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�Jak jsme již
informovali v
předešlém čísle
NOS uskuteční
se dne 17. 9.
2009 plenární
zasedání Rady

hospodářské a sociální dohody
(tripartita). K bodu 1. Aktuální
informace o stavu ekonomiky
ČR připravili sociální partneři
podkladové materiály (vláda,
zaměstnavatelé, odbory), které
již obdrželi všichni členové
RHSD. Na jiném místě zveřej-
ňujeme plné znění materiálu
zpracovaném experty ČMKOS
Ekonomická krize – pohled
odborů III (analýza dosavad-
ního vývoje, prognóza roku
2010, návrhy opatření). Do-
poručujeme věnovat obsahu ma-
teriálu zvýšenou pozornost  ne-
jen pro jeho závažnost, ale i pro-
to, že analýzy a prognózy
ČMKOS se dlouhodobě ukazují
jako správné, byť to někteří po-
litici neradi přiznávají. Výtahy z
dalších podkladových materiálů
zveřejníme v některém z dalších
čísel NOS.
K bodu 2. uvedeného jednání
obdrželi sociální partneři (odbo-
ry a zaměstnavatelé) návrh
zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2010,
návrh střednědobého výhledu
státního rozpočtu České re-
publiky na léta 2011 a 2012 a
návrh střednědobých výdajo-
vých rámců na léta 2011 a
2012. Návrh zákona o státním
rozpočtu byl předmětem jednání
vlády dne 9. 9. 2010. Vláda, dle
informací ministerstva financí,
návrh zákona o státním rozpočtu
s připomínkami schválila.
Původně navrhované finanční
restrikce byly sníženy v rozpoč-
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15,90 Kč

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státních  or-gánů a organizací dostávají časo-pis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státních or-gánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně
tové kapitole ministerstva vnit-
ra, spravedlnosti, školství a ze-
mědělství.  
Závěry jednání plenárního zase-
dání Rady hospodářské a sociál-
ní dohody (tripartita) zveřejníme
v příštím čísle NOS.
�.Z části 5.3.2. Výdaje na pla-
ty a ostatní platby za provede-
nou práci návrhu státního roz-
počtu na rok 2010 vyplývá: 
Rozpočtovaný objem prostředků
na platy především ovlivňují:
nulový  procentní plošný růst
platů, snížení počtu zaměstnan-
ců podle usnesení vlády ze dne
8. června 2009 č. 715, snížení
počtu zaměstnanců podle usne-
sení vlády ze dne 25. dubna
2007 č. 436 (fakultativní roz-
hodnutí některých správců kapi-
tol), dopady schválených roz-
počtových opatření s charakte-
rem trvalých vlivů, do rozpočtu
jsou mimo podílu ze státního
rozpočtu zahrnuty prostředky na
odměňování pro projekty a pro-
gramy včetně technické asisten-
ce  spolufinancované ze zvýše-
ných příjmů z rozpočtu Evrop-
ské unie a finančních mechanis-
mů a související počty zaměst-
nanců.
V důsledku těchto vlivů se cel-
kové výdaje prostředků na platy
a ostatní platby za provedenou
práci (mzdové náklady) v cent-
rálně rozpočtované sféře snižují
oproti schválenému rozpočtu na
rok 2009 o 3,1 %. Rozpočtova-
ný průměrný plat na rok 2010
se zvyšuje proti úrovni schvá-
leného rozpočtu na rok 2009 o
1,0 %, z toho ve státní správě
(včetně bezpečnostních sborů
a obrany) o 0,3 %. Celkový
růst platů je ovlivněn platovou
preferencí vybraných skupin za-
městnanců vládní sféry. Jedná se

Předsednictvo VOS

zejména o zdravotnické pracov-
níky a vliv promítnutých pro-
středků EU a spolufinancování
ze SR na operační programy
včetně technické asistence.
Průměrný plat v ústředně říze-
ných organizačních složkách
státu a v příspěvkových orga-
nizacích rozpočtovaný pro rok
2010 činí 24 429 Kč, z toho ve
státní správě (včetně bezpeč-
nostních sborů a obrany) 28
524 Kč.
Ve vývoji průměrných platů se
kromě nulového plošného nárůs-
tu prostředků na platy zamě-
stnanců, posílení tarifních složek
platu zaměstnanců a příplatků v
návaznosti na nařízení vády č.
74, 125, 130,131, 133, 134 a 200
a 201/2009 Sb. včetně vlivu
snížení neobsazených funkčních
míst i platových prostředků, pro-
mítá i vliv změn v kvalifikační
struktuře a počtu zaměstnanců
zajišťujících agendy spojené s
Evropskou unií (+1756 funk-
čních míst). Z uvedených vlivů
vyplývá, že celkový růst průměr-
ných platů organizačních složek
státu a příspěvkových organizací
o 1,0 % proti schválenému roz-
počtu na rok 2009 neposkytuje
reálný obraz vývoje platů v této
sféře.

Počet funkčních míst v organi-
začních složkách státu se snižuje
o 10 860, u příspěvkových orga-
nizací se snižuje o 9341 a ve
státní správě dochází ke snížení
o 5900. Celkové počty zamě-
stnanců se proti roku 2009 sni-
žují o 20 201. Z tohoto počtu je
13 287 funkčních míst zruše-
ných na základě usnesení vlády
ze dne 8. 6. 2009 č. 715 (z větší
části se jedná o neobsazená funk-
ční místa) a 3701 funkčních míst
zrušených na základě usnesení
vlády č. 436 ze dne 25. 4. 2007. 
V době uzávěrky tohoto čísla
NOS připravuje odborový svaz
své stanovisko k této části návr-
hu státního rozpočtu a k dopa-
dům výrazného snížení provoz-
ních výdajů na rok 2010, které je
pro jednotlivé rozpočtové kapi-
toly diferencované (10 %, 15 %
a 20 % proti schválenému rozpo-
čtu na rok 2009). Stanovisko OS
bude zveřejněno později.
Upozorňujeme, že přehled o
vývoji platů a mezd za 2. čtvrt-
letí a za 1. pololetí roku 2009
zveřejníme z technických dů-
vodů v příštím čísle NOS. 

V Praze dne 12.9.2009
Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Ve čtvrtek 10. září se konalo 14.zasedání předsednictva Výboruodborového svazu. Vzalo navědomí průběžnou pololetnízprávu o hospodaření odborové-ho svazu a schválilo harmono-gram přípravy rozpočtu OS narok 2010. Dále vzalo na vědomízprávu o vývoji platů zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě za 1. pololetí roku 2009 ainformaci k návrhu státního roz-počtu na rok 2010 přednesenépředsedkyní OS A. Vondrovou.

K návrhu nařízení vlády, kterýmse stanovuje katalog prací ve ve-řejných službách a správě vy-stoupila ing. M. Fabianová. Na  programu byly dále informa-ce OS a ČMKOS k parlament-ním volbám, stav členské zá-kladny OS a organizační otázkyúčasti delegátů OS na sjezduČMKOS v příštím roce. Před-sednictvo vzalo na vědomí vznikčtyř nových základních organi-zací. -dě-
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Pracovník vČesku stojíčtvrtinu tohoco v NěmeckuPrůmyslové fir-my v Evropskéunii musejí nej-dráž platit za své zaměstnance vBelgii a západním Německu.Hodina práce tam loni v průmě-ru přišla na 35 - 36 eur, včetněvšech odvodů. V Česku je tozhruba pětina z uvedené sumy -8,80 eura. Vyplývá to z analýzy, kterouzveřejnil Ústav pro hospodářskývýzkum v Kolíně nad Rýnem.Podle ní se celkové náklady napracovní sílu v Česku propoč-tené v eurech v období 2000 -2008 zvyšovaly ročně v průmě-

PŘEČETL I  J SME

Ve Sbírce zákonů vyšla novelazákona č. 187/2006 Sb., o nemo-cenském pojištění, ve znění po-zdějších předpisů - zákon č.302/2009 Sb., která mj. redukujepočet dílů tiskopisu Rozhodnutío dočasné pracovní neschopnos-ti (tzv. neschopenky). Stávající6dílný tiskopis byl jen obtížněpropsatelný, nově proto bude mítpouze 5 dílů. Úprava se týká ti-skopisů jak pro uplatňovánínároků na výplatu nemocenské-ho tak  i ošetřovného. Tato změ-na snižuje administrativní náro-čnost lékařům, zaměstnanců byse neměla dotknoutNovela  dále  umožní  lékařůmukončovat potřebu ošetřovánípředem, a to až o tři kalendářní

dny dopředu. I tato změna se za-vádí z důvodů administrativníhozjednodušení. Zákon je publiko-ván v částce č. 91/2009 Sbírkyzákonů. Účinnost nabude od 1.prosince 2009.Zákonem č. 282/2009 Sb. kte-rým se mění zákon č. 266/2006Sb., o úrazovém pojištění zamě-stnanců, ve znění pozdějšíchpředpisů, a další souvisejícízákony  se o tři roky odkládáúčinnost zákona o úrazovém po-jištění, tj. na leden 2013. Zákonč. 282/2009 Sb. byl zveřejněn veSbírce zákonů v částce č. 88.S návrhem na odložení účinnostizákona o úrazovém pojištěníČMKOS nesouhlasila.9. 9. 2009, cmkos.cz

Zjednodušení neschopenek a odklad účinnostizákona o úrazovém pojištění

Připomínky OS státních orgánů a organizacík návrhu nařízení vlády, kterým se stanovíkatalog prací ve veřejných službách a správě
Obecně k návrhu: Odborový svaz státních orgánů a organizací bere na vědomí, že nazákladě § 394 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je třeba vydat nový,komplexně upravený katalog prací pro zaměstnance ve veřejnýchslužbách a správě. Důrazně však upozorňujeme, že v současné situaci, kdy na zákla-dě návrhu státního rozpočtu na příští rok mají být sníženy objemyprostředků na platy  pro všechny resorty celkově ve výši 3,1 %,nejsou předpokládané postupy dotčených zaměstnanců do vyššíchplatových tříd vůbec finančně zabezpečeny. Předkladatel návrhuna tuto skutečnost nereaguje, v předkládací ani v důvodové zprávěnení uvedena žádná rozvaha finančního dopadu na rozpočtovéprostředky.Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že jakékoliv navýšení tarif-ních platů zaměstnanců vykonávajících v souladu s novým katalo-gem prací náročnější činnosti, je možné provést pouze na úkor sni-žování nenárokových složek platů. Je nutné připustit i případy,kdy v důsledku nedostatku finančních prostředků nebude možnéodpovídající vyšší platové třídy zaměstnancům přiznat.Odůvodněně lze tedy předpokládat zvýšený počet stížností i soud-ních sporů vyplývajících z nesprávného zařazení zaměstnanců doodpovídajících platových tříd. Dílčí připomínky:2. část  – 2.21.31  STRÁŽNÍK8. platová třídaV bodě č. 2  požadujeme vypustit slovo „komplexní“.Upravené znění:  „2. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci,řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky ataktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.“Zdůvodnění:Téměř identické znění je v bodě č. 2 v 9. platové třídě, náročnostpožadovaného výkonu práce je nutné odstupňovat.Tato připomínka je zásadní.
V Praze dne 13. 9. 2009 Alena Vondrová předsedkyně OS

ru o sedm procent, v Německu o2,2 procenta. Česku v pomyslném žebříčkupatří jednadvacáté místo vEvropě, hned za Portugalskem.Levnější je práce na Slovensku,Maďarsku i v Polsku. I když jeČesko ve srovnání se Západempořád levné, investory už tolikneláká. "Pro jednoduché práce, jako jetřeba montáž kabelů, už jsouzdejší lidé drazí. Ale pro firmy,jimž záleží na setině milimetru,například pro výrobce průmy-slových turbín, jsou levní," říkáPetr Sedláček, mluvčí společ-nosti Siemens ČR. Česku budou nižšími mzdamistále více konkurovat balkánskézemě. V Rumunsku přijde hodi-na práce firmu na 3,50 eura, vBulharsku dokonce jenom nadvě eura. 28. 8. 2009, ihned.cz

EPSU podporuje odbory v Bosně a Hercegovině v boji za lepšízákon o veřejných rozpočtechKonfederace nezávislých odborových organizací v Bosně aHercegovině dosáhla vítězství ve svém boji za ochranu pracovních asociálních práv a za lepší legislativu. Po 30 dnech intenzivního vy-jednávání bosenská vláda přijala všechny požadavky odborů. Ve vý-sledku tak došlo k podepsání dohody mezi vládou a konfederací ne-závislých odborů. Zástupci této odborové konfederace děkují všem,kdo je podporoval v jejich boji za lepší legislativu. 
Svazijsko: Den hromadného hnutí za demokraciiPři příležitosti Dne hromadného hnutí za demokracii ve Svazijsku na-psalo vedení PSI podpůrný dopis pro své pobočky v této zemi. PSIchtěla především vyjádřit svou podporu při protestech prosti pláno-vanému zákonu o veřejných službách. Podle tohoto nového zákona jetrestným činem jakékoliv viditelné spojení státního zaměstnance s ně-jakou politickou organizací. Trestné by tak bylo i být členem politickéstrany. To by ale znamenalo, že státní zaměstnanci by se de facto ne-mohli spojovat v politických uskupeních a ani veřejně vyjadřovat svénázory politické povahy.
V Brazílii se sešel protirasistický výborZástupci Výboru pro boj s rasismem z PSI Americas se sešli 25. a 26.srpna v brazilském městě Brasília. Mezi jejich hlavními rozhodnutímibylo:- podpora dohody o boji proti všem formám diskriminace, o kteréjedná Organizace amerických států (OAS);- regionální implementace cílů představených na konferenci vDurbanu, včetně její revidované verze;- integrace PSI do aktivit vyvíjených organizací INSPIR(Celoamerický odborový institut pro podporu rasové rovnosti);- příprava třetí regionální konference o boji proti rasismu, která sebude konat v říjnu 2010.  
Zástupci ILO v Zimbabwe k prošetření porušování odborářskýchprávTříčlenný tým z Mezinárodní organizace práce (ILO) dorazil doZimbabwe, aby zde vyšetřil údajné porušování odborářských právvládou Zimbabwe. Mezi 40 svědky, které budou zástupci ILO zpo-vídat, je i předseda Kongresu odborových organizací v Zimbabwe,pan Lovemore Matombo. Na L. Matomba a jeho zástupce násilně za-útočila policie kvůli účasti na demonstraci za odborářská práva v ro-ce 2006.                                                                                  -pm-
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Ekonomická krize – pohled odborů III
(analýza dosavadního vývoje, prognóza roku 2010, návrhy opatření)

