Prohlášení Vladimíra Dlouhého k návrhu rozpočtu ČR:
Poslední šance
Praha (6. listopadu 2012) - Poslední návrh státního rozpočtu na rok 2013 nemohl
Miroslav Kalousek myslet vážně, neboť by to bylo i proti programu jeho vlastní
politické strany TOP 09. Navrhuje se škrtnout výdaje přes 40 miliard Kč, především v
oblasti podpory vědy a výstavby dálnic. Je to nesmysl, neboť právě toto jsou oblasti,
kam stát peníze dávat má, i v dnešní složité situaci.
Je to zjevná politická hra, která z krátkozrakého pohledu skrz pochmurné chodby
českého Parlamentu má svojí logiku - rebelové z ODS nedovolí vládě nutné zvýšení
daní, tak se podívejme, k jakým koncům to povede. Třeba to rebely donutí ustoupit,
prosadíme nějaký kompromis a pojedeme dál.
Opravdu nefandím rebelům a nepřeji si konec vlády. Zdá se však, že jsme všichni
společně u konce s dechem. Z pohledu zvenčí Parlamentu, zaměstnance,
podnikatele či zahraničního investora česká politika - a bohužel v jejím závěsu i
hospodářské vládní kroky - začínají být jeden velký, avšak nesrozumitelný cirkus.
Česká ekonomika je v recesi, v roce 2012 poklesne HDP o skoro 1%. Jsme jediní,
ostatní ekonomiky kolem nás porostou. V této situaci potřebujeme především
srozumitelnou hospodářskou politiku, dobré podmínky pro podnikatele a u
domácností vytvářet alespoň trochu pocit jistoty. Děláme však všechno úplně
naopak.
V naší zemi se nevládne dobře. Politické zájmy několika poslanců (a jejich
našeptávačů) hrozí svrhnout vládu v době, kdy to nejméně potřebujeme a kdy to na
jistotě jen ubírá. Boj proti snižování daní je sice chvályhodný, ale v podání rebelů
nevěrohodný. Na druhé straně, vláda se dostala do pasti vlastní neústupnosti. Ano,
je zásadní udržet rozpočtovou disciplínu a udržitelný dluh, ale stejně tak je zásadní
hledat všechny cesty, jak dále netlumit ekonomický růst. To znamená nezvyšovat
daně, a pokud škrtat, tak prostě jinde, než u vědy a dopravních staveb.
Nelze už tak pokračovat dále, ale pád vlády a nové volby nejsou řešením. V roce
2010 tato vláda dostala silný mandát k reformám. Dnes nemůže dělat ani reformy,
ale ani rozumnou politiku. Lidé jsou frustrovaní, podnikatelé když nepláčou, tak se
smějí. Jedinou cestou je apelovat na odpovědnost poslanců původní koalice - ti byli
zvoleni lidmi, ti musí nyní zapomenout na své osobní zájmy (a třeba na to, zda mají
šanci být znovu zvoleni - řady z nich ji stejně už nemá), stabilizovat alespoň trochu
tuto vládu a hlavně dát lidem i podnikatelům větší jistotu.
Vladimír Dlouhý

