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RUSKO NENÍ
NAŠE BUDOUCNOST.
JEZDIT ZA PUTINEM KVŮLI
PLYNU JE NESMYSL.

BOHUŽEL V POLITICE
SE UŽ NEBAVÍME O LETECH,
SPÍŠ O MĚSÍCÍCH,
NA KTERÉ DOHLÉDNEME.
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EKONOM

MOJMÍR HAMPL
„ČÍM VÍC SE
STRACHUJEME, TÍM
NÁM BUDE HŮŘ.“

FANATICKÝM
„OZELEŇOVÁNÍM“, SLAVNÝM
GREEN DEALEM, ŠKRTÍME
EKONOMIKU I SPOTŘEBU.

STÁT JE VELKÝ, NEMOTORNÝ
CVALÍK, OD KTERÉHO CHCEME
V KRIZOVÉ CHVÍLI, ABY DĚLAL
AKROBATICKÁ SALTA.
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POLÁCI NEVĚŘILI
ANI RUSŮM,
ANI NĚMCŮM,
NEJMÉNĚ PAK
VĚŘILI KOMBINACI
RUSKÝCH ZDROJŮ
S NĚMECKÝMI
PRAVIDLY.
PŘIPRAVOVALI
ENERGETICKÉ
ALTERNATIVY. MY
ČEŠI NE, PROTOŽE
JSOU DRAHÉ. MY
VŽDY „JEDEME
NA CENU“.

Jestli nezastavíme utrácení na dluh, narazíme do zdi. Možná už v roce 2028, říká jeden
z nejinspirativnějších českých ekonomů, MOJMÍR HAMPL (47). Pak by to bylo hodně
těžké, nebyly by peníze na dopravu, na zdravotnictví, na školy, na policisty. Nezbytné
kroky, včetně zvýšení daní, je třeba udělat zrovna teď, v krizových časech. Češi to
pochopí, nejsou žádní blbci, tvrdí. I když jisté pochyby má. Prý jsme se od revoluce
změnili – byli jsme tenkrát chudší, přesto optimističtější.

P

latí, že Česko čelí
nejkomplikovanější
ekonomické situaci
za celou dobu své
existence?
Od vzniku samostatné České republiky, tedy od roku 1993,
nejspíš ano. Ale nemám rád nadnesená srovnání, jsou nepřesná.
Během covidu létala ve veřejném
prostoru bombastická přirovnání
„největší krize od třicátých let“,
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„největší krize od začátku 20. století“. Přitom zrovna my jsme tady
za posledních sto sto padesát let
prožili a přežili mnohem horší okamžiky, mnohem hlubší krize – dvě
války, dvě okupace, nacisty, komunisty, vyvlastňování, kolektivizaci, měnovou reformu, emigraci,
transformaci.
Strachujeme se tudíž víc, než je
zdrávo? Vždyť všude slyšíme, že
ekonomická budoucnost Evropy,
včetně Česka, je krajně nejistá,

jedna špatná zpráva stíhá
druhou: ruská válka, klopotná
covidová rekonvalescence,
nedostatek energií, zdražování
surovin, potravin, inﬂace…
To ano, ale pořád máme téměř
plnou zaměstnanost, pořád ekonomika roste. Pořád patříme mezi
pětinu nejbohatších zemí světa
a předbíháme i ty bohatší. Spíš
máme velký strach z budoucnosti.
To je novinka. Od zmíněného roku
1993 jsme takovou kombinaci špat-

