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„Snížení“ státního dluhu je jen účetní trik
Ministerstvo financí mate veřejnost, když
se chlubí poklesem státního dluhu za rok
201 4. Vláda ve skutečnosti hospodaři la
loni s deficitem a státní dluh „sníži la“ jen
účetním trikem. Ministerstvo financí
hazarduje s veřejnými rozpočty, když
odčerpává poslední finanční rezervy
státu,“ upozorňuje Petr Mach.

Poslanec EP a ekonom Ing. Petr Mach,
Ph.D. , vysvětl i l novinářům podstatu
účetního triku a ukázal , jaké rezervy
ministerstvo financí odčerpalo.

„Z ekonomického hlediska operace
ministerstva financí nedává smysl , jejím
jediným cílem bylo prezentovat se
falešně v lepším světle veřejnosti , když

pro zlepšení hospodaření neudělala
vláda reálně absolutně nic. Ministerstvo
financí chce nějak zakrýt skutečnost, že
vláda hospodaří špatně. Urči lo si jako
pol itický cíl pochlubit se před veřejností
snižováním dluhu, aby zakrylo
skutečnost, že vláda navzdory růstu
ekonomiky hospodaří s deficitem. Dělá
to i přes to, že tím do budoucna zvyšuje
náklady na obsluhu státního dluhu.
Jinými slovy, ministr Andrej Babiš si dělá
drahé P.R. na účet daňových poplatníků.
To by mu veřejnost a ostatní pol itické
strany neměly tolerovat. “ zdůrazni l mj.
Petr Mach.

Kateřina Kašparová

Koruna za poslední týden prudce
oslabila a euro je opět asi o korunu
dražší. Česká národní banka žádnou
intervenci neoznámila, ale jsou důvody
se domnívat, že za nynější devalvací
stojí politika České národní banky. A to
je špatně. Centrální banka by neměla
takto ovlivňovat kurz a zasahovat do
života lidí.

V listopadu 201 3 ČNB záměrně
znehodnoti la korunu, když její kurz k
euru posunula z 26 na 27 korun za euro
a pak jej během uplynulého roku
udržovala na úrovni asi 27,5 korun za
euro. ČNB tehdy záměrně tiskla koruny,
prodávala je na trhu a kupovala eura –
nakoupi la asi 6 mil iard eur do svých
devizových rezerv. Cílem ČNB bylo zvýšit
inflaci , protože nechtěla dopustit pokles
cen. Mnoha l idem tak centrální banka
citelně zasáhla do života a zdraži la
dovážené zboží. Nyní je to tu zas.

Lze se domnívat, že i lednový prudký
pokles hodnoty naší měny je dílem
centrální banky, nebo dílem spekulací
finančníků, že centrální banka bude brzy

intervenovat.

Proč si to myslím? Centrální banky často
své intervence neoznamují. ČNB má
nadále strach z poklesu cen a
opakovaně připusti la „posun hladiny
kurzu na slabší úroveň“, pokud by
pokračovaly „deflační tlaky.“ ČNB neví,
jak j inak zabránit poklesu cen než
tisknutím peněz, nakupováním eur a tedy
znehodnocováním naší měny. Prudké
změny kurzu, jako byl lednový, se sotva
dějí samy o sobě na volném trhu, kde
denně poptává a nabízí koruny tisíce l idí
a firem. Tak prudké změny dokážou
zaj istit jen centrální banky, které mohou
peníze neomezeně tisknout. A fakt, že
takto prudce poklesla vůči euru jen
koruna, a ne j iné měny, svědčí o tom, že
za tím stojí měnová pol itika naší
centrální banky, a ne tržní síly.

Prudké znehodnocení měny může kromě
ČNB způsobit i spekulace. Pokud
finanční spekulanti tuší, že ČNB dříve či
pozděj i přistoupí k další devalvaci , pak
se snaží rychle prodat koruny, aby je po
devalvaci mohli nakoupit levněj i . Za

poklesem tak může stát přímá
intervence ČNB nebo spekulace na to, že
intervence brzy při jde.

Nebojme se poklesu cen

Deflace – pokles cen – je pro některé
ekonomy a centrální banky strašák.
Deflace – podle některých – vyvolává
recesi – pokles ekonomiky. Takhle vidí
svět i naše centrální banka.

Na deflaci se ale také můžeme dívat jako
na přirozený důsledek rostoucí
ekonomiky.

Není správné, když centrální banka vnáší
do ekonomiky nej istotu a firmy nevědí,
kdy ČNB přistoupí k další devalvaci . Pro
zdravý vývoj hospodářství je lepší, když
centrální banka nedělá prudké změny.

