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Eurodotace přinášejí více škody než užitku

Evropské dotace mají velký
korupční potenciál všude
v Evropě. Mezi členskými
státy je ale rozdíl v tom, ko‑

likpenězsepodvodemzíská,a také
v tom, jak „sofistikovaně“ sekrade.
V Česku víme o miliardách a jed‑
nom regionu ovládaném dotační
mafií. Za protikorupční iniciativu
tvrdím, že eurodotace přinášejí
více škody než užitku.
Euroskeptici dotace odmítají

jako bruselskou byrokracii. Utrá‑
cení ale připravujeme, realizuje‑
meakontrolujememy,mámetedy
zodpovědnost za efektivitu. Kon‑
čí druhéprogramovéobdobí euro‑
dotací a všichni doufají, že vláda
je připravena na třetí a že nastaví
ochranné mechanismy k potírání
korupce známé z dřívějška.
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V prvním i druhém období se
nepodařilo naplnit cíle regionální
politiky.Úkolembyloodstraňovat
hospodářskéasociálnínerovnosti,
podporovat podniky a snížit ne‑
zaměstnanost. Nakonec ale bylo
důležitější penízevyčerpat, efekti‑
vita byla vedlejší. Podpora končila
unastrčenýchnebovelkýchfirem,
což potlačilo ty začínající. Vznikla
armáda školitelů na cokoli, ale za‑
městnanost se zvýšila jen po dobu
trvání projektů.
Česko má možnost ve druhém

období (2014 až 2020) získat více
než20miliardeur.Důležité je zdů‑
raznit, ženevšechnypřidělenépro‑
středky se v daném období vyčer‑
pají.Honza tím, abybylyutraceny
v termínu, leckdy ohýbá pravidla
čerpání eurodotací na všech stra‑
nách. V žebříčku zohledňujícím
tyto praktiky se Česko pohybuje
hlubokove třetí desítce členských
států unie.

Kdevězíhlavníproblémy?Znač‑
ná část prostředků z evropských
fondůizveřejnýchzakázekkončila
na účtech anonymních offshoro‑
vých firem. Ty slouží k zakrývání
střetu zájmů politiků a úředníků
zapojených do byznysu nebo k fi‑
nancování politických stran.
Jednou z podmínek čerpání do‑

tacíbylo i zavedení zákonaostátní
službě. Navzdory němu odcházejí
z úřadů z politických důvodů ne‑
loajální odborníci. To vede k fluk‑
tuaci lidí zodpovědných za čerpá‑
ní.Napříkladv letech2007až2010
došlo ke dvaceti výměnám ředite‑
lů operačních programů. Na mís‑
tě ředitele úřadu regionální rady
ROPSeverozápadsemezi lety2007
a2013 vystřídalo osmosob, region
je známý jako jeden z nejhorších
příkladů čerpání v celé unii.
Chybínezávisláexterníkontrola

a transparentní hospodaření stá‑
tem vlastněných podniků. Počet

případů proplacení nesprávných
projektů roste. Opakované kont‑
rolyNejvyššíhokontrolníhoúřadu
u státníchpodniků, jako jsouLesy
České republikyneboČeskápošta,
kterésekonalysodstupemněkoli‑
ka let,potvrdilyexistencipochybe‑
ní, kteráúřadzjistil užpři původní
kontrole. Podle odhadů z prvního
obdobísnižujevestředníavýchod‑
ní Evropě korupce peníze určené
pro daný stát až o 0,03 procenta
HDP a tento trend stoupá.
Česko by z unijního rozpoč‑

tu mělo v novém období po roce
2020 čerpat 17,8miliardy eur, tedy
o2,7miliardyméněnežvobdobím
současném. Vedle stále stejných
doporučení ohledně transparent‑
nosti je nutné jasně definovat, co
je to střet zájmů politiků, zakázat
anonymní vlastníky příjemců do‑
tací, posílit otevřenost Registru
smluv a zlepšit kontrolu financo‑
vání politických stran.
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da školitelů
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Eurem platí 340milionů
Evropanů, Češi ho stále odmítají

