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POSTAVME HONG KONG PRO UPRCHLÍKY
Poslední tragédie ve Středozemním moři opět
zdůrazňují, že migrace je bezpochyby jedním
z nejobtížnějších témat naší doby. Málokdo
zpochybňuje, že by bylo špatným nápadem zavřít
hranice úplně.
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CO NÁS HOUSE OF
VEDOU EVROPSKÉ
CARDS UČÍ O POLITICE ZÁKONÍKY PRÁCE
K TERORISMU?

OBYČEJNÝ AMERIČAN
JE DNES BOHATŠÍ,
NEŽ BYL PŘED
STO LETY JOHN
D. ROCKEFELLER

ROBERT MURPHY:
„BUDEME MÍT DALŠÍ
RECESI A DALŠÍ VLNU
VLÁDNÍCH ZÁSAHŮ“

Politické drama s názvem House
of Cards je úspěšný a kritiky velmi
oceňovaný seriál z dílny amerického Netflixu, Česká televize jej
vysílá pod jménem Dům z karet.
Natočený je podle stejnojmenného seriálu britské BBC z 90. let
a podle stejnojmenného románu
Michaela Dobbse, jenž sloužil jako
vedoucí kanceláře Konzervativní
strany pod Margaret Thatcherovou.

Minimální mzda a muslimská
ghetta plná zločinu posílila v Belgii
radikalismus, ale jak píše Jeff
Jacoby
Muslimové ve Spojených státech
nemají žádný problém aklimatizovat se do mainstreamových
norem. V detailní studii z roku 2011
zjistilo Pew Research Center... že
muslimští Američané...

The Atlantic vydal článek, který
ukazuje, jak Američané žili o století
dříve. V porovnání s dnešními
standardy středostavovského
obyvatele Spojených států to
byl nepohodlný život v chudobě,
strachu a nebezpečí.

S Robertem Murphym, ekonomem z Texas Tech University,
jsem se sešel během pražské
zastávky letošní Free Market Road
Show. Bavili jsme se spolu o Mises
Institutu, centrálních bankách,
Evropské unii, bitcoinech a dalších
věcech.
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POSTAVME HONG KONG PRO
UPRCHLÍKY
Poslední tragédie ve Středozemním moři opět zdůrazňují, že migrace je
bezpochyby jedním z nejobtížnějších témat naší doby. Málokdo zpochybňuje,
že by bylo špatným nápadem zavřít hranice úplně. Na druhé straně málokdo
podporuje kompletní otevření hranic, které má samozřejmá negativa.

D

ebata se většinově soustředí
na typ a počet imigrantů,
kterým dovolíme přijít do
bohatších společností. Příliš se
nedebatuje o tom, co dělat s těmi,
kteří budou chtít opustit svoji zemi,
když se i ty nejštědřejší kvóty
naplní.
Od roku 2011 už ze Sýrie utekly
tři milióny lidí a šest a půl miliónu
je mimo svůj domov uvnitř Sýrie.
Evropská unie jich nepřijala
více než 200 tisíc, zatímco čelí
stále většímu počtu uprchlíků
ze Sýrie a dalších míst, kteří se
snaží přijít nelegálně. I kdyby
západní země drasticky navýšily
svoji ochotu přivítat uprchlíky,
nemohly by v žádném případě
uspokojit poptávku. Téměř každý
souhlasí, že uprchlíci mají právo
opustit země zasažené válkou, ale
politicky neexistuje vůle každého
přijmout, ať už s tím někdo souhlasí, nebo ne.
Řešení nabízené níže je skromným pokusem o zahájení této
debaty a o poskytnutí udržitelnějšího řešení než ty, které byly
navrhovány v minulosti.

Jedním způsobem, jak se
s touto výzvou vyrovnat, bylo
ignorovat ji a nechat lidi, ať si
s tím poradí sami. Výsledkem
je, že ti nejzranitelnější jsou
doručeni překupníkům s lidmi
a pak v nejlepším případě
dojedou na západ jako ilegální
imigranti, v nejhorším pak
najdou ve Středozemním moři
svůj hrob.
Lepším řešením je poskytnout jim
přístřeší v uprchlických tábo-

rech. To je určitě chvályhodný
pokus o umenšení jejich utrpení.
Odhaduje se, že v těchto táborech
je teď až 50 miliónů uprchlíků. [1]
Úřad Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky jim nabízí ochranu
a zajištění základních životních
potřeb v uprchlických táborech ve
více než 125 zemích. Tyto tábory
často nejsou dočasné[2] a podmínky v nich bývají někdy otřesné[3].
Často se uprchlíkům zakazuje
ekonomická aktivita. Thajsko např.
v roce 2014 zakázalo barmským
uprchlíkům žijícím na thajsko-barmské hranici opouštět tábor.[4]
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„Život v táboře je podobný
životu ve vězení, protože
nemůžu jít ven nebo
dělat vlastní rozhodnutí. Můžu se pohybovat
jenom v táboře. Tábor
je ohraničený ostnatým
drátem. Pokud bychom
šli ven z tábora, zatkne
nás thajská policie.
Dlouhodobě to ovlivňuje
nejenom moje fyzické, ale
i psychické zdraví.“
Dvaadvacetiletá Christine, jedna
ze 120 tisíc barmských uprchlíků
v Thajsku, popisuje, jaké nechtěné
psychologické a sociální důsledky
na uprchlíky má život v takovém
táboře s cestovními a pracovními

restrikcemi, zatímco jsou uprchlíci
nuceni být téměř kompletně závislí
na pomoci zvenčí, co se týče jídla,
přístřeší, ochrany a dalších základních potřeb:[5]
„Život v táboře je podobný životu
ve vězení, protože nemůžu jít
ven nebo dělat vlastní rozhodnutí. Můžu se pohybovat jenom
v táboře. Tábor je ohraničený
ostnatým drátem. Pokud bychom
šli ven z tábora, zatkne nás thajská
policie. Dlouhodobě to ovlivňuje nejenom moje fyzické, ale
i psychické zdraví.“
470 tisíc běženců z Palestiny,
kteří jsou v Libanonu a z nichž
50 procent žije ve 12 uprchlických
táborech řízených konkurenčními
palestinskými ozbrojenými skupinami, čelí restrikcím vůči praktikování třiceti rozdílných profesí.
[6] Ať má člověk jakékoliv řešení
izraelsko-palestinského konfliktu,
tak ponechávat palestinské uprchlíky tomuto osudu určitě nemůže
být jedním z nich.

Preferovaným řešení by
bylo vytvořit „svobodná
útočiště“: uprchlickou zónu,
ale se stabilní vládou práva,
ochranou a možnostmi pro
ekonomické investice, kde
si budou uprchlíci moci
vybudovat život a nebudou
odsouzeni jen marnit svůj
drahocenný čas.
To bylo vyzkoušeno sice
v ojedinělých případech, avšak
s mimořádným úspěchem.
Nejznámější příklad se odehrál
v minulém století v Hong Kongu.
Ten byl vlastně uprchlickou

zónou. Britská vláda práva, která
nad ním držela moc, přivítala
milióny Číňanů[7] prchajících před
válkou, totalitní vládou a nepokoji v pevninské Číně. Uprchlické
tábory uprchlíkům přinejlepším
nabízejí bezpečí, ale Hong Kong
těmto Číňanům nabídl něco, co
ani ty nejlepší uprchlické tábory
nabídnout nemohou: příležitost
k rozvoji.
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Preferovaným řešení by
bylo vytvořit „svobodná
útočiště“: uprchlickou
zónu, ale se stabilní
vládou práva, ochranou a možnostmi pro
ekonomické investice,
kde si budou uprchlíci
moci vybudovat život
a nebudou odsouzeni jen
marnit svůj drahocenný
čas.
Uprchlíci, široce definovaní jako
lidé prchající jak před válkou,
tak ekonomickou mizérií, toho
nežádají mnoho. Chtějí lepší život.
Ne nutně o mnoho lepší. Jenom
mírně lepší, pokud nic jiného
není dostupné. Uprchlíci nechtějí
jenom přístřeší. Chtějí se rozvíjet.
Proč musí čekat na to, až se jejich
země obrátí k lepšímu nebo až se
bohatší země rozhodnou, že jsou
ochotny je přijmout?

WWW.NECHTENASBYT.CZ
Jen malé procento Země je
urbanizováno, možná kolem tří
procent.[8] Opravdu by bylo tak
nemožné identifikovat místo, kde
nikdo nežije, a přivítat každého,
kdo tam bude chtít jít? Opravdu
by bylo nemožné identifikovat
místo, kde by to nikomu nevadilo?
Pokud může město velikosti Las
Vegas úspěšně vyrůst uprostřed
pouště, neměly by být ani žádné
nároky na průměrnou teplotu
nebo přístup k moři, ačkoliv klima
jako v Kalifornii by určitě bylo
preferováno.
Je velmi pravděpodobné, že
takové místo by bylo součástí
teritoria nějakého státu. Ale proč
by tento stát nedovolil, aby na jeho
území byla „svobodná útočiště“?
Třeba v nějaké odlehlé části, aby
jeho občané nemohli ani teoreticky být nějak obtěžováni, obzvlášť
pokud by ten stát za to byl finančně kompenzován – např. charitativními spolky, které uprchlíkům
chtějí nabídnout lepší perspektivu,
nebo firmami, které v těchto
svobodných útočištích chtějí
investovat, což by mohlo nalákat
mnoho schopných jedinců?

