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Editorial

Richard Ďurana
Za oknom sneh prikrýva svet bielym tichom. Čas
sa zastaví a ohúri nás hustou parou nášho dychu.

„Najväčšia príležitosť daná
svetu bola odhodená kvôli zápalu pre rovnosť, ktorý znižil
nádej na slobodu“
Lord Acton
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V Kurimanoch sa zrútila časť konštrukcie mosta,
pri ktorej zahynulo niekoľko robotníkov. Vzápätí
sa ozvali politici, podľa ktorých môže za nešťastie
nízka cena . Môže ale cena zabíjať? Odpoveď hľadáme v článku Zarábanie na ľudskom nešťastí?

Nie. Realita okolo nás neprebieha len v romantických kategóriách, nepozná kompromisy ani
prestávky a bohužiaľ nás neobíde ani počas adventu. Nezamestnanosť na Slovensku na prekvapenie
mnohých v predvianočnom období stúpa, a opäť sa
blíži k 14%. Na lepšie časy sa v zime blýskať nebude, naopak, vládne konsolidačné opatrenia udržia
hospodárstvo skôr pod bodom mrazu. Vyššie daňové zaťaženie produktívneho súkromného sektora, rigidnejší Zákonník práce, súťaživí susedia, ktorí
na rozdiel od Slovenska nezaspali na omamných
vavrínoch krátkodobo efektívnych reforiem, si určite vyberú svoju cenu. Ako píšeme v článku Nezamestnanosť láme rekordy na tejto strane, dôvodov
na optimizmus veľa nemáme.

A keď sme už pri tých ekonomických mýtoch, nemôžeme obísť ešte jeden, ktorý prednedávnom
zaplavil slovenský mediálny priestor – vraj ak
sa budú Slováci správať vlastenecky a kupovať
predovšetkým slovenské potraviny, budú sa mať
lepšie. O tom, že toto tvrdenie je nepochopením
podstaty deľby práce, pri ktorej konkrétne tovary
a služby ponúkajú producenti s najlepšou konkurenčnou výhodou a jej dôsledkom je nevídaný
rast prosperity západného sveta, píšeme v článku
Ak by Slováci uprednostnili pred cudzím domáce,
mali by sa horšie.

Aj páka dlhovej brzdy stanovenej zákonom o rozpočtovej zodpovednosti sa začína pod tlakom
nekompromisnej reality ohýbať. Odhaľuje sa tým
nielen podstata (a politický charakter tohto kontrolného mechanizmu) ale aj vážnosť výšky nášho
dlhu. O tom, že naše postavenie na finančných trhoch je slabé a deficitné verejné financie treba riešiť skôr ako nám trhy ukážu chrbát píšeme v článku
Načo nám je dlhová brzda?

Ale máme aj dobré správy. V októbri sme zorganizovali v spolupráci s Nadáciou Intenda esejistickú
súťaž Aká je cena štátu a kto ju platí? Do súťaže
nám svoje príspevky poslalo 61 študentov z 20
stredných škôl po celom Slovensku! Hodnotné
ceny však mohli vyhrať len traja najlepší, ktorých
mená nájdete na strane 7. Nájdete tam aj víťaznú
esej z pera Branislava Mička z Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade.

V nedávnej minulosti sa udiali nešťastné udalosti, ktoré sú vždy bezodným žriedlom najrôznejších
ekonomických mýtov a nepochopení. Najskôr sa
Amerikou prehnal hurikán Sandy, ktorý zničil, čo
mu stálo v ceste. Zanedlho na to niektorí ekonómovia vrátane nositeľa Nobelovej ceny Paula Krugmana ohlasujú, že hurikán je vlastne požehnaním pre
hospodárstvo, pretože náprava škôd vraj zvýši hospodársky rast. Tento ekonomický nezmysel vyvraciame v článku Podpáľte si dom, bude vám lepšie.

V novembri sme zorganizovali diskusné fórum o
poskytovaných sociálnych dávkach, na ktorom
sme hľadali odpovede na otázku, či v prípade ich
plošného vyplácania ide o plytvanie alebo nevyhnutnosť. Sumár z príspevkov panelistov nájdete
na strane 10.
Užite si advent čo najviac a príjemné čítanie,

Nezamestnanosť láme rekordy
Ján Dinga

Nezamestnanosť v októbri tohto roku oproti októbru 2011 vzrástla o 0,4%. V súčasnosti je teda
výška evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny na úrovni 13,7%. V
prípade, že do konca roka poskočí ešte o jednu desatinu nahor (čo je pravdepodobné, keďže firmy sa
ponáhľajú s prepúšťaním kvôli novele Zákonníka
práce, ktorá od nového roku prepúšťanie predraží),
bude mať Slovensko najvyššiu mieru evidovanej
nezamestnanosti od roku 2004.
Situácia je však oproti roku 2004 značne odlišná.
Vtedy sme boli čerstvým členom EÚ s čerstvo prijatou rovnou daňou, krajina s reformnou vládou
uprostred európského boomu pôsobila na investo-

rov ako magnet. Na Slovensko preto prišlo v nasledujúcich rokoch niekoľko veľkých investícií, a
darilo sa aj ostatným firmám, ktoré u nás pôsobili.
Výsledkom tejto šťastnej kombinácie bol aj pokles
v miere evidovanej nezamestnanosti o takmer 5%
za dva roky.
Vtedy a dnes
Dnes je však východiskový bod úplne iný. Reformy, ktoré sa zo slovníka ich priaznivcov a kritikov
celkom nevytratili, už predstavujú len prázdnu
formulku vo vystúpeniach politikov. Reformy sa
dávno vyčerpali, pre Slovensko sú už len minulosťou. Predbehli nás iné krajiny. A toto vnímajú aj
investori. Tých totiž nezaujíma imidž krajiny spred

			
		
- mesačník. Vydáva INESS - Institute of Economic and
Social Studies, Adresa: Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945, www.INESS.sk

str.2

november 2012

šiestich či ôsmich rokov, ale jej súčasné podmienky v porovnaní s okolitými krajinami.
Realita je taká, že Slovensko bude mať od
nového roku najvyššiu daň z príjmu právnických osôb v krajinách V4 (23% oproti
českým a poľským 19%; v Maďarsku platí
pre firmy so základom dane do 1,8 milióna
eur 10% sadzba dane z príjmu). Zhoršenie
trendu môžeme pozorovať aj na dlhodobom vývoji miery nezamestnanosti v týchto
krajinách – nezamestnanosť na Slovensku
vzrástla prudšie ako v ostatných štátoch V4.
Zvyšovanie odvodového zaťaženia nadpriemerne zarábajúcim tiež príliš nepovzbudí
proklamovanú podporu tvorby pracovných
miest s vysokou pridanou hodnotou, keďže
sa zamestnávanie vysokopríjmových zamestnancov predraží. Podiel uchádzačov o
prácu so stredným vzdelaním s maturitou
(a vyšším) podľa dát Ústredia práce vzrástol
z približne 27% v prvom štvrťroku 2008 na
takmer 37% v prvom štvrťroku 2012. Sloven-

sko tak ostane výrobnou halou, a aj to len
prípade, že sa firmy tu
pôsobiace nerozhodnú
odísť do Rumunska či
Bulharska, ktoré zachovali rovnú daň na
úrovni 16%, resp. 10%.
Vláda tak pripravila občanom nemilý darček.
Konsolidácia verejných
financií na príjmovej
strane sa začína rozpadať už teraz, a to veľká
časť opatrení ešte nevstúpila do platnosti. Skutočné dopady na
firmy tak uvidíme až v budúcom roku, pričom tieto môžu negatívnym vývojom dlhovej
krízy ešte zosilnieť.
Nezamestnanosť tak bude zrejme stúpať
aj naďalej. Otočenie trendu pritom ťažko
očakávať predtým, než si vláda uvedomí, že

potrebné pracovné miesta môže vytvoriť len
súkromný sektor. Štát sa totiž zatiaľ chystá
limitované súkromné zdroje odčerpávať vo
zvýšenej miere na plátanie diery medzi nízkymi príjmami a vysokými výdavkami verejných financií, čím vyhliadky našej ekonomiky
zhoršuje.
iness.sk, 4.12.2012

Podpáľte si dom, bude vám lepšie
Martin Vlachynský
Je hurikán dobrou správou pre ekonomiku,
pretože náprava škôd zvýši hospodársky
rast? Nie, je to mýtus. Namiesto výroby nových vecí sa len obnoví to, čo sme už raz
mali.

ktorom uvažuje nad tým, či je ekonomicky
prospešné, ak uličník rozbije okno. Aby sa
dostal do príbehu hurikán, rozšírime rozbité
okno na celé mesto s vymlátenými oknami.

Hurikán Sandy prehrmel, obete sú zrátané a
Američania začínajú naprávať škody. Okrem
prevažne pozitívneho hodnotenia záchranných prác sa v súvislosti so Sandy v zahraničných médiách opakovane objavuje ešte
jedna informácia. Hurikán má byť vraj prospešný pre americkú ekonomiku!

Krátko po hurikáne začnú do mesta prúdiť
davy zametačov, aby pozhŕňali črepiny do
smetiarskych áut. Sklárne vychrlia milióny
nových tabúľ a tisíce robotníkov ich začnú
osádzať.

