s
uholnými, jadrovými, či plynovými elektrickými generátormi, ktoré sú umiestnené oddelene od samotného vozidla. Náročná výroba
batérii, ktoré majú navyše pomerne krátku
životnosť, predstavuje takisto rozsiahlu environmentálnu záťaž.

Brusel za nás na elektrické autá vsadil 5 miliárd eur, ďalšie 4 miliardy sú k dispozícii vo
forme úverov cez Európsku investičnú banku.

nom“ sektore stálo na daniach 570 000 eur
a vytvorením štyroch „zelených“ pracovných
miest, deväť iných pracovných miest v ostatných sektoroch zaniklo.

Pomôžu elektrické autá aspoň vytvoriť pracovné miesta? Sotva. Príkladom môže byť
Španielsko, kde sa ešte predchádzajúca
vláda rozhodla staviť na „zelené“ pracovné
miesta a bolo jedným zo vzorov pre Obamovu stratégiu. Avšak podľa štúdie z roku
2009 každé jedno pracovné miesto v „zele-

Španielsko zbiera ovocie svojich chybných
krokov dodnes. Uvidíme, či Brusel a Washington zopakujú rovnakú chybu, len v
oveľa väčšom meradle.
iness.sk,22.2.2013

Hrobári

Juraj Karpiš
zavedie fiškálnu zodpovednosť do eurozóny,
hovorili politici bez viditeľných prejavov irónie či sarkazmu.

Je ozajstnou hanbou, že práve Nemecko neplní kritériá Paktu stability a rastu a ešte sa
pokúša o kamuflovanie. Naši občania majú
právo na to, aby euro zostalo stabilnou menou.

Na kompakte nestihli zaschnúť podpisy a
už sa posúvali vytýčené fiškálne ciele Španielska niekoľkokrát. No nebezpečnú ilúziu
možnosti efektívnej kontroly výdavkov z centra, na základe ktorej sa rozdávajú spoločné
peniaze, pochová až Francúzsko.

To, čo sa deje, je zradou úzkej nemecko-francúzskej spolupráce, povedal v roku 2003
nemecký exkancelár Helmut Kohl, keď Nemecko s Francúzskom zastavili vlastnú penalizáciu za nedodržanie pravidiel paktu.
Hriešnik sa rozhodol, že sa nepotrestá. Šokujúce.

Kľúčovej krajine Únie, ktorá nemala vyrovnaný rozpočet už vyše 30 rokov, sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť trojpercentný deficit. Sankcie? Nevtipkujte. Eurokomisár pre
menové záležitosti Olli Rehn naznačil, že „ak
sa ekonomický rast nečakane zhorší, krajina
môže získať extra čas na nápravu nadmerných deficitov.“

Pakt, ktorý mal fungovať ako policajt strážiaci spoločnú monetárnu pastvinu eurozóny
pred nezodpovednými politikami členských
štátov, dostal poslednú ranu z milosti. Následky veľkej fiškálnej žranice Európa žne
posledné tri roky.
Socializácia dlhov krajín medzi občanov
ostatných členov menovej únie ako reakcia
na krízu viedla k verejnému rozhorčeniu a
dopytu po efektívnom mechanizme trestu.

Práve fiškálny kompakt mal byť tým nekompromisným kladivom na fiškálnych hriešnikov.

Hrudy hliny padajúce na rakvu nového fiškálneho policajta sú signálom, že fiškálna žranica na cudzí účet môže pokračovať.
SME, 17.2.2013

To bolo rečí, očakávaní, sľubov. Kompakt

Budú športovci kupovať emisné povolenky?
Martin Vlachynský
Okrem neúnavného boja s finančnými špekulantmi, ktorí neustále kujú úklady proti
eurozóne, Brusel nezabúda ani na boj proti
uhlíku vo vzduchu.
Konštrukt trhu s emisnými povolenkami sa
definitívne začína podobať na prepadák.
Elektrické autá sú napriek miliardovým dotáciám na cestách stále raritou. Zahraničné
letecké spoločnosti Európe pohrozili, takže
Komisia radšej upratala plán na uhlíkovú
daň pre lietadlá aspoň na čas do zásuvky.
Asi najväčšou ranou pre bruselských klimatických bojovníkov je fakt, že ako jediné plnia
Kjótsky protokol USA, ktoré ho ani nepodpísali. A nepodarilo sa im to vďaka reguláciám,
ale vďaka plynovej revolúcii. Európske autá
tak ostávajú pod paľbou. Hoci v súkromí si
Komisári nevedia odpustiť výkon (a emisie)
poctivého desaťvalca, autá pre bežných smrteľníkov by mali byť podstatne úspornejšie.
Cieľ Bruselu je zraziť priemerné automobilové emisie v EÚ do roku 2015 na 130g/km a
do roku 2020 na 95g/km. Tento cieľ si sa-

mozrejme vyžiada obrovské náklady. Podľa
najnovšej štúdie univerzity v Aachene toto
opatrenie zdraží autá o 3600 eur, keďže momentálne sa priemer pohybuje nad 130g/
km.

