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exportnej cene s aplikáciou na
dodanie po železnici (štúdia)

Obsah prezentácie:
•
•
•
•
•

1.Prečo vznikla táto štúdia?
2. Ako vznikla táto štúdia?
3. Ktoré otázky rieši?
4. Kľúčové pojmy.
5. Navrhované riešenie: model TEAT
(Transaction costs/Export price/Added
value/Transport)

1.Prečo vznikla táto štúdia?
• 1. Obrovský pretlak vzájomného obchodu medzi EU a Čínou:
rok 2012....1miliarda EUR denne
•
433,6 miliardy EUR tovarový obchod
•
49,8 miliardy EUR služby
• 2. Tovarový obchod predstavuje milióny kúpnych zmlúv s
prechodom vlastníctva k tovaru „po ceste“ medzi miestom
exportu EXW/importuDDP v EU a miestom importu
DDP/exportuEXW v Číne, pričom v exporte sú ceny do štatistík
zachytávané na parite FOB a v importe na parite CIF. Treba
priznať nepresnosť vzhľadom na tzv. price wedge medzi EU a
Čínou, a vzľadom na fragmentáciu výroby a transférové
zahraničné ceny ( vlastníctvo v reťazci_.

1.Prečo vznikla táto štúdia?
• 3. WTO, 2012
•
Exportná cena f.o.b. 13 321,299 miliard EUR
•
Importná cena c.i.f. 13 819,679 miliard EUR
•
z toho hlavná preprava( bez vnútrozemskej pred a zadopravy) ,
poistenie a ďaľšie náklady medzi miestom(prístavom) doručenia a
miestom nakladania (prístavom) robí:
•
498, 38 miliard EUR
• 4. Modal split globálnej nákladnej dopravy (OSN štatistiky v %):
•
v metrických tonách
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•
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1.Prečo vznikla táto štúdia?
5.

6.

Nerovnaké postavenie vnútrozemských krajín v prístupe k
transkontinentálnym prístavom: FOB/CIF, FCA/DAT a možnosti
transkontinentálnej železničnej nákladnej dopravy a súvislosti s
lokalitou Bratislava/Viedeň/Brno.
Kvantifikovať zlepšenie podnikateĺského prostredia vo vnútrozemských
krajinách EÚ - Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko.

FOB a CIF: námorná
medzikont.doprava

FCA/DAT:železničná
medzikont.doprava, EU-Ázia

2. Ako vznikla táto štúdia ?
•

•
•
•
•

•
•

1. Na základe rôznych business modelov udržateľnej pridanej hodnoty a
konkurencieschopnosti, ale i na základe kontraktačných teórii, teórii transakčných
nákladov a vlastnícky práv, inštitucionálnych teórii (Coaseho a Williamsona), teórii
MO : Kindlerberger a Krugmana, podľa teórii konkurencieschopnosti Portera, podľa
gravitačného modelu medzinárodného obchodu, a rôznych adaptačných modelov
rastu, ale i na základe výskumov zaoberajúcich sa zdrojmi a kapacitami rastu
exportu ( Anna Kaleka, Journal of World Business 2012),
2. Na základe Hummelsovho modelu (2001)dopravy v exporte/importe , kde dopyt
po komodite:
D = β / P , kde β – preferencie zákazníka - <0,1>, β = 1 / (λ . T), De = 1 / (P . λ . T),
P = TCikm = Cik + fikm + τkTim + εikm , kde:
λ – čas na prispôsobenie technológie
i – exportný trh , k –komodita, m- transportná modalita, f – F/Q, teda celkové
prepravné na jednu jednotku prepravovanej komodity, TC – celkové náklady, C –
výrobné náklady,τ – náklady času
T – prepravný čas v dňoch
ε – posuvný nákladový parameter pre trh-modalitu-komoditu = Ostatné
transakčné

3. Ktoré otázky rieši?
• 1.otázka: Ako by sa zmenila price wedge (cenový klín medzi EXW - DDP)
EU a Čína (JVA), ak by sa viac využívala nákladná železničná doprava ako
euroázijský suchozemský most?
• 2.otázka: Ako merať price wedge a predikovať užitočnú dynamiku zmien
v jednotlivých skupinách transakčných nákladov ? Význam externalít v
nastavených infraštruktúrach!!
• 3.otázka: Ako zakonponovať faktor udržateľnosti do hodnoty price
wedge, aby bola splnená podmienka OSN, WTO i Europa 2020 : dôraz
kladený na udržateľnosť podnikania v rámci stratégie udržateľného
bohatstva národov!!!

