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John Laughland,
ředitel studií, Institute of Democracy
and Cooperation, Paříž
„Pokud existuje stát, není
svobody. Až bude svoboda,
nebude státu.“
(V. I. Lenin: Stát a revoluce,
1917)
„Představ si, že nejsou žádné
státy,
zas tak těžké to není.
Nic, pro co zabíjet či umírat,
a ani žádné náboženství.
Představ si, že všichni lidé
žijí život v míru.“
(John Lennon: Imagine, 1971)
Mé první setkání s Václavem
Klausem se odehrálo v Paříži
roku 1998. Vystoupil zde na
konferenci o euru a to, co říkal, dohnalo jiného řečníka,
tehdejšího francouzského mi
nistra financí, k rozčilenému
odchodu ze sálu: ministr vůbec nečekal, že na takovém
fóru uslyší, že by se jednoho
dne mohla Evropská měnová
unie zhroutit. Obdivoval jsem
Václava Klause za jeho otevřenost a předal jsem mu výtisk
své knihy Znečištěný pramen
(orig. The Tainted Source).
Ještě větší dojem na mě udělal, když ji celou pročetl během několika málo hodin.
Dokonalý čtenář!
Od té doby Václav Klaus
už horlivé zastánce Evrop
ské unie rozčilovat nepře
stal. Legendární je jeho střet
* Příspěvek do sborníku „Václavu
Klausovi. Festschrift k významnému životnímu jubileu“: Praha,
Fragment 2011, s. 169–174.

s Danielem Cohnem-Bendi
tem v roce 2008 na Pražském
hradě. Je sice skvělé mít
pověst rebelanta, Václav Klaus
však je evidentně mnohem
více než potížista. Je rovněž
mnohem více než „ekonom“,
za něhož se prohlašuje. Je také
pronikavý politický filozof.
Velmi na mě zapůsobil jeho
projev na Pražském hradě
u příležitosti státního svátku
28. října 2010, v němž položil
otázku, zda má stát v dnešním
světě vůbec nějaký význam
a smysl. Je přesvědčen, že má:
„Pokud i nadále autenticky
vnímáme naši společnou
národní existenci jako co
si odlišného od národní
existence... dalších svébytných

národů, potom z toho něco
plyne. Potom svoji kotvu, svůj
stát, životně potřebujeme.
Potom se k odkazu, tradicím
a těžce nabytým zkušenostem našich předků obracíme
právem.“
Od Lenina k Lennonovi
Je vzácné slyšet ekonomického liberála, jak brání stát.
Většina lidí si po zkušenosti
s komunismem spojuje stát

Většina lidí si po zkušenosti
s komunismem spojuje stát
s levicí, to je ovšem velmi
zkreslené.
s levicí, to je ovšem velmi
zkreslené. Klíčovou myšlenkou levice je představa státu,
jenž není ničím jiným než nástrojem represe. Zrodila se za
francouzské revoluce a zenitu dosáhla ve spisech Marxe,
Engelse a Lenina, kteří říkali,
že stát bude „odumírat“ s tím,
jak se bude za komunismu
s
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ce. Tu totiž z valné části vedla
západní levice a tamější studenoválečníci chtěli být ještě
pokrokovější než Sověti. Mezi
západními marxisty byla všeobecně rozšířená nenávist vůči
Sovětskému svazu za jeho nacionalismus a sociální konzervativismus. Umělci podporovaní CIA jako Nicolas Nabokov
a Jackson Pollock neskrývaně
používali modernistických postupů ve svém umění k antisovětským účelům, aby ukázali,
že Západ je volnější než režim,
který podporuje Šostakoviče
a umění socialistického realismu (Stonor 1999).

trávili v 60. a 70. letech mládí
v různých antistalinistických
a marxistických hnutích sněním o budoucnosti bez států - od bývalého komunisty
a nyní oddaného Evropana
a proroka humanitární intervence Bernarda Kouchnera
po někdejšího vůdce studentského křídla maoistického
„Revolučního hnutí strany
proletariátu“ za karafiátové
revoluce v Portugalsku roku
1974 José Manuela Barrosa.

Mnozí liberálové proces
kolonizace liberalismu
levicí usnadňovali, protože
nebyli schopni rozlišit mezi
socialistickým etatismem
a státem jako kulturním
a na zákonech založeném
společenství.

Antistátní forma
komunismu
Otevřeně antistátní formu komunismu zaměřenou
na světovou revoluci sám
Sovětský svaz vypudil vyhnáním Trockého do exilu v roce
1929 a následným Stalinovým
rozhodnutím budovat socialismus pouze v jedné zemi.
Snad nebude příliš přitažené
za vlasy vidět ve Stalinově vypovězení Trockého paralelu
s rozhodnutím německého
vrchního velení v Berlíně vyslat roku 1917 do Petrohradu
Lenina, aby carské Rusko
ideologicky rozvrátil zevnitř.
Churchill srovnal tento čin
s rozhodnutím propašovat
do nepřátelského státu ampulky se zárodky tyfu nebo
cholery a vylít je tam do zdrojů pitné vody. Trockému se
podařilo zanést ideologický
jed do svého nového domova na Západě, kde bolševici
vždy očekávali vypuknutí
světové revoluce. Nakazilo se
jím ohromné množství lidí mimo jiné k tomu dopomohla sama exotická osobnost
Trockého, který se několik
desetiletí před Che Guevarou
stal první celebritou mezi revolucionáři. Otec zakladatel
amerického neokonzervativního hnutí Irving Kristol se
ještě v roce 1983 chlubil, jak
je hrdý na to, že v roce 1940
vstoupil do Čtvrté internacionály, pouhé dva roky poté, co
ji Trockij založil (Kristol 1983,
viz také Cannon 1944).
Početné řady stoupenců
Johna Lennona v Evropě, kteří získali moc nebo vliv v posledních dvou desetiletích
a stali se věrozvěsty globalizace a konce národního státu,

Převládající levicové naladění Západu také vysvětluje,
proč se zde antikomunistickým disidentům dostalo tak
vlažného přijetí. Dobře si
pamatuji návštěvu Andreje
Sacharova v Oxfordu v roce
1988, jehož vystoupení v podzemním přednáškovém sále
se zúčastnilo sotva pár desítek sovětologů. Kdyby přijel