Spočiatku som toto tvrdenie zaznamenával
len ako internetový vtip kolujúci spolu s fotkou prominentného amerického ekonóma
Krugmana, známeho svojou záľubou v stimulovaní ekonomiky.
No po tom, čo podobné vyjadrenia začali
zverejňovať aj slovenské televízie, zmrzol mi
úsmev na tvári.
Zdá sa, že v ekonómii sa treba neustále vracať ku koreňom. Konkrétne ku Fredericovi
Bastiatovi.
Tento francúzsky ekonóm z polovice 19. storočia v knihe Čo vidieť a čo nevidieť pútavo
ilustroval niekoľko ekonomických omylov.
Jedným z nich je aj Klam rozbitého okna, v

Okná namiesto telefónov

Robotníci si potom za výplatu kúpia nové oblečenie a predajca oblečenia si za utŕžené
peniaze kúpi nový televízor. To je to, čo vidíme. To, čo nevidíme, je, že vzácne a obmedzené zdroje budú chýbať niekde inde. Tony
skla, ocele, nafty, ale najmä pracovnej sily.
Vraj aká obmedzená pracovná sila, keď v
USA sú milióny nezamestnaných? Skutočne,
na rekonštrukčných prácach pravdepodobne nájde zamestnanie zopár ľudí z úradu
práce. Nanešťastie, inde zase nezamestnaní pribudnú.
Americký spotrebiteľ totiž časť peňazí, za
ktoré pôvodne plánoval kúpiť nový telefón,
práčku alebo len hrubý burger, poskytne na
obnovu zasiahnutých miest – či už priamo
cez charitu, alebo nepriamo cez dane, či
vyššie poistné.

INESS Policy Notes v roku 2012
INESS Policy Note 1/2012 Dane ešte zvyšovať netreba (Čo chýba analýze Ódora a
Horvátha) http://goo.gl/EtbDf
INESS Policy Note 2/2012 Reálny zmysel
prísnejších STK uniká http://goo.gl/S1FYj

INESS Policy Note 3/2012 Penzijný systém, kam SMERuješ? http://goo.gl/SQrls
INESS Policy Note 4/2012 Ako znižovať
výdavky v oblasti: Podpora osobnej železničnej dopravy http://goo.gl/1JMb9

Tak ako sa zvýši dopyt po sklároch či zametačoch, klesne dopyt po elektrotechnikoch či
pracovníkoch fast-foodov.
A namiesto toho, aby sa vyrábali nové veci,
len sa obnovujú tie, čo sme už raz mali. Ak
by nebol hurikán, Američania by mali zasklené okná, plus telefóny, práčky a burgre. Po
hurikáne budú mať len zasklené okná.
Nirvána
Nemôžeme sa na médiá hnevať. Keďže zničenie kapitálu nie je z pohľadu HDP udalosť,
ale jeho rekonštrukcia, áno, hurikán Sandy
skutočne prispeje k rastu HDP v USA.
A rast HDP sa pre väčšinu ekonómov a politikov stal stavom, ktorého dosiahnutie sa
podobá nirváne, bez ohľadu na skutočnú
zmenu bohatstva. A médiá len reflektujú
tento stav.
Väčšina ľudí však podvedome tuší, že na nedobrovoľnom ničení nebude nič produktívne.
Máme sa tešiť z pádu diaľničného mosta pri
Levoči, pretože ho bude treba postaviť znova
a tým sa nám zvýši ekonomická aktivita?
Ak dovedieme túto logiku do extrému, každý,
kto miluje svoju vlasť, by mal potom v rámci
boja proti kríze podpáliť vlastný dom.
SME, 7.11. 2012

		

november 2012

str.3

Zarábanie na ľudskom nešťastí?
Martin Vlachynský
Diaľnice sa u nás v priemere stavajú drahšie ako v Nemecku. V Dánsku dokonca stoja
takmer o polovicu menej ako u nás. Vidí tu
niekto súvislosť medzi cenou a bezpečnosťou?

ruje jednoducho „most z bodu A do bodu B“.
Ak by to tak bolo, vyhrá ten, kto medzi dvoma bodmi natiahne kus špagátu za dvadsať
eur a vyhlási ho za lanový most.

Stavbársky chlebíček je tvrdý. Hoci sa trend
za posledné dve dekády výrazne zlepšil, aj
tak v roku 2011 utrpelo na stavbách 152
ľudí smrteľné alebo závažné zranenie.
Niektoré nehody sa udiali v tichosti, iné sa
dostali pod drobnohľad médií, verejnosti a
politikov – ako pád mosta v Kurimanoch.

No ako daňový poplatník sa musím zastaviť
pri jednej ponúkanej alternatíve, ktorá má
zabrániť podobným nešťastiam. Z viacerých
zdrojov sa ozvalo, že za pád konštrukcie
môže nízka cena.
Našťastie, v tomto prípade nemusím byť stavebným inžinierom (hoci inžinierom vďaka
pretrvávajúcemu antikvariátnemu pomenúvaniu titulov som), aby som vedel s istotou
vyhlásiť, že nízka cena ešte žiadny most nezhodila.
Každý rozumný nákupca pri obstarávaní produktov hľadí nielen na cenu, ale aj kvalitu.
Ak je tým spotrebiteľom štát, kvalita sa premieta do zadania tendra. Zadávateľ netend-

Ak pristúpime na argument nebezpečne
nízkej ceny, načo je nám teda vôbec celý
nákladný systém STN, BOZP, Zákonníka práce a ďalších, ak nedokáže zabezpečiť systematickú bezpečnosť (úplná nebude nikdy,
pretože náhoda a gravitácia sú blbci) ani na
takej veľkej stavbe, akoú je diaľničný most?
Drahé Slovensko
Ředitelství silnic a dálnic Českej republiky
vydalo štúdiu, v ktorej porovnalo priemerné
ceny na výstavbu kilometra diaľnice.

V prestrelke „kto za to môže“ sa objavili rôzne názory viniace staviteľa, stavebný dozor,
statika alebo všetkých naraz.
Rozhodnúť, ktorý je správny, bude úlohou vyšetrovateľov, nám nezainteresovaným ostáva len dúfať, že sa zhostia úlohy zodpovedne
a bez tlakov.

ponuky) sa premietne do kvality, a nie len
do tučnejšej (ne)legálnej provízie pre „konzultanta“?

Podmienky
V skutočnosti má každý projekt veľa explicitných charakteristík, ktoré hovoria, aké má
mať výsledný produkt charakteristiky.
No aj keby sme celý projekt zadefinovali pár
vetami ako diaľničný most takých a takých
rozmerov, existuje celá plejáda implicitných
podmienok, ktoré musí dodávateľ splniť. Vyplývajú z obrovského systému technických
noriem, pravidiel bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a z inštitútu stavebného
dozoru.
Ak teda tvrdíme, že za pád mosta môže nízka cena, potvrdzujeme tým, že celý štátom
vytvorený byrokratický systém okolo budovania stavieb je nanič.
No čo a kto nám zaručí, že vyššia cena (dosiahnutá napríklad vyradením najlacnejšej

Pri zhodnotení 186 diaľničných úsekov na
rovnakom teréne v ôsmich štátoch Európskej únie im s nákladom zhruba 5,9 milióna eur na kilometer vyšla najnižšia cena v
Dánsku.
Na Slovensku priemerný náklad dosiahol
9,6 milióna eur. V lacnote nás predstihlo dokonca aj Nemecko s priemerom 8,3 milióna
na kilometer.
No asi málokto z nás má na nemeckých diaľniciach obavy, že šoféruje po ceste smrti z
výpredaja.
Ostáva nám veriť, že za snahou vyradiť z verejného obstarávania najlacnejšie projekty
sa skrýva úprimný, ale naivný cieľ ochraňovať ľudské životy, a nie vycítená príležitosť
zviezť sa na ľudskom nešťastí a odtrhnúť si
väčší kus z daňového koláča.
SME, 18.11. 2012

Porovnanie
Zloženie gréckeho dlhu
Keď naplno vypukla grécka dlhová kríza v
roku 2010, pomer dlhu ku HDP dosahoval
okolo 120%. Po dvoch rokoch zachraňovania a jednom bankrote sa grécky dlh šplhá
ku 180% HDP. Čo vlastne dosiahli všetky záchranné akcie Trojky?

Odpoveď vidíte na grafe. Kým v roku 2010
väčšina gréckeho dlhu spočívala v rukách
súkromných investorov, dnes takmer tri štvrtiny držia prostredníctvom rôznych inštitúcii
európski daňoví poplatníci – a to nie je za-

rátaných zhruba 40 miliárd, ktoré Grécko
dostane v najbližších týždňoch.
Zdroj: Open Europe
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Načo nám je dlhová brzda?
Radovan Ďurana

Súčasné diskusie o úprave definície dlhovej
brzdy stanovenej zákonom o rozpočtovej
zodpovednosti sú ilustratívne z dvoch dôvodov:

rozpočtovú organizáciu MF SR, ktorá dlhopisy emituje na základe stratégie riadenia
dlhu, ktorú musí schváliť vláda (a teda vláda
môže nastaviť podmienky jej pôsobenia).

