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Editorial

Richard Ďurana
Globálne otepľovanie síce skomplikovalo dlhej zime
odchod, ale zdá sa, že sme sa napokon dočkali a
vtipy o premenovaní Vivaldiho štyroch ročných období na jedno môžu načas upadnúť do zabudnutia.

„Ak chcete byť obľúbení, musíte byť pripravení robiť kompromisy všade a vo všetkom,
avšak tak nedosiahnete nič.“
Margaret Thatcher
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Zima v ekonomike eurozóny sa ale na odchod evidentne nechystá. Na Cypre likvidujú nesolventné
banky a sporitelia prichádzajú o úspory. Pekne sa
odhaľuje, že to, čo ľudia považujú za istoty (vklady v
bankách), v systéme frakčného bankovníctva, ktoré máme aj v Európe, žiadnou istotou nie je. O tom,
že bežní sporitelia vedia o obľúbenej značke auta
či hokejovom klube rádovo viac než o inštitúciách,
v ktorých majú celoživotné úspory, píšeme v článku Lepšie nevedieť? na tejto strane.
Za hranicami Slovenska sa tiež dejú veci, ktoré idú
v protiSMERe diania u nás doma. Západoeurópske sociálno-demokratické vlády napríklad znižujú
firemné dane pod úroveň sadzby na Slovensku.
Prehľadnú infografiku, ktorú sme nazvali Máme na
to?, nájdete na strane 8.
Ale kvôli dôležitému dianiu nemusíme vždy pozerať
za hranice Slovenska, aj u nás sa toho deje neúrekom. Premiér ďalej vytrvalo promuje myšlienku
olympiády na Slovensku. Aby sme priblížili bežným
ľuďom náklady na jej usporiadanie, v spolupráci s
Novým časom sme priemernej štvorčlennej rodine
vystavili ilustratívny šek na 240 eur, toľko by ju totiž pri optimistickom scenári nenavýšenia nákladov
olympiáda stála na zaplatených daniach. Ďalšie
mýty súvisiace s olympiádou vysvetľujeme v článku

Päťkruhový nezmysel.
Horúcou témou nedávnych dní bola hrozba odchodu U.S. Steel, najväčšieho zamestnávateľa
na východe krajiny. Premiér nakoniec v prilbe a
pracovnom odeve priamo zo závodu oznámil, že
„vybavil“ zotrvanie investora na Slovensku. V tejto
súvislosti považujeme za dôležité pripomenúť, že
to nebude zadarmo, ako avizoval premiér. V článku Americká U.S. Steel ukazuje, čo robíme zle tiež
píšeme, že správnou otázkou nemalo byť ako zachrániť košický U.S.Steel, ale prečo nás to vlastne
trápi?
V čísle tiež okrem mnohých ďalších zaujímavých
článkov informujeme o spustení nového kalendára pripravovaných udalostí na stránke iness.sk.
Nájdete tam už napríklad termín prvého ročníka
nášho Podnikateľského kempu ako aj ďalšieho
ročníka The Liberty Camp. Do pozornosti tiež dávame, že INESS ako jeden z prvých think tankov v
Európe prijíma dary na podporu svojej činnosti v
kryptomene Bitcoin.
S radosťou tiež oznamujeme, že rádio spoty našej
kampane Bohatšie Slovensko po Rádiu Rocková
Republika zaradilo do svojho vysielania aj veľké
regionálne Rádio Frontinus.
Prajem vám príjemné jarné čítanie,

Lepšie nevedieť?
Juraj Karpiš

Reakcie na cyperský bankový kolaps naznačujú, že
ľudia nemajú ani poňatia o tom, ako dnes funguje
finančný systém. O obľúbenej značke auta či hokejovom klube vedia rádovo viac než o inštitúciách, v
ktorých majú celoživotné úspory. Chabé vedomosti
o tom, ako nakladá bankový sektor a štát s ich peniazmi, vedie k prekvapivo naivným očakávaniam.
Cyperská peripetia v eurokríze poskytla verejnosti
radu užitočných lekcií. Pozrime sa na tri z nich.
Banka nie je prasiatko. Ak si v banke vložíte na
bežný účet sto eur, väčšinu z tejto sumy banka
obratom požičia niekomu inému. Ako rezervu si z
tejto stovky v trezore nechá doslova pár percent
(podstata bankovníctva frakčných rezerv). Vaša
stovka je preč, existuje už len virtuálne číslo na vašom účte. Na rozdiel od prasiatka, do ktorého keď
dáte peniaze, tak viete, že v ňom neustále sú, aj
keď zmizli z očí. Vklad na vašom bežnom účte je
váš úver banke. „Vaše“ peniaze v banke teda nie sú
naozaj vaše. Ste rovnaký veriteľ banky ako držitelia

jej dlhopisov.
Tento zdanlivo drobný rozdiel medzi úschovou a
úverom je dobré mať neustále na pamäti. Banky
transformujú krátkodobé úspory na dlhodobé úvery čo je riskantný biznis. Vám tvrdia, že si môžete
vložené peniaze kedykoľvek vybrať a na druhej
strane z týchto istých peňazí poskytujú dlhodobé
úvery ľuďom či iným bankám. Robia teda presný
opak toho, čo odporúča firmám každá učebnica
finančného manažmentu - dlhodobé pohľadávky
financujú krátkodobými záväzkami. Nad bankami
preto visí neustála hrozba neschopnosti splácať
svoje záväzky. Stačí aby sa dostatočný počet vkladateľov rozhodol otestovať, či sú ich peniaze naozaj k dispozícii na požiadanie a banka sa stane
nelikvidnou. Následne musí žiadať o pomoc štátnu tlačiareň peňazí (centrálnu banku). Preto práve
vo finančnom sektore počuť toľko podivných psychologických apelov: „Najdôležitejšia je dôvera!“ a
mentálneho držania za ruku „Upokojte sa, všetko
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Ťažko pochopiteľné je, keď nad navrhovanou 6,7% daňou pre Cyperčanov narieka
práve slovenský zamestnanec s priemernou
mzdou, z ktorej mu štát okamžite strháva
40%. Pre porovnanie, na záchranu eura sme
už garantovali problematickým krajinám cez
eurovaly úvery vo výške až 5,6% objemu slovenských vkladov v bankách.

bude fajn,“ ktoré by v iných sektoroch ekonomiky, napríklad pri výrobe valivých ložísk,
pôsobilo zrejme komicky.
Prekvapené hromženie nad stratou časti cyperských vkladov v zlyhaných bankách poukazuje na finančnú negramotnosť a úspešné
zahmlievanie rizík v štátom preregulovanom
finančnom systéme. Čo si mysleli vkladatelia, že za čo dostávajú 4,4% úroky ročne?
Z lásky bankárov? Pôvodne navrhovaná daň
na úrovni 6,7% na vklady do 100 tisíc eur
bola menej než úrok za dva roky na týchto
vkladoch. Pritom financovaním cyperských
bánk sa ich vkladatelia podieľali na schéme
financovania extrémne rizikového podniku
s históriou chronickej finančnej nezodpovednosti – gréckeho štátneho aparátu. Táto
špekulácia nevyšla a niekto to musí zaplatiť.
A tu sa dostávam k druhému zásadnému
ponaučeniu. Bezrizikové aktíva neexistujú a
ak existujú, určite nimi nie sú štátne dlhopisy vyspelých krajín eurozóny. Napriek tomu,
že sa štátny regulátor a centrálna banka desaťročia snažili trh presvedčiť o opaku. Práve takýto „bezrizikový“ dlhopis totiž položil
Cyprus.

Tretia lekcia cyperskej krízy je neuveriteľná
naivita ľudí ohľadom spôsobu financovania
výdavkov štátu a podceňovanie toho, čoho
všetkého je štát vo finančnej núdzi schopný.
Štát môže uvaliť akúkoľvek daň na čokoľvek. Napríklad na psa, cukor či smrť. Prečo
by nemohol zaviesť daň na vklady, keď existuje daň za to, že fajčíte alebo dokonca že
pracujete? Že vklady boli poistené štátom?
Ale prosím vás. Poistenie je tak hodnotné,
ako je dobrá finančná situácia poisťovne. Ak
si to ešte niekto nestihol všimnúť, tak krajiny
eurozóny postupne bankrotujú. Ich poistenie
je teda asi tak hodnotné, ako bolo poistenie
AIG.

Pre tých, čo dávajú pozor, môže byť Cyprus
užitočným príkladom. Ukázal, že pravdepodobnosť straty veľkej časti vkladov nad 100
tisíc eur v bankách v eurozóne nie je zanedbateľná. Po cyperskom fiasku sa Malťanovi, Slovincovi či Španielovi ťažko hľadajú dôvody, prečo by mal mať viac ako 100 tisíc v
jednej banke. Áno, zatiaľ nič nenasvedčuje
tomu, že by sme v iných krajinách eurozóny
videli ďalší beh na banku. No možno očakávať, že pri ďalšom menovom zemetrasení v
eurozóne budú nohy utekajúce do banky a
ruky na klávesnici zadávajúce kódy na internet banking v ohrozených krajinách omnoho
rýchlejšie, ako tomu bolo pred cyperskými
finančnými lekciami.
.týždeň, 7.4. 2013

Ako sa na Slovensku (ne)šetrí
Radovan Ďurana

Výpadok daňových príjmov prinútil ministra
financií predstaviť ďalší balík opatrení, ktoré
majú slovenský schodok udržať pod troma
percentami HDP. Tento balík je priam učebnicovým príkladom spôsobu, akým sa na
Slovensku konsolidujú verejné financie.
Mínus 361 miliónov eur v štátnej kase oproti
plánu vypočítali prognostici z daňového výboru. Dve tretiny z balíka vykryje rozpustenie
rezervy na otvorenie II. piliera. Tá bola vytvorená pre prípad, že by sporitelia nechceli vrátiť úspory do Sociálnej poisťovne. Rezervu
sme považovali za zbytočný luxus nafukujúci
výdavky rozpočtu, ktorá bola vrátane rezervy
na pomalší rast vytvorená najmä preto, aby
masívne zvyšovanie daňových príjmov neznížilo schodok na „hustých“ 2,3 percenta HDP
už v roku 2013.
Vláda síce rezervy prezentovala ako príklad
fiškálnej zodpovednosti, ale to neznamená,
že fiškálne zodpovedný je len premiér s rezervou. Zodpovednejší by bol premiér, ktorý
namiesto rezervy predstaví záložný balík
opatrení, ktoré znížia neprioritné výdavky v
prípade výpadku daňových príjmov. Aj by sa
menej plytvalo, aj reformovalo, aj by schodok ostal zachovaný. A hlavne by sa viac zamestnávalo.
Dnes môžeme akurát konštatovať, že
„vďaka“ horšiemu ekonomickému vývoju
nebudú tieto rezervy použité na financovanie iných „prioritných“ výdavkov, ale budú
použité na spomalenie rastu dlhu. To je asi
jediná pozitívna správa tohto komentára,
lebo pohľad na zvyšných 142 miliónov eur,
ktoré balík obsahuje, veľa radosti neposky-

tuje. Zostava výdavkových škrtov je bohužiaľ
pre slovenskú verejnú správu typická.
Zamyslenie a účtovníctvo
Na Slovensku sa deficity škrtajú v troch fázach. Najprv sa vláda zamyslí, kde získať
príjmy alebo kvázipríjmy. Ak rovno nezvýši
odvody, priame dane alebo DPH, tak rozpustí rezervy, alebo sa snaží získať zdroje zo
štátnych podnikov na dividendách. V tomto
prípade má do štátnej kasy poslať SEPS a
SPP ďalších 69 miliónov, to je viac ako polovica „konsolidačného balíka“.
Môžeme diskutovať o tom, či SEPS nebudú
tieto zdroje chýbať na rozvoj infraštruktúry,
ale to je iná téma. Nám stačí skutočnosť, že
týmto transferom nebudeme bohatší o efektívnejšiu verejnú správu, lebo je jedno, či sa
naše peniaze minú v SEPS, alebo v štátnom
rozpočte, zdrojov bude na konci roka menej.
Druhá fáza je účtovnícka. Ministerstvo financií pozornosť zameria na výdavkovú stránku
rozpočtu a preskúma, ktoré výdavky pravdepodobne nenastanú alebo je možné ich
nejakou účtovníckou fintou eliminovať. A potom ich nazve úsporami.
Je pritom úplne jedno, či ide len o presunutie
výdavku do budúceho roka (napríklad spolufinancovanie európskych fondov), alebo je
to znižovanie výdavkov na ropné rezervy ich
postupnou privatizáciou (predchádzajúci balíček). Osobitným opatreniam ako zníženie
„kompenzácie hotovostného výpadku odvodov verejného zdravotného poistenia (VZP)
na výdavkoch VZP“ zrejme už nerozumie asi
ani sám minister.

