
Moderní krize, aneb krize, informace a ekonomické interpretace

 V posledním roce nás masmédia zaplavují informacemi a různými interpretacemi 
hospodářské krize současnosti. Moderní informační společnost má na jedné straně výhodu, a 
to ve smyslu relativně nízkých nákladů na získání informace a tím zvyšující se míru možné 
racionální znalosti Druhou stranou ale zůstává nepřeberné množství informací, jejich 
interpretace a podpora masového optimismu, nyní tedy pesimismu. Kontrola chování 
některých subjektů se pak může zdát snazší, nicméně stále mají jednotlivé subjekty monopol 
na své informace a interpretace masmédii, dokonce i některými ekonomy, nemusí poskytovat 
zcela pochopitelné a správné impulsy. Příkladem může být chování státních institucí, ale i 
soukromých podniků nějakým způsobem navázaných na veřejné rozpočty a zásahy, což 
neznamená pouze podniky přímo vlastněné či částečně financované státem. Mnoho podniků 
dokáže vytvořit silný tlak na čelní státní představitele a využít možností například 
rozvolněnosti práva, zákulisních jednání a podobně. 
 Podpora určitých sektorů či podniků, zkreslení tržních signálů, podpoření optimismu, 
překročení reálných možností ekonomiky, vytváření strnulostí, zaměření se na krátkodobé cíle 
musí narazit. Dnes již jde o jiný náraz než před osmdesáti lety. Životní úroveň, struktura a 
charakter agregátních ukazatelů ekonomiky lidskou společnost o krok posunuly. Na 
zpomalení či pokles si ale nikdo zvykat nechce, každý se jej bojí, to jest většině lidem 
přirozené.
Pokud pochopíme lidské jednání, lidské podvědomí a rozhodování, tak aniž by člověk 

souhlasil s plýtváním a snižováním dlouhodobé perspektivy, tak z podvědomého strachu 
z nejistoty touží po nějaké silnější záchraně a alespoň malé jistotě v daný čas, hledí do velmi 
krátké budoucnosti. Zdá se pak, že lidé někde ve své hloubi jsou ochotni za ni zaplatit daň 
v podobě snížení dlouhodobého a tím celkového blahobytu, v podobě neefektivně 
vynaložených prostředků. Je zde však i vliv výchovy, přijatých hodnot a společnosti, který je 
dán právě různými interpretacemi informací, kdy velmi zřídka i „ekonomové“ poukáží na 
všechny problémy, následné možnosti a veškeré souvislosti. Ti co tak činí jsou pak často
přehlíženi.
 Nevymezení odpovědnosti, vytunelované a špatně privatizované podniky, oslabení strachu 
z neúspěchu, navázání na státní zakázky, korupce, různé formy podpor… To neselhává trh. 
Neochota slevit ze svých požadavků a zvyknutí si na určitý standard pak vytváří dojem krize 
větší než skutečně je. Nesnižuji ani nepopírám význam propadu řady ukazatelů ani reálných 
dopadů současného vývoje. Chápu strach o ztrátu zaměstnání, jistoty, ztrátu bohatství. Ale 
vidím selektivnost dopadů, a tak nechci zapomínat na otázku příčin, všech skutečných dopadů
jednotlivých činů, chtěl bych investovat do dlouhodobého krásného života, ale v prostředí, 
kde prostě stát používá moc k jiným účelům než k vymezení práv, zodpovědnosti a vytvoření 
svobodného řádu, kde není selektivnost dle trhu a lidé nenalézají své cesty k solidaritě od 
srdce, se tato investice tává velmi nejistou. Proto je třeba upozorňovat na veškeré dopady 
jednotlivých opatření a k tomu právě slouží objektivní pozitivní ekonomické (ty opravdu 
ekonomické) analýzy. Liberální ekonomie poukazuje na to, co za problémy stojí, jak by 
situaci řešil trh, ukazuje na moc tržního mechanismu. Nicméně společenská a politická realita 
nedosáhne nikdy dokonalosti, a tak změny bolí. Vymezit dokonale veškerá práva, snížit moc a 
vliv některých subjektů a přesvědčit každého o dočasnosti snížení blahobytu jako nutnosti 
ozdravení je téměř nemožné a vždy budou existovat subjekty, které najdou cestu, jak se 
obohatit na úkor jiných, vždy se vytvoří prostor pro nekalosti, přechod může bolet i nevinné. 
Liberální myšlenky jsou však potřeba, aby napomohly uvědomění si skutečných příčin 
problémů a vyvarování se dalším nekalostem, které - jak snad z tohoto článku vyznívá - pak 
není lehké odbourat. Jsou potřeba, aby interpretovaly veškeré a skutečné dopady, odkryly 
skutečnou tvář a ukázaly možnost dalších variant spolu s jejich skutečnými přínosy a oběťmi.


