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V letošním roce se dožívá
85 let americký nositel No-
belovy ceny za ekonomii
James Buchanan, jenž rozší-
řil hranice ekonomické vědy
do nové oblasti – do oblasti
politického rozhodování. Vý-
znam Buchananova díla spo-
čívá zejména v tom, že apli-
koval východiska a analytic-
ké nástroje ekonomie na
chování lidí v politickém
procesu.

Robert Holman,
profesor vysoké školy ekonomické

sity of Chicago. Pak působil
na University of Virginia, kde
se již intenzivně věnoval teo-
rii veřejné volby. V 60. letech
se začalo hovořit o virginské

škole a Buchanan byl pova-
žován za její vůdčí osobnost.
V roce 1969 společně s Gor-
donem Tullockem založili
Center for Public Choice.
Později přesídlil na nové pů-
sobiště – George Mason Uni-
versity ve Virginii.

▲

Osmdesát pět let Jamese Buchanana

Zatímco dříve se ekonomie 
považovala za vědu o chování
lidí na „ekonomických trzích“,

Buchanan ji rozšířil i na 
„politické trhy“ a ukázal, 

že volič nebo politik je stejný
„člověk ekonomický“ jako 

spotřebitel, výrobce 
nebo obchodník. Udělení Nobelovy ceny 

zvýšilo zájem 
ekonomů nejen

o Buchananovo dílo, 
ale o teorii veřejné volby 

vůbec. Ta pak získala takové
uznání, že se stala součástí
hlavního proudu ekonomie

a vešla do učebnic.

politický proces je „něco ji-
ného“ než tržní proces a že
musí být zkoumán z jiných
východisek a jinými metoda-
mi. V tom byl přínos Bu-
chanana vpravdě revoluční.

Život a Nobelova cena
James McGill Buchanan se

narodil v roce 1919 v Ten-
nessee, kde vyrůstal a praco-
val na rodinné farmě. Již
v tomto prostředí si osvojil
individualistické hodnoty a
nedůvěru ke státu, který
omezuje svobodu lidí vyso-
kým zdaněním a regulacemi.
Při formování svých politicky
konzervativních a tržně libe-
rálních názorů byl ovlivněn
zejména evropskými myslite-
li – filosofy Spinozou, Hobbe-
sem a Humem a ekonomy
Wicksellem a von Hayekem.

Doktorát získal na Univer-

Veřejné výdaje na zdravotnictví

Zatímco dříve se ekonomie
považovala za vědu o chování
lidí na „ekonomických trzích“,
Buchanan ji rozšířil i na „poli-
tické trhy“ a ukázal, že volič
nebo politik je stejný „člověk
ekonomický“ jako spotřebi-
tel, výrobce nebo obchodník.
Každý člověk sleduje primár-
ně vlastní zájem a chová se ra-
cionálně – maximalizuje svůj
užitek. Tím se Buchanan za-
sloužil o rozvoj nové oblasti
ekonomické teorie – teorie

veřejné volby (public choice).

James Buchanan ukázal, že
ekonomie je věda mnohem
univerzálnější než jak si lidé
dříve mysleli. Zároveň tím
boural zažité představy, že

V roce 1986 byla Jamesu
Buchananovi udělena Nobe-
lova cena za užití ekonomic-
ké metodologie ke studiu po-
litického chování. Pro ekono-
mickou veřejnost to bylo do
značné míry překvapení, pro-
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tože Buchanan nepůsobil na
nejznámějších universitách
a nebyl reprezentantem tzv.
hlavního proudu ekonomie.
Toto udělení Nobelovy ceny
každopádně zvýšilo zájem
ekonomů nejen o Buchana-
novo dílo, ale o teorii veřejné
volby vůbec. Ta pak získala ta-
kové uznání, že se stala sou-
částí hlavního proudu ekono-
mie a vešla do učebnic.

Teorie veřejné volby
Buchanan byl zřejmě jedi-

ným představitelem školy ve-
řejné volby, který rozvíjel ne-
jen pozitivní ale i normativní
analýzu politického chování.
Pokud jde o pozitivní analý-

zu, ta je zaměřena na vysvět-
lení politického chování lidí
– voličů, politiků a státních
úředníků. Buchanan přistu-
poval k politice jako ke quasi-
tržnímu procesu, kde jednot-
livci sledující vlastní zájmy
navzájem směňují (například
volební hlasy za politické sli-
by) a maximalizují svůj užitek
vážením nákladů a výnosů ze
svého politického chování.

Snažil se ukázat, že zatímco
rozhodování jednotlivců na
trzích vede k efektivním vý-
sledkům, v politickém proce-
su tomu tak být nemusí.
Využil k tomu koncept racio-

nální neznalost voliče – volič
ví, že je zbytečné zjišťovat si
informace o politickém pro-
cesu, protože jeho hlas je jen

malou kapkou v moři. Proto
se voliči při výběru politic-
kých kandidátů nerozhodují
odpovědně, ale mnohdy jen
na základě emocionálních
kritérií (tedy ne zcela racio-
nálně).

Volič si uvědomuje 
blahodárný dopad zvýšení

státních výdajů nebo snížení
daní, protože je pociťuje 
ihned a bezprostředně, 

ale nevidí následné negativní
dopady rostoucího vládního
dluhu a inflace, protože se 

dostavují až později. 

V Buchananově-Brennanově
teorii neexistují „dobří“

a „špatní“ politikové, pouze
politikové jakožto lidé usilující

o své vlastní dobro, kteří
racionálně maximalizující

vlastní užitek – počet
volebních hlasů.

val. V knize Democracy in

Deficit (1977), kterou Bucha-
nan napsal společně s R. E.
Wagnerem, oba autoři spojili
teorii veřejných financí s teo-
rií veřejné volby. Jedním z je-
jich východisek byla krátko-

zrakost voliče: volič si uvědo-
muje blahodárný dopad zvý-
šení státních výdajů nebo sní-
žení daní, protože je pociťuje
ihned a bezprostředně, ale
nevidí následné negativní do-
pady rostoucího vládního
dluhu a inflace, protože se
dostavují až později. Politiko-
vé sledují vlastní zájmy (chtě-
jí získávat hlasy), a proto vyu-
žívají této krátkozrakosti voli-
čů k tomu, že upřednostňují
politiku zvyšující výdaje. Ta-
ková politika je u voličů ús-
pěšná, a tak dochází k nezadr-
žitelné expanzi vládních vý-
dajů.

Individualistická 
teorie státu

Tato analýza politického
chování vyvrcholila v knize
The Power to Tax: Analytical

Foundations of a Fiscal Con-

stitution (1980), kterou Bu-
chanan napsal s G. Brenna-
nem. Zde autoři prezentují
stát jako Leviathana (bájnou
příšeru), který bují a expan-
duje na úkor svobodných ak-
tivit lidí. Tato představa státu
ostře kontrastovala s tradič-
ním názorem, že stát je insti-
tuce usilující o společenský

blahobyt a že politikové usi-
lují o dobro občanů.

