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Chci zmínit tři okruhy problémů
1. EU – velmi úspěšný integrační projekt
(zatím)
2. Eurozóna a s ní EU má významný problém
3. ČR má a bude mít významný problém s
čerpáním Evropských fondů.

EU – velmi úspěšný integrační
projekt (zatím)
•

•

•

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření
v roce 2007 tvoří 27 evropských států s 503,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové
populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější
jakoMaastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od
padesátých let. Lisabonskou smlouvou nahradila Evropská unie Evropské
společenství (ES; dříve EHS), čímž získala právní subjektivitu a také vlastnosti ES –
především nadstátnost.
Evropská unie jako integrační celek vykazuje zásadní rozdíly oproti mezinárodním
organizacím, proto je Evropská unie specifickou organizací, jež stojí v jistém smyslu nad
členskými státy, které na ni přenesly některé své svrchované pravomoci.
Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a
růstu hospodářství, zaměstnanosti,konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a
kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní
svobodyvnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále
společné politiky Evropské unie například v oblastech hospodářské soutěže, společné
vnější obchodní politiky a zemědělství.

EU = největší ekonomika světa
podíl na HDP 22,6% na obyvatelstvu 7,3%
Pramen: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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EU – měla má zabránit ´propadu našeho
kontinentu do bezvýznamnosti
http://www.google.com/publicdata/explore?ds
=k3s92bru78li6_&hl=en_US&dl=en_US#!c
type=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met
_y=pppsh&scale_y=lin&ind_y=false&rdim
=world&idim=world:Earth&idim=country:
CZ:DE:FR:RU:GB:CN:US&ifdim=world&
hl=en_US&dl=en_US&ind=false

2. Eurozóna a s ní EU má významný problém
Socializace dluhu, socializace rizika

Zásadní problém současné eurozóny – chybná
rozhodnutí soukromých investorů nejsou
trestána bankrotem, ale převáděna na bedra
daňových poplatníků.
Bankovní ztráty dramaticky zvětšují veřejný
dluh a probíhá odbourávání sociálního státu
Je těžké stoupnout před občany a voliče a říci:
budete utahovat opasky neboť byla učiněna
chybná rozhodnutí v soukromém sektoru a
vy je zaplatíte !!!

A proto řecká lež a jiné
odpoutávání pozornost
Řecká lež nespočívá v tom, že to co se
napsalo Řecku není pravda, většinou to
pravda je, ale že implicitně vnucuje, že ze
stejných důvodů (fiskální nezodpovědnost
státu) mají problémy i jiné země
eurozóny…
Chtělo by to bankroty bank, alespoň těch co
nejsou systémově důležité (Kde jsou
evropští Lehman Brothers???)

V eurozóně probíhá praví opak
Malé banky jsou spojovány s většími, aby
byly dost velké a nemohly padnout.
Platit to budu španělský, německý a další
daňový poplatník, případně ECB co to
promítne do budoucí inflace.
Solidarita, transfery mají smysl, pokud jsou
použity na řešení problémů a ne na jejich
zakrývání a oddalování

Je veřejný dluh tím hlavním
problémem?
Veřejný dluh v roce 2011 v % HDP
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Pramen: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html

Ještě důležitější je zda země
produkuje zboží a služby!
Bilance běžného účtu v roce 2010 v % HDP
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Portugalsko, Řecko, Kypr
potřebují zoufale řešit
konkurenceschopnost
Tu lze krátkodobě zajistit pouze devalvací.
Klasická devalvace znamená výstup z
eurozóny. Ten je démonizován a tak zbývá
pouze tzv. vnitřní devalvace.
Tedy explicitní snižování platů ve veřejném i
soukromém sektoru a dolů též důchody atd.

Při vnitřní devalvaci musí udělat vláda aktivní
kroky: musí snížit platy ve veřejném sektoru,
snížit důchody a jiné sociální dávky.
Lidem se to hodně nelíbí nechápou proč si
mají utahovat opasky, když elita to nedělá. A
navíc žijí v nominální iluzi.
Při klasické devalvaci vystupuje politická
třída jako zachránce. Důchody se reálně sníží
i 30% a vláda „pomůže“ zvýšením
nominálních důchodů o 10%.
A je ZACHRÁNCE

3 scénáře
1. Politická integrace eurozóny či EU27
Teoretická možnost pravděpodobnost se blíží
k nule
2. Rozpad eurozóny na prvočinitele
Nemusela by přežít EU
3. Vytvoření tvrdého jádra, které vytvoří FMF
a bude konvergovat k USE

A co Česká republika?
• Stačí si uvědomit, že naším hlavním
exportním trhem je Německo, respektive
eurozóna a začít se podle toho chovat.
• Naším národním zájmem, je aby eurozóna
ze svých problémů vybředla co nejrychleji,
nejlevněji a bez ohrožení „Jednotného trhu“
Pro začátek Česká republika může významně
pomoci, tím, že udělá 4 následující kroky:

Čím má pomoci naše země
eurozóně:
1. Neškodit!
2. Neškodit!
3. Neškodit!
4. Podepsat fiskální kompakt

A co Česká republika?
Důvody pro vstup trvají.
Potřebuje pro exporty svého
zpracovatelského průmyslu stejnou
měnu jako SRN.
A když to nepůjde – chce to fixní kurs
Jako Rakousko a Holandsko v 70. letech

Bylo vhodné, aby …
Česká republika deklarovala vůli vstoupit
do eurozóny hned jak to půjde.
Tedy udělat to samé co za Polsko dělají
premiér Tusk, ministr financí Rostowski
a ministr zahraničí Sikorski.
Tedy vlídným slovem pohladit strádající
eurozónu, hájit vlastní zájmy a zbytečně
neškodit!

3. ČR má a bude mít významný problém s
čerpáním Evropských fondů.
Pramen: Petr Zahradník: Analýza čerpání fondů EU v České republice psáno pro FES

Celková alokace pro ČR
784,2 mld. Kč
Podané žádost
1 343,2 mld. Kč (171,3%)
Žádosti se smlouvou či
kladným rozhodnutím
642,7 mld. Kč (82,0%)
Proplaceno příjemcům
407,9 mld. Kč (52,0%)
Certifikováno EU
233,9 mld. Kč (29,8%)
_______________________________________
Pramen: MMR ČR, strana 12, práce Petra Zahradníka

2 velké problémy
1. V případě 18% alokace (141 mld. Kč) dosud není ani
schváleno projekt, hrozí, že nedojde ani k pokusu o
vyčerpání peněz.
Ještě je čas, ale v případě 40-80 mld. ASI vůbec nedojde k
pokusu o vyčerpání!
2. Projekty budou proplaceny z národních peněz a nepřijdou
peníze z Bruselu.
Předpokládejme, že na 734 mld. budou smlouvy a 234 mld. je
certifikace v lednu 2013, Bude tedy záležet na Bruselu
kolik skutečně z 500 mld. Kč proplatí

KOLIK BUDE SKRYTÝ DLUH
NECHANÝ PŘÍŠTÍ VLÁDĚ?
Je to těžké odhadnout, nicméně rozsah
150 – 250 mld. Kč je realistický odhad
V roce 2011 -11,4 mld. Kč za ekologii a
infrastrukturu
Nyní se řeší ROP Severozápad … (2,6 mld. Kč)
Kolik toho bude dál? Za 6 let certifikováno 29,8% a
do konce 2013 to má být 62%?!
Problém naskočí postupně a to hlavně v dobách
mandátu příští vlády …

Děkuji za pozornost!