Pre nás je dôležité to, že nejde o znižovanie
plytvania a odstraňovanie neefektívnych
výdavkov. V tomto balíčku predstavuje táto
fáza necelú polovicu opatrení.
Šetriaca fáza
Keď sú vyčerpané príjmové a účtovnícke
fázy, nastúpi šetriaca fáza, ktorá má však
kozmetickú funkciu „aby sa nepovedalo“.
Ale pozor, nemyslia sa tým reformy výdavkových titulov. Na Slovensku výdavky viažeme,
ani po piatich rokoch prudko deficitných rozpočtov sa u nás počet zamestnancov štátu
de facto nezmenil. Tu viažeme milión na
služobkách, tam milión na odmenách a dohromady máme pekných 7,5 milióna úspor,
t. j. 5,3 percenta balíčka, ktoré reálne znížia
výdavky štátu. Žiadne reformy. Osekávanie,
ktoré je akurát dôkazom toho, že slanina je
hrubá a stále je z čoho sekať.
Keď nám premiér alebo ministerstvo financií
vraví, že už nie je kde šetriť, tak práve podobnými balíčkami dokazujú, ako nás vodia
za nos. Keby sa systematicky prešli prevádzkové náklady všetkých rozpočtových organizácií štátu, úspory by sa iste dali počítať v
stovkách miliónov.
Tentoraz to zase nevyšlo, ale nestrácajme
nádej. Ministerstvá iste už od začiatku roka
pripravujú množstvo štrukturálnych reforiem, ktoré parlament stihne do leta prerokovať, aby mohli od nového roku platiť. Však
tak to vraveli pán premiér a minister – tento
rok zvyšujeme dane, budúci rok škrtáme výdavky, nie?
SME, 25.3. 2013
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Porovnanie
Prekvapenie menom Bitcoin
Trh vie byť skutočne nevyspytateľný a nepredvídateľný. Niekedy sa na ňom zjavia
spočiatku nenápadné a prehliadané produkty, ktoré od základov zmenia svet. Osobný
počítač, Internet, alebo hoci aj koleso.
Tentoraz prichádza nový produkt na poli peňazí - Bitcoin. Bitcoin nie je krytý centrálnou
autoritou, ani komoditou. Je anonýmný, decentralizovaný a nepotrebuje pri óm viac,
ako zapamäťať si súbor znakov.
Táto hračka počítačových expertov sa behom pár mesiacov náhle stala investičným
hitom číslo jeden, keď od začiatku roka narástla o zhruba 1000%.
Tento údaj samotný je veľmi zaujímavý. My
sme pridali červenú šípku, ktorá naznačuje

ešte jednu zaujímavosť. Všetko nasvedčuje
tomu, že tou kľúčovou rozbuškou v záujme
o Bitcoin sa stala Cyperská kríza. Viera ľudí
v papierové peniaze spravované centrálnymi
bankami počas nej utrpela ťažkú ranu a tisíce ľudí sa rozhodli obzrieť po alternatíve. Trh

im ju ponúkol.
Aj po aktuálnych technických problémoch
burzy MtGox je kurz stále mimoriadne vysoko. O Bitcoine budeme ešte počuť.

Zdroj grafu: www.bitcoincharts.com

Keď máme minimálnu mzdu, na ktorú nemáme
Ján Dinga

V Českej republike sa chystá zvyšovanie minimálnej mzdy. Zvyšovanie z 8 000 Kč na 8
500 Kč (329,5 eur) mesačne navrhuje TOP
09, ktorá by ho mohla presadiť s ČSSD a komunistami napriek nesúhlasu zvyšku vlády.
Aj navrhovaná vyššia hranica by bola stále
nižšia ako minimálna mzda na Slovensku. Tá
u nás medziročne vzrástla o vyše 10 eur na
337,7 eur.
O minimálnej mzde sa vedú dlhodobé polemiky. Väčšina ekonómov sa však zhoduje, že
jej zvyšovanie má negatívne dôsledky na zamestnanosť, mnohí preto vychádzajúc z klasického konceptu dopytu po práci a ponuky
pracovnej sily navrhujú jej zrušenie.
To sa však často stretáva s odporom politikov a laickej verejnosti, ktorá minimálnu
mzdu vníma ako ochranu nízkopríjmových
zamestnancov. Empirické štúdie však ukazujú, že reálne efekty sú skôr opačné. Je totiž
rozdiel medzi zamýšľaným vplyvom zvýšenia
minimálnej mzdy a skutočnými dôsledkami.
Aj zástancovia minimálnej mzdy väčšinou
priznajú, že stanoviť jej výšku na Slovensku
povedzme na úroveň rakúskych 1 000 eur
by malo pre ekonomiku fatálne následky. Je
preto zvláštne, prečo by jej administratívne

zvýšenie o 7 eur malo mať principiálne iné
následky ako zvýšenie o 700 eur.
Debata o minimálnej mzde je na programe
dňa aj v USA. Od roku 1997 do roku 2006
bola stanovená na úrovni 5,15$ na hodinu.
Po nástupe Obamovej administratívy však
bola zvýšená už trikrát na dnešných 7,25$.
Najnovšie však americká vláda plánuje jej
zvýšenie na 9$. V stálych cenách by tak od
roku 2006 vzrástla o 50%.

O vplyve minimálnej mzdy netreba čítať ekonomické teórie ani siahodlhé štúdie. Stačí si
vypočuť reálne svedectvá reálnych ľudí žijúcich v reálnej ekonomike. Jedným z takýchto
ľudí je aj Togiola Tulafono, guvernér teritória
Americká Samoa, maličkého ostrovného zámorského územia USA, reprezentujúci okolo
50 tisíc jeho obyvateľov.

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

Na jeho žiadosť prezident Obama udelil ostrovnému teritóriu odklad na zvyšovanie minimálnej mzdy a rozdelil zvyšovanie do dlhšieho časového obdobia. V roku 2011 však
Tulafono predstúpil pred Kongres, aby mu
povedal nasledovné:

Po troch zvýšeniach minimálnej mzdy o 50
centov zavreli na ostrove konzerváreň s
2000 zamestnancami … Vaša správa [Kongresu o dopadoch] podhodnocuje stratu zamestnanosti, ktorú sme zaznamenali kvôli
zvyšovaniu minimálnej mzdy. Ignoruje, že
zvyšovanie minimálnej mzdy zasiahlo celú
ekonomiku, nielen konzervárne. Ignoruje
nepriame efekty straty zamestnanosti, ktoré
sa môžu prejavovať roky. Ignoruje, že škody
sú spôsobené len prvými tromi z desiatich
plánovaných zvýšení minimálnej mzdy. Ignoruje, že pokračovanie vo zvyšovaní minimálnej mzdy činí zotavenie ekonomiky
čoraz nepravdepodobnejším. Postupne sa
stáva čoraz reálnejšia možnosť, že z ostrova
Samoa sa vytratí súkromný sektor a ekonomiku budú tvoriť len vládne výdavky. V tejto
atmosfére nechce do našej ekonomiky investovať nikto.
iness.sk, 28.3.2013
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Svoju rentu si nedáme!
Martin Vlachynský
by malo byť povolené použiť len raz. Teda ak
nimi zaplatíte v reštaurácii svoje meníčko,
prevádzkar reštaurácie by za ne už nemohol
nakúpiť u mäsiara, ale musel by ich vrátiť
gastrofirme.

Bez práce nie sú koláče, vravievali nám rodičia. No časom človek zistí, že svet nie je
nastavený podľa porekadiel. Napríklad keď
si dokážete u vládnej moci vylobovať špeciálne výsady, koláče v podobe príjemnej renty,
prídu aj bez práce.
Pekným príkladom sú gastrolístky. Ich praktický význam je nulový a predstavujú len
zbytočný medzičlánok, ktorý zvyšuje náklady
priamo cez províziu a nepriamo cez zvýšené
administratívne náklady zamestnávateľov,
obchodníkov a reštaurácií, čo ich prijímajú.
Samotné zákonné delenie mzdy na položku
„na jedlo“ a položku „na všetko ostatné“ je
absurdné, ale ak ho vláda či odbory chcú
mať, môže to zariadiť jednoduchý zákonný
príplatok ku mzde.
Najnovšie sa stravenkovým firmám nepozdáva, že si reštaurácie našli cestu, ako znížiť
svoje náklady a ohrozili tak ich rentu, ktorú
dostávajú za nulovú pridanú hodnotu. Ako
v tisícoch iných prípadov, regulátor a lobisti
nedokázali predvídať podnikateľskú kreati-

vitu na voľnom trhu, ktorá zabezpečuje permanentné znižovanie výrobných nákladov.
Reštaurácie za ne totiž nakupujú v hypermarketoch jedlo. Tým sa veľký časť straveniek presúva do rúk hypermarketov, ktoré sú
vďaka svojej sile schopnejšie vyjednať nižšiu
províziu. Kým malé reštaurácie by platili províziu stravenkárom napríklad 7%, sieť hypermarketov ju vie stlačiť povedzme na 3%.
Nie že by stravenkové firmy prerábali (ako sa
zavádzajúco objavilo v médiách), oni len zarobia o niečo menej. Preto Asociáca gastrofiriem vyrukovala s nápadom, že stravenky

Okrem toho, že je to neodôvodniteľný zásah do slobody podnikateľa, ktorý už tak je
nútený akceptovať za služby akýsi farebný
papier, vyvstávajú v ňom ešte dve ďalšie riziká. Za prvé, nemožnosť minúť gastrolístky za
nákup tovaru výrazne obmedzuje ich likvidnosť. Ak reštaurácia má časť tržieb v gastrolístkoch a zároveň má malú rezervu hotovosti (čo má asi väčšina malých reštaurácií), tak
jej ostanú dve možnosti. Buď môžu s obálkou plnou gastráčov behať každý deň na výmenu, alebo nenakúpiť tovar na ďalší deň.
Za druhé – kto myslíte, že tie zvýšené náklady na gastrolístky zaplatí? My všetci buď
zvýšenou cenou jedla, alebo zase o niečo
zníženou kvalitou. Mäsové guľky Hätattitlä
možno ešte pôjdu na odbyt.
iness.sk, 18.3.2013

Kto chce 15 miliónov?
Ján Dinga

Minister práce Richter ohlásil nový program
na podporu zamestnanosti znevýhodnených
skupín.
Jedná sa najmä o dlhodobo nezamestnaných, absolventov škôl, a ľudí nad 50 rokov.
Na program bolo vyčlenených 15 miliónov
eur z Európskeho sociálneho fondu a ministerstvo očakáva, že sa jeho prostredníctvom
zamestná 5 000 ľudí. Očakávaná dotácia na
jedno pracovné miesto tak tvorí 3 000 eur.

práce nemali viac venovať aktívnemu hľadaniu práce dlhodobo nezamestnaným,
namiesto predstierania pomoci všetkým.
Nie všetky skupiny nezamestnaných sú totiž
ohrozené rovnako – niektorí sa môžu počas
roka venovať pravidelne sezónnym prácam,
hľadajú prácu zodpovedajúcu ich kvalifikácii
a praxi, prípadne si chcú vyčerpať podporu v
nezamestnanosti.