1) Obnažujú podstatu tejto brzdy

1) Obnažená podstata

2) Odhaľujú vážnosť výšky slovenského dlhu

Dlhová brzda je politická dohoda prijatá
ústavnou väčšinou. Ako sme však v minulosti upozorňovali, dôležitý nie je zákon, ale
prístup k dosahovanému cieľu – udržateľné
a efektívne hospodárenie verejnej správy.
Na Novom Zélande, príp. Estónsku neexistuje problém s dlhom, krajina hospodári
vyrovnane aj bez zákonnej dlhovej brzdy.
Parlament s vládou rešpektujú túto preferenciu verejnosti – nazvime ju preferencia
„zodpovednosti“. Na Slovensku už bol čerstvučký zákon dlhovej brzdy porušený v lete,
keď boli neskoro zverejnené prognózy. Teraz
je snaha zmeniť definíciu výpočtu dlhu, s cieľom vyhnúť sa penalizácii, čo hovorí veľa o
„zodpovednosti“, ktorú parlament signalizuje verejnosti. Aby bolo jasné, hodnota 50%,
alebo 60% v ekonomickej teórii nič neznamená. Sú to arbitrárne hranice. Tie sú nastavené tak „prísne“, aký prísny je parlament,
ktorý ju schvaľuje. Už pôvodný návrh brzdy
50% bol na dočasné obdobie posunutý na
60%. A teraz prichádza ďalšia zmena. Nie
je to dobré vykročenie, ale stále to môžeme
považovať za popôrodné komplikácie, a celý
projekt môže nakoniec dopadnúť dobre.

Diskusia sa vedie o tom, či „predzásobenie
sa“ by malo byť započítavané do celkovej
výšky dlhu, alebo nie. Predzásobenie sa
znamená, že štát predá svoje dlhopisy skôr,
ako potrebuje peniaze na prefinancovanie
deficitu a splátky starých dlhov. Drží tak aktívum - hotovostnú rezervu. Keďže však už
záväzok vznikol, táto suma vstupuje do výpočtu dlhu (hoci štát ju ešte nepoužil, teoreticky by tento záväzok mohol okamžite splatiť
). Prekročenie daných výšok dlhu v pomere
k HDP – 53%,55% atď vedie automaticky k
penalizáciám – resp. k prísnejšej rozpočtovej politike. To sa súčasnej vláde nepáči, a
odpočítavanie rezerv odporúča aj opozícia.
Diskutabilné je tiež postavenie Agentúry pre
riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá spravuje dlh a rozhoduje o predzásobení. Ide o

2) Odhaľujú vážnosť výšky slovenského
dlhu
Už keď máme mať zákon o dlhovej brzde,
rezervy by sa do dlhu mali jednoznačne

počítať. V slovenských podmienkach totiž
rezervy nepredstavujú príliš veľkú konzervatívnosť správcov dlhu, ale naopak z núdze
cnosť. My tie rezervy potrebujeme, pretože
naše postavenie vo svete finančných trhov
je príliš slabé. Ak zdroje vyschnú, nemôžeme
sa spoliehať ako Nemecko, či Holandsko, že
im vždy niekto rád požičia. Rezervy sú nevyhnutnou súčasťou riadenia nášho dlhu.
Sám šéf ARDALu tvrdí, že investori požadujú
od Slovenska ešte väčšie rezervy. Pritom
dnes máme v rezervách „pol roka“ potrebných emisií dlhopisov. Aký iný signál o kombinácii vysokého zadlženia – a neprajného
ekonomického prostredia potrebujeme? Požiadavka vysokých rezerv je len reakciou na
súčasné neúmerné deficitné hospodárenie .
Diskusia sa dnes vedie o tom, či rezervy do
dlhu počítať a nie o tom, či tie súčasné sú
dostatočne vysoké. Vzniká preto otázka, či
by naopak dostatočné rezervy nemali byť
požiadavkou zákona o dlhovej brzde. Stanovenie ich výšky by však bolo ďalším varením
z vody, keďže pevné záchytné body premenlivého investičného vesmíru neexistujú. S
istotou však možno povedať, že požiadavka
rezerv zvyšuje náklady daňovníkov, úrokové náklady rezerv sa počítajú v desiatkach
až stovkách mil. eur. Člen Rozpočtovej rady
Michal Horváth upozorňuje, že istá forma rezerv je dostupná v úverových linkách Medzinárodného menového fondu, či ESM. Prečo
tedatieto zdroje nevyužiť, keď do nich tak
mohutne investujeme?
iness.sk, 20.11.2012

Nižšie mzdy sú v eurozóne realitou
Martin Vlachynský
Rigidita miezd smerom dole, teda akési zablokovanie cenového mechanizmu na trhu
práce, ktoré bráni poklesu miezd, „vyčisteniu“ trhu práce počas recesie a spôsobuje
nezamestnanosť, patrí ku základným pilierom neo-keynesiánskej teórie

Nie, nie sú. Doslova milióny zamestnancov
sa dočkali zníženia miezd. Priemerná mzda
v gréckom hospodárstve tento rok padne
podľa odhadov takmer o štvrtinu. Pritom prví
prepustení bývajú zamestnanci s najnižšími

Zároveň je to jeden z argumentov obhajcov politiky inflácie, ktorí by radi
znížili “zaseknuté” mzdy na “reálnu”
úroveň ich zinflovaním. Pridávajú sa aj
zástancovia tvrdej línie – Grécko a ďalší
by mali z eura vystúpiť a prijať vlastnú
menu, ktorá by následne zdevalvovala.
Ich mzdy by sa stali konkurencie schopnejšími, a svet by bol hneď krajší.
Je však rigidita miezd závažným ekonomickým problémom dnešnej Európy?
Skutočne sú grécki či španielski pracujúci
takí iracionálni, že sa tvrdohlavo bránia zníženiu miezd, aj keby ich to malo stáť pád do
nezamestnanosti?

príjmami, v dôsledku čoho v časoch krízy
štatisticky priemerná mzda stúpa. Vzhľadom
k obrovskej nezamestnanosti mladých v
Grécku si to ťažko môžeme vysvetliť tým, že

starí skúsení dobre zarábajúci zamestnanci
dostali výpoveď a nahradili ich mladí nízko
zarábajúci.
No ešte pálčivejším spochybnením argumentov o rigidite miezd v Európe je príklad
tisícov zamestnancov, ktorí sú ochotní
pracovať aj niekoľko mesiacov za nulovú mzdu. Deje sa tak najmä v Grécku a
Španielsku, kde stále rastúci počet ľudí
pokračuje v práci napriek tomu, že v
niektorých prípadoch nedostali mzdu už
od jari. Zasiahnuté sú všetky povolania,
od upratovačiek, cez mestských policajtov až po doktorov. Nakoniec, pre príklad
nemusíme ísť ďaleko. Väčšina z nás má
ešte v pamäti prípad z leta, keď zamestnanci vranovského SLOTEXu chodili do
práce dva mesiace zadarmo. Pokiaľ je šanca na nájdenie iného zamestnania minimálna, samotná udržanie zamestnaneckého
vzťahu je pre zamestnancov motiváciou na
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pokračovanie v práci. Ťažko si predstaviť, že
ľudia s nulovou reálnou mzdou by neakceptovali zníženie zmluvnej mzdy, ak by im bola
reálne vyplatená.
Ako sa ukazuje, Tobinovské heslo „inflácia
premazáva kolesá pracovného trhu“ v realite neplatí. Ak máte radšej akademické texty
než príklady z reálneho života, ku podobnému záveru prišli napríklad aj Gertler a Senaj z NBS. Z (vtedajších) 25 členov EÚ našli
ekonomicky významné rigidity na trhu práce

len v 4 štátoch, v ktorých nie je ani jeden z
dnešných členov PIIGS (konkrétne Rakúsko,
Holandsko, Belgicko, Francúzsko).
Milióny prázdnych domov postavených z
prílevu lacných eur sa bezbolestne nezlikvidujú, tak ako sa bezbolestne nezlikvidujú
miliardové pomníky politikov postavené z
verejných peňazí, či dusiaca chobotnica byrokracie. Jednotlivé vlády sa snažia udržať
chybné investície pri živote a sanujú svoje
pyramídové sociálne systémy zvyšovaním
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daní, ktoré v štátoch ako Grécko či Španielsko už narážajú na limity. Prirátajte k tomu
všeobecnú neistotu v prostredí, kde sa ráno
dohodnuté pravidlá už večer porušujú a biliónové programy varí hŕstka ľudí za zavretými
dverami. Nádeje, že súčasnú krízu sa podarí
vyriešiť zatiahnutím správnej páčky v ECB
(a to už poťahali za všetky páčky, na ktoré
natrafili) sú len zbožným prianím, ktoré však
stojí narastajúci počet ľudí ich živobytie.
Hospodárske noviny, 29.10. 2012

Výdavky štátu
Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Grantový systém Ministerstva kultúry poskytuje dotácie prostredníctvom deviatich
programov. Jedným z nich je aj podpora návštevnosti kultúrnych podujatí. Program mal
v tomto roku výdavky rozpočtované vo výške
3 miliónov eur.
V rámci programu sa poskytujú kultúrne
poukazy. Sú určené pre žiakov základných
a stredných škôl a pedagogických pracovníkov. Poukazy umožňujú vstup do kultúrnych
inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia.
Divadlá či galérie tak môžu prostredníctvom dotovaného programu zvyšovať čísla

návštevnosti a argumentovať nimi, keď sa
samé o ministerské granty uchádzajú.
Každý žiak a pedagóg školy, ktorá sa zapojila
do programu, dostal tento rok jeden blok poukazov v celkovej hodnote 6 eur. Do programu bolo v minulom roku zapojených 1 540
zriaďovateľov škôl a 337 inštitúcií, ktoré z
kultúrnych poukazov profitovali.

nanci kupovali potraviny aj bez gastrolístkov,
školy by mohli zdroje, ktoré sú dnes používané na kultúrne poukazy, využiť buď na kultúru, alebo na potreby, ktoré by považovali
za urgentnejšie (napr. nákup pomôcok, či
opravu strechy).

