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Vznik a dÅ¯vod pÅ™etrvávání na&scaron;í relativní chudoby oproti západním sousedÅ¯m je dÅ¯leÅ¾ité pochopit, abychom se
správnÄ› rozhodovali v dal&scaron;ím vztahu k EU, k pÅ™ijetí eura Ä•i vstupu do &bdquo;tvrdého jádra&ldquo;. Na&scaron;e
ekonomické relace k bohatým zÅ¯stávají nezmÄ›nÄ›né pÅ™i jakémkoliv hospodáÅ™ském pokroku. MoÅ¾ná, Å¾e neodhadnu
dobÅ™e v&scaron;echny souvislosti, nicménÄ› alespoÅˆ by tento Ä•lánek mohl vést k diskusi.

Struktura blahobytné západní zemÄ› a vznik jejího bohatství Jako první uvedu, Å¾e Japonsku a NÄ›mecku bylo po válce
mohutnÄ› pomoÅ¾eno, protoÅ¾e se nacházely na hranicích se sovÄ›tským blokem a byly jakýmisi &bdquo;výkladními
skÅ™ínÄ›mi&ldquo;, navíc v nich bylo komunistické my&scaron;lení nejniÅ¾&scaron;í, staly se spolehlivými partnery pro americ
vojenské základny, které jim zaji&scaron;Å¥ovaly bezpeÄ•nost, aniÅ¾ by oni museli mít armády a tím se stát znovu
nebezpeÄ•nými. Blahobytná zemÄ› se vyvíjí z prÅ¯myslové zemÄ› vývojem, který lze nazvat: vývoj od kvantity ke kvalitÄ› a
následnÄ› k postupné degradaci obojího. PÅ¯vodní prÅ¯myslová zemÄ› má velkou porodnost zvlá&scaron;tÄ›
venkovského obyvatelstva, které se stÄ›huje za prací do mÄ›st. Pro podÅ™adnÄ›j&scaron;í práce je dost lidí a prÅ¯mysl se
mÅ¯Å¾e rozvíjet. Venkovské obyvatelstvo se postupnÄ› vyÄ•erpá sníÅ¾ením porodnosti a odchodem mladých lidí do mÄ›st v
dÅ¯sledku mechanizace zemÄ›dÄ›lských prací. Porodnost celkovÄ› klesne a národ zaÄ•ne vymírat a mít nedostatek pracovníkÅ¯
který se Å™e&scaron;í nejprve imigrací z jiných zemí nebo odchodem podÅ™adné a málo placené práce do
zaostalej&scaron;ích zemí nebo do východní Evropy, která komunistickým reÅ¾imem ztratila &bdquo;strukturu blahobytné
zemÄ›&ldquo;. V blahobytných zemích, kde rodiny mají &bdquo;dva psy, ale jen jedno dítÄ›&ldquo;, velké procento Å¾en dÄ›ti
nemá a dvÄ› dÄ›ti jsou témÄ›Å™ nepÅ™ekroÄ•itelný limit, se dÄ›tem dává ve&scaron;kerá moÅ¾ná péÄ•e vÄ•etnÄ› vzdÄ›lání.
tlak na to, aby vystudoval obraznÄ› Å™eÄ•eno &bdquo;kaÅ¾dý blb&ldquo;. Zatím co dÅ™íve studovali jen vybraní inteligentní li
(&scaron;kolství bylo zamÄ›Å™eno na soutÄ›Å¾ a výbÄ›r), nyní se prosazuje, aby vystudoval kaÅ¾dý. K tomu smÄ›Å™ují neo
intervence pÅ™ímé i politicky a ideovÄ› zprostÅ™edkované. Tím nastává intelektuální a kulturní nivelizace spoleÄ•nosti. To
ovlivÅˆuje celou intelektuální sféru. Najednou nejsou kvalitní lidé, nejsou my&scaron;lenky. Z tohoto stavu se odvozuje
ideový relativismus a individualismus nemající místo pro kolektivní zodpovÄ›dnost, z Ä•ehoÅ¾ napohled vyplývá zbyteÄ•nost
kvalitních ideálÅ¯ a lidí. Vlastníci penÄ›z a odborníci jsou obvykle lidé vybraní ekonomickou soutÄ›Å¾í, jsou to lidé kvalitní jen v
jednom aspektu Å¾ivota, mají zájem na obchodÄ›, propagaci výrobkÅ¯ a fungování ekonomiky, ale fungování státu nikdo
nerozumí a trÅ¾ní návyky vycházet vstÅ™íc zákazníkovi, se promítají do politiky jako nihilistický populismus. Ztratila se úplnÄ›
ideová diskuse a elita, která by byla schopna zaujmout vedoucí pozice, zÅ¯stává na okraji spoleÄ•nosti nepochopena.