Nelson Mandela, chtěly by ho
vidět statisíce lidí. Ještě horší
bylo, jak ruské vlastenecké
antikomunisty jako Alexandra
Solženicyna a Alexandra Zi
novjeva napadali prominentní západní antikomunisté
(např. Applebaum 2008) za
to, že nepodporují progresivní antistátní agendu Západu.
Evropský postnacionální
projekt
Mnozí liberálové proces
kolonizace liberalismu levicí
usnadňovali, protože nebyli
schopni rozlišit mezi socialistickým etatismem a státem
jako kulturním a na zákonech
založeném společenství, jež
se dědí z minulosti, která příslušníky společenství formuje
a od níž se mohou učit. Pro
levici má význam pouze individualistický voluntarismus.
Bývalý francouzský ministr
financí Alain Madelin, výrazně protržní politik, prohlásil:
„Liberalismus je filozofie suverenity jedince, nikoli státu.
Suverénní stát je nepřítel“
(Madelin 1997). Možná nechtěně tím připomněl cosi,
co Cohn-Bendit řekl za chaosu v květnu 1968: „Chceme,
aby ve středu společnosti už
nestál stát, ale člověk“ (slova
s

vytrácet třídní boj. Od doby,
kdy autoři Komunistického
manifestu uvítali mezinárodní kapitalismus jako revoluční
sílu, která boří tradiční společenské struktury, zejména národní stát a rodinu, byl vždy
klíčovým principem komunismu univerzální a abstraktní kosmopolitní internacionalismus. „Dělníci nemají vlast,“
napsali Marx s Engelsem.
Události roku 1989 nedorozumění ohledně státu ještě
prohloubily. Zdánlivě levicové komunistické režimy nebyly smeteny konzervativními
myšlenkami, nýbrž antistátní
ideologií ekonomického liberalismu ze zdánlivě protilevicového Západu. Západ
tak nakonec porazil komunismus jeho vlastními principy.
Samozřejmě, že ve své původní podobě myšlenky volného
trhu antistátní charakter neměly: stát nechtěla demontovat ani Margaret Thatcherová,
ani Ronald Reagan; oba byli
patrioty a usilovali naopak
o osvobození státu ze zajetí
různých parciálních zájmů
(zejména odborů). Levice
však postupně přecházela na
pozice ekonomického liberalismu a transformovala jej
v ideologický nástroj demontáže národního státu.
Mnozí kritičtí marxisté, kteří ve jménu čistoty své teorie
útočili na praxi komunismu,
přijali nakonec ve specificky
marxistickém smyslu ideologii globalizace. Podobně jako
jugoslávský disident Milovan
Djilas pochopili, že „SSSR
je objektivně nejreakčnější
světovou mocností, protože
Sovětský svaz světový trh ničil, místo aby jej posiloval“
(Djilas 1998). Pamatovali si,
že sám Marx vystoupil v roce
1847 na kongresu o volném
obchodu v Bruselu a že napsal:
„Svobodný obchod urychluje
sociální revoluci“ (Marx, K.:
K otázce volného obchodu.
Projev k Demokratickému
sdružení Bruselu na jeho veřejném zasedání 9. ledna 1848;
stejný názor pronesl ve své
řeči na kongresu o volném obchodu v Bruselu v září 1847).
Levice mohla kolonizovat
liberalismus, protože marxismus zůstal na Západě za studené války velmi vlivný, do
určité míry i díky studené vál-



novinka

Nakladatelství Fragment nabízí sborník příspěvků, které
zahraniční i čeští autoři napsali u příležitosti sedmdesátých
narozenin prezidenta Václava Klause. Obsahuje odborné
a nadčasové texty více než padesáti autorů z patnácti zemí
světa. Jsou mezi nimi významní politici, ekonomové, filozofové, představitelé úspěšných think tanků a firem, a další osobnosti veřejného života a vědy. Píší nejen o Václavu
Klausovi, ale především o tématech a myšlenkách, které
s ním sdílejí. 336 stran.

objednávky na www.fragment.cz
2

NEWSLETTER – srpen / 2011
Antistátní charakter takových tribunálů je rovněž jasně
patrný v jejich statutech: zatímco jejich soudci a prokurátoři (nikoli však už obhájci)
jsou chráněni imunitou před
veškerým stíháním (článek
48 Římského statutu), hlavy
států a další činitelé, kteří by
za normální situace požívali
státní nebo diplomatické imunity, nic takového nemají (článek 27). Možnost takovéhoto
stíhání státních představitelů
znamená, že obžaloba před
mezinárodním tribunálem je
systémově obžalobou politiky,
tj. státních aktů jakožto údajných příčin válečných zločinů, a téměř nikdy není obžalobou konkrétních příkazů ke
zločinům či jejich samotného
páchání. Tribunály se tak sytí
všeobecným pocitem, že státy
jsou z povahy zločinné organizace, a samy jej dál živí.
Západní vůdci, kteří stáli před perspektivou a poté
i realitou zhroucení sovětského bloku, se rozhodli posílit
postnacionální ideologii, aby
využili nového geopolitického a ideologického vakua na
Východě. Existuje tak téměř
přesná časová souvislost mezi procesem postnacionální
centralizace v EU a procesem rozpadu na Východě.
Klíčovými daty jsou: rok 1985,
kdy nastoupil Gorbačov (březen) a byl přijat projekt jednotného trhu EU (prosinec),
rok 1989, kdy EU spustila
projekt měnové unie (duben)
a padla Berlínská zeď (listopad), a rok 1991, kdy summit
v Maastrichtu potvrdil plán za-