V Buchananově-Brenna-
nově teorii neexistují „dobří“
a „špatní“ politikové, pouze
politikové jakožto lidé usilují-
cí o své vlastní dobro, kteří
racionálně maximalizující
vlastní užitek – počet voleb-
ních hlasů. Ve skutečnosti je
hlavním cílem státu, přesně
řečeno politiků, kteří v jeho
jménu jednají, nikoli maxi-
malizace společenského bla-
hobytu, ale maximalizace
vládních příjmů, protože ta
zvětšuje moc a výhody politi-
ků a státních úředníků.

V 50. letech Buchanan roz-
pracoval pozitivní teorii ve-

řejných financí. K tomu jej
inspirovaly poznatky někte-
rých italských ekonomů
z konce 19. století (např.
A. Puvianniho) o fiskální ilu-

zi: lidé si neuvědomují, že
vládní dluh je ve své podstatě
skrytým zdaněním. Pokud
vlády financují část svých vý-
dajů dluhem, lidé nekladou
růstu vládních výdajů takový
odpor, jako kdyby byly finan-
covány daněmi. Dluhové fi-
nancování tak umožňuje
snadnější fiskální expanzi
státu.

Buchanan si uvědomoval ne-
bezpečí keynesiánských dok-
trín pro expanzi státu, a proto
proti nim tak ostře vystupo-

▲

NABÍZÍME

Kniha „Transformace české
ekonomiky“ profesora VŠE
Roberta Holmana nabízí
originální vhled do proble-
matiky české transformace
v komparaci s dalšími země-
mi střední Evropy. Po úvodní
kapitole o socialistické eko-
nomice rozebírá autor strate-
gie transformace a základní
reformy – liberalizaci, stabili-
zaci a privatizaci. V další části
knihy je zkoumán vztah neza-
městnanosti a inflace, běžný
účet platební bilance a roz-
počtová a měnová politika.  

Cena na dobírku: 89 Kč, 106 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz

CEP nabízí sborník č. 24/2003
„Alois Rašín - český politik,
právník a národohospodář“.
Obsahuje texty ze semináře
z 19. února 2003, na němž vy-
stoupili Václav Klaus, Marta
Ehlová, Jana Čechurová
a Robert Holman, a doplňko-
vé texty Petra Macha a Ilony
Bažantové (editorky sborní-
ku). Do publikace jsou dále za-
řazeny výňatky z díla Aloise
Rašína – politické a stá-
toprávní úvahy, texty k měno-
vé odluce a pasáže z knihy
„Národní hospodářství“. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

Buchananovi přitom nejde
o to, aby líčil politiky ve špat-
ném světle, ale aby vysvětlil
skutečné motivace jejich jed-
nání. Ty jsou stejné, jako mo-
tivace každého jiného člově-
ka – maximalizovat vlastní
blahobyt. Představa vlády Le-
viathana pak zcela vyvrací vý-
chodiska i závěry tradiční te-
orie státu i veřejných financí.



efektivnost v politickém pro-
cesu (ve smyslu Paretova
optima). Zatímco tedy v pre-
konstitučním stádiu probíhá
politický proces jako uzavírá-
ní smlouvy (přijímání ústa-
vy), v postkonstitučním stá-
diu již politický proces pro-
bíhá jako směna na „politic-
kých trzích“ – politická roz-
hodnutí se přijímají většino-
vým hlasováním a obchoduje
se s hlasy.

Závěr
Buchanan dospívá k závě-

ru, že rozpínavost státu ne-
může být zastavena v „obyčej-
ném“ politickém procesu,
kde se uplatňuje většinové
hlasování a obchodování
s hlasy. Jediný způsob, jak
zkrotit „Leviathana“, může
proběhnout na základě
jednomyslného hlasování, te-
dy prostřednictvím ústav-
ních zákonů.

Proto Buchanan například
navrhoval, aby byl přijat
ústavní zákon o vyrovnaném
státním rozpočtu nebo aby
ústava bránila státu v inflač-
ním znehodnocování peněz.
I když odhalil politiku jako
směnu a politiky jako maxi-
malizátory vlastního užitku,
i když psal o státu jako
o Leviathanovi, neztratil Ja-
mes Buchanan důvěru v de-
mokratické mechanismy, ani
víru, že je možné mít dobrou
ústavu.
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Zatímco tradiční teorie ve-
řejných financí se zabývá
normativním problémem –
jak má stát koncipovat veřej-
né výdaje a zdanění, aby při-
spíval ke společenskému bla-
hobytu – Buchanan a Bren-
nan přistupovali k veřejným
financím jinak: zkoumali, jak
se chovají politikové maxima-
lizující vlastní užitek a jaký to
má dopad na veřejné finance.

Zájem o tuto problematiku
u něho vzbudila tehdy ne-
známá (protože nepřeložená)
práce švédského ekonoma
Knutta Wicksella Finanz-

theoretische Untersuchungen

(1896), kterou Buchanan ob-
jevil během svých doktor-
ských studií na Chicagské uni-
versitě. Wicksellova práce na
něj udělala tak hluboký do-
jem, že ji sám přeložil jako
A New Principle of Just Taxa-

tion, a dále pak rozvíjel Wick-
sellovu myšlenku, že efektiv-
nost politického rozhodování
ve veřejných financích vyža-
duje použití pravidla jedno-

myslného hlasování.

Ve stati The Pure Theory of

Public Finance: A Suggested

Approach (Journal of Politi-

cal Economy, 57, 1949) obha-
joval princip zdanění (rovněž
převzatý od Wicksella), pod-
le kterého by měl být každý
nový vládní výdaj předložen
k hlasování společně s daní,
ze které bude financován.

Kalkul konsensu
Spojení pozitivní a norma-

tivní analýzy státu pak vrcho-
lí v knize The Calculus of

Consent (1962), kterou Bu-
chanan napsal společně s Gor-
donem Tullockem. Zde je stát
vysvětlován jako proces, kte-
rý má dvě stádia: prekonsti-
tuční a postkonstituční.

V prekonstitučním stádiu

vzniká stát z vůle jednotliv-

ců, kteří se rozhodli pozved-
nout se ze stádia anarchie do
stádia právního řádu, proto-
že si od toho slibují zvětšení
svého blahobytu (je zde patr-
ný vliv filosofů Spinozy,
Hobbese a Huma). V tomto
stádiu lidé volí pravidla,
podle kterých pak budou
jednat – přijímají ústavu ja-
kožto „smlouvu“. Při této vol-
bě pravidel má být uplatně-
no jednomyslné hlasování,
protože lidé nevědí, jak se je-
jich situace bude vyvíjet „po-
té“. Buchanan zdůrazňuje, že
lidé jsou schopni volit pouze
pravidla, podle kterých se
budou chovat, ale nejsou
schopni volit výsledky, kte-
rých budou dosahovat.