Predraženie nových áut pravdepodobne povedie k šetreniu na výbave. Prípadne ľudia
rovno ostanú pri svojich starších strojoch s
vyššími emisiami a už teraz si dovolím odhadnúť, že na to Komisia zareaguje ešte vyššími emisnými daňami na staré automobily.
No autá sú v Európe zodpovedné len za 12%
emisií oxidu uhličitého. Ak chce Komisia svoj

boj proti uhlíku viesť úspešne, musí byť oveľa
inovatívnejšia. Zaujímavým cieľom môžu byť
napríklad posilňovne, či športové potreby.
Dôvod je jednoduchý. Dospelý človek v pokojnom stave (napríklad pri sedení za počítačom – no nesmie pritom písať o bruselských
reguláciách!) vydychuje asi pol litra vzduchu
v každom výdychu. Nasýtenie krvi kyslíkom
dosahuje asi 3 ml O2/kg/min. Maximum sa
pre dospelého človeka pohybuje okolo 40
ml, pre vytrvalostného športovca sa môže
blížiť až úrovni 80 ml. Reálne sa pri záťaži
(športe) dosahuje okolo 2/3 tohto nasýtenia.
Ak si to premeníme na uhlíkové drobné,
človek v pokoji produkuje asi 60-70 g dodatočného CO2 (nad rámec pôvodne obsiahnutého vo vzduchu). Pri nenáročnej fyzickej aktivite (napríklad bicyklovanie do práce) stúpa
produkcia 4-5 násobne (pozn.: predchádzajúci link uvádza oveľa vyššie množstvá, chýba
však detailný prepočet, preto vychádzame z
tohto druhého výpočtu). Pri plnej záťaži u
bežných ľudí stúpa až 10 násobne. Hodina
záťaže tak znamená 0,5 kg oxidu uhličitého
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pre našu planétu.
V prípade, že takýto nezodpovedný jedinec
zaťažuje našu planétu trikrát týždenne, za
rok vyprodukuje 75 kilogramov dodatočného oxidu uhličitého. Podľa štatistík z pol miliardy obyvateľov EÚ sa 40% venuje športu
aspoň raz týždenne a 9% dokonca päť a viac
krát týždenne. Ak si urobíme hrubú aproximáciu, dá nám to 350 miliónov odšportova-
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ných hodín týždenne. To nám dáva 9 100
000 ton oxidu uhličitého ročne! Pri celoeurópskej produkcii okolo 4 miliardy ton CO2
je to pomerne malé množstvo, ale prečo by
práve športovci nemali niesť svoj podiel?
Riešení sa ponúka celý kopec – povinný
nákup emisných povoleniek pri zakúpení
permanentky do fitness centra, karbónová
daň na každý kilogram činky, alebo zaplom-

bovaný tachometer na každý bicykel, ktorý
by sám odosielal údaje o prejdených kilometroch do Bruselu, ktorý by následne poslal
šek s príslušnou čiastkou.

42 096 eur.

zania zdravotnej spôsobilosti pri ďalších druhoch prác spojené so správnymi poplatkami
za vydanie preukazov, čo prinesie zvýšenie
príjmov do rozpočtu v roku 2013 vo výške 40
000 eur a v rokoch 2014 -2016 každoročne
vo výške 40 325 eur.

Závery myslíme samozrejme humorne. No
pri nápadoch z Bruselu nás smiech prešiel
už neraz.
iness.sk, 4.3.2013

Vláda schválila
Národný konvent o EÚ (30.1.2013) – Vytvorenie platformy pre formulovanie pozícií SR
k debate na úrovni EÚ ako aj pre prípravu na
slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, čo bude
predstavovať každoročné náklady v rokoch
2013-2015 vo výške 9 000 eur.
Jednotný patentový súd (6.2.2013) - spolufinancovanie zriadenia jednotného patentového súdu EÚ, čo bude pre SR znamenať navýšenie výdavkov nad rámec rozpočtu v roku
2015 vo výške 10 240 eur a v roku 2020 vo
výške 38 720 eur.
Informačný systém Register fyzických
osôb (20.2.2013) – Evidencia osobných
údajov o občanoch SR, o cudzincoch ako aj
iných osobách, ktoré prídu do styku s verejnou správou. Výdavky v rámci rozpočtu verejnej správy budú v roku 2013 vo výške 3 624
487,86 eur, v roku 2014 a v roku 2015 vo
výške 3 591 987,86 eur.

Národný zdravotnícky informačný systém
(20.2.2013) – Informatizácia zdravotníctva,
ktorá sa uskutoční prostredníctvom elektronického preukazu zdravotného pracovníka.
Vplyv na rozpočet verejnej správy bude v
rokoch 2013 a 2014 negatívny a v rokoch
2015 a 2016 neutrálny. V roku 2013 budú
výdavky nad rámec rozpočtu vo výške 5 128
044 eur a v roku 2014 vo výške 122 000
eur.
Preukaz
zdravotnej
spôsobilosti
(20.2.2013) – zavedenie povinnosti preuká-

Povinné lekárske prehliadky (20.2.2013)
– zavedenia povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť lekársku prehliadku u vybraných
zamestnancov, čo sa bude ročne týkať 112
zamestnancov verejnej správy, čo predstavuje dodatočné výdavky nad rámec rozpočtu
vo výške 3 360 eur ročne.
Označenie
kozmetických
farieb
(20.2.2013) – Zvýšenie regulačného zaťaženia pre výrobcov farieb na vlasy kvôli povinnosti doznačenia výrobkov novými bezpečnostnými vetami.
Futbalové štadióny (27.2.2013) - Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky
2013–2022 nad rámec rozpočtu výdavkov
na program 026 – Národný program rozvoja
športu v sume 4,5 mil. EUR ročne po dobu
10 rokov.