Proč by firmy neměly zájem
na investování do těchto
svobodných útočišť, tak jako
už teď investují v nejchudších
zemích světa? Vždyť ty
často nenabízejí ani takový
standard spravedlnosti
a bezpečí, jaký by poskytlo
svobodné útočiště, protože
tato svobodná útočiště by byla
administrována úředníky ze
zemí s určitou úrovní vlády
práva.
Proč by takové svobodné útočiště
nabízelo standard spravedlnosti
a bezpečí dostatečně vysoký
k tomu, aby takový projekt uspěl,
takže lidé by skutečně dobrovolně
chtěli přijít a firmy by skutečně
chtěly investovat, čímž by uvolnily
zdroje potřebné na kompenzaci hostitelského státu, aby ten
skutečně umožnil takovému
svobodnému útočišti existovat na
jeho území?
Odpověď je jednoduchá. Aby tento
projekt uspěl, musí být bezpečnější
než to nejnebezpečnější místo na
světě a jeho investiční klima musí
porazit to nejhrozivější místo na
světě, kde se dá dělat byznys, aby

přilákalo lidské bytosti, které v takových místech teď doopravdy musejí
přežívat. To by opravdu neměl být
takový problém. Bylo by skutečně
tak těžké vést si lépe než Severní
Korea, Sýrie nebo Kongo?
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Hong Kong fakticky sloužil jako takové
svobodné útočiště pro
čínské uprchlíky. Pravděpodobně taky přispěl
k tomu, že se Čína
nechala přesvědčit, aby
se vydala cestou mezinárodního obchodu.
Tento projekt, který by mohl být
tažen soukromým sektorem, státy,
nadnárodními organizacemi nebo
spoluprací různých subjektů,
nevylučuje nic z toho, co se už
teď děje: otevírání hranic obchodu,
pokusy o rozvoj chudých zemí,
pokusy o zklidnění násilných
konfliktů, poskytování pomoci
těm nejpotřebnějším, udílení
většího počtu povolení k přesunu
do bohatých zemí nebo stavění
uprchlických táborů, když není
jiná možnost. Tento projekt prostě
nabízí řešení pro imigranty, kterým
se nedostává dostatečné pomoci
už dnes. A takových je velká
většina. Pokud je to tak jednoduché, proč to neudělat?

údajně měly o takovou myšlenku
zájem. Zatímco by zde hledali
útočiště, dostali by žadatelé o azyl
šanci uvést, v jaké zemi EU by se
chtěli ucházet o azyl. Jednoho
dne může existovat i systém
„sdílení zátěže“ (přerozdělování
uprchlíků). Ten je nicméně nepravděpodobný, protože národní
politici v EU si správně myslí, že
takové citlivé věci by měly být
rozhodovány na národní úrovni.
Aby se nechaly přesvědčit,
musely by Niger, Egypt, Turecko,
Libanon a možná i Maroko logicky
obdržet kompenzace za poskytnutí prostoru pro taková střediska.
Protože v národních a evropských
rozpočtech na zahraniční pomoc je
obrovské množství peněz, nemělo
by být nemožné dosáhnout
kompromisu.
Jediný prvek, který by Evropská
komise musela změnit ve svém
současném plánu, je zkombinovat
svoje vítání uprchlíků v zámoří
s misí na udržení vlády práva.
EU má s podobnými misemi
zkušenosti. Část její mise EULEX
v Kosovu spočívala v zajišťování
spravedlnosti v nejcitlivějších
oblastech regionu. Musím říci, že
tam byly veliké problémy s implementací,[10] ale aspoň Kosovo
poznalo nějakou stabilitu. Každopádně hlavním rozdílem mezi
svobodnými útočišti a Kosovem by
bylo to, že do svobodného útočiště
by každý přišel dobrovolně.
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Kolik by to stálo?
Belgická policie a soudní systém
stojí kolem tří miliard eur ročně
a slouží 11 miliónům lidí. S deseti
miliardami eur ročně, což není ani
10 % ze 130mld. rozpočtu EU, by
bylo možné přijmout 20 miliónů
uprchlíků. Sedm miliard eur
z těchto dvaceti by se vyhradilo
na základní infrastrukturu. Také
by byl zájem o kofinancování ze
strany investorů. I kdyby se na
začátku podařilo přijmout pouze
jeden milión z padesáti miliónů
uprchlíků, byl by to významný
krok kupředu.
Každý, kdo se zabývá rozpočtem
EU, ví, že v něm je prostor pro
obrovská zlepšení na výdajové
straně. Více než 270 miliard
eur se mezi lety 2014 a 2020
opět pošle majitelům zemědělských pozemků včetně anglické královny. Když víme, jak
zemědělská politika EU škodí
rozvíjejícím se zemím po několik
desetiletí, nebyla by tato rozpoč
tová kapitola špatným zdrojem
financí.

Je to politicky dosažitelné?

Bývalý premiér Velké Británie
Tony Blair jednou navrhl zámořská
azylová centra, Evropská komise
o ně má zájem, několik členských
států je něčemu podobnému
otevřeno. Celá myšlenka se
vlastně dá zredukovat na to, že si
přiznáme dvě skutečnosti: Jednou
skutečností je, že spousta lidí
Už se něco takového
teď prchá ze svojí země. Druhou
zkoušelo?
skutečností je, že velká většina
Jak jsem vyjasňoval na začátku:
evropské populace je ochotna
Ano, zkoušelo. Hong Kong fakticky přijmout pouze malou část všech
Tak ještě jednou: cože to
sloužil jako takové svobodné útoči- světových uprchlíků. Takže
vlastně navrhujeme?
ště pro čínské uprchlíky. PravděVybudujme „svobodná útočiště“:
přijmout je na bezpečném místě
podobně taky přispěl k tomu, že
uprchlické zóny, ale s vládou
někde jinde není víc než samozřejse Čína nechala přesvědčit, aby
práva, ochranou a příležitostmi
mé řešení.
se vydala cestou mezinárodního
pro ekonomické investice, kde si
obchodu.
Co když se to pokazí?
mohou běženci vybudovat svůj
Amnesty International kritizovala
život a kde nejsou odsouzeni
Proč by tam chtěly firmy
návrh Evropské komise exterk marnění svého cenného času.
investovat?
nalizovat uprchlickou politiku
Které země by povolily takové
Férová otázka. Firmy jako IKEA
a varovala, že by mohlo docházóny na svém území?
nebo Coca-Cola by si to určitě
zet k porušování lidských práv
To je problém, kterému teď čelí
v mnoha zemích mimo EU. To
EU, aspoň pokud bude pokračovat musely pečlivě rozmyslet, ale
bezpečná investiční zóna, nad
je férová připomínka, ale to je
s nápadem na založení center
kterou vládnou úředníci ze zemí
řešeno tím, že samotné země EU
vyřizujících žádosti o azyl mimo
by spravovaly tyto zóny. Co když
území EU.[9] Tato zámořská centra s relativně vysokou úrovní vlády
práva, by určitě dokázala soutěžit
je ale i tak povedou špatně a tato
mohou být umístěna v klíčových
se zeměmi, kde jsou revoluce
svobodná útočiště nebudou vůbec
tranzitních zemích jako Niger,
a sociální nepokoje pořád za
tak pěkná? I v takovém případě,
Egypt, Turecko nebo Libanon.
dveřmi.
protože uprchlíci by do nich chodili
Francie, Německo a Malta by
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dobrovolně, by lidé přicházeli,
pouze pokud by jejich přijímací
zóna měla lepší podmínky než
uprchlické tábory nebo místa, ze
kterých utíkají. Přece nemůže být
tak těžké porazit tyto standardy?

Nepovede to k odlivu mozků?
V případě, že se tato svobodná
útočiště ukážou být obrovským úspěchem a začnou lákat
nejenom zoufalé uprchlíky, ale
také lidi, kteří jsou na tom relativně
dobře, skutečně bychom pak
museli vést tuto debatu. Nebudu
zacházet do detailů, ale existují
také pozitiva, když se inteligentní
lidi přesouvají do bohatších zemí
za prací, protože posílají více
peněz domů svým rodinám, než
kdyby zůstali.