vstoupil v platnost Římský statut Mezinárodního trestního
soudu a když byl proveden
anglo-americký útok na Irák,
odůvodňovaný jménem vynucování rezolucí nadnárodní
Rady bezpečnosti OSN.
Všechny tyto institucionální změny se inspirovaly
toutéž nadnárodní filozofií,
to znamená představou, že
národní stát je v zásadě silou
zla a nestability. Vznikaly různé komise pro monitorování
voleb a lidských práv, které
spočívaly na předpokladu, že
stát bude patrně volby manipulovat a lidská práva porušovat. Nevládní organizace
se povýšily na úroveň politických svatých, právě proto, že
to nebyly orgány státu: jako
zdánlivě spontánní sdružení
angažovaných občanů se staly
ideologickou obdobou sovětů
za počátečního období bolševické vlády. Vměšování shora
prostřednictvím mezinárodních orgánů a zdola přes nevládní organizace (mnohdy ve
skutečnosti ovládané ze zahraničí) od základů podkopávalo
legitimitu samotné státnosti.
Obžaloba politiky
Nejkřiklavějším příkladem
převzetí praktik bývalých komunistických režimů ve službách kampaně proti státu bylo vytvoření mezinárodních
trestních tribunálů nadaných
pravomocemi stíhat představitele států. Komunistické režimy byly nechvalně známé
svým zneužíváním soudního
systému k politickým cílům,
Západ však založil celou řadu
nových tribunálů, které mají
rovněž zřetelně politický účel.
Mezinárodní trestní soud, který začal působit v roce 2002,
vznikl po konferenci v New
Yorku uspořádané nevládní
organizací zvanou Koalice
pro Mezinárodní trestní soud
(Coalition for an International
Criminal Court); šéf jejího sekretariátu William Pace je také výkonným ředitelem „Svě
tového federalistického hnutí“
(World Federalist Movement),
globalistické organizace pro
sazující celosvětové daně a
světovou vládu, která by byla
vyzbrojena jadernými zbraněmi a disponovala by právem
potlačit jakékoli zpochybnění
její moci (viz World Federalist
Movement, 1947).

vedení eura a souhlasil s rozdělením Jugoslávie, právě
v den, kdy Bělověžská dohoda
rozpustila Sovětský svaz.
Heslo alchymistů Solve et
coagula – rozděluj a spojuj bylo vždy vodítkem pro jejich
politické kolegy, kteří chtějí
ničit, aby mohli budovat nové.
Západ si jej vzal k srdci a vrhl
se do uskutečňování postnacionálního projektu vedoucího ke světové revoluci, o níž
mohl Trockij jen snít. Naplnila
se nejúžasnější předpověď
George Orwella z posledních
řádek Farmy zvířat, podle níž
skončí studená válka konvergencí kapitalismu a komunismu (symbolizovaných lidmi
a prasaty): „Zvířata pohlížela
z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasete
na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.“
Literatura:
Applebaum, A.: Scribe of the
Gulag: The Guardian, 6. srpna
2008.
Cannon, J. P.: The History of Ame
rican Trotskyism: New York,
Pioneer Books 1944.
Djilas, M.: Fall of the New Class:
New York, Alfred Knopf 1998.
Kristol, I.: Reflections of a neoconservative: New York, Basic
Books 1983.
Madelin, A.: Interview s Ericem
Zemmourem: Marianne, No.
33, 8. prosince 1997.
Stonor, S. F.: Who Paid the Piper?
The CIA and the Cultural Cold
War: London, Granta Books
1999.
World Federalist Movement. Mon
treux
Declaration
(1947).
<http://www.wfm-igp.org/si
te/files/Montreux%20Decla
ration.pdf>.

Zvýhodněné předplatné
na druhou polovinu roku
Předplatné zahrnuje pravidelný newsletter,
sborníky a ostatní publikace, pozvánky na semináře.
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polovinu roku 2011 činí 330 Kč.
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Daniela Cohna-Bendita pronesená v Berlíně a zachycená v Paris-Bresse, 23. května
1968; za oba citáty jsem vděčen Coûteauxovi 1998).
Bylo tedy snadné zapřáhnout ideologii trhu do podpory poststátního či postnacionálního projektu. Jac
ques Delors jako předseda
Evropské
komise
využil
„volného trhu“ k prosazení
jak Jednotného evropského
aktu z roku 1986 (jímž v roce 1992 vznikl jednotný trh),
tak Evropské měnové unie
(Delorsova zpráva z 12. dubna 1989 vstoupila v platnost
se zavedením eura v roce
1999). Obě tato zdánlivě liberální opatření byla ve skutečnosti nástrojem vymazávání
evropských národních států
a vytváření postnacionální
a postmoderní kvazifederace.
Postnacionální projekt tak
byl v plném proudu ještě předtím, než v roce 1989 padla berlínská zeď. Oprášené hegeliánství, jímž Francis Fukuyama
v onom roce zdůvodňoval konec dějin, udeřilo na tak hlubokou strunu právě proto, že
Západ, infikovaný dějinným
determinismem, který je marxistům tak drahý, si toužebně
přál konec politiky, to znamená konec státu. V 90. letech
pak postnacionální myšlenka zařadila nejvyšší rychlost.
Začalo to 11. zářím 1990, kdy
prezident George H. W. Bush
vyhlásil „nový světový řád“,
pokračovalo pařížským podpisem nadnárodní Charty pro
novou Evropu z 21. listopadu
1990 a vytvořením Organizace
pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě a jejího Úřadu pro demokratické instituce a lidská
práva, dále sjednáním maastrichtské Smlouvy o Evropské
unii v prosinci 1991, ustavením Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii v roce 1993 a pro
Rwandu o rok později či transformací Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT)
do Světové obchodní organizace a kulminovalo přijetím
„nové strategické koncepce“
NATO 24. dubna 1999, kdy
vrcholilo období 74 dnů bombardování Jugoslávie. Tyto
trendy pokračovaly i v prvním desetiletí 21. století, zejména když 1. července 2002
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Malé ohlédnutí za velkou reformou*

Robert Holman
profesor VŠE
V letošním roce uplyne
už dvacet let od zahájení
ekonomické reformy, která
logicky následovala po sametové revoluci a zhroucení socialistického systému
v Československu a která
otevřela cestu k vytvoření
tržního systému v naší zemi. Ekonomická reforma
a ekonomická transformace
90. let je natrvalo spojena
se jménem Václava Klause,
který se o její obsah i o její
politické prosazení nejvíce
zasloužil. To, že vláda v roce
1990 přijala tzv. federální scénář ekonomické reformy, se
při zpětném ohlédnutí jeví
jako historický okamžik, který určil podobu následující
ekonomické
transformace.
Jak by asi vypadal vývoj české ekonomiky a její dnešní
stav, kdyby se tehdy byly prosadily nikoli vize a návrhy
Václava Klause a jeho spolupracovníků, nýbrž představy
tvůrců tzv. českého scénáře
ekonomické reformy, který
spoléhal daleko více na řídící
schopnosti státních úředníků
nežli na spontaneitu tržních
procesů? Jsem přesvědčen,
že by nám dnes bylo hůře.
Je zajímavé sledovat dnešní politické debaty a půtky,
v nichž se vlády a parlament
po dlouhá léta a s velkými
obtížemi pokoušejí (se střídavými úspěchy) prosadit
většinou polovičaté změny
daňového, penzijního nebo
zdravotního systému, kdy se
jen neustále mění jejich parametry. Dnes se tomu říká
reformy. Tyto „reformy“ jsou
ovšem naprosto nesrovnatelné s ekonomickou reformou první poloviny 90. let.
Tehdejší vlády věděly, že před
* Příspěvek do sborníku „Václavu
Klausovi. Festschrift k významnému životnímu jubileu“: Praha, Fragment 2011,
s. 109–113.

