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Akcelerující technologické zmìny bývají obecnì povaovány za hlavní pøíèinu postupujících globalizaèních
procesù a ekonomického rùstu. Globalizace technologií
se odráí v globalizaci trhu zboí a slueb, kapitálu, práce, technologií a informací.
NOVÁ EKONOMIKA A RÙST
Technologické zmìny lze dle Freemana èlenit do ètyø
kategorií. Nejnií øád reprezentují pøírùstkové inovace
sestávající z progresivních modifikací produktù a procesù v malém mìøítku. Vyí úrovni odpovídají radikální
inovace, které ji pøedstavují diskontinuitu, je mùe
drasticky zmìnit stávající produkty a procesy, avak jejich obvykle izolovaný výskyt nemá dalekosáhlé dùsledky pro ekonomický systém. Výjimku pøedstavují jejich
shluky vedoucí ke vzniku nových oborù èi odvìtví prùmyslu a slueb (napø. syntetické materiály nebo polovodièe.) Jetì dùleitìjím stupnìm jsou zmìny v technologickém systému, které nejen ovlivní mnoho èástí ekonomiky, ale souèasnì jsou sto generovat zcela nová odvìtví. Pro souèasnou dobu jsou pøíznaèná informaèní
technologie, biotechnologie, materiálové, energetické
a kosmické technologie. Ètvrtou a nejvyí kategorií,
skuteènì revoluèními zmìnami ve velkém mìøítku jsou
zmìny v technoekonomickém paradigmatu, jejich dùsledkem je zmìna stylu produkce (struktury nákladù
a podmínek výroby), distribuce a managementu (organizace) napøíè celým systémem. Jedná se o kreativní bouøe
destrukce, srdce teorie dlouhých vln J.A. Schumpetera.
Poznatek, e globální ekonomický vývoj se odehrává
v dlouhých vlnách trvajících zhruba padesát let, se vak
veobecnì spojuje s prací ruského ekonoma N.D. Kondratìva z dvacátých let dvacátého století, tøebae pùvodní mylenka od nìj nepochází. Byly identifikovány ètyøi
dokonèené K-vlny. Kadá vlna, jí lze rozèlenit do ètyø
fází: prosperita recese, deprese a zotavení, bývá spojena
se zvlátì významnými technologickými zmìnami  hlavními technologickými revolucemi. V pøípadì K1 se jednalo zejména o parní sílu, textilní prùmysl (pøedevím
bavlny) a výrobu eleza. V následující vlnì K2 dominovala eleznice spolu s produkcí eleza a oceli. Prosperita
vlny K3 bývá nejèastìji spojována s rozvojem energetiky a rozmachem chemického a automobilového prùmysAGRIC. ECON., 48, 2002 (3): 139–144

