KSČM přispívá k řešení následků krize
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Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké
ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se
v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu
konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně
ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.
Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního
kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch
našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání
s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch
příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se
podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po
povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky
na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové
kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2
mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova
ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření prosti
suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně
technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve
výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR –
byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální
oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry
v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.
Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této
fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.
KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její
oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš
hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení
ekonomické suverenity a příštího rozvoje.
Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na
čase, aby začali splácet oni!
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