né ekonomické reality a negativního očekávání ohledně budoucnosti ještě neměli. V památných
porevolučních devadesátkách, což
je z našich dějin ten lepší čas, jsme
měli vysokou inﬂaci, dramatický
transformační pokles ekonomiky,
přesto jsme to tak silně neprožívali. Byli jsme chudší, ale s výrazně optimističtějším očekáváním.
Měli jsme pocit, že špatné odešlo
a dobré přichází. Teď je to jiné.
Jsme mnohem bohatší, s mnohem
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pesimističtějším výhledem do budoucnosti. V hlavách se cítíme
hůř i jako bohatší. Změnila se naše
DNA. A čím víc se strachujeme,
tím nám bude hůř.
Nabízí se tedy otázka, kdy se
situace zlepší.
Samozřejmě že teď situace dobrá
není. Tak zásadní válečný konﬂikt
jsme v naší blízkosti v posledních
dekádách neměli. Ani takový předpoklad zcela dramatické proměny hladiny cen především kvůli
cenám energií. Jenže jak už jsem
říkal, naší největší bolestí je, že
chceme vidět světlo na konci tunelu nejpozději zítra. Neblázněme, prosím! Svobodné otevřené
společnosti si vždycky nakonec se
vším poradily, vždycky přišly lepší
časy. Experti na energetiku upozorňují, že krásné časy otevřeného panevropského trhu, kdy jsme

konzumovali velmi levné energie,
se hned tak nevrátí, nebudeme-li
rychle budovat nové energetické
zdroje, což jsme konkrétně třeba
u nás patnáct či dvacet let nedělali.
A také pokud v Evropě nezměníme
až fanatické „ozeleňování“, slavný
Green Deal, jímž škrtíme ekonomiku i spotřebu. Kvůli zelené naivitě
a kvůli Putinově válce teď ve velmi
krátkém horizontu zažíváme to,
co bychom při střízlivém neaktivistickém přemýšlení o životním
prostředí měli rozloženo ve velmi dlouhém čase. Jako když si
ﬁlm přehrajete desetkrát rychleji.
Všechna rizika se zkoncentrovala
do jediného okamžiku a máme tu
dokonalou bouři.
Do jaké míry je to dáno i tím,
že jsme válce na Ukrajině
zeměpisně blízko? Jsme krizí
zasaženi silněji než západní
země?
Už od prvního dne bylo jasné, že
válka má na nás vážnější dopady.
Země geograﬁcky blíž ke konﬂiktu zažívaly silnější oslabení svých
měn, forint, zlotý, ale i třeba norská
koruna prožily mnohem větší otřesy. Uprchlická vlna je také mohutnější. Konečně i energetický šok je
silnější, protože jsme byli totálně
závislí na ruském plynu. Jsou ale
tací, kteří se předem připravovali,
třeba Poláci. Nevěřili ani Rusům,
ani Němcům, nejméně pak věřili
kombinaci ruských zdrojů s německými pravidly. Připravovali alternativy, ovšem ty jsou drahé. My
Češi na to bohužel nemáme mentálně ani politicky, vždy „jedeme
na cenu“. Každý, kdo by tady dvacet let systematicky chtěl budovat
nákladnější alternativu k levnému
ruskému plynu, byl by za nepřítele lidu, měl na sobě deset trestních
oznámení nebo byl ve vězení. Podepsal by tu někdo patnácti- dvacetiletý kontrakt dejme tomu na katarský plyn za předpokladu, že by jeho
cena byla v tu chvíli dvojnásobná
oproti ruskému a ten ruský byl? Co
když za pět let cena plynu spadne,
ha? Kdepak! V tom je celá deﬁnice
nás, Čechů a Moravanů. Proto jsme
odkázáni na to, že nějaká rozhodnutí dělají Němci, nějaká dělají Rusové s Němci, my jsme úplně nazí
a naříkáme. Teď nás to doběhlo –
nemáme energetickou alternativu,
jsme odkázáni na nákup elektřiny
za horentní spotové ceny v daný
moment.
To je tedy podle vás náš zásadní
problém dneška?
Ano, je to zásadní problém dneška, naše krátkodobé uvažování.
V politice se už nebavíme ani o letech, spíš o měsících, na které do-

