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▲

Česká republika je od
1. května 2004 řádným čle-
nem Evropské unie, do níž
vstoupila na úrovni jednotné-
ho trhu (s významným ome-
zením volného pohybu pra-
covních sil do velké většiny
„starých“ členských zemí).
Členství v EU znamená mimo
jiné povinnost platit určitou
částku do rozpočtu EU a zá-
roveň členská země jisté pří-
spěvky z pokladny EU dostá-
vá. Část z nich je  „nároková“
v závislosti na výši HDP a je
příjmem národního rozpo-
čtu. Zbývající části v rámci
tzv. kohezního a zejména pak
strukturálního fondu nároko-
vý charakter nemají a jsou
podmíněny předložením pro-
jektů a jejich schválením Ev-
ropskou komisí v Bruselu.

Z národohospodářského po-
hledu je zajímavé, zda rozdíl
mezi tím, co do Bruselu odve-
deme a tím, co z Bruselu do-
staneme je kladný či záporný
a jaká je výše tohoto rozdílu.
Kladný rozdíl může zlepšit
saldo domácího státního roz-
počtu a eventuálně podpořit
tempo domácího hospodář-
ského růstu. Záporný rozdíl,
kdy země je čistým plátcem
do unijní pokladny, má pak
obvykle obrácené efekty.
Neméně zajímavé jsou ovšem
i politicko-ekonomické aspek-
ty bruselských peněz.

Sliby a skutečnost
V rámci Přístupové smlou-

vy dojednala koaliční vláda

evropské členské země: Slo-
vinsko 0,3 %, Maďarsko 0,6 %,
Polsko 1,2 %, Slovensko 0,8 %.
Pobaltské země si dojedna-
ly následující relativní část-
ky: Estonsko 2,1 %, Lotyšsko
3,0 %, Litva 2,7 %. Z těchto čí-
sel přinejmenším plyne, že
naše eventuální vyjednávání
nepatřilo k nejúspěšnějším.

Jedna věc jsou vyjednané
předpokládané čisté transfe-
ry z pokladny EU do nových
členských zemí a jiná věc je
jaká bude skutečnost. Ta se
může dosti lišit od toho, co
bylo dojednáno zejména pro-
to, že čerpání z disponibil-
ních (vyjednaných) prostřed-
ků kohezního a strukturální-
ho fondu je podmíněno složi-
tými byrokratickými schvalo-
vacími procedurami.

Rok po vstupu do EU – 
fiskální vystřízlivění

sociálně demokratického pre-
miéra Vladimíra Špidly pro
období 2004–2006 celkový
kladný rozdíl mezi příjmy
z rozpočtu EU a platbami do
rozpočtu EU ve prospěch
České republiky ve výši 778
mil. EUR, což představuje
v průměru ročně 7,5 až 8
mld. korun resp. 0,3 % české-
ho ročního hrubého domácí-
ho produktu.

Karel Dyba
bývalý ministr hospodářství v letech 1992–96

Z celkové částky, která byla 
ve fondu PHARE k dispozici, 
středoevropské kandidátské
země čerpaly v letech 1990 
až 2002 pouze 58 % až 74 %.

Přepočet na relativní veliči-
nu podílu na HDP nám umož-
ňuje lépe srovnávat, co si do-
jednaly ostatní nové středo-
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Zkušenost s čerpáním fon-
du PHARE za období 1990 až
2002 podle analýzy banky
JPMorgan (viz  „The inadver-
tent creation of intra- EU ti-
gers“. Global Data Watch,
April 8, 2004. JP Morgan Cha-
se Bank, London) ukazuje, že
z celkové částky, která byla ve
fondu k dispozici, středoev-
ropské kandidátské země
čerpaly v letech 1990 až 2002
pouze 58 % až 74 %.

Předpokládáme-li zlepše-
nou schopnost čerpání z ko-
hezního a strukturálního fon-
du po vstupu do EU o cca
10 %, pak pro Českou repub-
liku je podle JP Morgan rea-
listické pracovat s prakticky
nulovým (možná dokonce
mírně minusovým) čistým
transferem fondů z Bruselu.
Podobně to platí i pro Slo-
vinsko a odpovídajícím způ-
sobem se snižují i výše uvede-
ná čísla pro ostatní nové člen-
ské země EU.

Nalejme si čistého vína
I kdyby se naše úspěšnost

v čerpání obou bruselských
fondů zlepšila ještě o něco ví-
ce než o 10 %, pak stejně bu-
de platit, že efekt na hospo-
dářský růst z tohoto titulu bu-
de maximálně v řádu setin
procenta a spíše nulový. Stej-
ně tak co se týče kladného
efektu pro saldo veřejných
rozpočtů.

To, co z disponibilních bru-
selských fondů skutečně vy-
čerpáme, jsme tam také z na-
šeho rozpočtu odvedli. Před-
pokládáme-li, že by tyto pro-
středky byly použity na ob-
dobné infrastrukturní, regio-
nální apod. projekty jako jsou
ty, které se spolufinancují
z bruselských fondů, pak pla-
tí, že jejich cesta ke koneč-
ným uživatelům se přes Bru-
sel jen prodloužila a také nut-
ně zdražila.

Ministerstvo financí ve své
prognóze vývoje deficitu čes-
kých veřejných financí při-
znává, že v krátkém období
vstup do EU prohloubí defi-
cit státního rozpočtu o 1 %
HDP. Na základě výše uvede-
ných prakticky nulových
čistých transferů z Bruselu
do státní pokladny v období
2004-2007 se musíme ptát,
zda nepůjde za jinak stejných
okolností spíše o dlouhodo-
běji fungující tlak na deficit-

nost státního resp. veřejného
rozpočtu v důsledku pravidel
o kofinancování a „výtlačné-
ho“ efektu aplikace zastaralé
zemědělské politiky EU v na-
šich podmínkách.

Je velmi pravděpodobné,
že po dalším očekávaném
rozšíření o Bulharsko a Ru-
munsko, případně i Chor-
vatsko, ke kterému by mělo
dojít v poměrně blízké bu-
doucnosti, bude Česká re-
publika i nadále patřit mezi
čisté plátce do pokladny EU.
Náš zájem pro novou rozpo-
čtovou periodu EU na roky
2007–13 tedy musí být, aby
celkový rozpočet EU byl na
úrovni 1 % celkového HDP
EU 25, jak to navrhuje  „gang“
čistých přispěvatelských ze-
mí, a nikoliv jak to navrhuje
Evropská komise na úrovni
1,24 % HDP. Tak jako tak bu-
deme čistými plátci, ale v pří-
padě nižšího limitu budeme
do Bruselu odvádět méně.