Kontaktné miesto dohovoru OSN pre zdravotne postihnuté osoby (20.2.2013) – Zriadenie miesta, ktorého úlohou bude zosúladenie dohovoru s domácou legislatívou, čo
si vyžiada výdavky nad rámec rozpočtu v
rokoch 2013 – 2015 každoročne vo výške

Nech bože dá, veď my na to máme!
Juraj Karpiš

Estónsky minister financií Jürgen Ligi minulý
týždeň slovenským novinárom povedal, že by
nechcel, aby Estónsko dopadlo ako Slovensko. Vie veľmi dobre, o čom hovorí.
Na Slovensko ho INESS pozval ešte v apríli
2011. Boli sme zdesení z toho, ako tu celé
politické spektrum ignoruje gorilu v slovenských verejných financiách. Prerastené,
vzhľadom na silu pokrízovej ekonomiky neudržateľné verejné výdavky. Dúfali sme, že
príklad razantného a úspešného estónskeho prístupu k omnoho desivejšiemu prepadu hospodárstva, než sme zažili my (v krízovom roku Estónsku HDP medziročne klesol
o 18%), slovenských politikov inšpiruje. A že
to, čo treba, spravia predtým, než ich k tomu
donúti hroziaca ekonomická katastrofa. Nestalo sa.
Jeho rady a konkrétne príklady z krajiny
porovnateľnej Slovensku nepadli na úrodnú pôdu. Vtedajšia opozícia považovala
Estónsko za zlyhaný model, „kde sa dotkli
sociálneho štandardu ľudí“. Koalícia bola

presvedčená, že šetríme dosť a viac už netreba. Pomýlený prístup súdenia veľkosti slovenského štátu na základe medzinárodných
porovnaní pomeru výdavkov k HDP iluzórne
nafúknutému nezdaniteľnými zahraničnými
ziskami bol výbornou výhovorkou.

Estónska nezamestnanosť klesla z 18,5%
v roku 2010 už pod 10%. U nás, v krajine
„sociálnych štandardov“, nemá prácu už
takmer 15% ľudí. Štátny dlh Slovenska odvtedy narástol o 10% HDP na vyše 50%
HDP. Len samotný nárast nášho dlhu je väč-

ší ako celkový estónsky štátny dlh.
Ani nepriaznivý ekonomický vývoj na Slovensku neznamená, že tunajší politici nemôžu
ďalej snívať. Pár dní po tom, ako vstúpili
do platnosti významné zvýšenia daní a odvodov, vďaka ktorým sa veľa firiem zavrie
alebo odsťahuje a mnoho ľudí príde o prácu, nám čerstvo rozkorčuľovaný premiér vo
svojom blogovom videu priamo z ľadu bratislavského zimného štadióna oznamuje ďalšie potenciálne masívne výdavky. Tie majú
podporiť naozaj dôkladne vybrané stavebné
firmy, hoteliérov a vôbec našu hrdosť. Premiér chce zimnú olympiádu v roku 2022. Za
približne 330 našich miliónov. Ak použijeme
koeficient plánov vs. reálnych nákladov v
ostatných krajinách, ktoré sa z olympijského
snívania zobudili v minulosti, tak skôr 1,4
mld. eur. Vraj aj opoziční kritici, ktorí kedysi
kritizovali i nádherný vynovený bratislavský
štadión tu vraj „jačia na hokeji a možno spievajú so Stingom“.
Ktovie, či argument o spievajúcich alebo na
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hokejových tribúnach vyvádzajúcich politikoch presvedčil aj nezamestnanú slobodnú
matku zo Zvolena, ktorá lístky na toto blbnutie politikov a iných, čo halu využívajú,
dotuje. Aj vďaka takmer 100 miliónom eur
na bratislavský zimný štadión dnes totiž platí
napríklad vyššiu DPHáčku. To či zimnú olympiádu chce aj ľud sa môžeme dozvedieť veľmi ľahko. Stačí nechať hlasovať platenými

SMSkami. Na štvorčlennú rodinu by jedno
„áno“ aj pri nerealistickom predpoklade nenavyšovania odhadovaných nákladov stálo
asi 240 eur. No premiér perly ducha ako
„Slovensko na to nemá“ nemieni počúvať:
„Slovensko na to má, podľa mňa.“

financií budík. Inštitút finančnej politiky znížil odhad rastu slovenskej ekonomiky v roku
2013 o takmer polovicu na 1,2%. Schválený
rozpočet sa tak nepríjemne rýchlo zmenil na
dokument postavený na nepodloženom optimizme. Bude to na prebudenie stačiť?

Čo slovenský štát má určite, je deficit 3,3
mld. eur. O deň neskôr, ako si bol premiér
zakorčuľovať, začal zvoniť na ministerstve

.týždeň, 2.2. 2013

mickej situácie, tak ako Španielsko a ďalší.
Komisia zatiaľ usilovne pracuje na nových a
nových pravidlách (najnovšie Twopack), aby
bolo čo porušovať.

nazval „Prebiehajúce hľadanie rovnováhy
európskeho hospodárstva.” Zabudnite na
rozsiahle realitné či automotive bubliny,
utopené náklady v nezmyselných verejných
projektoch, neflexibilné zákonníky práce, či
nebodaj na demografickú krízu a chorý bankový systém, ktorý prežíva len vďaka pomoci
ECB. Stačí vybalansovať Európu zatiahnutím
za správne páky a všetko sa na dobré obráti.