NABÍZÍME

objednávky na www.cepin.cz 
tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz

Jediný způsob, jak zkrotit
„Leviathana“, může 

proběhnout na základě 
jednomyslného hlasování, 

tedy prostřednictvím 
ústavních zákonů.

Individualistické pojetí státu
se zásadně odlišovalo 

od tradičního pojetí státu 
jakožto organické entity. 

Toto individualistické po-

jetí státu se zásadně odlišova-
lo od tradičního pojetí státu
jakožto organické entity. Ne-
existuje „kolektivní raciona-
lita“, subjekty racionálního
rozhodování mohou být jen
jednotlivci, nikdy ne skupi-
ny. Rozhodovací mechanismy
jsou pouze směna nebo hlaso-
vání. Tzv. kolektivní rozhodo-
vání je ve své podstatě indivi-
duální rozhodování, pouze
probíhá na základě hlasování.

Ve své normativní analýze

politického procesu se Bucha-
nan soustředil na pravidla po-
litického rozhodování (zejmé-
na na pravidla hlasování) a na
zkoumání jejich efektivnosti.

CEP nabízí sborník číslo
33/2004 „Mezinárodní te-
rorismus – Devadesát let
od sarajevského atentá-
tu“, který shrnuje texty ze
dvou seminářů konaných v
roce 2004. Do sborníku při-
spěli Petr Robejšek, Jan
Eichler, Eduard Gombár,
Miroslav Mareš, Jindřich
Dejmek, Robert Kvaček,
Ivan Šedivý. Editorem
sborníku je Marek Lou-
žek. Předmluvu ke sborní-
ku napsal prezident Václav
Klaus. 

CEP doporučuje sborník
číslo 32/2004 „Trvale udr-
žitelný rozvoj“, do něhož
přispěli ministr životního
prostředí Libor Ambro-
zek, ekonomové Mojmír
Hampl a René Hladík,
novinář Ivan Brezina, po-
slanec Martin Říman, dá-
le Petr Mach a Marek
Loužek. V příloze jsou
přetištěny články Václava
Klause o životním prostře-
dí z let 2000–2002. Před-
mluvu ke sborníku napsal
prezident republiky. 

V postkonstitučním stádiu

se lidé chovají podle pravi-
del, které si zvolili v prekon-
stitučním stádiu. Politický
proces může probíhat na zá-
kladě většinového hlasování,
ale efektivnost vyžaduje, aby
lidé mohli i v politice směňo-
vat. Obchodování s hlasy
(log-rolling), které mnozí po-
važují za neetické, je pro
Buchanana směnným me-
chanismem, který zvyšuje

Cena na dobírku: 50 Kč, 90 stran. Cena na dobírku: 50 Kč, 100 stran.
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Zážitky z konference v KLDR

Cílem tohoto příspěvku
není hodnocení Korejské li-
dově demokratické republi-
ky („KLDR“). Spíše chceme
využít dále uvedené příleži-
tosti k připomenutí a snad
i jisté reflexi naší nedávné
zkušenosti. Příležitostí se sta-
la cesta do KLDR na pozvání
nadace Friedricha Neuman-
na (německé nadace spojova-
né s liberální FDP), která tam
uspořádala „Seminář o eko-
nomické reformě a rozvoji
ekonomických vztahů mezi
EU a KLDR“ (Pchjongjang,
31. srpna – 4. září 2004).
Spolu-pořadateli byly Evrop-
ská komise a Ministerstvo za-
hraničních věcí KLDR.

Seminář byl koncipován ja-
ko v zásadě dvoustranná dis-
kuse mezi tzv. experty EU
a zhruba padesáti korejskými
účastníky, vesměs zástupci
institucí typu Státní plánova-
cí komise či Ekonomický
(Prognostický) ústav. Těch
expertů EU bylo formálně de-
vět, fakticky ale jen čtyři –
kromě autora ještě tři univer-
zitní profesoři ze Stock-
holmu, Kodaně a Vídně, od-
borností ekonomové s jistou
specializací na Dálný východ.
Semináři dodala za EU po-
třebný statut zejména sou-
stavná přítomnost velvyslan-
ců Německa, Velké Britanie,
Holandska, Švédska a Polska,
kteří se poctivě zúčastnili ce-
lého programu, například
i exkurze do textilní továrny.

Seminář v Severní Koreji
byl průlomový. Nejdůležitější
je na něm asi právě to, že se
vůbec uskutečnil. Naše remi-
niscence tedy může začít při-
pomínkou podobně význam-
ného semináře „Micro-mo-
dels“ (Liblice, 20.-24. března
1989), na kterém se čeští eko-
nomové (Zieleniec, Klaus,
Tříska, Hlaváček, Dlouhý, Dě-
dek, Mládek,) mohli po dlou-
hé době na domácí půdě sejít
nejen se svými západními ko-

legy, ale i s Čecho-američany
Vanekem a Svejnarem.

Signální hodnota 
seminářů

V Pchjongjangu se autor,
vytrénovaný přísným drilem
CEPu, omezil ve svém vystou-
pení na tato jednoduchá sdě-
lení: 1. je zcela nemožné pře-
nášet „transformační know-
how“, či dokonce vyvážet
a v zahraničí instalovat nové
instituce, 2. pro českosloven-
skou cestu bylo naprosto zá-
sadní rozlišit pojmy „refor-
ma“ a „transformace“. Sku-
tečnost, že reakce korejských
účastníků na toto vystoupení
byla nečekaně sympatická, je
možná hlavním důvodem cel-
kově optimistického dojmu
autora z KLDR.

Míra izolace
V komparativní analýze

s ČSFR pokračujme asi tím
nejjednodušším a pro KLDR
momentálně možná nejboles-
tivějším – její izolací. Na Ko-
rejském poloostrově si každý
snadno uvědomí, jak otevře-
ná pořád zůstala ta naše nor-
malizovaná ČSFR: Praha zů-
stala snadno dostupným a po-
řád atraktivním cílem našich
zahraničních přátel, kdokoli
se mohl velice snadno učit ci-
zí jazyky, bez omezení jsme
shlédli všechny zásadní filmy
doby a v knihovně Ekono-
mického ústavu byly na regá-
lech volně přístupné všechny
jen trochu významné časopi-
sy oboru. Naše izolace tedy
mohla být odstraněna několi-
ka jakoby jednoduchými zá-
kroky – zrušením výjezdních
doložek, liberalizací kurzu
měny apod. Stačí však připo-
menout faktickou obtížnost

mnohých z těchto operací,
abychom si snad o něco lépe
uvědomili skutečný rozměr
problémů, které řeší, či bude
řešit KLDR.