nimi stojí velké úkoly, které
nelze odkládat - cenová liberalizace, makroekonomická
stabilizace, rychlá a hromadná privatizace. Tehdy nastartované ekonomické a politické procesy představovaly velké a zásadní změny systému.
Česká ekonomika dnes patří
k nejvýkonnějším a nejstabilnějším mezi postkomunistickými zeměmi, a to právě díky
dobře provedené ekonomické reformě v první polovině
90. let. Stojí za to ohlédnout
se, jak to tehdy bylo.
Kameny transformace
Ekonomickou transformaci jsme nikdy nechápali jako
všeobjímající proces, který
by překonával všechny deformace a nedostatky čtyřiceti
let socialismu u nás. Chápali
jsme ji jako přechod od systému centrálního plánování
a státního vlastnictví k systému založenému na tržní
koordinaci a na soukromém
vlastnictví. Šlo o vytvoření
výchozích podmínek pro
spontánní vývoj od „mladého“ kapitalismu, hospodářsky ještě málo výkonného
a institucionálně nedokonalého, ke „zralému“ kapitalismu, jak jej známe z vyspělých zemí. Byl to obrovský
úkol, který v našich dějinách
neměl obdoby. Bylo nutné
deregulovat všechny ceny,
otevřít domácí trhy zahraničnímu zboží a privatizovat téměř veškerý majetek v zemi.
Při hledání základní strategie
transformace byli ekonomové i politikové rozděleni a nakonec vykrystalizovaly dva
základní a těžko slučitelné
přístupy.
Liberální přístup považoval
za východisko transformace
vytvoření tržních podnětů lidé jsou přizpůsobiví, stačí
provést základní systémové
změny, které vytvoří žádoucí podněty k tržnímu cho-
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regulaci všech cen a mezd,
a zároveň otevřít domácí trh
volným dovozům ze zahraničí. Toho se dosáhlo zrušením devizových regulací na
dovoz a vývoz neboli umožněním volné směnitelnosti
koruny pro obchodníky se
zbožím a službami. Okamžitá
liberalizace ovšem musela
být doprovázena stabilizačními opatřeními, která by
zabránila propuknutí vysoké
inflace a deficitnímu vývoji
obchodní a platební bilance.
Nejdůležitějším
stabilizačním opatřením bylo zafixování kurzu koruny v úzkém
fluktuačním pásmu. Tomuto
zafixování ovšem musela
předcházet podstatná devalvace koruny na úroveň 28 korun na americký dolar. Je tedy zřejmé, že se jednalo sice
jen o několik zásadních ekonomických opatření, která
ovšem musela být dobře promyšlená a navzájem provázaná. Jen samotné stanovení
vhodného kurzu koruny v sobě skrývalo významná rizika:
zafixování kurzu na slabších
úrovních hrozilo vyvolat příliš velkou inflaci a naopak silnější koruna by bývala mohla
ohrozit rovnováhu obchodní
a platební bilance.

Ekonomická transformace
měla dvě základní
fáze. První fází byla
liberalizace trhů
a stabilizace ekonomiky.
Druhou fází byla
privatizace a navazující
restrukturalizace podniků.
Následující
ekonomický
vývoj ukázal, že rychlá liberalizace trhů ve spojení se
stabilizačními
opatřeními
měla úspěch. Díky otevření
domácího trhu zahraniční
konkurenci nemohli domácí
prodejci příliš zvyšovat ceny a díky zafixování koruny
v úzkém pásmu se nemohla rozvinout zhoubná spirála devalvace a inflace. Je
pravda, že v prvních dvou
letech po zahájení reformy
došlo k citelnému cenovému
a mzdovému skoku a také
s

vání, k podnikání, k hledání
nových trhů, ke zvyšování
kvality a k přizpůsobování
nabídek poptávkám. K tomu
bylo nutné deregulovat trhy,
umožnit svobodné podnikání
a privatizovat státní majetek.
Postupně se pak začal vytvářet systém s volnými cenami,
s volným vstupem na trhy
a s výhledem na zisky pro
úspěšné podnikatele. Vznik
těchto základních systémových rysů se stal předpokladem pro následný vývoj tržních institucí. Oproti tomu
institucionální přístup považoval za východisko transformace vznik nových, tržně
konformních institucí, tj. formálních i neformálních pravidel chování, a transformaci
nechápal jen jako několik
systémových řezů, nýbrž jako
složitou a komplexní změnu
vzorců chování, která probíhá pomalu a nelze ji významně urychlit.
Ekonomická transformace měla dvě základní fáze.
První fází byla liberalizace
trhů a stabilizace ekonomiky.
Druhou fází byla privatizace
a navazující restrukturalizace
podniků. Pokud jde o volbu
reformní strategie, vedly se
spory o to, zda zvolit „šokovou terapii“ nebo strategii
„gradualismu“. Tyto spory
však byly do značné míry
umělé. Ve skutečnosti šlo
o to, jaké základní reformní řezy zvolit a prosadit, aby
se vytvořil prostor pro další
spontánní vývoj ekonomických procesů směřujících
ke vzniku tržního systému.
Ekonomická
transformace
byla nevyhnutelně kombinací vládou prováděných
systémových změn a samovolného vývoje hnaného nově vytvářenými podněty lidí
k podnikání a vůbec k tržnímu chování.
Václav Klaus prosazoval
co nejrychlejší uskutečnění základních systémových
řezů, směřujících k liberalizaci a stabilizaci ekonomiky.
Bylo především nutné začít
s rychlou liberalizací trhů,
tj. provést okamžitou de-
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ke značnému poklesu výroby (který byl ovšem vyvolán
ponejvíce vnějšími vlivy, zejména rozpadem společného
socialistického trhu RVHP).
Podařilo se ale zabránit velké a déletrvající inflaci, která by bývala vymazala značnou část úspor obyvatelstva
(jak se to stalo v Polsku a do
značné míry i v Maďarsku).
Kdo si dnes vzpomene, jak
křehká byla ekonomická
rovnováha v prvních letech
po zahájení reformy a jak
snadno mohlo dojít k nežádoucímu vývoji a k narůstání nerovnováh? Přechod od
centrálně plánovaného systému k tržnímu systému byl
v Československu zvládnut
nejlépe ze všech postkomunistických zemí.