lu. Tìitì vlny K4 je nutno v první øadì spatøovat na poli
elektroniky, syntetických materiálù a petrochemie. Kolem
zvlátì významných technologických zmìn se shlukují
dalí inovace  v produkci, distribuci a organizaci  co
se nakonec rozíøí do celé ekonomiky. Taková difúze technologií stimuluje ekonomický rùst a zamìstnanost. Technologie samy o sobì nejsou dostateènou pøíèinou
ekonomického rùstu, nutné jsou i pøíhodné demografické, sociální, prùmyslové, finanèní a dalí podmínky. Kadá K-vlna má svou specifickou geografii. Technologické
vùdcovství v K1 náleelo Británii, Francii a Belgii, ke kterým se v K2 pøidruilo Nìmecko a Spojené státy. Tyto dvì
zemì se v následující vlnì K3 ocitly na hrotu èelných zemí
pøedstavovaných ostatními z døívìjích vùdcù a dále
výcarskem a Nizozemskem. V K4 do vedoucí skupiny
patøilo Japonsko, védsko a dalí prùmyslové zemì. Dnes
se nacházíme na prahu nové fáze vývoje svìtové ekonomiky, na patì dalí, páté vlny globálního ekonomického
vývoje, nazývanou èasto nová ekonomika.
Právì v USA se stále více prosazuje nová ekonomika,
která dosud vládla samými superlativy: nebylo inflace,
která by stála za øeè, akcie se drely celou dobu vysoko
a po dobu posledních ètyø let si udrovaly rùst vyí ne
ètyøi procenta, byla zde plná zamìstnanost a rozpoètové
pøebytky.
Nyní je ve jinak. Na trzích zboí i pracovní síly se zjevují pøízraky inflace; nyní jde pouze o to, zdali se ekonomika rychle zastaví sama od sebe, èi bude-li muset
opakovanì zasáhnout komise kontrolující americkou centrální banku (Federal Reserve Board) a urychlenì zvýit
úrokové míry.
Byl to tedy vechno jen podfuk, anebo pøeije nová
ekonomika tuto krizi? Odpovìï je jasná: pøeije a rozíøí
se po celém svìtì a nakonec se stane veprostupujícím
fenoménem, jakým se napøíklad stal ve tøicátých letech
sociální stát a silná vláda. Bude formovat nae hospodáøství a stejnì tak i nae ivoty, po celá desetiletí.
Proè? Nová ekonomika toti disponuje pìti vzájemnì
interagujícími hnacími motory: technologií a konkurenceschopností na jedné stranì a novou ekonomickou kulturou ve sféøe vlády, domácností i podnikání. Technologie
je tou nejnápadnìjí èástí: telekomunikaèní revoluce je
doslova veprostupující a íøí se mnohem rychleji, ne jak
se daøilo telegrafu nebo telefonu ve své dobì. Existuje
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i jiná informaèní revoluce, je vìzí ve schopnosti vytváøet softwarové programy, které dramaticky restrukturalizují prvotní úkoly zadání, a jde o úèetnictví, prodej
vstupenek, financování projektu, nákupy a nakonec
i zábavu. Tato èást revoluce vak zdaleka není u konce,
jsme právì na zaèátku této revoluce. Exploze kapacity
poèítaèù brzy pøinese nevídané moností, je jsou jetì
nyní mimo pøedstavu kohokoliv z nás.
Vysoká konkurenceschopnost se stává zákonem, a to
i v tìch zemích, které se jí bojí (Nìmecko, Francie, Japonsko) i jinde. Hybnými silami konkurence jsou pochopitelnì zákonitosti svìtového obchodu, který se stává díky
moderním technologiím a omezováním sociálního státu
mnohem efektivnìjím. Akcionáøi trvají na tom, aby dostali, co jim patøí. Spekulativní kapitál je komukoliv
k dispozici, a to v míøe zcela neomezené. Ke zruení chránìných trhù je tak jen malý krùèek. Nová ekonomika sice
znamená bezohlednou cestu vpøed, ale kadý, kdo je minimálnì v pozici kupce, je králem.
Tøetím hnacím motorem je nová ekonomická kultura.
Centrální banky i ministerstva financí se ji pouèily, e
stabilní ceny a zdravé rozpoèty zcela mimoøádnì pøispívají k celkové prosperitì. Dùleité rovnì je, e jednotliví
aktéøi i celé podniky obdreli zcela základní poselství ze
svìta, kde je ve moné.
Nespoléhejte na vládu, máte-li problém, vyøete si jej
sami!
Tyto pøístupy od základu zmìnily mechanismus, kterým
svìt tak dlouho fungoval: støední management, bata tradice, byl témìø zlikvidován. a jako v kadé revoluci, protagonisti statu quo byli vyhnáni. Mladí lidé chtìjí
pracovat v novì se rozbíhajících spoleènostech.
Josef Schumpeter (rodák z Tøetì u Jihlavy, neúspìný rakouský ministr financí z pøelomu století, kterému
bylo pouhých 21 let, záhy zkrachovalý bankéø a nakonec