Není to „apartheid“?
Když uznáváte, že migrace by
měla být omezena, už tím uznáváte určitou formu „apartheidu“.
Podporovat neomezenou migraci
je férová pozice, ale má velmi
malou podporu. Proč tedy nezkusit zlepšit osud těch, kteří nejsou
v bohatších zemích vítáni?
[1] UNCHR Global Trends 2012:
Displacement: The New 21st Century
Challenge ttp://unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20
TRENDS%202012_V05.pdf
[2] Where Are the 50 Most Populous Refugee Camps? http://www.
smithsonianmag.com/innovation/
where-are-50-most-populous-refugee-camps-180947916/
[3] Refugees battle ‚horrendous‘ conditions on Syrian border; http://www.
theweek.co.uk/middle-east/syria-upri-

Ekonomie veřejné volby

sing/50929/refugees-battle-horrendous-conditions-syrian-border
[4] Burmese refugees banned from
leaving camps in Thailand; https://
www.dvb.no/dvb-video/burmese-refugees-banned-from-leaving-camps-in-thailand-myanmar/42161
[5] Burma Link: Refugee Camps; http://
www.burmalink.org/background/
thailand-burma-border/displaced-in-thailand/refugee-camps/
[6] Palestinian refugees struggle with
drugs; http://www.aljazeera.com/
news/middleeast/2014/03/palestinian-refugees-20143411657852453.
html + Palestinian Refugees in
Lebanon; http://www.anera.org/
wp-content/uploads/2013/03/
LEBRefugeeReport.pdf
[7] Touch Base Policy; http://
en.wikipedia.org/wiki/Touch_Base_
Policy + Assimilation or Isolation? The
Case of Mainland Chinese Immigrant Students in Hong Kong; http://
paa2009.princeton.edu/papers/90151

[8] Cities Cover More of Earth than
Realized; http://www.livescience.
com/6893-cities-cover-earth-realized.html
[9] Brussels plans migration centres
outside EU to process asylum
applications; http://www.theguardian.
com/world/2015/mar/05/european-commission-third-country-immigrant-processing-centres
[10] Eulex report exposes EU failure
in Kosovo; https://euobserver.com/
opinion/128343

Pieter Cleppe
Autor je ředitelem bruselské
pobočky think-tanku Open
Europe.
Přeložil Martin Pánek.
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CO NÁS HOUSE OF CARDS UČÍ O POLITICE

P

olitické drama s názvem
House of Cards je úspěšný
a kritiky velmi oceňovaný
seriál z dílny amerického Netflixu, Česká televize jej vysílá pod
jménem Dům z karet. Natočený
je podle stejnojmenného seriálu
britské BBC z 90. let a podle
stejnojmenného románu Michaela
Dobbse, jenž sloužil jako vedoucí
kanceláře Konzervativní strany
pod Margaret Thatcherovou.

Varování: Článek obsahuje
spoilery ze všech čtyř již
odvysílaných sezón. Pokud
jste seriál ještě neviděli, velmi
doporučuji článek přestat
číst a vrátit se k němu až po
zhlédnutí. Nebudete litovat.
Seriál sleduje příběh Franka
Underwooda, všehoschopného
bezskrupulózního manipulátora,
který se do Bílého domu probojuje bez zvolení za pouhé dvě
sezóny. Gerald Ford v 70. letech
se stal z místa poslance Sněmovny reprezentantů nejdříve
viceprezidentem, když Spiro
Agnew rezignoval kvůli daňovému podvodu, a poté prezidentem,
když Richard Nixon rezignoval
kvůli Watergate. Jediný nezvole-

ný prezident v dějinách USA Ford
pak amnestoval svého předchůdce Nixona, stejně tak jako
Underwood svého předchůdce
Walkera.
Seriál obsahuje spoustu dalších
paralel s reálnou americkou
politikou. Vzpomínáte, jak Chris
Christie nechal zablokovat most?[1]
A na to, jak IRS (americký berňák)
za Obamovy vlády šikanoval
pravicové organizace?[2] A cožpak
Claire Underwoodová někomu
nepřipomíná Hillary Clintonovou?
Na tyto a další příklady je dobré
pamatovat, když si člověk říká,
že ta nebo ona část příběhu už je
příliš přitažená za vlasy.

předchůdcem. Se svými poznatky
do debaty přispěli i Frédéric
Bastiat a Ludwig von Mises.[3]
Základním stavebním kamenem
teorie veřejné volby je poměrně
nekontroverzní, ale přesto
revoluční poznatek: politici i po
zvolení zůstávají lidmi. Dodnes
se v sociálních vědách, zejména
v nižších kursech počítá s vládou
jako s něčím, co jednak dělá
dobro a jednak se nikdy nemýlí.
Díky teorii veřejné volby však
dnes máme rozsáhlou teoretickou
a empirickou literaturu, která tato
naivní přesvědčení vyvrací.
Předně nám ekonomie veřejné
volby říká, že politici se starají
zejména o to, aby měli co největší
vliv a aby byli znovuzvoleni.
Teorie veřejné volby
Odvětví ekonomie, které se zabývá Svůj vliv maximalizují jak tím, že
regulují čím dál více věcí, tak tím,
politikou, se nazývá ekonomie
že zvyšují svoje rozpočty (což
veřejné volby (public choice). Za
je důležité zejména pro zvětklasiku tohoto oboru je považošování vlivu úředníků, jimiž se
vána kniha Calculus of Consent
teorie veřejné volby zabývá též).
z roku 1962 autorů Jamese
Vzpomínáte si, jak politik, kterého
Buchanana a Gordona Tullocka.
jste někam zvolili, začal dělat
Ekonomové se však nad chováopak toho, co měl v programu,
ním voličů a politiků zamýšleli od
s odkazem na to, že voliči to tak
pradávna. Při přebírání Nobelovy
ceny sám Buchanan poukázal na chtějí? Ukazoval vám tím, že mu
dílo švédského ekonoma 19. století o žádné ideje nejde, jde mu jenom
o to znovuzvolení.
Knuta Wicksella, který mu byl

Politikům jde o moc
Frank Underwood je dokonalým
zobrazením mocichtivého politika.
Nejde mu o myšlenky, o světový
mír nebo o zlepšení čehokoliv,
Underwood chce prostě vládnout. Ukazuje to názorně tento
monolog, v němž říká odborářskému vůdci:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Frank Underwood tak
ukazuje, proč je někdo
jako Andrej Babiš v politice nebezpečný, přestože mu o osobní peníze
vůbec nejde. Je v politice,
aby měl moc – a mohl
vládnout nad lidmi.
„Jsem white trash z bílého
zapadákova, na který by se nikdo
ani nevychcal. Ale tady je ten
rozdíl – něco jsem ze sebe udělal.
Mám klíče od Capitolu. Lidi mě
respektují. Ale ty, ty jsi pořád nula.
Jsi jenom rádoby elita v drahém
obleku, který šlape pro odbory.

WWW.NECHTENASBYT.CZ
Odbory už nikdo nerespektuje,
Marty. Umírají. A nikdo nerespektuje tebe. Nejvíc, co ze sebe
kdy uděláš, je, že budeš kouřit
chlapům, jako jsem já. Jo. Z tvýho
dechu cejtim ptáka až sem.“
Jak je vidět, tato scénka kromě
Underwoodovy mocichtivosti
ukazuje i jeho bezskrupulóznost
a vulgárnost vůči oponentům.
Chtěl jsem nicméně poukázat na
to, že mezi voliči oblíbený důvod,
proč volit Babiše nebo Schwarzenberga – že mají dost peněz
a nebudou tedy krást (u Kalouska
se objevuje ve variantě „už si
nakradl dost, nebude tedy krást“)
– není relevantní. Málokterému
politikovi v západních zemích
jde přímo o co největší osobní
bohatství.
Frank Underwood tak ukazuje,
proč je někdo jako Andrej Babiš
v politice nebezpečný, přestože mu o osobní peníze vůbec
nejde. Je v politice, aby měl
moc – a mohl vládnout nad lidmi.
Z různých důvodů, pak politici
používají státní zakázky a legislativu k tomu, aby uspokojili zájmové
skupiny. Ať už se jedná o Agrofert
nebo kteroukoliv firmu, která si
zrovna najala Remyho Dantona.
Underwood ale samozřejmě
neříká, že mu jde jenom o moc.
Voličům i naivnějším kolegům říká,
že mu jde o America Works, o to,
aby postavil USA zpátky na nohy,
o vzdělávací systém apod.
Frank Underwood je tak dobře
vybavený pro manipulování
ostatních politiků právě proto, že
ví, že jsou ze stejného těsta jako
on: Jde jim o jejich vlastní zájem,
o znovuzvolení a o moc.

Rozdrobené náklady,
koncentrované výnosy
Mechanismus, díky kterému se
zájmovým skupinám daří vybojovat si výhody pro sebe na úkor
daňových poplatníků, je popisovaný jako rozdrobené náklady,
koncentrované výnosy (diffused
costs, concentrated benefits).
Pokud si např. Agrofert prosadí
zvýšení podílu biosložky v palivech, znamená to pro něj koncentrované výnosy v řádech miliard
ročně. Občanům se ale zdraží
benzín pouze o korunu na litr, což
při každotýdenním tankování činí
roční náklad pouze několik set Kč.
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Agrofertu v tom případě stojí za
to utratit až několik miliard Kč za
lobbování u poslanců. Jednak
na přímou korupci a jednak na
sliby dobré kariéry, až jim skončí
mandát, pozvánky na jachty
a dobré večeře atd. Za několik
set korun ročně to však nestojí
občanovi ani za to, aby jel před
Poslaneckou sněmovnu demonstrovat. Proto je mnohem hlasitěji
slyšet hlas těch, co mají z regulace výhody, než těch, kteří to
zaplatí.
House of Cards tento problém
ukazuje na příkladu Petera Russa,
budiž mu země lehká, který dělal,
co mohl, aby ve svém volebním
obvodu zachoval loděnici zaměstnávající 12 tisíc lidí, přestože není
ekonomicky efektivní a potřebuje
dotace.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Systém je nastaven tak,
že ať se v roli Franka
Underwooda ocitne
kdokoliv, zjistí, že čelí
stejným tlakům.
Výhody z neuzavření této loděnice
plynou jejím zaměstnancům
a dodavatelům. Potom samozřejmě samotnému Russovi – 12 tisíc
hlasů se ve volbách hodí. Náklady
ale nesou všichni ostatní daňoví

poplatníci, kteří musí živit neefektivní firmu.