Relativizace hodnot zakoÅ™enila. (U nás je to také tak, nejkvalitnÄ›j&scaron;í lidé pochází je&scaron;tÄ› z komunistické
doby.) Mezitím vzniká spoleÄ•nost, která uÅ¾ nemá dÄ›lníky z domácího obyvatelstva (tÄ›mi jsou buÄ• migranti, nebo se
podÅ™adná práce vyvezla do zahraniÄ•í &ndash; tÅ™eba do ÄŒeské republiky). SpoleÄ•nost nepotÅ™ebuje výrobu, ta se mÅ
uskuteÄ•nit kdekoliv, ale zisky jdou do blahobytné zemÄ›. DÅ¯chodci chtÄ›jí svoje dÅ¯chody z rÅ¯zných fondÅ¯ investovaných ve
výrobÄ› a obchodu, peníze by mÄ›ly být stabilní a tak vymírající zemÄ› polyká dal&scaron;í migranty, kteÅ™í nahrazují chybÄ›jíc
lidi ve v&scaron;ech zbývajících pracích vÄ•etnÄ› sluÅ¾eb. Pokud se porodnost domácího obyvatelstva dostateÄ•nÄ› nezvý&sca
alespoÅˆ po nÄ›jaké dobÄ›, pro coÅ¾ se nezdá napohled Å¾ádný dÅ¯vod, nastane postupná etnická výmÄ›na obyvatelstva a
nová kulturní epocha. To je sice uÅ¾ znatelnÄ› v dohledu, ale prozatím je&scaron;tÄ› nenastalo. Tak vzniká jakési
paradigma blahobytné zemÄ›, kde se snoubí podnikavost, historické vlastnictví penÄ›z, nemovitostí, ale i trhÅ¯. Toto
&bdquo;vlastnictví trhÅ¯ je nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í&ldquo;. TradiÄ•ní trÅ¾ní návyky jsou vÅ¯bec podstatné.
Jak jsme se st
chudou zemí (relativnÄ› k Západu) ZemÄ› východní Evropy se vyznaÄ•ují zvlá&scaron;tním paradigmatem: mají vyspÄ›lé
obyvatelstvo pÅ™ibliÅ¾nÄ› jako na ZápadÄ› a problémy s obnovou obyvatelstva shodnou s blahobytnými zemÄ›mi, ale pÅ™itom
Å¾ivotní úroveÅˆ se pohybuje od 25% do 60% svých západních vzorÅ¯. Bez jakési &bdquo;domácí pracovitosti&ldquo; (lidé
si vytváÅ™í mnoho vÄ›cí samozásobováním, samosluÅ¾bami a sdílením sluÅ¾eb v rámci rodiny a známých) by to bylo
je&scaron;tÄ› mnohem ménÄ›, protoÅ¾e platy jsou vÄ›t&scaron;inou v rozmezí 20 &ndash; 40%. Tato situace je dána
historicky, protoÅ¾e obyvatelé tÄ›chto zemí nevlastní investice a trhy. ProstÄ› ztratily Ä•as komunistického a
postkomunistického reÅ¾imu k zaujetí svÄ›tových trhÅ¯ a k vytvoÅ™ení vlastnictví investic do význaÄ•ných podnikÅ¯ majících
nejvy&scaron;&scaron;í zisky. Dnes jen velmi málo záleÅ¾í na nÄ›jaké &bdquo;vzdÄ›lanosti národa&ldquo;, na
&bdquo;pracovitosti&ldquo; apod. To jsou uÅ¾ zastaralé pojmy. VzdÄ›lané lidi je moÅ¾no získat ze zahraniÄ•í a pracovitost se