Transformační filozofie
Filozofie transformace byla
u nás orientována především
na rychlý přechod od socialismu ke kapitalismu. Důraz na
rychlost privatizace byl proto
u nás větší než v jiných postkomunistických zemích. Bylo
však zřejmé, že standardní,
známé a v zahraničí vyzkoušené metody privatizace na
tento ambiciózní úkol nestačí a že bude nutné ve velkém
měřítku provést privatizaci
nějakou nestandardní metodou, která by umožnila
předávat podniky do rukou
soukromých vlastníků bez časově náročného politického
výběru těchto vlastníků. Bylo
nutné vyhnout se byrokraticky těžkopádnému předávání
státního majetku do soukromých rukou.
Jedním z návrhů byla privatizace podniků formou
zaměstnaneckých akcií, kterou prosazoval Miloš Zeman.
Proti této metodě privatizace
se ale stavěli pravicoví politikové i liberální ekonomové,
kteří chápali, že zaměstnanecké akcie představují fakticky novou formu kolektivního vlastnictví a samosprávný
socialismus. Kromě toho by
se jednalo o diskriminační
privatizaci, neboť by byli zvýhodňováni zaměstnanci ziskových a perspektivních podniků na úkor ostatních.

Filozofie transformace
byla u nás orientována
především na rychlý
přechod od socialismu
ke kapitalismu.
Nakonec vláda přijala federální scénář a Československo
se tak stalo zemí, která uskutečnila, jak se tehdy říkalo,
„šokovou terapii“ ve spojení
s rychlou a hromadnou privatizací. Privatizace ovšem
nepřestala být hlavním tématem kontroverzí. Ekonomové
a politikové se u nás vždy
dělili na dvě skupiny – na
příznivce rychlé privatizace
a na stoupence pomalé privatizace. Připomeňme si hlavní argumenty aktérů těchto
kontroverzí. Argumentem ve
prospěch rychlé privatizace
byla tzv. předprivatizační agonie státních podniků. Vedení
státního podniku, který se
delší dobu připravuje na privatizaci, ztrácí zájem na jeho řízení a pouze „čeká“ na
nového vlastníka. V horších
(a nikoli řídkých) případech
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Václav Klaus a jeho spolupracovníci prosazovali kuponovou privatizaci, jednak
pro její rychlost a nediskriminující charakter, a jednak
proto, že by nezatížila nové
vlastníky privatizačním dluhem (standardní metody
privatizace totiž vyžadovaly
od nových vlastníků nemalé
částky na zaplacení privatizovaného majetku, což obvykle
vedlo k jejich zadlužování).
Přes své široké použití však
nebyla kuponová privatizace jedinou, a dokonce ani
převažující metodou privatizace. Vedle ní se používaly všechny další standardní
formy privatizace. Význam
kuponové privatizace však
byl v tom, že působila jako
katalyzátor celého privatizačního procesu, urychlující privatizaci a umožňující
privatizovat stovky ne příliš perspektivních podniků,
o které by při standardních
metodách privatizace nebyl
zájem.
Při zpětném ohlédnutí za
velkou ekonomickou reformou první poloviny 90. let
můžeme vidět, že změny
ekonomického systému byly skutečně převratné a jejich razance a rychlost nás
stále udivuje. Dnes již žijeme v klidných časech (možná až příliš klidných), kdy
prosazení sebemenší racionální reformy vyžaduje obrovské úsilí jejích inspirátorů a dlouhý čas. Hodnotímeli 90. léta, můžeme si myslet,
že leccos bylo možné udělat
lépe. Možná že se měly dříve
privatizovat banky nebo se
mohlo dříve přejít od fixního měnového kurzu k režimu volně plovoucího kurzu
a k inflačnímu cílení. Jenže
velké ekonomické reformy
nejsou inženýrské projekty,
které lze předem naplánovat, „vyměřit“ a pak prostě
zrealizovat. Ekonomická reforma je politický proces,
který se prosazuje navzdory
politické opozici a proti zainteresovaným
zájmovým
skupinám,
jejichž
zájmy
ohrožuje. V tomto světle je
třeba hodnotit i ekonomickou reformu z první poloviny 90. let.

n

Scénáře reformy
Václav Klaus varoval před
strategií malých postupných
kroků. Poukazoval též na
neschopnost a nedostatečnou motivaci státu provádět
důsledné reformy, budou-li
rozloženy do příliš dlouhého období. Neexistuje žádné
„optimální reformní tempo“.
Bylo nutné se rozhodnout
mezi rychlou a razantní reformou a mezi těžkopádným
a dlouhým procesem hledání
„komplexních
politických
koncepcí“ založených na „širokém společenském konsenzu“. Dnes je snad už každému zřejmé, že jsme se rozhodli správně. Oddalováním
systémových řezů na pozdější dobu nebo jejich rozkládáním do delšího časového
úseku by vyprchávalo odhodlání lidí nést náklady ekonomické transformace (pověstné utahování opasků)
a nezbytné zásadní změny
by se možná ani nepodařilo
uskutečnit. Rychlá a razantní reformní opatření učinila
z ekonomické transformace
nevratný proces, který se po
jejím nastartování nepodařilo zastavit ani zvrátit (ačkoli
mnohé zájmové a politické
skupiny by si to nepochybně
byly přály).
Vraťme se k přípravě ekonomické reformy. Během roku 1990 vznikly dva scénáře,
jeden na úrovni české vlády
a druhý na federálním minis-

se vedení takových podniků
angažovalo v rozprodávání
jeho aktiv za nízké ceny spřáteleným (či dokonce vlastním) firmám. Tyto jevy byly
velmi rozšířené v Maďarsku
(kde se jim říkalo „spontánní
privatizace“) a v Polsku (kde
byly označovány za „divokou
privatizaci“). Bylo evidentní,
že stát v roli vlastníka selhával a nebyl schopen v novém
prostředí
liberalizovaného
podnikání efektivně kon
trolovat manažery státních
podniků. Rychlá a hromadná
privatizace, která proběhla
u nás, odebrala privatizační
proces z rukou podnikových
manažerů a státních úředníků a svěřila jej trhům s vlastnickými právy, na kterých se
následně a postupně začaly
vytvářet nové efektivní vlastnické struktury.