hlédneme. Bohužel každá krize
náš horizont ještě zkrátí. Chceme
vidět jen do příští složenky. Dlouho jsme si užívali výhod relativně liberalizovaného evropského
trhu s energiemi, aniž jsme si byli
vědomi toho, že si je užíváme, že
je to příjemné a hezké. O to větší
šok teď prožíváme. Agitátoři, kteří tvrdí „já pojedu za Vladimirem
Vladimirovičem a zajistím, že vše
bude levné jako dřív“, jsou ovšem
zcela mimo. Rusko není naše budoucnost.
Kdybyste měl kouzelnou hůlku
nebo diktátorskou moc, co
byste udělal, abychom krizový
čas přestáli s co nejmenšími
následky?
Kromě změny našeho časového
horizontu? Využil bych právě krizový čas ke všem potřebným, razantním změnám. Stejně mě lidé budou
nenávidět, tak alespoň za něco, a ne
za nic. Paradoxně právě v krizovém
čase bych ozdravil naše veřejné rozpočty. Typická reakce bývá: „Přece
zrovna teď se nedá nic dělat, nelze
škrtat, musíme lidem dávat peníze!“ Jistě, právě kvůli podobným
krizím veřejné rozpočty máme,
aby krátkodobě lidem pomohly. Ale
my vedle toho hromadíme dluh,
který je dlouhodobý, strukturální,
a s ním nic neděláme. Já si dokonce myslím, že v časech, jako jsou ty
současné, by to lidé chápali víc, nikoli míň. A kromě toho bych chtěl
ještě jednu věc: zařídit, aby lidé
vždy při komunikaci přes sociální
média viděli, co je jen menšinový
názor, často silně a brutálně prosazovaný, a co názor většiny, byť
neviditelný. Dnešní komunikace
totálně zamlžila naši schopnost
poznat podle postů a diskuse pod
nimi, co si myslí většina.
Pomáhá Fialova vláda ﬁrmám
a domácnostem správně,
v mezích možného?
Postupuje tak, jako v průměru
postupují země v Evropské unii.
Stropuje a kompenzuje ceny.
Tedy jinak: reaguje nějaká
evropská vláda lépe než ta naše?
Býváme konfrontováni s názory,
že na Slovensku dělají toto,
v Rakousku tamto, ve Francii
zase ono, Poláci mají elektřinu
levnější… zkrátka že Fialova
vláda proti jiným zaspala.
Rozpletu vaši otázku z opačného
konce. Přiznejme si, my jako Češi
rádi věříme za a) tomu, kdo nám
říká, že jsme chudí a máme automaticky na něco nárok, b) že nás
někdo okrádá, c) že jinde dostávají
víc. To se týká jednotlivců i ﬁrem,
lhostejno, zda jsou to odboráři,
nebo zástupci průmyslu. Přidáme-

PŘEDSTAVA, ŽE
SOCIALISTICKY
NA DLOUHÉ
ROKY STANOVÍM
CENU NĚČEHO
A BUDU TOHO
MÍT DOSTATEK,
JE ABSURDNÍ.
KONECKONCŮ,
VIDÍTE TO
I V MAĎARSKU.
-li k tomu, že nás oškubává cizák,
je to pro Čecha mix, který stvoří
spolehlivě masu nespokojenosti.
Ale teď je to skutečně dost na nás.
A nerad přiznávám, že ti, kdo začali dříve dělat opatření na národním
trhu bez ohledu na zbytek Evropy,
kupříkladu Španělé či Francouzi,
mají minimálně politický náskok.
Něco udělali a míra nespokojenosti je u nich menší. Jestli jejich
řešení budou dlouhodobá, pochybuji. Představa, že socialisticky
na dlouhé roky stanovím cenu něčeho a budu toho mít dostatek, je
absurdní. Koneckonců, vidíte to
i v Maďarsku u pohonných hmot.
Stanovíte-li na začátku cenu nízko, musíte kompenzovat výrobce
nebo řešit nedostatek a přidělování. Maďaři teď řeší nedostatek i přidělování. Zastropování cen, kompenzace i zdanění mimořádných
zisků nejsou řešením energetického problému. Jen uklidňují lidi, že
nebudou platit dvacetkrát víc, což
by rozložilo společnost. Nevěřím
však, že někdo v Evropě má zázračný recept na nízké ceny energií bez
toho, o čem jsme se už bavili – bez
budování nových kapacit, změny
Green Dealu, odhození ekologického a spotřebitelského sebemrskačství a diverziﬁkace zdrojů.
Fialově vládě mnozí vyčítají, že
kompenzace jsou plošné. Umí ale
státní správa adresnou pomoc
jen těm nejohroženějším vůbec
vymyslet?
Tuhle debatu jsme vedli i během covidu. Ode mne coby zástupce Národní rozpočtové rady, která
má sloužit jako rozsvícený alarm,
začne-li letadlo padat, neuslyšíte souhlas s jakýmkoli plošným
utrácením. Zvlášť půjčujeme-li
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NEZAPOMÍNEJME,
ŽE Z VEŘEJNÝCH
PENĚZ PLATÍME
930 TISÍC
LIDÍ, COŽ JSOU
VĚTŠINOU UČITELÉ
A ZDRAVOTNÍCI.
CHCEME JICH MÍT
MÉNĚ? NECHCEME.
I PROTO BYCH
VRÁTIL
SUPERHRUBOU
MZDU.