Aj keď je návrh zatiaľ len na papieri, vzbudzuje hneď niekoľko otáznikov. Celkové mzdové náklady na zamestnanca zarábajúceho
minimálnu mzdu sú 5 478 eur za rok. S
trojtisícovou dotáciou (ktorá má byť vyplácaná postupne v priebehu jedného roka) teda
môže firma pokryť väčšinu jeho nákladov.
Opatrenie ešte nebolo presne definované,
ale dostupné informácie už iste uviedli skúsených špekulantov do pohotovosti.
Prekvapivý je tiež adresát, ktorému chce
ministerstvo prostriedky vyplácať – personálnym agentúram, ktoré znevýhodneným
uchádzačom zoženú pracovné miesto. Štát
už pritom svoje personálne agentúry, ktoré
majú nezamestnaným pomáhať s hľadaním
práce, má. Volajú sa úrady práce. Ich prevádzka s celou agendou (vyplácanie prídavkov
rodinám, dávky v hmotnej núdzi, pomoc ťažko zdravotne postihnutým) vrátane podpory
zamestnanosti stojí ročne vyše 110 miliónov
eur.
Za zváženie by stálo, či by sa práve úrady

učný list, maturitné vysvedčenie, či diplom z
vysokej školy.
Dobrým nástrojom na získanie praxe je napríklad práca na dohodu, či akceptovanie
práce za nízku mzdu. Hojne využívaný inštitút práce na dohodu však vláda výrazne obmedzila jeho zaťažením odvodmi. Získavanie
praxe pracovníkov, ktorí len vstupujú na trh
práce, je navyše obmedzované administratívne stanovenou minimálnou mzdou.
Práca za nízku mzdu dnes v záujme rozšírenia praxe je pritom tou najlepšou cestou k
vyššej mzde a lepšej práci v budúcnosti. Ako
dokazujú skutočné príklady, niektorí dlhodobo nezamestnaní by túto možnosť akceptovali. Prečo im štát túto voľbu obmedzuje?
Zamestnávajú zamestnávatelia

Znevýhodňovanie znevýhodnených skupín
Snaha znižovať vysokú nezamestnanosť
niektorých skupín obyvateľstva cez rôzne
štátne schémy je však základným nepochopením problému, prečo tento fenomén
vlastne existuje. Koncom roku dosiahla nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku
vyše 35%.
Jednou z príčin je, že vzdelávací systém nezodpovedá požiadavkám dopytu po práci
zo strany firiem. Hlavným problémom však
ostáva nedostatok praxe, ktorá je pre zamestnávateľov omnoho dôležitejšia ako vý-

Program ministerstva práce navyše ignoruje jednoduchý fakt. Uchádzačov o prácu
nezamestnávajú personálne agentúry, ale
zamestnávatelia. A pre týchto vytvorenie pracovného miesta zodpovedá jednoduchej matematike – mzdové náklady na nového zamestnanca vs. jeho pridaná hodnota. Ak je
pridaná hodnota nového pracovníka vyššia
ako náklady na jeho zamestnanie, oplatí sa
pracovné miesto vytvoriť.
Štát však mzdové náklady výrazne navyšuje vysokými odvodmi. Tieto tvoria 36% z
celkovej ceny práce väčšiny zamestnancov.
Ak by chcelo ministerstvo skutočne podporiť tvorbu pracovných miest, nemalo by sa
sústrediť na vyplácanie provízie vybraným
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personálkam, ale plošnej odvodovej úľave.
Oslobodenie zamestnávateľov od odvodovej
povinnosti by znížilo ich náklady na pracovníka o štvrtinu.
Ak by sme teda na tieto odvodové prázdniny použili 15 miliónov eur na rok (ekvivalent
ceny Richterovho programu), pri priemernej
minimálnej superhrubej mzde 457 eur (teda
minimálna mzda + odvody zamestnávateľa)
na pracovníka by sa zamestnalo vyše 10
000 ľudí. To je dvakrát viac ako predpokladá
ministerstvo.
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Nezabúdajme tiež, že cez program podpory zamestnanosti pre autodopravcov, od
ktorého si pred pár mesiacmi ministerstvo
rovnako sľubovalo vytvorenie tisícok miest,
sa zamestnalo len 12 ľudí. Namiesto pracovných miest tak máme neefektívne projekty
ministerstva práce, na ktoré sa prostredníctvom zvýšenej dane z príjmu skladajú aj firmy. Nekoncepčnosť týchto programov preto
vzbudzuje otázku, či je ich účelom zvýšenie
zamestnanosti alebo vyčerpanie finančných
prostriedkov prichádzajúcich z Bruselu za
každú cenu.

To, čo zamestnávatelia potrebujú, nie sú
dotačné programy a naháňanie správnych
pečiatok ministerských úradníkov, ale rozviazanie rúk znížením daňovo-odvodového
zaťaženia. Samotné plošné zníženie odvodových sadzieb, resp. odvodová úľava pre
nízkopríjmových zamestnancov, by mohli vytvoriť desaťtisíce nových pracovných
miest. Keď štát sám odbúra bariéry, ktoré
nezamestnanosť zvyšujú, nebude potrebné
financovať ani programy a inštitúcie, ktorými
sa tento problém snaží riešiť.

servis, konzultácie v oblasti štátnej pomoci,
asistenciu, či pomoc so žiadosťami o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

investorov a zástupcov obchodných komôr.
Je však možné zmerať pridanú hodnotu tejto
propagácie? Stála by za to, aj keby náklady
na vstupenky boli napríklad 100 000 eur?

iness.sk, 21.3.2013

Výdavky štátu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
obchodu
Dotácia zo štátneho rozpočtu: 3 498 800
eur (2011)
Počet zamestnancov: 85
Činnosť: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou
organizáciou Ministerstva hospodárstva SR
financovanou zo štátneho rozpočtu. SARIO
si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie
životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a znižovaním regionálnych rozdielov.
Tento cieľ sa SARIO snaží dosiahnuť prostredníctvom svojich kontaktov na domácej
pôde, ako aj v zahraničí. Špecializuje sa preto na podporu investičných projektov domácich a zahraničných investorov, sprievodný

Výdavky na prenájom priestorov agentúry
v roku 2011 dosiahli 377 623 eur. Nájom
pre 85 zamestnancov pri 15 m² kancelárskej plochy na jedného človeka a trhových
cenách prenájmu cca 14 eur/ m² vrátane
energií by dnes dosahoval sumu 214 tisíc
eur. Na dátové a hlasové služby agentúra
vynaložila 99 250 eur, čo je takmer 100 eur
mesačne na zamestnanca.
SARIO bolo v minulosti kritizované za objednanie ôsmich vstupeniek spolu za 23 tisíc
eur na reprezentačný charitatívny ples v
5-hviezdičkovom hoteli Kempinski v Bratislave. SARIO sa bránilo tým, že využilo ples
ako investíciu na svoju propagáciu, keďže
sa na ňom zúčastnilo aj 230 významných

Tento prípad dobre ilustruje problematickosť
existencie podobnej agentúry. Na propagácii
a vytváraní kontaktov by mali mať záujem
samotné firmy, ktoré si musia samé spočítať, či je použitie ich zdrojov na podobné podujatie rentabilné.
Podobné výdavky nemožno považovať za
efektívne vynaložené zdroje a to nielen v časoch rekordných deficitov verejných financií.
Štát by mal svoju podporu podnikania zamerať na jednoduchý a stabilný daňový systém,
prehľadné a vymožiteľné obchodné právo.
Nad zmysluplnosťou agentúry, resp. prenosom kompetencií, sa už v minulosti zamýšľalo aj samotné ministerstvo hospodárstva.

Cena štátu
Ministerstvo dopravy vyhlásilo tender na informačný systém za takmer 30 miliónov eur.
Systém má prispieť k elektronizácii služieb
štátnej správy a uľahčiť vodičom komunikáciu s úradmi, napríklad upozorňovaním
na končiacu platnosť emisnej a technickej
kontroly prostredníctvom SMS. Systém ministerstvo plánuje zrealizovať do konca roka
2015. Financovanie má byť zabezpečené z
peňazí Európskej únie a zo štátneho rozpoč-

tu v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Podľa hovorcu ministerstva je zámerom projektu vytvoriť komplexný informačný systém,
ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy. Jedná sa najmä o oblasť správy
autoškôl, technických služieb, a v oblasti
riadenia odborných spôsobilostí v cestnej
doprave.

Transparentnosť už stihla napadnúť firma,
podľa ktorej podmienky tendra zbytočne vylučujú záujemcov, ktorí by mohli dodať informačný systém aj lacnejšie. Jednou z podmienok účasti totiž je, aby uchádzači dosiahli
v rokoch 2009 až 2011 v oblasti týkajúcej
sa zákazky celkový obrat minimálne 40 mil.
eur.

www.cenastatu.sk

Zasiahne proti taxikárom Protimonopolný úrad?
Martin Vlachynský
Doprava v Bratislave v pondelok zažila trojitý
úder. Ku nekonečnému sneženiu a výtlkom,
ktoré asi majú pripomenúť ukrajinským turistom ich domovinu, sa pridáva protest taxikárov.

s menej ako 100 000km (150 000km pre
naftové motory), údajne kvôli bezpečnosti,
čo je absurdný argument vzhľadom k tomu,
že priemerný Slovák jazdí v súkromí s autom
starým takmer 12 rokov.

Tí sa sťažujú, že trh stláča cenu jazdného
príliš nízko a žiadajú štát, aby im odobril kartel. Na ich obhajobu treba povedať, že štát
im už hodil zopár polien pod nohy, tým najväčším je povinná obnova vozového parku.
Taxikári, ktorí si obnovujú licencie (do konca tohto roku všetci živnostníci) budú môcť
prihlásiť auto len mladšie ako päť rokov a

To však nemení nič na tom, že taxikári mali
bojovať proti tomuto opatreniu a nie žiadať
kartel. Je totiž otázne, prečo by mali mať
práve taxikári garantované príjmy. Prečo nie
predavači zeleniny, elektrikári, vývojári mobilných aplikácii? Každý človek starajúci sa
o svoju obživu musí zápasiť so štátnymi reguláciami, ale najmä s konkurenciou o svoje
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prežitie. Trhová cena je najlepší regulátor –
pokiaľ je niečo drahé, láka to nových producentov. Pokiaľ cena príliš poklesne, niektorí
producenti naopak končia.
Bude zaujímavé sledovať, ako sa voči tejto
iniciatíve postaví štát, respektíve samosprá-

va. Cez Protimonopolný úrad (hoci dnes je
v tejto oblasti už skôr aktívnejšia Komisia)
zasahuje voči dobrovoľným dohodám medzi podnikateľmi, často s katastrofálnymi
dôsledkami. Na druhej strane určitým záujmovým skupinám (notári, lekárnici, le-

kári...) zákonne garantuje kartely, či už stanovením cien, provízii, alebo regulovaním
vstupu do odvetvia. Nehovoriac už o odboroch, ktoré sú tiež len kartelom zamestnancov.
iness.sk, 26.3.2013

O odvodoch a superhrubej mzde
Ján Dinga

Medzinárodná poradenská sieť UHY nedávno zverejnila rebríček štátov, v ktorom
hodnotila výšku odvodového zaťaženia.
Zaujímala sa o výšku odvodov, ktoré musia
firmy platiť za svojich zamestnancov. Pozorovaných bolo 25 štátov sveta.
UHY vypočítala výšku odvodového zaťaženia
firiem pri ročnom hrubom príjme zamestnanca 30 000 USD. Na najhoršom konci sa
v tomto prípade ocitla Brazília, ktorá zaťaží
firmu 57,5% odvodom za svojho zamestnanca. Z európskych krajín dosahuje vysoké
efektívne sadzby Taliansko (52%), či Francúzsko (43%). Česko a Slovensko sa so svojimi približne 35% sadzbami stále pohybujú
vysoko nad európskym priemerom (26,7%).
Zaujímavosťou sú však západné krajiny na
dolnom konci: Kanada (9,2%); USA (8,8%);
Veľká Británia (8,3%) a Dánsko (5,4%). Čo
nám vlastne prezrádzajú uvedené čísla o
odvodom zaťažení a celkovom daňovo-odvodom zaťažení ceny práce? Veľa nie.
Superhrubá mzda
Odvody zamestnávateľa sú len jednou stránkou mince. Ako také vlastne neexistujú, sú
len administratívnym príkazom štátu, ako
na výplatnej páske zobrazovať zaplatené
dane a odvody. Reálne platí všetky odvody
zamestnanec. Zamestnávateľ s akýmikoľvek odvodmi ráta vo svojich mzdových nákladoch na zamestnanca bez ohľadu na to,
ako ich štát požaduje rozdeliť na výplatnej
páske.
To, či platí všetky odvody zamestnanec alebo zamestnávateľ, neovplyvňuje výšku čistej
mzdy. Ovplyvňuje to len podobu výplatnej
pásky a tým pádom aj uvedomelosť zamestnancov o tom, aká je ich skutočná cena práce.