veliký harvardský ekonom) nazval tento proces kreativní destrukcí. Ve svých úvahách poèítal s obchodem stejnì jako s mìnícími se pravidly hry èi dùleitými
inovacemi, je budou mít na trhy okující vlivy, jejich
výsledkem je to, e se ceny, hráèi i pravidla hry mìní
v celé ekonomice. V tomto procesu, kdy se staré
a unavené spoleènosti likvidují, dochá-zí k velikému pøeskupování a míení, je velice zvyuje produktivitu.
Není lepího pøíkladu Schumpeterovy kreativní destrukce ne to, co se stalo bìhem minulého desetiletí
v Americe. Ale to u není jen pøíbìh o USA. Kreativní
destrukce zasáhla nyní témìø celý svìt. Skeptici sice dále
argumentují, e konkurenceschopnost a technologie
zpùsobují spou a nièí harmonii ve spoleènosti; e vytváøejí nerovnosti a likvidují støední tøídu. Pravda je, e
nová ekonomika je tvrdá k tomu, kdo ije na náklady plátcù daní a akcionáøù. Ale taky je pravda, e energickým
lidem, kteøí byli dlouho mimo, dává veliké ance. Zajímavé je, e v USA to znamenalo plnou zamìstnanost
a zlepení hospodáøského statutu tìch nejchudích. Lidé
èasto mìní svá zamìstnání, a musí se èinit. Ale kdo by se
chtìl vrátit? Nejsou to ani rodièe, kteøí vidí velké monosti, je jsou pøed jejich dìtmi; a nejsou to ani dìti, je právì získali dostatek èasu, aby své ivoty mohly skuteènì
proít. To je také kreativní destrukce.
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Nová ekonomika dospívá. Nenabízí sice rychlou cestu
ke zbohatnutí, nenásobí míry ekonomického rùstu, a taky
se neaplikuje nijak jednodue. Nová ekonomika znamená
tìkou práci, její zázraky jsou omezené, ale opravdu skuteèné. Na mnoha místech dokázala pøevrátit doslova svìt
vzhùru nohama: Finsko se stalo centrem vyspìlých technologií, Nìmecko ponìkud zaostává, protoe zmìny jsou
èasto v této zemi zneváeny, a japonské propadající se
hospodáøství bylo zachránìno pouze jeho obrovským
technologickým potenciálem. Centrální banky a ministerstva financí ji nemohou dále vytváøet falené pocity
prosperity.
RIZIKA GLOBALIZACE
Globalizace na poèátku nového století je dvouseènou
zbraní: silným tahounem hospodáøského rùstu, rozvoje
nových technologií a rùstu ivotní úrovnì v zemích bohatých i chudých, ale je i kontroverzním procesem, který
pokozuje národní suverenitu, nahlodává místní kulturu
a tradice a hrozí hospodáøskou a sociální nestabilitou.
Klíèovou otázkou 21.století tedy je, zda budou státy
schopny udret tento proces pod kontrolou, nebo se stanou jeho obìtí.
Hospodáøské dìjiny jsou z vìtí èásti pøíbìhem expandujícího trhu: od farmy k mìstu, od kraje ke státu, od jednoho státu ke druhému. Ve dvacátém století zpomalily
rozvoj trhù dvì svìtové války a hospodáøská recese.
Nové technologie a politické tlaky po skonèení druhé
svìtové války tento rozboj urychlily. Studená válka pak
od ètyøicátých do osmdesátých let pøinutila Spojené státy pouít liberalizaci obchodu a hospodáøský rùst jako
nástroj v boji proti komunismu. Úspìch hlavních jednání
o obchodu sníil prùmìrná cla ze ètyøiceti procent v roce
1946 na ètyøi procenta v roce 1995.
Po dvou svìtových válkách vnímala Evropa hospodáøské sjednocení jako hráz proti nacionalismu. Technologie doplnila politiku. I pøed vznikem internetu klesající
ceny za komunikaci a dopravu  od tryskových letadel
po lepí podmoøské kabely a satelity  pomáhaly globálnímu obchodu. Na poèátku devadesátých let (po odeètení inflace) byl svìtový vývoz témìø desetkrát vyí ne
o ètyøicet let døíve.
Globalizace tento proces rozvíjí, ale pøinejmením
v jednom dùleitém aspektu jej opoutí. A do nedávné
minulosti byly státy vnímány jako samostatné hospodáøské jednotky propojené pøevánì obchodem. Toto vak
nyní pøestává platit. Podniky a finanèní trhy ve své produkci, marketingu a investièních rozhodnutích stále pøekonávají národní hranice (tab. 1).
Jak vyplývá z údajù washingtonského Institutu pro
mezinárodní finance, vlády buï samy, nebo prostøednictvím multilaterálních organizací typu Svìtové banky jetì v osmdesátých letech poskytovaly polovinu pùjèek 29
hlavním rozvojovým zemím vèetnì Brazílie, Èíny, Indie,
Jiní Koreje a Mexika.
O deset let pozdìji u soukromý kapitál vládní pomoc
výraznì pøevyuje. Ze soukromých zdrojù (pùjèek, dluAGRIC. ECON., 48, 2002 (3): 139–144