Uvedená relativní čísla lze
také srovnávat s čistými klad-
nými transfery, které plynuly
z Bruselské pokladny do ze-
mí jako byly Irsko, Španělsko,
Řecko a Portugalsko, které
vstupovaly do EU před námi.
Např. v případě Irska byl
dlouhodobý průměrný čistý
transfer z pokladny EU ve vý-
ši cca 4,7 % ročního HDP,
v případě Španělska, Řecka
a Portugalska to bylo o něco
méně. (V případě Irska to
znamenalo podle JP Morgan
navýšení ročního tempa hos-
podářského růstu o zhruba
o 1,4 %).

Hořká deziluze
Tato čísla naznačují, že roz-

šíření EU o 8 bývalých komu-
nistických zemí a dvě ostrov-
ní ekonomiky přišlo EU ve
srovnání s tím, co původní EU
stála předcházející rozšíření
o alespoň částečně srovnatel-

Berme to realisticky v úva-
hu při našem chování jako
členské země EU. V daném
případě to při nejmenším
znamená neočekávat praktic-
ky žádný významnější čistý
přísun peněz z Bruselu
k nám, nemást občany faleš-
nými čísly o penězích, které
jsou údajně pro nás k dispozi-
ci v Bruselu, ať už z krátkozra-
kých politických důvodů
a/nebo, což je možná ještě
horší, z nevědomosti. Na dru-
hé straně nám to dává silné
argumenty pro radikální
změny v daňové politice pod-
porující zdravý hospodářský
růst apod.

Éra velkorysejšího pře-
rozdělování prostřednictvím
bruselské pokladny je nená-
vratně za námi a ekonomické
přínosy z členství v EU musí-
me (stejně jako v období
před deseti lety) vidět a hle-
dat jinde než v penězích
z Bruselu.

Náš zájem pro novou 
rozpočtovou periodu EU 

na roky 2007–13 musí být,
aby celkový rozpočet EU 

byl na úrovni 1 % HDP EU 25,
jak to navrhuje  „gang“
čistých přispěvatelských 

zemí, a nikoliv jak to 
navrhuje Evropská komise 

na úrovni 1,24 % HDP.

né země, mimořádně levně.
Za peníze z Bruselu tak jako
některé z uvedených s námi
srovnatelnějších zemí si roz-
hodně infrastrukturu nepo-
stavíme. A když ano, tak jen za
ty, které jsme tam poslali.

Tento text není o škarohlíd-
ství či o pozdním prozření
jednoho z bývalých ministrů,
jenž podporoval naši žádost
o vstup do EU, kterou Václav
Klaus jako premiér české vlá-
dy odevzdal v lednu 1996 do
rukou italského premiéra.
Nezapomínejme, že v deseti-
letém mezidobí se ekonomic-
ká situace uvnitř EU podstat-
ně změnila k horšímu a hlavní
přispěvatelské země do roz-
počtu EU mají významné pro-
blémy se strukturálními defi-
city jejich rozpočtů a s výkon-
ností jejich ekonomik vůbec.
To významně snižuje jejich
ochotu i schopnost odvádět
čistý transfer do bruselské
pokladny.

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 36/2005 „Proč skomírá evropská eko-
nomika“ s předmluvou Václava Klause. Do sborníku při-
spěli Robert Holman, David Marek, Luděk Urban, Eva
Zamrazilová, Martin Jahn, Kamil Janáček, Vladimír
Tomšík, Hynek Fajmon, Petr Mach, Filip Drapák,
Josef Jílek, Miroslav Ševčík a Dušan Tříska. Editorem
sborníku je Marek Loužek. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 126 stran.

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

■
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Román, jakým je „State of
Fear“, v němž je vyjádřeno to-
lik divergentních názorů,
může vést čtenáře k otázce,
kde přesně se nachází postoj
jeho autora. Věnoval jsem
čtení textů se zaměřením na
problematiku životního pro-
středí tři roky, což je sám
o sobě hazardní podnik. Měl
jsem možnost vidět mnoho
statistických dat a přemýšlet
o mnoha názorech. Z toho či-
ním tyto závěry:

– O každém z aspektů ži-
votního prostředí, o jeho mi-
nulosti i o současném stavu,
o tom, jak ho zachovat a chrá-
nit, víme překvapivě málo.
V každé diskusi všechny stra-
ny sporu zveličují rozsah exi-
stujících znalostí i míru jejich
nespornosti.

Michael Crichton
americký spisovatel

Poselství knihy  „State of Fear“*

nacházet za 100 let, je lepší
nebo horší než odhad koho-
koli jiného. (Nemůžeme „sta-
novit“ budoucnost, ani ji
„předpovědět“. To jsou eufe-
mismy. Můžeme pouze dělat
odhady. I kvalifikovaný od-
had je stále jen odhadem.)

že bude počet lidí ve světě
nižší a že si lidé budou moci
více užívat nenarušené příro-
dy než můžeme my dnes.
Nemyslím si, že bychom si
o ně měli dělat starosti.

– Dnešní, téměř hysterické
zaobírání se ekologickou bez-
pečností je v nejlepším přípa-
dě plýtváním zdrojů a překáž-
kou v rozvoji lidského ducha
a v nejhorším případě po-
zvánkou k totalitarismu.
Veřejná osvěta je zoufale po-
třebná. 

– Činím také závěr, že vět-
šina environmentálních he-

sel (jako je trvale udržitelný
rozvoj nebo princip preven-
ce) má za následek udržová-
ní ekonomických výhod Zá-
padu a že tato hesla vůči roz-
vojovým zemím představují
novodobý imperialismus. Je
to půvabný způsob, jak říci:
„My už to svoje máme a ne-
chceme, abyste vy dostali to
vaše, protože pak byste způ-
sobili příliš mnoho znečiš-
tění.“

– Věřím, že lidé mají dobré
úmysly. Velmi se ale bojím
korozivního vlivu předpoja-

Nikdo neví, do jaké míry je
současné oteplování přírodním

fenoménem a nikdo neví, 
do jaké míry je současné

oteplování způsobeno 
člověkem.

– Domnívám se, že část po-
zorovaného oteplování zem-
ského povrchu nakonec bu-
de přisouzena lidské aktivitě.
Domnívám se ale, že hlavní
dopad lidské činnosti bude
pocházet z využívání zemské-
ho povrchu a že vliv změn
v atmosféře bude malý.

– Před tím, než začneme na
základě klimatických modelů
dělat nákladná politická roz-
hodnutí, bylo by rozumné
požadovat, aby tyto modely
dobře předpovídaly teploty
nejméně na deset let dopře-
du. Na dvacet let by to bylo
lepší. 

– Myslím si, že je poněkud
zvláštní, po dvou stoletích fa-
lešných poplachů, věřit v hro-
zící nedostatek zdrojů. Ne-
vím, zda se má dnešní víra
v hrozící nedostatek zdrojů
připisovat neznalosti histo-
rie, sklerotickému dogma-
tismu, nezdravému obdivu
k Malthusovi nebo pouhé pa-
ličatosti, ale je to zjevně něco,
co se v lidských úvahách stále
opakuje.