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

Na Slovensku, tak ako väčšine krajín, je zvykom hovoriť o hrubej mzde. Vykazuje sa v
štatistiskách, uvádza sa v pracovných zmluvách, vyjednáva sa o nej pred nástupom do
zamestnania. Realitou však je, že zamestnanec s hrubou mzdou 1000 eur stojí svojho
zamestnávateľa 1352 eur. To je jeho skutočná cena práce, jeho superhrubá mzda. Rozdiel medzi týmito dvomi sumami tvoria práve
odvody zamestnávateľa, ktoré sa v hrubej
mzde neuvádzajú.
Zamestnancovi tak po zaplatení odvodov
a dane z príjmu zostane približne 760 eur,
teda len 56% jeho ceny práce. Zo mzdy,
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ktorú použije na nákup tovarov a služieb mu
pochopiteľne štát ukrajuje aj naďalej prostredníctvom DPH, spotrebných daní, miestnych daní, a pod. Po spotrebovaní mzdy tak
štát inkasuje väčšinu superhrubej mzdy každého zamestnanca, čo si môžete sami overiť
na vašej spotrebe v našej kalkulačke.
Vráťme sa však naspäť k uvedenej analýze.
Ako sme spomenuli, na odvody treba nazerať ako na jednotný balík a pre celkový obraz musíme brať do úvahy aj daň z príjmu.
Graf na predchádzajúcej strane znázorňuje
celkové zaťaženie práce zamestnanca s priemernou mzdou.
Uvedený graf OECD stavia výsledky analýzy UHY do celkom iného svetla. Na Novom
Zélande síce zaťažujú cenu práce vyššími
daňami, nepoznajú však odvodový systém
v európskom ponímaní. Ich zaťaženie prá-

ce preto patrí k najnižším spomedzi krajín
OECD.
Dánsko má podľa UHY nízke odvody zamestnávateľa, tieto sú však doplnené vyššími
odvodmi zamestnanca a vysokou daňou z
príjmu. Celkové daňovo-odvodové zaťaženie
priemerného zamestnanca je tak vyššie ako
na Slovensku. Výhodou dánskeho nastavenia je skutočnosť, že dánsky zamestnanec
presne pozná obe veličiny - cenu svojej práce aj čistú mzdu. Na rozdiel od slovenského
je tak oboznámený s mierou zdanenia svojho príjmu.
Uvedený graf a rozdiely medzi krajinami dobre ilustrujú potrebu uvádzať všade celkovú,
supehrubú mzdu zamestnanca. Každého
pracujúceho zaujíma v prvom rade čistá
mzda, a preto zložité skrývanie odvodov
znižuje transparentnosť finančného vzťahu
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štátu a občana.
Pre státisíce zamestnancov je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou relatívne nízky
– 13,4% (ak uplatňujú celú odpočítateľnú
položku), to však nekorešponduje s realitou
a vedie pochopiteľne ku konfliktom. Zamestnanci bežne nevedia, že na to, aby dostali
1€ čistej mzdy naviac, zamestnávateľ musí
štátu odviesť ďalších takmer 50 centov.
Ak teda bude odborná verejnosť koncom
roku opäť diskutovať o tom, o akú čiastku
zdvihnúť minimálnu mzdu, vychádzajúc z
konceptu superhrubej mzdy by mala najskôr
zodpovedať otázku: je primerané, že zamestnanec, ktorý na bankový účet dostáva
výplatu 292 eur mesačne, platí štátu na povinných odvodoch ďalších 164 eur?
iness.sk, 18.3.2013

Plytvanie
Po novom roku sa vynorilo viacero prípadov
nehospodárneho nakladania s verejnými
zdrojmi na ministerstve školstva. Ministerstvo si prenajímalo luxusné Audi A6 od firmy
Jirka Malchárka, pričom dodnes nie je jasné,
ktorí ministerskí úradníci automobil využívali.

Ďalším medializovaným prípadom bol nákup kvetov za 9 900 eur na základe zmluvy
medzi ministerstvom a bratislavským kvetinárstvom. Podľa faktúr išlo o kvetinové dary
spolu za 5 500 eur. Zvyšok mal ísť podľa
ministerstva pre školy, v ktorých sa vyučujú
zručnosti v aranžérstve. Namieste je preto
otázka, či by si ministerstvo nemalo podobné výdavky odpustiť najmä v čase, keď majú
daňoví poplatníci a firmy hlbšie do vrecka
vplyvom zvýšenia daňovo-odvodového zaťaženia.

Za 3 a pol mesačný prenájom zaplatilo ministerstvo spolu 10 000 eur. Za uvedenú
sumu pritom mohlo ministerstvo kúpiť nové
auto nižšej cenovej kategórie. Zmluva bola
po medializácii predčasne zrušená.

Dánska ľavica seká daň pod úroveň Slovenska
Martin Vlachynský
Po Švédsku, ktoré od januára znížilo daň z
príjmu právnických osôb, sa ku severským
krajinám s korporátnou daňou nižšou ako
má Slovensko, pridá aj Dánsko.
Dánsko spolu so Švédskom sú nenápadní
členovia, kde akoby kríza len nakúkala spoza plota a život išiel nerušene ďalej. Deficity
zatiaľ pod kontrolou, či dokonca občasný
prebytok aj v čase krízy, dlh nižší ako má
Slovensko, nezamestnanosť bezpečne pod
európskym priemerom. Obe krajiny majú
vlastnú menu, krachujúca periféria eurozóny sa ich preto týka pomenej.
Zdá sa, že v takejto situácii stačí vláde obuť
papuče a spokojne sa šuchtať ku ďalším
voľbám. O to prekvapujúcejšie je, že kabinet
premiérky Helle Thorning-Schmidt, zložený
zo Sociálnej demokracie, Dánskej sociálne
liberálnej strany a Socialistickej ľudovej strany pripravil balík opatrení, ktorý by navodil
mrákoty aj nejednému pravicovému politikovi na Slovensku.
Jeho najviac reklamovaným bodom je zníženie korporátnej dane z 25% na 22% (s výnimkou ropných spoločností) s očakávaným
výpadkom príjmov 160 miliónov eur. No obsahuje aj zníženie energetických poplatkov

pre firmy (241 mil. eur), zvýšenie odpočítateľnej položky na výskum a vzdelanie a zníženie DPH na hotelové služby (94 mil. eur),
zrušenie poplatku za odjazdené kilometre
pre kamióny (200 miliónov do roku 2020)
či odpočítateľné položky pri renováciách
domov (200 miliónov eur). Pre úplnosť tre-

ba dodať, že do balíka sú primiešané nielen
škrty v daniach, ale aj niektoré nové verejné
investície ako zvýšené výdaje na renováciu
verejných budov či podpora pre vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov, celkovo vo výške zhruba 680 miliónov eur.
No ešte zaujímavejšie ako fakt, že ľavicová
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vláda chce vo veľkom škrtať dane podnikateľom, je spôsob vybalansovania rozpočtu.
Jediné zvýšenie či zavedenie dane je dočasná daň na penzijné úspory, ktorá má priniesť
134 miliónov eur. Inak tam nájdeme len plejádu škrtov a kvázi škrtov (teda spomalení
nárastu).
Dánske municipality majú zmraziť svoje výdavky, čo by malo ušetriť 270 miliónov eur
z budúcoročných výdavkov. Spomalenie rastu verejného sektora z pôvodných 0,8% na
0,4% v roku 2014 s očakávaným ušetrením
255 miliónov, zosekanie štipendijného systému pre študentov o 134 miliónov, zosekanie podpory v nezamestnanosti o 53 miliónov eur a spomalenie rastu platov v štátnej
správe o 201 miliónov (už od roku 2013).
Nie je to žiadna veľká revolúcia, verejné výdavky v Dánsku presahujú 48 miliárd eur
ročne, ale každá kvapka sa ráta.
Slovensko má už dnes najvyššiu daň z príjmu právnických osôb z krajín bývalého východného bloku, ale nižšie dane má čoraz
viac krajín západnej Európy. Ďalšia na rade
je veľká Británia, kde v apríli tohto roka daň
klesne na 23%, teda na úroveň Slovenska.
Pri zisku menej ako 300 000 libier to je dokonca len 20% a plná sadzba sa aktivuje až
pri úrovni zisku 1,5 milióna libier.
Nesmieme zabúdať na to, že väčšina týchto

krajín je podstatne konkurencieschopnejšia
ako Slovensko (Dánsko 5., Británia 7., Švédsko 13. vs. Slovensko 46. na svete podľa
Doing Business). Treba sa teda spýtať, čo
vlastne chceme svetu ponúknuť. Pohľad na

úroveň nezamestnanosti napovedá, že ani
lacná pracovná sila, náš prvý a posledný
tromf, ktorý sme mali, nie je pre investorov
veľkým trhákom.
iness.sk, 6.3.2013

Ako išli Slováci euro zachraňovať....
Juraj Karpiš

Rozdelenie bohatstva v eurozóne: čistý majetok (finančné a iné aktíva očistené o dlh)
na dospelú osobu v tisícoch eur – tmavomodrá farba medián, červená priemer.
ECB so zverejnením výsledkov svojho
prieskumu na rovnakú tému čaká na uzavretie rokovaní o pomoci Cypru. Existuje totiž
obava, že zverejnené údaje by mohli narušiť
„solidárnu“ atmošku v eurozóne. Taký bežný Nemec sa totiž môže začať pýtať svojich
politických predstaviteľov nepríjemné otázky
napríklad ohľadom pomoci výrazne bohatším Talianom. O Slovákoch na dne už ani
nehovoriac.
Zdroj: Credit Suisse via. FAZ

Čo by bolo keby
Martin Vlachynský
Denník SME 10.3.2013 uverejnil komentár
tajomníka ministerstva financií Vazila Hudáka. Venuje sa v ňom (ne)plneniu limitov deficitu niektorých členov eurozóny.
Ako je známe, niekoľko členských štátov
na čele s Francúzskom plánuje aj tento rok
prekročiť 3% deficit. Štátny tajomník argumentuje, že napriek mediálnej pozornosti sa
nejedná o žiadne porušenie pravidiel, čo dokladá farbistou metaforou s potápajúcou sa

loďkou. Nejedná sa o žiaden jeho súkromný
názor, v podstate ide len o parafrázovanie
oficiálnych slov EÚ. Veď nakoniec aj samotné Francúzsko (a pred ním Španielsko a ďalší hriešnici) nehovorí o tom, že by sa chystalo
porušiť nejaké pravidlo, ale odvoláva sa na
„mimoriadne ekonomické okolnosti“. Nemusíme ukazovať nacionalistickým prstom
– podľa prognózy Komisie poruší 3% hranicu
deficitu v rokoch 2013 aj 2014 po deväť kra-

jín eurozóny, teda viac ako polovica.
Deficit sa rozdeľuje na cyklickú a štrukturálnu zložku. Tá cyklická zhoršuje deficit v
čase hospodárskeho poklesu (napríklad
narastajú výdavky na nezamestnaných), ta
štrukturálna časť je spôsobená akoby „zlým
nastavením“ verejných financií vzhľadom na
ekonomiku, ktoré generuje mínus v recesii
aj boome. Kým pri štrukturálnom deficite treba dvihnúť prst, pri cyklickom vraj môžeme

		marec 2013

str.9

spraviť výnimku – môže za to „zlé počasie.“
Ak má teda krajina deficit napríklad 4%, ale
z toho za polovicu môže cyklická zložka, tak
sa vlastne nič nedeje.
S týmto prístupom sú však spojené dva závažné problémy. Ten prvý je, že meranie cyklickej a štrukturálnej zložky nie je objektívne
váženie hmotnosti. A ako sa vraví, „Dôvod sa
vždy nájde“. Pohľad na deficity krajín starej
EÚ od roku 2000 ukazuje, že deficity boli
populárne aj v časoch najväčšieho boomu.
(Čiary predstavujú jednotlivé štáty, legendu
nájdete po kliknutí na obrázok).
Pakt stability a rastu, ktorý je od roku 1997
matkou všetkých sixpackov, twopackov a
fiškálnych zmlúv, bol od svojho vzniku porušený mnoho desiatok krát takmer všetkými
členskými štátmi. Len teraz prebieha 20 procedúr nadmerného deficitu. Trest nikdy nepadol žiaden. Skutočne sa vo všetkých prípadoch od roku 1997 jednalo o zlé počasie?
Nebolo to skôr tým, že sudcovia (predstavitelia členských štátov) a páchatelia (predstavitelia členských štátov) sú totožní?
Druhý problém je ešte hlbší. Rozdelenie na
štrukturálny a cyklický deficit nemá praktický zmysel, okrem zamestnania analytického
oddelenia kdesi na ministerstve, alebo fiškálnej rade. Investor vidí deficit, ktorý ohrozuje schopnosť štátu dodržať svoje záväzky.
Daňovník vidí deficit, ktorý bude musieť zaplatiť zvýšenými daňami. Napriek teórii hada

na palici, ktorú si poctivo memorujú študenti
ekonómie, nikto v realite nevie, či bude „zlé
počasie“ trvať kvartál, alebo dekádu (ako
trvá v Taliansku). Investori aj bežní ľudia
žijú v reálnom svete, kde sa od dôsledkov
sústavných deficitov abstrahovať nedá.

jomníka na SME.sk: „Veľmi pekné analógia.
Takže plachetnica sa síce ide potopiť, ale to
je v pohode, lebo keby prestalo pršať, tak to
ešte nejako ustojíme. Loď je síce deravá, ale
nie až tak, aby sa potopila - ak bude pekné
počasie.”

