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Vláda Mirka Topolánka vězí svými politickými postoji a ekonomickými recepty hluboko 
v minulosti. Podcenila hospodářskou krizi a není jí schopna čelit. Průmysl se propadá, 
každý měsíc ohrožuje nezaměstnanost desítky tisíc dalších českých rodin. Nemohlo to 
dopadnout jinak. Lidé z tzv. NERVu, kteří dnes radí premierovi Topolánkovi a ministru 
Kalouskovi ještě včera bojovali proti jakékoli roli státu v hospodářském životě, proti 
regulaci finančního sektoru a za privatizaci zdravotnictví a penzijních fondů. I to jsou 
lidé včerejška, ještě stále nepochopili, že to byly právě jejich a jim podobné chybné 
názory, které uvrhly svět do současné hluboké krize. Topolánkova vláda v boji s krizí 
ostudně selhala a je nutno ji za to ve volbách vystavit spravedlivý účet. 
  
ČSSD si uvědomuje, že prostý návrat do světa před krizí už nebude možný. Spotřebitelé často 
nevratně upraví své chování, na řadu trhů už nebude možné znovu dodat stejné české výrobky 
a služby. Ne bez inovace, ne bez zvýšení produktivity. Nelze očekávat automatické rychlé 
obnovení vysokých temp hospodářského růstu, které jsme v Evropě zažívali před krizí. Také 
proto, že se již z velké části vyčerpaly zdroje růstu produktivity práce, na nichž stála světová 
ekonomika v posledních dvaceti letech – informační technologie, mobilní komunikace a 
masivní využití levné pracovní síly v rozvojových regionech s nízkými ekologickými 
standardy a nízkými daněmi. Svět po krizi se změní a bude na nás klást větší nároky. Čím 
dříve to v naší zemi pochopíme, tím dříve budeme schopni obnovit sociální stabilitu a 
hospodářskou prosperitu.  
  
Jsou změny, které musí sociální demokraté uvítat, velmi silně podpořit a prosadit. Jde 
o posílení evropské regulace finančního sektoru, jež umožní identifikovat toxické finanční 
instrumenty dříve, než zamoří a zničí národní bankovní systémy. Půjde o likvidaci daňových 
rájů, umožňujících vyhýbat se zdanění privátních zisků. Jde o zvýšení odpovědnosti vedení 
bank a velkých firem za jejich výsledky a odmítnutí politiky nemravně vysokých mzdových 
bonusů. Demokracii a veřejný prostor je nutno posílit na úkor živelného trhu, je nutno skončit 
s politikou „privatizace zisků“ a „znárodňování ztrát“ která ve svém důsledku kriticky 
oslabila schopnost vyspělých zemí čelit ekonomickým výkyvům. Jsou změny, kterým ale 
musíme důsledně čelit. Krize nesmí být záminkou k oslabení práv zaměstnanců, ani ke 
snižování sociálních či ekologických nároků v zájmů snížení vedlejších firemních nákladů. 
Souboj o znovuzískání pozic na trzích nemůže vyústit v nové kolo daňového či sociálního 
dumpingu.  
  
 
 
Náš program pro Českou republiku proto nezahrnuje jen opatření pro překonání důsledků 
krize, to by bylo málo. Musíme odpovědně připravit naše občany a naši zemi na realitu světa 
po této velké krizi a určit hlavní priority vládní politiky pro léta 2010 až 2014: 
  



Zvýšení výdajů do vzdělání, vědy a výzkumu. Posílení inovací, vedoucích k vyšší 
produktivitě tuzemských firem a ochraně životního prostředí. Jasnou energetickou koncepci, 
posilující naši bezpečnost a snižující emise CO2. Přijetí společné evropské měny. Modernizaci 
veřejného sektoru a zvýšení kvality a flexibility služeb, které poskytuje. Daňovou 
spravedlnost. Aktivní a motivující politiku zaměstnanosti. Snížení byrokracie a zvýšení 
efektivity sociální politiky směrem k rodinám s dětmi a seniorům. 
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