Svaz průmyslu a dopravy ČR
Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty
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Vážený pane premiére, členové vlády, milí kapitáni průmyslu, kolegové, vážení hosté,
děkuji za pozvání na dnešní sněm Svazu průmyslu a dopravy při příležitosti zahájení MSV v Brně. Prostor, který jsem
dostal k tomu, abych k Vám promluvil, je spíše na delší zdravici, než na sofistikovaný rozbor příčin deformací a důsledků
hospodářské politiky posledních vlád v České republice. Přesto se pokusím ve vymezeném čase identifikovat hlavní limity
růstu, přetrvávající deformace a případné hrozby, přestože to ve své práci a vystoupení již prezentoval prezident Svazu,
Ing. Míl a všiml jsem si, že měl i stejné grafy. Abych nebyl dlouhý, text jsem si napsal.
Každá ekonomika se hodnotí spíše podle trendů, expektací a signálů, než podle absolutních čísel, která mohou být zdánlivě uspokojivá, nicméně časová řada prozrazuje problém, deformaci, či negativní tendenci. Pokusím se na pár grafech ukázat
spíše ty varovné trendy, těch pozitivních jsme zaznamenali v předchozím vystoupení dost a dost.
Nechci zdržovat, ale nepochybně bych mohl uvést další grafy: úbytek živnostníků a SME´s, vývoj a míra nemocnosti
v rámci OECD, skokový pokles ratingu ČR, potenciální vývoj inflace, úbytek, či spíše nedostatek kvalifikovaných pracovních
sil, a to přes vysokou nezaměstnanost jak v dělnických, tak velmi citelně i v inženýrských profesích, rozevírání nůžek v jednotlivých
systémech na výdajové straně rozpočtu, pokles ve statistikách kvality podnikatelského prostředí, míry korupce, kvality státní
správy, investice do výzkumu atd., atd. To vše bez udání priority a váhy.
Všechny tyto grafy ukazují na něco nezdravého ve státě českém a zakládají na spoustu problémů v nedaleké budoucnosti,
které limitují a nepochybně budou limitovat stále více zdravý růst a prosperitu. Naznačují úzká hrdla dalšího vývoje a pokud
budeme otálet, řešení budou bolestivější, nákladnější a hůře prosaditelná. Nechci tady provádět kritiku pro kritiku, vládní plán
je však bohužel redukován pouze na politický marketing a řešení příčin problémů odkládá.
Společným jmenovatelem většiny problémů a také, vzhledem k orientaci současné vlády asi také problém neřešitelný, je
rozbujelý, deformovaný sociální stát, nebo spíše klientský socialismus. Nechci na tomto malém prostoru rozebírat detailně
kořeny amorálnosti této slepé uličky správy věcí veřejných, snad jen tři charakteristiky :
1. český sociální stát pod rouškou „blahobytu pro všechny“ přerozděluje soc. pomoc bez rozlišení sociální potřebnosti, což
vede díky omezenosti zdrojů k soutěži a „tržnímu chování“ i tam, kde nepatří. Na tomto poli soutěží potřební s nepotřebnými,
ale dravějšími a velmi často ti druzí vítězí. Po 15 letech od pádu totality se vracíme klikatou cestou tam, kde jsme již byli.
Lidé se dnes spíše ptají „co nám dáte, nebo aspoň slíbíte“, než „povedou vaše kroky k prosperitě?“.
2. český sociální stát přerozděluje paušálně a tváří se, že služby jsou vlastně zadarmo
3. český sociální stát vyvolává svým přístupem k zadlužení státu dojem, že dluh se nebude muset splácet a že se vlastně nic
neděje. Návyk žít na dluh a nesplácet jej difunduje na kraje, obce, do rodin. Argument, že i podnikatel startuje na dluh je
směšný.
Dnešní stát se tak stal největším drogovým dealerem, který přerozděluje tvrdé drogy ve formě dávek, dotací, subvencí,
pobídek. Návyk je smrtící, závislosti se budou příjemci drogy zbavovat velmi těžce. Detoxikace osob a dekontaminace prostředí je prvním úkolem každého, kdo bude chtít tuto závislost řešit. Věřím, že v tomto národě existuje pořád více těch drogově
nezávislých a těch, kteří souhlasí s léčbou, a to i mezi vámi.