Nakoniec, asi najlepšie to vyskytol jeden
diskutujúci pod komentárom štátneho ta-

iness.sk, 13.3.2013

Použitie tohto výnosu v prospech programu
zníženia chudoby a rastu (Poverty Reduction
and Growth Trust - PRGT) Medzinárodného
menového fondu. Výška dividendy pre SR
predstavuje sumu 3,14 mil. SDR (podľa
kurzu zo dňa 14. januára 2013 – 3,62 mil.
EUR).

Odvody za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy (13.3.2013) Upravenie základnej sadzby odvodu za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej
pôdy. V roku 2013 sa ráta s dodatočnými
príjmami do rozpočtu vo výške 1 470 937
Eur, v roku 2014 a 2015 vo výške 1 504
130 Eur.

Vláda schválila
Pomocné prípravky pri ochrane rastlín
(13.3.2013) - Uvádzanie pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, s tým súvisiace nové správne poplatky a sankcie za
porušenie povinností ustanovených zákonom. Pozitívny vplyv na verejné financie
bude vďaka úhrade finančných nákladov za
hodnotenie prípravkov a za výnosy z pokút.
Likvidácia
protidrogového
fondu
(13.3.2013) - Vyhlásením konkurzu vznikli
finančné náklady spojené s odmenou a výdavkami predbežného správcu, ktoré budú
mať negatívny vplyv na verejné financie.
Dodatočný výnos z predaja zlata Medzinárodného menového fondu (13.3.2013) –

Zimné olympijské hry Krakov 2022
(13.3.2013) – Spolupráca SR pri usporiadaní Zimných olympijských hier. Predpokladaný podiel Slovenska vo financovaní kandidatúry by mal byť v pomere 2:8 alebo 3:7
celkových nákladov. Zatiaľ sú výdavky nad
rámec rozpočtu vyčíslené iba na rok 2015 a
to vo výške 150 000 eur.

Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC (20.3.2013)
- Uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke spolu v sume 8 000 000 Eur pre 8
samosprávnych krajov.

Päťkruhový nezmysel
Richard Ďurana

Aktuálna miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 16,2%, deficit verejných financií v
tomto roku prepočítaný na jedného Slováka
659 eur, štátny dlh prepočítaný na jedného
pracujúceho viac než 17 000 eur. K tomu
kríza, ktorej koniec nielenže leží ďaleko za
obzorom, ale podľa prijímaných politických
riešení ignorujúcich jej príčiny ešte poriadne
ani nezačala. A do toho rozkorčuľovaný a rozklikovaný premér minulý týždeň v Poprade

potvrdil odhodlanie vlády spoluorganizovať
zimné olympijské hry Krakov 2022.
Existujú argumenty v prospech olympiády?
Premiér hovorí o zviditeľnení Slovenska a
podpore turistického ruchu. O tom, že je to
len ilúzia, nech nás presvedčia domáce i zahraničné skúsenosti. Sami máme v pamäti
čerstvé čísla, ktoré hovoria, že výnosy z turizmu počas nedávno organizovaných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji dosiahli v

Bratislave ledva desatinu ceny rekonštrukcie
zimného štadióna. Návštevnosť zahraničných turistov sa v Turíne, ktoré organizovalo
ZOH v roku 2006, prudko prepadla dokonca
na úroveň horšiu ako niekoľko rokov pred
zorganizovaním olympiády. V nórskom Lillehameri po olympiáde zbankrotovalo 40%
hotelov a americké Salt Lake City hlásilo,
že celkové zisky v turistickom priemysle
boli nižšie ako straty v ostatných sektoroch
hospodárstva. Nedávne majstrovstvá sveta

str.10

marec 2013

v klasickom lyžovaní v susednom Česku potvrdzujú, že nové areály nerovná sa turistický ruch. Naopak, výsledkom je rovnica nový
areál rovná sa nový dlh.
V súvislosti s turistickým ruchom netreba zabúdať na efekty, ktorým ekonómovia hovoria
alternatívne náklady a ktoré žurnalisti popisujú spojením čo je vidieť a čo nie je vidieť.
Prvým z nich je efekt presunutia. Tradiční návštevníci istého regiónu kvôli vysokej
koncentrácii turistov na jednom mieste v
určitom čase svoju obľúbenú destináciu vynechajú.
Druhým je tzv. intermezzo efekt, ktorý pekne demonštruje vyššie popísaná talianska
skúsenosť. Bezprostredne po zorganizovaní
veľkého podujatia v nasledujúcich rokoch
prudko klesne počet návštevníkov.
A tretím, najmenej diskutovaným a pritom
snáď najzávažnejším je tzv. sifónový efekt.
Investície do turistického ruchu a infraštruktúry sa nahromadia do jedného regiónu a
budú chýbať v ostatných, menej rozvinutých
regiónoch Slovenska. Na dôvažok aj tých zopár turistov, ktorí do týchto regiónov zavítajú,
môže olympiáda „pretiahnuť“ do Tatier, s katastrofálnymi následkami pre lokálne turistické zariadenia.

olympijských športovísk pol milióna eur mesačne (!).
Pôvodné plánovaný niekoľko miliardový
rozpočet aktuálne pripravovanej zimnej
olympiády v Soči sa vyšplhal už na viac než
desaťnásobok rozpočtovanej sumy – cca 50
mld. dolárov. Chce snáď premiér pri pohľade
na pravidelne odhalené prípady plytvania s
verejnými zdrojmi presviedčať, že sa za tých
pár rokov slovenskí politici o toľko polepšia?
Premiér tiež hovorí, že „nová športová infraštruktúra nemôže nikomu poškodiť.“ Nezamestnaní z Rimavskej Soboty, ktorí sa na
ňu vyskladajú na dani z pridanej hodnoty či
spotrebných daniach, na toto tvrdenie budú
mať asi iný názor.
Vláda pritom má alternatívy, ako 300 miliónový vklad Slovenska do zorganizovania
olympiády využiť. Môže nimi okamžite znížiť
firemné dane o 1 percentuálny bod a aspoň

čiastočne nás prinavrátiť na mapy zahraničných investorov, ktorým sme zavreli dvere
najvyššou daňou v regióne. Nižšie už má aj
premiérov sociálnodemokratický vzor Švédsko, a nižšie už schvaľujú Dánsko či Veľká
Británia. Vláda prípadne môže týmito prostriedkami pohodlne zrušiť odvody pre dohodárov, ktoré z trhu práce prakticky za pár
týždňov vytlačili 150 000 pracujúcich.
Švajčiari či Viedenčania olympiádu nepustili
cez referendum. Najlepším a najlacnejším
referendom by na Slovensku bolo vyhlásenie
dobrovoľnej zbierky. Ak by bola každá slovenská rodina prispieť sumou 240 eur a zároveň každý dôchodca by bol ochotný vzdať
sa vianočného dôchodku, premiér by mal po
problémoch a nemusel by z Popradu neprajníkom myšlienky olympiády odkazovať, aby
v tomto prípade mysleli na Slovensko, ktoré
chce byť úspešné.
Hospodárske noviny, 2.4.2013

Premiér hovorí, že nebudeme megalomani
a vybudujeme len to, čo naozaj treba. Oxfordskí výskumníci ukázali, že za posledných
50 rokov všetky olympiády (letné i zimné)
prekročili pôvodne plánované rozpočty priemerne o 324%. Tvrdia, že olympijské hry sú
finančne najriskantnejším vládnym mega
projektom, riskantnejším než nové vodné
hrádze či diaľnice. Niektoré krajiny splácali
olympijské dlhy 30 rokov, mnohé ďalšie krvavú stopu olympiád ponesú dlhé dekády.
Finančne zdecimovaní Gréci dodnes platia
za údržbu nepotrebných a nevyužívaných

Analytik hľadá prácu. Zn. za vaše peniaze
Radovan Ďurana

Titul tohto komentára je parafrázou na
príspevok s názvom „Nenažratá sviňa“, ktorého autorom je riaditeľ IFP Martin Filko .
Sľubuje v ňom daňovým poplatníkom nezávislé a spracované informácie, ktoré majú
zvýšiť ich informovanosť a blahobyt.

platiť. Výsledkom je, že mnohí z nich si zvolia
produkt, hoci nepoznajú celú škálu dostupných trhových služieb. Nepreskúmali trh do
posledného kúta. Nespravili racionálne rozhodnutie optimalizujúceho ekonomického
agenta.

Spotrebné úvery, hypotéky, kreditné karty.
Súkromné rozhodnutia, ktoré ľudia obyčajne
robia dobrovoľne. Kúpa bytu financovaného
hypotékou nie je nutnosť, ale voľba. Aby si
človek vybral, musí stráviť nie celkom príjemných pár hodín študovaním podmienok úverov a nie celkom prehľadných sadzobníkov
bánk. Prípadne sa môže obrátiť na finančného poradcu s prosbou o radu dúfajúc, že
poradca poskytne nezaujatý názor. Väčšinou
bezplatne, pretože poradca je platený bankou, alebo inštitúciou, ktorá produkt poskytne. Len minimum spotrebiteľov, dlžníkov,
je ochotných za poradenské služby priamo

Toto je v očiach Inštitútu finančnej politiky
Ministerstva financií problém, ktorý treba
riešiť verejným poskytovaním objektivizovaných informácií – napríklad Indexu bankových poplatkov. Samozrejme, za peniaze aj
tých dlžníkov, ktorí si neboli ochotní za tieto
informácie platiť na trhu.
Existuje viacero dôvodov, prečo by sme tento
produkt vo „verejnom záujme“ mali odmietnuť.
- Na trhu je dostupné obrovské množstvo verejne prístupných informácií rozhodujúcich
pre kvalifikované rozhodnutie. Problém nie

je ich dostupnosť, ale orientácia v nich. Orientáciu uľahčujú už dnes podnikatelia, ktorí
sa tým intenzívne zaoberajú, a často zadarmo poskytujú výborné prehľady aktuálnych
ponúk sadzieb aj poplatkov. Výdavok štátu
na tento účel bude duplicitný, a bude teda
plytvaním Príklady sú napríklad tu, tu, tu
(predpokladáme, že na IFP budú tento index
zostavovať v pracovnom čase a nie vo voľnom viď: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7597. Pikantný na tomto celom je
fakt, že náš hlavný bankový orgán tieto data
už zbiera. Akurát ich umiestňuje tak, aby ho
našlo len pár vyvolených: Banky a pobočky
zahraničných bánk
- Neochota spotrebiteľov platiť za kvalifikované poradenstvo nie je problém verejnej
správy, ale dobrovoľné rozhodnutie, ktoré
treba rešpektovať ako racionálnu voľbu
spotrebiteľa. Ako vraví Deirdre McCloskey:
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„Nie perfektné informácie sú podmienkou
vzájomne výhodnej výmeny, ale poznanie, že
jeden nemôže vedieť všetko“. Takéto rozhodnutia robia ľudia denne neustále. Nezisťujú
si najlepšiu ponuku jedla v desiatich reštauráciách, ale povedzme v troch. Netestujú, či
cigarety sú o desať centov lacnejšie tu, alebo o 50 metrov. Sú to rozhodnutia, ktoré nás
denne stoja možno 5 – 10 eur, ktoré by bolo
možné ušetriť, keby sme mohli dokonale optimalizovať naše rozhodnutia. Väčšina Slovákov stále nemá zadarmo účet v internetovej
banke, aj keď by mohla, a vie o tejto možnosti. To však neznamená, že to nerobíme
vtedy, keď to chceme robiť. Napríklad kúpa
ideálnych kozačiek vyžaduje obídenie všetkých obchodov s obuvou...
- Objektivizovať informácie pre nákupné rozhodnutie nie je možné. Vzdelanie či diplom
z dobrej univerzity nie je zárukou správneho
rozhodnutia, aj analytici IFP budú musieť
robiť laické rozhodnutie, ktoré náklady súvisiace s nákupným rozhodnutím sú viac a
ktoré menej dôležité. Pre niekoho je dôležitá
blízkosť pobočky banky, pre iného sympatická pani za prepážkou, pre ďalšieho pohodlnosť ovládania internet bankingu a pre mňa
napríklad možnosť znižovať hodnotu úveru
plne likvidným vkladom. Cena rozhodne nie
je jediným kritériom výberu. To samozrejme
vedia aj v IFP, preto pod Indexom bankových
poplatkov môžete očakávať disclaimer vy-

svetľujúci, že index nemôžete brať ako jediné kritérium rozhodnutia.
- Index pravdepodobne bude vzhľadom na
marketingové schopnosti verejných inštitúcii
rovnako ignorovaný ako ostatné dostupné
informácie
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Odporúčania
Pokiaľ IFP považuje poskytovanie objektivizovaných informácií za cenné pre spotrebiteľov, mal by tento nápad realizovať ako
podnikateľský zámer na trhu. Nechať zákazníkov ich peniazmi rozhodnúť o tom, či tieto
informácie požadujú, alebo nie. Trhovým testom zistiť, či takéto informácie sú skutočnou
pridanou hodnotou, alebo ide len o neživotaschopný start-up ministerskej analytickej
úderky.
Na záver dve otázky do diskusie
Nebolo by pre spotrebiteľa užitočnejšie, keby
IFP míňal svoj čas na prípravu stratégie deregulácie bankového sektora odstránením licencií a iných bariér vstupu v snahe umožniť
príchod na úverový trhu veľkému množstvu
poskytovateľov?

