
Solidní analýza příčin vzniku
a průběhu krize je otázkou času
a úkolem pro skutečné odbor-
níky. Víme, že krize přišla z USA,
země s největší ekonomikou,
nejsilnějším bankovním systé-
mem, největší demokracií a nej-
lépe propracovaným systémem
volného trhu. Pikantní je, že
krize v USA začala v bankovním
sektoru řízeném slavnými ma-
nažery a bankovními odborní-
ky zvučných jmen, kteří školili
celý svět. Čeští ekonomové pra-
vicového centra k nim vzhlíželi
s posvátnou úctou a respektem.
Tito američtí manažeři zatím
bez ohledu na ekonomickou obez-
řetnost, s cílem brát stamilio-
nové platy a bonusy, půjčovali
rizikové úvěry a poskytovali ri-
zikové hypotéky bez přiměřené
kontroly. Jak je to možné, kde
byla regulace liberálního trhu? 

Te� si trochu zapolitikařím.
Ve světě se už dlouho (u nás až

Největším ekonomickým tématem dneška je hospodářská
krize. Pro většinu je velkým a nepříjemným překvapením,
pro některé děsivou skutečností. Dokonce i naše vláda už po-
chopila, že dělat na krizi »kšá, kšá« republice nijak nepomůže.

Hospodářská krize - odkud přišla a co s ní?

po roce 1990) opakovaně stře-
távají dva názory na úlohu stá-
tu v ekonomice. Levicová teo-
rie, reprezentovaná ve světě
především sociální demokracií,
říká, že stát má trh regulovat,
stanovit pevná pravidla, nedo-
volit excesy a ne-
normality s ex-
trémními do-
pady do životní úrovně a sociál-
ních jistot. Pravicová teorie, re-
prezentovaná u nás profesorem
Klausem a jeho stranickou zá-
štitou ODS, říká, že úloha státu
má být co nejmenší, vše zařídí
ruka volného trhu. Vzorem pro
ně byla a je ekonomika USA. 

A co nyní vidíme? V té nej-
liberálnější ekonomice světa
vláda v podstatě »znárodňuje«
banky a ze státního rozpočtu
zachraňuje celé rezorty. Jak 
v USA došli k těmto krokům?
Proč je stát najednou potřebný
a volá se po jeho zásazích? 

Paralelu k pravicovým teori-
ím volného trhu vidím v záko-
nech přírody, v níž přežívají jen
silní a zdraví jedinci. Slabí, mé-
ně zdatní a nemocní nemají na
přežití nárok. Tedy přirozená
selekce, výběr. To hlásají i pra-
vicoví ekonomové, podle nichž
musí jít v ekonomice úloha stá-
tu stranou: přežijí jen silní 
a schopní, zatímco neschopné
vyloučí ze života společnosti

svobodná ruka
trhu. A jak ří-
ká náš ekonom

Klaus »po chřipce«, kterou
přežijí jen ti silní, přijde opět
čas klidu a rozvoje.

Ale lidské společnosti by
přece měl být vlastní lidský pří-
stup. Tedy ne »žer, nebo budeš
sežrán«, ale solidarita, huma-
nita, péče o nemocné, slabé,
staré a bezmocné. To charakte-
rizuje lidskou společnost a sta-
noví jiné priority ve vzájem-
ných vztazích lidí než divoká
příroda. 

A já se ptám: chceme být
součástí takovéto solidární
společnosti anebo společnosti,

kde vládnou bezohledné záko-
ny volného trhu? 

Že je nutno proti krizi bojo-
vat už uznává celý svět. Naší
vládě to však trvalo trochu déle
a propásla čas k rychlejší, a tím 
i lepší léčbě. Její sebestřednost,
arogance a pocit vlastní výji-
mečnosti bránily poznat včas,
už vloni, že i Česká republika je
v krizi. Známá jsou prohlášení
pánů Topolánka a Kalouska 
o oáze v ekonomické krizi, ost-
růvku klidu, jímž je Česká re-
publika. Až v únoru 2009 při-
chází vláda s národním proti-
krizovým plánem na snížení
dopadu krize. A to bohužel ne-
jen pozdě, ale také se scestnou
teorií, že si lidé musí pomoci
sami. A tak naše slavná vláda
připravuje kroky, které zase
směřují tok peněz do kapes e-
konomicky silných. Pro ty při-
pravuje úlevy na daních, při
odvodech sociálního pojištění,
při odpočtu DPH podnikate-
lům, atd. A »prostý lid« zase
»ostrouhá«. Ale o tom chci
psát až příště. 
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