To, že se KLDR nachází
v bezprecedentní politické
izolaci a že USA na ni uvalily
obchodní embargo, je všeo-
becně známo. Zde si proto
postavení KLDR dokumen-
tujme asi netriviálním fak-
tem, že v zásadě jediným „ve-
řejným“ dopravním spojením
dvacetimilionové KLDR se
zbytkem světa je linka státní
letecké společnosti Air
Koryo do Pekingu, a tyto lety
se nekonají častěji než dva-
krát týdně.

Optimismus se zde hledá
poněkud obtížně, nicméně
za jeden snad pozitivní faktor
se pokusme považovat to, že
západní Evropa má o uvede-
nou část světa zjevný zájem,
do prostoru mezi USA a KL-
DR neváhá významně vstou-
pit a s chutí pro tyto účely vy-
užije (v nejlepším slova smys-
lu) komparativních výhod
svých nových postkomunis-
tických členů.

Druhy socialismu 
a kapitalismu

Kdysi jsme se chlubili, že
tak jako eskymák rozpozná
padesát druhů sněhu, my roz-

lišíme i ty nejjemnější odstí-
ny všelijakých socialismů.
Rozdíl byl ten, že se naopak
teprve musíme naučit rozli-
šovat mezi například taiwan-
ským a kalifornským kapita-
lismem.

Návštěva KLDR nás ovšem
usvědčí z domýšlivosti. I au-
tor, který se skoro celý svůj
dospělý život věnoval analýze
socialistické společnosti, má
totiž potíže se správným zařa-
zením konceptu „juche“, jak
místní variantu institucionál-
ního uspořádání označil Kim
Ir-sen ve svém památném
projevu z roku 1955. Tento
vážný analytický problém
zde dokumentujme i krát-
kým odkazem na návštěvu Čí-
ny, kde tentýž autor šířil
transformační osvětu v roce
1996 a kde po celodenní cyk-
listické vyjížďce Pekingem
prohlásil, že „pokud tohle je
komunismus, tak my jsme do-
ma měli něco jiného“.

Seminář v Severní Koreji 
byl průlomový. Nejdůležitější

je na něm asi právě to, 
že se vůbec uskutečnil.

Na území KLDR 
žádná cizí vojska nejsou 

a dokonce se zdá, že existující
systém spíše vadí, 

než prospívá Velkému bratru 
na západě – Číně.

Jakkoli se v dalším textu
nevyhneme mnoha spekula-
cím, na tomto místě za tvrdá
data považujme následující:
po prezentaci experta vždy
následovala živá a nezpo-
chybnitelně spontánní disku-
se. Korejský moderátor si na-
víc vedl skvěle, například ne-
váhal přerušit debatu exper-
tů s tím, že nemají diskutovat
mezi sebou, ale s domácím
publikem.

Ani náznakem se nestalo,
že by nějaký diskutující jen
přečetl předem připravený
a někde schválený text. V se-
bereflexi proto pokračujme
otázkou, zda vůbec a v jaké
podobě by se něco takového
mohlo odehrát u nás, v době
normalizace – například v po-
lovině 80. let. Nějak si prostě
nedovedu přestavit, že by
tehdy bylo někomu dovole-
no, aby v Praze pod záštitou
ministerstva zahraničních vě-
cí šířil privatizační propa-
gandu.

Tyto poněkud anekdoticky
popsané problémy s vymezo-
váním společensko politic-
kých formací by nám mohly
připomenout naše otázky
z počátku 90. let o tom, kde
se nacházíme a kam chceme
dojít. Ohledně obou se roz-
poutal lítý boj, o němž si ani
dnes nejsem jist, zda vůbec
a jak skončil.

Jen těžko se tedy odvážíme
obdobné otázky odpovídat za
obyvatele KLDR. Pouze na té
nejobecnější úrovni se snad
můžeme ptát, kam asi ty
Korejce táhne jejich historie
a kulturní základy. Pro zdů-
raznění tématu: jeden z ex-
pertů EU se mi svěřil s oba-
vou, zda to severokorejské
uspořádání věcí třeba nako-
nec není srdci Korejců bližší,
než co teď mají na jihu polo-
ostrova.

Neboli: Vždy je třeba se
ptát, kdo, kde, komu a zda vů-
bec potlačuje „přirozené tou-

▲

Dušan Tříska
CD-F
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Na „mikro“ úrovni uvedeného
problému se například 

rozpoutala debata 
o technickém vybavení, 

které bude potřebovat každý
prodavač rohlíků, má-li den 

co den rozhodovat, kolik bude
ten který rohlík stát. 

hy“. Bezpečně víme pouze to,
že ČSFR byla, na rozdíl od KL-
DR, okupovaná země, jejíž in-
stitucionální uspořádání bylo
importováno z Východu a při
životě udržováno kontingen-
tem cizích armád. Na území
KLDR však žádná cizí vojska
nejsou a dokonce se zdá, že
existující systém spíše vadí,
než prospívá Velkému bratru
na západě – Číně.

Navíc, dokud jsou „touhy“
potlačovány, o jejich skuteč-
né podobě lze pouze speku-
lovat, protože ony se ve své
skutečné podobě projeví
vždy až v reálném střetu zá-

jmů nově vznikajících sesku-
pení zaměstnanců, podnika-
telů, byrokratů, intelektuálů
apod. Vzpomeňme, jak u nás
mnohé překvapila rychlost,
s níž se rozpadla ČSFR, a že
mnozí rovněž nečekali dneš-
ní příklon k té variantě tržní
ekonomiky, kterou autor kdy-
si opatřil stručnou a jasnou
nálepkou „rakousko-němec-
ký sociálně tržní pseudo-soci-
alismus“.

CEP nabízí sborník č. 25/2003
„Euro, statistika a deflace“, ktrý shr-
nuje texty ze seminářů: „Přínosy
a náklady zavedení eura“, „Omyly na-
ší statistiky“ a „Deflace v ČR – záměr
nebo nechtěné dítě?“ Do sborníku
přispěli Stanislava Janáčková,
Jaromír Hurník, Miroslav Sin-
ger, Marie Bohatá, Jan Fischer,
Richard Hindels, Miroslav Šev-
čík, Edvard Outrata, Petr Mach,
Jan Mládek, Stanislav Šaroch,
Vladimír Tomšík a Viktor Kotlán.
Předmluvu napsal Marek Loužek.
Rozsah 118 stran.

Cena na dobírku: 89 Kč

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 29/2004
„Daňová konkurence“, který shrnu-
je texty ze tří ekonomických semi-
nářů: „Rovná daň na Slovensku“,
„Fiskální opatření - reforma, nebo
balíček?“ a „Daňová konkurence
versus daňová harmonizace“. Do
sborníku přispěli Ivan Mikloš,
Vlastimil Tlustý, Mojmír
Hampl, Stanislava Janáčková,
Jiří Rusnok, Ondřej Schneider,
Květa Kubátová, Petr Mach
a Miroslav Plojhar. Editorem
sborníku je Marek Loužek.
Rozsah 88 stran. 