vyuÅ¾ije v ÄŒínÄ›; naopak je to výhodnÄ›j&scaron;í, u&scaron;etÅ™í se investice do vzdÄ›lání. DÅ¯leÅ¾ité je vlastnictví inve
Vysoké vzdÄ›lání je potÅ™ebné ojedinÄ›le, nové technologie jsou &bdquo;uÅ¾ivatelsky orientované&ldquo; a potÅ™ebují k
obsluze jen stÅ™ednÄ› vzdÄ›lané lidi, kvalitní stÅ™ední &scaron;kola úplnÄ› staÄ•í, podstatÄ› techniky není potÅ™eba rozumÄ
(potÅ™ebujeme snad znát, jak funguje poÄ•ítaÄ• nebo mobil?). Pro nás je dokonce dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í Ä•lovÄ›k, který nedÄ›
zrovna nÄ›jakou významnou práci, ale pracuje a platí danÄ›, neÅ¾ Ä•lovÄ›k, který ze státu vyÅ¾dímá zdarma vzdÄ›lání, ale upl
ho v &bdquo;blahobytné zemi&ldquo;. Tak se postkomunistické zemÄ› stávají jakýmisi &bdquo;vzdÄ›lávacími
stÅ™edisky&ldquo;, zaplatí vzdÄ›lání, ale ztratí nejen náklady na vzdÄ›lání, ale i lidi. PÅ™ed válkou jsme patÅ™ili mezi vyspÄ›
zemÄ›. Struktura blahobytné zemÄ› byla u nás tenkrát podobná západním a pÅ™i normálním vývoji bychom mohli být na
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úrovni Rakouska. ZniÄ•ující byla Å¾elezná opona, odtrÅ¾ení od západních trhÅ¯, ze kterých plynuly nejvÄ›t&scaron;í zisky. Trh
nebylo moÅ¾no navrátit a dodnes navráceny nejsou. Vzpomínám si, jak v Moravii vyrábÄ›li sporáky pro Francii, ale
neprodávali je tam. Sporáky se vyvezly do Francie za nízkou cenu a tam dostaly znaÄ•ku francouzské firmy, pod kterou
se prodávaly. TotéÅ¾ bylo s mixéry a dal&scaron;ími výrobky. Peníze v takovémto pÅ™ípadÄ› plynou pÅ™eváÅ¾nÄ› do kaps
&bdquo;vlastníku trhu&ldquo; nikoliv výrobci. BaÅ¥a to dobÅ™e vÄ›dÄ›l, ve svém prvomájovém proslovu v r. 1928 pronesl, Å¾e
musí odstranit &bdquo;velkoobchodnickou spekulaci&ldquo;. On jako vysoce produktivní výrobce obuvi by vydÄ›lával peníze
obchodníkÅ¯m, kteÅ™í by kupovali od nÄ›j levnÄ› boty a draho prodávali. Proto pÅ™istoupil k výstavbÄ› obchodních domÅ¯ a
obchodu v kaÅ¾dé obci. VydÄ›lával potom na obchodÄ›, kterým mohl zaplatit mechanizaci práce v jeho továrnÄ›. VÅ¯bec
nejhor&scaron;ím artiklem vzhledem k výdÄ›lkÅ¯m jsou subdodávky. Ko&scaron;ile se vyrobí u nás a knoflíky v Rumunsku,
ale nÄ›mecký koneÄ•ný výrobce knoflíky pÅ™i&scaron;ije, dá na ko&scaron;ili svoji vizitku, a prodá ji za nÄ›kolikanásobnou cen
neÅ¾ je prostý souÄ•et ceny ko&scaron;ile a knoflíkÅ¯, a to v&scaron;echno proto, Å¾e je &bdquo;vlastníkem trhu&ldquo;.