Zamýšľaný účinok takýchto poukazov je
však pochybný. Sú vlastne akousi obdobou
gastrolístkov, ktorými chce štát zvýšiť dopyt
po kultúre. Skôr ako verejnosť z nich ale profitujú konkrétne inštitúcie, ktoré sa do programu zapájajú. Podobne, ako by si zamest-

Miesto toho, aby rodičia niesli zodpovednosť za kultúrnu vyspelosť svojich detí sami,
vláda ich dodatočne zdaňuje a túto zodpovednosť preberá na seba. Pri konsolidácii
verejných výdavkov, ktoré prevyšujú verejné
príjmy o miliardy eur, by sme sa preto mali
zamyslieť nad zmysluplnosťou podobných
výdavkov.

nulom roku vyše 9,5 milióna eur, výdavky
takmer 10,3 milióna eur. Osobné náklady
úradu sú vyše 5 miliónov eur, priemerná
hrubá mzda zamestnanca 487 eur. Jednotková cena elektrickej energie dosiahla výšku
0,24 eur, čo je vysoko nad štandardnou cenou (pre porovnanie, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave platí jednotkovú
cenu 0,15 eur).

3-izbového bytu. V tomto ukazovateli patrí
Štátna ochrana prírody medzi „najštedrejších“ zamestnávateľov vo verejnej správe.
Vysoká cena energií a nadbytočná rozloha
administratívnych priestorov je príkladom
neefektívneho manažmentu verejného sektora. Aj po viacročnom znižovaní (či zmrazovaní) prevádzkových výdavkov nebol priestor
na úspory vyčerpaný.

Pozoruhodnou je aj celková plocha kancelárií úradu, ktorá dosahuje 27 335 m2. To
znamená viac ako 63 m2 kancelárskej plochy na zamestnanca, teda približne rozlohu

www.cenastatu.sk

Cena štátu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Rozpočet: 3 460 000 eur (2012)
Počet zamestnancov: 432
Činnosť: Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici je príspevkovou organizáciou
spadajúcou do pôsobnosti Ministerstva
životného prostredia. Organizácia má celoslovenskú pôsobnosť a zameriava sa na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona
o ochrane prírody a krajiny.
Celkové príjmy organizácie dosiahli v mi-

www.monitorstatu.sk

Uvidíme v Hondurase slobodné mestá?
Martin Vlachynský
V Hondurase sa možno v nasledujúcich rokoch dočkáme hospodárskeho zázraku – a
možno nie. Jedna z najchudobnejších krajín
na kontinente zvažuje výstavbu takzvaných
charter cities.
Charter cities sú typom špeciálnej ekonomickej zóny. Koncept čiastočne pripomína
špeciálne ekonomické zóny, akými boli či
sú miesta ako Macao či Hongkong, ešte len
chystané instant city v Gruzínsku, prípadne
rastúca čínska sieť špeciálnych ekonomických zón.
Rozvojové krajiny sú často prerastené korupciou, nefunkčným vymáhaním spravodlivosti, politickou perzekúciou, spletitou byrokraciou, dôsledkom čoho sú vysoké miery

nezamestnanosti a nižšie životné štandardy.
Základnou myšlienkou charter cities je pripraviť v týchto štátoch mestá na zelenej lúke,
ktoré by nespadali pod existujúcu jurisdikciu
a administratíva štátu na ktorého území ležia, ale mali by špeciálny status zaručený

zmluvou (charter). Mali by vlastnú, čo najjednoduchšiu administratívu, daňový systém a
inštitúcie neprepojené so skorumpovanými
a neefektívnymi náprotivkami v ostatných
častiach krajiny. Príchod a odchod potenciálnych obyvateľov by bol plne dobrovoľný.
Doteraz jediná možnosť ako uniknúť nefunkčnému legálnemu systému bolo opustiť
krajinu. Charter cities by to umožnili bez nutnosti opustiť domovinu, zároveň by ich príklad mohol mať výrazný pozitívny efekt na
zvyšok krajiny, ktoré by kvôli konkurencii boli
nútené reformovať svoj systém.
Iniciátori charter cities (niekedy nazývané aj
free cities, slobodné mestá), medzi ktorých
sa rátajú prominentní ekonómovia ako Paul
Romer, držiteľ Nobelovej ceny George Aker-
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lof, alebo vnuk ďalšieho laureáta Nobelovej
ceny, legendárneho Miltona Friedmana, a
zakladateľ Seasteading Institute Patri Friedman. Krajinami, ktoré umiestnenie charter
cities v budúcnosti zvažujú, sú Honduras,
Mexiko, Senegal, či niektoré autonómne indiánske rezervácie v USA.
Najďalej pokročil projekt v Hondurase. Prezident Porfirio Lobo je veľkým fanúšikom
projektu a v septembri vláda podpísala so
súkromnými investormi zmluvu na vybudovanie troch miest. Zatiaľ čo kongrese majú
plány veľkú podporu, objavil sa voči nim aj
výrazný odpor. Ľavica a odbory tvrdia, že po-

dobné enklávy s vlastnými zákonmi by znižovali životný štandard a práva obyvateľov.
Nevedno z akého životného štandardu vychádzajú, keďže 70% obyvateľov Hondurasu
dnes žije pod hranicou chudoby, korupcia
na tradične stredoamerickej úrovni a miera vrážd je tam najvyššia na svete, štyrikrát
vyššia ako v Mexiku.
Závažnejším problémom je spor ohľadom
nárokov miestnej indiánskej komunity, aj
ten sa však dá vyriešiť ekonomicky. Najväčším nepriateľom ostáva to, proti čomu majú
charter cities bojovať. Na to, aby ste mohli
v nejakej skorumpovanej byrokratickej kraji-

ne postaviť slobodné efektívne mesto, musíte sa najskôr s miestnymi držiteľmi moci
dohodnúť – a získať istotu že budú dohodu
dlhodobo dodržiavať. A to prirodzene nie je a
ani nebude jednoduché.
Na tento problém sa narazilo aj v Hondurase. Nielen že najvyšší súd Hondurasu vyhlásil navrhovanú podobu miest za protiústavnú, ale za nejasných okolností bol z projektu
vytlačený aj Paul Romer. Charter cities tak
majú od sna ku realite stále ešte ďaleko.
iness.sk, 26.10.2012

Keď komunisti chceli menej štátu
Ján Dinga

Písal sa rok 1989. Vo východnom bloku bežala prestavba v plnom prúde a sebareflexii
neefektívneho režimu sme sa nevyhli ani v
Československu. Jedným z jej príznakov je
dnes už legendárny, no v tých časoch tajný
prejav generálného tajomníka KSČ Miloša
Jakeša v Červenom Hrádku z júla toho roku.
Aj keď jeho pohľad nemusí byť reprezentatívny pre vtedajších československých komunistov, vzhľadom k jeho postaveniu a informovanosti sú tieto názory prinajmenšom
pozoruhodné.
Keďže sme si nedávno pripomenuli výročie
17. novembra, je vhodné sa k prejavu vrátiť.
Sprievodným javom získania politickej slobody totiž bolo aj získanie slobody ekonomickej. Jedna bez druhej nemôžu existovať,
vzájomne sa ovplyvňujú.
Práve stavu ekonomiky venoval Jakeš veľkú
časť svojho prejavu. Jeho postrehy by však
dnes mnohí sociálni demokrati mohli považovať za príliš pravicové, či dokonca antisociálne. Jakeš pritom chtiac-nechtiac len
reflektoval realitu, ktorá sa po desaťročiach
socialistického hospodárstva už nedala zakrývať propagandou.
Sebareflexia socializmu
Tak napríklad: treba potláčať ekonomické
aktivity jednotlivcov, ktoré robia čisto s motiváciou zisku? Generálny tajomník KSČ si to
rozhodne nemyslí:

“Jestli dáváme někomu malou hospodu, kde
jsme měli jednoho člověka a platili jsme ze
státní pokladny každý měsíc čtyři tisíce ztráty na tu hospodu, tak je asi lepší dát ji jemu,
i když on si tam možná vydělá daleko víc než
předtím, ale nás to ty čtyři tisíce nestojí.“
Z toho vyplýva aj jeho pozitívny postoj k
súkromným podnikateľom:
„Ty živnosti menší, kde pracují sami, kde
nikto nikoho nevykořisťuje, ty potřebujem.
V NDR je zaměstnáno takto, jako soukromí
podnikatelé, tedy soukromníci, ne podnikatelé, to je velký slovo, celkem čtyři sta třicet
tisíc osob.“
Skutočne, hovoriť o podnikaní je v prejave
generálneho tajomníka KSČ veľká vec. Otázkou ostáva, kto je vlastne v trhovej ekonomike vykorisťovateľom. Veľké firmy? IBM, Dell,
Lenovo, Volkswagen, Peugeot, Kia, alebo
nebodaj U.S. Steel? Nie sú to práve tieto (a
mnohé ďalšie) firmy, ktoré na Slovensku za
posledných 15 rokov prispeli k zníženiu nezamestnanosti, rastu ekonomiky a zlepšeniu
podnikateľskej kultúry?
V rámci kritiky neefektívnej organizácie
práce v socialistickom Československu dal
Jakeš za pozitívny príklad vysokú mieru koordinácie a disciplíny v amerických nemocniciach:
„Tam třeba v jedenáct hodin večer doktorovi
zavolali za půl hodiny jedem, tak musel sko-