Cena na dobírku: 89,- Kč.

CEP nabízí studii „Vyčerpání zdro-
jů - skvěle prodejný mýtus“ z pe-
ra známého českého ekonoma Moj-
míra Hampla. Knížka se zabývá
vztahem ekonomie a přírodních
zdrojů, zkoumá skeptické názory
o vyčerpání zdrojů a dokazuje jejich
mylnost. Malthusiánství a ekologis-
mus jsou podle autora spojené nádo-
by. Na konceptu „prověřených zá-
sob“ a podceňování růstu poznání
Hampl ukazuje, proč vyčerpání ne-
musí děsit. K publikaci napsal před-
mluvu Václav Klaus. Kniha je sou-
částí předplatného na rok 2004.

Cena na dobírku: 89 Kč, 68 stran.

objednávky na www.cepin.cz •  tel. 222 192 406, e-mail: cepin@iol.cz

Již jsme naznačili, jak obtíž-
ně se u nás hledá shoda
ohledně naší minulosti, tj.
ohledně výchozího bodu naší
transformace. Jen málo se
nám proto daří například po-

chází Čína, Vietnam, či středo
asijské republiky bývalého
SSSR, než transformaci, jak ji
známe ze Střední Evropy.

Reforma 
versus transformace

V citovaném vystoupení
jsem se pokusil korejskému
publiku vysvětlit, že u nás
jsme odlišili transformaci od
obyčejných reforem tím, že
v zásadě přes noc byl v zemi
zaveden zcela jiný politický
systém a v co nejkratším ter-
mínu byla provedena hro-
madná, masová privatizace.
Vhodnost a srozumitelnost
těchto výroků byly samozřej-
mě největší starostí autora –
zejména za situace, kdy v KL-
DR se v uvedených souvislos-
tech momentálně používá
termín „modernizace“.

V nás ta korejská termino-
logie okamžitě evokuje tzv.
vědecko technický rozvoj
(„VTR“) a například jistou
Raisu Gorbačovovou, jejíž
doktorská práce údajně byla
právě na toto téma, a dále pak
jedno federální ministerstvo

pro technický a investiční
rozvoj, pro které byla „mo-
dernizace“ ekonomiky zá-
kladní kompetencí. Pokud by
se chtěl někdo pošklebovat,
pak mu připomeneme, že ve
výzkumných ústavech tohoto
ministerstva se uvedeným té-
matem vážně zabývali někte-
ří docela sympatičtí lidé, na-
příklad pozdější ministr Josef
Vavroušek.

Nebezpečí terminologické-
ho zmatku je v KLDR všudy-
přítomné, o čemž svědčí na-
příklad i taková drobnost, že
organizátoři nechali můj
příspěvek přeložit v jižní i se-
verní části poloostrova.
Povzbuzující jsou pak zejmé-
na následné diskuse, ve kte-
rých její korejští účastníci na-
příklad prokázali jisté pocho-
pení tématu tím, že si nedo-
kázali představit, jak by pod-
niky mohly tak najednou sa-
my sobě určovat, co a za jaké
ceny budou vyrábět.

Protože jejich stále opako-
vanou otázkou bylo: „Kdo bu-
de ty podniky kontrolovat?“,

rovnat naši situaci s tím, od-
kud začínali naši nejbližší
sousedé v Polsku a Maďarsku.
Proto bychom se měli jen
s největší opatrností pouštět
do popisu dnešní situace 
KLDR a s ještě větším osty-
chem bychom měli přistupo-
vat k případným návrhům je-
jího institucionálního uspo-
řádání. Za sebe se ovšem po-
kusím odhadnout, že ten pří-
padný vývoj se bude více po-
dobat tomu, čím dnes pro-

▲
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možná bychom měli i našim
čtenářům vysvětlit, že tento
zcela zásadní transformační

problém jsme na jaře 1990 ře-
šili i my. Na jedné straně jsme
celkem dobře rozuměli to-
mu, co říká ekonomická teo-
rie o cenách a trhu, na druhé
straně jsme měli jen malou
možnost se odněkud cokoli
dozvědět o transformační li-
beralizaci cen. Výroky ekono-
mické vědy se týkají obec-
ných procesů a my jsme byli
konfrontováni s procesem je-
dinečným, který navíc do té
doby nikdo nikde neprovedl
– neměl k tomu totiž žádnou
příležitost. Především tato
neotestovaná jedinečnost nás
vedla k otázkám, jak to všech-
no fakticky proběhne.

Na „mikro“ úrovni uvede-
ného problému se například
rozpoutala debata o technic-
kém vybavení, které bude po-
třebovat každý prodavač ro-
hlíků, má-li den co den rozho-
dovat, kolik bude ten který
rohlík stát. Korejské poslu-
chače zaujalo, že tehdy jsme
čelili i takovým návrhům, aby
těmi technickými pomůcka-
mi naše samoobsluhy vybavil
ten, kdo si liberalizaci vymys-
lel, tj. stát.

Na „makro“ úrovni se pak
naše otázky samozřejmě týka-
ly inflace; jak jsme se zataje-
ným dechem každý den sle-
dovali postup cenové hla-
diny.

Mnoha obavám korejských
účastníkům semináře je tedy
možné velice dobře rozumět,
a to bez ohledu na to, zda je-
jich případnou zdrženlivost
(právem, či neprávem) nako-
nec odkážeme do světa vyso-
ké politiky a jaderného vy-
zbrojování. Zpráva, kterou
jsem například ohledně ce-
nové liberalizace předal, se
tedy de facto omezila na kon-
statování, že se její průběh
u nás z počátku 90. let nako-
nec stal kolosálním triumfem
ekonomické vědy. Inflace se
zastavila v zásadě tam, jak by-
lo vypočítáno, k cenové rov-
nováze došlo téměř na den,
jak jsme předpokládali a ti
prodavači si s výměnami ce-
novek také poradili – dodnes
vlastně ani nevíme jak.

Opět se tedy prokázalo, že
ekonomická teorie je jen jed-
na, tj. že platí pro všechny in-

stitucionální systémy a že do-
konale funguje i na procesy
transformace těchto systé-
mů. Obecné ekonomické po-
učky tedy jistě platí i v pod-
mínkami KLDR – dnešních
i těch případně budoucích.
Poctivě jsem tedy své poslu-
chače informoval, že i u nás
byli tzv. učebnicoví ekono-
mové obviňováni z neznalos-
ti reality, podnikové praxe.
Toto technicistní uvažování
sociálních inženýrů nejrůz-
nějšího původu bylo poraže-
no už jen proto, že samotná
cenová liberalizace přemění
na bezcennou přítěž valnou
část dovedností získaných
v dřívějších, dodavatelsko - 
-odběratelsko - chozrasčotních
podmínkách.