Za poslední rok ceny v České republ ice
prakticky nerostly. ČNB by za to měla být
ráda a neměla by usi lovat o zvyšování
inflace. Pokud bude klesat cena ropy a
následně i ceny benzínu, buďme prostě
jen rádi a nižší ceny si uži jme.

Petr Mach

Za pádem koruny stojí asi opět Česká národní banka
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Z deníku europoslance: Papež je euroskeptik
Na listopadovém zasedání promluvil
před poslanci Evropského parlamentu
papež František, se kterým jsem v
mnohém souhlasil. Dále se hlasovalo o
vyslovení nedůvěry Evropské komisi
kvůli aféře „Luxleaks“ a prostřednictvím
pozměňovacího návrhu jsem se pokusil
zabránit návrhu na regulaci Googlu.

Na pozvání předsednictva Evropského
parlamentu vystoupi l před poslanci ve
Štrasburku papež František – hlava
Vatikánu a Katol ické církve. Předseda
Evropského parlamentu social ista Martin
Schulz nejspíš očekával , že si s ním bude
papež notovat v tom, jak jsou evropské
regulace potřebné, ale papež naopak
mluvi l o tom, že původní myšlenky
integrace nahradi la byrokracie, že
narůstá nedůvěra k institucím EU, které
jsou vzdálené a při jímají regulace často
nesmyslné nebo škodl ivé. Evropa je
podle papeže Františka jako rodina, která
sestává z mnoha rozdílných národů a
není nutné vše unifikovat. Papežův
projev jsem měl možnost okomentovat
pro pořad Události komentáře České
televize.

Předseda komise Juncker vystoupi l před
poslanci s plánem „investičního balíčku“
na oživení evropské ekonomiky. Komise
prý bude „mobil izovat“ investice ve výši
31 5 mil iard eur. Je to ale celé velká fikce.
EU žádných 31 5 mil iard eur nemá.
Juncker přiznal , že dají z rozpočtu EU jen
8 mil iard, na dalších 8 vystaví jen záruku
a dalších 5 mil iard vezmou z Evropské
investiční banky. To j im stále chybí 294
mil iard. Podle Junckera se stovky mil iard
„vytvoří“ „multipl ikačním efektem“. Je to
ale jen velký humbuk. Pokud EU naláká
investory k investicím do jejích projektů,

budou investoři o to méně investovat do
j iných projektů, jak jsem to okomentoval
pro Českou televizi .

Poslanci chtějí regulovat Google
a Seznam

Skupina euro-social istických a euro-
l idoveckých poslanců předloži la
evropskému parlamentu návrh, jehož
podstatou je výzva Evropské komisi k
direktivnímu rozdělení firem jako Googlu
nebo Seznamu na více společností – aby
jedna firma nemohla nabízet současně
vyhledávání, reklamu a třeba zprávy.
Klíčová věta o omezení vyhledávačů je
schovaná na konci desátého odstavce
návrhu.

Podle mě má nechat Evropská komise
Google být. Internet je dynamický trh a
zásahy úředníků a regulace tohoto druhu
můžou být jen na úkor firmy a
spotřebitelů. Připravi l jsem proto návrh,
aby se o té jedné větě hlasovalo zvlášť –
aby každý, kdo bude proti nási lnému
rozdělení Googlu mohl hlasovat jen proti
této jedné větě a zbytek usnesení přitom
mohl podpořit. Oslovi l jsem v této věci
všechny poslance, všimla si toho i
zahraniční média. Proti návrhu na
rozdělení Googlu hlasovalo spolu se
mnou 1 74 poslanců, většina vládních
social istů a eurol idovců však návrh
podpoři la. Evropský parlament nemůže
sám Google rozděl it, šlo jen o výzvu
Evropské komisi . Hrozí ale, že se
takového nápadu Evropská komise ráda
chopí.

Evropská vláda moji důvěru nemá

Ve čtvrtek se hlasovalo o vyslovení
nedůvěry Junckerově komisi – vládě EU.

Desetina poslanců sesbírala podpisy
nutné k tomu, aby se o vyslovení
nedůvěry hlasovalo. Podnětem k tomu
byla aféra „Luxleaks“. Nynější předseda
Evropské komise poskytoval v době, kdy
byl lucemburským premiérem, vybraným
firmám ve své zemi daňové výhody a
mnohé z nich plati ly minimální nebo
žádné daně.

Já pod výzvou na vyslovení nedůvěry
podepsán nebyl , jsem totiž zastáncem
daňové konkurence mezi jednotl ivými
státy a zastáncem toho, aby si o přímých
daních rozhodovaly členské státy samy.
Koneckonců Česká republ ika podobné
daňové pobídky uděluje také. Moji
důvěru ale tato komise tak jako tak
nemá.

