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po – Macháčkova výměna
Út – střídají se komentátoři Hn (Honzejk, Černý, Hrstková, fischer, ehl, leschtina)
St – lucie tvarůžková o všem, co ji baví
Čt – tak trochu americkýma očima se na svět dívá daniel Anýž
pá – uplynulý týden glosuje jindřich šídlo

Autorská strana
nabízíodpondělídopátkupohled
nadění, trendy, souvislosti v režii
jedné osobnosti.

AlenkaBratuškovásevkřeslepřed-
sedkyněvládyocitla spíše shodou
okolností poté, co zakladatel a šéf
její stranyPozitivní SlovinskoZo-

ran Jankovič musel odstoupit kvůli obvi-
něnízkorupce.Třiačtyřicetiletápremiérka
řeší nejsložitější krizi malého Slovinska
odvyhlášenínezávislosti v roce 1991: rece-
si kombinovanou s dluhovoukrizí státem
vlastněných bank, to vše uprostřed krize
eurozóny.Možná iproto tatobývalávyso-
ká úředniceministerstva financí v rozho-
voru na konci května jako by vážila nejen
každé slovo, ale i čárkymezi nimi.

HN: proč jste v této pro Slovinsko nelehké
situaci souhlasila s tím, že budete premi-
érkou? Hovořila jste s bývalou slovenskou
premiérkou ivetou Radičovou o roli ženy
premiérky nebo s premiéry pobaltských
států, které prodělaly tvrdé reformy?
Ne, s nikým takovým jsem to nekonzul-
tovala, ale souhlasím s vámi, že to není
jednoduchá pozice. Prostě se naše strana
rozhodla jít do voleb a vyhrála je. A bylo
to. Když jsem se rozhodla stát se lídrem
politické strany, tak s tím samozřejmě jde
možnost stát se premiérkou.

HN: co vidíte jako svůj nejtěžší úkol?
Nejhorší doposud je, že vidímsvoji rodinu
mnohemméně než předtím.

HN: V Bruselumezi experty panuje názor, že
Slovinsko bude zahraniční finanční pomoc
stejně potřebovat – jen musíme počkat, až
v Německu proběhnou volby. Jak to tedy je?
Opakovala jsemužněkolikrát i nanávště-
věvBruselu, ženepotřebujemežádnoupo-
moc.Aodsvýchevropskýchkolegůslyším,
ženechtějí další zemi, kterábudepotřebo-
vatpomoc.Tosamozřejměneznamená, že

budeme jen sedět se založenýma rukama.
Musímeudělat, co je třeba – kvůli nám sa-
motným.

HN: Slovinsko si vyvinulo vlastní systém
státního kapitalismu a zahraniční analytici
dosud pochybovali, že ho jakákoli vláda
změní. co dělá váš kabinet jinak?
Uzavřeli jsmedvouletoudohodu s odbory
veveřejnémsektoru.To jeprvníkrok. Slo-
vinci jsou si velmi dobře vědomi, že změ-
na je potřeba. Ale nesmí to vypadat jako
hrozba, žekdyž senestane toa to, tak sem
přijde „trojka“.Musíme lidemjasněvysvět-
lovat,proč jsouonaopatřenípotřeba,apak
je lidé přijmou.

HN: dříve se nevysvětlovalo?
Předchozí vláda se zejména loni nepoku-
sila lidem vysvětlit, co je potřeba udělat.
A když už to dělala, tak formou hrozby.
A lidé se naštvali. Reformy neuspěly v re-
ferendech kvůli nespokojenosti občanů,
kteří hlasovali proti vládě, nikoli proti re-
formám. Změnili jsme tedy ústavu. První
změnasetýkáreferendaadruháfiskálního
pravidla o výši zadlužení. Ta první změna
zabránípolitikůmzneužítreferendumjako
nástroj vlastní politiky.

HN: Jak jste odbory, tradičně silné a vlivné,
přesvědčili?
Nevím, jestli jsme je úplně přesvědčili, ale
mám pocit, že ona změna týkající se refe-
rendabylanaléhavěpotřeba,hlavněproto,
že omezuje politiky.

HN: Jaké další sociální či politické skupiny
potřebujete přesvědčit?
Prostě lidi, potřebujeme shodu celé spo-
lečnosti. Celá společnost si musí položit
otázku, jaký stát si přejeme. V zásadě jsou
dvěmožnosti: vyššídaně,a tímpádemvíce
sociálního státu. Nebo se rozhodnete pro
nižší daně, cožmá ale dopad na nižší soci-

álnípráva.Jáosobně jsemproprvnímodel,
který bych nazvala skandinávským, ten
druhý bych označila za pobaltský. Větší
podpora ve společnosti je pro ten skandi-
návskýmodel, o tom jsem přesvědčena.
Ale především bychom měli ve společ-

nosti zahájit širší dialog a dosáhnout ně-
jakéhokonsenzu.Nenísamozřejměmožné
mít nízké daně a vysoké sociální dávky.
Věřím tomu, že lidé vědí, že změny jsou
opravdu potřeba, a nemyslím, že nějaké
další přesvědčování je třeba.Ale výsledek,
okterémjsemopravdupřesvědčena, je so-
ciální stát, který zajišťuje solidaritu.