Šesť jubilantov
Martin Vlachynský
Dnes je v tomto klube päť krajín eurozóny,
budúci rok pribudne šiesta. Aký klub máme
na mysli?
Nie, nejde o hokej, či o priateľov kohézie. Dokonca ani o krajiny, ktorých premiéri sa vedia desať krát zodvihnúť na hrazde. Myslíme
krajiny, ktorých úroveň dlhu voči HDP prekročila magických 100%. Podľa zimnej prognózy Európskej komisie sa ku Belgicku, Grécku,
Írsku, Taliansku a Portugalsku v roku 2014
zaradí šiesty šampión, Španielsko.
Vašu pozornosť by mali upútať aj odhady
deficitov na rok 2013 a 2014. Zo 17 štátov
eurozóny má mať v roku 2013 až 10 členov
deficit vyšší ako 3% HDP, v roku 2014 ich
má byť 9. V oboch prípadoch má medzi nimi
byť aj druhá najväčšia ekonomika eurozóny,
Francúzsko.
Fiškálny kompakt na nich, pokuty, sankcie!
Nemusíte byť Sybila, aby ste uhádli, že žiadne pokuty ani sankcie nebudú. Francúzsko
už požiadalo o odloženie podmienky 3%
deficitu, z dôvodu „neočakávanej“ ekono-

Celá správa sa štylisticky nesie v zaujímavom bruselskom slohu. Na začiatok samozrejme treba dodať silu optimizmom,
ten sa v EÚ nosí od začiatku krízy. „Hlavné
ukazovatele však naznačujú, že HDP v EÚ
teraz zaznamenáva najnižšie možné hodnoty a očakávame, že sa hospodárska činnosť začne postupne zrýchľovať.“ Znamenajú
najnižšie možné hodnoty, že napríklad nezamestnanosť 26% v Španielsku a Grécku je
niečo ako 0 stupňov Kelvina, a teda už nemôže klesnúť viac? Dúfajme.
Zaujímavo znie aj popis dôvodu súčasnej
situácie. „Dôvodom rozporu medzi lepšou
situáciou finančných trhov a umiernenými makroekonomickými vyhliadkami na
rok 2013 je vo veľkej miere proces úpravy
súvah, ktorý naďalej zaťažuje krátkodobý
rast.“ Podpredseda Komisie tento proces

Záver správy najlepšie vystihuje fakt, že v
Európe neprišlo ešte ku zmene náhľadu na
krízovú situáciu. „[Dlhy]… by sa mali v roku
2013 z dôvodu obmedzeného rastu HDP
znovu mierne zvýšiť.“ Stále pretrváva nádej,
že z dlhov, ktoré čoraz častejšie prekračujú
100% HDP, nejakým zázrakom bezbolestne
vyrastieme.
Namiesto záveru poznámka na zamyslenie:
jedinou krajinou v celej EÚ, ktorá má prognózovaný rozpočtový prebytok je Estónsko.
iness.sk,1.3.2013

Dlh na Slováka presiahol 7 000 eur
Ján Dinga

Zo Slovenska sa stáva krajina rekordov. Nie
je to však len najvyššia nezamestnanosť od
roku 2004, s ktorou si nevieme rady. Slovensko má aj najvyšší dlh vo svojej
histórii. Náš dlh podľa Eurostatu od
vzniku Slovenskej republiky prekonal hranicu 50% HDP prvý krát v
roku 2000. Odvtedy však v pomere
k HDP neustále klesal až k hranici
28% v roku 2008.

60% HDP. Táto sa má podľa ústavného zákona postupne znižovať na úroveň 50% HDP
v roku 2027.

Ako teda na tom s dlhom skutočne
sme? Verejný dlh v tomto roku presiahne 40 miliárd eur. Ešte pred
piatimi rokmi pritom dosahoval len
polovicu tejto sumy. Podľa počítadla
na cenaštátu.sk už presiahol dlh na
jedného obyvateľa hranicu 7 000
eur.

Prišla kríza a dlh začal opäť rásť.
Rýchlo rásť. Podľa Ministerstva financií SR dosiahol svoje historické
maximum v pomere k HDP práve v
minulom roku (52,1%). Aj keď v ďalších rokoch má rásť o čosi pomalšie, budeme sa pohybovať čoraz
bližšie k dočasnej ústavnej hranici
dlhovej brzdy 60% HDP.
Podľa výpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by sme so súčasným nastavením verejných výdavkov a príjmov mali
v roku 2017 dokonca 60% ústavnú hranicu
prekonať. Rok 2017 je pritom posledným rokom, v ktorom platí dlhová brzda na úrovni

hospodárskom boome po vstupe do EÚ. V
absolútnom vyjadrení (teda v eurách) bol ale
dlh v roku 2008 (keď dosiahol veľkosť 28%
HDP) stále vyšší ako v roku 2000
(keď presahoval 50% HDP):

Uvádzať dlh v pomere k HDP však nie je celkom korektné. Hrubý domáci produkt nie je
konštantný, ale mení sa v čase. Dlh teda v
minulom desaťročí klesal relatívne k prudko
rastúcemu HDP, čoho sme boli svedkami pri

Ak tento dlh rozpočítame len na
pracujúcich, zistíme, že presiahol
už vyše 16 000 eur na jedného. Na
čo najrýchlejšie splatenie dlhu by
teda musel každý pracujúci Slovák
celú svoju superhrubú mzdu (teda
mzdu vrátane odvodov zamestnávateľa) odvádzať 15 mesiacov výhradne na
tento účel.
Dlh na úrovni 50% HDP preto treba uviesť do
kontextu. Realita je taká, že celkový dlh SR
v tomto roku dosiahne takmer 150% našich
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daňovo-odvodových príjmov. To znamená, že
na jeho uhradenie by všetky firmy aj pracujúci museli platiť dane a odvody rok a pol tak
ako doteraz bez toho, aby štát poskytol akúkoľvek službu – teda žiadne dôchodky, žiadne diaľnice, žiadne zdravotníctvo, žiadne
školstvo, ani žiadne štadióny za 45 miliónov
eur, ani seriál o kulinárskej príprave sladko-