terstvu financí. Český scénář,
na kterém se podíleli zejména ekonomové spjatí s rokem
1968, byl vypracován v duchu většího spoléhání na stát
a byl opatrnější, co se týkalo
liberalizace tržních procesů.
Prosazoval sice bezodkladnou liberalizaci cen, ale zároveň odmítal rychlou liberalizaci zahraničního obchodu.
Jeho stoupenci měli obavy,
aby zahraniční konkurence příliš neohrozila domácí podniky, které nebyly na
konkurenci zvyklé, a jejichž
schopnost přizpůsobit se novým tržním podmínkám byla
velkou neznámou. Naopak
federální scénář, jehož vůdčím duchem byl Václav
Klaus, daleko více stavěl na
rychlé liberalizaci trhů. Oba
scénáře se ovšem lišily zejména v postojích k privatizaci. Federální scénář prosazoval rychlou a hromadnou
privatizaci, která měla být zahájena bezodkladně, zatímco
český scénář počítal s privatizací pomalou, postupnou,
spoléhající na schopnost státu vybírat vhodné soukromé
vlastníky.
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Klimatický absolutismus je nebezpečný*

Václav Klaus
1) The Australian: Jste výrazným hlasem v debatě
o ideologických stránkách
klimatické změny. Jak moc
jsou současné, politicky motivované snahy o omezení
emisí skleníkových plynů
inspirovány spíše snahou poškodit současné industriální
ekonomiky a liberální demokracie, než snahou napomoci životnímu prostředí? Stal
se boj s klimatem náhradou
za komunismus a je pro aktivistické politické levičáctví
pokračováním boje proti svobodnému trhu?

Líbí se mi Váš termín „klimatický absolutismus“ a –
s Vaším dovolením – ho budu
používat. V minulosti, zejména v tragických okamžicích
20. století, jsme mnohokráte
slyšeli názory typu „dočasné
omezení demokratických procesů“ ve jménu „vyšších hodnot, cílů, idejí“. Komunismus
toho byl jako celek typickým
příkladem. Musíme trvat na
tom, že není možné volit mezi demokracií a konkrétními
věcnými cíly. Můžeme volit
mezi různými cíli, ale demokracie stojí nad nimi.

Nevěřím v naivnost alarmistů globálního oteplování.
Je nezajímá životní prostředí,
pouze ho zneužívají ve svém
úsilí omezit naši svobodu
a prosperitu. Nechci dělat laciné komparace jejich ideologie
s komunismem, ale vidím mezi environmentalismem a komunismem mnoho podobného. Environmentalismus je
– jak říkáte – novou variantou
„aktivistického politického levičáctví“, což je ideologie, se
kterou jsem se utkával po celý
svůj život. Žil jsem dlouho v takovém politickém systému.

3) The Australian: Domní
váte se, že debata o klimatické změně zpolitizovala vědeckou komunitu? Vytvářejí
vědci, tvůrci ekonomických
modelů a další zainteresovaní ve výzkumu klimatické
změny alarmistické závěry
s cílem zajistit si větší fondy
pro svůj výzkum?
Debata o klimatické změně je dnes nejviditelnějším
příkladem politizace vědy.
O tom nemůže být pochyb.
Metody používané k získávání větších fondů na tento výzkum jsou nepřijatelné. Moje
zkušenost s tím, jak byla zneužívána věda za komunismu,
mi říká, že se dnes dostáváme
do blízkosti podobných metod. To ale neznamená, že to
dělají skuteční vědci – je to
spíše aktivita lidí kolem vědy,
těch, kteří vědu řídí, ale kteří
vědu sami nedělají.

2) The Australian: Klima
tičtí aktivisté se v Austrálii
snaží bránit debatě o klimatických otázkách. Jsou úspěšní ve znemožňování toho,
aby skeptici klimatických
změn dostali prostor k diskusi. Jeden z prominentních australských obhájců boje s klimatem Clive Hamilton zašel
dokonce tak daleko, že navrhuje, aby si klimatická změna vynutila „nouzové řešení
v podobě dočasného omezení demokratických procesů“.
Ohrožuje debata o klimatu
a klimatický absolutismus
svobodu slova a svobodnou
výměnu názorů?
* Rozhovor o globálním oteplování v deníku The Australian,
21. července 2011. Titulek je
redakční.



4) The Australian: Australš
tí politici, kteří podporují
klimatická opatření odkazují na evropský program
obchodování s emisními povolenkami. Jak opravdové
je snížení emisí, které bylo
údajně provedeno v rámci
tohoto programu? Jak spolehlivá je uhlíková kalkulace?
Reflektuje nedávný kolaps
cen CO2 v EU obavy ze si
tuace v zemích eurozóny nebo nedostatek důvěry evropských vlád při snaze dosáh-

5) The Australian: Jste
ekonom. Jiný prominentní ekonom aktivní v debatě o klimatické změně,
bývalý britský ministr financí Nigel Lawson, brzy
navštíví Austrálii. Souhlasíte
s jeho tezí, že náklady boje
s klimatem převýší náklady
toho, kdybychom nedělali
nic?
Nigela Lawsona znám velmi dobře a k českému vydání
jeho knihy „Vraťme se k rozumu“ jsem napsal předmluvu.
Naše názory jsou v mnoha
ohledech velmi podobné.
Jako každý racionálně uvažující ekonom musím vždy zdůrazňovat standardní analýzu
nákladů a výnosů a nikoli
princip předběžné opatrnosti používaný alarmisty globálního oteplování. Souhlasím
s Nigelem Lawsonem, že
náklady boje s klimatem budou daleko vyšší, než by byly
náklady potenciálního globálního oteplování (bude-li
nějaké).