- Paternalizmus volených zástupcov nepozná
hraníc. Príde po zavedení Indexu bankových
poplatkov Index dovolenky v Chorvátsku, Index lacného volania na mobil, alebo Index
najnižšej dane z nehnuteľnosti na Slovensku? Verejná správa sa obyčajne neuspokojí
s informovaním. Bude Index len medzistupňom ďalšej regulácie podnikania bánk?

Martin Filko chce hodnotiť aj výnosy penzijných fondov. Hoci pre tento „produkt“ platia
tie isté výhrady, ako k Indexu bankových poplatkov (IFP opäť nebude prvý), na mieste je
ďalšia otázka: Kde bol IFP, keď nová vláda
predložila návrh úpravy zákona o sporení v
II. pilieri, ktorý zrušil povinnosť ponúkať indexové fondy, ktoré mali schopnosť priniesť
sporiteľovi trhový výnos za najnižšie poplatky?
iness.sk, 14.3.2013

Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku
Stanislav Červenka

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí (vo
veku do 25 rokov) z dlhodobého hľadiska
ovplyvňuje ekonomiku negatívne.
Ak sa
mladí ľudia nedokážu uplatniť na trhu práce
po dokončení štúdia, či už stredoškolského alebo vysokoškolského, sú nútení buď
odcestovať za prácou do zahraničia alebo
zostať nezamestnaní na Slovensku. V prvom
prípade, ak sa jedná o dočasnú udalosť, tak
dôchodok zarobený v zahraničí alebo jeho
časť sa pravdepodobne spotrebuje v domácej krajine, čo ekonomike skôr prospieva.
Naopak tí, ktorí tu zostanú nezamestnaní,
budú mať problém nadobudnúť vlastné bývanie, osamostatniť sa a ostanú závislí na
štátnych transferoch alebo budú pracovať
načierno. Ďalším negatívom vysokej nezamestnanosti je motivácia odchodu za prácou do zahraničia natrvalo, pričom často
môže ísť o vzdelaných ľudí, ktorí nemajú na
našom trhu dostatočne vysoké ohodnotenie.
Tabuľka ukazuje vývoj nezamestnanosti
mladých ľudí do 25 rokov na Slovensku
Situácia na trhu práce mladých ľudí nie je
lichotivá, keďže viac ako tretina z nich je evidovaná na úradoch práce (35,3 %). To znamená, že približne každý tretí mladý človek
si nevie nájsť prácu, čo je najhoršia úroveň
od roku 2002. Rok 2002 je však od toho
súčasného v mnohom odlišný. Hospodárske

vyhliadky sú výrazne negatívnejšie. Vtedy
totiž Slovensko začalo rásť rýchlym tempom
na úrovniach okolo 5 %, neskôr dokonca aj
viac. Dnes je hospodársky rast podstatne
nižší, viaceré inštitúcie znížili vyhliadky na
tento rok. Inštitút finančnej politiky predpokladá rast už len na úrovni 1,2 %. Nedávno znížila odhad rastu našej ekonomiky aj
Európska komisia na 1,1 %. Vzhľadom na
ťažko predpovedateľný vývoj v eurozóne a v
Nemecku je rozumné predpokladať možnosť
ďalšej revízie.
V grafe nižšie môžeme vidieť vysokú závislosť medzi rastom ekonomiky a vývojom
nezamestnanosti.
Kým
ekonomika
rástla,
nezamestnanosť klesala a
opačne. To platilo
do roku 2009. Od
roku 2010 ekonomika opäť rástla,
avšak nezamestnanosť stagnovala a
v súčasnosti rastie.

Viď graf dole.
Pozrime sa však podrobnejšie na vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku
počas obdobia od roku 2002. Situácia na
trhu práce v roku 2002 nebola jednoduchá.
Celková nezamestnanosť vtedy dosahovala
svoj vrchol (19,3 %) a deficit verejných financií bol na úrovni 7,7 %, čiže bolo potrebné
pokračovať v konsolidácii. Nový Zákonník
práce z roku 2002 takisto obsahoval viacero
sporných zákonov, ktoré sťažovali zamestnávanie mladých ľudí. Medzi najvýraznejšie
môžeme zaradiť neumožnenie práce na či-
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astočný úväzok, zrušenie práce na dohodu
a posilnenie odborov a zamestnancov na
úkor zamestnávateľov. Väčšina z nich bola
v priebehu nasledujúcich rokov zrušená, čo
sa pravdepodobne odrazilo aj na poklese
nezamestnanosti. Ďalším pozitívom bolo zavedenie rovnej dane, ktorá podporila rozvoj
podnikania a uľahčila fungovanie daňového
systému.
V nasledujúcich rokoch hospodárskeho
rastu, zlepšovania sa podnikateľského prostredia(napr. v roku 2004 sme dosiahli v
tom rebríčku podľa štúdie Svetovej banky
4. miesto) a trhu práce sa nezamestnanosť
mladých ľudí postupne znížila až na úroveň
19,7 % v roku 2007.
Nástup vlády Róberta Fica v roku 2006
prebiehal počas najvýraznejšieho rastu slovenskej ekonomiky, ktorý bol podmienený
vplyvom reforiem predchádzajúcej vlády
a príchodom viacerých zahraničných investorov, najmä v oblasti automobilového
priemyslu. Počas tohto obdobia bolo uskutočnených niekoľko opatrení, ktoré ovplyvňovali trh práce mladých ľudí. Jedno z prvých
opatrení bolo výrazné zvýšenie minimálnej
mzdy z 6900 Sk na 7600 Sk v roku 2006
a o rok z 7600 Sk na 8100 Sk. Medzi ďalšie, ktoré pravdepodobne ovplyvňovali aj
zamestnávanie mladých ľudí možno zaradiť napríklad limitovanie pracovnej činnosti
na dohodu na minimálne desať hodín týždenne, pričom existujú pracovné činnosti,
ktoré sa vykonávajú menej ako desať hodín
týždenne. V tom prípade sa však dá uzavrieť
aj dohoda o vykonaní práce, ktorá už limitovaná nie je. Okrem toho sa obmedzilo reťa-

zenie pracovných zmlúv na dobu určitú, čiže
ich nebolo možné uzatvárať na dlhšie ako tri
roky. Ďalšou novinkou bolo, že zamestnanec
môže pracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Mladí ľudia by boli teoreticky
ochotní pracovať aj viac, preto možno nebolo nutné striktne stanovovať dĺžku týždennej
pracovnej doby pre všetky vekové skupiny.
V roku 2008 počet nezamestnaných mladých ľudí začal pomaly rásť, čo sa naplno
prejavilo v roku 2009. Pravdepodobne najväčší vplyv mala prichádzajúca hospodárska kríza, ktorá sa prejavila hromadným
prepúšťaním a minimálnou tvorbou nových
pracovných miest. Vláda preto mala reagovať spružnením trhu práce a zrušením niektorých reštrikcií spomínaných vyššie, ktoré
zaviedla počas obdobia rastu, a ktoré pravdepodobne tiež dopomohli negatívnemu
vývoju.
V roku 2011 vláda Ivety Radičovej zrušila
niektoré opatrenia, ktoré dovtedy negatívne
vplývali na nezamestnanosť. Brigádu mohli študenti vykonávať aj bez potvrdenia o
štúdiu. Skúšobnú dobu bolo možné predĺžiť
od prvého septembra až na šesť mesiacov.
Takisto dočasné kontrakty sa mohli začať
opakovať rýchlejšie, čiže zmluvu na určitý
čas bolo možné predĺžiť až na tri roky.
Od roku 2013 sa stala práca na dohodu kvôli vládnym zmenám v Zákonníku práce opäť
menej zaujímavá. Okrem toho, že sa z dohôd
musia platiť odvody, dohodári získali aj niektoré práva zamestnancov, ako napr. nárok
na minimálnu mzdu. Skúšobná doba sa taktiež už nedá predĺžiť na viac ako tri mesiace.

Prepustení zamestnanci majú opäť nárok
na výpovednú dobu aj odstupné. Doteraz sa
museli rozhodnúť, či chcú výpovednú lehotu,
odstupné, alebo ich kombináciu. Výška, samozrejme, závisela od odpracovaných rokov.
Zákonník práce bol v minulosti upravovaný
k väčšej pružnosti alebo rigídnosti v závislosti od vlády, ktorá bola pri moci, resp. na
základe politickej objednávky. Okrem Zákonníka práce však majú na zamestnanosť
významný vplyv aj ekonomický rast, úroveň
podnikateľského prostredia, kvalita právneho systému a úroveň vzdelania pracovných
síl. Predpovedať ďalší vývoj na trhu práce
mladých ľudí je preto náročné.
Inštitút finančnej politiky predpovedá v nasledujúcich rokoch rast na úrovni 3% HDP.
Možno však polemizovať na realistickosťou
tohto odhadu. Eurozóna sa aj v tomto roku
potáca na prahu recesie a konkurencieschopnosť Slovenska je poškodená vyšším
daňovo-odvodovým zaťažením platným od
nového roku.
To sa podpíše aj na vývoji nezamestnanosti a
teda aj na nezamestnanosti mladých. Situácii nepomáha ani nízka úroveň vzdelávania.
Vzdelávanie často nezodpovedá dopytu na
trhu práce a pre absolventov s danou kvalifikáciou tak nie je dostatok voľných miest. V
záujme vyššej zamestnanosti by preto mal aj
vzdelávací proces prejsť reformou, po ktorej
bude viac orientovaný na potreby trhu práce a menej na počty absolventov, z ktorých
dnes mnohí končia na úradoch práce.
iness.sk, 14.3.2013

Flexibilita nie je fráza!
Martin Vlachynský
Z bruselských dielní sa opäť hrnie jedno
smutno-smiešne nariadenie. Každý mladý
človek v EÚ má vraj mať Bruselom garantovanú prácu.

svete nie je okamžite k dispozícii nekonečné
množstvo zdrojov. Niekde sa musia určiť priority.

Ako nejedno nariadenie, aj toto má vznešený
cieľ a Barroso sa nebál ho zabaliť do vznešených floskúl. „Príliš veľa mladých Európanov
sa pýta, či si niekedy v živote nájdu prácu,
či budú mať rovnakú kvalitu života ako ich
rodičia...potrebujú od nás odpovede!“
Na tento cieľ je v rozpočte 2014-2020 vyhradených 6 miliárd eur, no objem by mal
narásť až na desať miliárd. Ako zvyčajne, odporúčame daňovému poplatníkovi maximálnu ostražitosť. Obzvlášť ten slovenský by mal
byť vycvičený, keďže my máme napríklad
skúsenosť s projektom pre mladých, ktorý s
rozpočtom 10 miliónov eur zatiaľ dokázal za
tri mesiace zamestnať 12 ľudí.
Práce je dosť – vlastne nekonečno. Môžeme
začať neumytými riadmi vo vašom dreze, výtlkmi na ceste, či opatrovaním dôchodcov, a
skončiť pri vynaliezaní umelej sietnice. Samozrejme, nemôže byť všetka spravená. Na