vodných rýb.
Taká je slovenská dlhová realita. Podľa prognóz má dlh presiahnuť 46 miliárd eur v
roku 2015, aj to za predpokladu, že naša
ekonomika bude v budúcich rokoch rásť reálnym tempom 3,5% HDP a nezamestnanosť klesne pod 14%. Pre budúci dlh nám musí
byť výstrahou najmä dotovaná Sociálna pois-
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ťovňa, ktorej dôchodkový apetít len v tomto
roku vzrastie o štvrť miliardy eur, pričom
trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Ak sa pýtate, dokedy môže štát fungovať s
takto nastavenými verejnými výdavkami,
pýtate sa správne. V tomto momente však
odpoveď nemá nikto.
iness.sk,4.3.2013

E-stónsko
Martin Vlachynský
Keď sa o elektronickej administratíve nielen rozpráva
Po rozpade Sovietskeho zväzu si väčšina
jeho bývalých členov zachovala administratívu postavenú na hierarchii všemocných
úradníkov, korupcie a nikdy nekončiaceho
boja o tú správnu pečiatku do bumážky.
Maličké Estónsko sa vydalo inou cestou. Už
v roku 1998 načrtli využitie elektronickej komunikácie vo verejnej administratíve
a túto myšlienku vytrvalo rozvíjajú až
dodnes. Estónsko je tak krajina s jednou z najrozvinutejších elektronických
verejných administratív (e-government)
vo svete.
Občania môžu cez internet voliť, dostávajú
elektronické predpisy na lieky, pristupujú k
štátnym online registrom. Ľudia si na technológie zvykli pomerne rýchlo, 94% daňových priznaní v roku 2011 bolo spravených
online a 99% všetkých bankových transakcii
prebieha takisto online. Súdy sú elektronicky prepojené s políciou a prokuratúrou, čo
zrýchľuje súdne konania (cieľom vlády je
zraziť priemernú dobu súdneho konania pod
100 dní).
Obchodné spory, kde je predmetom vymáhanie dlžnej čiastky, je možné iniciovať
vyplnením formulára na webe. Takmer 40
000 takýchto sporov ročne (60% všetkých
občianskych sporov v Estónsku) zvláda vybavovať 36 úradníkov. Inovácie sa pritom
nezastavili na emailoch – súdne rozhodnutie vám môže byť doručené hoci aj cez Facebook, pokiaľ nepreberáte poštu.

Takéto efektívne prostredie nielen zľahčuje
život bežným ľuďom, ale prospieva podnikaniu. Založiť firmu v Estónsku je možné počas
jedného online posedenia. Pre podnikateľov
boli vytvorené online systémy, ktoré umožňujú preniesť drvivú väčšinu komunikácie s
úradmi do virtuálneho sveta, od komunikácie s katastrom, cez e-notariát až po zasielanie výročných správ úradom, alebo upomienok a pripomienok opačným smerom.

Elektrónom naklonené administratívne prostredie má výrazný podiel na tom, že Estónsko je krajinou inovatívnych start-upov. Stačí
spomenúť najznámejší z nich, Skype, ktorý
kúpil e-Bay za 2,5 miliardy dolárov. To je
2000 dolárov na obyvateľa, produkt vytvorený zopár programátormi. Vďaka kombinácii
s fiškálne zodpovednými vládami (dlh Estónska je okolo 6% HDP) si krajina udržiava rast
aj v čase, keď sa zvyšok eurozóny potápa do
ďalšej recesie. Samotný e-government sa
stal exportným artiklom, najnovšie podpísal
s Estónskom dohodu o spolupráci pri zlepšovaní svojej elektronickej administratívy
Omán.
Dôležitým prvkom v elektronickej komunikácii je čipový občiansky preukaz. To samozrejme vyvoláva otázky o možnosti zneužitia,
najmä v kombinácii s množstvom uskladnených informácii. Estónci tomu čelia tak, že
umožňujú nielen vidieť štátu čo robia obča-

nia, ale aj občanom, čo robí štát. Pri každom
nazretí do svojich osobných údajov sú občania na to upozornení a môžu si skontrolovať,
kto sa o nich zaujímal. Úroveň korupcie v
Estónsku patrí medzi najnižšie spomedzi
postkomunistických štátov a predstihuje
dokonca viaceré západné štáty, čo sa opäť
dá čiastočne pripísať prehľadnejšej verejnej
administratíve. Ochrana osobných slobôd si
vyžaduje aktívnu účasť každého jednotlivca,
bez ohľadu na to, do akej miery vládna
moc používa e-government.
Obava z prílišnej zraniteľnosti zasieťovaných elektronických systémov existuje aj z pohľadu útoku z vonka. Estónci
takú situáciu zažili v roku 2007, keď bola ich
administratíva na určitý čas znefunkčnená
útokmi ruských hackerov ako odveta za odstránenie sochy ruského vojaka. Aj tu však
Estónci zareagovali inovatívne. V rámci domobrany Kaitseliit, ktorá existuje ako dobrovoľnícka podpora armády, vznikla skupina
zameriavajúca sa na ochranu proti kybernetickým útokom. V rámci nej dobrovoľníci z radov IT expertov z privátneho sektora a vedci
z univerzít spolupracujú s armádou na systematickom vylepšovaní ochrany estónskeho
internetu. Estónsko je tak jednou z najlepšie
pripravených krajín v prípade hrozby elektronických konfliktov.
A čo z toho vyplýva pre Slovensko? O efektívnej administratíve netreba rozprávať, treba
ju spraviť. Ďalej ako k volebným programom
sme sa ale ešte nedostali.
SME,26.2.2012