Mnohdy to prodá nazpÄ›t u nás nebo v Rumunsku a vyÅ™adí i na&scaron;eho výrobce, který by stejným zpÅ¯sobem
ko&scaron;ili zpracoval, protoÅ¾e obchody obvykle chtÄ›jí &bdquo;známou znaÄ•ku&ldquo; a nemají dÅ¯vÄ›ru v ty, kteÅ™í nejs
&bdquo;vlastníky trhu&ldquo;. Ale nemysleme si, Å¾e vzdálenost od zákazníka je podstatná, nikoliv, podstatné je, kdo
je vlastník a manaÅ¾er. VÅ¾dyÅ¥ montovny jsou opÄ›t jen zamÄ›stnáváním laciné pracovní síly. Vlastníci jsou v zahraniÄ•í a jim
plynou zisky z výroby i obchodu. V&scaron;echno to jsou pro nás jen jakési &bdquo;podÅ™ízené práce&ldquo; bez velké
pÅ™idané hodnoty. Vlastnictví je podstatné, ale jen tenkrát, kdyÅ¾ je (jako u Bati) spojeno s &bdquo;vlastnictvím
trhu&ldquo;. Po pádu komunistického reÅ¾imu se uÅ¾ s tím nedalo nic dÄ›lat. Ztratili jsme i východní trhy, protoÅ¾e
v&scaron;ichni kupovali západní zboÅ¾í, které bylo konkurenceschopnÄ›j&scaron;í (nÄ›kdy ani nebylo kvalitnÄ›j&scaron;í).
Západní firmy obsadily trh a je&scaron;tÄ› více zbohatly, zatímco my jsme byli jenom &bdquo;zachránÄ›ni&ldquo;. Hlavní
podíl na tom mÄ›li zákazníci a jejich pÅ™esvÄ›dÄ•ení.
Potom pÅ™i&scaron;ly banky a obchodní Å™etÄ›zce. Na&scaron;e firmy byly podfinancované, privatizace byla mnohdy
spojena se zmatky, propou&scaron;tÄ›ním lidí apod. Na&scaron;i lidé se zaÅ™adili do prodeje zahraniÄ•ního zboÅ¾í, protoÅ¾e
nejvíce vydÄ›lávali. Za takových okolností se samozÅ™ejmÄ› cizí kapitál &bdquo;zmocnil trhu&ldquo; a nÄ›kterých na&scaron;ic
podnikÅ¯. Cizí kapitál dobÅ™e ví, Å¾e nemÅ¯Å¾e jenom prodávat zahraniÄ•ní výrobky, brzy by totiÅ¾ lidé v takové zemi nem
co kupovat. Musí je i zamÄ›stnávat a tak se pomalu vytváÅ™í situace, která je dnes. ObÄ•ané Ä•eské republiky, pokud
nepracují ve sluÅ¾bách a drobné místní výrobÄ›, jsou pÅ™eváÅ¾nÄ› jen zamÄ›stnanci velkoprÅ¯myslu a dodavateli levných
komponent. ZemÄ›dÄ›lství je odrazem celkové situace. Od nás se vyváÅ¾í kukuÅ™ice, p&scaron;enice a Å™epka (podporován
dotacemi EU). Av&scaron;ak zpracování probíhá pÅ™eváÅ¾nÄ› zahraniÄ•ními firmami (Agrofert je výjimkou) mnohdy v zahrani
ZávÄ›r: metropole bohatnou a periferie chudnou, nestaÅˆme se periferií velkého celku! Nemyslím si, Å¾e vznik
dne&scaron;ního paradigmatu byl nÄ›jaký cílený zámÄ›r, vyvinul se z celé situace postkomunistické doby a zakonzervoval
se, protoÅ¾e vyhovuje tÄ›m, kdo z toho tÄ›Å¾í. Východním národÅ¯m nebylo dopÅ™áno ono blahodárné paradigma pováleÄ•n
