Předmluva ke druhému vydání

V roce 2002 – tedy dva roky před vstupem České republiky do Evropské unie – jsem vydal knihu Úskalí evropské integrace. V ní jsem vyslovil některá varování týkající se
evropské politické a měnové integrace.
„Zastávám názor, že než měnově integrovat nesourodné oblasti, tím je poškodit a pak zachraňovat penězi cizích daňových poplatníků, je lepší zachovat si
vlastní měnu.“ (Úskalí evropské integrace, str. 50)
„Místo proklamovaného míru a prosperity tak Evropská unie začíná směřovat ke konﬂiktním přesunům peněz a k hospodářské stagnaci.“ (Úskalí evropské integrace, str. 72)
„Vstup České republiky do Evropské unie by oslabil
svobodu jednotlivce a přinesl naší zemi více socialismu. Dokud se Evropská unie nezmění v zónu volného obchodu a dobrovolné spolupráce, bude pro zastánce svobody jedinou rozumnou alternativou zachování státní suverenity a prosazování liberálních
principů v rámci České republiky.“ (Úskalí evropské
integrace, str. 94)
Česká republika se ovšem členem Evropské unie stala
a varování se začala naplňovat.
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Proces vstupování České republiky do EU a východiska
ze současné situace jsem popsal na jaře 2010 v navazující
knížce Jak vystoupit z EU.
Knížka byla rychle rozprodána a nyní je k dispozici
volně ke stažení na mé internetové stránce petrmach.cz.
(Na mém webu najdete ke stažení i výše citovanou předchozí knihu Úskalí evropské integrace.)
Protože trvá zájem čtenářů o tištěnou verzi, rozhodl
jsem se připravit toto druhé vydání. Oproti prvnímu je
doplněné o dvě zcela nové kapitoly. Uplynulý vývoj nemění ani čárku na původním textu z roku 2010. Celý text
tedy jen rozšiřuji.
Naplno propukla dluhová krize eurozóny a premiér
Petr Nečas prosadil změnu Smlouvy o fungování Evropské unie a vznik nového „Evropského stabilizačního mechanismu“ (ESM), tedy vznik „dluhové unie“. Tento vývoj
zachycuje nová kapitola 2.5.
Souběžně Petr Nečas a jeho spojenec Miroslav Kalousek spolu s troskami zbylými po Věcech veřejných pokračují v zadlužování České republiky rekordním tempem.
Ke čtvrté části knihy přidávám kapitolu 4.5. V ní popisuji vizi nezbytných ústavních změn, které povedou k odpovědné rozpočtové politice s pravidlem vyrovnaného
rozpočtu. Předkládám konkrétní možnou podobu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Obhajuji nezbytnost změny paradigmatu ve způsobu spravování státu.
Stručně řečeno, musíme přestat dovolovat politikům vše.
Chceme-li demokracii uchovat, je potřeba ji poopravit,
aby nepodporovala morální hazard, který vede k současnému úpadku.
Petr Mach, červenec 2012
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