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V ŠTÁTNOM ROZPOÈTE JE PEÒAZÍ DOS
Vládny rozpoèet nie je až taký
chudobný, ako to tvrdí premiér a
jeho ministri. Vraj na niè nie sú peniaze, lebo je finanèná a hospodárska kríza, lebo Slovensko ako
súèas% eurozóny musí splni% požiadavky Bruselu na zníženie štátneho deficitu, musí zachraòova%
zahranièné banky, aby sa euro udržalo pri živote... ¼udia si opä%
musia utiahnu% opasky. Po ko¾kýkrát sa tak stalo od novembrových
zmien v roku 1989? Vtedy prezident Václav Havel povedal, že naša spoloènos% sa nerozvíja, že
chradne. Po 23 rokoch oèakávania
pozitívnych zmien je dnes nad slnko jasné, že hospodárstvo Slovenskej republiky je choré. Okrem
mnohých iných defektov stojí na
zhnilom systéme štátnej podpory,
ktorý nemožno nazva% inak ako
parazitným. Na zdravom jadre živnostníkov a malých firiem, postavenom väèšinou bez akejko¾vek
podpory štátu, parazitujú mnohé
firmy, ktorým slovenské vlády poskytovali a poskytujú daòové ú¾avy, investièné stimuly a ïalšie
výhody. Pritom je jedno, ktorá vlada je pri moci, èi pravicová, alebo
súèasná, ktorá o sebe prehlasuje,
že je ¾avicovo orientovaná. ¼avicovo orientované vlády spravidla nepodporujú bohaté firmy na úkor
svojich daòových poplatníkov. Práve daòoví poplatníci napåòajú štátnu
kasu pri každom nákupe potravín,
akéhoko¾vek spotrebného tovaru,
služieb, priamymi aj nepriamimi daòami a inými poplatkami. Z takto
vytvoreného štátneho rozpoètu
vláda rozdáva peniaze, komu sa
jej zachce. Dôvody sú pod¾a nej
rôzne, najèastejšie ide o podporu
na udržanie pracovných miest. O
aké sumy ide, jasne hovoria vládne stimuly pre 10 firiem, ktorým v
uplynulých dòoch naša vláda poskytla ú¾avy vyše 120 miliónov eur.
Pozrime sa, o èo konkrétne ide.
Akciová spoloènos% Mondi SCP
Ružomberok, zaoberajúca sa výrobou celulózy a papiera, dostane
ú¾avu na dani vo výške 25 375
000 eur za to, že udrží súèasnú

zamestnanos% 766 pracovníkov na
obdobie šiestich rokov. Za každého zamestnanca takto ušetrí vyše
33 tisíc eur (v prepoète 1 milión
korún). Spoloènos% s ruèením obmedzeným Samsung Electronics
Slovakia Galanta, zaoberajúca sa
výrobou televízorov, dostala od
vlády ú¾avu na dani vo výške 19
800 000 eur za to, že zachová 760
existujúcich pracovných miest poèas šiestich rokov. Vládnu podporu
dostávajú aj firmy, ktoré vïaka pozitívnym hospodárskym výsledkom chcú rozširova% výrobu. Akciová spoloènos% Fagor Ederlan
Slovensko Žiar nad Hronom, zaoberajúca sa výrobou automobilových súèiastok, dostala ú¾avu na
dani z príjmov vo výške 2 600 000
eur za to, že rozšírením existujúceho výrobného podniku do konca
roka 2016 vytvorí 52 nových pracovných miest. Na vytvorenie jedného pracovného miesta pripadá
50 000 eur (v prepoète až vyše
1,5 milióna korún). Spoloènos% s
ruèením obmedzeným Magneti Marelli Slovakia so sídlom v Bratislave, zaoberajúca sa výrobou automobilových súèiastok, získala
vládnu ú¾avu na dani z príjmu vo
výške 27 500 000 eur za to, že
rozšírením existujúceho podniku do
konca roka 2017 vytvorí 612 nových pracovných miest (v prepoète vyše 1,3 milióna korún na jedno
pracovné miesto). Spoloènos% s
ruèením obmedzeným Ekoltech so
sídlom v Luèenci, zaoberajúca sa
výrobou nábytku, dostala od vlády
ú¾avu na dani z príjmu vo výške
3 859 000 za to, že do konca roka
2016 vytvorí 115 nových pracovných miest rozšírením existujúceho
podniku. Spoloènosti s ruèením obmedzeným Bekaert Slovakia so
sídlom v Sládkovièove, zaoberajúcej sa výrobou oce¾ových drôtov,
bola vládou schválená ú¾ava na
dani z príjmu vo výške 8 408 270
eur za to, že v tomto a nasledujúcom roku rozšíri existujúci podnik
a vytvorí 287 nových pracovných
miest. Spoloènos% s ruèením obmedzeným Muehlbauer Technolo-