Českomoravská konfederace odborových svazů, V Praze dne 9. září 2009 
Úvodem Dnes snad již nikdo v české veřejnosti – zejména pak ve vládní administra-tivě – nepopírá, že je česká ekonomika zasažena celosvětovou hospodářskoukrizí. Přesto tomu dlouhou dobu bylo naopak a teprve rapidně se zhoršujícídata o vývoji hlavních ekonomických ukazatelů v prvních měsících letošníhoroku přiměla tyto instituce vzít krizi na vědomí. Právě o tom, jak hodnotit tuto krizi, se dlouhou dobu vedl v odborné veřej-nosti spor. Na jedné straně byli ti, kteří zejména v počátečních fázích dopadycelosvětové krize na českou ekonomiku popírali a zlehčovali. Na druhé straněpak menšina těch, kteří s nástupem krize počítali a před jejím dopadem načeskou ekonomiku varovali. Pozdní rozpoznání krize stejně jako neochota či neschopnost přiznat, že tatosvětová krize významně zasáhne českou ekonomiku, jsou znakem naprostéhoprofesionálního selhání příslušných vládních institucí – především pak mi-nisterstva financí. Podobně však selhala i většina nejrůznějších „nezávislýchbankovních analytiků“, kteří zjevně podlehli oficiálně šířenému optimismu,že se české ekonomice světová krize vyhne. Jako hlavní důvod se uvádělo, žemá zdravý bankovní sektor. Jaksi se „zapomnělo“, že vedle bank tu existuje ireálná ekonomika… Právě skutečnost, že nástup krize do české ekonomiky byl se zpožděním vzatoficiálními místy na vědomí, vede k tomu, že opožděně jsou přijímána anti-krizová opatření a boj s důsledky krize má spíše pasivní podobu restrikcí. I. Současné trendy v české ekonomice a odhad ekonomického růstu a) Základní trendy Základní vývojové trendy české ekonomiky v první polovině letošního rokuby již neměly zpochybnit skutečnost, že čelí největší krizi za dobu svojí exis-tence, tedy od roku 1993. Jde však nepochybně o největší – svým rozsahema očekáváme že i svým trváním – krizi od dob druhé světové války. Klesá zahraniční obchod – vývoz za první polovinu letošního roku je nižšíoproti stejnému období minulého roku o 20 %. Pokles vývozu (oproti stejné-mu období minulého roku) již trvá devět měsíců (od září minulého roku). Dovoz se zatím snížil ještě ve větším rozsahu – o více než 22 % za pololetí,což v souhrnu znamená, že obchodní bilance skončila v prvním pololetí v pře-bytku, který je větší než v minulém roce. Ke kladnému saldu obchodní bilan-ce především přispívá pokles cen surovin na světových trzích a jejich menšídovoz v důsledku krize, neboť hodnota dovozu zejména energetických suro-vin byla v prvním pololetí nižší o více než čtvrtinu. Ještě výrazněji pak po-klesl dovoz polotovarů a materiálů – o více než 30 %. Největší položkou českého vývozu je vývoz strojů, který se v souhrnu snížilo více než 20 % (a to i přes jednoznačně pozitivní efekt západoevropskéhošrotovného na český vývoz automobilů, který se však již vyčerpal). I přes ten-to pokles se však podařilo zachovat aktivní bilanci v českém zahraničním ob-chodě se stroji. Tato aktivní bilance zůstala zachována také v obchodě snejvětším partnerem, kterým je Německo, kde aktivum ještě dále narostlo.Jestliže poklesl vývoz strojů do Německa jen o 11 %, pak dovoz strojů z to-hoto teritoria se snížil o více než 30 %. Je to patrně doklad toho, že se v čes-kých firmách začalo šetřit, protože tento dovoz je často spojen s nákupy novétechniky a náhradních dílů. V souhrnu tak tento vývoj přispěl k tomu, že aktivum českého obchodu sNěmeckem v prvním pololetí vzrostlo o více než polovinu – z necelých 60mld. na více než 90 mld. Závislost české ekonomiky na vývozu do Německaa tedy také na vývoji německé ekonomiky se v tomto období podstatně pro-hloubila. Příznivě byl v prvním pololetí český vývoz ovlivňován určitým oslabenímkoruny vůči euru. Tento efekt však po skončení pololetí v letních měsícíchpostupně oslabuje tak, jak koruna začala posilovat. (V současnosti kurz koru-ny vůči euru zpevnil zhruba o desetinu oproti počátku letošního roku). Lze te-dy očekávat – pokud by tato tendence pokračovala – pravděpodobné zhorše-ní aktiva obchodní bilance. Především však zpevnění kurzu koruny budekomplikovat finanční situaci exportérů. Výsledky zahraničního obchodu dokazují, že jeho hlavním problémem jechybějící zahraniční poptávka, což se nedá – při převažující struktuře české-ho zahraničního obchodu – vyřešit žádnými finančními nástroji. V první řaděje zdrojem  potíží  – stejně jako celé ekonomiky – jednostranná profilacečeské ekonomiky na dodávky pro automobilový průmysl a elektrotechniku.Především je určujícím problémem české ekonomiky neschopnost nabídnoutnašim partnerům jiné výrobky než jsou polotovary, součásti – je to problémvysokého podílu kooperace a malého podílu finální produkce investičníhocharakteru, investičních celků. 

Za této situace budou exportní výsledky ovlivňovány možnostmi financovánízahraničního obchodu, kde jsou rozhodující krátkodobé úvěry na profinanco-vání dodávek hotové produkce, což by mohly zajišťovat komerční banky, po-kud by měly zájem úvěrovat takové obchody. Za velmi důležité s multiplikativním účinkem na celou ekonomiku však jenutno pokládat především velké projekty českých firem v zahraničí – vývozinvestičních celků. Takové projekty zatím v českém exportu chybí, resp. jsoumálo zastoupeny. Jejich realizace je však v první řadě podmíněna také finanční spoluúčastí za-hraničních partnerů– v rozsahu kolem jedné pětiny hodnoty projektu.Současná finanční krize výrazně poznamenala i možnosti zahraničních part-nerů českých firem zúčastnit se takových projektů, a tak nemohou být usku-tečněny, neboť tito partneři nemají dostatek zdrojů na vlastní vklad do pro-jektu. To se nesporně týká jak Vietnamu, Balkánu i Číny, tak i Ruska a ně-kterých postsovětských republik, stejnějako dalších oblastí tradičního vývozučeských investičních celků. Pokud nebude Česká republika schopna nabídnout buďpřímý vládní úvěr natakové projekty, resp. poskytnout dodatečné garance České exportní bancetak, aby bylo možné financovat na úvěr celou hodnotu takového projektu, ne-bude možné takové exporty v současné doběšířeji rozvinout. Kromě   toho je  nezbytná – na těchto teritoriích – také přímá angažovanostoficiálních představitelů státu při přípravě těchto kontraktů. I přes ujišťování českých bank včetně centrální banky o tom, že mají zájemna financování firem, dochází k útlumu úvěrování. Svědčí o tom tato čísla.Celkový objem úvěrů pro podnikatelskou sféru se na konci července 2009snížil oproti stavu na konci minulého roku zhruba o 5 % (absolutně o 50 mld.Kč). Naproti tomu se velmi výrazně zvyšuje zadlužení domácností, kde úvě-ry domácnostem již vysoko převyšují úvěry firmám. Na konci prvního polo-letí 2009 dosahují pouze bankovní úvěry domácnostem 930 mld. a úvěry ne-finančním  institucím  820 mld. Před rokem dlužily domácnosti 800 mld. anefinanční instituce 812 mld.(K tomuto dluhu domácností je nutno připočítatještě minimálně dalších 140–160 mld. půjček od nebankovních subjektů.Celkově tak domácnosti dluží 1080–1100 mld. ke konci letošního prvního po-loletí). 

Většina tohoto poklesu se realizuje především v krátkodobých úvěrech (jejichobjem poklesl o 15 %), které slouží k provoznímu financování, což firmámzhoršuje možnosti, jak se krátkodobě vypořádat s důsledky krize. Právě nakrácení provozních úvěrů si firmy nejvíc stěžují. Kromě toho  si  také firmystěžují na to, že v rozporu s kroky centrální banky, která snížila základní saz-by na historická minima, jsou udržovány relativně vysoké úrokové sazby a vněkterých případech jsou jim úrokové sazby zvyšovány. To se týká zejménamalých firem, které nemají možnost – bez sankcí – přejít k jiné bance. Takébankovní trh je do značné míry monopolizován. Tyto skutečnosti jen podrobněji dokumentují, že měnová politika centrálníbanky je při překonávání důsledků krize jen velmi málo účinná. Některé kro-ky komerčních bank – např. omezování úvěrových rámců pro krátkodobéúvěry apod. – však mohou působení krize na podnikové úrovni spíše zesilo-vat. Navíc hlavní české banky jsou součástí mezinárodních bankovních skupin a



4 NOS 15/2009

tedy se na ně přenášejí problémy s úvěrovou angažovaností jejich mateřskýchbank, které všechny měly problémy. Také ve stavebnictví se v prvním pololetí začala projevovat krize v plnémrozsahu. Nástup krize ve stavebnictví je zmírňován rozsáhlými veřejnými in-vesticemi do infrastruktury, které vláda v předchozích letech zahájila. Prototaké jediné odvětví ve stavebnictví, které zatím nepociťuje krizi, je výstavbainženýrských staveb. Ostatní stavební práce jsou již v útlumu – viz graf (za-chycuje tříměsíční klouzavý průměr měsíčních indexů). Přitom stagnace stavební výroby probíhá již delší období – v podstatě od ro-ku 2007 již stavební výroba nevykazuje výraznější vzestup. Zároveňje potře-ba si uvědomit, že již po celý minulý rok pozemní stavitelství vykazovalo po-kles (konkrétněje to patrné např. na výsledcích z května 2009, kde index pro-dukce pozemního stavitelství je 90 oproti indexu 87 v roce 2008 – celkově tak pokles produkce v květnu 2009 již oproti květnu 2007 dosahu-je více než 20 %). (Přispívá k tomu také vývoj hypotečních úvěrů. Oproti prv-nímu pololetí 2007 je objem nových hypotečních úvěrů v roce 2009 nižší o 20mld. a oproti roku 2008 je nižší o 15 mld., tj. zhruba o 40 %. Dá se předpo-kládat, že na konci letošního roku bude přírůstek hypotečních úvěrůo 60–70mld. nižší než v roce 2007, kdy byl roční přírůstek hypoték největší a zhrubao 25–30 mld. menší než v minulém roce.) Je nesporné, že tento pokles jižvýrazně dopadá na finanční situaci zejména menších stavebních firem. Nepříznivě se vyvíjela také hodnota nově uzavřených zakázek ve stavebnic-tví. Jestliže v minulém roce bylo v prvním pololetí uzavřeno nových zakázekve stavebnictví (ve firmách s více než 50 zaměstnanci) za více než 110 mld.,pak ve stejném období letošního roku to bylo jen za 85 mld. Daleko horší jepak situace s novými zakázkami v pozemním stavitelství, kde je nově uza-vřených zakázek v letošním roce za 33 mld. oproti více než 60 mld. v mi-nulém roce. V prvním pololetí také pokračoval pokles objemu poskytnutých

gativní dopady na finanční situaci zejména menších prodejců, kteří nemajídostatečný prostor k úsporám ve svých nákladech. Ještě výraznější jsou po-klesy  odvětví stravování a ubytování – v prvním pololetí se tržby v sektoruubytování snížily o více než 15 %. I tato data tak svědčí o zřetelném útlumu, který se projevil ve všech částechtohoto sektoru. Tržby ve velkoobchodě– ve všech sledovaných skupinách –vykazují za první pololetí 2009 pokračující pokles, který je rychlejší než po-kles maloobchodních tržeb – vběžných cenách jde pokles o desetinu a poně-kud menší je pokles tržeb ve stálých cenách. Jedním z významných zdrojůrůstu HDP v minulých letech byl růst sektoruslužeb. 