západní Evropy samostatných státÅ¯, které si mÄ›ly pÅ™íleÅ¾itost nastavit cla a vést vlastní fiskální politiku tak dlouho, aÅ¾
vyspÄ›ly a mohly se zaÄ•ít svobodnÄ› sdruÅ¾ovat, a to pod americkou bezpeÄ•nostní supervizí, nikoliv nadvládou. Východní st
se naproti tomu po pádu komunismu staly vazaly a dopro&scaron;ovaÄ•i dotací, ztratily svoje místní trhy a vlastnictví
investic. Blahobytné západní NÄ›mecko uÅ¾ nacpalo mnoho prostÅ™edkÅ¯ do východního, ale lidé z východu stále odchází
pracovat na západ a jsou mÄ›steÄ•ka, která uÅ¾ mají jen polovinu obyvatel, pÅ™eváÅ¾nÄ› dÅ¯chodcÅ¯. Tak dopadá vazalská
zemÄ› jsoucí v jednom politickém bloku s &bdquo;blahobytnou&ldquo;. Tak mÅ¯Å¾eme dopadnout i my pÅ™i dal&scaron;í
integraci v &bdquo;tvrdém jádru&ldquo;. Do jednoho politického celku nemohou jít &bdquo;blahobytné zemÄ›&ldquo;
a jejich vazalové zároveÅˆ. ProtoÅ¾e Å¾ijeme v dobÄ›, kdy metropole bohatnou a periferie chudnou, v takovém celku se
staneme periferií. Politické struktury budou slouÅ¾it ekonomickým zájmÅ¯m hegemonÅ¯, kteÅ™í budou chtít stav zakonzervovat
a bránit jej politickými metodami. Vidíme Francii, jak se snaÅ¾í politickými metodami zamezit konkurenci na&scaron;ich
dopravcÅ¯. Jakmile bude jen náznak nÄ›jakého na&scaron;eho pronikání, hned si najdou nÄ›jaký politický dÅ¯vod, buÄ• v
oblasti ekologie, daní, mezd a v&scaron;eho moÅ¾ného. Budou nás jen &bdquo;pÅ™ikrmovat&ldquo;, abychom nebyli
extrémnÄ› nespokojení, zisky pÅ¯jdou opÄ›t na západ a k nám pÅ¯jdou dotace, za které budeme &bdquo;líbat ruce&ldquo;
a pokornÄ› poslouchat, pokud ne, podniky ukonÄ•í u nás výrobu a zavedou ji jinde. TÅ™eba odstÄ›hují i &Scaron;kodovku.
Robotizace výroby je jen pokraÄ•ováním automatizace, nic nezmÄ›ní, jen pokud by pÅ™i&scaron;la pÅ™íli&scaron; náhle,
zvý&scaron;í nezamÄ›stnanost opÄ›t jen v tÄ›ch vazalských zemích, v montovnách apod., naopak zamÄ›stná vzdÄ›lané lidi v
blahobytných (projekty a stavba robotÅ¯). Investice na robotizaci jsou pÅ™íli&scaron; vysoké a musí se splácet pÅ¯jÄ•ky, neÅ¾
aby se nÄ›jak výraznÄ› mohly sniÅ¾ovat ceny. Mimo &bdquo;blahobytné zemÄ›&ldquo; Západu máme daleko vÄ›t&scaron;í
moÅ¾nosti, neboÅ¥ snadnÄ›ji vynikneme kvalitou a cenou, mnohde jsou na&scaron;e znaÄ•ky známé a nejsou ony
záporné pÅ™edsudky proti nám. To neznamená se s Evropou rozcházet, ale nenechat si vzít politickou suverenitu.
Podle toho by mÄ›li i obÄ•ané se rozhodovat v politické oblasti, pÅ™i volbách, pÅ™i vytváÅ™ení politických stran atd.
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