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

čit do auta a přijet. Když by tam nebyl přesně, tak ho vyhodili, se s ním nebavili, páč
tam pracuje tým lidí, jeden zdržuje druhého.
Tady vidíte, jaká je tam kázeň, jaká je tam
disciplína, jestli chce něco dosáhnout.“

Najväčší problém
To najlepšie však len prichádza. Čo považoval Miloš Jakeš za najväčší problém socialistickej ekonomiky? Samotnú podstatu socializmu - rovnostárstvo:

„Dnes je nespravedlivý rovnostářství, krajně
nespravedlivý. To je to hlavní, s čím se musíme rozejít. Rovnostářství platilo tehdy, když
šlo o to, aby každý se najed, někde bydlel,
něco na sebe oblékl, do něčeho se obul. To
bylo správný. Ale dnes, jestli bude mít takový
auto, makový, takový byt, onaký byt, takový
nábytek, onaký nábytek, to musí být na základě výsledků jeho práce, jeho příjmu, jeho
mzdy a ta mzda musí být spravedlivá, a to je
jeden z kardinálních problémů, před kterým
stojíme.“
Uvedený citát je v zásade v súlade s konceptom trhovej ekonomiky. Tá totiž na podporu
sociálne najslabších vytvára vlastné zdroje,
a to aj štátne (vo forme inštitútu hmotnej
núdze), ale najmä súkromné (charita). V časoch všeobecného dostatku by mal byť každý odmenený na základe výsledkov svojej
práce. Ktorý protrhovo zmýšľajúci človek by s
touto myšlienkou šéfa KSČ nesúhlasil?
Jakeš si uvedomoval aj výhody konkurenčného prostredia trhovej ekonomiky:
„Neni chleba. Co dělá vláda? Co dělá strana? Ptá se v kapitalismu někdo na takovouto otázku? Vůbec ne, vůbec ho nenapadne

		

spojovat svojí vládu, že pekař neupek chleba. Kritizujou pekaře, kterej neupek chleba
a nejdou k němu podruhý ... Na Západě jsou
za ekonomiku odpovědni ti vlastníci, ti kapitalisté a ty jí řídí a dělají, jak jim to vyhovuje
... Je důležitý, aby strana nevstupovala do
bezprostředního řízení, aby nerozhodovala,
aby neříkala, jaká má bejt technologie, jak

mají bejt postaveny stroje.“
Hádam si tento Jakešov postreh raz vezmú
k srdcu aj európski byrokrati raziaci zelené
technológie...
Aj keď Jakešovo socialistické presvedčenie
bolo príliš silné na to, aby ho primälo k obratu svojho svetonázoru, vždy je zaujímavé vi-
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dieť takúto kritiku do vlastných radov. Sebareflexia je dobrá vec, priznať si svoje chyby a
poučiť sa z nich tiež. Kiežby si to uvedomili aj
dnešní štátnici, ktorí svojou politikou vo vízii
lepších zajtrajškov opakujú omyly opísané
Jakešom pred 23 rokmi.
iness.sk, 26.11.2012

Víťazná esej súťaže Aká je cena štátu a kto ju platí?
Prinášame vám víťaznú esej zo súťaže, ktorú
organizoval INESS s podporou Nadácie Intenda. Súťaž, určená pre študentov stredných škôl, mala tému Aká je cena štátu a kto
ju platí? Do uzávierky súťaže nám prišlo 61
esejí z vyše 20-tich škôl zo všetkých geografických regiónov Slovenska.
Víťazom sa stal Branislav Mičko z Gymnázia
Dominika Tatarku v Poprade.
Na ďalších miestach sa umiestnili Denisa
Pichlerová zo Strednej odbornej školy v Rakoviciach a Matej Horňák z Obchodnej akadémie v Seredi.

KO¾KO PRISPIEVAJÚ NA CHOD ŠTÁTU MOJI
RODIÈIA A AKÚ PROTIHODNOTU ZÍSKAVAJÚ?

Zo všetkých poplatkov ľudia najneradšej platia dane. Pri všetkých, až na tieto, veria, že
dostavajú protihodnotu za svoje peniaze.
Ralph Waldo Emerson
Odpoveď na otázku: „ Koľko a či by mal štát
vyberať z vreciek zamestnancov a zamestnávateľov,“ sa líší naprieč politickým spektrom,
od liberálneho“ nič“ až po komunistické“
všetko“. Pri otázke, akú protislužbu by mal
platca odvodov a daní očakávať od štátu, sa
však odpovede až tak nemenia. Nevyhnutne
je to lekárska starostlivosť, ochrana súkromného, respektíve spoločného majetku a života, bezplatné vzdelanie, kvalitné cesty a
mnohé ďalšie.
Odpovede by však boli úplne rozdielne, ak by
sme sa pýtali konkrétnych ľudí, teda zamestnancov a zamestnávateľov. Nepochybne by
väčšina zamestnaných hovorila o veciach
ako je dôchodok, rôzne druhy sociálneho
poistenia, pomoc v prípade nešťastia a
samozrejme zdravotné poistenie. Na otázku, aké náklady predstavujú samotní zamestnanci pre svojho zamestnávateľa, by
pravdepodobne väčšina buď mykla plecom
alebo by odpovedala, že len jeho plat. Iná
odpoveď by však prišla zo strany zamestná-

vateľa.
Povedzme, že malý alebo stredný podnikateľ zamestnal nového zamestnanca na
dobu neurčitú s hrubou mzdou 1000 EUR.
Zamestnanec odviedol svoju prácu a z dohodnutej mzdy 1000 EUR sa mu odpočíta
zdravotné poistenie 4% , sociálne poistenie
9,4 % , ostane mu 866EUR, od toho sa odpočíta nezdaniteľná čiastka teda 303,72 EUR
a výslednú suma sa zdaní 19%, teda daňou
zo mzdy. Ostane mu 760 EUR, na odvodoch
a dani teda zo svojho platu zaplatil 240 EUR.
Prejdime si túto situáciu ešte raz, tentokrát
však z pohľadu podnikateľa. Nový zamestnanec si celkom svedomito odviedol svoju
prácu a vyrobil hodnotu 2000 EUR. Pri dohodnutom hrubom plate 1000 EUR, to pre
zamestnávateľa znamená 25,2% odvody
do sociálnej poisťovne čiže 252 EUR a odvody do zdravotnej poisťovne 10% čiže 100
EUR, spolu 352 EUR, ktoré je povinný odviesť z vytvorenej hodnoty práce. Čiže skutočné náklady podnikateľa na zamestnanca
(nezohľadňujúc ešte ďalšie nároky, napr.
stravné, rezervu na vyplatenie dovoleniek,
apod.) tvoria v tomto prípade sumu 1352
EUR. Predstavme si situáciu, ktorá v mnohých slovenských firmách počas posledných
rokov nastala. Tento istý zamestnanec vyrobil v krízových mesiacoch len hodnotu 500
EUR, neťaží ho, že síce vyrobil menej, lebo
má dojednanú odmenu za prácu, na ktorú
má právny nárok. Pre podnikateľa – zamestnávateľa nastáva však celkom odlišná
a nepriaznivá situácia, z vyrobených 500
EUR nepokryje nielenže mzdové nároky zamestnanca, ale musí uhradiť odvody a dane,
nehovoriac o ostatných režijných nákladoch.
Podnikateľ sa takto veľmi rýchlo dostane do
ťaživej finančnej situácie, kde po vyčerpaní
prípadnej finančnej rezervy, je nútený sa finančne zadlžiť. Nie je ľahké hneď po prvých
mesiacoch nedostatku práce pristúpiť k rozhodnutiu prepustiť zamestnancov, prípadne
ukončiť podnikateľskú činnosť, najmä v prípade, keď je viazaný splácaním úveru práve
na toto podnikanie. Ak by prácu stratil zamestnanec, za jeho uhradené sociálne poistenie, ktoré mu platil zamestnávateľ, mu
štát na istý čas poskytne dávky v nezamestnanosti a platí zaň zdravotné poistenie, až
pokým si nenájde prácu.
Čo však spraví štát ak má nedostatok práce podnikateľ? Ďalej bude očakávať odvody
za každého zamestnanca. A v prípade, že