Ekonomická teorie je jen
jedna, tj. že platí pro všechny 

institucionální systémy 
a dokonale funguje i na procesy
transformace těchto systémů. 

okupována cizí armádou
a připouštějí tam veřejné pro-
jevy fundamentalistických
privatizátorů. Naopak, až po
jistém přemýšlení lze dovo-
dit, že původní šok z toho, jak
vám na letišti odeberou (a při
odletu vrátí) mobilní telefon,
je jen nepochopením skuteč-
nosti, že u nás se tak nedělo
asi jen proto, že mobily ten-
krát ještě neexistovaly.

Je ironií osudu, že autor,
který o fenoménu zahranič-
ních poradců napsal leccos
posměšného, se nyní jako je-
den z nich pohyboval po KL-
DR. Snad jej omlouvá, že
všechny před sebou včas
a nahlas varoval. Naopak k tí-
ži je mu následující: 1. Ne-
protestoval, když jeho kole-
gové Korejcům navrhovali
známý nesmysl, aby ještě
před transformací vybudova-
li fungující právní řád, tj. ne-
křičel po sále, že fungující
stát může být až výsledkem
transformace, nikoli jejím
předpokladem. 2. Neozval se,
ani když se seminář začal za-
bývat kvalitou manažerů
a možnostmi, které EU nabízí
pro jejich školení (stejně bylo
nakonec oznámeno, že pod-
mínkou účasti je dokonalá
angličtina, kterou v KLDR sa-
mozřejmě nikdo neumí). 3.
Jen chabě upozornil kolegu,
který se nad „něčím“ rozhoř-
čoval, že je to právě existence
těchto nemilých jevů, která je
důvodem naší návštěvy, že
nebýt jich, nikdo by nám žád-
nou letenku přes polovinu
zeměkoule nejspíš nezaplatil.

V KLDR zavedli kult osob-
nosti. Již samotný fakt, že
všichni všude nosí odznaky
Velkého Vůdce, vyvolává
mnohé závažné otázky. Nej-
důležitější z nich je: jak silný
je režim ve skutečnosti? Do-
mnívám se že naše zkušenost
je v této věci následující:
1. uvedenou otázku si kladou
všichni – bez rozdílu, zda
jsou momentálními zastánci,
či odpůrci existujícího uspo-
řádání, 2. u nás jsme ještě
17. listopadu 1989 odpoledne
nikdo neměl sebemenší tuše-
ní, že ten náš komunismus se
již rozvalil a že za týden za
dva budeme s naprostou sa-
mozřejmostí sledovat, jak čle-
nové KSČ hromadně zahazují
své legitimace.

Blok reformě transformač-
ních úvah nicméně nezakon-
číme touto ódou na učebnice
ekonomie, ale poněkud blíže
ekonomickému provozu – in-
formací o exkurzi na stave-
niště (zatím to nic víc není)
tzv. zvláštní ekonomické zó-
ny, poblíž hraničního města
Kaesong. Autor tam totiž
opět dostal příležitost západ-
ní kolegy poučovat, a to tak-
to: 1. to, co se zde za státní pe-
níze staví, je jim dobře známá
„průmyslová zóna“, ovšem
obohacená tím, že na ní bude
platit zvláštní právní režim, 2.
podstatou tohoto režimu
jsou výjimky od obecně plat-
ných pravidel a tedy de facto

cílevědomě budovaný admi-
nistrativní monopol, 3. takto
budovaný ekonomický ne-
smysl je asi nutným vývojo-
vým stadiem příslušného eko-
nomického systému, 4. v nor-
malizované ČSFR jsme též
měli takovou zvláštní zónu –
tehdejší pionýři podnikání ze
Slušovic byli ovšem po listo-
padu 1989 označeni prezi-
dentem Havlem za nepřátele
lidu.

Sjednocení versus rozpad
státu

Na vlastní kůži jsme zažili,
že průvodním znakem, či do-
konce součástí změny spole-

čenského systému může být
i dezintegrace státu. Zde nic-
méně začneme právě opač-
ným procesem, neboť vý-
znam tématu sjednocení je
pro KLDR mimořádný.
Dokládá to kromě jiného
i pomník, který zde postavili
podpisu (!), a to právě tomu
podpisu, jímž Kim Ir-sen
opatřil dne 7.7.1994 své po-
slední úvahy o jednotné
Koreji.

Není bez zajímavosti, že
poslední varianty integrace
státních útvarů představují
právě tranzitivní země –
Vietnam, NDR a Čína. Z nich
nás nejspíš zaujme přede-
vším NDR: jednak jsme měli
možnost poměrně zblízka
sledovat její transformační
strategii, jednak by se někte-
rým pozorovatelům třeba
mohlo zdát, že právě tato
strategie je pro KLDR inspira-
tivní.

Protože všichni tušíme, jak
bouřlivá diskuse by se nyní
mohla na toto integrační té-
ma rozpoutat, přenecháme ji
jiným a krátkou poznámku
věnujeme transformační dez-
integraci – například otázce,
zda rozpad ČSFR tu naši
transformaci ztížil, či naopak
zjednodušil. Právě do této de-
baty jsem přispěl upozorně-
ním na často překvapivě sil-
nou podporu, které se ze
Slovenska dostalo Klausově
federální ekonomické politi-
ce. Nejen Vladimír Mečiar,
ale i tehdejší ministři Kováč
a Húska například bezvýhrad-
ně podpořili náš kupónový
privatizační projekt. Z jejich
strany to byla asi jen intuice,
ale to nic nemění na tom, že
tito politici takto pomohli
mimo jiné odstranit, či ales-
poň zmírnit problémy s děle-
ním majetku mezi následnic-
ké státy.

Před KLDR leží obdobná
otázka, zda, či za jakých okol-
ností může být její integrační
problém pro další rozvoj pře-
kážkou, či hnací silou.

Místo závěru
Hledali jsme odlišnost a po-

dobnost mezi dnešní KLDR
a naší situací před patnácti le-
ty. Na první pohled jsme
mohli říci, že místo dobře
známého reálného socialis-
mu tam vládne nám zcela ne-
známé „juche“, země není ■
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Sedmdesát pět let od Černého čtvrtku

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ

Ve čtvrtek 16. září 2004
uspořádalo Centrum pro eko-
nomiku a politiku seminář na
téma „Velká hospodářská kri-
ze. 75 let od Černého čtvrt-
ku“. Na panelu, který modero-
val Petr Mach, vystoupili
profesor Robert Holman z Vy-
soké školy ekonomické, ana-
lytik Pavel Kohout z PPF, pro-
fesor Milan Sojka z Fakulty so-
ciálních věd UK a profesor
František Vencovský z Vysoké
školy ekonomické.