Ekonomická krize – pohled odborů III

hypoték, kde bylo dosaženo přírůstku o třetinu nižšího než v minulém roce. Tyto dílčí signály tak dokumentují, že krize ve stavebnictví se dále prohlubu-je a zmírňují ji jen rozpočtem financované stavby v inženýrském stavitelství.Pokud by toto financování bylo redukováno s ohledem na deficity rozpočtu,pak by krize ve stavebnictví byla podstatně silnější a zasáhla by také do os-tatních kooperujících odvětví. Pokles výkonů zasáhl v prvním pololetí stále větší okruh odvětví. K poklesuvýkonů dopravy došlo již minulém roce. V letošním prvním pololetí pokles-ly tržby ve stálých cenách o 12 %, v běžných cenách pak již o 18 %. Tato čís-la nepřímo potvrzují hloubku propadu průmyslové výroby, protože doprava jena její dynamice nesporně závislá. Signalizují také, že finanční situace řadydopravních firem se nevyhnutelně bude zhoršovat (a to i při nižších nákladechna pohonné hmoty), což pravděpodobně může vyústit do potíží ve druhé po-lovině roku. Připomeňme, že právě v dopravě je poměrně velká část vozové-ho parku získávána buďna úvěr, nebo na leasing, takže potíže dopravcůvzápětí dopadnou i na příslušné finanční instituce. V podstatě stejná je situace i ve vývoji tržeb v sektoru maloobchodu, ubyto-vání a stravování. Jestliže v posledním čtvrtletí minulého roku zde tržbyklesly v běžných a stálých cenách shodněo 5 % (oproti shodnému čtvrtletípředchozího roku), pak v letošním roce je situace ještě horší. Tržby v malo-obchodě  ve  stálých  cenách  poklesly v prvním pololetí o zhruba 5 %, alevběžných cenách o téměř10 %. Také zde bude mít tento vývoj tržeb velmi ne-

V průběhu minulého roku však i zde nastal zlom a ve druhém pololetí jižvšechny základní součásti tohoto sektoru přešly do poklesu. Tento pokles pakpokračoval i v prvním pololetí letošního roku, kdy se index již dostal pod úro-veňn 90. Obdobně je tomu i s vývojem jednotlivých odvětví služeb. Na jejich vývoji jepatrná korelace s vývojem především průmyslové výroby. Žádné odvětví slu-žeb není v meziročním srovnání v objemu tržeb nad úrovní minulého roku.Naopak je patrné, že četné činnosti zřetelně klesají a ve druhém čtvrtletí lzejen registrovat zpomalení poklesu. Také v sektoru služeb je začátek poklesu výroby datován do čtvrtého čtvrtle-tí minulého roku, i když určité náznaky zvolnění růstu jsou patrné již od po-loviny roku. Z průběhu těchto křivek také vyplývá, že i tento sektor jepoměrně úzce navázán na vývoj ostatních odvětví – zejména průmyslu. Ikdyž pokles výkonů zatím nedosahuje takového rozměru jako v průmyslu, jezřetelné, že závislost na vývoji výrobních odvětví, resp. ostatní ekonomiky jenatolik těsná, že bez jejich zotavení nelze s oživením v sektoru služeb počítat. Nejvýrazněji pocítil dopady krize český průmysl. Především v prvních mě-sících letošního roku byl pokles výroby velmi výrazný a byl nepochybně sig-nálem toho, že krize zasahující průmysl je svým rozsahem nesrovnatelná s ja-kýmikoli poklesy či zpomaleními růstu v minulých dvaceti letech. 

Jak je patrné, v závěru prvního pololetí došlo ke zmírnění poklesu indexů prů-myslové výroby. Je však nutno vidět, že toto zmírnění poklesu je do značnémíry vyvoláno tím, že je srovnávána produkce s obdobím, kdy již začínalaprůmyslová výroba tendovat ke stagnaci, či poklesu (např. index průmyslovéprodukce v květnu 2008 je 100, v červnu 2008 je 101,8). 
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Pro úvahy o možném vývoji českého průmyslu ve druhé polovině letošníhoroku je rozhodujícím údajem především vývoj průmyslových zakázek. Z ně-ho vyplývá, že sice dochází k mírnému zlepšení indexu, ale pokles zakázek jestále velmi výrazný – v průměru za pololetí se pohybuje kolem 25 % oprotiminulému roku. Zlepšení indexu v závěru každého čtvrtletí je patrně nutnopřisuzovat výkyvu spojenému s koncem čtvrtletí (pravděpodobně doplněnízásob). (Je nutno také dodat, že údaje o vývoji průmyslových zakázek jsou sle-dovány na základě podnikové konjunkturální statistiky a vyjadřují hodnotuobjednaných výrobků a prací. Nejde tedy o natolik pevná data, jako je tomupři sledování výroby. Skutečnost se proto může od těchto dat významně lišit isměrem dolů. Jak totiž uvádějí představitelé podnikatelské sféry, nejsou čas-to ochotni z důvodů obezřetnosti ani sdělovat, jak velký propad zakázek veskutečnosti v jejich firmách nastává.) Tento vývoj pak má dopady i na úvahy o vývoji průmyslové výroby ve druhépolovině letošního roku. Dá se očekávat, že pokles průmyslové výroby se vesrovnání se stejným obdobím minulého roku zmírní. Půjde v podstatě o„optické“ zlepšení, vyvolané nižší základnou minulého roku. Připomeňme, že již ve druhém pololetí minulého roku došlo k poklesu prů-myslové produkce v průměru o více než 5 %. Pokud srovnáme pokles pro-dukce v prvním pololetí 2009 s prvním pololetím 2007 (a tedy vyloučíme jižprojevy krize v minulém roce), pak je průmyslová produkce v letošním rocezhruba o 20 % nižší než v prvním pololetí 2007. Pokud by i nadále ve druhémpololetí 2009 měla být výroba zhruba o 20 % nižší než v roce 2007, pak byse indexy průmyslové produkce musely pohybovat kolem úrovně 85. Muselyby tedy být lepší než v prvním pololetí – a to zhruba o deset bodů. Tento schematický odhad slouží především k tomu, aby ukázal, že i přes oče-kávané zlepšení ukazatelů výroby v průmyslu nedojde fakticky ještě k pod-statnému zlepšení situace v českém průmyslu. I za této situace bude o pětinunižší výroba oproti roku 2007. Z toho pak vyplývají další souvislosti. V prvé řadě je nutno letos očekávat po-kles průmyslové výroby na úrovni minimálně 15 % oproti roku 2008. Z toho potom také vyplývá i možný rozsah krizových jevů. Jestliže až dosudřada firem vyčkávala, zda se situace na trhu nezmění, a byla ochotna praco-vat v prvním pololetí se ztrátami v očekávání zlepšení situace, pak další po-kračování dosavadních tendencí je donutí přehodnotit dosavadní postup.Očekáváme proto, že po skončení letního období dojde k dalšímu kolu re-strukturalizace firem s ohledem na vývoj situace na trhu a tedy k redukci ka-pacit a k další vlně snižování zaměstnanosti. O tom, že takový postup bude zvolen, je dostatek signálů z jednotlivých fi-rem, a proto předpokládáme, že půjde o obecný jev vyvolaný zhoršujícími seekonomickými výsledky. Právě na tyto výsledky je nakonec vázáno i finan-cování firem, jejich úvěrování bankami atd., a nelze proto očekávat, že by by-lo možné podobné kroky dále odkládat. Již v závěru prvního pololetí byla navíc patrná tendence omezování, resp. pl-ného zastavování výrob v některých nově vybudovaných provozech, kterézde vznikly na základě investičních pobídek (známý je případ průmyslové zó-ny Stříbro nebo Hranice na Moravě). Naplňují se tak obavy, že firmy, kterésem přišly na základě investičních pobídek a rozvinuly zde zpravidla kvalifi-kačně nenáročné výroby – náročné pouze na jednoduchou práci, tedy v pod-statě montovny – budou po vyčerpání výhod, které jim byly poskytnuty, mítsnahu odejít do dalších zemí ve východní Evropě. Tam, kde je ještě lacinějšípráce než v ČR a kde mohou čerpat další pobídky. Tento proces byl pravděpodobně probíhající krizí urychlen a dá se očekávat,že bude pokračovat. Může proto dojít k výrazným dopadům do zaměstnanos-ti v některých regionech. Na  pozadí  tohoto vymísťování výroby směrem na východ se však rozvíjí iopačná tendence. Byly zaregistrovány případy, kdy zahraniční majitelé ukon-čili výrobu v českých firmách s tím, že rozhodující výrobní linky, resp. stro-je byly odvezeny do mateřských zemí těchto firem, a sice do západní Evropy.Dochází tedy k tomu, že tyto zpravidla menší specializované firmy se stahu-jí do svých mateřských zemí, kde se snaží udržet zaměstnanost tím, že jipodporují technologií dovezenou z českých filiálek. A to i přesto, že jejichnáklady práce budou oproti českým podmínkám několikrát vyšší.Pokračování stejné či podobné výroby v opuštěných prostorách v ČR je takjiž do značné míry znemožněno. Je otázka, zda tyto areály bude možné na-vrátit výrobním účelůma jakým způsobem, resp. z jakých zdrojůto bude fi-nancováno, případnějak bude financována jejich sanace. Vývojové tendence v průmyslu tak zřetelně odsouvají do vzdálenější bu-doucnosti úvahy o možném oživení výroby. Jestliže na počátku roku bylo ješ-tě možné se setkat s úvahami o oživení výroby do konce letošního roku, a do-konce s názory, že průmyslová výroba jako celek v letošním roce bude stag-novat, při nejhorším poklesne o 1–2 %, pak současné výsledky naznačují, žepokles výroby bude dlouhodobý. 

Dojde tedy k tomu, že objem průmyslové výroby se může delší dobu sice zvy-šovat, ale předkrizové úrovně může v nepříznivých podmínkách dosáhnout ažza tři či čtyři roky. V každém případě bude struktura průmyslové výroby jinánež před krizí. Některé firmy tuto krizi nepřežijí, nebo jen ve velmi ome-zeném  rozsahu.  Právě tento proces přizpůsobování rozsahu výroby reálnépoptávce, očekávané v nejbližším roce či dvou, se v současné době začínározvíjet. Přitom je nutné počítat i stím, že přizpůsobování kapacit očekávané poptávcemůže vést k dalšímu poklesu výroby, neboťpotřebná redukce kapacit musí vy-cházet z úvahy o rentabilitě, a pokud – schematicky řečeno – dnes daná firmapracuje s poklesem výroby o 20 % (v očekávání zlepšení tržní situace), a to jivede ke ztrátě, pak se k ziskovosti může vrátit, jestliže sníží výrobu ještě vevětším rozsahu, neboťsi uvolní některé kapacity apod. Pokles ve všech odvětvích ekonomiky se přenáší do poklesu celkové zamě-stnanosti a do nárůstu nezaměstnanosti. Podle metodiky Mezinárodní or-ganizace práce bylo na konci prvního pololetí evidováno 334 tis. nezamě-stnaných, oproti stejnému období minulého roku jejich počet vzrostl o vícenež 110 tis. Míra nezaměstnanosti dosáhla 6,4 %. (Za nezaměstnané jsou pod-le definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádnézaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivněhledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů.Tato definice se liší od obvykle používané definice nezaměstnanosti podle e-vidence úřadů práce.)Podle zpravidla používané české evidence nezaměstnaných bylo na úřadechpráce zaregistrováno nezaměstnaných více – 463 tis. – a také míra nezamě-stnanosti byla vyšší – 8%. Nezávisle na sobě se však obě tato měření shodují v tom, že v průběhu prv-ního pololetí došlo ke skokovému nárůstu nezaměstnanosti – nejvyššímu zaposledních deset let – a že tento vývoj bude pokračovat, neboť výrazně ubývánových pracovních míst (počet uchazečůna nové pracovní místo v některýchregionech přesahuje 50). I když vývoj nezaměstnanosti je velmi rychlý, přesto je její nárůst pomalejší,než by odpovídalo celkovému poklesu výroby zejména v průmyslu. (To do-kazují i poslední data o nezaměstnanosti v EU, která činí 8,9 % a v eurozóně,kde je nezaměstnanost ještěvyšší – 9,4 %. Úroveň nezaměstnanosti v ČR jehluboko pod evropským průměrem a přirozeně je nutné se ptát, zda se můžena této nízké úrovni udržet delší dobu a případnějak rychle bude směřovat kvyšším hodnotám.)Je to částečně dáno tím, že v první fázi byla v podnicích rušena pracovní mís-ta tzv. agenturních zaměstnanců a také zahraničních pracovníků, kteří v evi-denci nejsou, protože se vrátili domů. Nyní lze očekávat, že při restrukturalizaci firem dojde k propouštění již kme-nových zaměstnanců a tedy ke zrychlení růstu nezaměstnanosti, který sezvýší také proto, že po skončení letního období se zmenší brigádnická zamě-stnanost. Kromě toho koncem léta narostou i počty absolventů škol, kteří budou hledatzaměstnání. Lze očekávat, že se ve zvýšené míře nezaměstnanost bude týkattaké absolventů vysokých škol. Za pravděpodobné pokládáme, že se to budetýkat zejména všech absolventů humanitních směrů studia, protože nemaláčást těchto studijních oborů je při umísťování absolventů v praxi závislá narozpočtových organizacích. Domníváme se proto, že právě nadcházející roky ukážou, nakolik byla opod-statněná orientace veřejného a soukromého vysokého školství na rozvinutíhumanitních oborů na úkor přírodovědných a technických oborů. Dalekovětším problémem je téměř absence některých technických středních škol či-učebních oborů technického zaměření. (Připomeňme, že v průměru posled-ních let počet absolventů veřejných VŠ přesahuje 50 tis. osob a k tomu je nut-no připočítat ještě dalších více než 6 tis. absolventů soukromých vysokýchškol, které připravují v podstatě pouze absolventy humanitních oborů.)
b) Možnosti ekonomického růstu v příštím období Jak probíhá krize, objevuje se řada úvah o budoucím vývoji české ekonomi-ky  a  o tom, jak rychle se ekonomice podaří krizi překonat. Přitom je – doznačné míry – typické, že v hodnocení možností budoucího ekonomickéhorůstu, se kterým se lze setkat v nejrůznějších prognózách, se nezřídka odrážípostoj autorů k probíhající krizi. Bylo by možné říci, že ti autoři, kteří dlou-ho nástup krize odmítali a zastávali většinou názor, že tato celosvětová krizese spíše české ekonomice vyhne, nebo se jí dotkne jen minimálně,většinoupředpokládají, že se česká ekonomika z krize velmi rychle zotaví a vrátí se natrajektorii rychlého ekonomického růstu. 
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Tato tendence byla patrná již na počátku letošní roku, kdy byly v některýchodvětvích zřetelné projevy krize. Tehdy také nemalá část odborné veřejnostibyla názoru, že krize by mohla skončit někdy vprůběhu letních měsíců a vpodzimních měsících již bude zřetelný obrat k růstu. Proto také se snaží každou – i velmi malou – změnu trendu poklesu vydávatza příznak toho, že krize již odezněla a nyní začne etapa růstu. Je jisté, že pů-vodní poměrně rychlý pokles růstových veličin musí být – dříve, či později –vystřídán zmírněním trendu poklesu. Nelze však zapomínat, že takovézmírnění se dostavuje „automaticky“ tak, jak se postupně dostáváme k obdo-bí již nižšího růstu, tedy poměřujeme veličiny k již nižšímu základu. Na rozdíl od těchto představ o přechodném a krátkodobém charakteru krizese domníváme, že současná krize má jiný charakter. Ve svých úvahách vy-cházíme z toho, že současná krize je krizí systémovou, krizí z nadvýroby, vy-provokovanou finančními spekulacemi a dlouhodobou nerovnováhou svě-tové, zejména americké ekonomiky. Podle našeho názoru jde o krizi vyvola-nou neoliberálními koncepcemi ovlivňování vývoje ekonomik, které v po-sledních třiceti letech ovládly ekonomické myšlení a také ekonomickou teo-rii. Mezi její příčiny řadíme v minulosti prováděné deregulace finančníhosektoru,  odtržení  vývoje  finančních nástrojů a parametrů od vývoje reálnéekonomiky, ztrátu kontroly nad vývojem finančních a monetárních veličin apřirozeně i s tím související a ničím nekontrolovaný vzestup spekulací na ka-pitálových a surovinových trzích. Bylo by také vhodné nezapomínat na některé charakteristiky, např. trhu se su-rovinami, kam se v závěrečné fázi před vyvrcholením krize přenesla pozor-nost spekulantů. V roce 2008 se běžně prodával barel ropy za 100 a více do-larů, stejně tak byly velmi vysoké ceny navazujících energetických surovin,železné rudy atd. Přitom v současnosti se stále udržuje relativně vysoká cenaropy – kolem 70 dolarů, což je možné jen proto, že dolar výrazně devalvovaloproti situaci před lety. Nabízí se otázka, jak se návrat světové ekonomiky k ekonomickému růstuprojeví právě na růstu těchto cen. Nakonec se můžeme i ptát, zda vůbec budeschopna světová ekonomika trvale zvyšovat svoji spotřebu základních suro-vin, jako tomu bylo v období před krizí, a zda součástí „řešení“ – přirozeněnikoli hned a v nejbližším roce – nebudou také jiné surovinové toky mezihlavními ekonomickými seskupeními než dosud. Některé nově se rozvíjejícízemě budou asi požadovat větší podíl na světové spotřebě surovin. Jsme proto názoru, že současná krize začne odeznívat teprve tehdy, až budouodstraněny její příčiny, a to zejména na mezinárodních trzích kapitálu a vesvětové ekonomice. Zde podle našeho názoru zatím nenastaly potřebné změ-ny. Přitom pokrok v prvé řadě závisí na dohodě hlavních aktérů světových fi-nančních trhů. Tam sice zatím zaznívají mnohé deklarace, ale konkrétní kro-ky nejsou prováděny. I ty změny, ke kterým se některé státy odhodlávají, bu-dou vyžadovat delší čas, než se jejich pozitivní účinky projeví. Kromě toho se domníváme, že některé konkrétní kroky jednotlivých velkýchzemí mohou mít v budoucnu jen těžko předvídatelné důsledky. Zde by bylomožné uvést zejména narůstající rozpočtové deficity některých zemí – zej-ména USA – které se netají tím, že touto formou dochází k emisi peněz, kterénejsou ničím kryty. (Připomeňme, že nedávno byly zveřejněny plány americkéadministrativy zvýšit státní dluh o 9000 mld. dolarů v letech 2010–2019.Každým rokem tedy zvyšují svůj deficit o 1000 mld., což je sotva představi-telné číslo. Zda se jim podaří tento růst dluhu zastavit, je otázka.) Tento přístup k řešení finanční krize v zemi, odkud tato krize zasáhla světo-vou ekonomiku, nutně vyvolává pochybnosti o dlouhodobých důsledcích takvysokých deficitů, které podle našeho názoru mohou vyvolat krizi celosvě-tové důvěry v jejich cenné papíry, stejně jako v cenné papíry emitované ji-nými státy, mohou vyvolat devalvaci některých světových měn atd. Těchtoproblémů a obav lze vyslovit řadu a je téměř jisté, že jejich případné důsled-ky negativně zasáhnou nepřímo i českou ekonomiku. Podle našeho názoru je proto řešení krize především závislé na tom, jak se po-daří zvládnout hospodářskou krizi ve velkých světových ekonomikách a jakse podaří nastolit nové vztahy mezi hlavními hráči světové ekonomiky.Základem  pro její překonání je nalezení nového modelu fungování světovéekonomiky, kde jednou z klíčových charakteristik je např. nalezení novýchvztahů mezi ekonomikami Číny a USA, které by přinesly podmínky pro zo-tavení minimálně třetiny světové ekonomiky, stejně tak je to pozice EU apod. Nalézt takový model se zatím ani zdaleka nepodařilo. A to i přesto, že po-slední data o některých evropských ekonomikách již hovoří o tom, že HDP