zamestnávateľ niekoho prepustí pre nedostatok práce, tak bude chcieť odvody aj
za nasledujúce dva, respektíve 3 mesiace.
Možnosti sú dve, buď bude ďalej zamestnávať a pôjde ďalej do mínusu, alebo všetkých
prepustí a tiež sa dostane do mínusu, lebo
musí vyplatiť odstupné a odvody na mesiace
dopredu. Výsledok je teda len jeden a to, že
si nakoniec bude musieť podnikateľ požičať,
aby to všetko vyplatil. O koľko ľahšie by sa
daný podnikateľ vysporiadal s krízou a s
ukončením prevádzky, ak by mu štát aspoň
náznakom pomohol.
Nehovorím o dlhodobej podpore krachujúcich firiem, dokonca mi nejde ani o priamu
finančnú podporu. Mám na mysli skôr odbremenenie zamestnávateľa, ak je preukázateľné, že jeho zákaziek ubudlo alebo nie sú
žiadne. Je predsa od štátu veľmi sebecké,
aby podnikateľ, ktorý v “dobrých” časoch
štátu platí poctivo, tak v prípade časov
“zlých” sa od štátu nedočkal zhovievavosti.
Koľko teda prispievajú na chod štátu moji
rodičia a akú protihodnotu získavajú a čo
očakávajú? Ako podnikatelia, ktorých takisto
ako väčšinu Slovenska zasiahla kríza, prispievajú do štátnej pokladnice , aj odvodmi
za zamestnancov a daňami z príjmu. Okrem
toho, že ako protihodnotu získavajú ako
všetci občania nášho štátu napr. lekársku
starostlivosť, moje bezplatné vzdelanie či
ochranu majetku a života, nedostávajú za to,
že vytvárajú pracovné miesta a zamestnávajú ľudí prakticky nič. Samozrejme, nejde o
kvalitatívne výhody v službách, ktoré by mali
mať v porovnaní s niekým iným, ide o to, že
ak sa raz dostanú do problémov v podnikaní
nie vlastnou vinou, nech sa môžu spoľahnúť
na to, že ich štát nezaťaží napríklad zvyšovaním odstupného v prípade prepúšťania alebo zvyšovaním odvodov a daní, ale naopak
,pomôže im preklenúť toto obdobie, napríklad tým, že zruší, prípadne odpustí platenie
odvodov pri prepustení zamestnanca alebo
na istú dobu preberie jeho zdravotné poistenie na seba.
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Pozdrav z Európskej komisie: kríza skončí o 2 roky
Ján Dinga

Od vypuknutia krízy hlavní európski aktéri
uprednostňujú kupovanie si času pred skutočným riešením dlhového problému. Snažia
sa tak odvrátiť bankroty (najmä) krajín PIIGS
pôžičkami, eurovalmi, a nákupmi dlhopisov
zo strany ECB v nádeji, že keď dôjde k zázračnému naštartovaniu problémových ekonomík, situácia sa vyrieši – tlak na verejné
financie sa zníži, HDP porastie, a budeme
svedkami postupného znižovania dlhu v pomere k HDP.

Tab. 1

Prognózy
Kedy tento scenár konečne nastane? Eurostat, resp. Európska komisia (EK), pravidelne
zbiera makroekonomické dáta členských
krajín EÚ a robí tiež vlastné predpovede ich
budúceho vývoja. Jedným z týchto ukazovateľov je aj predpokladaný rast HDP. V tabuľke 1 uvádzame tieto predpovede pre jednotlivé krajiny PIIGS v danom čase.
Farebné čísla v bunkách predstavujú skutočný rast HDP (pre rok 2012 sú to odhady Eurostatu), ostatné čísla predstavujú prognózy
(grafická vizualizácia tabuľky nižšie). Ak si
teda porovnáme zelené číslo s ostatnými
číslami v danom stĺpci pre konkrétnu krajinu, vidíme nakoľko sa odlišujú prognózy (v
jednoročnom, resp. dvojročnom horizonte)
od skutočnosti.
Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé predpovede, EK od roku 2009 v zásade vždy prognózuje vyšší rast HDP na budúci rok ako na
aktuálny, a ešte vyšší rast očakáva o 2 roky.
Výnimku predstavujú prípady, keď sa síce
očakáva pokles rastu budúci rok, nasledovaný je ale pozitívnym trendom o dva roky
(tento spôsob je charakteristický pre prognózovanie krajín mimo PIIGS).
Predpovede EK od roku 2009 by sme preto mohli zhrnúť do pravidla, že situácia sa
v krajinách PIIGS stabilizuje v dvojročnom
horizonte. Problém je, že túto prognózu opakuje EK už štvrtý rok.
Realita
Lepšiu predstavu nám umožní získať graf
1. Stačí si všimnúť, že tenké čiary, ktoré
reprezentujú dvojročné prognózy EK, majú
tendenciu končiť pri omnoho vyšších hodnotách, ako hrubé čiary predstavujúce reálny
rast HDP:
Aká je teda skutočnosť? Krivka rastu HDP
Írska, Španielska, Portugalska a Talianska
z rokov 2009 až 2012 má konkávny tvar
(výnimku tvorí Portugalsko, ktoré tento rok
konkávny trend poruší). Znamená to, že v
krajinách po prudkom prepade ekonomiky v
roku 2009 prišlo ku korekcii (príp. miernemu
rastu), tento rok sa však Portugalsko, Španielsko a Taliansko ocitnú opäť v recesii.
Jedná sa teda o scenár, ktorý EK používa len
výnimočne. Pred dvomi rokmi pritom prognó-

Graf 1
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zovala všetkým krajinám PIIGS na tento rok
pozitívny rast HDP, na úrovni EÚ (ktorá pravdepodobne tiež skončí v recesii) predpovedala dokonca rast 2,0%.
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V analýze určite nemôžeme opomenúť Grécko, na ktoré sa upriamuje najviac mediálnej
pozornosti. V roku 2012 zaznamená hlboký
prepad HDP už rekordný piaty krát po sebe.
Prognózy EK od roku 2009 pritom vždy videli
Grécko v dvojročnom horizonte v plusových
číslach. Budúci rok teda opäť Grékov čaká
podľa prognóz recesia, v roku 2014 sa však
majú zázračne dopracovať k ekonomickému
rastu, viď graf 2.
Niet sa teda čoho báť. Veď Európska komisia dáva kríze už len rok, maximálne dva...
iness.sk, 12.11.2012

Návrh na novú daň z finančných transakcií
Richard Ďurana

SKDÚ zverejnila predbežný zámer znížiť sadzbu priamych daní spolu s DPH na 15% a výpadok v daňových príjmoch kompenzovať zavedením novej dane zo všetkých finančných
transakcií vo výške 0,1% (medzičasom predkladatelia tento zámer stiahli, pozn. edit.)
INESS návrh kritizoval v médiách (pozri napríklad vyššie uvedený link alebo ďalšie vyjadrenia v sekcii INESS v médiách). V tomto
príspevku sumarizujeme naše hlavné výhrady voči tomuto návrhu.

Tento návrh je až po zavedenie novej dane
z finančných transakcií v poriadku. Zníže-

nie priamych daní a DPH na 15% by malo
nesporne pozitívny efekt na ekonomickú
aktivitu na Slovensku a tiež na priťahovanie
zahraničných investícií. Ak však toto zníženie
v druhom kroku „zabijeme“ zavedením novej
dane, a teda celkové daňové zaťaženie sa
nezmení, nielen že nám tento návrh nedáva
zmysel, ale navyše aj obsahuje v sebe veľké
riziká:
1. občania tejto tzv. Tobinovej dani (daň z
finančných transakcií) nerozumejú a je to
skrytá daň, ktorá by sa platila z každej transakcie, teda zo všetkého (napr. aj pri zaslaní
dôchodku na bankový účet, pri zaslaní vreckového svojim deťom, alebo keď manžel pošle svojej manželke peniaze na škôlku...)
2. veľký objem transakcií umožňuje relatívne
nízku sadzbu novej dane. Toto je veľká zbraň
v rukách politikov na ďalšie zvyšovanie daní,
ktoré politikom skôr „prejde“ (100% zvýšenie dane pri dani z príjmu je z 19 na 38%, pri
tejto novej dani predstavuje 100% zvýšenie
sadzby nárast z 0,1% na 0,2%, čo má diame-

trálne odlišný psychologický dopad na občana – daňového poplatníka).
3. Namiesto kompenzácie výpadku príjmov
v dôsledku zníženia priamych daní a DPH sa
malo SDKÚ sústrediť na škrty na výdavkovej
strane verejných financií, kde je veľa plytvania, napr. v sociálnom systéme na rozdiel od
iných krajín u nás poberajú sociálne dávky
všetci plošne a nie len tí, ktorí ich naozaj potrebujú. Štát nepotrebuje vyššie príjmy, naopak, potrebuje sa zbaviť výdavkov, ktoré sú
nákladné a neprinášajú hodnotu.
Aj bruselský návrh na zavedenie dane na
obchodovanie a akciami, dlhopismi či finančnými derivátmi v sebe nesie posolstvo
neschopnosti politikov postaviť sa deficitom
zoči - voči. Iste, predstavujú menšie zlo ako
návrh SDKÚ, stále však musí prebehnúť
verejná diskusia o bode 3. predtým než sa
začnú objavovať akékoľvek návrhy na vyššie
dane.
iness.sk, 8.11.2012