Priority je možné určiť dvoma spôsobmi.
Jeden je ten, ktorý sme poznali v rokoch
1948-1989 (a s ktorým sme sa nikdy úplne
nerozlúčili). Plánovač rozhodol, koľko metrov
koľajníc sa má odliať a koľko pohárov marmelády zavariť. Výsledkom potom boli napríklad hrdzavejúca kopa koľajníc v kúte a rady
na marmeládu.
Druhý spôsob určenia priorít je trhový. Prio-

rity však neurčuje metafyzická neviditeľná
ruka trhu, ale spotrebitelia vyjadrením svojich preferencií, teda otvorením peňaženiek.
Nakúpením jedného produktu a ponechaním iného v regáli vyjadrujeme, že viac úsilia je vhodné vynaložiť na ten prvý, ako na
druhý.
No ten neustály proces hľadania príležitostí
je zákonite plný omylov a prináša aj pády.
Preto je dôležité, aby podnikateľ mal čo najvoľnejšie ruky. K tomu patrí aj možnosť flexibilne prijímať a prepúšťať zamestnancov.
Aj so sebelepším personalistom je prijímanie nového zamestnanca malou stávkou do
rulety. Dokáže robiť to, čo sa od neho očakáva? Budem mať taký odbyt, aby som ho
mu dokázal zaplatiť dohodnutú čistú mzdu a
takmer rovnakú sumu daní a odvodov?
Mladí bez pracovných skúseností sú pre
zamestnávateľa tým rizikovejší, čím viac
sú jeho ruky zviazané zákonníkom a inými
reguláciami práce. No riešením nie je pre
nich centrálne vymyslieť zväčša nezmyselnú
prácu a ubrať tým zdroje z miest, kde ich trh
skutočne vyžaduje.
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„Nemal som vôbec žiadne zručnosti. Takže
som si zohnal prácu a vydržal v nej dva či tri
dni, než ma vykopli. Nikdy ma to neprekvapilo ani nenahnevalo, pretože druhý deň ráno
som si prečítal pracovnú inzerciu v The Times a ešte v ten deň zohnal ďalšiu prácu.
Takto sa to deje, keď máte voľný trh. V tej
dobe neexistovala vec ako minimálna mzda.
Neexistovali sociálne dávky, okrem pár
miest kde ste mohli dostať polievku, neexistoval štátny sociálny systém. Mali ste voľný

trh. Takže som si našiel prácu a tri-štyri dni
nato z nej vyletel. Nemal som zručnosti, ale
každým razom som sa niečo naučil a neskôr
zarábal už 3-4 doláre týždenne [priemerná
mzda bola 8-10 dolárov].”
Postupne sa stal stenografom, redaktorom a
popredným ekonomickým žurnalistom, ktorý
napísal tri desiatky kníh.
iness.sk, 22.3.2013

vých poplatníkov.

jej zbaviť , keďže sa neobjavil žiadny kupec.
Prečo je to dôležité? Minimálne z dvoch dôvodov.

Vlani dosiahla stratu 19,1 miliardy eur, čo je
najväčšia strata podniku v histórii Španielska. Sú to dve percentá HDP tejto krajiny
alebo 26 percent HDP Slovenska. Táto jediná banka vlani stratila 423 eur na každého
Španiela.

Bankia síce presunula takmer 10 percent
aktív vo forme úverov za 32 miliárd eur na
španielsku „zlú banku“ SAREB, ktorá má
pomôcť ozdraviť tamojší bankový sektor, no
napriek tomu zostal podiel nesplácaných
úverov vysoko. Z 13,4 percenta klesol iba
mierne na 12,9 percenta. Knihy rekordných
strát teda určite netreba zatvárať.

Akcie banky Bankia, do ktorých jej pracovníci po vypuknutí problémov s nedostatkom
kapitálu nahovorili množstvo obyčajného
ľudu, stratili za necelý rok po 99,7 percenta
hodnoty. Bankiu vlani v máji prebral štát a
na jej záchranu použil 20 miliárd eur daňo-

Desivý signál o stave španielskeho bankového sektora vyslala aj zlyhaná aukcia na predaj banky Catalunya Banc. Napriek tomu,
že ju štát „ozdravil“ za 9,1 miliardy eur a jej
problematické úvery zo sektora nehnuteľností už presunul na SAREB, nedokázal sa

Po druhé, berte to ako správu o stave vašich
investícií. Do španielskeho bankového sektora totiž vlani poslala slovenská vláda našu
miliardu eur. Mohlo by vás preto zaujímať,
ako sa investícii darí.

Asi najvážnejším omylom je tvrdenie, že flexibilita je pre podnikateľov a proti zamestnancom. Nepružný zákonník ochraňuje
zamestnaných pred nezamestnanými, ale
aj to len dovtedy, kým sa sami nestanú nezamestnanými, keď ich zamestnávateľ stratí
schopnosť vyplácať mzdu, aj kvôli zákonníku
práce.
Pekne to na svojom vlastnom životnom príbehu demonštroval americký ekonóm a novinár Henry Hazlitt:

Vaše peniaze v akcii
Juraj Karpiš

Španielska banka Bankia, ktorá vznikla spojením regionálnych sporiteľní, sa zapíše do
knihy rekordov.

Po prvé, nikdy nie je dosť pripomínania faktu, v akom zvrátenom finančnom systéme
fungujeme, keď gigantický účet za zisky
manažmentu, vlastníkov a veriteľov bánk z
ich pochybných investícií zaplatia daňoví poplatníci.

SME, 17.3. 2013

Americká U.S. Steel ukazuje, čo robíme zle
Martin Vlachynský
prílivu nových regulácii. Táto aktivita zo strany našich vlád dosiaľ absentovala.

Východ si vydýchol, oceliarsky stroj sa bude
kaliť ešte aspoň zopár ďalších rokov. Premiérova tlačovka bola brilantnou ukážkou politického marketingu.
Prilby, plášte, areál fabriky a slovami ako
rodina, zamestnanie, dobré správy sa nešetrilo. Vraj nebudeme nič platiť z našich
daní. Skutočne, zaplatíme to všetci vyššími
cenami elektriny. Výroba elektriny z hutníckych plynov sa totiž mávnutím čarovného
prútika zmenila na obnoviteľný zdroj energie. US Steel bude tak mať nárok na dotáciu
takmer 15 miliónov eur ročne po najbližších
15 rokov, ktorú zaplatia bežní ľudia a firmy
vyššími účtami za elektrinu, v ktorých sú zahrnuté aj poplatky za OZE.
Na odchod US Steel sa musíme pozerať v
troch rovinách. Prvou je strategický zámer
vlastníka, o ktorom môžeme ale len špekulovať. Nemecký konkurent ThyssenKrupp
sa sťahuje zo svojich pozícii v USA a Brazílii,
ktoré zaujímajú US Steel a sú dôvodom zvážiť vypratanie Európy. Štruktúra ekonomiky
krajiny sa neustále mení, firmy prichádzajú,
odchádzajú, vznikajú a zanikajú. Nie je to
niečo, s čím treba bojovať, alebo sa toho
obávať – ak je po produktoch dopyt a miesto
nich náhradník.
Tým sa dostávame ku druhej rovine problému. Európa nie je najlepším priestorom pre

hutnícky biznis. Svoje by o tom vedeli rozprávať nielen v Košiciach, ale napríklad aj
vo Francúzsku, kde ArcelorMittal narazil na
tvrdý odpor pri snahe reštrukturalizovať svoju výrobu. Najväčším problémom však nie
je „európsky“ prístup k podnikateľom a neschopnosť akceptovať dynamické procesy
v ekonomike, ale skôr dlhý zoznam regulácii z Bruselu. Hutníctvo je environmentálne
dosť nepopulárny priemysel, ktorý v Európe
musí čeliť vyšším regulačným nákladom ako
v USA alebo Ázii. Čo je aj čiastočne prípad
US Steel, kde práve Bruselom nariadené odstavenie kotlov znamená obrovskú vynútenú
investíciu. Odpoveďou však nemôže byť vylobovanie výnimiek pre tú alebo onú silnú firmu, ale skôr tlak na Brusel a poukazovanie
na efektívnosť a zmysluplnosť neustáleho

Treťou rovinou je domáca scéna. Môžeme začať u špecifických otázok. Napríklad
prečo vlastne musia železiarne a každý iný
podnikateľ platiť štátnemu monopolu SEPS
poplatky a tarifu za prevádzku prenosového
systému, hoci si elektrinu pre svoje potreby
produkujú vo vlastnej elektrárni a prečo tento poplatok narástol minulý rok trojnásobne?
Nie náhodou kvôli tomu, že štát sanuje cez
dividendy zo SEPS deravý štátny rozpočet?
A pokračovať môžeme tými všeobecnejšími,
napríklad najvyššou sadzbou dane z príjmu
právnických osôb spomedzi krajín bývalého
východného bloku. Obzvlášť nepríjemné,
ak vám nedávno skončili daňové prázdniny.
Alebo katastrofálna ochrana investorov Slovensko sa v najnovšom medzinárodnom
rebríčku v tejto kategórii umiestnilo horšie
ako Kosovo či Bielorusko, najmä vďaka nášmu súdnemu systému.
Správna otázka teda nestojí ako zachrániť
košický US Steel, ale prečo nás to vlastne
trápi? Fyzický aj vedomostný kapitál tu z veľkej časti ostáva. US Steel nenaloží vysoké
pece na loď a neodvezie ich za oceán, ani
nevymaže nadobudnuté vedomosti z hláv
svojich zamestnancov. Trápi nás to preto,
lebo dobre vieme, že nám na dvere neklope
päť nedočkavých záujemcov o jeho pozície.
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Politici bez ohľadu na farbu už roky pred kamerami prestrihávajú pásky na podnikoch,
ktoré v mnohých prípadoch za peniaze nás
všetkých doslova kúpili na pár rokov. No na
Slovensku podniká viac ako 540 000 subjektov a investičné stimuly, dotácie na OZE,
eurofondy, alebo vylobované úľavy z takých
či onakých povinností sa ujdú len malinké-

mu zlomku z nich.
Starosťou vlády by nemal byť záchrana
potápajúcich sa lodí, ale radšej pokojné
ekonomické more. Slovenská ekonomika
potrebuje oceliarne či automobilky, ale aj
živnostníkov a malých podnikateľov. Odstráňme im byrokratické prekážky, miesto
olympiády, budovania futbalových štadiónov

a nakupovania pozlátených krompáčov im
znížme dane a odvody, zjednodušme najímanie a prepúšťanie zamestnancov. Vyžaduje si to síce viac úsilia ako zapózovať v
montérkach pred kamerou, ale ak sa to podarí, odchody fabrík nás nebudú toľko trápiť.
Hospodárske noviny 28.3.2013

Daň z finančných transakcií sa míňa účinku
Tim Wallace
Drsné dane z finančných transakcií po celej
Európe už začali ničiť trhovú aktivitu a podľa
najnovších čísel nezarobili vôbec toľko, koľko politici predpokladali.

miliónov eur (169,4 milióna libier), namiesto
predpokladaných 530 miliónov eur.

„Zavedenie dane z finančných transakcií v
Maďarsku nejde podľa plánu a tak mnoho
z predpokladov podporovaných zástancami
tejto dane v európskej jedenástke bude spochybnených“ povedal Richard Asquith z TMF
Group.

Maďarsko zaviedlo začiatkom roka túto daň
na úrovni 0,1%. Januárovým výnosom 13 miliárd maďarských forintov (36 miliónov libier)
však daň priniesla menej ako polovicu toho,
v čo krajina dúfala.
Tieto slabé výsledky prichádzajú v momente,
keď sa 11 členských štátov EÚ usiluje uplatniť daň z finančných transakcií na akcie,
dlhopisy a cenné papiere.
Ako prvé vyrazilo vpred na vlastnú päsť
Francúzsko, keď zaviedlo 0,2% daň z predaja akcií veľkých firiem. To však v období
od augusta do novembra prinieslo iba 200

Group tento krok už znížil objem obchodovania o 38%, zatiaľ čo v Nemecku a Španielsku došlo k nárastu.

Veľká Británia a kancelár George Osborne
s daňou z finančných transakcii plánom nesúhlasí a tvrdí, že obchod sa nepresunie do
zámoria iba vtedy, ak takáto daň bude globálna ako obmedzená iba na Európu.
Tento mesiac zaviedlo daň z finančných
transakcií aj Taliansko. Podľa čísel TMF

Preložila Jana Kostovčáková
Pôvodne vyšlo 26.3.2013 na CITY A.M.

Rodinné striebro
Ján Dinga

Grécko ohlásilo privatizáciu národných železníc. Privatizácia sa zo strany jej odporcov
zvykne interpretovať ako prehra pre krajinu
a jej občanov, keďže k nej vlády často pristupujú ako k poslednej možnosti riešenia
problémov verejného sektora. Stratové
štátne podniky však nepredstavujú rodinné
striebro nás všetkých, ale dojnú kravu pre
vyvolených. Každý má podiel len na zaplatení účtu, ale benefity nesú len niektorí. V
prípade Grécka tvoril celkový dlh železníc
koncom roka 2011 vyše 10 miliárd eur. Rozhodne nie drobné pre krajinu, ktorej celkové
HDP dosahuje výšku okolo 200 miliárd eur.
Odpor voči privatizácii je väčšinou neopodstatnený. Sprivatizované podniky nám nikam neutečú. Súkromný investor nevytrhne
koľajnice a nezoberie si ich domov. Privatizácia je skôr časťou cesty k ozdraveniu verejných financií aj súkromného sektora. Ako
príklad nám môže poslúžiť Kanada. Kanada
v rámci svojej konsolidácie verejných financií koncom 80-tych rokov a začiatkom rokov
90-tych sprivatizovala dva tucty veľkých
štátnych podnikov vrátane národnej leteckej
spoločnosti Air Canada, ropnej spoločnosti
Petro Canada, a Kanadských národných železníc.
Slovami CEO Kanadských železníc z privatizácie profitujú všetci Kanaďania. Pred privatizáciou totiž boli Kanadské železnice stratové a dotované z daní. Dnes naopak plnia

štátnu kasu každoročne miliardou dolárov
na daniach a od privatizácie investovali do
zlepšenia železničnej infraštruktúry 30 miliárd dolárov z vlastných zdrojov. Kanada
za 20 rokov nielen znížila svoj verejný dlh
v pomere k HDP na polovicu, pravidelne sa
tiež umiestňuje na špičke rebríčkov hodnotiacich kvalitu života. Nezamestnanosť sa
pohybuje okolo úrovne 7,5% a krajina zatiaľ
zvláda krízové roky bez väčších problémov.