INESS Policy Note: Investičné stimuly
Martin Vlachynský
V roku 2012 boli udelené investičné stimuly v hodnote 121 miliónov eur. Verejnosťou
zarezonovali najmä prípady, keď investor žiadal štátnu podporu nie na vytvorenie, ale
zachovanie pracovných miest. Aj toto viedlo vládu ku vypracovaniu novely zákona č.
561/2007 Z.z. o investičnej pomoci, ktorá je
momentálne v legislatívnom procese.
K téme investičných stimulov sa INESS vyjadruje pravidelne, preto sme sa rozhodli
spracovať dostupné údaje a vydať štúdiu s
názvom Investičné stimuly – tvorba nových
hodnôt alebo prerozdeľovanie existujú-

cich?
V dokumente sme zanalyzovali investičné
stimuly poskytnuté od roku 2002 do konca
roku 2012. V tomto období bolo priznaných
128 investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,4 miliardy eur, ktoré sľubovali vytvorenie viac ako 45 000 pracovných miest.
Pre ilustráciu, štát by miesto toho mohol
vyplácať s rovnakým nákladom čistú mediánovú mzdu 530 eur po dobu takmer päť
rokov toľkým ľudom, koľko pracovných
miest bolo prisľúbené vytvoriť.
V práci konštatujeme, že investičné stimu-

ly predstavujú nevhodný nástroj na podporu hospodárskeho rastu, ktorý so sebou nesie vysoké alternatívne náklady. Tie majú
podobu fiškálnej záťaže, ktorá sa cez dane
prenáša na všetky ostatné ekonomické subjekty. Stimuly zároveň zásadným spôsobom
narúšajú konkurenčné prostredie.
Nepotvrdila sa ani sociálna úloha stimulov,
keďže v spomínanom období viac ako dve
tretiny objemu stimulov smerovali do okresov s podpriemernou nezamestnanosťou.
Neobstojí ani argument medzinárodnej
konkurencie. Príklady zahraničných krajín
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ukazujú, že nahradenie stimulov nižšími daňami a jednoduchším systémom neohrozuje
prílev zahraničných investícii. Na Slovensku
zároveň existuje rozsiahly priestor na podporu podnikania všetkých subjektov, nie len
hŕstky vybraných na úkor ostatných.
INESS navrhuje tri alternatívne zmeny
súčasnej politiky poskytovania investičných
stimulov:
-Pre podporu investícii - zrušenie stimulov a
nahradenie nižšou sadzbou DPPO
-Pre podporu regiónov s vysokou nezamestnanosťou - zrušenie stimulov v kombinácii
s reformou vyplácania štátnej sociálnej
podpory a zavedenie progresívne klesajúcich odvodov pre nízkopríjmových.
-Ak má dôjsť ku krátkodobej podpore zamestnanosti – nahradenie súčasného pro-

cesu prideľovania stimulov verejnou aukciou stimulov.

Súčasťou je aj interaktívna mapa investičných stimulov.

Kompletnú štúdiu nájdete ako PDF tu.

iness.sk, 11.2.2013

Nová publikácia - Monitoring čerpania štrukturálnych fondov
INESS pripravil rozsiahlu štúdiu venovanú
čerpaniu štrukturálnych fondov na sociálne
účely. Pod názvom Monitoring čerpania
štrukturálnych fondov ju môžete nájsť v pdf
formáte na stránke iness.sk v sekcii publikácie. Súčasťou je aj zoznam projektov, na
stiahnutie rovnako na našich stránkach.
Autori sa v publikácii venujú analýze schválených projektov v rámci Regionálneho operačného programu a plneniu jednotlivých
cieľov.

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko
Dňa 27.2.2013 INESS zorganizoval tlačovú
konferenciu, na ktorej odhalil pozadie teasingovej kampane Bohatšie Slovensko.
TLAČOVÁ SPRÁVA INESS – BOHATŠIE SLOVENSKO
Slovenské verejné financie charakterizujú
dva javy. Od vzniku samostatnej Slovenskej
republiky vytvárajú každoročne nové dlhy a
objem výdavkov aj napriek historickej celosvetovej kríze neustále rastie.

V roku 2013 predstavujú príjmy štátu prepočítané na priemerného Slováka (vrátane
detí a dôchodcov) sumu 4 704 eur a na
konci roku štátny dlh každého Slováka poskočí o 659 eur a vyšplhá sa na celkovú
sumu 7 552 eur. Ak by sme uvedené sumy
prepočítali na pracujúcich, ktorí reálne nesú
bremeno daní a odvodov, dostaneme ročnú
vyzbieranú sumu 10 857 eur na pracujúceho a dlh na konci roka vo výške 17 430 eur