Dnešní stát je pasákem, který chce zdanit nejenom prostitutky, ale všechny a všechno a chce znovu řídit nejenom naše
životy, ale i elektrárny, lékárny, pekárny, cukrárny a cementárny. Je potěšitelné, že ve vládě sedí i lidé, kteří tuší jak funguje
v praxi Lafferova křivka. Únik daňových rezidentů je jenom začátkem úprku plátců do nejrůznějších systémů za výhodnějšími
pojistnými systémy v rámci EU. Místo daně ze ztráty měl dnešní stát naordinovat živnostníkům ještě před zavedením rovné
daně spíše daňové prázdniny. Stát žádná produktivní pracovní místa nevytváří a dělá-li to i v naší dnešní situaci, nůžky se
budou dále rozevírat.
Dnešnímu státu chybí vize, která by učinila všechny kroky čitelnějšími, předvídatelnějšími a pochopitelnějšími.
Čtete-li, především v preambuli, programové prohlášení vlády, s většinou obecných vět budete souhlasit. Můžete ale věřit
v jejich naplnění, když už základní analýza, východiska a nástroje jsou přinejmenším pochybné? Zaměňuje-li se cíl za prostředek a naopak?
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Jak můžeme věřit v obrácení trendů k vyšší pružnosti pracovního trhu, píší-li zákoník práce odboráři. Nemám nic proti
odborům, kapři si však vypouštějí rybník velmi neradi. Našel bych desítky příkladů, kdy tato vláda chce řešit důsledky, dopady
a ne primárně příčiny stavu.
Nechci ve zbývajícím čase popisovat naši Modrou cestu k prosperitě. Nechceme léčit, ne vlastní vinou anorektické, malé
a střední podnikání a podnikání obecně další dietou, ani tlustý a nenažraný stát vepřovým kolenem. Řešení se nabízí a vy
všichni ho dobře znáte. Co je dobré a užitečné pro vás, musí být dobré a užitečné i pro občany, zaměstnance, lidi práci
hledající i lidi v tísni, či nemohoucí. Co je dobré pro vás a vaši prosperitu, musí být dobré i pro Českou republiku a její prosperitu
a zvyšující se kvalitu života. Nechceme-li projídat podstatu a nechceme-li být závislí na drogách, ať už naší nebo evropské
provenience, musíme přijít s novou vizí a s novým plánem. Musíme na troskách sociálního státu vystavět stát pro aktivní,
úspěšné a sebevědomé, abychom využili příležitostí, které se nám nabízí a eliminovali popsané hrozby, abychom byli schopni
postarat se o seniory a dali šanci budoucím seniorům postarat se sami o sebe, abychom byli schopni pomoci nemohoucím a
abychom dali rovnou šanci našim i budoucím juniorům. Tento stát musí vyléčit drogově závislé a vyloučit černé pasažery. Musí
být zaměřen na růst výkonnosti, na prosperitu a ne na růst spotřeby na dluh. Musí dnes stimulovat nabídku a ne poptávku.
Nesmí trestat úspěch a aktivitu, musí trestat jen porušení pravidel. Prosperita je zárukou stability a ne naopak, pane premiére.
Nemohu vám slíbit kontinuitu, naopak vám chci dát naději na změnu. Mám dostatek sil, odvahy i kvalitních spolupracovníků, abych se spolu s vámi do tohoto úkolu pustil a jsem sám i celá ODS ochoten se na smysluplných receptech a řešeních
podílet i s vládním týmem, tak, jak to v mnohých případech děláme už dnes. Nemám předsudky, pouze obavy a nulově tolerantní jsem pouze k hlouposti a škodu působícím kvaziřešením.
Je to totiž naše společná zodpovědnost!
Před tím, než vám popřeji nejen úspěch na tomto veletrhu, ale především úspěch v naplňování vašich misí a podnikatelských vizí, dovolte mi na závěr vyslovit přesvědčení, že cesta důsledné oponentury vládních představ, kterou jste zvolili, je
jediná možná a vybídnout vás ke spolupráci na jednotlivých, a to nejen legislativních krocích a nabídnout vám pravici k naplňování
naší, jak pevně věřím společné vize prosperujícího a přátelského státu. Přeji vám mnoho štěstí a myslím to vážně.
Děkuji Vám za pozornost.
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