4. Kľúčové pojmy.
• price wedge,fragmentácia výroby
• exportná cena, transakčné náklady(vonkajšie,
vnútorné, explicitné, implicitné), udržateľná
pridaná hodnota ako prejav
konkurencieschopnosti

4.Kľúčové pojmy: price wedge

4.Kľúčové pojmy:fragmentácia

Štruktúra transakčných nákladov v exportno/importnej cene –
holistický pohľad/prechod vlastnictva k tovaru „po ceste“
VÝROBNÁ CENA / OBSTARÁVACIA CENA
-----------------------------------------------------------------------------------------LEGÁLNE PRIAME TRANSAKČNÉ NÁKLADY
Náklady na uzavretie a kontrolu plnenia kontraktov
Zodpovednosť
Náklady dodania podľa Incoterms
exportéra
Náklady financovania
Náklady rizík
Náklady informácií
Náklady znalostí
Náklady etiky
Náklady ekológie
NÁKLADY VONKAJŠEJ ADMINISTRATÍVY
NELEGÁLNE TRANSAKČNÉ NÁKLADY
Prechod vlastníctva k tovaru
EXTERNALITY
-----------------------------------------------------------------------------------------LEGÁLNE NEPRIAME TRANSAKČNÉ NÁKLADY: NÁKLADY ČASU NA
PRECHOD VLASTNÍCTVA K TOVARU PO CESTE
-----------------------------------------------------------------------------------------VLASTNÉ NÁKLADY EXPORTÉRA (podľa Incoterms v kontrakte)
ZISK (MARŽA)
-----------------------------------------------------------------------------------------CELKOVÁ EXPORTNÁ CENA (Incoterms)
+ CELKOVÉ NÁKLADY IMPORTÉRA (DDP, Incoterms)
-----------------------------------------------------------------------------------------ZISK (MARŽA)
-----------------------------------------------------------------------------------------CELKOVÁ IMPORTNÁ CENA (DDP, Incoterms)

4.Kľúčové pojmy: dodanie,cena dopravnej
modality a nepriame finančné náklady
• Rýchlosť a cena
prepravy(modality):
• Závisí od hodnoty
tovaru a úrokovej
sadzby.
• Paradox: rýchla a drahá
doprava je v exportnej
cene „lacná“
• peňažné externality

• Kapacita a cena
prepravy(modality):
• Úspory z rozsahu verzus
meniaca sa dostupnosť
a manipulačná veľkosť
zásielky
• Paradox veĺkých
kontajnerových lodí:
rozvoz a zvoz
• peňažné externality

4.Kľúčové pojmy
Pri obchodnej transakcii vzniká hodnota (zisk), ktorá je rozdielom medzi hodnotou
produktu pre zákazníka a nákladmi producenta (predávajúceho) na výrobu
(Watson, táto sa musí prerozdeliť medzi predávajúcim (výrobcom) a kupujúcim.
TC – trhová cena,obchodná faktúra exportéra
TC - VNE = pridaná hodnota E
OU – TC = pridaná hodnota pre konečného zákazníka/ spotrebiteľa

Celková pridaná hodnota v exportno importnej transakcii: OÚ - VNE
VNE

TC

OÚ

4. Kľúčové pojmy
Očakávaný úžitok zákazníka

Pridaná hodnota
pre
zákazníka

=

Náklady spojené s prechodom
vlastníctva

4.Kľúčové pojmy
• Zmena vlastnictva k tovaru „po ceste“
• Vtiahnutie právnych a sociálnych aspektov do
medzinárodných kúpnych zmlúv a do
exportnej ceny - peňažné externality.
Platí: vlastníctvo bez (platba pri dodaní) a s
výhradou ( platba sa oddeluje od dodania)
• Vzniká veĺké množstvo rizík: manažment
pohľadávok, rizika nesolventnosti, indikátor
„dôvery“, zárodok neetiky, atď.

5. Navrhované riešenie: model
TEAT
• SWOT modelu TEAT(Transaction costs/Export price/Added
value/Transport
• 3 etapy výskumu
• 1.etapa:
• Metodika tvorby modelu (2 časti)
• Výstup modelu
• Využitie modelu TEAT pri hľadaní finančných zdrojov pre
rozvoj:Prípadová štúdia č. 1

SWOT modelu TEAT
Silné stránky:
1) systematický holistický pohľad na transakciu
1TEU/20000USD
2) multifaktorová analýza (8 položiek transakčných
nákladov),
3) pomerne presný – vychádza z dát 144
analyzovaných krajín aplikovateľný na každú z nich,
4) súčasťou modelu je štruktúra exportnej ceny a
matica transakčných nákladov doc. Hansenovej,
5) moderné chápanie transakčných nákladov
kombinujúce ekonomické teórie s praxou.