(pre ilustráciu: ročná superhrubá priemerná
mzda dosahuje 13 060 eur).
Povedomie verejnosti o tom, aké dane a
koľko ľudia odvádzajú štátu, je však mizivé.
Môže za to najmä „schovávanie“ nepriamych daní do ceny tovarov a služieb, odvodovej záťaže do nákladov zamestnávateľa,
či nahrádzanie slova daň eufemizmami ako
registračné poplatky, poplatky za psa a pod.
Preto INESS odštartoval kampaň Bohatšie
Slovensko, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť záujem o to, aké dane ľudia štátu platia a na
aké výdavky štát tieto prostriedky používa.
Cieľom spotov bolo vyvolať diskusiu, koho
by mohlo viac najazdených kilometrov, či
registrovaných psov spraviť bohatším. Hoci
mnoho diskutujúcich upozorňovalo na vzťah
spotreby a plnenia štátnej kasy, väčšina Slovákov nevie, že polovicu z ceny pohonných
hmôt predstavujú dane, a mnohí z nich
zaplatia za svoj život ďaleko viac daní zo
spotreby cigariet a alkoholu ako na dani z
príjmu. Videá vo finále nasmerujú diváka na
stránku Cena štátu (www.cenastatu.sk), kde
si každý môže overiť, koľko akých daní platí,
a na aký účel sú použité.
Kampaň bola spustená po schválení štátneho rozpočtu, v ktorom má Vláda SR ambiciózny cieľ stlačiť deficit verejných financií

v tomto roku pod 3% HDP. Tento cieľ chce
ale dosiahnuť intenzívnejším odčerpávaním
zdrojov zo súkromného sektora. Slovensko
však nebude bohatšie tým, že z toho istého
koláča ukrojí štát väčší kus, Slovensko bude
bohatšie vtedy, keď bude vytvárať väčší koláč. To sa dá dosiahnuť len prácou a efektívnymi investíciami.
Zvyšovanie daní a odvodov robí presný
opak, oslabuje už tak chradnúcu ekonomiku. K navršovaniu príjmov štátnej kasy
navyše dochádza v situácii, keď neboli prijaté žiadne hmatateľné reformy zamerané
na odstránenie pretrvávajúceho plytvania a
korupcie. V rámci projektu Plytvanie štátu
sme zaznamenali v roku 2013 prípady plytvania v celkovej sume 168,5 mil. eur, prípady klientelizmu v celkovej sume 71,8 mil.
eur a na náklady daňových poplatníkov na
súdne spory z titulu zlyhania štátnych úradníkov išli 3 mil. eur. Od spustenia projektu v
roku 2007 sme zaznamenali viac ako 1000
prípadov plytvania, klientelizmu či súdnych
sporov s celkovým objemom presahujúcim
3 mld. eur. Zvyšovanie daňových príjmov v
prostredí neefektívneho narábania s verejnými prostriedkami prirodzene znižuje motiváciu štátu hľadať voľné zdroje vo vlastných
výdavkoch.
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Cena štátu
Cena štátu je dlhodobý projekt INESS, ktorý na jednom mieste koncentruje presné a
aktuálne informácie o jednotlivých zložkách
verejných financií. Pomocou mnohých interaktívnych súčastí stránky či prepočtov
všetkých položiek na pracujúceho alebo na
jedného občana má projekt ambíciu zlepšiť
povedomie o fungovaní a proporciách verejných financií. Projekt, ktorý presnými dátami pokrýva už 9 rokov od roku 2005 až po
súčasnosť, už získal viacero zahraničných i
domácich ocenení.
Slovensko bude vďaka Cene štátu vedomostne bohatšie.
Pozn. Od 27.2. 2013 sú na stránke www.
bohatsieslovensko.sk/odhalenie dostupné
kampaňové videá v plnej dĺžke aj s vysvetľujúcimi dokrútkami.

Prípravu videií finančne podporila Nadácia
Orange a realizovala ju reklamná agentúra

Mayer/McCann Erickson. Obom partnerom
ďakujeme.

INESS
V Bratislave, 27.2. 2013

Zimné olympijské hry v parlamente
Richard Ďurana z INESS prednášal dňa 14.2.
2013 na pôde Národnej Rady Slovenskej Republiky o ekonomických rizikách organizácie
zimných olympijských hier na Slovensku.
Stretnutie zorganizoval poslanec Mikuláš
Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a venovalo
sa primárne ochrane životného prostredia
(pozvaný minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý bol vyzvaný na predloženie
komplexnej informácie o výsledkoch štúdie

uskutočniteľnosti ZOH 2022 a o ďalších
analýzach
environmentálno-ekologických
aspektov, sa ospravedlnil).
Na podujatí s príspevkami vystúpili: Mikuláš
Huba (OLaNO), RIchard Ďurana (INESS), Jakub Vojtek (starosta obce Demänovská dolina, kde by sa uskutočnila časť ZOH).
V publiku, ktoré tvorilo zmes poslancov, novinárov, zástupcov turistického ruchu, ochranárov a ďalších, bolo asi 50 poslucháčov.

O investičných stimuloch na konferencii Centers Dating
Martin Vlachynský z INESS prednášal o investičných stimuloch na Slovensku na konferencii Banky, města, developeři organizovanej spoločnosťou Centers Dating. Podujatie
sa uskutočnilo 7.2.2013 v Pálffyho paláci
v Bratislave. Účastníkmi konferencie boli
najmä profesionáli z oblasti realít, bankovníctva a zástupcovia samospráv.
Prezentáciu z prednášky si môžete pozrieť
na stránke Centers Dating (od slidu č.21).
Prednáška vychádzala z čerstvej štúdie
INESS o investičných stimuloch.