– Existuje mnoho důvodů
posouvat se od užívání fosil-
ních paliv. V příštím století to
jistě uděláme, a to i bez legis-
lativy, finančních stimulů,
konzervačních programů ne-
bo nekonečného kňučení ši-
řitelů strachu. Pokud vím, na
začátku dvacátého století ni-
kdo nemusel zakázat koň-
skou dopravu.

– Domnívám se, že lidé ro-
ku 2100 budou mnohem bo-
hatší než jsme my, že budou
spotřebovávat více energie,

* Závěrečná poznámka autora ke knize
„State of Fear“, HarperCollins Publishers,
2004, s. 569-573. Přeložila Hana Kůrová

Je poněkud zvláštní, po dvou
stoletích falešných poplachů,

věřit v hrozící nedostatek 
zdrojů. 

▲

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Marka
Loužka „Populační eko-
nomie“, která se zabývá
aktuálním problémem:
proč se rodí u nás i na
Západě málo dětí a zda mů-
že stát tento fakt změnit.
Studie nastiňuje makroe-
konomické aspekty porod-
nosti, mikroekonomické
základy reprodukčního
rozhodování, historii po-
pulačních politik a teore-
ticky a empiricky testuje
účinnost pronatalitních
politik. Jejím závěrem je,
že propopulační politika je

neúčinná, nebo účinná pouze krátkodobě. Předmluvu ke
knize napsal Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 152 stran.

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

CEP nabízí studii „Vyčer-
pání zdrojů – skvěle
prodejný mýtus“ z pera
známého českého ekono-
ma Mojmíra Hampla.
Knížka se zabývá vzta-
hem ekonomie a přírod-
ních zdrojů, zkoumá
skeptické názory o vyčer-
pání zdrojů a dokazuje je-
jich mylnost. Malthu-
siánství a ekologismus
jsou podle autora spoje-
né nádoby. Na konceptu
„prověřených zásob“ a
podceňování růstu pozná-
ní Hampl ukazuje, proč
vyčerpání nemusí děsit.

K publikaci napsal předmluvu Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 68 stran.

– Množství oxidu uhličité-
ho v atmosféře narůstá a
pravděpodobnou příčinou
tohoto jevu je lidská aktivita.

– Nacházíme se v průběhu
trendu přírodního oteplová-
ní, který začal asi v roce
1850, kdy jsme se vymanili
ze 400 let trvající ledové klet-
by, známé jako „malá doba le-
dová“.

– Nikdo neví, do jaké míry
je současné oteplování pří-
rodním fenoménem a nikdo
neví, do jaké míry je součas-
né oteplování způsobeno člo-
věkem.

– Nikdo neví, bude-li otep-
lování pokračovat i v příštím
století. Počítačové modely se
liší v rozmezí 400 procent,
což je de facto důkazem toho,
že nikdo neví nic určitého.
Kdybych ale měl udělat od-
had - což je v podstatě jediná
věc, kterou všichni dělají - ře-
kl bych, že vzestup teploty
bude 0.812436 stupně Celsia.
Neexistuje žádný důkaz
o tom, že můj odhad toho,
v jakém stavu se bude svět
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tosti, systematického zkre-
slování myšlenek, síly víry
v lidský rozum, skrývání
osobního zájmu a nemožnos-
ti vyhnout se nezamýšleným
důsledkům.

– Mám větší respekt vůči li-
dem, kteří dokáží změnit
svůj názor po získání nových
informací, než vůči těm, kte-
ří lpí na názorech, které za-
stávali před třiceti lety. Svět
se mění. Snílkové a fanatici
ne.

– Během třiceti pěti zvlášt-
ních let, které uplynuly od
zrodu environmentálního
hnutí, prošla věda převrat-
nou revolucí. Tato revoluce
přinesla nové pochopení ne-
lineární dynamiky, teorie slo-
žitých systémů, teorie chaosu
a teorie katastrof. Trans-
formovala způsob, jakým pře-
mýšlíme o evoluci a o ekolo-
gii. A tyto, dávno nenové ide-
je téměř nepronikly do myš-
lení environmentálních akti-
vistů, kteří se zdají být nepo-
chopitelně fixováni na kon-
cepty a rétoriku sedmdesá-
tých let.

čovými obrazovkami. Potře-
bujeme více vědců a mno-
hem méně právníků.

Mám větší respekt vůči lidem,
kteří dokáží změnit svůj názor
po získání nových informací,

než vůči těm, kteří lpí 
na názorech, které zastávali

před třiceti lety. Svět se mění.
Snílkové a fanatici ne.

– Nemáme ani nejmenší
potuchu o tom, jak zachovat
to, co nazýváme nedotčenou
přírodou a bylo by více než
dobré zkoumat to v terénu
a pochopit, jak s tím zachá-
zet. Nevidím žádné důkazy
o tom, že by byl takový vý-
zkum prováděn pokorným,
racionálním a systematickým
způsobem. Proto nevěřím, že
v 21. století nastane „wilder-
ness management“. Obviňuji
environmentální organizace,
stejně tak jako developery
a naftaře. Ve svých důsled-
cích neexistuje žádný rozdíl
mezi chamtivostí a nekompe-
tencí.

– Potřebujeme nové envi-
ronmentální hnutí, s novými
cíly a novou organizací.
Potřebujeme více lidí, kteří
budou pracovat v terénu,
v samotném životním pro-
středí a méně těch za počíta-

Dnešní, téměř hysterické
zaobírání se ekologickou 

bezpečností je v nejlepším 
případě plýtváním zdrojů

a překážkou v rozvoji 
lidského ducha a v nejhorším

případě  pozvánkou 
k totalitarismu. 

dotací závisí na dodání vý-
sledků, které si donátoři pře-
jí. Výsledkem je to, že „stu-
die“ environmentálních or-
ganizací jsou zrovna tak
zkreslené a podezřelé jako
„studie“ průmyslové. I vládní
„studie“ jsou ovlivněné tím,
kdo zrovna vede minister-
stvo nebo celou administra-
tivu. Žádné politikaření by
v tom nemělo hrát roli.

– Jsem si jistý, že ve světě je
příliš mnoho jistoty.

– Já osobně zažívám hlubo-
kou radost z pobytu v příro-
dě. Moje nejšťastnější dny

v roce jsou ty, které trávím ve
volné přírodě. Přeji si, aby to-
to životní prostředí bylo za-
chováno pro další generace.
Nejsem spokojen s tím, že bu-
de zachováno „v dostateč-
ném množství“ nebo „dosta-
tečně odborně“. Zastávám
i závěr, že skupina „zneuživa-
telů životního prostředí“ za-
hrnuje jak environmentální
organizace, tak vládní organi-
zace, tak i velký business.
Všichni mají shodně neutěše-
né výsledky.