Slabé stránky:
1) nedokáže znižovať alebo zvyšovať reálne
fakturovanú exportnú cenu cez položky transakčných
nákladov, len analyzovať meniacu sa štruktúru
a význam položiek transakčných nákladov
v exportnej cene,
2) nedokáže presne kvantifikovať zmenu exportnej
ceny, len predpokladať jej vývoj vzhľadom na
porovnanie s ostatnými krajinami, ktoré sa dostali do
analýzy,
3) nakladacia jednotka TEU podľa metodiky Doing
Business (1 TEU = 10t, hoci v skutočnosti 1 TEU =
cca 30t).

Príležitosti:
1) Dokáže význam udržateľnej
konkurencieschopnosti dopravných modalit v
globálnom obchode
1) klasifikácia položiek transakčných nákladov
v jemnejšej štruktúre,
2) možnosť aktualizácie vstupných dát za novšie
publikované,
3) možnosť remodelácie TEAT podľa dát z minulých
výskumných správ GCI a DB,
4) klasifikácia nákladových položiek na pozitívne
(investičný charakter) a negatívne (jednorazový
výdavkový charakter),
5) možnosť rozšíriť výskum aj na importné operácie.

Riziká:
1) nepresné údaje k jednotlivým nákladovým
položkám,
2) skreslenie výsledku zaokrúhľovaním číselných
údajov aj napriek dodržaniu všetkých matematických
zásad,
3) negatívny vplyv na celkový výkon modelu pod
vplyvom rýchlosti zmien v medzinárodnom obchode
s tovarom,
4) komplexnosť a rozsah modelu.

1.etapa:Metodika tvorby modelu
• 3.etapy výskumu:
• 1.etapa - vyčíslenie transakčných nákladov v exportnej cene
bez pri nákladoch dodania bežne predpokladajúcich dodanie
po mori (FOB-CIF, , f = F/Q, teda celkové prepravné na jednu
jednotku prepravovanej komodity.
• 2.etapa - vyčíslenie transakčných nákladov v exportnej cene
bez pri nákladoch dodania železnicou, FCA-DAT, , f – F/Q,
teda celkové prepravné na jednu jednotku prepravovanej
komodity.
• 3. etapa - vplyv na lokalitu Bratislava-Viedeň-Brno.

1.etapa:Metodika tvorby modelu
1. štruktúrovanie exportnej ceny nasledovným spôsobom:
Výrobná cena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Náklady na uzavretie kontraktu

Náklady dodania podľa INCOTERMS
Finančné náklady
Náklady rizík
Náklady informácií
Náklady znalostí
Náklady etiky
Náklady ekológie
Náklady administratívy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vlastné náklady exportéra
Zisk (obchodná marža)

1.etapa:Metodika tvorby modelu
1.Etapa výskumu:
1.1. zber dát
- Z GCI 2012 bola vytvorená databáza hodnôt (0-7) pre všetky nákladové
položky okrem položky „náklady dodania“ pre 144 krajín sveta
- Databáza bola 1-krát modifikovaná tak, aby sme dostali hodnoty v % (0100) pri zachovaní proporcií
- Databáza bola 2-krát modifikovaná tak, aby súčet všetkých nákladových
položiek spolu tvoril vždy 100 % pri zachovaní všetkých proporcií
- Vytvorili sme funkciu - vzťah medzi percentuálnymi údajmi všetkých
nákladových položiek a údajov nákladov dodania na FOB v USD získané z:
- Doing Business 2013 (ktorého bázu tvoria dáta na rok 2012) bola
vytvorená databáza nákladov (náklady dodania na FOB) na export / import
1 TEU kontajnera (10t alebo 20000 USD) pre všetkých 144 krajín

1.etapa:Metodika tvorby modelu
1.2. Regresná a korelačná analýza (1. časť konkurencieschopnosť nákladových
položiek)
-

Údaje z databázy sme analyzovali regresnou a korelačnou analýzou pre každú nákladovú položku a
prináležiace náklady na export 1 TEU, napr.:

- Funkcia v grafe predstavuje
modelovú situáciu, ktorá umožňuje
porovnávať konkurencieschopnosť
každej nákladovej položky medzi
jednotlivými krajinami ako aj
konkurencieschopnosť nákladových
položiek vo vzťahu k modelovej
ideálnej situácii.