Diskusia o dlhovej kríze pre Euroatlantické centrum
V utorok 26.2. sa v priestoroch Ekonomickej
univerzity uskutočnila pod záštitou Euroatlantického centra diskusia na tému dlhovej krízy v Európe.
Diskusie za zúčastnili Martin Vlachynský z
INESS a Richard Sulík z SaS. S niekoľkými
desiatkami študentov prebrali formou neformálnej raňajkovej diskusie aktuálny stav a
možné budúce scenáre krízy v Európe, ale aj
postavenie Slovenska v rámci nej.
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Pro/Anti Market
PRO MARKET
Súkromný železničný prepravca zabodoval
Koncom roka 2010 bola podpísaná dohoda
ministerstva dopravy so súkromným osobným železničným prepravcom RegioJet na
prevádzkovanie trasy Bratislava – Komárno.
Bol to revolučný krok, ktorého sa niektorí
báli, iní ho chválili.

vy dokonca predčí objem na trase Praha-Ostrava, ktorú tiež prevádzkuje RegioJet.
V prospech súkromného prepravcu hovorí aj
cena za vlakokilometer, ktorou štát prepravu
dotuje. Tá oproti doterajšej cene poklesla o
16%. No tento fakt zároveň otvára niekoľko
otázok. Aj túto populárnu trať štát dotuje
sumou viac ako 7 miliónov eur priamo a
ďalšími miliónmi nepriamo na udržiavanie a
prevádzku trate.
V súčasnom nastavení vlakovej dopravy
nie je pochýb, že príchod nového prepravcu
priniesol zlepšenie. No daňovník by sa mal
neustále spytovať , aký rozsah vlakovej obsluhy chce dotovať a či nie je výhodnejšia
alternatíva.

ANTI MARKET
Právo na bankový účet

Po roku prevádzky sa ukázalo ovocie. Prepravca zvýšil frekvenciu spoja, ponúkol moderné a čisté vlaky, drobné, ale príjemné
služby pre cestujúcich, známe už z jeho autobusových liniek, pomohol obciam rozšíriť
parkovacie plochy na staniciach. Výsledkom
bolo viac ako zdvojnásobenie počtu cestujúcich na tejto trase, z pôvodných 700 000
ročne na zhruba 1,5 milióna. Objem prepra-

Hoci sa snažíme, aby sa táto rubrika nezaoberala len nápadmi, ktoré prídu z Bruselu, je
to ťažké. V intenzite protitrhových nápadov
sa EÚ len máločo vyrovná.
Najnovšie Európska Komisia navrhla, že právo na bankový účet by malo byť základným
sociálnym právom obyvateľa EÚ. V súčasnosti je v EÚ údajne 30 miliónov dospelých
ľudí, ktorí nemajú bankový účet.
Odhliadnime od faktu, že časť z týchto ľudí

Link mesiaca
Tento mesiac patril kampani Bohatšie Slovensko, ktorej cieľom bolo priťiahnuť pozornosť ľudí k projektu cenastatu.sk.
Na stránke bohatsieslovensko.sk si môžete
pozrieť tri vtipné teasingové videá z kampa-

ne. Ako spravíme Slovensko bohatšie?

www.bohatsieslovensko.sk

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZNAM ZLATA AKO KOMODITY S
MONETÁRNYM DOPYTOM
Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? Možno považovať
zlato za peniaze? Je zlato v bubline?
Odpovede aj na tieto otázky hľadáme v publikácii Ekonomický význam zlata ako komodity s monetárnym dopytom, ktorú si v INESS
môžete zakúpiť za 3,99 eur.

PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA
Slovenské vydanie: (c) TRIM Broker a INESS

účet nemá, pretože ho jednoducho nechce,
alebo nepotrebuje. Takisto sa patrí pripomenúť, že sú to do značnej miery regulácie EÚ
a členských štátov, ktoré ľudí do užívania
bankových účtov tlačia - napríklad čoraz viac
sa rozmáhajúci zákaz hotovostných transakcíí. Regulácie proti praniu peňazí tiež zapríčiňujú, že banky robia okolky s otváraním
účtov pre osoby, ktoré napríklad nemajú jasne preukázateľný pobyt. No najdôležitejším
bodom je, že udelením práva jednomu naopak obmedzíme práva inému.
Právo na nejaký produkt znamená, že niekto iný ho musí vyrobiť - a zaplatiť. V prípade
bánk by to boli jej ostatní klienti. Aj pri absencii podmienky bezplatného bankového
účtu vznikajú náklady, ktoré banka bude
musieť preniesť. Ak by tam neboli, kontrakty
by medzi bankami a ľudmi bez účtu vznikali
už dnes a dobrovolne.

2% Z DANE

Vďaka Vašej podpore je INESS už niekoľko rokov v rade najcitovanejším ekonomickým think-tankom v slovenských
médiách, organizuje viaceré (už tradičné) vzdelávacie podujatia pre študentov,
prevádzkuje portál vysvetľujúci podstatu
finančného vzťahu medzi občanom a štátom, ktorý rozšíril aj na stredné a vysoké
školy, organizuje medzinárodné i domáce
konferencie na aktuálne témy a publikuje
Policy štúdie, knihy, vlastný mesačník a
hĺbkové analýzy a odporúčania pre vládnu
politiku.
Na realizáciu tohto širokého spektra aktivít a ich udržiavanie a rozširovanie sú
potrebné finančné prostriedky. Ak máte
záujem o podporu nášho úsilia o šírenie
všeobecného povedomia o fungovaní trhových mechanizmov a efektoch štátnych
zásahov a ich dopadov na spoločnosť a
životy bežných ľudí, venujte nám vaše 2%
zo zaplatenej dane.
Na stránke dvepercenta.sk nájdete na
podstránke INESS všetky pokyny a predvyplnené tlačivá. Tí, ktorí si Market Finesse čítajú na počítači, môžu rovno kliknúť sem.

Rok 2011, 160 strán
Srdečne Vám ďakujeme.
Knihu si môžete za cenu 9,50 Eur zakúpiť v INESS alebo v obchode
vo vašom meste.
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