Ak by Slováci uprednostnili domáce, mali by sa horšie
Martin Vlachynský
V médiách sa pravidelne objavujú články o
tom, že ak sa Slováci chovali viac „patrioticky“ a kupovali hlavne domáce výrobky, mali
by sa lepšie (Ak by Slováci uprednostnili pred
cudzím domáce, mohli mať viac práce).
Je zarážajúce, že tento ekonomický nezmysel ešte stále vo veľkom prežíva aj v takom
nepočetnom národe, ako sú Slováci. Opak
je pritom pravdou – ak by sme nekupovali
žiadne zahraničné výrobky, mali by sme sa
horšie, a to podstatne.
Skúsme malý myšlienkový experiment. Predstavte si, že medzi obcami na Slovensku
spravíme hranice a každý bude môcť kupovať a spotrebovávať len to, čo sa vyprodukuje v jeho meste či dedine. Bryndza by bola

len v Liptovskom Mikuláši, pivo len v Hurbanove a Veľkom Šariši. V Trnave by sa kopili
autá, ale len pokiaľ by sa neminuli plechy,
tie totiž pochádzajú z Košíc. A nikto by sme
nemali elektrinu, pretože tá pochádza z pár
miest na Slovensku.
Alebo poďme ešte hlbšie – predstavte si, že
by ste nemohli obchodovať ani so susedom.
Museli by ste si v rodine vyprodukovať všetko jedlo, šaty, nástroje. Na autá či telefóny
samozrejme môžete kompletne zabudnúť.
Obchodovanie medzi štátmi podlieha úplne
rovnakej logike. Jeden z dôvodov obrovského zbohatnutia civilizácie je špecializácia.
Tým, že si nemusíme zabezpečovať sami
všetko od vajec až po čiapky, sa každý môže

venovať špecializovanej činnosti a vyrábať
viac a rýchlejšie stále zložitejšie produkty.
Toto vedeli ľudia už v neolite, keď obchodovali s predmetmi na vzdialenosť stoviek až
tisícov kilometrov.
Asi nebudeme takí hlúpi, aby sme zakázali
dovoz ropy či bauxitu. Ale predstavme si, že
vláda od zajtra zakáže dovoz všetkých výrobkov, ktoré vyrábame aj doma. Spočiatku to
vyzerá dobre – domácim firmám prudko narastie dopyt, najímajú tisíce nových zamestnancov, stroje bežia nonstop. No o pár dní
začínajú prvé problémy. Firmy nie sú schopné tak rýchlo vykryť dopyt a začnú prudko
dvíhať ceny, prípadne sa objaví nedostatkový tovar.
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No to najhoršie ešte len prichádza. Niektorí naši zahraniční partneri zavedú na nás
recipročné clá a zákazy importu. Iní ich nezavedú, no tým, že sme prestali kupovať ich
výrobky, klesajú im príjmy a môžu si dovoliť stále menej našich áut, železných rúr, či
antivírového softvéru. Našim exportérom sa
prestáva dariť a musia prepúšťať stále viac
zamestnancov a zatvárať fabriky. Niektorí sa
zamestnajú vo firmách, zameraných na domácu spotrebu, no tí, ktorí pracovali výhradne pre export, ako strojári, programátori, či
zamestnanci hotelov, adekvátne zamestnanie nenájdu.
Tým, že stále menej exportujeme, klesajú
nám príjmy. Kupovať si tie zahraničné výrob-

ky, ktoré chceme, napríklad ropu či elektronické súčiastky, sa stáva stále nákladnejšie,
až sa niektoré stanú nedostupné. Môžeme
sa pokúsiť vyrábať vlastné automobily, či
procesory, ale vieme si predstaviť, že vzhľadom ku našej veľkosti by to bolo možné len
vo veľmi obmedzenej miere. S nedostatkom
zahraničných traktorov, chemikálii, plastov,
alebo softvéru by nakoniec aj na pôvodne
výkonné podniky pokrývajúce domáci dopyt
dopadla tiaha zníženia efektívnosti.
Aký by bol teda konečný dôsledok takéhoto
kroku? Netreba veľmi fabulovať. Nedostatok
tovarov a dlhé čakačky na škodovky, či farebné televízory sme zažili na vlastnej koži. Vo
svete navyše existuje dobrý a stále živý prí-

klad toho, kam autarkia (teda snaha zabezpečiť si čo najviac produkcie doma) vedie. Je
ním Severná Kórea a jej doktrína ču-čche.
Našťastie, väčšina ľudí sa napriek opačne
znejúcim rečiam správa pred regálom v obchode racionálne a vyberajú si to, čo je pre
nich najvýhodnejšie.
PS. Ak je jogurt vyrobený mliekarňou v zahraničnom vlastníctve, na výrobnej linke z Nemecka a do obchodu dovezený nemeckým
autom, ide o slovenský produkt len preto, že
tento výrobný proces sa odohral v rámci fiktívnych hraníc označujúcich našu republiku?
iness.sk, 16.11.2012

Spustenie projektu Monitor štátu
Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na
nový portál Monitor štátu zameraný na monitoring efektivity hospodárenia verejných
organizácií. Jeho cieľom je umožniť verejnosti prístup k informáciám o hospodárení
verejných organizácií v prehľadnej forme
a na jednom mieste. Dôslednejšia verejná
kontrola môže zabezpečiť zefektívnenie činností verejných inštitúcií a významne tak zníži plytvanie peniazmi daňových poplatníkov.
Projekt realizuje Nadácia SPIN a partnermi
projektu sú Nadácia Pontis a INESS. INESS
dlhodobo upozorňuje, že pri konsolidácii
verejných financií a pred akýmkoľvek zvýšením daní je nutné vykonať poctivý audit
vo výdavkoch štátom financových príspevkových a rozpočtových organizácií. Niektoré

totiž môžu vykonávať duplicitné funkcie, iné
môžu už v súčasnosti mať na trhu súkromné
alternatívy, pri niektorých môže byť na mieste opodstatnenosť ich existencie a pridaná
hodnota pre daňovníka. Projekt Monitor štátu by mohol sprehľadneniu efektívnosti štátnych inštitúcii napomôcť.
Portál momentálne poskytuje informácie o
hospodárení 71 príspevkových organizácií,
ktoré patrili do zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády
v roku 2011. Ambíciou projektu je však
poskytovať rovnako obsiahle informácie o
všetkých viac ako 7000 inštitúcií platených
z daní občanov. Takáto databáza môže napomôcť odhaleniu a odstráneniu neefektívneho a netransparentného hospodárenia.

Zo získaných údajov Monitor štátu už teraz
odhalil, že napríklad v Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici pripadalo v minulom roku na jedného zamestnanca až 63,28
m2 kancelárskej plochy (čo je približne rozloha 3-izbového bytu), alebo že v Slovenskom
centre dizajnu riadi každý vedúci pracovník
priemerne len 2,2 zamestnanca vrátane
seba.
Občanom so záujmom o veci verejné preto
odporúčame, aby aj prostredníctvom Monitora štátu sledovali, ako štát hospodári s
peniazmi daňových poplatníkov.

www.monitorstatu.sk

Plošné rodinné prídavky - plytvanie alebo nevyhnutnosť?
Diskusné fórum venované možnostiam
úspor vo výdavkoch rodinnej politiky, s podtitulom Rodinné prídavky – plytvanie alebo
nevyhnutnosť?, sa konalo 20.11.2012 v
bratislavskom Pálffyho paláci. Na podujatí
vystúpili Miroslav Beblavý (poslanec NR SR),
Anton Marcinčin (poradca Ministra financií
SR), Radoslav Procházka (poslanec NR SR)
a Ján Dinga (analytik INESS), ich príspevky si
prišlo vypočuť viac ako 40 poslucháčov.
Nakoľko s výnimkou prezentácie Jána Dingu,
ktorú si môžete stiahnuť tu, nevyužili ostatní
panelisti možnosť prezentácie, uvádzame
pre informáciu niektoré z postrehov prednášajúcich k téme rodinná politika. Záznamy
príspevkov panelistov zverejníme v krátkej
dobe na stránke INESS.
Miroslav Beblavý
· Zmeny v prídavkoch na deti by mali byť
súčasťou komplexnej reformy rodinnej politiky (vrátane daňových bonusov), posúdiť je
potrebné dostupnosť ostatných služieb potrebných pre rodiny (napr. materské škôlky)
· Znižovanie dávok by malo byť posudzované
aj v súvislosti so zmenou hraničného daňového zaťaženia rodín

· Aj v prípade prídavkov je možné uvažovať o
postupnom klesaní dávky

· Zarážajúca je neschopnosť municipalít financovať komunitné rodinné centrá

· Zrušenie plošných dávok môže vyvolávať
stigmatizáciu poberateľov (to sú tí chudobní,
„leniví“ a pod.)