vzrostl mezi jednotlivými čtvrtletími o zlomky procent. To je na hranici měři-telnosti a statistické chyby a vyvozovat z toho, že krize končí a „zase budedobře“, je sotva opodstatněné. (V této souvislosti by bylo vhodné obšírněji ko-mentovat zprávy z tisku o tom, že HDP v Německu vzrostl ve druhém letošnímčtvrtletí oproti prvnímu čtvrtletí o 0,3 %, nebo v ČR je vyšší o 0,1 % oprotiprvnímu letošnímu čtvrtletí. Pomiňme přitom fakt, že se z růstu o sotva měři-telnou veličinu 0,1 % - daleko za hranicí statistické chyby - vůbec vyvozujezásadní tvrzení o konci krize. I když jde o data za tzv. sezónně upravený HDP,přesto na tomto vývoji není nic neobvyklého. Podíváme-li se do statistik na-př. v ČR, pak HDP ve druhém čtvrtletí 2008 byl vyšší oproti HDP v prvnímčtvrtletí  o  7,9 %.  Podrobná  analýza dat o vývoji HDP v průběhu roku byukázala, že HDP ve druhém čtvrtletí je vždy významně vyšší než v prvnímčtvrtletí a že rozdíl mezi druhým a třetím čtvrtletím je vždy podstatně menšínež mezi prvním a druhým čtvrtletím atd. Sezónně očištěný objem je veličinou,která je natolik upravovaná (a tedy i deformovaná), že vyvozovat z toho, žejsme již na konci krize je spíše nepochopením vývojových tendencí než sig-nálem o konci krize. Je to totiž přesně naopak – ten nepatrný rozdíl velikostiHDP mezi prvním a druhým čtvrtletím je potvrzením, že krize trvá a prohlu-buje se.)Posuzujeme-li z těchto širších pohledů možnosti překonání krize, pak se do-mníváme, že musíme připustit i možnost, že návrat z krize „do normálníchpoměrů“ nebude záležitostí několika měsíců, ale spíše několika let. To se týkánejen obnovení investiční činnosti, ale i hospodářského růstu. Promítneme-li tento závěr do růstu HDP jako souhrnného ukazatele ekono-mické činnosti, pak musíme být připraveni i na situaci, kdy obnova růstu svě-tové ekonomiky si pravděpodobně vyžádá delší období a může trvat více leta možná – stejně jako během Velké krize třicátých let – i jedno desetiletí.Navíc je nutno také vidět, že pokud bude i nadále pokračovat – možná po-malejšími tempy rozmach čínské ekonomiky, kde se očekává, že právě jejírozvoj může přispět k „vytažení“ světové ekonomiky z krize – pak se její vze-stup vůbec nemusí dotýkat české ekonomiky – pouze velmi zprostředkovaněpřes další země. Podle našeho názoru je nutno se zamyslet i nad tím, že průběh zotavení z kri-ze může probíhat s určitými přestávkami. Nelze vyloučit ani dílčí zotavení,nebo i případný další pokles. Lze to ukázat např. na šrotovném, které, jak sezdá,  v  některých  zemích přispělo krůstu výroby automobilů. Je však tentoefekt trvalý? Vyčerpá-li se, jakým způsobem ho pak nahradit, vedlo-li jen ktomu, že poptávka po automobilech se tímto způsobem „stlačila“ do kratšíhoobdobí? Jaké budou důsledky dalších podobných opatření, je velmi obtížnéposoudit. Pokud bychom proto uvažovali o možnostech růstu české ekonomiky, pakrozhodně nevidíme velké šance na rychlou obnovu růstu a zejména pak na ná-vrat k předkrizovému objemu HDP. Pro letošní rok očekáváme, že pokles HDP dosáhne minimálně 5 % apravděpodobně bude ještě větší.Tato prognóza je potvrzením již na začátku letošního roku uvedeného našehoodhadu poklesu HDP o 5 % v tomto roce. Opírá se o to, že všechna hlavníodvětví  se již v polovině letošního roku pohybují svými tržbami na úrovninižší zhruba o desetinu oproti minulému roku. Relativní zlepšení těchto uka-zatelů může nastat pouze opticky – jak bylo uvedeno výše. Za této situace jesotva možné počítat s jiným vývojem HDP. Podíváme-li se také na užití HDP, tedy na jeho druhou stranu, i zde jsou pa-trné signály k poklesu. Letos se prohlubuje propad investic a navazuje natrend minulého roku. Výraznější změnu nelze očekávat ani v další části roku,neboťpřetrvává-li pokles průmyslové výroby a dalších odvětví a je nepřízni-vá tržní situace, pak sotva očekávat nárůst investiční aktivity ze soukromýchzdrojů. Kromě toho ve druhé polovině roku se nesporně začne i s úsporamive výdajích rozpočtu, omezí se tedy infrastrukturní investice. Tento procesbude pokračovat i v dalším roce, pravděpodobně může ještě zesílit. Soukromá spotřeba v letošním roce se oproti minulému roku sníží – narůstápočet lidí bez práce a také mzdy rostou daleko pomaleji. Kromě toho nedojdeani k valorizaci důchodů. Stejně – jak jsme již ukázali – se zpomaluje čerpáníúvěrů pro domácnosti. Obdobně je možno hovořit i o spotřebě vládního sektoru. Situace státníhorozpočtu je dostatečně známá, a to se postupně dotkne i dalších restrikcí. Je nutno také vzít v úvahu, že v důsledku ekonomického poklesu se podstatněsníží i příjmy do rozpočtů obcí, regionů a zdravotních pojišťoven.Přizpůsobení těchto rozpočtů nové příjmové situaci nevyhnutelně povede kredukci dosavadních rozpočtových výdajů a tedy bude mít dopad jak na jejichspotřební výdaje, tak i na jejich investiční plány. 
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Všechny tyto tendence budou pokračovat i v příštím roce a očekáváme, ženěkteré se dále zesílí. Narůstající nezaměstnanost bude zužovat příjmy oby-vatelstva, stejně jako racionalizace podnikových plánů povede k omezení in-vestic i úsporám ve výdajích. Vycházíme také z toho, že velký prostor pro ra-zantní podpory ze státního rozpočtu zde nebude – rozpočtový deficit je již nahranici možného… Domníváme se proto, že i v příštím roce bude nutné počítat s tím, že HDPpravděpodobně neporoste a že nelze vyloučit jeho další pokles – až k hra-nici 2 %. Při úvahách o vývoji HDP v příštím období vycházíme také z toho, že v sou-časném období ekonomika prochází obdobím zlomu vývojových tendencíhlavních ukazatelů. Za této situace je velmi obtížné a sotva rozumné sestavo-vat dlouhodobé předpovědi. Prognózy o vývoji HDP sotva mohou být jiné než intuitivní. Počítat s exakt-ními propočty, s růstem HDP s přesností na desetiny procent nemá hlubšísmysl a je spíše výrazem bezradnosti jejich autorů. Pro takové propočty nenív současnosti dostatek podkladů. Podle našeho názoru je proto nutné danéprognózy konstruovat jako krátkodobé a soustavně je upřesňovat podle vývo-je reálné ekonomiky. Domníváme se současně, že zatím nejsou patrné žádné významné růstové im-pulzy, a proto zatím nevidíme důvody pro optimistická očekávání rychléhozotavení české ekonomiky. Nemůžeme také neupozornit na to, že z této krizerozhodně nevedou ani snadná, ani jednoduchá východiska, a především na to,že na překonání krize se budou muset podílet všichni. II. Vývoj veřejných financí ČR, odhady a doporučenípro nejbližší období 
a) K vývoji veřejných financí v posledním desetiletí Pokud bychom měli velmi stručně charakterizovat základní tendenci vývojeveřejných financí v posledních deseti letech – pak touto tendencí je nekoncep-čnost, resp. absence jakékoli politiky či jednotící linie. Po celé toto období se jednotlivé koaliční vlády – nezávisle na tom, zda jejichpřevažující silou byly levicové, či pravicové strany – snažily dokázat ideu, žesnižování daní, zejména přímých, tak i snižování daňové kvóty stimuluje hos-podářský vývoj tak, že ho trvale urychluje. Vycházely z toho, že i přes snižo-vání daňových sazeb přitéká do státní pokladny stále větší objem daní, a tu-díž soustava rozpočtů směřuje k vyrovnanému rozpočtovému hospodaření. Stím pak souvisel i další závěr – pokud je nutno snižovat rozpočtové deficity,pak nejdůležitější cestou je restrikce nadměrných výdajů, zejména pak tzv.mandatorních výdajů. To je ve velké stručnosti a při určitém přípustném zjednodušení základní idea,která ovládala výchozí přístupy k tvorbě daňové soustavy a také přístupy kekoncepci státního rozpočtu – jako ústředního prvku soustavy veřejných fi-nancí – v uplynulých téměřdeseti letech. Zda byl tento přístup úspěšný, či nikoli, je možno říci již nyní. Soustava stát-ního rozpočtu trvale tenduje k deficitu a tento deficit se v příštích letechvýrazně prohloubí. Výchozí parametry soustavy veřejných financí v letech 2000–2008 ukazuje následu-jící tabulka. V ní jsou uvedeny pro větší přehlednost příjmy, v nichž jsou zahrnuty roz-hodující položky příjmů a zejména se sleduje objem běžných příjmů. Přitom je za-chycen vývoj hlavních zdrojů příjmů státního rozpočtu, kde právě v tomto období pro-bíhal největší pohyb ve smyslu snižování, resp. úprav hlavních parametrů.