Tab. 1. Nejvìtí svìtové koncerny (jejich obrat ve srovnání s HDP
vybraných zemí, mld. USD, 1997)

Svìtové koncerny

Obrat

Srovnatelný HDP
(mld. USD)

General Motors
Ford Motor
Mitsubishi
Royal Dutch Shell

164
147
140
128

Thajsko 154, Norsko 153
Saudská Arábie 140
Polsko 136
Øecko 123

Wal Mart Stores

105

Kolumbie 96, ÈR 53

Pramen: Forbes Magazine

hopisù, investic do akcií i pøímých investic) pøiteklo
v roce 1999 do tìchto 29 zemí u 136 miliard dolarù oproti
22 miliardám ze zdrojù vládních.
Za boomem stojí stále vìtí pøesvìdèení nadnárodních
firem, e mnoho trhù je u nyní vskutku globálních. Ve
snaze být pøítomny na co nejvìtím poètu národních
trhù, spoleènosti se pokouejí vyuívat jednak efektu
velkovýroby (economy of scale) a jednak být v èele technologických zmìn, k nim mùe nyní docházet takøka kdekoli na svìtì.
Korporace navíc nyní stále více organizují výrobu globálnì, konstrukce, výroba a montá se realizují v mnoha
rùzných zemích. O vyí trby a zisky ovem neusilují jen
nadnárodní podniky, nejsou tedy jediným tahounem
globalizace. Motorem jsou i vlády. Jedním z indikátorù
potvrzujících toto tvrzení je i neutuchající snaha o vytvoøení jednotného trhu v Evropì. Ta je odrazem obecného
pøesvìdèení, e evropské podniky budou mít problémy
obstát na globálních trzích, pokud budou zamìøené na
izolované národní trhy. V pøípadì chudích zemí je toho
nejlepím dùkazem jejich snaha o vstup do Svìtové obchodní organizace. Od roku 1995 se k této mezinárodní
organizaci pøipojilo osm zemí  Bulharsko, Ekvádor, Estonsko, Kirgizstán, Lotysko, Mongolsko, Panama a Èína. Dalích dvaatøicet státù o pøijetí usiluje. Motivem je
víra, e globální obchod a investice mohou pomoci hospodáøskému rozvoji poskytováním nových produktù, technologií a manaerských schopností. Není to
ádný mýtus. Úspìch státu závisí v první øadì na schopnostech lidí, úèelnì vynaloených investicích a vládní
politice. Pomoci vak mùe zapojení do irí svìtové ekonomiky.
Kdy je tedy globalizace tak skvìlá, proè je tedy tak
riskantní? Odpovìï se skrývá v tom, e dva problémy by
mohly neutralizovat její potenciální pøínosy. Prvním je
hospodáøská nestabilita. Globální ekonomika by mohla
být náchylná k mnohem bolestivìjím cyklùm rùstu
a poklesu ne ekonomiky národní. Teoretický pøedpoklad, e mezinárodní obchod a investice vedou k rùstu
ivotní úrovnì, platí jen v pøípadì, pokud je s investicemi
nakládáno správnì a obchodní tok není jednosmìrný.
Asijská krize vyvolala otázky spojené s obìma faktory.
Na poèátku devadesátých let Asie vzkvétala, protoe tam
smìøoval silný proud zahranièního kapitálu v podobì
úvìrù, pøímých investic do podnikù a i nákupu akcií místAGRIC. ECON., 48, 2002 (3): 139–144

