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valdis Dombrovskis, lotyšský premiér

DvaačtyřicetiletýfyzikValdisDom-
brovskis provedl Lotyšsko v křes-
le premiéra nejhorším obdobím
odobnovení nezávislosti. „Úspory
a růst nejsou až takový protimluv,
jak seněkdy říká,“ řekl v telefonic-
kém rozhovoru proHN.

HN: Vaše vláda prosadila první sní-
žení daní od počátku krize v roce
2008, kdy se lotyšsko propadlo
do hluboké krize. bylo už šetření
a úspor příliš?
Skutečně, škrtali jsme a spořili
nejvíc v Evropě. Výsledkem byla
i nejvyšší DPH a daň z příjmu fy-
zických osob v Pobaltí. Abychom
ale přilákali investice, potřebuje-
mebýtsrovnatelní sesousedy.Sni-
žujeme DPH na 21 procent a daň
z příjmu během tří let klesne z 25
na 20 procent.

HN: Znamená to, že to nejhorší z kri-
ze je už za vámi?
Vypadá to tak. V prvním čtvrtletí
tohoto roku jsme byli nejrychle-
ji rostoucí evropská ekonomika.
To v kombinaci s efektivním bo-
jem proti šedé ekonomice přidalo
další příjmy do rozpočtu. Budeme
dokonce překonávat naše fiskální
cíle pro letošní rok. SMMFmáme
napříští rokdohodnutý rozpočto-
výdeficit2,5procenta, aleužteďse
posunujeme k 2,1 procenta.

HN:V jedné ze zprávMMfkritizoval
míru škrtů a úspor. jak dalece se škr-
ty promítly do větší chudoby nebo
rostoucí emigrace ze země?
Určitě je mnoho problémů spo-
jených s úsporami. Když jste ale
v situaci, kdy jste ztratil důvěru fi-
nančních trhů, tak nemáte příliš
mnoho jiných možností. Museli
jsme úspory udělat, abychom sys-
tém stabilizovali a potom se vrá-
tili k růstu. Udělali jsme největší

úspory vEUanynímámenejrych-
lejší růst, takže seukazuje, žemezi
těmito politikami není až takový
protimluv, jak se někdy říká.

HN: Co bylo hlavním hnacím moto-
rem růstu ekonomiky?
Především hospodářská produk-
ce a vývoz.Napříkladvposledních
dvou letech průmysl rostl o deset
avývozo30procent ročně.Posled-
ního půl roku se také obnovuje
domácí poptávka. Teď, když krize
skončila, teprve vidíme, jak se lidé
báli budoucnosti. Pokud jde o še-
dou ekonomiku, její podíl na HDP
klesáapříjmystátu rostou. Zaved-
li jsmemajetová přiznání, změnili
zákonyoplaceníDPHaplánujeme
i další kroky.

HN: je vzhledem ke krizi eurozóny
realistické chystat zavedení eura?
Našehoplánuvstoupitdoeurozóny
vroce2014sedržíme.Letosbychom
měli splnit maastrichtská kritéria.
Situaci v eurozóně sledujeme, příš-
tíchpárměsícůbudekritických.Vi-
díme to ale jako finanční a ekono-
mickoukrizi v jistýchzemícheuro-
zóny, nikoli jako krizi eura.
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Rozhovor

Zdá se, že to nejhorší
je už za námi

dalŠí Zprávy o potížíCH
pŘedlužeNé evropy NaJdete
Na ihned.cz/eUrokriZe

Která evropská země snižu-
je daně a chce příští rok po-
žádat o vstupdoeurozóny?
Tato nyní zdánlivě šílená

otázkamá jednoduchou a překva-
pivou odpověď: Lotyšsko.
Dvoumilionová pobaltská země

bylaodpodzimu2008závislánaza-
hraničnípomocia její škrtyaúspor-
néprogramyodborníci kvůli jejich
drastičnostioznačili za „vnitřníde-
valvaci“. Zemi ročně opouští na 25
tisíc převážněmladých lidí.
Od počátku letošního roku ale

lotyšská ekonomikapřináší dobré
zprávy:vprvnímčtvrtletímělanej-
větší růst ze všech členských zemí
EU, zvyšuje se odhad růstu jejího
HDP, obnovila se domácí spotře-
ba, banky začínají opět půjčovat,
ratingovéagenturyzvyšujíhodno-
cení země a ministerstvo financí
vybírá víc daní, než plánovalo.
Ministr financí, bývalý bankéř