mezi celkovými příjmy a výdaji veřejných rozpočtů a jednak jako běžný de-ficit, tj. jako rozdíl mezi běžnými příjmya běžnými výdaji tak, jak je běžněsleduje statistika. 
b) Problém mandatorních výdajů Údajný problém mandatorních výdajův uplynulém desetiletí výrazně ovládala dosud ovládá velkou část diskuse o udržitelnosti dosavadní rozpočtové po-litiky. Je tomu tak proto, že český státní rozpočet v sobě zahrnuje položku jed-nak příjmů sociálního pojištění a jednak také výdajů sociálního pojištění,které – jak je zřejmé z tabulky – mají v celém rozpočtu značný podíl avýrazněho tak ovlivňují, Překračuje-li sociální pojištění více než třetinu běžných příjmů a analogickytaké výdajů státního rozpočtu, pak to vyvolává zdání, že je rozpočet v přílišvelkém stupni z hlediska svých výdajů předurčen, a tudíž není možné v těch-to výdajích provádět restrikce, protože jsou dány zákonem. Uvedené specifikum státního rozpočtu je do značné míry anachronismem.Bylo by daleko lepší, kdyby tyto výdaje byly zcela osamostatněny ze státníhorozpočtu např. ve formě samostatné veřejnoprávní Sociální pojišťovny. V téchvíli by diskuse na téma vysokého podílu mandatorních výdajůmohly ustat,pokud ovšem nejsou motivovány jinými důvody. Bohužel je nutno říci, že za posledních deset let se o vytvoření Sociální poji-šťovny nejednou hovořilo, žádná vláda však nedokázala tuto myšlenku uvéstdo praxe, a to především pro odpor ministerstva financí, neboťpříjmy sociál-ního pojištění umožňovaly vylepšovat peněžní toky rozpočtu. Tento existující systém tak ve značné míře deformuje soustavu státního roz-počtu – i když na obou stranách – ve výdajích i příjmech. Nicméně i kdybybyl systém sociálního pojištění osamostatněn a vyčleněn ze státního rozpočtu,byl by součástí systému veřejných financí. Hlavním efektem vyčlenění soci-álního pojištění, resp. vzniku Sociální pojišťovny by pak byla především většípřehlednost státního rozpočtu. Diskuse o mandatorních výdajích byla v uplynulém období také svým způso-bem uměle vyvolávaná, a to především nedostatkem příjmů státního rozpočtu(pomineme-li, že při vyvolání této diskuse mohly hrát významnou roli i jinédůvody). Hlavním důvodem stesků na údajně vysoký podíl mandatorních výdajů jefakt, že zhruba čtyři pětiny výdajů rozpočtu jsou předurčeny jednak přijatýmizákony a jednak minulými rozhodnutími. Přitom tyto diskuse, často vedené velmi vášnivě, jsou v podstatě málo účelné.Sotva se totiž mohou opřít o nějaký exaktní rozbor či teoretickou formuli, kte-rá by stanovovala přípustnou úroveň mandatorních výdajů. V žádné z disku-sích, které byly k tomuto účelu vedeny, zejména ze strany ministerstva finan-cí, nezaznělo, jaký podíl mandatorních výdajůje považován za optimální –polovina rozpočtu, jedna pětina nebo ještě méně? Diskuse k problematicemandatorních výdajů byla v tomto období nezřídka doprovázena výrazněsubjektivními přístupy a často nerespektovala obecnou zkušenost či praxi. Problém mandatorních výdajůby bylo možné demonstrovat na příkladu nor-málně fungující firmy. Taková firma musí vydávat peníze na nákup materiálu,energie, na mzdy svých zaměstnanců, platit daně, platit za investice. Všechnytyto výdaje jsou předurčeny tím, že firma chce fungovat a prosperovat. Pokudto nebude dělat, pak zaniká. Volnost firmy v rozhodování o svých výdajích jev rámci daného roku v podstatě redukována jen na velikost jejího zisku, a toje zpravidla – v optimálním případě– do jedné pětiny jejích příjmů. Státní rozpočet je natom obdobně. Má-lifungovat stát, paktaké musí platit ně-kdo jeho zaměstnan-ce – nejen zamě-stnance ministerstev,ale i školství, ar-mádu, bezpečnostnísložky, musí jim vy-tvořit podmínky propráci, musí být udržován státní majetek a musí se do něho investovat (z pra-xe víme, že mnohé výdaje tohoto charakteru jsou v rozpočtu rozloženy na ně-kolik let, tedy předurčeny). Proto lze v rámci investičních výdajů sotva pro-vádět výraznější škr-ty na rozestavěnýchakcích, pokud sou-časně nechceme na-rušit jejich plynulost,zpravidla pak do-chází k následnýmvýdajům na konzer-

Konsolidované příjmy veřejných financí v letech 2000 -2008 (v mil Kč) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem příjmy 815 608 922 055 1 059 685 1 017 371 1 087 276 1 279 519 1 239 015 1 382 633 1 485 700 Běžné příjmy 770 004 838 692 893 186 961 834 1 023 551 1 117 968 1 171 742 1 296 871 1 373 200 Daněz příjmů, zisku 174 064 196 423 220 120 238 927 253 138 287 252 278 556 317 878 328 700 -fyzických osob 98 272 104 395 114 404 123 018 133 329 142 431 136 783 151 461 143 300 -právnických osob 75 792 92 028 105 716 115 909 119 809 144 821 141 773 166 417 187 600 DPH 145 918 150 939 154 439 164 388 181 780 206 894 218 120 235 037 254 800 spotřební daně 70 880 76 281 79 493 84 171 95 847 110 560 119 549 138 927 133 000 sociální pojištění 287 356 318 903 334 970 359 690 388 345 416 139 441 914 488 407 513 400 

Konsolidované příjmy a výdaje veřejných rozpočtův letech 2000 -2008 (v mil Kč2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Celkem příjmy 815 608 922 055 1 059 685 1 017 371 1 087 276 1 279 519 1 239 015 1 382 633 1 485 700 Běžné příjmy 770 004 838 692 893 186 961 834 1 023 551 1 117 968 1 171 742 1 296 871 1 373 200 Celkem výdaje 877 596 974 222 1 071 433 1 147 577 1 178 028 1 278 941 1 381 105 1 419 105 1 501 900 Běžné výdaje 760 050 850 135 931 719 975 924 998 482 1 091 590 1 170 845 1 212 196 1 266 000 Běžný deficit 9 954 -11 443 -38 533 -14 090 25 069 26 378 897 84 675 107 200 Celkový deficit -61 988 -52 167 -11 748 -130 206 -90 752 578 -142 090 -36 472 -16 200 

Vedle příjmů jsou dále údaje o vývoji výdajů veřejných rozpočtů za stejné období.V tomto případě se omezíme pouze na agregovaná data a také na vývoj deficitu. Vývoj deficitu je sledován ve dvou veličinách – jednak jako celkový deficit
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vaci staveb a také škodám atd. Rozsah škrtů, resp. volnost rozhodování či jed-nání je v tomto případě dána v podstatě jen tím, že nebudou nové akce zaha-jovány. resp. jen výjimečně (nebezpečí havárií apod.). Kdo jiný než stát má investovat do výstavby silnic a celé infrastruktury, zajiš-ťující fungování moderní společnosti? Přitom je v systému konsolidovanýchveřejných financí v podstatě lhostejné, zda tyto investice probíhají přes spe-ciální fondy, nebo přes státní rozpočet. Přes státní rozpočet také plynou peníze pro důchodce atd., a to rozhodně ne-jsou daně, ale peníze, které si tam lidé odkládají a na ně nemá rozpočet právosáhnout. Zcela logicky proto rozpočet nemůže nemít poměrně malou volnostv nakládání s prostředky, které má k dispozici. Proto všechny úvahy o vy-sokém podílu mandatorních výdajůstátního rozpočtu jsou tak pravděpodobnějen vyjádřením toho, že je to možná nepochopení podstaty těchto výdajů a to-hoto problému. Ovšem daleko nejspíše šlo v minulosti a jde i v současnosti o zcela vědomýatak na redukci systémů sociálního pojištění a důchodové systémy. Nikolizřídka se s touto diskusí setkáváme tam, kde se mandatorní výdaje ztotožňu-jí s výdaji na sociální systémy, zdravotnictví apod. Podtónem takové diskuseje pak také snaha omezit tyto výdaje a převést je na privátní systémy – dů-chodového pojištění, lékařské péčeatd. Tato diskuse je však také – pravdě-podobně – i výrazem jisté bezrad-nosti a nekoncepčnosti rozpočtovépolitiky, do které se náš systém ve-řejných rozpočtů v posledních le-tech dostal. Především je to odrazneschopnosti systému státních financí vytvořit dostatečné zdroje k pokrytítěchto – jak bylo v mezinárodním srovnání mnohokrát dokázáno – nikoli mi-mořádně velkých výdajů. 
c) Běžné výdaje Analýzy státního rozpočtu obvykle pracují s ukazatelem běžných výdajů, ikdyž tento ukazatel není zcela odpovídající. Nezachycuje totiž výdaje inves-tiční povahy, které rozpočet vždycky uskutečňuje. Přitom z povahy běžnýchvýdajů by mělo být jasné, že i část investičních výdajů musí být hrazena zběžných daňových příjmů rozpočtu, podobně jako je tomu při hospodaření fi-remním. Při normálním firemním hospodaření se musí vytvářet dostatekzdrojů i na odpisy a z nich hradit investiční rozvoj, resp. obnovu investic. Jak je patrné při prvním přiblížení, pak se vývoj vztahu mezi běžnými výda-ji a běžnými příjmy v letech 2000–2008 jeví relativně dobře. Deficit vznika-jící v první polovině dekády se změnil v přebytek, který v závěru sledované-ho období byl již výrazný. Pokud však budeme sledovat vývoj deficitu, který by zahrnoval i výdaje in-vestiční povahy, pak již v tomto deficitu lze sotva hovořit o jednoznačné ten-denci. Jen v posledním roce se výrazně zmenšuje. Podrobnější pohled na strukturu výdajů rozpočtu ukazuje, že vývoj deficituvýrazně osciluje v jednotlivých letech a je patrné, že se tak děje na úkor vývo-

Podrobnější pohled na jejich vývoj by totiž ukázal, že v tomto období se vy-víjejí krajně nerovnoměrně a sotva se tedy dá mluvit o tom, že by to byl vý-sledek spontánního přirozeného vývoje, jak by to nakonec v tak velkém sys-tému, jakým je celá rozpočtová sféra, resp. ekonomika, mělo být. Z toho pak vyplývá i další dílčí závěr– investiční výdaje jsou ty, v nichž seuskutečňují různé restrikce, jestliže si to situace rozpočtu vyžaduje, resp.je-li nutné dosáhnout určeného deficitu. Jedním z problémů rozpočtové politiky uplynulého období pak bylo to, žeběžné příjmy rozpočtu nebyly schopny zajistit plynulý vývoj ekonomiky roz-počtové sféry, nebyly schopny zajistit běžný chod ekonomiky. Tím máme namysli stav, kdy soustavně docházelo k vytváření deficitů a navíc v době, kdyekonomika prožívala období relativní prosperity. Jedním z možných způsobů, jak zachytit vývoj českých rozpočtů v minulýchletech, je právě porovnat růst hrubého domácího produktu s dynamikou vývo-je běžných či celkových příjmů veřejných rozpočtů. Takové porovnání můžeukázat, zda je systém výběru běžných příjmů státního rozpočtu dostatečněpružný, zda dokáže reagovat na dynamiku hospodářského růstu, či naopak,zda je setrvačný a na změnu dynamiky nereaguje. Vývoj v tomto období charakterizují tato data. 

Již na první pohled je patrné, že výraznější závislost mezi růstem příjmůrozpočtu a růstem HDP (v běžných cenách) v tomto období je jen obtížněidentifikovatelná. Pro roky 2000–2003 by snad mohlo platit, že rozpočtovápolitika sledovala snahu zrychlit růst běžných příjmů rozpočtu a zajistit jejichrychlejší růst, než byl růst nominálního HDP. Důvod byl také jasný – obdobído roku 2000 bylo obdobím, kdy byly značné (v tehdejším měřítku) rozpo-čtové deficity, a tudíž bylo logické v příštím období nastoupit cestu snižovánítěchto deficitů. Naproti tomu období po roce 2002 se vyznačuje – ze všeho nejvíce – ztrátouzřetelné jednotící linie rozpočtové politiky. Z roku na rok rostou příjmy rych-leji, aby vzápětí jejich růst zpomalil. To je sotva příznak koncepční politiky,můžeme-li v tomto období vůbec hovořit o nějaké dlouhodobé rozpočtové po-litice. 
d) Politika snižování daní (daňový dumping) I když základní linii rozpočtové politiky lze v tomto období obtížně identifi-kovat, přece jen zde určitá politika existovala. Zjevně to však nebyla politika,která by primárně sledovala snahu dostat rozpočtové příjmy a výdaje do rov-nováhy. Kdyby tomu totiž tak bylo, pak by pravděpodobně její prioritou poroce 2002 mělo být pokračování v podstatně rychlejším růstu běžných příjmůrozpočtu. K takové politice by-lo právě v tomto ob-dobí dostatek příle-žitostí, neboťčeskáekonomika se dosta-la do období rychlé-ho ekonomickéhorůstu, které bylo mi-mořádně příznivé ktomu, aby se vy-tvářel dostatek rezerv k potlačení deficitů minulosti. Rozpočet v té době mo-hl tendovat k rovnováze, a dokonce i k přebytku. Tehdejší rozpočtová politika však zjevně měla jiné priority – byla zaměřenana snižování sazeb daní, na snižování podílu daní na HDP (daňové kvóty). Vnávaznosti na tyto představy muselo nevyhnutelnědocházet k tomu, že těži-štěvýběru daní bylo postupně přesouváno z přímých na nepřímédaně–především na DPH. Tyto změny v daňové politice se pak vysvětlovaly tím, že přímé daně se dajíobtížně vybírat, že dochází k masovému úniku daňových subjektů do daňo-vých rájů atd. Tato tvrzení však nebylo možné ničím podložit. Byly tojen domněnky a v případě špatného výběru daní také špatná prácepříslušných daňových správ. V neposlední řadě byl tento posun vysvětlován i vývojem v daňovém

Ekonomická krize – pohled odborů III

Konsolidované příjmy a výdaje veřejných rozpočtův letech 2000 -2008 (v mil Kč) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem příjmy 815 608 922 055 1 059 685 1 017 371 1 087 276 1 279 519 1 239 015 1 382 633 1 485 700 Běžné příjmy 770 004 838 692 893 186 961 834 1 023 551 1 117 968 1 171 742 1 296 871 1 373 200Celkem výdaje 877 596 974 222 1 071 433 1 147 577 1 178 028 1 278 941 1 381 105 1 419 105 1 501 900Běžné výdaje 828 294 920 479 1 003 492 1 051 496 1 082 870 1 172 395 1 268 893 1 301 225 1 361 200Běžný deficit -58 290 -81 787 -110 306 -89 662 -59 319 -54 427 -97 151 -4 354 12 000Celkový deficit -61 988 -52 167 -11 748 -130 206 -90 752 578 -142 090 -36 472 -16 200 
je investičních výdajů. Ostatní běžné výdaje přece jen mají určitý rostoucítrend. A tak se v roce 2005 investiční výdaje snižují oproti předchozímu ro-ku, aby se v následujícím roce 2006 – ve volebním roce – výrazně zvýšily avzápětí znovu poklesly. I vývoj tohoto ukazatele tak ukazuje další tendenci státního rozpočtu stejnějako veřejných rozpočtů– politický konjunkturalismus. Je přirozeně otázkou, zda podobné kolísání výdajůna investice je racionální, či ni-koli. Obvykle je sice možné hovořit o tom, že investice se uskutečňují až tehdy,kdy se na ně vytvoří dostatek zdrojů. To však platí pouze v jednotlivém případě anemůže to v plné míře platit v případě tak velkého agregátního ukazatele. 