novinka

CEP nabízí sborník č. 90/2011 „Evropská unie v pas
ti centralizace“, do něhož přispěli Tomáš Břicháček,
Lukáš Petřík, Alexandr Tomský, Václav Klaus,
Benjamin Kuras, Doug Bandow, Miloslav Bednář,
Petr Mach, Jan Skopeček, Mojmír Hampl, Martin
Slaný, Ivo Strejček, Lukáš Kovanda, Ondřej Krutílek
a Dušan Šrámek. Editorem je Marek Loužek. Předmluvu
napsal prezident Václav Klaus.
116 stran, 100 Kč.

objednávky na www.cepin.cz
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nout svého přemrštěného cíle
v redukci skleníkových plynů
a to, že oceňování skleníkových plynů je nahrazováno
opatřeními ke zvyšování
energetické efektivnosti jako
hlavního nástroje boje EU
s klimatickou změnou?
Vliv evropského systému
emisních povolenek, zejména
proto, že nebyl plně aplikován, se dá jen těžko izolovat
od dalších vlivů. Určitě však
bylo zpomalení růstového
trendu emisí CO2 daleko více způsobeno zpomalením
ekonomiky díky nedávné finanční a ekonomické krizi.
Ta bylo silnějším vlivem, protože vztah ekonomické aktivity a emisí CO2 je velmi silný
a velmi stabilní. Totéž se týká
Vaší otázky o úloze opatření
ke zvýšení energetické efektivnosti. Žádné takové opatření nebylo aplikováno jako vědomá státní politika – politici
o efektivnosti pouze mluví,
nemají žádné nástroje, jak ji
zvyšovat.
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Krizi nezpůsobil trh, ale stát*
více evropských zemí. Dnes
jde o krizi celého konceptu
evropské integrace. Žádný
evropský záchranný deštník ji
nevyřeší. Nevyřeší ji ani lepší
a zodpovědnější fiskální politika. Vyřeší ji jedině fundamentální změna celého systému, ke které se Evropa musí
co nejdříve rozhoupat.

Václav Klaus
Václav Klaus, prezident
České republiky, před nedávnem vydal svou knihu
s názvem „Evropa“, ve které
se kriticky zabývá problémy
Evropské unie.

panzivní měnové politiky, tak
umělým subvencováním úvěrů do nemovitostí, tak chybnou, velmi děravou regulací
bankovního sektoru.

3) Současný hospodářský systém v Evropě, který označujete za „soziale
Marktwirtschaft“, kritizujete
– proč?
Je to paternalistický, neproduktivní hospodářský a sociál
ní systém. Po válečném otřesu snad chvíli fungoval, ale
to byl teprve ve své rudimentární podobě. Skutečné soziale Marktwirtschaft vzniklo
nikoli za Erharda, ale v 70.
a 80. letech a do své definitivní ničivé podoby se dostalo
až v posledních dvou desetiletích. Už také dávno není
výlučně německým feno
ménem.

2) Ve Vaší knize můžeme
najít mnoho různých textů,
ve kterých jste již před lety
varoval před problémy eura.
Cítíte za současného vývoje
zadostiučinění? A reagovala evropská politika správně a adekvátně na dluhovou krizi zemí jako je Řecko a Portugalsko vytvořením tzv. „záchranného dešt
níku“?
To, že jsem již dvě desetiletí před vznikem tak rozsáhlé
a heterogenní eurozóny varoval, pro mne žádným zadostiučiněním není. V Evropě
žiji a nejsem proto žádným
nezúčastněným pozorovate* Rozhovor prezidenta republi- lem toho, co se tu děje. A naky pro www.empfohlene-wirt víc nezastávám heslo, že čím
Newsletter_cep_0611_newsletter
24.6.11
1
tím14:58
lépe.Stránka
Dnes však
neschaftsbuecher.de. Titulek je re-cephůře,
dakční.
jde o „dluhovou krizi“ dvou či

1) Pane prezidente, na
mnoha místech Vaší knihy
varujete před tím, že se na finanční krizi reaguje ještě větší regulací ekonomiky. Jaké
je podle Vašeho názoru největší poučení z této finanční
krize?
Hlavní poučení plyne ze
správného pochopení příčin
této nedávné finanční a na ní
navazující ekonomické krize.
Zvítězí-li populistický výklad,
že ji způsobil trh, pak jsme
ztraceni. Je třeba jasně říci, že
ji způsobila chybná politika
státu – jak ohledně příliš ex-

4) Na mnoha místech Vaší
knihy kritizujete tzv. „ekologismus“. Všude v Evropě jsou
v současné době vytvářeny
a diskutovány státní progra-

my na podporu obnovitelných zdrojů energie. Vy byste
tento vývoj raději přenechal
trhu a stavíte se ke státním
zásahům kriticky. Myslíte si,
že by se obnovitelné zdroje
energie mohly prosadit i bez
státních subvencí? A jaký
je Váš názor na atomovou
energii? Země jako Německo
a Francie reagovaly velmi
rozdílně na nedávnou nehodu v japonské jaderné elektrárně.
Při dnešních technologiích je tzv. obnovitelná energie (což je zavádějící termín)
ekonomicky
neudržitelná.
Proto je nesmyslem ji zavádět
a subvencovat. V takovémto
„subvencovaném“, tedy ekonomicky neudržitelném systému jsem už jednou žil – za
komunismu.
V Japonsku nebyl žádný
„Atomunfall“, jak Vy to nazýváte. Bylo tam děsivé tsunami,
kterému jaderná elektrárna
úspěšně odolala, ač byla postavena na nesmyslném místě. Není to často, ale v případě Atompolitik jsem na straně
Francie, nikoli Německa, kterému nerozumím a jeho politikům nevěřím.
20. 7. 2011.
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Recenze – Ch. Booker – R. North: Vyděšení k smrti
vali jejich odebírání a zavírání
rodičů. Populární kamerový
systém, který sleduje každého
řidiče, byl v Británii instalován po zveřejnění falešné statistiky o počtu mrtvých způsobených vysokou rychlostí.
Vláda tvrdila, že rychlost zabije třetinu všech obětí smrtelných nehod, ve skutečnosti to
bylo sedm procent. Ale falešná statistika umožnila prosadit instalaci kamerových systémů za desítky milionů liber.