Y = - 112,3x + 3091,1 znamená:
ak náklady na uzavretie a kontrolu
kontraktu by boli 0 %, náklady
na export 1 TEU by modelovo
Dosahovali 3091,1 USD.
- Nepriamoúmerný vzťah medzi nákladmi na uzavretie a kontrolu kontraktu a celkovými nákladmi na export
1 TEU kontajnera.

Príklad SR:
• Náklady na uzavretie kontaktu predstavujú 16,97% všetkých nákladov.
Podľa tohto výpočtu by náklady na export 1 TEU kontajnera zo SR by mali
predstavovať: 1185,37 USD. Skutočné náklady dosahujú hodnotu 1560
USD. To znamená, že existuje iná nákladová položka, ktorá tlačí skutočné
náklady na export vyššie. Rozdiel: 374,63 USD. (24,01%). Každé 1%
nákladov na uzavretie kontraktu predpokladá pokles celkových nákladov
o 112,30 USD, pričom 1% nákladov predstavuje hodnotu: 15,60 USD. Tzn,
že pri vynaložení 15,60 USD na náklady na uzavretie a prípravu kontraktu
sa znížia celkové náklady v čistom o 112,30 USD. Účinnosť: 719,87%. Platí
to pre kontaktky, kde je vysoká miera oportunizmu, ohraničenej racionality
a potrebách špecifických faktorov (podľa Oliver Williamson, The economic
institutions of Capitalism, str. 35, ISBN 3-16-145612-2, Tubingen: Mohr,
1990) Šanca vysokej udržateľnej pridanej hodnoty a možnosť riadenia
a kontroly kontraktu.

1.etapa:Metodika tvorby modelu
1.3. Regresná a korelačná analýza (2. meniaca sa štruktúra a význam položiek
transakčných nákladov)
-

Údaje z databázy sme analyzovali regresnou a korelačnou analýzou pre každý pár nákladových položiek,
napr.:
Funkcia v grafe predstavuje
modelovú situáciu, ktorá umožňuje
analyzovať vzájomný vzťah medzi každým
párom nákladových položiek platný pre
všetkých 144 krajín.
Y = - 0,7656x + 20,056 znamená:
ak náklady na uzavretie a kontrolu
kontraktu by boli 0 %, náklady
rizík v modeli by dosahovali 20,056 %.
Každé 1 % nákladov na uzavretie a kontrolu
kontraktu zníži náklady rizík o 0,7656 %.
Nepriamoúmerný vzťah.
Umožňuje klasifikáciu nákladov na pozitívne (investičné, viacnásobné použitie) a negatívne (jednorazové
výdavky).

1.etapa:Výstup modelu
Agregáciou čiastkových regresných analýz všetkých párov transakčných nákladov (podľa postupu z
predchádzajúceho snímku) bol vygenerovaný nasledovný prehľad, ktorý detailne popisuje, ako sa zmení každá
z 8 nákladových položiek, ak význam niektorej z nich vzrastie o 1 %-ny bod na osi x.

os y

Kontrolný riadok

-1,00%

-1,00%

-1,00%

-1,00%

-1,00%

-1,00%

-1,00%

-1,00%

+

Náklady na uzavretie
a kontrolu kontraktu

x

-0,61%

-0,54%

0,99%

1,07%

-0,71%

0,59%

-0,83%

-

Finančné náklady

-0,65%

x

0,10%

-0,79%

-0,85%

0,45%

-0,40%

0,49%

-

Náklady rizík

-0,77%

0,13%

x

-0,97%

-0,92%

0,59%

-0,68%

0,69%

+

Náklady informácií

0,68%

-0,51%

-0,47%

x

0,85%

-0,57%

0,50%

-0,67%

+

Náklady znalostí

0,59%

-0,45%

-0,36%

0,70%

x

-0,55%

0,42%

-0,57%

-

Náklady neetiky

-1,00%

0,60%

0,59%

-1,17%

-1,38%

x

-0,78%

0,99%

+

Náklady ekológie

0,99%

-0,64%

-0,81%

1,24%

1,28%

-0,93%

x

-1,09%

-

Náklady
administratívy

-0,85%

0,47%

0,50%

-1,00%

-1,05%

0,72%

-0,66%

x

Povaha nákladov (+/-)

Náklady na
Finančné Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady
Náklady
uzavretie a kontrolu
náklady
rizík
informácií znalostí neetiky ekológie administratívy
kontraktu
+

-

-

+

+

-

+

-

os x

Kontrolný riadok predstavuje súhrnnú zmenu všetkých nákladových položiek, tzn. ak vzrastie o x % niektorá
položka na osi x ostatné položky na osi y musia súhrnne poklesnúť o rovnaké x %.