Strukturální motivace
Teorie veřejné volby a s ní geniální
díla jako House of Cards nás učí,
že lidé v byznysu a v politice jsou
v podstatě stejní. Jsme zvyklí
vídat businessmany ve filmech
a v knihách jako lidi, kterým jde
především o jejich vlastní dobro.
House of Cards nám ukazuje,
že politikům jde taky především
o jejich vlastní dobro. Jistě, pane
ministře nám zase ukazuje, že
i úředníkům jde především o jejich
vlastní dobro.
Situaci ale nezlepší zvolení lepších
politiků nebo dosazení lepších
úředníků. A to proto, že systém je
nastaven tak, že ať se v roli Franka
Underwooda ocitne kdokoliv, zjistí,
že čelí stejným tlakům. Některý
politik sice možná chce aspoň
občas udělat něco ze svého
přesvědčení, to se ale často nelíbí
sponzorům strany a jeho kampaně
(viz koncentrované výnosy výše)
nebo se to nelíbí voličům a politik
se bojí o znovuzvolení. Logicky se
pak v takovém systému dostávají nahoru takoví, kterým vůbec
nevadí, že neprosazují žádné
myšlenky a že pro uspokojení
jedné zájmové skupiny okrádají
ostatní.
Velikým rozdílem proti soukromé
sféře je, že pokud Coca-Cola zjistí,
že zákazníci nechtějí tolik cukru,

začne prodávat colu light, zero
nebo life. Pokud ale politik zjistí,
že někteří voliči si myslí, že ostatní
voliči konzumují moc cukru,
neváhá sladké nápoje zakázat
nebo aspoň přísně zdanit.
A zatímco chybná rozhodnutí jsou
v soukromém sektoru trestána jak
odchodem zákazníků, tak vymáháním smluvních pokut u soudu,
chybná rozhodnutí politiků jsou
odměňována ve volbách, protože
„ten druhý politik je ještě horší“.
House of Cards nám názorně
ukazuje, že pokud nechceme,
aby naše životy ovládali bezskrupulózní politici, měli bychom
vládní pravomoci ústavně omezit
a trvat na tom, že vláda bude mít
pravomoc regulovat pouze to, co
je nezbytně nutné.
Je ale vůbec nějaká šance politikům jejich moc nad našimi životy
vzít? To si můžete myslet, ale já
to v žádném případě nemohu
komentovat.
[1] Fort Lee lane closure scandal;
https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_
Lee_lane_closure_scandal
[2] IRS targeting controversy; https://
en.wikipedia.org/wiki/IRS_targeting_
controversy
[3] Caplan a Stringham (2005): Mises,
Bastiat, Public Opinion, and Public
Choice: What‘s Wrong with Democracy?; http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1674482
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VEDOU EVROPSKÉ ZÁKONÍKY PRÁCE
K TERORISMU?

M

inimální mzda a muslimská ghetta plná zločinu
posílila v Belgii radikalismus, ale jak píše Jeff Jacoby:[1]
Muslimové ve Spojených státech
nemají žádný problém aklimatizovat se do mainstreamových
norem.[2] V detailní studii z roku
2011 zjistilo Pew Research Center,
že muslimští Američané jsou
„vysoce asimilovaní do americké
společnosti a […] velmi spokojení
se svými životy.“
Více než 80 % amerických
muslimů vyjádřilo spokojenost
s životem v Americe a 60 % řeklo,
že necítí žádný konflikt mezi
tím, že jsou „zbožní muslimové,
a životem v moderní společnosti“.
Míra, s jakou se účastní různých
amerických každodenních aktivit
– od fandění místním sportovním
týmům po sledování zábavních
pořadů v TV –, je podobná té,
jakou má americká veřejnost
obecně. Polovina všem muslimských imigrantů vystavuje americkou vlajku doma, v práci nebo na
svém autě.
Jacoby ale nevysvětluje, proč tyto
rozdíly existují. Jedním důvodem
je větší flexibilita amerických trhů
práce v porovnání s evropskými.
Regulace, kvůli kterým je těžší
nabírat a vyhazovat zaměstnance nebo upravit mzdy, mohou
zvýšit nezaměstnanost a zmenšit
zaměstnanost, obzvláště
u mladých imigrantů. Firmy budou
méně ochotné najímat, pokud je
velmi nákladné propouštět. Jak
píšeme já a Tyler v naší učebnici
Modern Principles of Macroeconomics, kolik lidí půjde na rande,
pokud každé rande znamená
svatbu?
Překážky pro najímání zaměstnanců jsou nevýhodné zejména
pro imigranty, protože u nich existuje reálná nebo domnělá nejistota
ohledně jejich pracovních výkonů.
Jedním ze způsobů, jak mohou
imigranti v takových situacích
konkurovat domácím pracovní-

kům, je to, že nabídnou svoji práci
za nižší mzdu. Ale pokud je tato
cesta zablokovaná minimální
mzdou nebo požadavkem, aby
každý zaměstnanec dostával velké
nemzdové benefity, nezaměstnanost a neochota být zaměstnán
bude mezi imigranty velká – což
bude generovat odcizení, obzvláště u mladých.
Huber např. (viz též Angrista
a Kuglera[3]) zjistil:[4]
Země s centralizovanějším
smluvním vyjednáváním
a striktnějšími regulacemi trhu
s výrobky, stejně jako země
s vyšší odborovou participací, mají
pro své imigranty horší výsledky pracovního trhu v porovnání
s domorodými obyvateli, a to i po
kontrole kompozičních efektů.[5]

zaměstnanosti pramení z vysokých pracovních nákladů, které
odrazují poptávku po zaměstnancích s nízkou produktivitou…
Segmentace trhu práce a jeho
rigidita zatěžuje mzdy a růstové
vyhlídky outsiderů. Protože
imigranti jsou nadprůměrně
zastoupeni mezi nízkomzdovými,
zranitelnými pracovníky, ovlivňuje
pravděpodobně nastavení trhu
negativně lidi narozené v zahraničí…
Minimální mzda vytváří bariéru
pro zaměstnávání imigrantů
s nízkou kvalifikací, obzvláště
mladých. Jako procento z mediá
nové mzdy je belgická zákonná
minimální mzda v mezinárodním srovnání mezi nejvyššími
a odvětvové dohody obecně
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Problém s rigiditou pracovního
trhu je obzvlášť akutní v Belgii,
kde rozdíly mezi domorodou
a imigrantskou nezaměstnaností,
zaměstnaností a mzdami, patří
k nejvyšším v OCED. Problémy
s jazykem jsou jeden důvod, ale
tržní rigidita je další, jak objasňuje
studie OECD:[6]
Nastavení belgického trhu práce
je obecně nevlídné k výsledkům zaměstnanosti pracovníků
s nízkou kvalifikací. Nízká míra

znamenají ještě vyšší minima. To
pomáhá předcházet chudobě u již
zaměstnaných… ale zvyšuje riziko,
že pracovníci s nízkou kvalifikací zůstanou mimo pracovní trh
(Neumark a Wascher, 2006)
Skupiny s dalšími reálnými
nebo pociťovanými handicapy
v produktivitě, jako jsou mladí
nebo imigranti, budou mezi těmi
nejpostiženějšími.
V roce 2012 byla celková nezaměstnanost v Belgii 7,6 % (věková

skupina 15–64), 19,8 % u lidí
pod 25 let a mezi nimi 29,3 %
u imigrantů a 27,9 % u jejich
domorodých potomků.
Imigrace může přinést výhody jak
imigrantům, tak domácímu obyvatelstvu, ale k dosažení těchto výhod
jsou zapotřebí správné regulace,
zejména flexibilní trh práce.
[1] Why there are Muslim ghettos in
Belgium, but not in the US; https://
www.bostonglobe.com/opinion/
columns/2016/03/27/why-there-are-muslim-ghettoes-belgium-but-not-united-states/zek1CSRR0epWhLmSCiPWKK/story.html
[2] Muslim Americans: No Signs
of Growth in Alienation or Support
for Extremism: Section 3: Identity,
Assimilation and Community; http://
www.people-press.org/2011/08/30/
section-3-identity-assimilation-and-community/
[3] Protective or Counter-Productive?
Labour Market Institutions and the Effect
of Immigration on EU Natives; http://
www.jstor.org/stable/3590203
[4] What Institutions help immigrants
Integrate?; http://www.foreurope.eu/
fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no077_
MS18.pdf
[5] Kompoziční efekt je ovlivňuje
výsledky srovnávání dvou nestejných
skupin. Pokud je v jedné skupině např.
větší zastoupení žen než ve druhé
skupině, je jasné, že první skupina
bude v průměru mít menší výšku
a hmotnost než druhá skupina. Tento
výsledek je ale zkreslující, protože nám
neříká nic o srovnání mužů v obou
skupinách. Proto je nutné kompoziční
efekt při srovnávání dvou skupin ošetřit.
V daném případě je tedy nutné ošetřit,
zda ve srovnávaných zemích nejsou
skupiny obyvatel s notoricky nižší nebo
vyšší nezaměstnaností, což by zkreslovalo vliv státních regulací na nezaměstnanost. Pozn. překl.
[6] Improving the Labour Market
Integration of Immigrants in Belgium;
http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/
WKP(2015)13&docLanguage=En
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OBYČEJNÝ AMERIČAN JE DNES BOHATŠÍ, NEŽ
BYL PŘED STO LETY JOHN D. ROCKEFELLER