Nevadí mi, že Lucembursko je daňový ráj ,
sám bych si přál , aby Česká republ ika
byla také daňovým rájem pro své občany
a firmy. Závidím Lucemburčanům jej ich
tříprocentní DPH. Junckerovi měli
nadávat spíš Lucemburčané, kteří daně
platí, zatímco vybrané firmy mají daňové
prázdniny. Stejným způsobem kritizuj i
naši vládu za to, že vybraným firmám
uděluje daňové prázdniny.

Junckerovi vyčítám pokrytectví. V rol i
premiéra své země daňové výhod
poskytoval , nyní daňové výhody z pozice
předsedy Evropské komise kritizuje.
Jsem v Evropském parlamentu
opozičním poslancem, moji důvěru
Junckerova komise neměla, když vznikla
a nemá ji ani teď. Hlasoval jsem tedy pro
vyslovení nedůvěry, ale hlasy evropských
social istů, l idovců a l iberálů komise
přeži la.

Petr Mach

Vyjádření k teroristickým útokům v Paříži
Odsuzuji útok na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo, při kterém

útočníci zavraždili 1 2 lidí. Terorismus nemá ve svobodné společnosti místo.
V demokratické společnosti není prosazování čehokoliv – ani náboženského

fundamentalismu – násilím přípustné. Je mi hluboce líto zmařených lidských životů
i pozůstalých a věřím, že zločin bude ve Francii potrestán. Chci model společnosti

založený na svobodě a odpovědnosti. Vyvarujme se chyb, které v některých západních
státech vedly k rozmachu fanatismu.

Petr Mach
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Evropský soudce vyzývá k porážce euroskeptiků.
Petr Mach: „To jsou skandální slova“
Předseda Evropského soudního dvora
Vasilios Skuris vyzval nového předsedu
Evropské komise Jeana Clauda Junckera
k tomu, aby porazil euroskeptiky.
Informuje o tom britský list Daily
Telegraph.

"Chtěl bych vám říct něco o vašem
úkolu," řekl Skuris. "Přebíráte úřad
během nejhorší finanční a ekonomické
krize, kterou Evropa zaži la v době, kdy je
evropský ideál sužován kritikou z
euroskeptických kruhů. Proto je vaším
klíčovým úkolem zabránit tomu, aby byly
plody evropské integrace zadupány do
země."

Evropský soudní dvůr je nejvyšší právní
instancí Evropské unie. Pokud už ostatní
uni jní instituce nevědí kudy kam,
zachraňuje je právě Evropský soudní
dvůr. Byl to právě soudní dvůr, který
vynalezl přednost uni jního práva před
právem členských států (viz Costa v.
ENEL).

Jak poznamenává Daniel Hannan
(britský europoslanec): "Že si eurosoudci
vymýšlí věci za běhu, je dlouho známá
věc. Jsou připraveni nerespektovat
jednoznačný text smluv, pokud tak
pomohou hlubší integraci . Ale že to
někdo řekne takhle napřímo, to ukazuje,
jak jsou si nyní j istí. "

Nigel Farage (europoslanec a šéf UKIP)
okomentoval situaci slovy: "Evropský
soudní dvůr je agresivní, pol itizovaný
soud, jehož úkolem je rozšiřovat
pravomoci EU a zlomit národní
demokraci i . Když mluví o 'plodech
evropské integrace', má na mysli
chudobu a nezaměstnanost, kterou
způsobi lo euro mil iónům obyvatel?"

Skuris je řecký profesor práva a bývalý
ministr vnitra. K Evropské komisi ještě
dodal : "Evropská komise je dnes víc než
j indy pol itickým tělesem. Určitě to není
parta eurokratů, jak by nám někteří
tvrdi l i , a zašpini l i by to slovo těmi
nejhoršími konotacemi. "

Svůj proslov přednesl ve středu 1 0.
prosince 201 4 na ceremonii v sídle
soudu v Lucemburku, kde Jean-Claude
Juncker a jeho komisaři včetně české
komisařky Věry Jourové skládal i přísahu,
že svůj úřad budou vykonávat "zcela
nezávisle". (převzato z Dai ly Telegraph)

Petr Mach (Svobodní): Je to
skandální

„Slova předsedy Evropského soudního
dvora Vasi l iose Skurise jsou skandální.
Evropský soud, ke kterému Evropská
komise skládá přísahu, má být pol iticky
neutrální a nesmí dopředu stranit
jednomu názoru. Euroskeptická
myšlenka, že se mají pravomoci vrátit
zpět občanům a demokraticky voleným
národním parlamentům a že evropští
úředníci nemohou za mil iony l idí vědět,
co je pro ně nej lepší, je zcela legitimní,“
komentoval projev český europoslanec
Petr Mach.