Byla to velká sláva, když si
před více než dvaceti lety
na silvestra roku 1998 prv‑
ní prezident Evropské cen‑

trální banky Wim Duisenberg
připil šampaňským s ministry fi‑
nancí jedenácti zemíměnovéunie
nazdravínovorozenéhoeura.Spo‑
lečnáměnaprvní tři roky fungova‑
la vbezhotovostnímoběhu. Firmy
ji používaly v účetnictví a bylo s ní
možné platit elektronicky. Lidem
v rukou poprvé zašustily eurové
bankovkyazacinkalyminceažpo‑
čátkemroku2002.Několikměsíců
poté se společná měna používala
souběžně směnou národní.
Ambiciózní politický projekt

měl dát podnět k další integraci
Evropy. Procesu, jehož architekty
byli spolkovýkancléřHelmutKohl
a francouzský prezident Francois
Mitterrand. Nemohli ale tušit, co
všechno euro v jeho životě potká.
Třebato, žezeměsespolečnoumě‑
nou si nebudou příliš lámat hlavu
s dodržováním smluvně zakotve‑
ných pravidel.
Číslacharakterizujícímezinárod‑

ní postavení eura jsoudnesnaprv‑
ní pohled působivá. Stalo se dru‑
hou nejčastěji používanou měnou
světa za americkým dolarem. Platí
jím více než 340 milionů obyvatel
v 19 zemích měnové unie, používá
se i v dalších zemích, třeba v Černé
Hoře. Zhruba 60 zemí, kde žije ko‑
lem 175milionůobyvatel, „přiváza‑
lo“ kurz své národníměny na euro,
konstatuje Evropská komise.
Ze statistik ale plyne, že euro si

na světové scéně nevydobylo ta‑
kovou váhu, jakou si jeho archi‑
tekti představovali. Na americký
dolar nemá a jen tak mít nebude.
Může se s nímměřit pouze v podí‑
luna globálníchplatebníchopera‑
cích. Podleposlední zprávyEvrop‑
ské centrální banky na společnou
měnupřipadápřibližně36procent
platebních transakcí, na dolar dvě
pětiny. V celosvětových devizo‑
vých rezervách zaujímá euro pě‑
tinu, dolar 62 procent. Americká
měna vítězí i na dluhopisových tr‑
zích, kde emise v USD představují
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přes 62 procent jejich celosvěto‑
vé hodnoty ve srovnání s necelou
čtvrtinou emisí v eurech.
Evropští politici při zavádění

eura slibovali, že urychlí tempo
hospodářského růstu. Ve skuteč‑
nostiměnováuniena svémtempu
příliš nepřidala. Navíc svou rych‑
lostí zaostala jak zaUSA, takza ze‑
měmi EU, které zůstaly mimo eu‑
rozónu, včetně Británie, evropské
hospodářské dvojky.
Eurozóna v letech 2001 až 2010

rostla v průměru o 1,2 procenta
ročně, zatímcoUSAo 1,7 procenta,
uvádí v dubnové zprávě Meziná‑
rodní měnový fond. Měnová unie
svojí dynamikou zaostala za USA
i v letech následujících, s výjim‑
kou období 2016 až 2017. Jako pla‑
ný se ukázal předpoklad, že euro
pomůže zmenšit ekonomické roz‑
dílymezi jednotlivými zeměmi.Ty
naopakpřetrvávají, a dokonce sílí.
Platí to pro tempo růstu HDP, ale
také pro úroveň cen, inflaci, neza‑
městnanostadalšíukazatele, včet‑
něHDP na obyvatele.
Společná měna rozdělila politi‑

ky, ekonomyadalší expertynadva
protikladné tábory. Zatímco jed‑
ni tento projekt velebí a pokládají
ho nadále za životaschopný, další
muvelkéšancenapřežitínedávají.
„Světovýfinanční systém,opírající
seodvěhlavníměny–dolaraeuro,
nemůže být dlouhodobě stabilní,“
prohlásil u příležitosti desátého
výročí vzniku eura na přednáš‑
ce v Bruselu americký finančník
George Soros.
Nyní už zesnulý nositel Nobelo‑

vy ceny za ekonomiiMiltonFried‑
man euru při jeho narození před‑
povídal, že sedožijepatnácti,mož‑
nádvaceti let. Poukazovalna to, že
měnováunie,vekteréoceněpeněz
rozhoduje jedna centrální banka,
ale o jejich utrácení jednotlivé ná‑
rodní vlády, se jednoho dne začne
drolit. Na druhé straně další reno‑
movanýamerickýekonom,Jeffrey
Frankel z Harvardovy univerzity,
eurupředpověděl skvěloubudouc‑
nost. „Kolem roku 2020 od dolaru
převezme úlohu globální měnové
jedničky,“ tvrdil. Skutečnost je ta‑
ková, že devatenáctičlennáměno‑
váunie tvoří různorodýcelek, tak‑
že je obtížné, ne‑li nemožné ji dál

hlouběji integrovat. Většina eko‑
nomů proto za nejpravděpodob‑
nější scénář považuje „vícerych‑
lostní eurozónu“.
Česko patří mezi devět člen‑

ských zemí Evropské unie, které
si od samotného počátku držely
od eura odstup. A to přesto, že se
ještě před svým vstupem do unie
zavázalo k jeho přijetí.
Ministerstvofinancí aČeskáná‑

rodní banka v prosincové zprávě
kabinetu opět doporučily, aby za‑
tímneurčoval datum, kdy byměla
republika přijmout společnou
měnu.Koaliční vládapremiéraBa‑
bišeužvesvémprogramovémpro‑
hlášení uvedla, že nebude o vstup
do eurozóny usilovat.