Všichni mají program.
Kromě mne.

NABÍZÍME

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

CEP doporučuje sbor-
ník číslo 32/2004 „Trva-
le udržitelný rozvoj“, do
něhož přispěli ministr
životního prostředí Li-
bor Ambrozek, ekono-
mové Mojmír Hampl a
René Hladík, novinář
Ivan Brezina, posla-
nec Martin Říman, dá-
le Petr Mach a Marek
Loužek. V příloze jsou
přetištěny články Vác-
lava Klause o životním
prostředí z let 2000 až
2002. Předmluvu ke
sborníku napsal Václav
Klaus. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

CEP nabízí sborník čís-
lo 37/2005 „Americké
prezidentské volby“, je-
hož těžiště tvoří vystou-
pení na semináři o lis-
topadových volbách
v USA. Do sborníku při-
spěli amerikanista Mi-
loš Calda, publicista
Jefim Fištejn, polito-
log Radek Kohl, Jiří
Payne ze sdružení Eu-
roatlantis, Petr Mach
z CEPu, Jeremy Rifkin
z Foundation on Econo-
mic Trends a Michael
Mina z Republikánské
strany Ohio. V příloze
sborníku jsou uvedeny
postavení prezidenta

USA, přehled všech amerických prezidentů a výsledky vo-
leb. Editory jsou Petr Mach a Dina Chmaitilliová.
Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran.

– Nemůžeme doufat v kon-
trolu, regulaci a řízení tak slo-
žitého systému, jakým je ži-
votní prostředí, skrze soudní
spory. Jeho stav můžeme
změnit pouze dočasně - obvy-
kle přes prevenci něčeho -
s výsledky, které nedokážeme
předpovědět a konec konců
ani kontrolovat.

– Nic není z podstaty více
politické než námi sdílené
přírodní prostředí, a nic ne-
ní více poškozováno loajál-
ností k jedné jediné politické
straně. Přesně z toho důvo-
du, že životní prostředí je
sdílené námi všemi, nemůže
být majetkem jedné frakce
na základě jejich vlastních
ekonomických či estetických
preferencí. Dříve či později
opoziční frakce převezme
moc a stará politická opatře-
ní budou změněna. Stabilní
management životního pro-
středí vyžaduje poznání, že
všechny postoje mají své mís-
to: postoje fanoušků sněž-
ných skútrů a rybářů s muš-
kou, špinavých motorkářů
a výletníků, developerů a
ochránců přírody. Tyto po-
stoje jsou v konfliktu a jejich
neslučitelnost je nevyhnutel-
ná. Slaďování nekompatibil-
ních cílů je ale pravou funkcí
politiky.

– Zoufale potřebujeme ne-
stranický, „slepý“ dotační
mechanismus, který povede
výzkum směřující k možné
aplikaci v politice státu.
Vědci jsou si až příliš vědo-
mi toho, pro koho pracují.
Ti, kteří financují výzkum -
ať už jde o farmaceutickou
firmu, vládní agenturu nebo
environmentální organizaci
- mají vždy na mysli jistý vý-
stup. Financování výzkumu
téměř nikdy není s otevře-
ným koncem a nezaujaté.
Vědci vědí, že pokračování

■
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Vedle neúspěchu lisabon-
ské strategie a neprosazené
liberalizace služeb naplňuje
ekonomické rubriky posled-
ních týdnů změkčení fiskál-
ních pravidel EU. Proč veřej-
né finance v EU i dalších zá-
padních zemích vykazují
sklon ke schodkům? Jak se
stavět k nedávnému změkče-
ní Paktu stability? Nechovají
se velké země jako černí pasa-
žéři a nepřenášejí náklady na
ostatní členy EU?

Politický cyklus
Veřejné finance se ocitly

v paradoxu: ačkoli se zlepšují
techniky managementu ve-
řejných financí, jejich celko-
vá bilance se spíše zhoršuje.
Podle optimistů by v rovno-
váze na politickém trhu vlád-
ní deficity neměly existovat.
Jenže opak je pravdou.
Ekonomická teorie, zejména
tzv. teorie veřejné volby, při-
nesla pokrok ve zjištění, proč
politický cyklus může ze své
podstaty vytvářet neefektivní
stavy veřejných financí.

Schodky jsou důsledky ra-
cionální reakce politických
aktérů na poptávku voličů.
Pravice usiluje především
o nízké daně; v situaci vyso-
kých výdajů k tomu slouží
rozpočtový deficit. Naopak
levice usiluje především o vy-
soké výdaje; v situaci relativ-
ně nízkých daní k tomu po-
slouží rovněž rozpočtových
deficit. Realita proto bude
přinášet deficit bez ohledu
na fakt, že obě strany formál-
ně dávají přednost rozpočto-
vé rovnováze.

Ani ostrá volební soutěž
nezaručuje rovnováhu veřej-
ných financí. Teorém středo-
vého voliče ukazuje, proč se
levicová i pravicová strana
posunují do středu, aby maxi-
malizovaly volební zisky. To
se projevuje zejména v systé-
mech dvou stran (Británie,
USA), ale v praxi i v politice
evropských koaličních vlád,
které jsou z podstaty věci
kompromisem mezi různými
programy politických stran.

Umíráček nad paktem stability*

* Přednáška pro Mladé konzervativce,
VŠE v Praze, 27. dubna 2005.

Není divu, že utvořit koali-
ci, která by měla zisk z refor-
my veřejných financí, je té-
měř nadlidský úkol. Každá
strana se liší v představě, jak
reformu provést. Ačkoli exis-
tuje shoda v tom, že status
quo je oboustranně nevýhod-
ný, neznamená to ještě, že se
strany opravdu pokusí tento
stav změnit. Pokud totiž udě-
lají reformu financí volebním
tématem, riskovaly by, že zví-
tězí protistrana a provede
svoji reformu.

vomocí na fiskální výbor, kte-
rý by podobně jako centrální
banka byl nezávislý na vládě.
Toto řešení však naráží na
problém demokratického de-
ficitu.

V roce 1974 zavedly USA do
rozpočtového plánování střed-
nědobý výhled, aby provázaly
příjmy a výdaje v delším hori-
zontu. V roce 1982 se objevil
první návrh zákona o vyrov-
naném rozpočtu, který schvá-
lil Senát, ale nikoli Sněmovna
reprezentantů. V roce 1985
byl přijat Gramm-Rudmanův
zákon o snížení deficitu, pod-
le něhož měl schodek v prů-
běhu pěti let klesnout až k vy-
rovnanému rozpočtu. To se
však v praxi nesvědčilo, pro-
tože mezitím byly upravová-
ny podmínky platnosti zá-
kona.