HN: Tak kde vzít ve Slovinsku peníze na fi-
nancování tohoto modelu?
Slovinsko jepodleméhosouduvpodstatě
sociální stát.Amypřikonsolidaci státních
financí pracujeme na obou frontách. Zvý-
šili jsme DPH, ale neomezili jsme sociální
práva,kombinujemeopatřenínapříjmové
i výdajové straně.

HN:V tuto chvíli nabízíte privatizaci patnácti
státních firem. Jaký je zájem a jakým způso-
bem je budete privatizovat?
Tojeprvníbalíkprivatizací.Dokonceroku
připravíme strategii, jak spravovat všech-
nastátníaktiva.Z tohotodokumentubude
jasné, jakbudestátspravovatsvůjmajetek,
jak bude privatizovat a co dalšího bude
privatizovat. Budemehledat zájemcepro-
střednictvím tendrů. Budou dvě základní
podmínky: jedna, aby to byl strategický
partner, který zaručí rozvoj firmy, a druhá
budepřiměřenácena.Budetosoutěž,pod-
le slovinskéhoprávanelzeprodávatpřímo
bez soutěže a tak tomá být.

HN: proč měli a vlastně stále mají Slovinci
strach ze zahraničních investic?
Těžko se to vysvětluje, ale vminulosti byla
špatná zkušenost se spekulanty, kterým
šlo jenomajetek a jehoprodej.Mychceme

vybírattakovézájemce,kteřívyjádříoprav-
dový zájemo strategický rozvoj firem.

HN: Když mluvíte s finančními analytiky
z frankfurtu nebo Londýna, tak je nejvíc
zajímá fungování „špatné banky“, která by
měla pomoci ozdravit bankovní sektor. Kdy
začne opravdu pracovat?
Už funguje, má své ředitele. Do Bruselu
jsme poslali první balík špatných úvěrů
ke schválení, čekáme na odpověď. Naším
cílem je, abybylprvníbalík toxickýchúvě-
rů převeden na špatnou banku do konce
června.

HN: V opozici jste byla proti ideji špatné
banky, teď ji naopak uvádíte do života. proč
jste změnila názor?
Ne, v opozici jsme nebyli proti, jen jsme
chtěli znát přesná čísla a jasné argumen-
ty. Když jsme přišli do vlády, tak i kdyby
bylanějakáalternativní řešení,nebylnaně
čas.Proto jsmevprojektubývalévládypo-
kračovali. Je to součást řešení největšího
problému, což je stav bankovního sekto-
ru.A žádnávládanemůžepřece začít řešit
takovou věc úplně od nuly.
Víme, že jen špatná banka problém ne-

řeší, a to jsme ukázali ve všech výpočtech
avprogramu.Budepotřebadokapitalizace
bank,onížhovoříme i sEvropskoukomisí.
Odhad Národní banky Slovinska – vláda
svůjvlastnínemá– je, žebudepotřeba900
milionůeur.Evropskákomise toodhaduje
jinak. Do konce června dokapitalizujeme
banky podle odhadu Národní banky Slo-
vinska.Apokudbudou i pakpotřebadalší
prostředky, tak je zajistíme.

HN: Jak dalece vaši osobní situaci i prosa-
zování reforem ovlivňuje fakt, že jak šéf
opozice Janez Janša, tak i bývalý šéf vaší
strany zoran Jankovič jsou vyšetřováni kvůli
korupci, a nemohou se tak plně účastnit
politického provozu?

Pokud jde o vliv na reformy a jejich pro-
sazení, tak to nebudemít velký vliv. Jsme
právní stát, což budu vždy hájit a podpo-
rovat.

HN: V jaké situaci si řeknete, že Slovinsko je
z nejhoršího venku?
Byla bych velmi šťastná, kdybych na tuto
otázku mohla odpovědět. Ale řekla bych,
že to bude ve chvíli, kdy úroky na našich
státníchcennýchpapírechbudoupodobné
jako ty německé.

HN: Ale při posledním prodeji šly přesně
opačným směrem…
Proto jemoje odpověď tak těžká.

HN: Nebyl ten prodej příliš drahý (5,85%
na desetileté dluhopisy – pozn. red.)?
Ano, všechno, co jde nad tři procenta, po-
važuji za velmi drahé. Ale nejde jen o dlu-
hopisy. Já si na tu vaši předchozí otázku
budu moci uspokojivě odpovědět, až spl-
níme cíle, které jsme si dali v programo-
vém prohlášení a uvidíme ekonomický
růst, nižší nezaměstnanost a ne tak dra-
hé úvěry.

HN:Vaše vláda zvažuje, že zažaluje agenturu
Moody’s za to, že v průběhu prodeje dluho-
pisů snížila Slovinsku rating. Je vůbecmožné
vyhrát takový spor v době, kdy ratingy
vlastně „vládnou“?
Ještě jsme se nerozhodli, zda do toho pů-
jdeme. Ratingové agentury se také musejí
chovatpodlepravidel,anežserozhodneme,
chcemeodnichodpovědi na některé otáz-
ky. A pokud je budeme žalovat, tak nikoli
zarozhodnutí,alezaproceduru,protožesvé
rozhodnutí oznámili na konci aukce.

HN: Budete mít letos vůbec dovolenou?
Doufám, žeano, alespoňkrátkou, ale ještě
nemám žádné plány.Mámdvě děti, takže
doufám, že nějaký čas budumít.

Rozhovor

Alenka Bratušková, slovinská premiérka:

Slovinsko je v podstatě sociální stát
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