Vývoj přírůstku HDP a běžných příjmův letech 2000 -2008 (v mil Kč) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008přírůstek HDP (b.c.) 163 045 112 218 112 678 237 652 169 100 231 780 314 607 175 619tempo růstu HDP v % 7,4 4,8 4,6 9,2 6,0 7,8 9,8 5,0 Běžné příjmy 68 688 54 494 68 648 61 717 94 417 53 774 125 129 76 329tempo růstu běžné př. 8,9 6,5 7,7 6,4 9,2 4,8 10,7 5,9 
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systému na Slovensku, kde došlo ke sjednocení sazeb daně a někteřípolitici a konceptoři české daňové politiky z toho vyvozovali, že do-jde k masovému odlivu sídel českých firem na Slovensko, kde budoumít daleko lepší podmínky. Přitom se však neuvádělo, že Slovensko i přes snížení sazeb současnězpřísnilo daňovou politiku tak, že omezilo výrazně možnosti snižo-vání daňového základu (omezilo v ČR tak populární a trvale narůsta-jící možnosti snížit daňový základ nejrůznějšími slevami, zejménapro právnické osoby), zavedlo registrační pokladny, také kolkování li-hu a zaměřilo se na potlačení možností daňových úniků. Tato opatře-ní česká legislativa ani administrativa však nebyla schopna přijmout(teprve po dlouhých a neplodných diskusích bylo zavedeno kolkovánílihu). (Zcela typický příklad pro konceptory českého daňového systé-mu té doby je případ s registračními pokladnami. O jejich zavedeníbylo několikrát již rozhodnuto a vždycky to nakonec skončilo tak, žety nejmenší strany v tehdejší vládní koalici si nakonec – pod hrozbouvystoupení z koalice – vynutily odsunutí jejich zavedení a posléze je-jich odmítnutí. A je také příznačné, že za tažením proti registračnímpokladnám stáli ti, kteří na druhé straně hovořili o rozmařilosti stát-ních výdajů, vysokých mandatorních výdajích atd.) V českém prostředí tehdy zdomácněla úvaha o úniku českých firemdo daňově výhodného zahraničí. Ačkoli tato představa vypadá na-prosto absurdně a nikdy nebyla podpořena věrohodnými empirickýmidaty, přesto v této době nabyla na síle a byla jedním z rozhodujícíchargumentů k tomu, aby pokračovalo snižování daní, a to nezávisle natom, jaké bylo složení vládní koalice. V tomto tažení proti vysokýmdaním se pokračuje až do současnosti. Proto největší strana tehdejší vládní koalice považovala za svůjúspěch, že dokázala za posledních 10 až 15 let nejvíce snížit daně.Stejnou rétoriku přebírala i hlavní opoziční strana, která toto taženíproti údajně vysokým daním dále rozvinula a přišla s konceptemrovné daně uplatňované na Slovensku. Tvůrci koncepce rozpočtové politiky tak měli snahu navázat na teh-dejší mainstreamové tažení za co nejnižší daně, které údajně měly býtakcelerátorem hospodářského růstu. Výsledkem takové snahy jevývoj běžných příjmů rozpočtu v roce 2006, kdy dochází k absolut-nímu poklesu příjmů z přímých daní oproti roku 2005. Domníváme se totiž, že v zásadě by mělo platit, že by mělo docházetk rychlejšímu růstu běžných příjmů rozpočtu než je růst nominálníhoHDP. Takový vývoj totiž umožňuje, aby si rozpočet vytvářel dostate-čné rezervy příjmů a mohl tendovat k přebytku rozpočtu, nikoli jakodosud k deficitu. To se týká zejména období prosperity, kdy rychlý e-konomický růst byměl vytvářet dostatek rozpočtových příjmůa vy-tvářet přebytek rozpočtu. Při rozumném hospodaření by tak nemělo docházet k tomu, že sevýrazně snižují daňové sazby v období vysokého ekonomického růs-tu – aby se podpořil ekonomický růst. Snížení těchto sazeb jen odčer-pává z rozpočtu zdroje na případnou tvorbu přebytku rozpočtu, resp.jako v našem případězdroje k omezení, případně snížení deficitu. Dojde-li v dalším období ke zpomalení ekonomického růstu, nevy-hnutelně se vytrácejí rozpočtové příjmy, a tudíž taková daňová sou-stava zcela zákonitě musí směřovat k prudkému nárůstu rozpočtové-ho deficitu. Přitom v období hospodářské krize nelze ani použít kla-sický nástroj pro povzbuzení ekonomické aktivity, jako je snížení da-ňového břemene. Důvod je jediný – řečeno ve zkratce – „daně už vpodstatě není kam snižovat“. Jak si ukážeme na konkrétním vývoji v roce 2008, změnami v daňovésoustavě v minulých letech byla vytvořena soustava, která může fun-govat – a to ještě velmi omezeně– jen za „dobrého počasí“. Ani zadobrého počasí totiž není schopna jaksi samovolně vyprodukovat pře-bytky rozpočtu. Jakmile se však počasí změní, dojde ke zpomalení rů-stu, případně k poklesu ekonomiky, a tato soustava vyprodukujevýrazné deficity. S jistou mírou zjednodušení jde o soustavu, která jesvojí podstatou deficitní a jen v závislosti na příznivých či nepřízni-vých vnějších podmínkách generuje tu menší, či větší deficit. Základním argumentem tehdejší diskuse také bylo, že i přes snižovánídaňových sazeb se i tak vybírá větší objem daní. Tato argumentace byla nesprávná. Především se opírala o meziročníporovnání absolutních objemů vybraných daní a dokazovala, že i přisnížení daňových sazeb se vybralo více než za předchozí období.Sotva tomu mohlo být jinak, protože při rychlém růstu HDP – což seprávě v těchto letech dělo – je nárůst absolutních objemů HDP tak vy-soký, že i při určitém snížení daňové sazby se nevyhnutelně musí vy-

brat větší objem daní oproti předchozímu roku. Kromě toho se zde uvažuje o celkovém objemu daní – jak přímých,tak nepřímých. Při vysoké dynamice HDP ovšem rychle roste i spo-třeba a tedy i DPH, což vede k růstu objemu daní. Vyvozovat z těch-to dat závěr, že při snižování daňové sazby se vybírá více daní, je takjen obratnou manipulací údajů o růstu absolutních objemů ukazatelůrozdílného rozměru, a to mezi HDP, objemem vybraných daní a da-ňovými sazbami a také jejich meziročními přírůstky. Jiný vývoj nežrostoucí objem vybraných daní – i přes snižování daňových sazeb –totiž v tomto období ani nebyl možný. Česká ekonomika byla v období prosperity a tím se poměrně rychlevyčerpaly možnosti firem, aby mohly dále krýt ze zisku své ztráty,které měly v hospodaření z minulých let, zejména z období krize let1997–1999. Firemní sektor (zejména v tomto období – 2004 až 2007– šlo o vysoce ziskový bankovní sektor, který byl právě v předchozíchletech bohatě dotován státním rozpočtem k úhradě ztrát polostátníchbank a nakonec i celého bankovního sektoru) již musel začít platitdaněz trvale narůstajících zisků. Právě proto daňové inkaso výrazněnarůstalo. Zrychlení ekonomického růstu bylo ovšem zastánci snižování daňo-vých sazeb vykládáno jako důsledek této politiky a bylo považovánoza potvrzení její správnosti. To byl zcela zjevný omyl. Zrychlení eko-nomického růstu nezpůsobily nízké daně, ale celoevropská a celosvě-tová konjunktura a na této vlně se „svezla“ i česká ekonomika. Kromětoho svůj růstový efekt měli předchozí příliv zahraničního kapitálu,spojený s vytvořením řady exportních kapacit. Růst české ekonomiky byl především „tažen“ růstem vnější poptávkya ten se snížením tuzemských daní neměl žádnou spojitost. Pokud bytotiž snížení daní mělo mít efekt, pak by podle jeho zastánců muselodojít k výraznému vzestupu produktivních investic a vnitřní poptáv-ky. K takovému vývoji však nedošlo. Neměli bychom zapomínat, že ivzestup vnitřní poptávky – zejména pak vzestup poptávky na trhu ne-movitostí – byl podmíněn výrazným vzestupem hypotečních úvěrů,tedy tato vnitřní poptávka rostla opět na základě dluhu. Problémy české soustavy veřejných rozpočtů, zejména pak nastavenídaňové soustavy na „dobré počasí“, na to, že je schopna udržet ja-kousi kvazi rovnováhu mezi příjmy a výdaji jen za vysokého temparůstu nominálního HDP, se projevily v roce 2008. V plné míře pak ty-to problémy propukly v roce 2009. 
e) Vývoj v roce 2008 Vývoj v roce 2008 se – jak je patrné z výše uvedených dat – vymykávšem předchozím trendům. Namísto velkého deficitu veřejných roz-počtů je zde jen malý deficit a stejně tak bylo dosaženo menšího – nežbyl plánovaný - deficitu ve státním rozpočtu. Vše na první pohled vy-padá tak, jako by již v tomto roce začala fungovat nová ekonomickástrategie, resp. výrazně inovovaná daňová soustava z dílny tehdyvládnoucí koalice ODS-KDU/ČSL-SZ, schválená v rámci tzv. refor-my veřejných financí. (Nutno podotknout, že v tomto roce začala pů-sobit teprve první etapa „reforem“, které se zaměřily prioritně na za-vedení rovné daně z příjmu fyzických osob a zvýšení snížené sazbyDPH základních potřeb na 9 % a na „zastropování“ pojistného na so-ciální a zdravotní pojištění. Snížena o 1 procentní bod byla i sazbadaně z příjmu právnických osob. Při schvalování reformního „bato-hu“ se však v předstihu rozhodovala a schválila i daňová snížení proroky 2009 a 2010. Samozřejmě bez ohledu na vyhodnocení působenípředchozích úprav a bez ohledu na aktuální situaci. Takže např. již vroce 2007 bylo rozhodnuto nejen o tom, že se v roce 2008 sníží sazbadaně z příjmu právnických osob na 22 %, ale též o tom, že se v roce2009 sníží na 20 % a v roce 2010 na 19 %. Stejně tak bylo rozhodnu-to, že se pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavateli snížív roce 2009 o 1 procentní bod a v roce 2010 o další 0,9 procentníhobodu. K tomu je nutno připočítat, že v průběhu roku 2008 bylo navícrozhodnuto snížit od roku 2009 sociální pojistné o dalších 1,5 pro-centního bodu (tentokrát u zaměstnanců) a na začátku roku 2009 by-lo navrženo v rámci tzv. antikrizového balíčku další snížení o dalšíchcca 1,5 procentního bodu. Těmito pěti etapami snížení pojistného byztratily veřejné rozpočty v roce 2010 (oproti roku 2007) více než 70mld. Kč pojistných příjmů. Příjmů, které jsou navíc z pohledu výběrunejbezpečnějším příjmovým zdrojem státního rozpočtu). Zároveň do-
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šlo k výrazným redukcím v oblasti sociálních výdajů. Analýzu vývoje v tomto roce je nutno začít od vývoje základníchmakroekonomických čísel. V roce 2008 dosáhl nominální růst HDP(který je podstatný pro propočty v oblasti daňových příjmů) hodnoty5 % (z toho reálný růst činil 3,5 %). Podle návrhu státního závěreč-ného účtu za rok 2008 činil deficit státního rozpočtu 20 mld. Kč.Celkové veřejné rozpočty pak dopadly o poznání lépe, jejich deficitčinil minus 16,2 mld. Kč. Těchto velmi nízkých deficitů nebylo dosaženo ani výrazně zlepše-ným hospodařením státu, ani mimořádným úsilím aparátu minister-stva financí, včetně ministra. Příčina těchto nízkých schodků bylamnohem prostší – spočívala totiž v tom, že „do příjmů byly načerpányprostředky z rezervních fondůa fondů státních záruk, uspořené v mi-nulých letech ve výši 60,4 mld. Kč“. (Návrh státního závěrečnéhoúčtu České republiky za rok 2008, část B. Ekonomický vývoj a veřejnérozpočty, odd. II Veřejné rozpočty str. 1.)Schodek státního rozpočtu by tedy dosáhl – pokud by nebyly započ-teny tyto převody – hodnoty minus 80,4 mld. Kč a schodek veřejnýchrozpočtů minus 76,6 mld. Kč. Pokud se vyloučí použití rezerv, pakveřejné finance v roce 2008 skončily při nominálním růstu hrubéhodomácího produktu ve výši 5 % deficitem ve výši 2,1 % HDP. Nejdetedy v žádném případě o nový trend ani o mimořádně dobré působe-ní nové ekonomické strategie. Vývoj v roce 2008 tak není přerušením dosavadní vývojové liniedeficitů státního a veřejných rozpočtů, jak by se povrchnímu po-zorovateli mohlo zdát, ale je jejím pokračováním. Naopak, jak sedá dokázat, opatření, která byla schválena v uplynulých dvou le-tech ještě dál prohlubují problémy veřejných rozpočtů.K lepšímu pochopení velikosti problémů, které byly novou soustavoudaní a rozpočtových pravidel založeny do koncepce státního rozpoč-tu, je vhodné uvést jednoduchý příklad. V něm lze vyjít z úvahy otom, jak vysokého tempa růstu by musel HDP v roce 2008 dosáhnout,aby při daném nastavení daňové soustavy (charakterizované složenoudaňovou kvótou) příjmy veřejných financí plně pokryly výdaje. Tedyjak vysoký růst HDP by v roce 2008 zajistil nulový deficit veřejnýchfinancí. (Při tomto propočtu se vychází z hodnoty složené neharmoni-zované kvóty ve výši 37,2 % (odhad MF ČR v návrhu Státního rozpoč-tu pro rok 2010). K tomu je nutno poznamenat, že mezinárodně srov-natelná je pouze harmonizovaná složená daňová kvóta. Z této kvótyjsou zjednodušeně řečeno vyloučeny platby daní a pojistného u stát-ních zaměstnanců– tedy daně, které platí stát „sám sobě“. Tato kvótadosáhla v roce 2008 dle návrhu státního závěrečného účtu hodnoty34,4 %.) Pro vyrovnání příjmové a výdajové strany by se musel HDPv daném roce zvýšit o dalších 205 mld. Kč (tj. o dalších 5,5 %).Konkrétně to tedy znamená, k dosažení rovnováhy mezi běžnýmipříjmy a výdaji veřejných rozpočtů by musel nominální růst HDP vroce 2008 dosáhnout hodnoty cca 11 %. A naopak také platí – pokud nebude dosaženo této úrovně ekono-mického růstu, dochází automaticky ke vzniku deficitu veřejných fi-nancí. Je patrné, že samotná výše „rovnovážného“ tempa růstu HDPukazuje, že Česká republika se snižováním daní a omezovánímpříjmůveřejných rozpočtů dostala daleko za rámec racionálníchekonomických úvah a že ti, kdo koncipovali tyto změny daňovésoustavy, nerespektovali reálné možnosti české ekonomiky.Zjevnou motivací jejich záměrů byly spíše politické důvody, setr-vávání na překonaných koncepcích nízkých daní, které samovolně„povedou k ochotě“ platit daně atd. Jde tedy v podstatěo koncepce,které již byly ve vyspělém světě překonány, ale které se zatím stáledrží při životě v „nových“ zemích EU a na postkomunistickém terito-riu východní a střední Evropy. 
f) Vývoj v roce 2009 Vývoj soustavy veřejných financí v roce 2009 je pokračováním vývo-je založeného v roce 2008. Zásadním rozdílem je ovšem pokles hos-podářského růstu. Právě tento pokles odkryl v plné míře základní pro-blémy koncepce státního rozpočtu a nové soustavy daní, vytvořenévládou koalice ODS-KDU/ČSL-SZ. Do návrhu státního rozpočtu na letošní rok byla totiž založena úvaha