si z budoucnosti. Ovšem náš stát
moc jiných věcí než plošná opatření rychle udělat neumí. Je to velký, nemotorný cvalík, od kterého
chceme v krizové chvíli, aby dělal
akrobatická salta. On na to ale není
stavěný. I politici pochopili, že jediné, co mohou udělat rychle, je
plošně rozdat peníze nebo plošně
snížit daně. Pro nás liberály je to
poučení: chtít od státu méně. Jenže většina Čechů očekává naopak
víc a víc.
Co se týče ﬁrem, neměla by
jim vláda pomoci spíš formou
levných, garantovaných půjček,
které by splácely, až když se
postaví na nohy?
Je fakt, že během covidu stát
veřejnými penězi na dluh udržel
i řadu neperspektivních podniků.
Znovu jsme však u šíleně náročného administrativního řešení. Kdo
by půjčoval? Komu přesně? Byrokracie by se zaplétala v síti sporných kritérií, čas by běžel a podnikatelská sféra by tlačila, že pomoc
potřebují nejpozději do dvou měsíců, jinak, dámy a pánové, zavíráme! Náš cvalík na to prostě není
stavěný.
Leckoho i napadá, zda by nebylo
lepší odejít z energetické burzy
a pro tuzemský trh vyrábět
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levně, dokonce zestátnit ČEZ. Co
odpovíte?
Kdo by měl z burzy odejít?! Energetické ﬁrmy jsou též soukromé,
jejich vlastníci se sami rozhodují, kde obchodovat. Vyrábí-li se
na českém území elektrická energie, tak je naše?! A pokud jsme už
v hlavách znárodnili úplně všechny výrobce energií, uff, tak to jsme
dál, než jsem si uměl představit.
Ale fajn, budeme-li se na energie
dívat jako na čistě veřejný statek,
který má zajistit stát, výrobu udělá stát, distribuci udělá stát, ceny
nastaví stát, státní plánovací komise řekne, kolik se jí má vyrobit
a pro koho, pak to má obří důsledky, včetně nespokojenosti s dodávkami a službami. Zavřeme-li
pro elektřinu hranice, „přestřihneme-li dráty“, znamená to, že
ve špatných časech nemůžeme ani
z druhé strany nic chtít. Nicméně
souhlasím, že trh s elektřinou je
podstatně pokažený. Chybí tam totiž šerif. Jako na řadě jiných evropských trhů.
Zastropování a různé kompenzace ale v principu
umožňují, aby ceny energií
zůstávaly vysoko. Najde někdo
odvahu jednou ty podpory
vypnout?