V roce 1990 byl v USA
předložen další zákon o vy-
rovnaném rozpočtu, k jehož
schválení scházelo pouhých
sedm hlasů ve sněmovně re-
prezentantů. V roce 1995 při-
šel další pokus, kdy zákon ne-
prošel v americkém Senátu
o jediný hlas. Důvod, proč se
dosud zákon o vyrovnaném
rozpočtu nepodařilo prosa-
dit, spočívá v obrovské síle
partikulárních zájmů, která
stojí proti úsilí o fiskální kon-
solidaci.

Všechna fiskální pravidla
navrhovaná v dobré víře teo-
retickými ekonomy čelí
v praxi problému, jak překo-
nat různorodou zájmovou
opozici. Opozice pochází ze
strany expertů, kteří investo-
vali lidský kapitál do obhajo-
by statu quo. K tomu se při-
dává tlak byrokracie na mi-
nisterstvech, která bojuje
o to, aby škrty nepostihly prá-
vě ji. Prosadit proto vyrovna-
ný rozpočet proti takové zá-
jmové koalici je nesmírně ob-
tížné.

Pakt stability
Fiskální pravidla v EU vy-

cházejí z tzv. maastrichtských
kritérií, která před vstupem
do eurozóny definují kromě
cenové, kurzové a úrokové
stability i dvě fiskální krité-
ria: poměr plánovaného či
skutečného schodku veřej-
ných financí nemá překročit

3 % HDP a poměr veřejného
dluhu v běžných cenách ne-
má přesáhnout 60 % HDP.
Výjimky však platí pro přípa-
dy, kdy se tyto indikátory do-
statečně snižují a blíží se
uspokojivým tempem k refe-
renční hodnotě.

Tato kritéria byla potvrze-
na v tzv. Paktu stability v roce
1997, v němž se členské ze-
mě zavázaly, že ve střednědo-
bém horizontu dosáhnou vy-
rovnaného nebo přebytkové-
ho rozpočtu. Evropské komi-
si a Radě mají každoročně
předkládat programy stabili-
ty. Státy s dočasnou výjimkou
pro zavedení eura a ty, které
se neúčastní třetí fáze hospo-
dářské a měnové unie, mají
povinnost předkládat tzv.
konvergenční programy.

Fakt, že v definici fiskál-
ních pravidel existovaly již
dříve  „únikové klauzule“, kte-
rá ve svém důsledku změkčo-
valy závaznost tvrdých čísel-
ných mantinelů, příliš ne-
podporuje názor, že by tato
pravidla byla příliš rigidní
a svazující. Problém není v sa-
motné existenci těchto výji-
mek, nýbrž spíše v tom, že
ani po deseti letech rozpo-
čtových pravidel nebyl přes-
ně konkretizován jejich ob-
sah.

Neujasněný a benevolentní
systém Paktu stability umož-
ňuje velkým členským státům
jako Německo a Francie vyu-
žívat sílu vůči ostatním čle-
nům EU. Když např. vládní
schodek v SRN v letech 2003
a 2004 narostl nad 3 % HDP,
navrhla Komise zavedení
sankcí. Ačkoli SRN hlasovat
nemohla, Francie, Itálie
a Británie spolu s několika
malými zeměmi stačili v Radě
zablokovat zavedení sankcí.

Rovněž Francii, která rov-
něž od roku 2003 překračuje
povolená 3 % HDP, se podaři-
lo zablokovat zavedení sank-
cí. Hlasovací koalice v Radě
byla identická, s jediným roz-
dílem: když nemohla hlasovat
Francie, podpořilo ji na
oplátku Německo. Benevo-
lentní zacházení s Němec-
kem a Francií v případě poru-
šení Paktu stability ostře kon-
trastuje s přísným postojem

▲

Marek Loužek
Centrum pro ekonomiku a politiku

Všechna fiskální pravidla 
navrhovaná v dobré víře 

teoretickými ekonomy čelí
v praxi problému, jak překonat
různorodou zájmovou opozici. 

Rozpočtové deficity se nej-
více kumulují kvůli zpoždění
fiskálních reforem v koalič-
ních vládách. Strany se snaží
dotlačit protivníka, aby pro-
vedl nepopulární opatření.
Protože navzájem neznají
ochotu ustupovat, postupně
zhoršují situaci, až jednomu
z nich dojde trpělivost. K ur-
čité stabilizaci nakonec do-
chází, ale opožděně. Pokud
jsou voliči apatičtí, může na-
stat zpomalení, nebo dokon-
ce zastavení reforem.

Fiskální pravidla
V 60. a 70. letech 20. století

vznikla teoretická opozice
proti neokeynesiánskému
plýtvání - nová klasická mak-
roekonomie, ekonomie stra-
ny nabídky i teorie veřejné
volby. Převládl názor, že
smysluplnější než diskreční
zásahy politické autority, kte-
ré vedou k rozkolísání hospo-
dářského cyklu, jsou jasná
fixní pravidla. To platí nejen
pro měnovou, ale i pro roz-
počtovou politiku.

Ke nejznámějším rozpočto-
vým pravidlům patří pravidlo
vyrovnaného rozpočtu, sta-
novení limitů pro výdaje stát-
ního rozpočtu či zavedení
horního limitu pro státní
dluh či jeho podíl na HDP.
Někteří dokonce navrhují
originální institucionální ře-
šení - delegaci určitých pra-
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PŘEDPLATNÉ
CEPU 

Nejjednodušší způsob, jak za výhodnou 
cenu dostávat pravidelně Newsletter, 

sborníky CEPu a pozvánky na semináře

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  N A :

www.cepin.cz • tel. 222 192 406

vůči Řecku, Portugalsku či
Irsku.

Je třeba přiznat, že zavede-
ní maastrichtských kritérií
přispělo pozitivně k fiskální
konsolidaci EU. Za příznivým
globálním vývojem se však
skrývá různý vývoj dílčích ná-
rodních fiskálních politik.
Zatímco zejména malé země
se s nároky evropských fiskál-
ních pravidel dokázaly úspěš-
ně vypořádat, velké země tuto
příležitost promeškaly a dáva-
jí špatný příklad ostatním.

Změkčení
a politické důsledky

Dosavadní zkušenosti s vy-
nucovacími mechanismy ne-
jsou nejlepší. Problém není,
že by tyto mechanismy ne-
existovaly. Spíše jsou ve ztrá-
tě politické vůle k dalšímu
prosazování nezbytné fiskál-
ní konsolidace, která výrazně
rozrušila politickou snahu
dodržovat dříve přijaté závaz-
ky. Selhala jednoznačně Rada
ministrů, která nedokázala
všechny hříšníky přinutit ke
správnému chování.

Evropský soudní dvůr roz-
hodl ve věci stížnosti Evrop-
ské komise proti zástupcům
členských států, kteří zabrá-
nili standardnímu průběhu
sankcí proti SRN a Francii.
Soudci sice na jedné straně
konstatovali rovnost člen-
ských států před unijními
smlouvami; na druhé straně
potvrdili rozhodovací právo
Rady ministrů, v níž mají vel-
ké státy větší počet hlasů. S fi-
nančními sankcemi a plně-
ním závazků si proto velké
státy nemusejí dělat starosti.

