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PÃ•D Å˜ECKA SE ODKLÃ•DÃ•?
PondÄ›lÃ-, 27 Ä•ervenec 2015

Nový záchranný balík pro Å˜ecko je zase jen prodluÅ¾ovací manévr Å™ecké krize. Ani nejvÄ›t&scaron;í optimista nemÅ¯Å¾e
pÅ™edpokládat, Å¾e Å˜ecko je schopno dluhy nÄ›kdy zaplatit. Bezradnost je oÄ•ividná. Å˜ecká krize je modelovým pÅ™íkladem
celkové krize globalizace. Je to nezdaÅ™ený univerzalismus. Krize by nikdy nevznikla, kdyby Å˜ecko mÄ›lo vlastní mÄ›nu a
oddÄ›lenou ekonomiku, kterou by bylo moÅ¾no vnitÅ™nÄ› Å™ídit vlastní vládou.

V Å™ecké krizi jsou zÅ™etelné dva fenomény: liberální universalismus a nezodpovÄ›dný hédonismus. Oba se doplÅˆují a jede
bez druhého by krizi nikdy nevytvoÅ™il. Liberální univerzalismus hlásá otevÅ™ený svÄ›t, volný pohyb zboÅ¾í, kapitálu a lidí.
PÅ™edstírá, Å¾e stát není vlastnÄ› ani nijak potÅ™ebný. Dokládá to na rÅ¯zných pÅ™íkladech, kdyÅ¾ státy zbyteÄ•nÄ› utrácí
prostÅ™edky na rozmaÅ™ilé projekty pÅ™edev&scaron;ím sociální, zbyteÄ•nÄ› tím navy&scaron;ují danÄ›, zatímco podnikatel
dokázali vytvoÅ™it daleko vÄ›t&scaron;í blahobyt bez zásahÅ¯ státu. To je z velké Ä•ásti pravda, ale zakrývá to jednu
podstatnou vÄ›c: Bez státu nemÅ¯Å¾e fungovat trÅ¾ní ekonomika. Trh je soutÄ›Å¾ jako kaÅ¾dá jiná a musí mít vymahatelná
pravidla. Pravidla nastavuje nÄ›kdo stojící nad trhem. To mÅ¯Å¾e být jedinÄ› stát. Jinak by totiÅ¾ trh nabral zhoubný charakter,
nejenom, Å¾e by se pÅ™edmÄ›tem smÄ›ny staly zhoubné pÅ™edmÄ›ty (drogy, hazard), ale nebyla by vymahatelnost závazkÅ
OtevÅ™ením trhu mimo dosah státu nastává urÄ•itý chaos, který prostor bez pravidel pÅ™iná&scaron;í. Tato otevÅ™enost by
nevadila, koneÄ•nÄ› volný obchod existoval vÅ¾dy, ale musí tu být pouze výmÄ›na zboÅ¾í &ndash; z ruky do ruky. A tak se ve
volném obchodním prostoru vyvinulo platidlo, které ov&scaron;em muselo samo o sobÄ› mít nÄ›jakou hodnotu. To bylo
zlato nebo drahé pÅ™edmÄ›ty, Ä•asem bankovky, které ov&scaron;em byly kryty zlatem. Zavedením nekryté mÄ›ny a
zvlá&scaron;tÄ› potom velkým rozvojem mezinárodního obchodu se zaÄ•aly projevovat urÄ•ité problémy spojené se
spekulací, která mÄ›la Å™e&scaron;it problémy jednoho na úkor druhého. JestliÅ¾e se stal dolar rezervní mÄ›nou a Obama
vyrobí navíc nekryté dolary, okrade tím vÄ›Å™itele, protoÅ¾e dluhy se znehodnotí. PodobnÄ› se dá manipulovat se smÄ›nnými
kurzy. Eurozóna je neúspÄ›&scaron;ný model liberálního mýtu o tom, Å¾e trh funguje sám od sebe a nadÅ™ízená pravidla si
vytváÅ™í sám. BohuÅ¾el souÄ•asná situace nás pouÄ•uje o tom, Å¾e to tak není. Pokud by byla nadÅ™ízená politicky
nastavená pravidla, urÄ•itÄ› by nemohly vzniknout tak velké dluhy. Typickým pÅ™íkladem nevymahatelností práva
v globálním prostoru je naplacení daní cizími firmami ve státÄ›, kde zisky vznikají, placení v zemi sídla koncernu, a tunelování
dceÅ™iných spoleÄ•ností apod. Liberální univerzalismus je tedy jakousi metodou vykoÅ™isÅ¥ování právÄ› tÄ›ch
zaostalej&scaron;ích a kapitálovÄ› chud&scaron;ích státÅ¯, které se potom nikdy ze zaostalosti nedostanou. Absence
pravidel v globálním prostoru je výhodná pro tyto silné hráÄ•e, zvlá&scaron;tÄ› pro ty, kteÅ™í vlastní holdingy svÄ›tových