Profesor Robert Holman
v úvodu zdůraznil, že Velká
deprese přinesla dalekosáhlé
změny v ekonomickém a poli-
tickém myšlení. Mladá gene-
race ekonomů po druhé svě-
tové válce uvěřila Keynesově
„Obecné teorii“ jako univer-

zálnímu léku na hospodářské
neduhy. Ve skutečnosti šlo
podle Holmana o vážnou po-
ruchu měnového systému, se-
lhala americká centrální ban-
ka ve své funkci věřitele po-
slední instance.

Analytik Pavel Kohout se
zaměřil na mechanismus a
průběh Velké hospodářské
krize. Za její příčiny označil
úvěrový boom 20. let, burzov-
ní krach 1929, dogmatické tr-
vání na zlatém standardu, ne-
existující risk management
v bankách a chybějící povin-
né pojištění vkladů. Žádný
z těchto faktorů by sám o so-
bě velkou krizi nezpůsobil,
společně však působily jako
třaskavá směs.

Profesor Milan Sojka ozna-

čil za systémový faktor vzniku
deprese vnitřní nestabilitu
kapitalistického systému. Vy-
stoupení věnoval výkladu vel-
ké deprese postkeynesiánce
Hymana Minskiho. Krizi roz-
poutala splasklá bublina ult-
raspekulativního financová-
ní. Lékem podle Sojky je celo-
světová keynesiánská politi-
ka, včetně důchodové politi-
ky jako součásti makroekono-
mických politik vlád.

Profesor František Ven-
covský připomněl rozdílné
názory českých ekonomů na
hospodářskou depresi 30. let.
Světová krize byla především
krizí měnovou, deflační. Řeč-
ník kritizoval reparační politi-
ku vítězných mocností po
první světové válce, která zvy-

šovala poptávku po zlatě a
způsobila přesuny v držbě
zlata. Jediným řešením v ČSR
nakonec bylo snížit kupní sílu
koruny a devalvace.

V diskusi Robert Holman
polemizoval s tím, že zlatý
standard byl příčinou depre-
se, neboť existoval po celé 19.
století i bez podobně velké
krize. Pavel Kohout vyslovil
hypotézu, že dnes ke zvládání
krizí pomáhá lepší risk mana-
gement. Milan Sojka prohlá-
sil, že nevěří ve velký krach
v blízké podobě i přes vysoké
ceny ropy. Na otázku, zda je
reálný návrat ke zlatému stan-
dardu, odpověděl František
Vencovský, že nikoli, protože
cena zlata dnes kolísá ještě ví-
ce než před sto lety. ML

Zahraniční investice – zázračný lék?
V pondělí dne 4. října 2004

uspořádalo Centrum pro eko-
nomiku a politiku seminář na
téma „Zahraniční investice –
zázračný lék?“. Na panelu,
který aktivně moderoval pre-
zident Václav Klaus, vystoupi-
li místopředseda vlády pro
ekonomiku Martin Jahn, hlav-
ní ekonom Komerční banky
Kamil Janáček a hlavní eko-
nom Newton Holding Vladi-
mír Tomšík. Akce se těšila vel-
ké účasti odborné i laické ve-
řejnosti.

Místopředseda vlády pro
ekonomiku Martin Jahn
zdůraznil přínosy zahranič-
ních investic: pomáhají podle
něj zvyšovat produktivitu
práce a zapojovat domácí
subjekty do globálního trhu.
Bariéry přílivu kapitálu řeč-
ník vidí v nasycenosti české-
ho trhu, korupci a byrokracii.
K rizikům zahraničních in-
vestic podle něj patří rostou-
cí podíl a vliv cizích firem,
nízký podíl high-tech a repat-
riace zisků do zahraničí.

Hlavní ekonom Komerční
banky Kamil Janáček zkou-
mal vliv zahraničních investic
na trh práce. Konveční tvrze-
ní o pozitivním vlivu zahra-
ničních investorů na zaměst-

nanost je podle něj chiméra.
Z plejády faktorů, které při-
měly zahraniční firmy k in-
vesticím v ČR, jsou podle něj
investiční pobídky až na desá-
tém či dalším místě. Státní
prostředky by bylo lépe vyna-
kládat na infrastrukturu, ni-
koli na daňovou distorzi v po-
době pobídek.

Hlavní ekonom Newton
Holding Vladimír Tomšík ro-
zebral čtyři mýty o zahranič-
ních investicích: mýtus o ne-
dluhovém financování, mýtus
o stabilním zdroji financování,
mýtus o pozitivním dopadu
na platební bilanci a mýtus
o bezpečnosti. Výplata divi-
dend zahraničním vlastníkům
podle něj v budoucnu zname-
ná tlak na znehodnocení koru-
ny. Ačkoli jsou zahraniční in-
vestice nepostradatelné pro
český zpracovatelský průmysl,
přinášejí i rizika.

Prezident Václav Klaus
zdůraznil, že zahraniční in-
vestice přinášejí vedle příno-
sů i evidentní náklady. Va-
roval před mzdovou nákazou
v české ekonomice a upozor-
nil na vysokou dovozní nároč-
nost českého exportu a vytla-
čování na trhu práce. Zvýšení
přímých zahraničních inves-

tic po roce 1997 bylo podle
něj způsobeno větší privati-
zační aktivitou, k níž přispělo
zlevnění koruny pro cizí in-
vestory.

V diskusi vysvětlil Miroslav
Singer, že přímé zahraniční in-
vestice tečou do odvětví, kde
je vysoká produktivita, takže
korelace mezi zahraničním
vlastnictvím a produktivitou je
zkreslená. Jiří Rusnok varoval
před démonizováním zahra-
ničních investorů a vytrhává-
ním problému z historického
kontextu. Dušan Tříska pole-
mizoval s investičními pobíd-
kami a odmítl argument, že ta-
to podpora je pro všechny.

V závěru Martin Jahn při-
pomněl, že zahraniční inves-
tice u nás vytvořily i nové sek-
tory, např. vývoz počítačové
techniky. Návratnost investič-
ních pobídek odhadl na sedm
až osm let. Podle Kamila
Janáčka vlastníci českého ka-
pitálu na pobídky nedosáh-
nou. Vzhledem k vytlačování
nejsou zahraniční investice
jen tvůrci, ale i „zabijáci“ pra-
covních míst. Vladimír Tom-
šík dodal, že země s největším
přílivem kapitálu na HDP –
Estonsko, Hongkong a Irsko
80. let – neměly žádné inves-
tiční pobídky.