To, že noví členové Evropské
uniemajípovinnosteuropřijmout,
v rozhovoru proHNminulý týden
připomenul předseda Evropské
komise Jean‑Claude Juncker. „Je
to povinnost, ale nikoho k tomu
nenutíme.Rozhodněnetvrdím, že
zítra v 11 hodin by Českomělo při‑
jmout euro. Musí se pro to samo
rozhodnout. Až budete mít pocit,
že jste na takový krok připrave‑
ni, a pokud s tím budou souhlasit
ostatní členové, můžete skutečně
vstoupit zítra v 11 hodin,“ prohlá‑
sil Juncker.
Jak dodal, ví, že přes 70 procent

Čechůsenechcevzdátkoruny,pro‑
tože mají pocit, že jejich měna je
chrání lépe než euro.

Ode dneška
máme euro!
Před pařížskou
burzou slavili
lidé v lednu
roku 1999
zavedení eura.
Foto: Profimedia
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Jaroslav Hanák
prezident Svazu
průmyslu a dopravy
Euro je úspěšný projekt a svaz
prosazuje jeho zavedení i u nás.
Eurozóna patří mezi nejstabilnější
a nejvyspělejší ekonomické ob-
lasti světa. Díky euru se podařilo
odstranit riziko změny kurzu. Země
EU, které euro nepoužívají, si tuto
bariéru dobrovolně ponechávají.
Pokud má Evropská unie fungovat
dobře, potřebuje svoji měnu.

Martina Vítková
spolumajitelka NWT
Projekt eura se osvědčil. Jako
stabilní měnu ho berou zákazníci,
investoři i banky. Pokud podnikáme
v zemi, kde se platí eurem, nemusíme
počítat s měnovým rizikem. Poho-
dlnost při cestování nemusím snad
ani zmiňovat. Pevně věřím, že euro
přetrvá, jednotná měna je pro státy
ekonomicky výhodná. Doufám, že se
ostatní státy také poučí z brexitu, EU
vyjde z této krize silnější a s ní i euro.

Miroslav Singer
předseda dozorčí
rady Generali
Euro nevytváří očekávanou konver-
genci ani se u zemí eurozóny nezlep-
šilo tempo růstu v porovnání s vět-
šinou jiných vyspělých ekonomik.
Ani nepozoruji, že by euro zvýšilo
sympatie mezi evropskými politický-
mi národy. Technologický pokrok také
stále relativně snižuje přínos z vyšší
transparence a snazší srovnatelnosti
cen, což byl kdysi hlavní ekonomický
argument pro zavedení eura. Jestli tu
eurozóna chce být i za 20 let, musí se
dál a důkladně proměnit a integrovat.

Vladimír Dlouhý
prezident
Hospodářské komory
Euro stále považuji za předčasný pro-
jekt. Jakkoliv je Česko na vstup do eu-
rozóny připraveno, není kam spěchat.
Zdrženlivost je namístě. Otázka přijetí
eura je spíše výrazné politikum. Po-
ložme si otázku, zda jsme připraveni
nést zodpovědnost i za státy, které se
ocitnou v problémech, a my bychom
spolu s ostatními členy eurozóny
sanovali jejich ekonomické potíže.
Nemyslím si, že podnikatelé považují
jeho přijetí za palčivou otázku sou-
časnosti. Trápí je spíše administrativa
a další protipodnikatelská opatření
posledních měsíců.

Jan Bureš
hlavní ekonom Patria
Euro je jako kabát, který je jed-
něm velký a druhým malý. Německo
by si zasloužilo utaženější měnovou
politiku, Itálie uvolněnější. Větší
problém je euro pro země jako Itálie,
kterým by se s vlastní slabší měnou
a vyšší inflací asi dýchalo volněji.
Nemá ale smysl řešit co by kdyby,
výhody odchodu nejsou pro nikoho
tak velké, aby stálo za to nést náklady
spojené s chaotickou demontáží
měnové unie. Na eurozóně musíme
přes řadu konstrukčních vad ocenit
schopnost přečkat kritické momenty
a reformovat se. Jestli euro vydrží
i za 20 let, je do značné míry politická
otázka. Sám bych si vsadil, že ano.

Osvědčil se podle vás projekt spo
lečné měny euro a přetrvá i dalších
20 let?
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