Pesimismus ohledně další-
ho vývoje Paktu potvrdil i ne-
dávné rozhodnutí Evropské
rady z 22.-23.března 2005
v Bruselu. Bylo dohodnuto, že
základní limit rozpočtového
schodku na 3 % HDP a scho-
dek veřejného dluhu na 60 %
HDP zůstane nezměněn: po-
rušení rozpočtových pravidel
bude i nadále následováno va-
rováním Komise a doporuče-
ním, v jakém časovém hori-
zontu a jak by měl být nepovo-
lený deficit narovnán.

Na druhou stranu bylo do-
hodnuto, že sankce nebudou
uvaleny, jestliže porušení da-
ných pravidel bude malé a do-
časné a finance budou použi-
ty na alespoň jeden z následu-

jících účelů: pečování o stabi-
litu; dosažení evropských po-
litických cílů, především sjed-
nocení Evropy; investice do
vzdělání, inovací, vývoje a bo-
je proti nezaměstnanosti; ve-
řejné investice; snižování za-
dlužení a penzijní reforma.

Zatímco zejména malé země
se s nároky evropských 

fiskálních pravidel dokázaly
úspěšně vypořádat, velké 

země tuto příležitost 
promeškaly a dávají špatný

příklad ostatním.

Při existenci společné 
měny necítí jednotlivé vlády
přímou odpovědnost za její

stabilitu a chovají se 
jako „černí pasažéři“:

Nekonečný seznam výji-
mek, na který se fiskální krité-
ria Paktu stability a růstu ne-
vztahují, vyvolává pochybnos-
ti. Jde o tak dlouhý výčet, že se
pod něj dá při troše šikovnosti
zahrnout polovina rozpočto-
vých výdajů, včetně výdajů na
sjednocení Německa apod.
Skandální je, že zatímco pravi-
dla paktu stability určená pro
členy eurozóny se změkčila,
maastrichtská kritéria, která
mají splnit zájemci o zavedení
eura, zůstávají stejná.

Důvody k obavám
Obavy před rozvolněním

fiskální disciplíny v EU jsou na
místě z několika důvodů.
Jednak role rozpočtové politi-
ky stoupla v situaci, kdy člen-
ské státy ztratily možnost auto-
nomně používat nástroje mě-
nové politiky. Dříve bylo mož-
né využívat měnový kurz či
diskontní sazby k ovlivňování
hospodářských veličin. Dnes,
kdy měnovou politiku provádí
Evropská centrální banka ve
Frankfurtu, není po ruce nic ji-
ného než fiskální politika.

Za druhé, při existenci spo-
lečné měny necítí jednotlivé
vlády přímou odpovědnost za
její stabilitu a chovají se jako
„černí pasažéři“: projevují sil-
nější sklon k tomu, aby problé-
my řešily rozpočtovým schod-
kem. Využívají faktu, že nega-
tivní dopady jejich plýtvavé
expanzivní politiky se rozředí
na celé území unie, zatímco se
mohou těšit ze společných vý-
hod cenové stability.

Za třetí, značný rozsah emi-
tovaných dluhopisů, jimiž
vláda svůj deficit kryje, pove-
de na kapitálovém trhu, kde
se tyto obligace umisťují,
k omezení přímých investic

a tlaku na růst úrokových sa-
zeb. To je standardní efekt vy-
tlačování. Ať už jsou dluhopi-
sy ke krytí schodků vydány
v národních měnách či eu-
rech, vytlačuje to přímo do-
mácí investice a podlamuje
hospodářský růst.

Za čtvrté, Evropská centrál-
ní banka nebude nečinně při-
hlížet, ale bude se snažit napl-
nit svůj hlavní cíl - udržet ce-
novou stabilitu. Pokud by roz-
volnění fiskální disciplíny
ohrožovalo stabilitu eura, ne-
bude váhat a zpřísní měnovou
politiku. Zvýšení úrokových
sazeb či povinných minimál-
ních rezerv v eurozóně by -
přinejmenším krátkodobě -
utlumilo hospodářský růst
a zvýšilo nezaměstnanost.

Měl pravdu bývalý předse-

se při pokutování ze strany
Evropské komise žádné zastá-
ní nedostane, je nepříjemný.
Evropská unie by měla hledat
skutečné příčiny bobtnání
veřejných výdajů a narůstání
schodků - varovat před zao-
patřovacím státem.

Politické odkládaní nezbyt-
ných fiskálních reforem je
nejlepší cestou k tomu, že
stav veřejných financí se bu-
de dále zhoršovat. Není vy-
loučeno, že černé pasažérství
velkých členů EU nakonec
zohlední finanční trhy. V pří-
padě dalšího strkání hlavy do
písku a ignorování evident-
ních fiskálních problémů
mohou finanční trhy začít vy-
žadovat vyšší cenu za finan-
cování závazků těchto vlád.

*
Je ironií osudu, že rozpoč-

tovým Paktem stability chtě-
lo Německo vyvézt do zbytku
Evropy svou  „kulturu stabili-
ty“. Je to přitom právě SRN,
která překročila klíčové pra-
vidlo již poněkolikáté. K opa-
kovanému porušení vymeze-
ných závazků došlo v posled-
ních letech zejména ze strany
velkých evropských států.
Oficiálně však nikdo pomalý
zánik Paktu stability přiznat
nechce a Brusel utvrzuje ve-
řejnost, že pravidla stále platí.

Poslední vývoj dosvědčuje,
že Němci a Francouzi - ačkoli
vehementně požadují od
ostatních členů unie ústupky
v oblasti zahraniční a bezpeč-
nostní politiky – nejsou ochot-
ni nést své náklady evropské
integrace. Prosazují vyšší daně
a bojkotují liberalizaci obcho-
du se službami uvnitř EU.
Jejich změkčování Paktu stabi-
lity vede k narušení důvěry-
hodnosti měnové unie i celé-
ho evropského projektu.

da Komise Romano Prodi,
když řekl, že Pakt stability je
stupidní? Deziluzi je možné
mít z chování velkých člen-
ských států, nikoli Paktu sta-
bility jako takového. Tvrdé
lpění na 3 % limitu vede vlá-
dy k tomu, aby se uchylovaly
ke  „kreativnímu“ účetnictví
(prodej vysílacích licencí,
zpětné revize fiskálních dat
apod.). Zejména se to děje
v situaci, kdy odchylky v řádu
několika málo desetin pro-
centa jsou pod úrovní statis-
tické chyby.