ML
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OPULENTNOST MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ

Za rok se dostanu zhruba
desetkrát na nějakou meziná-
rodní konferenci a jedním
z módních témat, která se
tam probírají, je chudoba ve
světě. Na počátku září tomu
v italské Villa d’Este u Lago di
Como nebylo jinak. A jiné ne-
bylo ani to, že z toho na člo-
věka padá smutek.

Ekonomové vědí, že chudo-
ba, ekonomická nevyspělost,
nízká produktivita a nedosta-
tečná tvorba bohatství jsou
přirozené, chcete-li původní
stavy lidské společnosti, za-
tímco jejich opak – bohatství,
vyspělost, vysoká produktivi-
ta – jsou výjimkou, která na-
stane jen tehdy, jsou-li splně-
ny určité předpoklady: jsou-li
vytvořeny podmínky pro roz-
vinutou směnu zboží, existu-
je-li jasně definované vlastnic-
tví, existuje-li vymahatelnost
smluv, neurčuje-li vztahy lidí
(tržní vztahy) a ceny, za které
se tyto vztahy realizují, faraón,
císař, král, prezident nebo mi-
nistr plánování či průmyslu,
ale právě ona neviditelná ruka
trhu. Máme – bohužel mylný
– pocit, že toto všechno bank-
rot komunismu vysvětlil snad
všem více než dostatečně.

Přesně s odstupem jedno-
ho týdne jsem jel motorovým
člunem po jezeře Lago di
Como v severní Itálii a po je-
zeře Issyk-Kul v Kyrgyzstánu.
Obě jezera jsou stejně krásná,
ale rozdíl v tom, jak byla lid-
mi krajina kolem nich po sta-
letí či tisíciletí obhospodařo-
vána a jaké tam převládaly
společenské pořádky, je ob-
rovský. Opakuji, že jsem si
vždycky myslel, že všichni vě-
dí, proč tento rozdíl vznikl.

Někteří lidé to ale nevědí.
Známý ekolog, profesor Stan-
fordské univerzity, Paul Ehr-
lich říkal v září 2004 u první-
ho z těchto jezer, že „jednou
z hlavních příčin mezery me-
zi bohatými a chudými země-
mi je příčina environmentál-
ní – nerovné geografické roz-

Václav Klaus

dělení klíčových přírodních
zdrojů“. Dodává sice, že „růz-
né kulturní [nevím, proč dává
slovo kulturní do uvozovek]
faktory následně tyto rozdíly
ještě zesílily“, ale za klíčové
považuji jeho slovo „násled-
ně“. Tato záměna příčiny a ná-
sledku je téměř fascinující
a člověku se nechce věřit, že
to někdo tak inteligentní
a vzdělaný takto vidí. Že
nevidí příčiny rozdílů své Kali-
fornie a Nového Mexika opro-
ti Mexiku, resp. že tento roz-
díl vysvětluje pomocí nerov-
ného rozdělení přírodních
zdrojů.

Tato mezera v bohatství
podle něho navíc „umožňuje
bohatým zemím zdroje špat-
ně využívat“, resp. nadužívat.
Jejich spotřeba je z velké čás-
ti plýtváním a poškozováním
přírody. „Lidstvo proto čelí
možnému kolapsu globální
civilizace“ a proto by lidé mě-
li poslouchat osvícenou sku-
pinu, vědce, „kteří vědí velmi
dobře, co by se mělo stát vý-
chodiskem společně organi-
zovaných aktivit“: pod egi-
dou OSN by se měl u příleži-
tosti nového tisíciletí připra-
vit dokument s názvem
„Vyhodnocení lidského cho-
vání“. Toto říká stanfordský
profesor, toto poslouchá 300
lidí z celého světa a hned po-
tom si dá oběd, jehož rozsah
(klasické plýtvání!) a cena –
v součtu – jsou skutečně jen
pro bohaté.

Známý izraelský, v mno-
hém sympatický a za velmi
moudrého považovaný poli-
tik Šimon Peres měl u stejné-
ho jezera projev s názvem
„Silní závisí na chudobě a roz-
voji slabých“. To nemohu číst
jinak, než že je podle Perese
ekonomický rozvoj „hrou
s nulovou výhrou“, že jeden
získává jen a jedině na úkor
druhého. I to je v zásadním
rozporu nejen s elementární-
mi poznatky ekonomické vě-
dy, ale i s lidskou zkušeností.

Stejným nebezpečným smě-
rem míří jeho teze, že „chudo-
ba je výsledkem lidského
opomenutí“, což nemohu
chápat jinak, než že někdo sil-
ný něco opomíjí, resp. že se
někdo o někoho nestará.

Už jsem si zvykl na prázdné
fráze některých (dodal bych,
že převážně levicových) poli-
tiků o informační společnosti
a o znalostní ekonomice
(všimněme si: před nedáv-
nem bylo sloganem všech
těchto progresivistů „nová“
ekonomika!), kteří zcela pro-
gramově opomíjejí to, co je
pro fungující ekonomiku sku-
tečně podstatné – vlastnické
vztahy, trhem utvářené ceny
a liberální právní řád, ale zaú-
točit na vlastnictví tak, jak to
dělá Šimon Peres je zcela ori-
ginální: „člověk, který žije na
své půdě [nebo snad ze své
půdy, anglický originál „by
his land“], žije v minulosti“.
Naopak ti, kteří „žijí silou své-
ho rozumu, žijí budoucností“.

A z toho plyne jeho originální
výzva: chudobu překonáme,
když budeme žít rozumem!
On z toho navíc dovozuje, že
chudoba je mobilní (!), že bu-
de přicházet do Evropy (!), že
neevropané díky tomu obsa-
dí Evropu a že tam přinesou
jinou kulturu, filosofii a jiné
náboženství. To si vynutí změ-
nu mezinárodních institucí
a „OSN se musí stát centrem
rovných ekonomických mož-
ností a musí přestat být tržiš-
těm boje o politickou moc“.

Tyto názory jsou natolik ab-
surdní, že si možná někdo
řekne, že je zbytečné je ko-
mentovat. Ale já si to nemys-
lím. Vyslovují je mezinárodní
celebrity, poslouchají je (ne-
bo se tak aspoň tváří) jiné ce-
lebrity a dokonce je jim zdvo-
řile tleskáno. To je mimořád-
ně varovné. Amatéři o fyzice
nemluví, o ekonomii a spole-
čenských vědách si troufá
mluvit kde kdo. Já se toho vel-
mi bojím. ■

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu filozofa Miloslava Bednáře „Evro-
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Zahradil, nese podtitul „Česká státní idea, Evropská unie
a demokratická civilizace“. Je souborem autorových publi-
kovaných i nepublikovaných statí, jež napsal od roku 1995
až do současnosti. Člení se do tří bloků: I. Česká státní
idea, II. Filozofické základy Evropy, III. Politické komentá-
ře. Publikace by neměla chybět v knihovně žádného od-
půrce ani obhájce EU.  Rozsah:230 stran.
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