
ČSSD získala nálepku stra-
ny, která republiku zadlužila 
a stále víc zadlužuje. Nemáte
obavu, že sociální demokra-
cie ztratí přízeň voličů, ptám
se Alfréda Michalíka, po-
slance Parlamentu České
republiky, který  znovu

kandiduje na druhém místě krajské kandi-
dátky ČSSD:

Obavy nemám. Lidé si velmi dobře pama-
tují, co jim kdo sliboval, a co z toho splnil.
Jsem ekonom, působil jsem v různých eko-
nomických funkcích, takže určitě nejsem
příznivcem zadlužování. Současný dluh na-
šeho státu je obrovský, činí zhruba 1,2 bilio-
nu korun. Je to vlastně objem jednoročního
státního rozpočtu. Špatné je, že Česká re-
publika nezačala splácet vydané dluhopisy
od roku 1993. Ten problém totiž všechny
vlády oddalovaly a bály se jej řešit. Ale ne-
jsem ani příznivcem strašení lidí a »nálep-
kování« - ten za to může, hr na něj! ODS 
a média výrazně pravicového zaměření píší

katastrofické úvahy o zadlužení budoucích
generací a ukazují prstem na ČSSD. Rád
bych tedy připomenul, že za vlády ČSSD
klesl v roce 2007 veřejný dluh v poměru 
k hrubému domácímu produktu až na 29 %
a ČR se tak poprvé za 10 let přiblížila téměř
vyrovnaným veřejným rozpočtům. Zatímco
naši ekonomiku nejvíc poškodily a zadlužo-
vání zrychlily Topolánkovy a Kalouskovy re-
formy. V letech 2007-2009 došlo k nárůstu
vládního dluhu nejméně o 260 miliard Kč.

Takže vy zadlužení státu tak černě nevidíte?
Média, ale především ODS a TOP O9,

problematiku zadlužení zbytečně dramatizu-
jí. To ničemu neprospívá, jsou to jen »podpá-
sovky« v předvolebním boji. Porovnám-li na-
še zadlužení v relaci k hrubému domácímu
produktu (HDP), což je nejobjektivnější
hodnocení, tak situace opravdu není tak čer-
ná a dramatická. Patříme totiž  k nejméně za-
dluženým státům Evropské unie. Zadlužení
České republiky představuje zhruba 40 % 

HDP, zadlužení Německa 75, Francie 82, Itá-
lie 110, Řecka 130 %. To ale neznamená, že
bychom neměli zodpovědně hospodařit. 

Podle vás tedy nejsou namístě ani úvahy o tom,
že sociální demokraté zadlužují stát, aby si kou-
pili hlasy voličů? Vám nepřijdou některé návrhy
ČSSD v sociální oblasti příliš rozmařilé?

Myslíte třeba to, že chceme zachovat vy-
plácení mateřské ve stejné výši jako dopo-
sud, což představuje 750 milionů korun za
rok? Ale ODS chce zvýšit počet vojáků 
v Afghánistánu se stejným dopadem na
státní rozpočet! ČSSD je kritizována, že
prosadila v rozpočtu zvýšení výdajů na chod
sociálních ústavů a domovů důchodců na ú-
roveň roku 2009. Ale ODS trvale blokuje
zdanění hazardu ve stejné výši. Problémy
státnímu rozpočtu působíme i tím, že ne-
chceme, aby se snižovaly platy učitelům,
zdravotním sestrám a lékařům, policistům,
sociálním pracovníkům a hasičům. Naopak
ODS sníží zdanění luxusních aut a platů
nejvíce vydělávajícím. Tak si to zkuste pře-
brat. Není to o kupování hlasů, ale o priori-
tách. Efektivní ekonomický růst je možný
jen ve stabilní společnosti. A ta musí být e-
konomicky i sociálně solidární. Společnost,
která určitou skupinu lidí odstrčí do ekono-
mické propasti, si zadělává na konflikty a ne-
stabilitu. A to my určitě nechceme! (mifa)

O zadlužování státu, kupování voličů a strašení
To, že se stát hodlá dále zadlužovat, vnímá 80 procent lidí jako budoucí ohrožení

své životní úrovně. Vyplynulo to z březnového průzkumu, který provedla společ-
nost Ipsos Tambor v souvislosti s konáním VI. Mezinárodního ekonomického fóra
Zlaté koruny, věnovaného právě zadlužování státu. Pro více než polovinu dotazova-
ných je přitom důležitý přístup politických stran k řešení státního dluhu a následků
krize - podle toho se rozhodnou, komu dají hlas v nadcházejících volbách. 
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