· Dávková politika by sa mala riadiť princípom Platiť a kontrolovať

· Rodinná politika by mala byť hodnotená aj s
ohľadom schopnosti zamestnania sa vychovávajúcich rodičov (aby dávky a príspevky
nedržali rodičov doma)

· Rodinné prídavky by mali byť zrušené

· Zrušenie prídavkov pre vysokoškolákov by
malo byť spojené s vyššou dostupnosťou
študijných štipendií
· Súčasná verejná mienka požaduje zásluhovosť, kto viac platí, mal by mať nárok na
dávky, čo je v rozpore so solidárnym financovaním – zmenu bude ťažké presadiť
· V dnešných časoch zvyšujúcej sa nedôvery
voči štátu je dôležité, aby stredná vrstva riadne platiaca dane a odvody mala pocit, že
od štátu aj niečo dostáva
Anton Marcinčin
· Neposkytovanie dávok najvyššej príjmovej
skupine je normálne, predmetom transferov
by mala byť solidarita
· Reforma rodinnej politiky musí byť posudzovaná v kontexte zamestnanosti

Radoslav Procházka
· Mala by byť zvýšená zákonná suma životného minimum prisudzovaná nezaopatrenému
dieťaťu (dnes zhruba 88 Eur)
· Systém transferov by mal byť jednoduchý
a prehľadný – prehľadnosť je hodnota sama
o sebe
Pani Petrášová zo Štatistického úradu SR
pripravila pre záujemcov zaujímavé medzinárodné porovnania, ktoré si môžete pozrieť
tu a tu. V diskusii, ktorá prebiehala aj po
skončení fóra, padli zaujímavé otázky, ako aj
fakty (v EÚ je bežné zdaňovanie dávok, zhruba od 300 Eur).
Komentár organizátorov:
Diskusný panel naplnil očakávania, prednášajúci sa kriticky vyjadrili k súčasnému nastaveniu rodinnej politiky z viacerých uhlov
pohľadu, aj s užitočným prehľadom minulého vývoja. Absenciu komplexného návrhu
reformy rodinnej politiky do istej miery po-
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važujú ako nedostatok nami publikovanej
štúdie. Treba spresniť, že cieľom štúdie bolo
rozvíriť diskusiu na tému šetrenia vo verejných výdavkoch, pričom práve rodinná politika predstavuje veľký objem prostriedkov,
ktoré nie sú vynakladané efektívne. Štúdia
neobsahuje komplexný návrh reformy rodinnej politiky, keďže úlohou INESS nie je
navrhovať, ako používať zdroje daňových
poplatníkov, ale kde ich ušetriť. Sme presvedčení, že práve nižšie daňové zaťaženie
je efektívnejší podporný mechanizmus. Samotný návrh bol pritom formulovaný veľmi
opatrne, s cieľom neodstrašiť politickú obec
radikálnosťou. Zrušenie prídavkov by rodine
s jedným dieťaťom ukrojilo maximálne 2%
príjmu, dvojdetnej rodine necelé 4% (dopad
na hraničné daňové zaťaženie, resp. motiváciu pracovať bude minimálny).
Z pohľadu rodinnej politiky je dostupnosť
služieb pre rodiny kľúčová, pričom za najväčšiu prekážku tejto dostupnosti považujeme byrokratické a administratívne náklady
s tým spojené. V neposlednom rade je to aj
vysoké zdanenie práce, ktoré bráni rozvoju legálneho opatrovateľstva. Z vystúpenia
zúčastnených politikov (snáď s výnimkou
p. Procházku) si mohol divák odniesť jeden

zaujímavý postreh. V ich argumentácii akoby
chýbal kontext súčasného vysokého deficitu
a rastúceho dlhu. Náš návrh síce vnímajú
pozitívne, ale boli by ho podporiť iba ako
súčasť komplexnej reformy rodinnej politiky. Vo financovaní neefektívnych rodinných
prídavkov teda môžeme pokračovať, bez

Prednáška o tragédii eura v Banskej Bystrici
Juraj Karpiš z INESS dňa 21.11. 2012 prednášal pre viac ako 250 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici na tému tragédia eura.
Videozáznam z prednášky si môžete pozrieť
tu.

Prednáška pre HMA
Radovan Ďurana z INESS prednášal
22.11.2012 pre účastníkov vzdelávacieho
programu Master of Science organizovaného Health Managment Academy na tému Zasahovanie štátu do správania jednotlivca
- Case study Dane z tuku.
Podujatia sa zúčastnili lekári a výkonní pracovníci zo zdravontíckeho sektora.

Ako nasýtiť 7 miliárd?
V utorok 27.11. Martin Vlachynský z INESS
diskutoval so študentmi v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému
„Ako nasýtiť 7 miliárd? Alebo o hroziacej
potravinovej kríze.“ Podujatie organizovalo
Euroatlantické centrum.
Poslucháči sa dozvedeli o histórii potravinových kríz, vývoji v posledných dekádach,
výhľade do budúcnosti, ako aj o dôvodoch

súčasných rastúcich cien potravín. Súčasťou
podujatia bola bohatá diskusia, kde odzneli
otázky na potravinovú sebestačnosť, biopalivá, či problematiku spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

ohľadu na to, že kvôli nim musíme zvyšovať
dane.

Za podporu pri organizácii podujatia ďakujeme Združeniu podnikateľov Slovenska.
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Koncert na Gala Reštart Slovensko
Richard Ďurana z INESS hral spolu s americkým, rumunským a gréckym veľvyslancom
na Slovensku, primátorom Banskej Bystrice
a ďalšími členmi skupiny Philanthropy Band
na gala podujatí Reštart Slovensko.
Koncert sa uskutočnil vo štvrtok 29.11.
2012 v priestoroch Design Factory v Bratislave a zúčastnili sa na ňom finalisti súťaže
Reštart Slovensko, ľudia z tretieho sektora
ako aj viaceré osobnosti politického a spoločenského života.

Philanthropy Band vystúpil v zložení:
H.E. Theodore Sedgwick (Veľvyslanec USA
na Slovensku - klávesy), H. E. Nikolaos Kanellos (Veľvyslanec Grécka na Slovensku
- basová gitara), H. E. Florin Vodita (Veľvyslanec Grécka na Slovensku - gitara), Janet Livingstone (členka Správnej rady OSF
- spev), Peter Gogola (primátor Banskej
Bystrice - bicie), Gad Amir (zamestnanec Izraelského veľvyslanectva - gitara), Richard
Ďurana (riaditeľ INESS - gitara)

Pro/Anti Market
PRO MARKET
Dánsko chce zrušiť hamburgerovú daň
Je to zhruba rok, čo Dánsko zaviedlo fat tax,
teda daň na tučné jedlá. Daň dopadla na
všetky potraviny, ktoré obsahujú viac ako
2,3% nasýtených tukov, teda maslom počnúc a bravčovým bôčikom končiac.
Tento krok zarezonoval medzi viacerými
politikmi a ekonómami, o možnosti zaviesť
podobnú daň sa opatrne hovorilo aj na Slovensku. No teraz Dánsko ohlasuje jej koniec.
Zároveň ruší plány na zavedenie dane z cukru.
Daň v Dánsku výrazne zodvihla ceny zasiahnutých potravín – poplatok za štvrť kila
masla dosahuje v prepočte zhruba 30 centov, no nedokázala zmeniť storočia trvajúce tradície. Než by Dáni pili miesto mlieka
odstredenú bielu vodu, radšej chodili vo
veľkom nakupovať do susedného Nemecka.
Jediným výsledkom tak boli problémy spôsobené dánskemu potravinárskemu priemyslu, ktorý nielen musel čeliť nižšiemu dopytu,

ale aj administratívnej nočnej more, ktorou
vypočítavanie tejto dane je.
Sociálne inžinierstvo dánskej vláde tak tentoraz nevyšlo. Ostáva dodať, že našťastie.
Stravovanie patrí do najintímnejšej sféry
človeka a obmedzenie jej slobody tak predstavuje veľmi nebezpečný precedens. Tým
skôr, že vedecký konsenzus o škodlivosti nasýtených či nenasýtených tukov neexistuje.

ANTI MARKET
Investičné stimuly berú ľuďom prácu
Politika investičných stimulov (momentálne
najmä v podobe daňových úľav) sa prezentuje ako politika tvorby pracovných miest a
ekonomickej hodnoty. V skutočnosti však
žiadne nové hodnoty nevytvárajú, len ich
prerozdeľujú.
Je pravda, že projekty, podporené stimulmi,
zamestnajú ľudí a vygenerujú daňové príjmy.
Aby vláda mohla niekomu udeliť stimul, musí
najskôr tieto zdroje z ekonomiky vytiahnuť,
konkrétne od podnikateľov a spotrebiteľov.
To znamená, že niekde inde bude zdrojov

na investície, mzdy a dane menej. Zároveň
samotným procesom prerozdeľovania vznikajú čisté náklady, ktoré znamenajú zvýšenú
záťaž pre celú ekonomiku. Ak vláda rozdáva
daňové úľavy, zvýhodňuje tým vybrané subjekty na úkor tých, ktorí musia štátu platiť
plnú sumu. Tí majú potom menej na mzdy,
výrobu či marketing.
Že sa nejedná o plané teoretické reči sa
mohli presvedčiť všetci, ktorí prechádzali
28. novembra okolo obeda pred Úradom
vlády. Proti investičným stimulom tam protestovali zamestnanci firmy UMC z Nového
Mesta nad Váhom. Tento výrobca televízorov
sa dostal do ekonomických problémov a je
nútený výrazne redukovať počty zamestnancov. Jedným z dôvodov je dotácia 20 miliónov EUR konkurentovi z Galanty, ktorý vďaka
nej získal výhodnejšie postavenie.
Stimuly pritom vytvárajú celý rad paradoxov.
Sama UMC dostala v roku 2004 stimul v objeme 28 miliónov EUR. Jej galantský konkurent rovnako už v minulosti dostal stimul v
objeme 41 miliónov.

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

Činnosť INESS je plne závislá na štedrosti
vás, darcov. Ak rovnako ako my veríte, že ku
slobodnej spoločnosti patrí aj slobodný trh,
budeme radi, ak nám pomôžete túto myšlien
ku šíriť aj naďalej.
Môžete tak spraviť prevodom na účet, či
poukázaním 2% z daní. Pre tých, ktorí preferujú jednoduchú a rýchlu komunikáciu, sme
pripravili možnosť darovať INESS ľubovolnú
čiastku pomocou služby PayPal Donate.
Tlačitko PayPal Donate nájdete na stránke
iness.sk na ľavej strane. Na darovanie nemusíte mať založený účet na službe PayPal,
stačí vám platobná karta Visa alebo MasterCard. Ďakujeme!
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