1.etapa:Výstup modelu
Model dokáže:
-

vyčísliť v % aj v USD hodnotu jednotlivých transakčných nákladov na 1 TEU kontajner
exportovaný na parite FOB v konkrétnom období z konkrétnej krajiny,

-

na základe regresnej a korelačnej analýzy ex post, v rokoch 2012-2013 evidovať (dokázať)
vzťah medzi hlavným transakčným nákladom – náklady na uzavretie, riadenie a kontrolu
kontraktu a ostatnými nákladovými položkami ako aj vzťah medzi všetkými pármi
transakčných nákladov,

-

Klasifikovať a definovať nákladové položky na pozitívne a negatívne,

-

určiť úroveň konkurencieschopnosti jednotlivých položiek transakčných nákladov v pozícii
model vs. reálna situácia danej krajiny a pomery medzi krajinami a umožní ďalšiu analýzu
príčin tejto nerovnosti či už v pozícii pozitívnej alebo negatívnej.

Cieľ modelu:
-

hľadať v jemnejšej štruktúre nákladových položiek tie, ktoré podstatne ovplyvnia
konkurencieschopnosť danej transakcie,

-

alokovať v súčasnosti vynakladané finančné prostriedky efektívnym spôsobom, tj. odklonom
od negatívnych k pozitívnym a nie navýšiť obchodnú maržu o ďalšie náklady, ktoré by viedli k
rastu fakturovanej ceny!

1.etapa:Hľadanie finančných zdrojov pre
rozvoj železničnej infraštruktúry
Prípadová štúdia:
Model TEAT – mechanizmus hľadania finančných zdrojov pre
infraštruktúru novej generácie (predĺženie širokorozchodnej železnice
do súmestia Bratislava – Viedeň – Brno)
Vstupné údaje:
A

B

Krajina

2012
Export
v mil.
USD

C

D

E

F

1 TEU podľa Doing Business
Počet TEU

Náklady na export Hmotnosť
v USD
v tonách

G

H

Náklady ekológie

Hodnota
v USD

v%

v USD na 1 TEU

SR

81618

4080900

1560

10

20000

15,9

247,572

ČR

156770

7838500

1145

10

20000

19,4

221,7865

Rakúsko

158598

7929900

1090

10

20000

21,7

236,748

1.etapa:Hľadanie finančných zdrojov pre rozvoj
železničnej infraštruktúry
Preskupenie existujúcich zdrojov od negatívnych položiek k pozitívnym (náklady ekológie).
Postup:
A
B
C
D
E
1. Zistili sme dodatočné 1 %
Náklady na
Dodatočné
Počet
1%
nákladov ekológie pre SR, ČR a Rakúsko:
Krajina
export 1 TEU
investície do
TEU
v USD
v USD

Sumy sú určené v stĺpci E.

2. Vytvorili sme hypotetický harmonogram
kumulácie zdrojov z ekológie na rozvoj
železničnej nákladnej dopravy (predĺženie
širokorozchodnej do Bratislava – Viedeň –
Brno).

SR
ČR
Rakúsko

4080900
7838500
7929900

∑

19849300

1560
1145
1090
-

-

Súhrnne pre všetky 3 krajiny za 1 rok
Dodatočné
investície do
ekológie v %

ekológie v USD
15,6
63662040
11,45
89750825
10,9
86435910

Dodatočné
investície
do ekológie v USD

239848775

Počet rokov potrebných
na akumuláciu cieľovej
sumy 8,27 mld. USD

1

239848775

34,48005936

2

479697550

17,24002968

3
719546325
11,49335312
Cieľová suma 6,26 mld. EUR (8,27 mld.
4
959395100
8,620014841
USD) podľa Rolland Berger by sa naakumulovala
5
1199243875
6,896011872
za 34,48 roku, ak by SR, ČR a Rakúsko zvýšili
Cieľová suma
8270000000
zámerne dôraz len o 1%-ny bod na pozitívne
v USD
náklady ekológie kam budú preskupené sumy prináležiace aktuálne negatívnym nákladovým
položkám (náklady financií, rizík, neetiky a administratívy).

Ďakujem za pozornosť!