T

he Atlantic vydal článek, který ukazuje, jak Američané žili
o století dříve.[1] V porovnání
s dnešními standardy středostavovského obyvatele Spojených
států to byl nepohodlný život
v chudobě, strachu a nebezpečí.
Tak pro ilustraci: třeba v roce 1924
zemřel šestnáctiletý syn amerického prezidenta na infekci z puchýře,
který se mu udělal při hraní tenisu
na kurtech Bílého domu.
A tak mám otázku, na kterou
jsem se dřív často ptal a ze
zvědavosti vám ji položím i teď:
za kolik peněz byste byli ochotní
odcestovat do roku 1916 a žít
v podmínkách, v jakých podnikal
i John D. Rockefeller? Co 21,7
milionu dnešních dolarů, což
byl před sto lety zhruba jeden
milion? Stačilo by to? A co jedna
miliarda, ať už dnešních, nebo
tehdejších bankovek? Bylo by
to dost, abyste si mohli i tehdy
koupit všechny ty kvalitní potraviny, výrobky a služby a zapomněli
na rozdíl mezi realitou roku 1916
a 21. stoletím?
Promyslete to. Pořádně a opatrně.
Kdybyste se převtělili do miliardáře Spojených států před sto
lety, mohli byste si samozřejmě
pořídit prvotřídní pozemek. Žít na
páté avenue, v domě s výhledem
na Tichý oceán nebo si koupit
vlastní soukromý tropický ostrov,
případně rovnou celé souostroví.
Ale kdybyste se ze svého manhattanského sídla chtěli dopravit do
paláce na západním pobřeží, trvalo
by to několik dní. Pokud byste
navíc cestovali v létě, museli byste
zapomenout na klimatizaci – tu
ani nejdražší soukromé vlakové
kupé nemělo.
Přestože jste mohli ve svém
newyorském domě nějakou
tehdejší klimatizaci vzduchu mít,
ve většině bytů vašich přátel,
restaurací, kaváren a kanceláří
byste nic takového nenašli. A když
přišla zima, většina z nich nebyla
(z dnešního pohledu) ani dobře

vytopená. Cesta do Evropy trvala
řadu dní a za její hranice ještě
déle. A co kdybyste potřebovali
urgentně přes noc poslat balíček
nebo dopis z New Yorku do Los
Angeles? Bohužel, nepředstavitelné.
Nenaladili byste rozhlas (první
komerční vysílání začalo v roce
1920) ani televizi. Horkým zbožím
a moderním výdobytkem té doby
byl fonograf, který ale nebyl
stereo, takže i dnešní zapálení
vinylofilové by se myslím ještě
rádi vrátili k zatracovanému zvuku
cédéček. Stahování hudby tehdy
samozřejmě taky neexistovalo.
A i kdybyste si nakrásně postavili soukromé kino, nabídka filmů
opravdu široká nebyla.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Antibiotika neexistovala. Měli jste problémy s erekcí? Bipolární
poruchu? Smůla, museli
jste se s nimi naučit žít.
Telefon byl připoutaný ke zdi
a skypovat vskutku neuměl.
Šance, že se luxusní limuzína
s osobním šoférem rozbije, byla
tehdy mnohem vyšší, než že
přestane jet váš vlastní malý
sedan, zatímco se v něm vezete
na lekci jógy. A když jste na
zadním sedadle čekali, až váš
řidič limuzínu opraví, nemohli jste
zavolat, že nestíháte.
Jakmile byste konečně dorazili
domů a dostali chuť na nějaké
thajské kari, kuře vindaloo, vietnamské pho nebo falafel, měli jste
smůlu: i kdybyste nějakou souhrou
náhod o existenci těchto exotických jídel vůbec věděli, váš kuchař
by je zcela jistě neuměl připravit.
V restauraci byste taky nepochodili
– newyorská gastronomická scéna
v té době ještě na objev takových
chutí čekala. A přestože byste měli

dost peněz a mohli si na každý den
v lednu objednat čerstvé borůvky,
při tehdejší ceně by vám za to
stejně nejspíš nestály. Wi-Fi byla
bolestivě pomalá – tedy pardon,
neexistovala. Což vám pochopitelně nevadilo, protože jste si nemohli
pořídit ani internet, ani počítač.
A nebyly ani žádné chytré blogy!
I ta nejlepší lékařská péče byla,
viděno dnešníma očima, příšer-

kromě toho, že nebyla tak spolehlivá jako dnes, tak o potěšení připravovala s mírou větší než řada dnes
běžně dostupných antikoncepčních
metod. A sice byste mohli pečovat
o svého milovaného psa, ale
vaše bohatství by pro něj nejspíš
nemohlo zajistit veterinární péči
takové úrovně, jakou dnes najdete
v každém okresním městečku.
Mimo to byste byli připraveni o všechnu tu kulturu, která
v minulém staletí vznikla díky
globalizaci. Nemohli jste si jít
poslechnout angloamerický rock
a ostrý zvuk elektrických kytar.
Neexistovalo reggae a jazz byl tou
dobou stále v plenkách – nehledě
na počet dostupných nahrávek.
A měření času? Mohli jste si
dovolit ty nejlepší švýcarské
hodiny a hodinky, ale ani ty se
svou přesností neblížily těm
nejlevnějším Casiím, natož
synchronizovanému ciferníku
vašeho smartphonu.
Upřímně mě ani nehne, abych rok
ná – lékařské zákroky mnohem
2016 opustil a vyměnil své místo
víc bolely a byly o dost méně
v něm za domek miliardáře před
úspěšné. Antibiotika neexistovala.
sto lety. To znamená, že když to
Měli jste problémy s erekcí? Bipoporovnáme, tak se vlastně dneska
lární poruchu? Smůla, museli jste
mám líp než miliardář v roce 1916.
se s nimi naučit žít.
Jsem materiálně bohatší, než byl
V závislosti na vašem pohlaví by
tehdy John D. Rockefeller, a když
vám nebo vaší manželce, dceři
si dovolím menší zobecnění, tak to
a sestře o dost pravděpodobněji
platí pro skoro každého dnešního
hrozila smrt při porodu. A pokud už
Američana ze střední třídy. Téměř
by se dítě zdravé narodilo, šance,
všichni obyčejní Američané jsou
že se dožije dospělosti, byla
tak dnes bohatší, než byl nejbohatší
o hodně nižší než dnes. Zubařina
muž Ameriky před pouhými sto
na tom nebyla o moc líp – ani za
lety.
všechny peníze jste si nemohli
koupit kartáček s vibrujícími
[1] America in 1915: Long Hours,
štětinami, zato nabídka náhradních Crowded Houses, Death by Trolley;
chrupů byla už tehdy široká.
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/02/americaJakkoliv marniví byste byli, nešlo
si pořídit kontaktní čočky, pořádné -in-1915/462360/
umělé vlasy nebo moderní
a bezpečné prsní implantáty. Když Don Boudreaux
by se vám zachtělo zvrátit důsled- Autor je vedoucím katedry ekonoky příliš mnoha večeří, na kterých mie na George Mason University
se podávala želva přelitá smetano- a autorem knihy Hypocrites & Halfvou omáčkou, nešlo to – liposukce -Wits. Bloguje na CafeHayek.com.
tehdy ještě nebyla.
Přeložil Ondřej Trhoň.
Antikoncepce byla primitivní –
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ROBERT MURPHY: „BUDEME MÍT DALŠÍ RECESI
A DALŠÍ VLNU VLÁDNÍCH ZÁSAHŮ“

S

Robertem Murphym,
ekonomem z Texas Tech
University, jsem se sešel během pražské zastávky letošní Free
Market Road Show. Bavili jsme se
spolu o Mises Institutu, centrálních
bankách, Evropské unii, bitcoinech a dalších věcech. Bob, jak si
nechává říkat mimo akademickou
sféru, je sečtělý sympaťák. Bylo mi
ctí vytvořit s ním tento exkluzivní
rozhovor pro Laissez Faire.