spoleÄ•ností. Å˜ecko je slabou zemí, závislou na zahraniÄ•ním kapitálu, jedinou výhodou je turistický ruch. Velké zisky
zahraniÄ•ních spoleÄ•ností odchází do ciziny a dokonce ani danÄ› se z nich v Å˜ecku neplatí. Dal&scaron;ím fenoménem
pÅ™iná&scaron;eným liberálním univerzalismem je chudnutí periférií a bohatnutí center. V zemích, odkud ode&scaron;el
prÅ¯mysl, znamená vÄ›t&scaron;ina zamÄ›stnání ve sluÅ¾bách. SluÅ¾by jsou ov&scaron;em tam, kde jsou lidé a peníze, tedy
ve velkých mÄ›stech a bohatých zemích. Tyto zemÄ› pÅ™itahují mladé kvalifikované lidi a kapitál. Å˜ecko na&scaron;tÄ›stí má
turistický ruch zaloÅ¾ený na pÅ™írodních podmínkách, takÅ¾e pÅ™íjmy ze sluÅ¾eb jsou pomÄ›rnÄ› vysoké. PÅ™esto odchá
mladých a zÅ¯stávají dÅ¯chodci. To k prosperitÄ› zemÄ› nepÅ™ispívá. To v&scaron;echno jsou nepÅ™íznivé trendy, které
zabraÅˆují dostateÄ•ným pÅ™íjmÅ¯m státu. NezodpovÄ›dný hédonismus je charakteristickou nectností souÄ•asné doby. Å½ít
nad pomÄ›ry a neplatit je ne&scaron;var pÅ™edev&scaron;ím populistických politikÅ¯. Ale banky samy nabízí pÅ¯jÄ•ky, evropské
dotace se musí vyÄ•erpat, protoÅ¾e v&scaron;ak musí být spoluúÄ•ast místních orgánÅ¯, je nutné se vzít úvÄ›r. Dluhová past je
otevÅ™ená, její zející tlamu nikdo nechce vidÄ›t a na &scaron;pek nabízený v pasti se snadno naletí. Celé paradigma pozdního
kapitalismu to podporuje. Obchodníci chtÄ›jí prodat a tak jsou rádi, kdyÅ¾ si zákazníci pÅ¯jÄ•í. Banky potÅ™ebují, aby peníze
zúroÄ•ily, proto nabízí rÅ¯zné &bdquo;produkty&ldquo;, které jsou pro dluÅ¾níka na první pohled velice lákavé a mnohdy
nemají krytí. Jsou to prostÄ› lákadla, vábení svÄ›ta k uÅ¾ívání a bezpracnému Å¾ivotu. ZpÅ¯sobuje to absence mravních
ideálÅ¯, které by spoleÄ•nost vyznávala. Práva jednotlivce jsou nade v&scaron;e, ale vztahy jednotlivcÅ¯ to
neÅ™e&scaron;í. JenÅ¾e to v&scaron;echno se jednou zhroutí, protoÅ¾e vÄ›Å™itelé pÅ™ece nepÅ¯jÄ•ují peníze, aby prodÄ›l
naopak. Státy se chovají stejnÄ› jako obÄ•ané. Mnozí nezodpovÄ›dní politici dokonce prohla&scaron;ují, Å¾e &bdquo;dluhy s
pÅ™ece neplatí&ldquo;. ObÄ•ané, jejichÅ¾ morálka je naru&scaron;ena relativizaÄ•ním prostÅ™edím, kde se uÅ¾ dávno
neuznává poctivá práce, politikÅ¯m rádi vÄ›Å™í a volí právÄ› ty slibovaÄ•e &bdquo;záÅ™ných zítÅ™kÅ¯&ldquo;. Krizový
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hospodáÅ™ský mechanismus
Ze zadluÅ¾ení není prakticky jiná cesta neÅ¾ bankrot. Proto tuto instituci ekonomové dávno
zavedli. V&scaron;ichni ekonomové pÅ™ece vÄ›dí, Å¾e prodluÅ¾ovat donekoneÄ•na úpadek firmy je neproduktivní, dluhy se je
navy&scaron;ují, vÄ›Å™itelé stále více ztrácí a nikomu to neprospívá. Pokud se bankrot nemÅ¯Å¾e konat a dokonale se
vyrovnat, potom je to velmi &scaron;patné, vlastnÄ› se krize jen prohlubuje a oddaluje se Å™e&scaron;ení. Státní bankrot se
ov&scaron;em mÅ¯Å¾e konat jen, kdyÅ¾ má stát oddÄ›lenou mÄ›nu, jinak to není bankrot. TotiÅ¾ na bankrotu musí prodÄ›lat
obÄ•ané státu, jejich úspory se musí znehodnotit oproti jiným mÄ›nám. KdyÅ¾ ov&scaron;em mají Å˜ekové úspory v eurech,
potom o nic nepÅ™ijdou a stát sám se s vÄ›Å™iteli nevyrovná.