Na druhé straně velké státy
nemohou překračovat třípro-
centní hranici schodku veřej-
ných rozpočtů, aniž by vyvo-
laly odpor menších zemí.
Hořký pocit, že malému státu ■
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ZPRÁVY ZE SEMINÁŘE

NABÍZÍME

CEP nabízí zájemcům spe-
ciální sborník „Benešovy
dekrety“ číslo 18/2003.
Obsahuje předmluvu Vác-
lava Klause, přednášky
Václava Pavlíčka, Jind-
řicha Dejmka a Jiřího
Weigla a rozsáhlou doku-
mentární přílohu: I. Mni-
chovská dohoda a její 
následky, II. Mezinárodní
smlouvy o poválečném
uspořádání, III. Dekrety
prezidenta republiky,
IV. Mezistátní smlouvy po
druhé světové válce
a V. Nález českého Ústav-
ního soudu k dekretům. 

Cena na dobírku 89 Kč, 183 stran.

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

60 let od konce druhé světové války
Ve čtvrtek 12. května uspo-

řádalo Centrum pro ekono-
miku a politiku seminář „Še-
desát let od konce druhé svě-
tové války“. Na panelu, který
moderoval prezident Václav
Klaus, vystoupili dnešní zá-
stupci čtyř tehdy válčících ze-
mí: velvyslanec Spojených stá-
tů amerických William J. Ca-
baniss (zastoupený Kennet-
hem Hillasem), velvyslankyně
Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska
Linda Duffield, velvyslanec
Ruské federace Alexej L. Fe-
dotov a velvyslanec Spolkové
republiky Německo Michael
Libal.

William J. Cabaniss
v příspěvku, který přednesl
tajemník Kenneth Hillas, nej-
dříve připomněl osvobození
západních Čech jednotkami
generála Pattona. Konec vál-
ky byl testem nezávislosti
a suverenity; ve střední a vý-
chodní Evropě však trvala de-
mokracie pouze krátce, na
skutečnou svobodu si musela
počkat další čtyři desetiletí.
Prezident George Bush to vy-
jádřil přiléhavě, když řekl, že
střední a východní Evropa
upadla do nového zajetí. Vel-
vyslanec ocitoval řeč prezi-
denta Roosevelta o arzenálu

demokracie z roku 1940.
Vyzdvihl tři hlavní pilíře ame-
rické zahraniční politiky po
druhé světové válce: Mar-
shallův plán, NATO a OSN.

Linda Duffield uchopila
konec druhé světové války
Churchillovými slovy z roku
1953 „triumf a tragédie“, kte-
rá vyjadřovala na jedné straně
radost z osvobození, na druhé
straně pocit deziluze v éře
studené války. Studená válka
rozdělila Berlín, Německo,
Evropu a sovětizovala střední
a východní Evropu. S odvolá-
ním na George Bushe prohlá-
sila, že Jalta byla pokračová-
ním tradice Mnichova a paktu
Molotov-Ribbentrop. Západní
Evropa po druhé světové vál-
ce byla ve znamení ekonomic-
ké a politické integrace. Ko-
munismus padl, protože ne-
fungoval ekonomicky ani po-
liticky.

Podle Alexeje Fedotova
neztratily výsledky a poučení
z války nic na své aktuálnosti.
Fašismus představoval největ-
ší hrozbu lidstvu ve 20. stole-
tí. Zapomenout dějiny zname-
ná si je zopakovat. SSSR hrál
hlavní roli v protifašistickém
odboji – vedle USA, Velké Bri-
tánie a Francie. Dějiny nelze
přepisovat. Velvyslanec oce-

nil historické smíření mezi
Ruskem a Německem. Fe-
dotov vyzdvihl roli OSN
v podpoře míru na světě.
Ačkoli i OSN potřebuje refor-
my, zůstává hlavním garan-
tem bezpečnosti světa.

Michael Libal rozebral vy-
rovnávání se s nacistickou mi-
nulostí a vývoj „historické pa-
měti“ v Německu. Z dnešního
hlediska nemůže jít o to, aby
děti byly konfrontovány s vi-
nou; žádného z nich se netý-
ká. Dějiny však zavazují potla-
čit každou formu rasismu
a xenofobie. Podle Libala ne-
žijeme již v době Jalty a Po-
stupimi, nýbrž v době Hel-
sink a Maastrichtu. Je však jas-
né, že Německo je historicky
odpovědné za nacistické zlo-
činy. Cenou za hitlerovskou
expanzi bylo pozdější rozdě-
lení Německa.

V diskusi vyslovil Miloslav
Bednář obavu, zda dnes
v Německu ve výkladu druhé
světové války nepřevládá spí-
še „kultura obětí“ než „kultu-
ra viny“. Dušan Tříska se ze-
ptal, zda dohody za druhé
světové války jednoznačně
předznamenaly budoucí roz-
dělení Evropy, nebo si země
střední a východní Evropy
upadnutí do komunismu zavi-

nily samy. Velvyslanec Srbska
a Černé Hory Alexandar Ilič
položil otázku, zda Jalta byla
vysvobozením, nebo počát-
kem nové tragédie.

Prezident Václav Klaus
označil za diskutabilní otázku
Jalty, která měla rozdělit sféru
vlivu v západní a východní
Evropě. Vyslovil pochybnost,
zda lze realitu německé disku-
se charakterizovat jednoznač-
ně buď jako kult oběti, nebo ja-
ko kult viny. Kritizoval helsin-
ský akt z roku 1979 jako velkou
tragédii, která představovala
dárek Břežněvovi; nesvobodu
ve střední a východní Evropě
spíše posílila než oslabila.

V závěru Linda Duffield vy-
slovila naději, že se z dějin
můžeme poučit; měli bychom
bojovat proti netoleranci
a podporovat svobodu a de-
mokracii. Podle Alexeje Fedo-
tova byla Jalta kompromisem,
s nímž přirozeně nebyly plně
spokojené všechny zúčastně-
né strany; splnila však dobrý
účel. Michael Libal označil
Jaltu za mýtus amerických ne-
okonzervativců a francouz-
ských neogaullistů; neměli
bychom se vymlouvat na
Jaltu, nýbrž na praktickou po-
litiku různých zemí po druhé
světové válce. ML

CEP nabízí knihu Jin-
dřicha Dejmka „Česko-
slovensko, jeho sousedé
a velmoci ve XX. století“
(2002). Autor v ní analyzu-
je zahraniční politiku Čes-
koslovenska, vzestupy a pá-
dy politických utopií a
vztah Československa k Pol-
sku, Německu, Rakousku,
Velké Británii, Francii, USA,
Sovětskému svazu a Rusku.
Součástí knihy je výběrová
bibliografie k zahraniční
politice československého
státu a vývoj MZV a diplo-
macie Československa v le-
tech 1918–1992. 

Cena na dobírku: 239 Kč, 384 stran.



Cíl zákona evidentně nebe-
re ohled na přírodní realitu
České republiky, ač nám to
příslušná směrnice dovoluje.
Nejsme zemí větrných rovin
jako severní Německo, nemá-
me tolik slunečných dnů jako
Španělsko či Itálie, nedispo-
nujeme takovými zdroji geo-
termální energie, aby mohly
mít zásadní význam.