uspokojit každého. Když budou
mluvit o náboženství, budou
pochopitelně nespokojeni ti rodiče,
kteří v to nevěří. Když nebudou
mluvit o bohu, budou pochopitelně nespokojeni nábožní rodiče.
Řešením je: dejme to do soukromého sektoru.
Pragmatičtějším řešením, aspoň
v USA, je říct, že minimálně
federální vláda by do toho neměla
mluvit. Může to být řešeno
na státní nebo lokální úrovni.
Lidé z Ludwig von Mises
Proč prostě předpokládáme, že
Institutu by příliš nesouhlasili imigrace musí být řešena federální
s názorem, že máme zaujmout vládou? Proč nenechat Texas
politiku otevřených hranic.
rozhodnout? Je zvláštní, že někdo
Máte pravdu. Myslím, že to je teď to na Aljašce se bude skutečně
nejvíce rozdělující téma. Je mnoho zajímat o to, co dělají lidi v Texasu
předních libertariánských teoretiků, ohledně mexických imigrantů.
kteří docházejí k radikálně odlišným
závěrům. Myslím si, že každý, kdo Změňme téma na ekonomiku.
se drží rothbardovské tradice, by
Myslíte si, že Spojené státy
pravděpodobně souhlasil s tím, že
míří do vážné deprese, která
jediný systém, který dává smysl, je přijde do několika let?
takový, kde je každá parcela země Určitě směřují k nárazu, protože do
vlastněna soukromě a tento vlasttoho je poslala Správa federálních
ník může dělat svoje rozhodnutí
rezerv (Fed – americká centrální
a pak je to v pořádku.
banka, pozn. překl.). Také Velká
Problém je samozřejmě v tom,
deprese ve 30. letech začala
že se musíme ptát: „V takovém
prasknutím bubliny na burze,
světě nežijeme. Takže co uděláme a kdyby federální úřady nic
teď?“ A tento spor není jenom
nedělaly a nechaly věcem volný
v oblasti imigrace. Co když máme průběh, měli bychom depresi
tzv. veřejnou knihovnu – může
s malým „d“ po dobu řekněme
ta knihovna mít pravidla ohledně
osmnácti měsíců. Důvodem, proč
toho, kdo smí vejít dovnitř, nebo
se z toho stala desetiletá deprese,
nesmí? Walter Block říká, že
bylo to, že prezident Hoover
každý může vejít, a jsem si celkem a prezident Roosevelt udělali
jistý, že Rothbard říkal: „Ale ne,
několik radikálních nárůstů ve
nemůže. Pokud se tam student
velikosti státu.
snaží studovat a přijde tam někdo
Takže abych odpověděl na vaši
z ulice a je velmi hlasitý a sedí
otázku: Ano, myslím si, že se to
hned vedle toho studenta, tak
stane. V budoucnosti se budou lidi
knihovna může toho člověka
dívat na léta 2008 a dál jako na
z ulice vykopnout, i když technicky druhou Velkou depresi, budeme
používá sílu k tomu, aby někoho
mít další recesi a další vlnu vládodstranila z veřejného majetku.“
ních zásahů.
Takže myslím, že principiální
Ale podle mě jediné nevyhnutelné
pozice tady neexistuje. Je to jako
právě teď je, že trh s akciemi se
rozhodnout, zda mají státní školy
zase propadne a nezaměstnanost
mluvit o náboženství. Není na
vzroste, ale pokud by z nějakého
to dobrá odpověď. Nemůžeme
důvodu udělali správnou věc, dali

ruce pryč a nechali zdroje, aby se
realokovaly, nemuseli bychom mít
další zoufalé desetiletí. Ale bohužel
si myslím, že tu příležitost využijí
k tomu, aby navýšili pravomoci státu, čímž způsobí ještě víc
problémů.

Jak si myslíte, že s tím vším
souvisí Čína, a co si myslíte
o tamní současné situaci?
O Číně toho tolik nevím. Z toho,
co vím, se domnívám, že tam
také nafoukli velkou bublinu, která
praskne, ale oni aspoň směřují
k liberalizaci, takže u nich může
spíše jít o situaci, kde se vzdají
něčeho, co by jinak byly čisté
zisky, kdy místo osmiprocentního
růstu budou mít třeba růst jenom
dvouprocentní. Ale i dvouprocentní
růst je pořád růst.
A také si nastřádali tolik rezerv
v zahraničních měnách, že mají
dost prostoru, aby si zjednali
disciplínu utrácením. Může to být
vynucená disciplína, jak už to
praktikují nějakou chvíli.
Co se týče toho, jak šokovaný
bude průměrný člověk poklesem svého životního standardu,
myslím, že Spojené státy čeká
větší šok než průměrného člověka
v Číně.

Jste kritizován za to, že
jste nesprávně předpovídal
dvoucifernou inflaci.
Chci říct: Ano, spletl jsem se.
Nechci se vymlouvat. Je to
nešťastné, protože se stalo to,
že jsem byl znepokojen politikou
Fedu, Bryan Caplan si myslel, že
jsem příliš pesimistický, takže jako
první navrhl tu sázku, když jsem
si myslel, že nastane dvouciferná
inflace v indexu spotřebitelských
cen. A potom si David Henderson myslel, že Caplan tu sázku
vyhraje, a tak za mnou přišel
s podobnou sázkou. Ale Henderson si nebyl tak jistý časovým
rozmezím, takže chtěl, aby to bylo

na kratší období, a taky šlo o více
peněz. Tyhle sázky jsem prohrál.
Ty sázky byly mezi volnotržními
ekonomy, kteří spolu většinou
souhlasí. Henderson si pořád myslí,
že dvouciferná inflace je reálná
možnost. Co jsem neočekával –
kromě té inflace – je to, že keynesiánští ekonomové na mě potom
budou ukazovat a říkat: „Aha! Vidíte,
rakušáci nemají pravdu. Ale máte
tu lidi jako Murphy, kteří odmítají
uznat chybu rakouské ekonomie.“
Což je hloupé, protože Caplan
a Henderson nepoužívali nějaký
keynesiánský model.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
V budoucnosti se budou
lidi dívat na léta 2008
a dál jako na druhou
Velkou depresi, budeme
mít další recesi a další
vlnu vládních zásahů.
Ironií je, že nešlo rakouskou teorii
per se. Byla to standardní kvantitativní teorie. Nešlo o rakouskou
teorii hospodářského cyklu ani
náznakem. Myslel jsem, že
investoři uvidí všechny ty peníze,
které jsou pumpovány dovnitř,
a pochopí, že to nemá žádnou
dobrou únikovou strategii.
Jakmile komerční banky začnou
půjčovat peníze, které jsou
v měnové bázi, tak to by potom
začalo skutečně tlačit cenovou
inflaci nahoru, protože veřejnost by
najednou držela tyto nové peníze
a nastal by multiplikační efekt.
Potom by centrální banka buď
musela nechat to prostě proběhnout a cenová inflace by vyletěla,
nebo by museli vzít zpátky to, co
dělali, čímž by poslali ekonomiku
do zdi a umístili nás zpátky do
deprese. No a já jsem si myslel,
že pravděpodobně zvolí středo-

WWW.NECHTENASBYT.CZ
vé řešení – nechají ekonomiku
napůl narazit a napůl nechají ceny
vybouchnout.
A tak jsem myslel, že investoři to uvidí a v nějakou chvíli se
rozhodnout dolar shortovat. V tom
jsem se mýlil. Investoři tenhle
závěr neučinili. Měnová báze je
pořád čtyřikrát nebo pětkrát větší
než v roce 2007. Abych si myslel,
že moje základní fundamentální
analýza byla špatně, musela by se
měnová báze jako podíl na HDP
vrátit do historických normálů, aniž
bychom přitom zažili nechutnou
recesi. Pokud se to stane, budu
muset uznat, že bylo chybné
nejen moje načasování, ale i celá
moje analýza.

Co si myslíte o tvrzení, že
možná máme dvojcifernou
inflaci, protože nevíme, co by
se stalo, pokud by centrální
banky neintervenovaly?
Možná by ta „skutečná“
inflace bez intervencí byla
třeba −30 % a hyperinflací se
to dostalo na +2 %.
No, to jsem říkal i já. Ne až tak, že
bych říkal: „Ale podívejte se, kvůli
tomuhle jsem měl pravdu.“ Říkal
jsem, že je to totéž jako keynesiánská reakce na předpověď nezaměstnanosti s Obamovým stimulačním balíčkem. Protože oni říkali:
„My jsme snížili nezaměstnanost,
ale naše základní trajektorie byla
níže, než jsme mysleli.“
Takže jsem tak trochu z legrace
říkal, když na mě Krugman zaútočil: „Proč nemůžu říct to samé, co
jste vy říkali ohledně nezaměstnanosti?“
V jistém smyslu je to skoro tautologie. Pokud razantně zvýšíme
množství peněz a ceny se
nezvednou, je to tím, že poptávka
po penězích vzrostla také. Skutečně jsme měli cenovou deflaci ke
konci roku 2008, viděli jsme ceny
v indexu spotřebitelských cen
klesnout, a potom zase vzrostly.
Ale je to pro mě trapná pozice,
protože by to vypadalo, že říkám,
že jsem neudělal chybu.

Pojďme k dalšímu tématu. Co
si myslíte o kandidátech na
prezidenta?
Lidé, kteří podporují Donalda
Trumpa a Bernieho Sanderse,
nesouhlasí nutně s jejich progra-
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si, že čím více lidí si to uvědomí,
tím lépe.

Když se starosta Londýna
Boris Johnson vyslovil pro
Brexit, spadla britská libra na
měnových trzích o dost dolů.
Co si o tom máme myslet?
Investoři nemají rádi velké změny,
takže si myslím, že obecně jsou
velmi nervózní z velkých otřesů,
a to i když by podle fundamentální
analýzy měli začít to které aktivum
nakupovat. Někdy jsou investoři
prostě takhle nervózní.
Nevěřím Evropské unii a myslím, že
decentralizace je cesta k tomu, aby
ekonomiky byly v dlouhém období
svobodnější a rychleji rostly.