Štátne železnice zatiaľ máme aj na Slovensku. Privatizácia štátnej nákladnej železničnej spoločnosti Cargo sa nakoniec v predkrízových rokoch neuskutočnila a z Carga
sa tak medzičasom stal stratový podnik. So
stratou 24,2 mil. eur hospodáril aj v minulom roku. Podľa vyjadrenia Carga bola strata
plánovaná. Daňovým poplatníkom sa určite

uľavilo. S pravidelnou stratou hospodári aj
štátna Železničná spoločnosť Slovensko
špecializujúca sa na osobnú dopravu.
Privatizácia Carga pritom bola na stole ešte
v roku 2006. Dohodnutý predaj za 520 miliónov eur sa však nakoniec z politickych dôvodov neuskutočnil. Bolo tesne pred voľbami
a nastupujúca Ficova vláda si predaj štátneho majetku neželala. Rodinné striebro sme
pred zahraničnými kapitalistami ubránili.
Namiesto štátneho zisku 520 miliónov eur
sme tak v rokoch 2008 a 2009 z daní Cargu,
ktoré sa medzičasom ocitlo v problémoch,
poskytli pôžičku vo výške 166 miliónov eur.
Pôžičku, ktorú dnes nevie splatiť. Hodnota
firmy sa prepadla o stovky miliónov a jej predaj by dnes nestačil ani na uhradenie súčasných záväzkov (ktoré má najmä voči štátu).
Treba dodať, že podmienkou úspešnej privatizácie je jej transparentnosť. Súkromný
vlastník kupujúci firmu ako investíciu je však
výhrou nielen pre podnik a jeho zákazníkov, ale aj pre celú krajinu. Na činnosť dotovaných štátnych podnikov poskytujúcich
nekvalitné služby sa totiž všetci skladáme
z daní. Ziskové podniky naopak prostredníctvom daní plnia štátnu kasu samé. Aj to
je jeden z prínosov, keď firmu začnú riadiť
schopní manažéri, a nie neschopní politickí
nominanti.
iness.sk, 8.4.2013
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Šetrenie prináša ovocie
Martin Vlachynský
Čísla nezamestnanosti v Európe nie sú
vôbec priaznivé. V EÚ dosiahla vo februári
2013 miera nezamestnanosti 10,9% a v eurozóne dokonca 12%.
To predstavuje medziročný nárast o 0,7pb,
respektíve o 1,1pb. Napriek tomu sa našli
členské štáty, v ktorých bol trend opačný.
Najväčší pokles nezamestnanosti v celej
Európskej únii zaznamenalo Lotyšsko, kde

medziročne poklesla nezamestnanosť o
1,3pb z 15,6% na 14,3%. Najväčší pokles
nezamestnanosti v rámci eurozóny (a druhý
najväčší v rámci EÚ) dosiahla ďalšia baltská
krajina, Estónsko. Tam nezamestnanosť
klesla o 0,9pb z 10,8% na 9,9%.
Napriek tvrdeniam viacerých európskych politických predstaviteľov, skutočné šetrenie,
postavené na výdavkových škrtoch a nie na

zvyšovaní daní, nedusí ekonomiku. Naopak,
čím menej prostriedkov štát vyplytvá, tým
viac ostane v rukách podnikateľov a spotrebiteľov. Zároveň sa ukazuje, že ani malinké
krajiny sa nemusia donekonečna vyhovárať
na krízu v EÚ a ďalšie externé okolnosti, ale
aspoň v istej miere môžu chytiť ekonomický
osud do vlastných rúk.

Nový kalendár udalostí
Vážení priaznivci INESS, fanúšikovia ekonómie, milí zvedavci! Na našej stránke nájdete
od dnešného dňa kalendár podujatí, organizovaných INESS, prípadne podujatí, na ktorých zástupcovia INESS vystúpia. Výnimočne
do kalendára zaradíme udalosti, kde si sami
prikážeme povinnú účasť.
Na dôležité podujatia vás samozrejme bu-

deme naďalej upozorňovať prostredníctvom
sociálnych sietí a oznamov na stránke. Boli
by sme ale radi, keby by ste si na kalendár
zvykli, pretože to je oáza presných informácií
s výhľadom na niekoľko mesiacov dopredu.
Kalendár je dostupný na URL adrese http://
www.iness.sk/stranka/8163-Kalendar-udalosti.html

INESS už môžete podporiť aj platbou v Bitcoinoch
Aktivity INESS už môžete podporiť aj prevodom na náš bitcoinový účet.
INESS Bitcoin účet:
1HpxLR6QLHg1QPghLyMqX51tGLJWLXduNY
Môžete použiť aj QR kód napravo.
Všetky ďalšie možnosti, ako našu činnosť
podporiť, nájdete tu http://iness.sk/stranka/6781-Podporte-INESS.html
Za vašu podporu vám vopred ďakujeme!

Master of Healthcare Administration
Dňa 21.3. 2013 vystúpil Radovan Ďurana z
INESS na vzdelávacom podujatí Master of
Healthcare Administration organizovanom
Advance Healthcare managment v Prahe.

Pre 21 odborníkov zo zdravotníctva prednášal o roli občanov, štátu, poisťovní, výrobcov
v ovplyvňovaní zdravotného stavu obyvateľstva.

Jeden svet: Politické, ekonomické a sociálne alternatívy
Juraj Karpiš z INESS sa zúčastnil diskusie na
festivale Jeden svet – Svet v pohybe,
Témou boli Politické, ekonomické a sociálne alternatívy spolu s Róbertom Jankovich
Richtárskym, hospodár; Vladimírom Prorokom, prorektor VŠ medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe; a Davidom Sulíkom,
ekonóm v Žiline. Podujatie uskutočnilo dňa
24.1. 2013.

iness.sk, 4.4.2013
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Konferencia The Future of Tax Collection in CEE
Richard Ďurana z INESS prednášal dňa 5.3.
2013 na medzinárodnej konferencii The Future of Tax Collection in CEE.
Na podujatí, ktoré organizovala Americká
obchodná komora a ktoré sa konalo pod
záštitou ministra financií Petra Kažimíra, vystúpili okrem iných napríklad premiér Robert
Fico, Igor Kottman, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, Gaetan Nicodeme z Direktoriátu Európskej komisie pre
daňové a colné otázky, Peter Pellegrini, štátny tajomník ministerstva financií a mnohí
ďalší speakri zo Slovenska a ďalších krajín.
V paneli, ktorý sa venoval podnikateľskému
pohľadu na daňový výber a daňové úniky
v krajinách strednej a východnej Európy,
Richard Ďurana konfrontoval premiérovo
tvrdenie, podľa ktorého je vyhýbanie sa pla-

teniu daní problém. Ako povedal, legálne vyhýbanie sa plateniu daní je signál, že dane
sú vysoké, vládne výdavky neustále rastú
bez adekvátnej protihodnoty a sú charakteristické rozsiahlym plytvaním a administratíva
spojená s platením daní je veľmi nákladná.

Detaily a výstupy z konferencie nájdete na
tomto linku http://www.amcham.sk/events/1843_8th-regional-tax-conference.
Prezentáciu Richarda Ďuranu si môžete stiahnuť tu http://iness.sk/media/file/ppt/
Durana%20RTC2013_ppt.ppt

Eurokríza príčiny, scenáre, riešenia-Agrobiznis 2013
Na tému eurokríza-príčiny, scenáre, riešenia
hovoril dňa 7.2. 2013 Juraj Karpiš z INESS
na konferencii Agrobiznis 2013. Jeho prednášku si môžete pozrieť tu http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bL3PMdQKpDY

Cena štátu na UKF
Radovan Ďurana prednášal 5.3.2013 na
Ústave manažmentu a IT FPV UKF v Nitre o
Cene štátu. Asi 60 divákov z radov študentov, ale aj učiteľov, sa dozvedelo o fungovaní
projektu Cena štátu a o možných prínosoch
pre výuku verejných financii.
Súčasťou prednášky bola aj analýza fungovania verejných financii na Slovensku a
najmä aktuálna rozpočtova situácia.

Cena štátu v Banskej Bystrici
Radovan Ďurana z INESS prednášal dňa
25.3.2013 o Cene štátu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre viac ako 60 študentov.

Cena štátu v Košiciach
Dňa 26.3. 2013 sa prišlo pozrieť viac ako
150 zvedavých študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, mnohí z nich sediaci na schodoch, na prednášku
Radovana Ďuranu z INESS o Cene štátu.
Videozáznam si môžete pozrieť tu http://
multimedia.cnl.sk/vddev/node/391
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Festival Jeden svet v Prievidzi
Diskusiou o ekonomickej kríze prispel Juraj
Karpiš z INESS dňa 13.3. 2013 na festivale
Jeden svet v Prievidzi.
Predfestivalový rozhovor o kríze si môžete
prečítať tu http://matejsykora.blog.sme.
sk/c/322871/Juraj-Karpis-Ina-moznost-ako-setrit-neexistuje.html

Pro/Anti Market
PRO MARKET
Estónsko ohlasuje nižšiu daňovú záťaž
V kríze sa dá ku daniam pristupovať dvoma
spôsobmi. Jeden je grécky spôsob, ku ktorému sa dostaneme o pár odstavcov ďalej..
Teda naložiť občanom na bedrá čo unesú a
niekedy aj neunesú. Tým druhým je rozhodnutie ponechať viac zdrojov v rukách spotrebiteľov a podnikateľov a miesto toho priškrtiť
vládne výdaje. V článku na strane 7 ste sa
dočítali o tom, že tento prístup zvolilo Dánsko, ktoré chce znížiť sadzbu dane z príjmu
právnických osôb.
Estónsko ide ešte ďalej. Minister financií Jürgen Ligi prisľúbil, že sa zníži celkové daňové
zaťaženie ekonomiky. Hoci prísľuby politikov
treba vždy brať opatrne, minister Ligi má
za sebou kroky, o ktoré sa v tomto prísľube
môže oprieť. Daňové zaťaženie v Estónsku
počas krízy klesalo a je takmer nazad na
úrovni roka 2007. V tomto roku by malo dosiahnuť 32.9% HDP a do roku 2017 klesnúť
na 31.4% HDP.

Svet čuduj sa, ale Estónsko je napriek znižovaniu daní jediným štátom EÚ, ktorému
Komisia prorokuje na rok 2014 rozpočtový
prebytok. Zároveň v krajine prišlo v poslednom štvrťroku k najväčšiemu medziročnému
poklesu nezamestnanosti v rámci eurozóny.

ANTI MARKET
Grécke domácnosti sa vracajú do stredoveku
Hoci séria opatrení v krízou zasiahnutých
štátoch sa zvykne nazývať šetrenie, alebo po
anglicky austerity, so skutočným šetrením to
má spoločné málo. V prevažujúcej miere sa
jedná o zvyšovanie daní. Gréci v tomto narazili na jeden problém – ako zvýšiť dane
v krajine, kde vyhýbanie sa plateniu daní
je rovnako populárne ako pitie ouza, alebo
futbal? Politici sa vynašli. Zaviedli špeciálnu
daň z majetku, konkrétne z nehnuteľností.
Domy sa totiž mimoriadne ťažko skrývajú. A
aby si poistili platenie, naviazali platby tejto
dane na účty za elektrinu.
Výsledok? V krajine, kde nezamestnanosť

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

pomaly atakuje 30% má čoraz viac domácností problém daň z nehnuteľností platiť.
Keďže táto daň je neoddeliteľne naviazaná na účty na elektrinu, poskytovatelia ich
odpájajú od siete. Denne je odpojených
priemerne 1000 gréckych domácností, mesačne sa tak do stredoveku vracia zhruba
1% gréckych domácností.
.

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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