Martin Erva
poradce prezidenta republiky

Strach ve veřejném
prostoru
Jistě si všichni pamatujete
hrozby, které měly lidstvo vymýtit v posledních dekádách.
Různé salmonelové infekce,
ptačí a prasečí chřipky, bakterie e coli na okurkách, respektive v mase, respektive
v potoce atd. Od salmonely
po nemoc šílených krav BSE,
azbest, počítačovou chybu na
přelomu tisíciletí, DDT, globální ochlazování, přelidnění

planety, globální oteplování
až po změny klimatu. Všechna
tato témata dominující médiím mají jedno společné:
strach. Strach, kterým svírají
veřejný prostor.
Tato kniha poskytuje první
a vyčerpávající souhrn, detailní analýzu obav, které západní, ale především britskou
společnost sevřely v posledních dvou dekádách. Neustále
jsme zaplavováni hrozbami,
které jsou často postaveny na
vadných vědeckých hypotézách a falešných statistikách.
Každá hrozba má své propagátory mezi vědci doufající ve
financování, v lepším případě
mezi naivními novináři a politiky, kteří se snaží na panice
zviditelnit a získat body. To ve
svém důsledku vede k absurdně disproporční a finančně
nákladné reakci. A tam začínají skutečné náklady hrozby.
Hysterie kolem bakterie
Listerie v sýrech zlikvidovala
řadu výrobců sýra ve Velké
Británii, než úřady zjistily,
že bakterie je neškodná, má
desítky kmenů a v jídle je naprosto běžná. Naopak řada sýrů by se bez ní nedala vůbec
vyrobit. Zjistíte, že více lidí
zemřelo kvůli vybíjení stád
po objevu BSE než na nemoc
samotnou. Dva farmáři týdně
spáchali sebevraždu poté, co
se museli dívat na likvidaci
svého dobytka.
Z knihy se dozvíte stovky
zajímavých údajů, jako je to,
kolik stála hysterie kolem přechodu na rok 2000, kdy měly
údajně vypadnout všechny
počítače na světě: 300 miliard
dolarů bylo utraceno na boj
s imaginární hrozbou. Méně
úsměvná je část o případech
nových pokusů, které měly
v Británii ověřit zneužívání
dětí a na jejichž základě byly
stovky dětí odebrány rodičům. Poté, co byl celý cirkus
zastaven, se na stranické konferenci Labour Party aplaudovalo těm, kteří nadále požado-

Falešná vědeckost
Když jsem pracoval na rigorózní práci „Znárodňování ve
Velké Británii“ (FF UK 2009),
zjistil jsem, že pokud chcete
v demokracii prosadit nějaký
ideologický nesmysl, musíte
mu dát nálepku vědeckosti.
Tak bylo Britům prodáno znárodnění a tak je prosazována
řada levicových plánů. Řada
vědců se tváří, jako kdyby
neexistovala vyhraná sázka
Juliana Simona, ve které dokázal, že množství zdrojů na
zemi se zvyšuje a jejich cena
proto klesá. Namísto toho
neustále přicházejí s hrozbami, na které mají právě oni
recept, pokud jim tedy státy
dají dost peněz na výzkum.
Po vypuknutí ptačích a prasečích chřipek a vyděšení
občanů pak existuje naděje,
vakcína, kterou je nutné za
miliardy koupit. Strach a naděje jsou ostatně základními
pojmy politického marketingu odjakživa.

n

Pokud žijete v přesvědčení, že žijete ve věku rozumu,
jehož výrazem je moderní
stát a věda, pak kniha britského novináře Christophera
Bookera a biologa Richarda
Northe Scare to Death
(London, Continuum 2010)
vaší vírou hrubě otřese. A je
to počin tak úspěšný, že navzdory pěti stům stranám
hutného textu byl vydán ve
Velké Británii od roku 2007
již třetí dotisk. Tématem je
strach ve veřejném prostoru.
Autoři se ho zhostili s precizností sběratele hmyzu. Kniha
je tak herbářem iracionálních
témat věku rozumu.
„V historii můžeme pozorovat podobné vlny iracionality,
které pravidelně prostupují
společnost, od strachu z milénia až po upalování čarodějnic, které svíralo Evropu
během většiny 16. a 17. století.“ Pokud máte pocit, že čarodějnické procesy, heretická
hnutí podobná těm v románu Jméno růže či masové šílenství skončilo s Descartem
a vynálezy přírodních věd,
pak po přečtení této knihy
dojdete k závěru, že se vlastně
nic tak podstatného nezměnilo. Autoři, významný britský komentátor a biolog, vás
hned od počátku nenechají
na pochybách, že dnešní doba je díky médiím, které zesilují dynamiku strachu, v tomto aspektu mnohem horší než
ty předcházející.

Christopher Booker pokračuje ve slavné tradici anglické
žurnalistiky, kterou reprezentovala taková jména, jako
byl třeba G. K. Chesterton.
Obrana malého člověka, snaha jít proti proudu i za cenu
útoků, novinářská práce jako kritické zkoumání světa
kolem sebe. Výsledkem pak
může být i dvanáct vydaných
knih, které jsou všechny skvělé prodávány. Nedostatkem
knihy však je, že jí chybí teoretický základ. Přitom existuje. Poskytli ho esejisté, ekonomové, filozofové a historici
vědy jako Gasset, Simon či
Mises, a v neposlední řadě
Thomas Kuhn, který již na začátku šedesátých let zboural
tezi o linearitě poznání.
Kniha je velmi obsáhlá a kombinuje řadu témat
spojených jakoby zvláštně
a přitom logicky strachem.
Faktograficky je tak vyčerpávající, že hrozí vyčerpání
čtenáře. Pokud se tak stane
i Vám, doporučuji přeskočit
první kapitolu plnou údajů
a detailů různých strachů
z jídla a přejít na spojitost
kouření a rakoviny, azbest,
odebírání dětí či falšování statistik o nebezpečí
r ychlosti. Kniha by neměla
chybět v knihovně každého,
komu je divné, že ptačí a prasečí chřipka měly zničit náš
svět, ale nakonec zničily naše
peněženky. Za těch pár liber
to stojí.

nabízíme
Cep nabízí knížku Stani
slavy Janáčkové „Krize
eurozóny a dluhová krize
vyspělého světa“ (2010).
První část zkoumá varovné
signály hospodářského zpomalení 2007–2009. Druhá
část diskutuje světovou finanční krizi. Třetí část rozebírá eurozónu v krizi. Kniha
by neměla chybět v knihovně žádného ekonoma zajímajícího se o krizi eurozóny.
Předmluvu napsal prezident
Václav Klaus.
Cena: 100 Kč, 100 stran.
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