Co si myslíte o ECB?
Samozřejmě se mi nelíbí jejich
negativní úrokové míry. Myslím, že
to je šílenost. Ale když se podíváme na to, jak snížila sazby od roku
2000 nebo 2001, tak to není tak
velký posun, jako udělal Fed.
A když se podíváte, co udělala se
svojí rozvahou, nejdříve ji zvětšila, pak zmenšila a teď je zase
narůstá… myslím, že z hlediska
rakouské teorie hospodářského
Robert Murphy
cyklu, z hlediska ničení věcí, není
ECB tak špatná jako Fed. Ale
mem, mají prostě po krk americale myslím, že si nejsou jisti, co ten
stejně si myslím, že euro kvůli ní
kého establishmentu a stranického chlap udělá. A to se jim nelíbí.
zažije velký pád.
systému a vidí Trumpa a Sanderse
Předpokládejme, že
jako outsidery, které elity nemají
Poslední téma. Co si myslíte
nominováni budou Trump
rády. A myslím, že to pomáhá
o bitcoinu?
a Hillary. Myslíte, že to otevírá Pokaždé, když jeho cena klesne,
vysvětlit jejich přitažlivost.
příležitost pro libertariány?
Nikdy jsem ale nic takového
lidé říkají, že je mrtvý. Ale potom
Tím nemyslím jenom
neviděl. Postavy pravicového
se zase zvedne. Bitcoin byl
Libertariánskou stranu, ale
prohlášen za mrtvý už čtyřikrát.
establishmentu jako NatioMyslím, že bitcoin a obecněcelé hnutí.
nal Review nesnášejí Trumpa
ji kryptoměny tady zůstanou.
Dokonce už teď si myslím, že
a levicový establishment ho taky
Myslím, že jediný způsob, jak
lidé berou libertariány seriózněji,
nesnáší. V tomto ohledu je to
může bitcoin zmizet, je, když přijde
zajímavé. Je to neobvyklý volební protože si uvědomují, že pracolepší měna a lidé přejdou na ni.
vat v paradigmatu dvou stran je
cyklus, protože vedoucí kandiA až přijdou ty recese v eurozóprostě beznadějné. Znám mnoho
dát, o kterém všichni mluví, není
mladých libertariánů, kteří pracovali ně nebo Spojených státech, lidé
zevnitř systému.
si mohou říci, že nepřejdou na
v Republikánské straně a snažili se
Neříkám, že je to libertariánský
jinou nekrytou měnu s nuceným
ji posunout do více libertariánskéhrdina, ale lidé, kteří jsou zvyklí
oběhem, ale mohou přejít na
ho směru. Ti jsou teď znechucení
na to, že řídí politiku, jsou z něj
bitcoin. Myslím, že to se stane.
nervózní, protože je nepředvídatel- Trumpem a říkají si: „Tohle je ztráta
ný. Normálně, ať už jde o republi- času, radši podpořím kandidáPoužil jste bitcoin někdy?
kána nebo demokrata, tak tito lidé ty, kteří sice nevyhrají, ale jsou
Ano, několik jich mám. Ale pro
mnohem blíže tomu, v co věřím.“
vědí, co se stane, a je jim jedno,
mě je to spíš hedge. Nenakupuji
Takže to je to dobré, co z toho
kdo vyhraje. Ať vyhraje kdokoliv,
s bitcoinem příliš zboží.
vzejde. Lidé si uvědomují, jak
pořád dostanou svůj válečnýzkažený ten systém je. Spousta
-sociální stát (warfare-welfare
Martin Pánek
state). Zatímco s Trumpem, ne že
demokratů si také uvědomuje, jak Autor je šéfredaktorem
by byl klasický liberál nebo něco,
je systém zmanipulovaný. Myslím Laissez Faire
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JE V POŘÁDKU, ŽE MANŽELSTVÍ JE SVAZEK
MUŽE A ŽENY

V

LF listopad–prosinec 2015
vyšel článek Sheldona
Richmana Neexistuje
žádný pořádný libertariánský argument, proč nelegalizovat svatby
homosexuálů. Podle mě naopak
existuje dobrý důvod, aby stát
nechal manželství manželstvím.
Můj argument není nijak namířen
proti gayům. Mají to jistě mnohdy
složité, společnost se jim často
posmívá, nemají vlastní rodinu
a ve stáří zůstávají osamělí. Je
smutné, že ještě nedávno byly
homosexuální styky trestné. To je
ale pryč a homosexuálové se nyní
těší volnosti a mnoha příležitostem
k navazování vztahů. Manželství je
jediné, co nemohou uzavírat, to ale
neznamená, že by šlo o diskriminaci.

Neexistuje právo adoptovat
cizí dítě
Manželství je smlouva mezi
mužem a ženou, která dává
manželům určité zvláštní postavení
oproti nesezdaným lidem. Někomu
může připadat nespravedlivé, že
pár stejného pohlaví, když není

pomáhají hlídat neteře a synovce.
Nemají ale nárok na cizí děti.
Koneckonců ani manželství
nedává lidem nárok na adopci
a soud musí pečlivě posuzovat,
zda by manželé byli dobrou
náhradní rodinou.
U daně z příjmu existují bonusy

Manželství je pradávný svazek
muže a ženy. Můžou jistě existovat jiné svazky, třeba registrované
partnerství nebo spolek pro ty, kdo
si nějakou státní registraci svých
vztahů přejí. Pro některé libertariány by bylo čisté a správné řešení
zrušit státní registraci manželství,

Manželství není dálnice pro
všechny
Sheldon Richman ve svém článku
schvaluje argument, že by se
stát do manželství neměl vůbec
míchat, prý nemá vůbec existovat
uzákoněné manželství, když už
ale existuje, pak má být otevřené
i pro páry stejného pohlaví, aby
nešlo o diskriminaci. Používá
přitom analogii, která kulhá. Je to
prý jako kdyby zákon zakazoval
černochům používat dálnice.
V takovém případě bychom také
nedokázali ze dne na den zrušit
státní správu dálnic, proto je racionální obhajovat právo černochů
používat státní dálnice.
Jsem jistě pro, aby nikomu
nebylo upíráno právo používat (za
příslušný poplatek) dálnice, jenže
manželství není dálnice. Žádné
manželství není na úkor ostatních.
A mohou do něj vstupovat černí,
bílí, muži i ženy – při splnění shodných podmínek. A pokud gayové
v manželství nechtějí být, protože
si žádnou ženu nechtějí vzít, mají
mnoho jiných možností, jak si svůj
život uspořádat. Vláda homosexuálním lidem nic nezakazuje.

© Halfpoint – stock.adobe.com

v manželství, nemůže adoptovat
děti, nemůže po sobě automaticky dědit a nemůže uplatnit
v daních slevu na partnera. Nemá
ani některé povinnosti, jako např.
vyživovací povinnost partnera.
Pokud jde o adopce – normálně
se dítě rodí manželům, případně
nesezdanému páru muže a ženy.
To je pak jejich dítě, které vychovávají a o které pečují. Neexistuje
ale žádné právo na cizí dítě. Pokud
nějaké dítě má tu smůlu, že o své
biologické rodiče přijde a stát hledá
náhradní rodiče, je pouze přirozené,
že soud hledá co možná nejlepší
náhradní rodinu, náhradní za tu
přirozenou, kde existuje pro dítě
ženský i mužský vzor. Gayové,
kteří mají rádi děti, mohou učit ve
škole, dělat vedoucí na táboře nebo

nebo odečitatelné položky na
manželku. Určitě by bylo lepší,
kdyby žádná daň z příjmu neexistovala. Ale pokud existuje, tak se dá
říct, že sleva na dani na nepracující
manželku je podobně jako sleva na
děti slevou, která odráží zásadu, že
stát má lidem brát peníze až poté,
co lidé zaopatří základními potřebami sebe, své děti, které pracovat
nemohou, a svou ženu, která se
o děti doma stará. Svazek gayů
není rodinou a oba jeho příslušníci se dovedou o sebe postarat
a každý, pokud pracuje, si tak
může uplatňovat svoji vlastní slevu
na dani (nezdanitelné minimum).
Ani v manželství nemůže muž
uplatňovat slevu na dani na již
dospělého syna, který si sám může
vydělávat peníze.

nechat uzavírání takovýchto smluv
na jednotlivcích či na církvích
a soukromých advokátech. Ale
myslím, že jsou jiné priority, co
by stát měl zrušit – třeba dotace
politickým stranám, povinné
přimíchávání biopaliv nebo daň
z převodu nemovitostí. V každém
případě je manželství svazek
muže a ženy a komu se to nehodí,
může svobodně žít bez formálního svazku nebo založit jiný typ
sdružení.
Petr Mach
Autor je europoslancem za Stranu
svobodných občanů a členem
redakční rady Laissez Faire. Je
také autorem knih „Úskalí evropské integrace“ a „Jak vystoupit
z EU“.
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MANŽELSTVÍ – PRO ČERNÉ I PRO HOMOSEXUÁLY