OD ROKU 1993
JSME TAKOVOU
KOMBINACI ŠPATNÉ
EKONOMICKÉ
REALITY
A NEGATIVNÍHO
OČEKÁVÁNÍ OHLEDNĚ
BUDOUCNOSTI
JEŠTĚ NEMĚLI.
To je klasická ekonomie. V okamžiku, kdy každému dáte dost peněz na to, aby zaplatil litr benzínu
za 50 korun, cena toho benzínu
bude vždy 50 korun nebo víc. Kompenzace považuji za jeden z nejriskantnějších veřejných výdajových
programů právě proto, že nevím,
jak se vypínají, jak v nějakém okamžiku řeknete „tak a teď to už nebudete dostávat“, a cena přitom
půjde nahoru. Podívejte se do celého rozvíjejícího se světa. Často
největší výdajový program, kromě

důchodů, bývají právě dotace cen
energií. I v zemích, kde se vládci
nemusí zdaleka tolik bát, že budou
odvoláni ve volbách, se podpůrné
programy vypínají hrozně těžko.
V demokraciích, v permanentních
volbách, to nejde skoro vůbec. Vždy
přijde někdo, kdo řekne: „Ne, ne,
nevypínám, naopak, ceny půjdou
ještě níž a dotace ještě výš.“ Bylo
by dobré, kdyby u každého pomocného programu byl při spuštění
rovnou i konečný termín.
Kolik si vlastně můžeme dovolit
utrácet na sekeru nyní? Už
roky upozorňujete, že český
stát nemá na svůj provoz ani
v časech dobrých, natož dnes.
Krásná otázka. Můžeme si ještě
pár let dovolit i takové deﬁcity rozpočtu, jaké máme. A to je ta obrovská zrada. Ještě zítra se nic nestane. Dovolte zase příměr k letadlu.
My v rozpočtové radě víme, co je
bezpečná letová hladina, víme, že
z ní padáme strašně rychle dolů,
víme, že padáme teď dokonce nejrychleji ze všech zemí EU. Ale protože jsme měli ještě před covidem
velmi bezpečnou hladinu, vypadá
to, že ostatní jsou pořád ještě pod
námi. Jenže oni už letí rovně a my
padáme níž a níž. Byli jsme šestí
nejmíň zadlužení, teď jsme osmí,
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když to půjde dál, budeme jedenáctí a za pár let zjistíme, že se
s tím jen těžko dá něco dělat.
Národní rozpočtová rada
vydala zprávu, že české
ﬁnance mají vážný problém.
Přitom ani Fialova vláda zatím
nepředstavila plán, jak zásadně
přiškrtit výdaje státu. Je to
velká chyba, uvážíme-li, v jaké
situaci se nacházíme?
V utrácení vlády na pomoc lidem v krizi není problém. Problém
je, že si půjčujeme i na běžný provoz a povinné výdaje, zhruba 220
miliard ročně. Pokračujeme v tom,
co začalo za Babišovy vlády. Salámovou metodou zvětšujeme systémový rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Jen namátkou: nově budeme mít
výchovné pět set korun za každé
dítě, v důchodovém systému je to
dvacet miliard každý rok. Budeme
mít speciální důchody pro speciální profese, jako jsou záchranáři,
což je další půl miliarda napořád.
Zrušili jsme silniční daň, snížili
daň na naftu, zvýšili limit pro registraci k DPH, zvýšili limit příjmů
pro paušální daň... Tyhle jednotlivé kroky udělají díru do rozpočtu přes 60 miliard ročně. Nastálo,
protože kdo je zruší?! V rozpočtu
na příští rok je dokonce naplánováno sedm tisíc nových zaměstnanců placených z veřejných peněz.
Kdy podle vás to naše letadlo
narazí do skal?
Na takzvanou naši dluhovou
brzdu ve výši 55 procent HDP se
bez úsporných opatření či zvýšení daní dostaneme někdy v roce
2028. Může být, že najednou vám
vaši věřitelé nebudou chtít půjčovat a nemáte ani na běžné služby.
Říkám tomu „důchodová reforma
po řecku nebo po lotyšsku“, kdy
snižujete razantně důchody, platy
státních zaměstnanců a sociální