Andris Vilks, se netají uspokoje-
ním. „Ano, opouštíme krizi,“ po-

chlubil se HN v telefonickém roz-
hovoru. Příčin, proč je na tom Lo-
tyšskonyní lépeamádobrévyhlíd-
ky, vidí několik.
„Firmysenaučily fungovatefek-

tivněji. Podařilo se nám restruk-
turalizovat hospodářství, výrobní
sektor zdvojnásobil svůj podíl na
tvorběHDP,naopakkleslpodílma-
loobchodu. Daří se vývozu, který
převážně směřuje do Ruska a do
severskýchzemí,kterýchsenetýká
dluhová a fiskální krize tolik jako
jihu Evropy. A daří se nám potírat
šedou ekonomiku,“ uvedl Vilks.
Lotyše v úterý přijela pochválit

i šéfkaMezinárodního měnového
fonduChristineLagardeová, která
na konferenci o úspěchu tvrdých
lotyšskýchreforempodpořilačlen-
ství zeměveurozóně.Rigaplánuje
zavést euro v roce 2014.
„Chcemebýtsoučástí tvrdého já-

dra, fiskální vzory jsoupronásNě-
mecko či Nizozemsko,“ řekl Vilks.
Rozpočtový deficit bude letos

kolem2,5 procentaHDP, tedy niž-
ší, než se plánovalo, i když se po-
stupnězačnesnižovatDPHadaně
zpříjmufyzickýchosob.NižšíDPH
má pomoci udržet pod kontrolou
inflaci právě kvůli euru.

Náznakyzlepšení spotřebitelské
nálady jsou jasně patrné: rostou
různé indexy, banky nabízejí úvě-
ry, rozjíždí se trh s nemovitostmi,
lidé více utrácejí. Ti, comají práci,
opravdu dřou. Firmy i lidé zvýšili
efektivitu. Případné další krize se
bojí méně. Jak říká Vilks, stát i fir-
my se naučily na ni reagovat.

Lotyšialepodobně jakoČešimají
sklonvěcividětspíščerně. IrinaRu-
binčiková i její manžel žijí v Rize
amají stabilní zaměstnání. Snížení
daní o jedno procento prý ani ne-
poznají. Problémyalevidí v tom, že
stát osekal veškeré služby a výdaje
naminimum.Obě jejichděti napří-
kladmusejídodržovatbezlepkovou

dietu. Založili proto nevládní orga-
nizacinapodporutaktonemocných
lidí a žádali různé státní instituce
opodporu, například, abyna speci-
ální potraviny byla nižší DPH.
„Premiér je oficiálně optimistic-

ký,alekdyž jdeoněcokonkrétního,
takúřadypořádříkají, že jsoutěžké
časy,“ stýská si Irina.

Lotyšské firmy hlásí dobré vý-
sledky. Hodně z nich je orientová-
nona logistikuadopravu,kterépo-
máhá fakt, že Lotyšsko je vstupní
branouprotzv.Severnídistribuční
síť, tedysoustavuspojů,přesněžse
nyní například stahuje i materiál
jednotekNATO z Afghánistánu.
Vedle železnic a přístavu si díky

tomusiodletošníhodubnavylepšu-
je bilanci třeba letiště v Rize, které
jinak trpíúpadkemlotyšskénárod-
ní letecké společnosti airBaltic.
„Vdubnutobyladvě, třinákladní

letadla denně, teď je to jedno. Pří-
jmysi vylepšujeme, i kdyžbymoh-
lobýt lépe,protoževesrovnání s ji-
nými letištimámenízképoplatky,“
uvedlAndisDamlics,náměstekře-
ditele rižského letiště.
Na ekonomiku však těžce dopa-

dáproblémemigrace.Početobyva-
telLotyšskakleslodroku2000o13
procent,přičemž80procentz těch,
kteří odcházejí hlavně do Británie
a Irska, jsoumladí lidé do 35 let.
„Zadvarokybychomužnemuse-

limít dostatek pracovních sil,“ va-
rovalministrVilks.Užnyní je třeba
téměřnemožnésehnatvevenkov-
skýchoblastechkvalifikovanépra-
covníky či řemeslníky.

Lotyše už příští krize nejspíš nezaskočí
Martin ehl
martin.ehl@economia.cz

Fokus

euRokRize lotyšsko jde nahoru

PoCHVala i VaroVáNí Šéfka mmf christine lagardeová v úterý lotyšského premiéra Valdise dombrovskise
pochválila a zároveň varovala, že pro zavedení eura musí ještě hodně udělat. foto: úřad lotyšSké Vlády

teprve teď, když
lidé začali opět
utrácet, vidíme,
jak moc se báli
budoucnosti.

Nejvyšší růst v evropské unii

+6,8% Hdp
o tolik rostla lotyšská ekonomika v 1. čtvrtletí 2012 v porovnání
s loňskem. země, která od roku 2008 ztratila čtvrtinu hospodářského
výkonu, má letos nad očekávání dobré výsledky. lotyšská národní banka
i mmf zvyšují odhady růstu pro celý rok 2012 na 3,5% hdp, zatímco
výkon evropské unie jako celku se letos podle statistiků zastavil.

HN
04

08
87

-2

iNZerCe