o vzestupu HDP o 4,8 % a schodek rozpočtu měl být pouze 38 mld.Kč. Podle ministerstva financí mělo jít o další krok k ozdravení ve-řejných financí. Je naprosto jasné, že tato koncepce státního rozpočtu byla již při svémvzniku  chimérou. Vůbec totiž nerespektovala reálné možnosti růstuekonomiky a neměla tedy žádné reálné opodstatnění. Lze se do-mnívat, že v té době naprosto nerealistická představa o růstu ekono-miky byla do koncepce státního rozpočtu založena vědomě s cílem u-kázat, jak dobře „nová ekonomická a tedy i rozpočtová politika“ fun-guje. Jiné vysvětlení pro tento postup podle našeho názoru nelze nalézt.Sotva lze totiž předpokládat, že by při racionálním uvažování a pro-fesionálním přístupu k analýze probíhajících procesů, jak v české, taki ve světové ekonomice, bylo možné dosáhnout takové odchylky odreálného vývoje. Připomeňme, že místo očekávaného vzestupu HDP o 4,8 % v letoš-ním roce, pravděpodobně – podle našich propočtů – dosáhne poklesHDP úrovně minus 5 % (za první pololetí 2009 dosahuje minus 4,1%). Reálný rozdíl mezi těmito veličinami je deset bodův tempu růstu,což v absolutním vyjádření představuje rozdíl kolem 400 mld. Kč. Protakové profesionální selhání lze jen těžko nalézt slova omluvy. Takový vývoj HDP má své dopady na vývoj deficitu státního rozpoč-tu (připomeňme, že na počátku roku 2009 došlo navíc k dalšímusnížení sazeb v soustavě daní). (S účinností od roku 2009 došlo v prvéřadě ke snížení pojistného na sociální pojištění u zaměstnavatelů(1bod) i u zaměstnanců(1,5 bodu) s negativním dopadem do příjmů zpojistného přes 30 mld. Kč. Vliv na nárůst schodku veřejných financíje u tohoto opatření utlumen nárůstem daně z příjmu fyzických osob apřevzetím výplaty nemocenských dávek zaměstnavateli v prvních 14dnech nemoci. Dále došlo v letošním roce ke snížení daně z příjmuprávnických osob o 2 body, což už spolu s výrazným ekonomickým po-klesem negativně ovlivní příjmovou stranu veřejných financí. V roce2010 by mělo dojít k dalšímu snížení DPPO o bod a ke snížení pojist-ného placeného zaměstnavateli o dalších 0,9 bodu (cca -13 mld. Kč).Toto další snížení však již nebude kompenzováno výplatou dávek.)Jak vyplývá z předchozích propočtů, vede zastavení růstu, či dokon-ce pokles nominálního HDP – vlivem výrazných výpadků příjmů – kprudkému nárůstu deficitu veřejných financí i státního rozpočtu. (Vnásledujících částech se uvádějí – vzhledem k tomu, že jde primárněo zjištění fungování nastavení daní – jen deficity způsobené nastave-ním daňové soustavy. Jde tedy o odhad vazby mezi příjmy veřejnýchrozpočtů a ekonomickým růstem. Samozřejmě další část deficitu setvoří na výdajové straně, a to zvláště ve vztahu k nezaměstnanosti –pomalejší růst, či pokles vypuzují do nezaměstnanosti velké skupinylidí, které vytvářejí tlak na výdajové části veřejných rozpočtů.Porovnáme-li tyto oba tlaky s očekáváními MF ČR, je zřetelné, žeproblém ve veřejných financích vzniká především na příjmové straněrozpočtů.) Podle našich propočtů by již pouhé zastavení nominálního růstu HDPpři současném nastavení daňového systému roku 2009 vytvořilo au-tomaticky nárůst deficitu veřejných financí na úrovni minus 140 mld.Kč (3,8 % HDP). Pokud se však naplní únorový odhad ČMKOS a e-konomika bude směřovat spíše k 5% reálnému poklesu, (Nutno po-znamenat, že odhad vývoje HDP v ČR za první pololetí roku 2009 –4,1 % a hlavně vývoj u našich největších obchodních partnerů SRNpokles – 3,5 %, Slovensko – 5,5 % spíše utvrzují v přesvědčení, že ten-to náš odhad z února 2009 bude realističtější) pak deficit veřejnýchrozpočtů samovolně překročí 200 miliardovou hranici (202-205 mld.Kč, tj. 5,8 % HDP). (Tato úvaha počítá se samovolným vývojem ve-řejných financí. Připomeňme, že již v lednu letošního roku byla po-sílena příjmová strana schváleného rozpočtu o dodatečných 31 mld.Kčz rezerv a zároveňbyla přijata rozpočtová opatření na výdajovéstraně, směřující k úspoře cca na 6 mld. Kč. Na druhé straně antikri-zový balíček vzniklý kombinací opatření schválených bývalou vládoubude na omezení příjmů a zvýšení výdajů stát v roce 2009 veřejné fi-nance zhruba 35 mld. Kč. Obě tato opatření se tedy v letošním rocefakticky vyruší a rozhodující bude deficit vyplývající z poklesu ekono-mického výkonu (resp. z nedostatečného nastavení daňové soustavy).)Projeví se v něm totiž třetí faktor, a to nastupující deflace. (V našichpropočtech předpokládáme pro letošní rok nulový deflátor HDP.

Ekonomická krize – pohled odborů III
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Tento předpoklad vychází ze stávající situace v oblasti vývoje cen.Podle dat za červenec 2009 jsou ceny průmyslových výrobců meziro-čně nižší o 4,9 %, ceny zemědělských výrobců o více než čtvrtinu, ce-ny ve  stavebnictví  stagnují  a stejně tak ceny ve službách, přitom vobou případech je zřetelný trend k poklesu cen.)
g) Vývoj předpokládaný v roce 2010 Pro odhad vývoje v roce 2010 platí obdobná pravidla. Pokud nedojdek citelnému oživení ekonomiky – a zatím nejsou takové známky oži-vení – pak pouhá stagnace na úrovni dosažené v letošním roce, tj. za-stavení nominálního poklesu HDP, by vedla k deficitu ve výši okolo255 mld. Kč (7,2 % HDP). Nárůst deficitů při stagnaci HDP v příštímroce zhruba o 50 mld. Kč je způsoben tím, že se v něm již v plné mířeprojeví snížení pojistného na sociální pojistné v rámci tzv. antikrizo-vých opatření v rozsahu minus 18 mld., snížení sazby daně z příjmuprávnických osob a dalších daňových opatření (odpisy) v rozsahu 11mld. Kč, (Toto opatření, jak již bylo řečeno, bylo kompenzováno nastraně příjmů v lednu 2009 použitím rozpočtové rezervy v rozsahu 30mld. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet již žádné rezervy pro rok 2010nemůže použít (byly v předchozích letech likvidovány), projeví se tzv.antikrizová opatření v plné nahotě až v rozpočtu roku 2010) sníženípojistného u zaměstnavatelů o 0,9 bodu (minus 13 mld. Kč) a v ne-poslední řadě i výrazné rozšíření paušálních odpočtů od základu daněz příjmu fyzických osob, schválené před nedávnou dobouParlamentem (minus 5–6 mld. Kč). Pokud se však potvrdí naše očekávání obsažené v první kapitolea došlo by k dalšímu reálnému poklesu HDP až o 2 %, potom byv podmínkách přetrvávající deflace mohl deficit veřejných rozpo-čtů přiblížit na dohled 300 mld. Kč (295 mld Kč, 8,6 % HDP).(Nutno dodat, že MF ČR nepočítá se stagnací HDP, ale již s nomi-nálním růstem na úrovni cca 1,5 % (z toho reálný růst ve výši 0,8 %).)Tato základní čísla tak mohou naznačit, jaký bude pravděpodobný vý-sledek státního rozpočtu v roce 2010. Jsou však také hodnocením jakpředchozích reforem veřejných financí, tak především reforem prove-dených v posledních dvou letech. Ze slibů o zodpovědném hospo-daření  a  „nezadlužené  budoucnosti“  zůstala jen fakta – českáekonomika stojí před rekordními deficity veřejných financí.Přitom se nedostavil ani jeden ze slibovaných efektů. Ekonomika je vkrizi  a mnohé nasvědčuje tomu, že krize bude trvat delší dobu. Lzeočekávat, že její dopad na podnikovou sféru bude velmi značný – ja-ko je tomu v každé krizi. Jejím důsledkem bude kromě jiného vysokánezaměstnanost – kolem 10 % – a především výrazné zhoršení soci-ální situace. Tento růst by snížil samovolný deficit na úroveň cca 210 mld. Kč za-městnanců. S tím je spojená celá řada dalších důsledků – frustracemladé generace, plynoucí z nemožnosti najít pracovní uplatnění, a je-jí přechod na systém sociálních dávek, problémy hypoték atd.Nedostavil se ani další důsledek – inkaso daní se nezlepšilo a příjmystátního rozpočtu budou v důsledku krize ještě menší – vlivem nízké-ho inkasa přímých daní. 
h) Jak dál ve veřejných financích? Soudě podle vývoje v roce 2009 a podle problémů s rozpočtem prorok 2010 – jak bylo výše uvedeno – se česká rozpočtová politika do-stala vývojem po roce 2000 na rozcestí. Může pokračovat dosavad-ním směrem. Pokračovat ve snižování daní s vírou, že dojde k ně-jakému zázraku a nižší a ještě nižší sazby přímých daní povedou na-konec k oživení ekonomiky a k ekonomickému růstu. Je otázka, zda tato teorie o snižujících se daních jako o akcelerátoruekonomického růstu platí v případě tak relativně malé ekonomiky, ja-ko je česká ekonomika. Kdyby tomu tak bylo, muselo by snížení da-ní vyvolat buď investiční vlnu (ale jen soukromého kapitálu, a to přisoučasné redukci vládních investic), nebo velkou dodatečnou poptáv-ku v soukromé spotřebě (ovšem při souběžném poklesu poptávkyvládního sektoru) v ekonomice. (K takovému vývoji dochází v sou-časnosti, kdy klesá stavební činnost, a to především financovaná zesoukromých zdrojů. Jediný faktor, který brání rychlejšímu poklesu sta-vební výroby, jsou investice do inženýrských staveb hrazené z veřej-ných rozpočtů.) Jak velké by takové snížení muselo být, aby mělo re-álný vliv na celou ekonomiku? Postačuje snížení daní o 10, 20, nebo50 mld. ročně? Pravděpodobně by takové snížení muselo být spíše nahorní hranici, aby mělo odpovídající vliv na ekonomiku. Česká ekonomika je jako každá malá ekonomika mnohem citlivějšína změnu vnější poptávky než velké ekonomiky, které mají podstatněnižší otevřenost, a tudíž i velký vnitřní trh. Sotva proto může reago-