ZAVŘEME-LI
PRO ELEKTŘINU
HRANICE,
„PŘESTŘIHNEME-LI
DRÁTY“, ZNAMENÁ
TO, ŽE VE ŠPATNÝCH
ČASECH NEMŮŽEME
ANI Z DRUHÉ
STRANY NIC CHTÍT.
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Ekonom, od letoška předseda Národní rozpočtové rady. V letech
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dávky, berete peníze armádě i policii. Tomu se přece všichni chceme
vyhnout. Ve volbách v roce 2010
jsme se my, spořiví a konzervativní Češi, vyděsili řeckým dluhovým
scénářem, věděli jsme, že musíme
zatáhnout za brzdu. Tehdy jsme
přitom byli od Řecka daleko. Dnes,
čtvrtý rok za sebou, budeme mít
deﬁcity srovnatelné s jižní osou
eurozóny a žádný děs ve veřejné
debatě necítím!
Důchody rostou rychleji než
mzdy, kabinet slibuje další
zvýšení podpor rodinám,
příjmy zaměstnanců placených
z veřejných peněz včetně učitelů
a zdravotníků se rovněž mají
zvyšovat. Vy byste nepřidával,
nezvyšoval?
Ale klidně. Zaměstnancům bych
přidal, ale za cenu výrazného snížení jejich počtu. Důchody bych
zvyšoval jen valorizací, ale na druhé straně se znovu vrátil k zvyšování důchodového věku, znovu
bych debatoval, jak motivovat lidi,
aby déle zůstávali na trhu práce
a houfně neodcházeli do předčasné
penze, což je obrovsky nákladné.
Politika je těžké řemeslo a vážím si
ho čili přes to všechno, co jsem říkal o naší mentalitě, věřím, že při
dobrém leadershipu se hodně lidí
dá přesvědčit. Češi nejsou žádní
blbci, nakonec nám spousta věcí
dojde.
Z rozpočtové rady vzešel
i návrh na „válečnou daň“,
na zdanění mimořádných
zisků energetických ﬁrem či
bank. Vyšším daním se podle
vás nevyhneme ani my, lidé.
Přece teď, když domácnosti čelí
vysokým účtům, jim nemůžete
zvedat daně?
Je to prosté. Veřejný sektor ze
současných daní nezaplatíte, pro-

past mezi příjmy a výdaji běžnými
škrty nezasypete. Museli bychom
zrušit celé školství nebo armádu
a policii. Bavíme se o těch 220 miliardách, které rok co rok valíme
před sebou bez ohledu na krizi.
Pravdou je, že my, daňoví poplatníci, chceme od státu víc, než kolik
jsme ochotni platit. Nezapomínejme, že z veřejných peněz platíme
930 tisíc lidí, což jsou většinou uči-

telé a zdravotníci. Proto bych vrátil původní superhrubou mzdu,
čímž bych do rozpočtu přidal nějakých sto dvacet miliard a polovina problému je pryč. Jasně že
se to líbit nebude, ale nikdo z nás
nechce méně lékařů a delší fronty na operace, méně učitelů a více
žáků ve třídách, méně policistů
v ulicích.
A těch zbývajících sto miliard?
Škrtat musíme určitě i ve výdajích. Proč platíme my všichni
z daní čtyři miliardy ročně, aby
někteří mohli mít bonus ze stavebního spoření? Proč mají odboráři daňovou slevu na své poplatky
za členství v odborech? Drobné,
jistě. Ovšem rovněž provoz našeho státu je příliš drahý, máme nejvíc obcí na tisíc obyvatel v Evropě, máme moc volených politiků.
Všude. Zrušit by se daly i instituce
typu České exportní banky, výzkumných ústavů ministerstev,
dotace řadě ﬁrem, dá se pořád prodat zbytný majetek a všechny instituce mohou být menší. Ovšem
ani z těch superliberálních ekonomů, co znám, nenavrhne nikdo
takový zářez do výdajů, který by
dovolil nezvyšovat daně. Tak velký
problém teď totiž máme.
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