EKONOMIKA

REFLEXE
koupit voliče za peníze někoho jiného. Zdroje jsou.

MALÉ A VELKÉ PENÍZE

ZATÍMCO PODNIKÁNÍ založené na pyramidovém schématu je
v Česku zakázáno, jeden pyramidový Ponziho systém provozuje
sám stát. A co je nejvíce překvapující: pokud do něj nevstoupíte,
tak vám hrozí velké pokuty či vězení. Říká se mu důchodový nebo
penzijní systém. Toto schéma, koneckonců jako všechna ostatní, je
založeno na dostatečném přísunu
účastníků, kteří odvádějí peníze
na ty, již ze systému čerpají.
Bohužel populace odumírá –
nových účastníků, kteří mohou
vstoupit do systému, se rodí málo.
Rozsáhlé štědré důchodové systémy selhávají, což nejen ukazuje
zkrachovalé Řecko, ale enormně
velké zadlužení Itálie či Francie,
kde jsou důchody v porovnání se
mzdou nejvyšší na světě. Jediným
výsledkem celé pyramidy tak bude
její zhroucení, jež může vést až
k vysokému zadlužení a bankrotu
země.
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Důchodový Ponziho systém

V ROCE 2050 VYPOČÍTAL Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGE-EI,
že odvody na sociální pojištění budou hradit důchody přibližně jen
z 55–60 procent. Při současných cenách a odvodech to znamená díru
ve výši téměř 200 miliard korun
ročně. Místo komplexní reformy,
která by tento pyramidový systém

učinila udržitelnější, nedovedla
Českou republiku v dohledné době
směrem k Řecku a umožnila snižovat sociální pojištění, jež patří
v EU k nejvyšším, vláda vytváří
stále nákladnější systém s tím, že
do něj vkládá další peníze bez návaznosti na makroekonomické
schopnosti země. Ale jsou volby,
není jednoduššího způsobu, jak si

SHOW UŽ SKONČIL A,

A L E ONA T O NE V Í…
Začalo to jako televizní reality show, nazvaná příznačně
Ve tmě. Dvanáct účastníků vysadili v hlubokých lesích a vystavili
podmínkám, které měly prověřit jejich sílu, odolnost, vytrvalost.
Izolovaní od vnějšího světa netuší, že v něm došlo k něčemu
strašlivému. Jakékoli projevy zkázy chápou coby součást
hry, zinscenovanou zkoušku. Všude je přece sledují kamery,
odposlouchávají mikrofony. Alespoň tak tomu všichni věří,
včetně mladé ženy přezdívané Zoo, jedné z favoritek soutěže.
Zoo chce obstát, tvrdošíjně jde za svým cílem. Ale realita
se děsivě a nenávratně změnila. Tady už nejde o vítězství,
ale o přežití… a nejen její.

ŽE SOCIÁLNÍ STÁT založený
na štědrém důchodovém systému
není dlouhodobě udržitelný, si začínají pomalu uvědomovat i v jedné
z kolébek skandinávského modelu
– v Dánsku. Vláda plánuje prodloužit odchod do důchodu z 65 let až
na 67,5 roku. Studentům se například omezí dotace, peníze na studium budou muset získávat prostřednictvím úvěrů. „Jsme zastánci
takové společnosti, v níž je jednodušší podpořit sebe a svou rodinu,
před takovou, ve které je velký podíl
vašeho příjmu odejmut na ﬁnancování nákladů celé společnosti,“ řekl
premiér Lars Løkke Rasmussen.
Získané peníze by se měly využít
ke snížení daně z příjmu. Ponaučení pro prezidenta Miloše Zemana,
jenž je obdivovatel skandinávského modelu? Nebo to raději hoďme
všechno na uprchlíky, kteří jsou jen
malým zlomkem problémů sociálního státu. Alternativní fakta jsou
koneckonců trendy.
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