Zákon je spíše výrazem
zbožných přání než výsled-
kem poctivých analýz. Vy-
jadřuje jisté ideologické vidě-
ní světa, kterému se dosud
daří vymykat se z podmínek
tvrdé soutěže idejí, z politic-
ké konfrontace, z kritického
zhodnocení společenskými
vědami. Atmosféra uměle vy-
tvořené politické korektnosti
předem staví kritiky těchto
koncepcí do postavení těch,
kteří si neváží přírodních
zdrojů. A to je nepravda. Je to
všechno daleko složitější.

Zákon tohoto typu nemo-
hu vzhledem ke svému nej-
hlubšímu přesvědčení o jeho
tragickém omylu doprovodit
„do života“ svým podpisem.
Proto ho vracím do Sně-
movny bez veta, ale i bez své-
ho podpisu.
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PODIVNÝ ZÁKON O PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Důvody k mému rozhod-
nutí ponechat zákon ze dne
31. března 2005, o podpoře
výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a o změ-
ně některých zákonů (zákon
o podpoře využívání obnovi-
telných zdrojů) bez podpisu
jsou zhruba následující:

Zákon se tváří jakoby byl
čistou implementací původní
evropské směrnice. I když
jsem přesvědčen, že je sama
tato směrnice výrazem velmi
nemoudrých postojů a velmi
módních mýtů kolem vztahu
ekonomie a ekologie, to není
klíčové. Klíčové je to, že tento
zákon jde zcela zbytečně
a svévolně daleko za tuto
směrnici. Je jejím velmi ex-
tenzívním rozvinutím, a to na-
vzdory faktu, že sama tato
směrnice obsahuje klauzuli,
která České republice dovolu-
je, aby ji - s ohledem na své
přírodní podmínky – nere-
spektovala. Naši tvůrci zákona
tuto možnost nejen nevyužili,
ale do zákona prosadili ještě
více omezení, než které tato
směrnice povinně předepisu-
je. To je první problém.

Druhý je v tom, že je tento
zákon vydáván za zákon eko-
logický, i když s ekologií ne-
má mnoho společného. Patří
plně na půdu ekonomie a či-
ní to s tolika omyly, že by je-
ho autor v žádné zkoušce
z toho předmětu neprošel.
Tvůrci zákona zcela ignorova-
li fakt, že je cena jakéhokoli
ekonomického statku dána
jeho vzácností a že právě ce-
nový mechanismus je tím
nejlepším nástrojem k hospo-
dárnosti a k šetření zdrojů.
Případná větší vzácnost jed-
něch zdrojů zvýší jejich cenu
a tím zajímavost zdrojů ji-
ných, a to mnohem lépe než
jakékoli byrokratické zásahy.

Čistě ekologická argumen-
tace zde také nepřichází
v úvahu. Spalování tzv. obno-
vitelných zdrojů - tedy bioma-
sy, skládkového plynu, kalové-

proto muset být zálohované.
Záložní zdroje budou spotře-
bovávat stejné zdroje, které
tento zákon chce chránit.

Poté, co tvůrci zákona mu-
seli ustoupit z tvrzení, že je
výroba elektřiny z „obnovitel-
ných zdrojů“ efektivní a že
ušetří pracovní síly, vydávají
nyní za klad pravý opak - pra-
covních sil bude zapotřebí
víc, a tím se bude bojovat s lo-
kální nezaměstnaností! To je
absurdní argumentace na
úrovni rozbíječů strojů z 18.
století.

Předkladatelé zákona nebyli
schopni vyčíslit dopad na stát-
ní rozpočet. Je mnoho důvodů
se domnívat, že půjde o miliar-
dy ročně. Spotřebitel i ze
svých daní bude doplácet na
to, že bude mít dražší energii.

Okamžikem platnosti toho-
to zákona se rozběhnou deva-
stující nevratné projekty, kte-
ré zamoří Krušné hory
a Vysočinu obřími stavbami
vrtulí, vytvářejících hluk, ni-
čících reliéf krajiny, zabíjejí-
cích ptáky a zatěžujících své
okolí. Zákon má způsobit, že
se u nás během pěti let zvýší
produkce energie z větru
1551krát!!

ho plynu a bioplynu – vede
k podobným efektům jako
spalování uhlí nebo ropy.
I sám termín obnovitelnosti,
na kterém je celý zákon zalo-
žen, je velmi sporný. Všechny
zdroje jsou svým způsobem
obnovitelné i neobnovitelné.
Ohromné naleziště ropy pod
pouští je podle této podivné
teorie zdrojem neobnovitel-
ným, tři palmy na povrchu
zdrojem obnovitelným. Ropa
přece nepřibývá, zatímco pal-
my (možná) narostou znovu.
Spalme tedy biomasu z palmo-
vého listí a ropu netěžme. Zdá
se to absurdní? Přesně to je
myšlení, kterým je celý zákon
veden. Výčet „obnovitelných
zdrojů“ je poplatný militantní
ekologické propagandě. Vy-
hýbá se jaderné energii, ač
pro to není žádný racionální
argument. Výčet „obnovitel-
ných zdrojů“ postrádá jakou-
koli metodologii, není jasné,
co je od ostatních odlišuje.

Zákon zvýší cenu elektric-
ké energie, protože sankcemi
zatíží levnější a efektivnější
zdroje a producenty i uživa-
tele bude nutit užívat zdroje
dražší. Toto zdražení bude
mít evidentní sociální dů-
sledky.

Bude také velmi pravděpo-
dobně obcházen. Zavádí dvo-
jí ceny energie podle jejího
původu. Na energii ale není
poznat, jakého původu je.
Tento problém – viz kauza
LTO – u nás dobře známe.

Podle tohoto zákona mají
být provozovatelé distribuč-
ních a přenosových soustav
povinni vykupovat elektřinu
z „obnovitelných zdrojů“ za
regulovanou cenu. Takto po-
křivený trh zcela zdeformuje
alokaci investic. Tím bude je-
ho efekt antiekonomický i an-
tiekologický. Z hlediska efek-
tivity energetické báze hos-
podářství jde o spuštění nero-
zumného systému. Prefe-
rované zdroje jsou ze své pod-
staty nespolehlivé a budou

■

Václav Klaus

objednávky na www.klaus.cz

Nakladatelství Knižní klub (Euromedia Group k. s.) nabí-
zí knihu Václava Klause „Rok druhý“. Publikace obsahuje
oficiální projevy prezidenta v roce 2004, projevy při
státních návštěvách, články a eseje, ekonomické texty, vy-
brané dokumenty i střípky z rozhovorů. V příloze je obsa-
žen přehled hlavních akcí prezidenta republiky v roce 2004. 


