Pozvánka
Srdečně zveme k diskusi nad ústředním sociálně-ekonomickým problémem dneška i budoucnosti:

Ekonomika a sociální politika: pokračování v krizi a gigantických ztrátách
nebo odpovědnost a prosperita?

Diskuse se uskuteční ve středu dne 17.února 2010 od 17.00 do 19.00 hod. v prostorách ČSVTS,
Praha, Novotného lávka 5, Praha, sál č.319.

Připomeňme hlavní obrysy krize (zůstaneme u České republiky v r. 2009):
 pokles HDP dle posledního odhadu MF o 4% (nebýt pobídek a deficitů veřejných financí,
byl by pád mnohem vyšší), prudký růst nezaměstnanosti a dalších sociálních problémů, v
hlubokých potížích je i většina podnikání;
 deficit státního rozpočtu loni činil 192.5 + 31.7 miliard Kč, souhrnný deficit veřejných
financí přesáhl 300 miliard Kč, tedy 6 miliard Kč týdenních ztrát jen ve veřejných
financích; souhrnné ztráty sféry podnikání jsou ještě vyšší;
 výhledy na příští léta jsou zhruba stejné a je evidentní, že se je běžnými přístupy nedaří
řešit.
Přitom již loni 22.1.2009 jsme zveřejnili náš projekt „Veřejné finance a ekonomika zcela jinak:
paradigma třetího milénia (P3M)“ a důrazně upozornili, že:
 Současné paradigma veřejných financí a ekonomiky založené na výběru daní, nazvěme
je von Bismarckovým paradigmatem, je přes všechny své nesmírné zásluhy v minulosti
nyní již na konci sil a nemá sebemenší šanci na přežití; konkrétně nemají šanci na
úspěch ta řešení, která se dosud běžně nabízejí (například penzijní a zdravotní
reforma);
 Přechod na P3M by hned v prvém roce zajistil vyrovnané rozpočty (loni v ČR úspora
víc než 300 miliard Kč jen z titulu neexistence deficitů), zahájil by nápravu existujícího podfinancování penzí (důchodci mohli dostat přidáno průměrně 2 000 Kč
měsíčně), zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, atd. Odstraněním 15% daní
z existující daňové kvóty by výrazným a bezkonkurenčním způsobem přispěl k oživení
sféry podnikání (P3M odstraní všechny daně v průběhu 8 let – s výjimkou regulačních).
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Setkání na Novotného lávce zamýšlíme jako začátek intenzivní diskuse nad výše uvedenými
tématy, diskuse, která je o to významnější, že mj. dovolí porovnat ostatní protikrizové nabídky
s tím, co nabízí P3M a je schopno to skutečně zajistit.
Diskusi zahajujeme v České republice, avšak očekáváme, že se neprodleně přeleje do dalších
zemí světa (přechod na P3M v ČR by měl probíhat v rámci celé EU).
K pozvánce připojujeme krátké shrnutí diskutované problematiky, ale silně doporučujeme
nespokojit se s přečtením jen tohoto stručného textu, ale prostudování obou hlavních materiálů
z webových stránek projektu (www.p3m.cz), tedy P3M-091010-verzeIII (v Základních
materiálech) a Scénáře.

Pro zajištění rezervace potvrďte, prosím, svou účast e-mailem na adresu p3m@p3m.cz nebo
info@p3m.cz, případně v době od 9-17 hod. telefonicky na čísle 775910248, a to do pondělí
15.2.2010 včetně. Děkujeme.

V Brně dne 1.2.2010

Ing. Marie Dymáčková

Michael Dymáček
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