vat na změnu vnitřní poptávky. Je to zřejmé z porovnání základníchveličin – rozsah soukromé spotřeby je 1800 mld., investice do fixníhokapitálu představují kolem 850 mld. a vývoz je kolem 2800 mld. Ztěchto čísel by snad mělo být patrné, že jejich změna v řádu jednohoprocenta má poměrněmalý efekt. Na druhé straně však např. poklesdaní o 20 mld. má již poměrně velký vliv na nestabilitu rozpočtu.Proto se lze domnívat, že tato změna daní nemůže mít v podmínkáchčeské ekonomiky významný vliv na její růst. Kromě toho lze očekávat, že cesta trvalého snižování daní povede,dříve nebo později, nevyhnutelně ke konfliktu se zájmy jak většinyspolečnosti, tak i soukromého kapitálu. Trvalý relativní pokles obje-mu daní bude nutně směřovat k tlaku na privatizaci řady činností,které byly dosud zajišťovány pomocí státu, resp. státního rozpočtu.Tak zesílí tlaky na zavedení školného, na další zvýšení spoluúčasti vezdravotnictví a bude tlak na privatizaci důchodového systému. Snižující se příjmy přinutí zejména regionální samosprávy k pod-statnému omezení rozsahu investic, které jsou dnes jednou z důleži-tých příležitostí pro soukromé aktivity zejména v regionech. Pokud by období hospodářské krize trvalo déle, než jsou dosavadníúvahy o tom, že skončí v průběhu letošního roku, pak se dá očekávat,že deficity státního rozpočtu budou výrazně přesahovat 100 mld. a ne-bude možné je zmenšit jinak než rozsáhlými škrty a úspornými pro-gramy. Takové kroky jen sotva mohou pomoci vymanit ekonomiku zkrize. K dispozici je i jiná cesta. Je očividné, že problém českých veřejnýchfinancí leží na straně příjmů. Samovolně prudce narůstající deficityveřejných financí nejsou projevem aktivního řešení ekonomické kri-ze, je to naopak. Jsou důsledkem naprosto nepromyšlené a volunta-ristické daňové politiky minulých let. Rozetnout sevření těchto defi-citů je potřebné tam, kde problém vznikl – na příjmové straně veřej-ných rozpočtů. Spočívá v opatřeních, která je podle našeho názoru třeba provést v ná-sledujícím časovém sledu: Zaprvé – přijmout účinná opatření na podporu ekonomického růstu,zpomalit další propad české ekonomiky (a to v první řadě podporou,případně zachováním infrastrukturních investic). Nemělo by se zapo-mínat, že rychlý ekonomický růst je nejlepším stabilizátorem veřej-ných financí. Za druhé – zjednodušit daňový systém a hlavně sjednotit podmínkypro placení daní mezi všemi daňovými subjekty. Jde tedy o vytvořenírovné startovací čáry, lépe řečeno o vytvoření základních podmínekpro dosažení daňové spravedlnosti. Tento úkol se skládá ze dvou cest. První cestou bude soustavná kampaň směřující proti daňovým úni-kům (a dalším negativním ekonomickým jevům), a to nejen v ČR, alei v regulatorních a daňových rájích. Zásadním způsobem bude nutnoposílit kontrolu na trhu práce, zaměřenou na boj proti práci načerno(zejména tzv. švarcsystém) a dalším nelegálním aktivitám, ohrožu-jícím stabilitu veřejných financí (v prvé řadě pojistných fondů). Druhou cestou bude výrazné zjednodušení daňového systému, spo-čívající ve výrazném přehodnocení a redukci slev, výjimek a úlev vevšech daňových okruzích. Bude nutno analyzovat a snížit nebývalýrozsah daňově uznatelných nákladů u daně z příjmů právnických osoba zásadním způsobem redukovat paušální odpočty od základu daně udaně z příjmůfyzických osob. Za třetí – změnit sazby v daňovém systému s cílem posílit přímé daněa daně majetkové, zavést daňovou progresi. Za čtvrté – provést podrobný audit všech výdajových položek všechčástí veřejných financí a na základě tohoto auditu a zvolených priorituvážlivě redukovat výdajovou stranu rozpočtů, ne však plošně, alepodle jednotlivých položek. Pro řešení soustavy veřejných rozpočtůje podstatná především změnasoučasného přístupu a myšlení. Nelze jen šetřit a už vůbec si nelzemyslet, že se k trvalejšímu přebytku rozpočtu lze „prošetřit“ (stejnějako se k  němu nelze „proškrtat“). Neživotaschopnost tohoto přístu-pu dokazuje vývoj v posledních deseti letech. Rozpočet musí být postaven tak, aby také „vydělával“, musí mít ta-kové daňové příjmy, které budou schopny i při relativně nízké nomi-nální dynamice HDP produkovat přebytek rozpočtu. V současné situ-aci toho nelze dosáhnout jinak než zvýšením daní. Je nutno najít politickou odvahu k tomu, aby došlo k obnovení pro-



gresivního zdanění příjmů fyzických osob a také ke zvýšení sazeb da-ní z příjmů právnických osob. Kromě toho musí také dojít k pod-statnému omezení dosavadního rozsahu nejrůznějších slev a redukcídaňového základu, což v souhrnu vede k výraznému snížení efektiv-ní daňové sazby. České intelektuální elity by měly pochopit, že současná hospodářskákrize a s ní spojená krize veřejných rozpočtů – které se teprve do-týkáme – může v relativně krátkém horizontu několika let vést až kdestrukci systémů sociální ochrany, penzijního pojištění a následně ike vzestupu společenského napětí. Nelze také zcela přecházet ani rostoucí napětí mezi mladou a staršígenerací, které se zatím latentně projevuje v heslech typu – nebude-me platit vaše dluhy. Odtud je jen krůček k otevření mezigeneračnínenávisti a k destrukci mezigenerační solidarity, resp. solidarity vespolečnosti vůbec, která je základním prvkem společenské sou-držnosti. Právě realistická analýza současného stavu české ekonomiky, zbave-ná politického zabarvení, by mohla přispět k nastolení těchto závaž-ných společenských témat, která nemohou – ex definitione – signali-zovat žádné průzkumy veřejného mínění. Je třeba také pochopit, že zesoučasné krize rozhodně nevedou snadná východiska a že nákladykrize musejí nést všichni. Především si však musíme přiznat, že ces-tou snižování daní již nelze pokračovat. To jsou základní témata hos-podářské strategie pro českou ekonomiku a společnost v nadcháze-jících letech. (Při diskusích o centrálních antikrizových opatřeníchvlády, které mají ze své podstaty makroekonomický charakter se poně-kud zapomíná na fakt, že vlastní dopady krize mají vždy dopad regio-nální a některé tendence budou mít na místní úrovni mnohem tíživějšídopady než na úrovni centrální. Na obce města i regiony budou půso-bit nejen problémy zjevné i na makroúrovni (pokles ekonomické akti-vity, pokles kupní síly obyvatelstva, problémy v jejich rozpočtech da-ných poklesem příjmů a nárůstem – především sociálních - výdajů),ale i celá řada specificky regionálních problémů. Je například dostipravděpodobné, že bohatší regiony či města budou nasávat sociálníslabší občany z jiných koutů republiky či ze zahraničí (nasávání chu-doby). Zvláště se to bude týkat Prahy a dalších velkých měst. Dá se o-čekávat nárůst bezdomovectví (vlastního i dovezeného), žebroty, slu-mizace některých částí měst, resp. vytváření ghett s občany s nízkýmipříjmy se všemi doprovodnými jevy zhoršování bezpečnostní situace.Lze předpokládat výrazný nárůst nároků na záchytná střediska zabez-pečujících nezbytnou péči o tyto osoby v oblasti stravování či zdra-votní péče. Podle našeho názoru je zcela evidentní, že v žádnémpřípadě nestačí vypracování souboru centrálních antikrizových opa-tření - tak jak se to činilo dosud. Naopak je nezbytné iniciovat a ko-ordinovat vypracování celého systému antikrizových opatření naúrovni jednotlivých regionů, měst a obcí. V řadě obcí se již k vypra-cování vlastních antikrizových opatření směřujících k podpoře podni-kání či posílení sociální role obcí již přikročilo (přechodné omezení čizrušení místních poplatků, zastavení deregulace nájemného, sníženínájemného z pronajatého majetku obce aj.) . Považujeme za naprostonezbytné tyto iniciativy dále rozvinout posílit o pomoc z centra.) III. Náměty opatření na řešení důsledkůhospodářské krize ČMKOS opakovaně upozorňovala v minulosti na nebezpečí, že českáekonomika bude zasažena celosvětovou hospodářskou krizí, a poža-dovala, aby se vláda začala zodpovědně zabývat přípravou opatření,jak zamezit dopadům této krize na obyvatelstvo. Opakovaně byly kri-tizovány návrhy vlády na další snižování daní a sociálního pojistné-ho, které v nastávající krizi hrozily destabilizací veřejných rozpočtů,zejména pak systému sociálního a zdravotního pojištění. Byly taképředloženy konkrétní doporučení na opatření hospodářské politiky. V současné době ČMKOS za nejdůležitější považuje stabilizaci sys-tému veřejných financí. K tomu navrhuje: – okamžitě zastavit, resp. zrušit všechna již schválená snížení daní apojistného pro rok 2010. Pokud se tak nestane, od ledna 2010 dojde kdalšímu snížení daně z příjmů právnických osob o 1 bod (minus 8mld. Kč) a ke snížení sociálního pojistného hrazeného zaměstnavate-li o 0,9 procentního bodu (minus 13 mld. Kč). Dále pak dojde kezvýšení paušálních odpočtů od základu daně pro OSVČ u daně z příj-mů fyzických osob s negativním dopadem do veřejných financí minus5 až 6 mld. Kč. Toto opatření by ušetřilo veřejným rozpočtům okolo

26 mld. Kč. – okamžitě zrušit snížení sociálního pojistného u zaměstnavatelů, při-jaté na návrh NERVu jako takzvané antikrizové opatření. Dopad to-hoto evidentně neúčinného a enormně drahého opatření, pro údajnézachování zaměstnanosti, do státního rozpočtu se pohybuje okolo mi-nus 18 mld. Kč. dále zrušit (popř. výrazně zvýšit hranici) zastropo-vání pojistného. Současný strop odčerpává ročně zdravotním a soci-álním systémům okolo 17 mld. Kč. Úspora tohoto balíku opatření proveřejné finance by se tedy mohla pohybovat okolo 30 mld. Kč a sta-bilizovala by systém sociálního pojištění, kde již letos hrozí výraznýdeficit. Z dalších opatření pak pokládáme za důležité: – zastavit souhrnné snižování daní a pojistného, v tom předevšímpřímých daní a pojistného, které odčerpává prostředky pro vzděláva-cí i sociální systémy a také na veřejné investice. Snižování daně zezisku přitom podporuje jeho masivní odliv do zahraničí (až 5 %HDP). Jsme zásadně proti vyvádění pojistného z průběžného systémupenzijního pojištění do systému kapitálového spoření. Požadujemezastavení privatizace v oblasti státního majetku, sociálních transferů aveřejných služeb. –důsledný audit (věcnou oprávněnost) jednotlivých výdajových polo-žek státního rozpočtu a státních fondů, v prvé řaděv oblasti investicdo infrastruktury, kde řada dílčích poznatků signalizuje zjevné před-ražování a nehospodárnosti. – zvýšení veřejných investic do infrastruktury (včetně infrastrukturyměst a obcí) a podpory zelených a chytrých investic. Jde nejen ozvýšení veřejných investic do dopravní a vodohospodářské infra-struktury a na veřejnou podporu výstavby, ale také o razantní rozšíře-ní rekonstrukce bytů,včetně zvýšení jejich energetické úspornosti.Zrychlení odpisů nových investic, a to zejména investic do výzkumua inovací. Zaměření systému investičních pobídek výlučně jen nachytré investice do inovací, sofistikovaných výrob a služeb. Rozvinutípředevším technických oborů na všech úrovních škol. – v průběhu dvou let rozvinout program výstavby alespoň 50 tisíc by-tů se státní podporou s nízkým nájemným – pro mladé rodiny a oso-by v penzijním věku, kteří nemohou najít důstojné bydlení s jim při-měřenými náklady. Jde o investici, která by mohla stabilizovat trh sbyty. Umožnit, aby programy zateplení bytů byly dostupné širšímu o-kruhu žadatelů, zejména pro panelové domy. – vytvořit fond na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemo-hou pracovat na plný úvazek v důsledku krize (tzv. kurzarbeit). – zvýšit podpory v nezaměstnanosti a prodloužit doby pobírání dávek.Naše ekonomika se ocitá v dlouhodobé krizi, a tudíž musí stát zajistiti pro případ dlouhodobé nezaměstnanosti důstojné podmínky pro ži-vot těchto lidí. – co nejrychleji přijmout potřebná opatření, která jednoznačně defi-nují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelnéfinanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízejí nepřiměřeně úro-čené půjčky, které pak vedou k nezvládnutelnému zadlužení domác-ností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. Upravit právnípředpisy v oblasti ochrany práv zaměstnanců při insolvenci zaměst-navatele. – podstatně rozšířit ekonomickou diplomacii a tedy reálnou podporuvlády pro české vývozce zejména na trhy, které jsou méně postiženykrizí. K tomu je nutno především připravit zdroje pro podporu úvěrůna vybrané významné vývozní akce českých firem. 
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