Ale to neÅ™íkám, Å¾e by snad Å˜ecko teÄ• mÄ›lo zavést od
mÄ›nu, na to je pozdÄ›, protoÅ¾e obÄ•ané pÅ™ece svoje eura nevymÄ›ní za nÄ›jakou znehodnocenou mÄ›nu! Kdo mohl, má s
svoje eura v zahraniÄ•í. KdyÅ¾ to trochu pÅ™eÅ¾enu, dá se na situaci, která ve státech eurozóny je, snadno vydÄ›lat: Stát si
vezme velké pÅ¯jÄ•ky v eurech, rozdá je obÄ•anÅ¯m rÅ¯znými zpÅ¯soby (dÅ¯chody, neúmÄ›rné platy státních zamÄ›stnancÅ¯,
stavební projekty atd.) a potom vyhlásí bankrot. ObÄ•ané ov&scaron;em o nic nepÅ™ijdou, eura jim nikdo nevezme. Je to
jakýsi zpÅ¯sob krádeÅ¾e. To dovoluje eurozóna tak jak je nastavena.
Co tedy s Å˜eckem, které normální bankrot udÄ›lat
nemÅ¯Å¾e? VlastnÄ› nic, musí se trvat na splácení dluhÅ¯. To se také dÄ›lá, jenÅ¾e schopnost je zaplatit je stále
mizernÄ›j&scaron;í. Potom je moÅ¾nost dluhy odpustit. Tím se vlastnÄ› nÄ›jak potvrdí &bdquo;krádeÅ¾&ldquo; a bude to
provokovat k následování dal&scaron;í státy. Situace je opravdu neÅ™e&scaron;itelná.
NÄ›kdo se mÅ¯Å¾e domnívat, Å¾e
rÅ¯znými &bdquo;úspornými balíÄ•ky&ldquo; se situace vyÅ™e&scaron;í. Å½e snad by se mohly dluhy alespoÅˆ zÄ•ásti zaplatit
kdyÅ¾ se sníÅ¾í výdaje státu. To je naprostý nesmysl. Úspory nastartují krizový mechanismus. Státní výdaje pÅ™ece celá dlou
léta Å¾ivily mnoho firem a lidí. Tito lidé dnes nebudou mít peníze, nebudou utrácet, zastaví se výroba. Ostatní obÄ•ané zaÄ•nou
&scaron;etÅ™it a nekupovat. Vybere se daleko ménÄ› daní. Pokud se udÄ›lá ta hloupost, Å¾e se zvý&scaron;í danÄ›, potom je
katastrofa, podnikatelé odejdou do zahraniÄ•í, velké firmy tam pÅ™enesou svoje sídla a danÄ› budou platit mimo. Úspory ve
státním rozpoÄ•tu mohou naru&scaron;it funkÄ•nost státu, státních úÅ™adÅ¯, policie, soudÅ¯ apod. Z tohoto krizového
mechanismu není východisko. KdyÅ¾ tÅ™eba dnes zvý&scaron;il Å™ecký stát DPH, okamÅ¾itÄ› se zvedly ceny. Mnozí turisté
zauvaÅ¾ovali, zde nezmÄ›nit destinaci tÅ™eba na Itálii. SouÄ•asný balíÄ•ek EU nejenom neÅ™e&scaron;í celou situaci, ale ce
Å™eckou ekonomiku zniÄ•í. ZávÄ›r:

Shora uvedené skuteÄ•nosti pÅ™ece nejsou nic pÅ™evratného, aby je nebylo moÅ¾no pÅ™edem odhadnout. ProtoÅ¾e eu
politický projekt, který mÄ›l uspí&scaron;it integraci státÅ¯ v EU, je to v&scaron;echno výsledek politických rozhodnutí. Ale kolik
takových politických rozhodnutí se uÅ¾ udÄ›lalo &scaron;patnÄ›? Dnes máme na krku Å˜ecko, jsme zavázáni pomáhat
UkrajinÄ› a migranti z Afriky se pÅ™ijímají, aniÅ¾ by byla jasná pÅ™edstava, jak dál Å™e&scaron;it miliony zoufalých lidí pÅ™i
k transferu do Evropy. V&scaron;echno to jsou pÅ™edvídatelné a jasné vÄ›ci, nikdo se nemÅ¯Å¾e vymlouvat, Å¾e je nezná.
Nikdo nic koncepÄ•nÄ› neÅ™e&scaron;í, stále se jen hasí následky, o pÅ™íÄ•inách nikdo vÄ›dÄ›t nic nechce, celá politická
garnitura EU Å¾ije ze dne na den, od jednoho Å™eckého balíÄ•ku ke druhému, od jedné uprchlické lodi ke druhé. MoÅ¾ná to
ani nepÅ™ekvapí ve spoleÄ•nosti, která Å¾ije ze dne na den a budoucnost ji uÅ¾ dávno nezajímá.
VLASTIMIL PODRACKÝ
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