P

etr Mach se ve svojí reakci
na Sheldona Richmana
dopouští několika úkroků
stranou, aby nemusel připustit
to, co je očividné: že umožňovat
manželství pouze heterosexuálům
je diskriminace.
Petr Mach ve svém článku pomíjí
reálie, na které Richmanův článek
navazuje. Je pravda, že Richman
o nich také nemluví, spoléhaje
možná na to, že americký čtenář
je zná. Český čtenář mi snad tedy
promine, pokud zasadím Richmanův článek a celou tuto debatu do
správného kontextu.
V roce 2013 posuzoval Nejvyšší
soud USA případ United States
v. Windsor. Edith Windsorová
byla podle zákonů v kanadském
Torontu oddána za Theu Spyerovou. Stát New York, ve kterém žily,
následně uznal jejich homosexuální manželství. Když Spyerová
v roce 2009 zemřela, přenechala
celé svoje dědictví manželce,
která chtěla uplatnit federální
výjimku dědické daně pro přeživší
manžele. Spojené státy odmítly
tuto výjimku udělit, a tak se případ
dostal až před Nejvyšší soud.
Ten se odrazil od svého rozsudku
Loving v. Virginia z roku 1967, kdy
byli černoška Mildred Lovingová
a běloch Richard Loving odsouzeni na rok vězení za porušení
virginského zákona, jenž zakazoval
míšené svatby. Padesát let poté
nám připadá neuvěřitelné, že něco
takového mohlo být relativně
nedávno zakázané v západním
světě. Připadá nám to jako diskriminace a velká svévole bílé většiny.
Nedomnívám se, že když Petr
Mach začíná svůj článek bezobsažnou frází „Podle mě naopak
existuje dobrý důvod, aby stát
nechal manželství manželstvím,
[tj. pouze heterosexuálům]“, tak
tím myslí, že v roce 1967 měl stát
také nechat manželství manželstvím, tj. pouze lidem stejné rasy.
Jsem si jist, že také jemu by něco
takového připadalo jako nemístná
diskriminace, a koneckonců sám
v článku píše, že „je smutné, že

(což se domnívám), stále to ale
bude mnohem menší diskriminace
homosexuálů, než jakou máme
dnes.
Mnoho lidí také říká, že samotné
slovo manželství musí zůstat
výhradně pro heterosexuály.
Homosexuálové mají přece
registrované partnerství. Zaprvé to
nejsou shodné instituty – registrovaní partneři např. nemají společné
jmění manželů nebo nemohou
získat manželská víza do cizích
zemí. Zadruhé, obdobně jako výše,
kdyby se odstranily veškeré rozdíly
a tyto instituty se lišily pouze
názvem, stále by šlo o diskriminaci
homosexuálů, neboť by jim stát
dával najevo, že jsou občané druhé
kategorie, nicméně by šlo o menší
diskriminaci než dnes.[1]
Koneckonců představa o tom, že
manželství, jak ho známe dnes,
je tradice trvající tisíce let, je velmi
nepřesná.[2]
Tak jako se dnes nevěřícně
Mildred a Richard Lovingovi 
© Bettmann/Corbis díváme na padesát let starý příběh
manželů Lovingových, budeme
se za padesát let nevěřícně dívat
jednotlivých
států
na
zákaz
homoMachova argumentace však v roce
na příběhy Edith Windsorové
sexuálních
manželství
(zde
šlo
1967 mohla posloužit stejně dobře
a Jamese Obergefella. Zdá se totiž,
opět
o
uznání
Jamese
Obergefella
proti Mildred Lovingové. „Pokud
že společnost je čím dál tolerantza vdovce po jeho manželovi),
černošky v manželství nechtějí
nější a plná rovnoprávnost – ať už
být, protože si nechtějí vzít černo- koneckonců ani v případě Lovindosažená u soudu, nebo politickým
cha, mají mnoho jiných možností, gových nešlo o adopce dětí.
Možná existují silné argumenty pro procesem – je nezvratná.
jak si svůj život uspořádat. Vláda
černoškám nic nezakazuje.“ Stejně to, aby děti byly svěřovány do péče Pokud budeme my libertariáni stát
na správné straně, jako jsme stáli
výhradě heterosexuálům nebo
tak jako Machův argument „Jsou
jiné priority, co by stát měl zrušit – přednostně heterosexuálům. Hovoří u zrušení otroctví, zrušení zákazu
míšených svateb nebo zrušení
se o tom, že děti mají mít přístup
třeba dotace politickým stranám,
trestnosti homosexuality, budeme
k mužským i ženským dospělým
povinné přimíchávání biopaliv
si moci připočítat další bod, jak
vzorům (avšak děti vychovávané
nebo daň z převodu nemovitostí,“
jsme změnili svět k lepšímu.
pouze jedním rodičem si vedou
platil stejně dobře v roce 1967,
pouze – samozřejmě – s dobový- velmi dobře). Připouštím, že
[1] Srov. „separate but equal“. Případ
v případě dětí určitě existují silnější
mi státními zásahy, jakými byla
Plessy v. Ferguson z roku 1896 posvětil
např. monopolizace a přísná regu- důvody pro státní regulaci (protože v USA segregované školy, pokud byly
lace letecké a autobusové dopravy dítě se neumí bránit, ať už fyzicky
rovnocenné, tedy separate but equal.
Trvalo až do roku 1954, kdy Nejvyšší
nebo právní cestou). Avšak případ
a spedičních služeb, což prodrasoud v rozsudku Brown v. Board of
adopcí v podstatě nijak nesouvisí
žovalo cestování a zboží všem
Education prohlásil, že oddělené školy
s legálností manželství. Může
Američanům. Zákaz míšených
jsou ze své podstaty nerovné.
existovat svět, kde homosexuálosvateb v některých státech se
[2] History of Marriage: 13 Surprivé budou mít legální manželství,
týkal malého procenta obyvatel,
sing Facts http://www.livescience.
com/37777-history-of-marriage.html
stejně jako se dnes zákazy svateb avšak i nesezdané heterosexuální
páry budou mít u adopcí přednost.
homosexuálů dotýkají méně lidí
Martin Pánek
Pokud k tomu jsou oprávněné
než dražší benzín.
Autor je šéfredaktorem
argumenty, bude to tak správně.
To však není důvod stavět se
liberalizaci na odpor. Je to naopak Pokud takové argumenty nejsou
Laissez Faire
ještě nedávno byly homosexuální
styky trestné“.
Mach ale dnes říká: „[Do manželství můžou] vstupovat černí, bílí,
muži i ženy – při splnění shodných podmínek. A pokud gayové
v manželství nechtějí být, protože
si žádnou ženu nechtějí vzít, mají
mnoho jiných možností, jak si svůj
život uspořádat. Vláda homo
sexuálním lidem nic nezakazuje.“

spíše důvod pro to, aby i ti libertariáni, kteří v sobě najednou pocítí
jakýsi zápal pro tradiční hodnoty,
vzali rozum do hrsti a šli raději
bojovat za ten levnější benzín.
Druhá půlka Machova článku se
věnuje adopci dětí, což je úhybný
manévr. Ani v případě Windsorové, ani v případě Obergefell v.
Hodges, kde Nejvyšší soud v roce
2015 rozhodoval tentokrát o právu
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FOUNDATION FOR ECONOMIC
EDUCATION

F

oundation for Economic
Education vyniká bohatou
historií. V USA je nejstarším
think-tankem volnotržního ražení.
Historie FEE se začala psát již
v roce 1946. Letos tedy slaví
jubilejní sedmdesáté výročí.
U zrodu FEE stály významné
osobnosti jako například Leonard
E. Read, autor příběhu Já,
tužka, nebo Henry Hazlitt, autor
Ekonomie v jedné lekci. Posláním
tohoto think-tanku je inspirovat,
vzdělávat a propojovat budoucí
vůdčí osobnosti za pomoci ekonomických, etických a právních

vých osobností, jako je Ludwig
von Mises, F. A. Hayek, Milton
Friedman či James M. Buchanan.
I v současné době mají účastníci
letních seminářů FEE možnost

šéfredaktora našeho magazínu
Martina Pánka na webu http://
mmister.com/tag/fee/.
Tradiční aktivitou think-tanku
sídlícího v Atlantě ve státě Georgia
je vydávání čtvrtletníku Freeman.
Kromě toho FEE vydává řadu knih,
článků a esejů, a to v papírové
i digitální formě. Za zmínku stojí
především vydání klasických děl
liberálního myšlení, jako jsou již
zmiňovaná Já, tužka od Leonarda
E. Reada či pamflety Frederica
Bastiata. Laissez Faire přebírá
z časopisu Freeman a z webu
fee.org spoustu článků.

Účastníci semináře FEE, stará budova v New Yorku, léto 2011

principů svobodné společnosti.
Pestré vzdělávací aktivity FEE
jsou určeny středoškolákům,
vysokoškolákům i postgraduálním
studentům. V minulosti se FEE
podílelo na přednáškách tako-

naslouchat nejuznávanějším
představitelům rakouské školy
a propagátorům osobní i ekonomické svobody. Pro přiblížení
atmosféry těchto seminářů
doporučujeme k přečtení zápisky
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V současné době je ve vedení
FEE prezident Lawrence W. Reed,
autor Velkých mýtů o Velké
depresi. Think-tank je financován
z příspěvků od soukromých osob,
firem, nadací a z prodeje publikací.
Založeno: 1946
Prezident: Lawrence W. Reed
Webové stránky: www.fee.org
(mn)

Být jenom nejlepší
ve státní maturitě
vám bude v životě
k ničemu.
Nabízíme víc.
ZVEME VÁS NA DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.porg.cz