Martin Pánek

Konference EFDD Svobodné vzdělávání
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Petr Mach k Indexu ekonomické svobody 2015
Index ekonomické svobody byl zveřejněn
v pondělí ráno. Každoročně jej publikuje
americký konzervativní think-tank
Heritage Foundation společně s listem
Wall Street Journal. V ČR výsledky
prezentoval před novináři europoslanec
Petr Mach (exkluzivním partnerem
Heritage Foundation je frakce EFDD v
Evropském parlamentu, jejíž součástí
jsou Svobodní), který k tomu vydal
následující tiskovou zprávu.

„Ekonomická svoboda je základní právo
každého člověka na nakládání se svou
vlastní prací a majetkem. V ekonomicky
svobodné společnosti mohou jedinci
pracovat, vyrábět, spotřebovávat a
investovat, jakkol iv chtějí, přičemž tato
svoboda je státem jak chráněna, tak
neomezována. V ekonomicky
svobodných společnostech dovolují
vlády práci , kapitálu i statkům, aby se
volně pohybovaly, a nedonucují ani
neomezují svobodu více, než je nezbytně
nutné k ochraně a udržení svobody
samotné.“ (zdroj)

V Indexu ekonomické svobody, který
publ ikuje americký konzervativní think-
tank Heritage Foundation společně s
l istem Wall Street Journal , se Česká
republ ika oproti loňsku posunula o dvě
místa výše z 26. místa na 24. Podle
skóre na žebříčku to není pouze tím, že

země kolem nás by se stále zhoršovaly,
ale ČR zaznamenala nárůst bodů. To je
třeba pochvál it.

Při detai lnějším zkoumání našeho skóre
však při jdeme na to, že nárůst je
navzdory naší vládě. Kladné body nám
Heritage Foundation přičítá za ochranu
vlastnických práv, boj s korupcí nebo
nízkou inflaci .

Všechny ukazatele, na které má přímý
vl iv vláda nebo parlament se zhoršují –
rozpočtová disciplína, vládní výdaje,
podnikatelské prostředí nebo prostředí
pro zaměstnance. Zde všude
zaznamenala Česká republ ika pokles, v
případě vládních výdajů velmi výrazný.

Jak poznamenává Nataša Srdoč,
spolupracovnice Heritage Foundation
„Velkými nedostatky České republ iky
jsou korupce vel ikost vládních výdajů –
kde Index klasifikuje ČR jako
nesvobodnou. Aby Česká republ ika
posíl i la ekonomickou svobodu a
podpoři la hospodářský růst, bude se
muset zaměřit na vymýcení korupce a
bude muset značně zmenšit vládní
výdaje.

Heritage Foundation tak potvrzuje, co
Svobodní říkají. Vláda není dobrým
hospodářem a svými zásahy v
hospodářské pol itice zhoršuje situaci

občanů České republ iky.

Ekonomicky nesvobodným Řeckem
zmítá ekonomická krize, která nemá
obdoby. Za posledních pět let řecké HDP
kleslo o 25 %. Proto se vol iči uchylují k
extrémním politickým stranám, které
pohříchu chtějí ekonomickou svobodu
ještě dále zmenšovat. Za Řeckem už je z
evropských zemí pouze Rusko,
Bělorusko, Ukraj ina a Kosovo.

Naopak ve Švýcarsku nebo
postkomunistickém Estonsku je
ekonomická svoboda vyšší než v České
republ ice, a tyto země mají vyšší HDP
než naše země, a díky tomu větší
blahobyt.

Vyzýváme proto vládu, aby při jala
reformy, které zvýší ekonomickou
svobodu obyvatel České republ iky.
Svobodní j iž avizoval i některá opatření,
která prosadíme, až se dostaneme do
Sněmovny.

Mezi ně patří vyrovnaný státní rozpočet,
svobodná pracovní smlouva, rušení
zbytečných úřadů, snížení daní a ústavní
l imity proti opětovnému zvyšování a
další.

Jsme potěšeni , že ekonomická svoboda
ve světě narůstá.
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Svobodný taneční večer
Andrea Machová a Petr Mach zvou členy
a příznivce Svobodných, jej ich manželky, manžele
a přátele na první Svobodný taneční večer.

Sobota 31 . 1 . 201 5 od 1 9:00
Hotel Duo Praha,
Teplická 492/1 9, Praha 9

K tanci zahraje kapela Anna W Quintet, Výtěžek ze vstupného

a z tomboly bude věnován dvouletému Erikovi , který bojuje

s nevyléčitelnou nemocí - cystickou fibrózou.

Pomožte Erikovi a jeho mamince v nelehké životní situaci

a přispějte svou účastí.

Děkujeme a těšíme se na Vás!