gies so sídlom v Nitre, zaoberajúca
sa elektronickými kartami, dostala
ú¾avu na dani z príjmu vo výške
3 908 228 eur s tým, že pris¾úbila
rozšírením závodu v rokoch 2011
až 2014 vytvori% 126 nových pracovných miest. Spoloènosti s ruèením obmedzeným Delta Electronics
so sídlom v Dubnici nad Váhom,
zaoberajúcej sa solárnymi a veternými zariadeniami, vláda schválila
ú¾avu na dani z príjmu vo výške
5 121 000 eur za to, že rozšírením
existujúceho podniku do konca
roka 2014 vytvorí 200 nových pracovných miest. Spoloènos% s ruèením obmedzeným Continental
Automotive Systems Slovakia so
sídlom vo Zvolene, zaoberajúca sa
výrobou autodielov, má vládnu ú¾avu na dani vo výške 4 500 000
eur za to, že do konca roka 2014
predpokladá vytvori% 500 nových
pracovných miest. Spoloènos% s
ruèením obmedzeným ZKW Slovakia Krušovce, zaoberajúca sa
výrobou elektrických svietidiel, získala od vlády ú¾avu na dani z príjmov vo výške 20 120 000 eur za
to, že sa zaviazala, že rozšíri existujúcu výrobu a že do roku 2016
vytvorí 520 nových pracovných
miest. Nariadením vlády získalo 10
firiem za udržanie èi vytvorenie
3938 pracovných miest u¾avy na
dani 121 191 498 eur, v prepoète
po 30 774 era na jedno miesto.
Na prvý poh¾ad sa môže zda%,
že vládne stimuly skutoène pomôžu udrža% zamestnanos%. Ale opak
je pravda. Nastal totiž bumerangový efekt ako efekt priamo protireèivý oèakávaniam. Na Slovensku èoraz viac pribúdajú nové
spoloènosti, ktoré oèakávajú od
štátu vysoké dotácie. Košická spoloènos% so zahraniènou úèas%ou,
ktorá chce v bezprostrednej blízkosti sídlisk Juh a Lúèna vo Vranove vybudova% drevokombinát, žiada od štátu 20 000 000 eur s tým,
že zamestná 390 pracovníkov. Na
jedného pracovníka vychádza dotácia vyše 51 tisíc eur. Ale to nie
je všetko. Mesto Vranov má belgickému sprostredkovate¾ovi za-

plati% okrem paušálnej roènej sumy
20 tisíc eur aj po 560 eur za každé
jedno pracovné miesto, teda ïalších vyše 238 000 eur...
Skostnatelos% systému spoèíva
aj v tom, že ak zahranièný podnikate¾ na Slovensku nedostane opakované dotácie, pohrozí, že odíde z našej krajiny preè a ¾udia sa
ocitnú na ulici. Napríklad americká
oceliarska spoloènos% U. S. Steel
po desa%roèných daòových ú¾avách na Slovensku konèí, resp.
chce celý podni% preda%. Ten podnik, ktorý vláda Slovenskej republiky predala vernému politickému
druhovi, takpovediac, za babku.
Pri takýchto obchodoch sa vždy
vynára podozrenie na korupciu.
Investièné stimuly by mali smerova% do progresívnych, moderných technológií, ktorým bude vo
svete patri% budúcnos%, nie do drevovýroby alebo do výroby drôtov.
Mal by to by% finanèný impulz na
naštartovanie programov pre firmy,
ktoré viac nebudú od štátu žobra%
peniaze na udržanie pracovných
miest, ale budú sa vedie% o svoj
vlastný rozvoj a tým aj o svojich
zamestnancov, postara%. Napriek
kríze. Práve poèas krízy je nevyhnutné uvažova% a podporova%
technológie budúcnosti. Vláda však
v tomto smere nemá reálnu víziu.
Ak slovenská vláda neskonèí s
neefektívnymi investiènými stimulmi, vedie našu ekonomiku do záhuby. Skôr èi neskôr sa zhnilý
systém zrúti a spoloènos% na to
poriadne doplatí. Stará ¾udová
múdros% hovorí, že kàmi% prasa,
ktoré ve¾a žerie, ale nepriberá, je
hlúpos%. Táto zásada platila a platí
v každej ekonomike, regulovanej
aj trhovej. Múdrejšie je kàmi% prasa
zo š¾achtite¾ského chovu a ešte
múdrejšie je vyš¾achti% si svoje
vlastné kvalitné plemeno.
Papaláši pri korytách sa tvária,
že vedia riadi% krajinu, ale opak je
pravda. Vládna strana a opozícia
sa vo vzájomných útokoch obviòujú, kto toho viac premrhal. Vyhráva ten politik, ktorý má menšiu
špinu na hlave. Ladislav Krivda

Vedenie mesta rozhodlo, že do bytového domu na Budovate¾skej
ulici, kde bývajú aj neprispôsobiví ¾udia, ktorí na nájomnom dlhujú vyše
10 tisíc eur, mesto investuje 3000 eur na dezinfekciu a opätovnú opravu
poškodených èastí budovy. Ïalšie peniaze mesto utráca na terénnych
pracovníkov, ktorí si s neprispôsobivými spoluobèanmi nevedia rady.
Sú to v podstate zbytoène vyhodené peniaze daòových poplatníkov,
lebo akéko¾vek zve¾aïovacie práce v tejto bytovke vandali vo ve¾mi
krátkom èase znehodnotia. Mesto by malo investova6 tam, kde sa to
oplatí, kde si to ¾udia zaslúžia. Na sídlisku Lúèna sa obyvatelia už nieko¾ko rokov s6ažujú na hrbo¾atú cestu medzi bytovkami, po ktorej sa
nedá chodi6. Na ich požiadavky mesto nereaguje. Možno zaène reagova6
s¾ubmi pred vo¾bami do VÚC, ktoré budú v budúcom roku... Alebo sa
niekto spolieha práve na hlasy neprispôsobivých obèanov?
(da)