ních firem. Zvýená asijská poptávka vak pomohla pøedevím Evropì, Japonsku a Spojeným státùm, kterým
výraznì stoupl vývoz. Tento boom se zastavil v polovinì
roku 1997, kdy vylo najevo, e výsledkem je nerozváná
investièní politika vlád a pøehnaný optimismus, e velká
èást investic byla promrhána nebo investována do nepotøebných podnikù, kanceláøských budov a bytù.
Asijská krize nepøerostla v krizi globální jen díky neuvìøitelné síle americké ekonomiky. Její neutuchající rùst
pomohl zbytku svìta zvýenou poptávkou. Obchodní
deficit Spojených státù vzrostl od roku 1996 ze 129 miliard dolarù na 330 miliard dolarù v roce 1999. Svìtová
ekonomika, jak u nìkolikrát øekl americký ministr financí
Lawrence Summers, letí jen s jedním motorem, také vak
varoval, e to nejde do nekoneèna.
Nejvìtím nebezpeèím je, e svìt se stává stále závislejím na americké prosperitì a pøípadné zpomalení rùstu
èi recese  vlivem poklesu akciového trhu, ztráty spotøebitelské dùvìra nebo vyích úrokových sazeb  by
mohlo zpùsobit mezinárodní propad. Pøestoe je globalizace vìtinou spontánním procesem, jetì to neznamená, e je procesem vdy nevyhnutelným nebo zcela
nezvratným. Vlády mohou více èi ménì chránit místní prùmysl a zamìstnance proti dovozùm nebo diskriminovat
zahranièní investory. Pokud tak bude postupovat jen
nìkolik zemí, jejich odpor bude mít jen nepatrný vliv. Globální kapitál a obchod pùjde tam, kde bude vítán, kde
bude moci vydìlávat. A to je právì tato logika, která pøesvìdèila tolik zemí, aby globalizaci pøijaly. Pokud tak neuèiní, udìlají to státy jiné. Posuzováno tímto hlediskem,
vìtina vlád je pøesvìdèena, e pozitiva globalizace pøevaují nad negativy.
Technika a toky informací, lidí a zboí pøes hranice transformují základní lidské úsilí zpùsobem, který teprve nabírá
na intenzitì. Pravdìpodobnì poprvé od konce druhé svìtové války a od pøíchodu atomového vìku lidé v rùzných
zemích intenzivnì cítí, e budoucnost probíhá právì teï,
e formy, které budou v následujících desítkách let
a stoletích urèovat lidský ivot, práci a zábavu, budou
odlévány v nadcházejících týdnech, mìsících a letech.
Revoluce v lidské èinnosti probíhá od vìdy po ekonomiku, od politiky po zpùsoby válèení. Biologie a její technické uplatnìní aspiruje na to, aby se pro 21.století stala
tím, èím fyzika pro století dvacáté: fundamentální vìdou
dne, kdy bude moné dosahovat obrovského pokroku,
ale objeví se i závané etické otázky. Vìdci u brzy budou schopni prodlouit produktivní ivot klonováním
èlovìka a perfektními transplantacemi orgánù. Ale mìli
by to dìlat? Tímto druhem otázek bude vbrzku i v daleké
budoucnosti pohlcena politika po roce 2000.
Spojené státy mají na poèátku nového století na dosah
ruky dlouhý hospodáøský boom. Období, v nìm se aplikace nových technologií, kreativní investování a vývoj
produktù spojují se zvyující se produktivitou pracovní
síly a vytváøí doèasnou hráz proti prchavému cyklu rozvoje a úpadku podnikání. Rozkvìt se vak netýká jen
Ameriky. I dalí èásti svìta se mìní vlivem rozvoje obchodu, který roste dvakrát rychleji ne svìtová prùmyslová
produkce, v dùsledku závratného pøílivu pøímých zahraniè141

Tab. 2. Jak globalizace zmìnila svìt
 Hodnota svìtového exportu dosáhla sedni bilionù dolarù, to je 21 procenta svìtového HDP. V edesátých letech to bylo
17 procent z mnohem meního HDP.
 Pøímé zahranièní investice 400 miliard dolarù v roce 1997 jsou reálnì sedmkrát vyí, ne byly v prùmìru v sedmdesátých
letech.
 Prùmìrný denní obrat na svìtových devizových burzách stoupl loni na 1,5 bilionu dolarù z 1020 miliard v sedmdesátých letech.
 Mezinárodní bankovní pùjèky stouply v polovinì devadesátých let na 4,2 bilionu z 265 miliard v roce 1975.
 Poèet turistù cestujících do ciziny se od roku 1980 více ne zdvojnásobil zhruba na 600 milionù lidí roènì.
 Lidé protelefonovali v roce 1996 s cizinou 70 miliard minut proti 33 miliardám v roce 1990
Pramen: Human Development Report 1999

ních investic, které v roce 1999 dosáhly 120 miliard dolarù,
zatímco v roce 1990 to bylo jetì 24 miliard dolarù.
Hospodáøská síla globalizace, hnaná motorem angloamerického kapitalismu, a omezení suverenity, na nìm
se dohodly sociální státy Evropské unie, sníí význam
národních hranic a omezí síly národního státu (tab. 2).
Vyèerpávání pøírodních zdrojù
Je pravdìpodobné, e pøíèinou nejvìtích hrozeb globální stability budou sniující se zásoby pøírodních zdrojù v rozvojových zemích, kde z 95 procent dochází k populaènímu rùstu. Bývalý prezident B. Clinton ji pøed èasem øekl, e budoucí bezpeènostní politika Spojených
státù bude brát zøetel nejen na nukleární potenciál Èíny
a Indie, ale také na jejich vliv na globální zneèitìní ivotního prostøedí.
Pøíèinou budoucích válek o zdroje by se mohly stát
i komodity jako tøeba rybí maso. Rybolovu se na svìtì
nejvíc vìnuje Èína, která roènì zpracuje sedmnáct milionù tun ryb, a Japonsko s osmi miliony tun roènì. Jejich
úlovky se vak rapidnì sniují. Kadých deset let navíc
Èína zlikviduje est procent svého lesního porostu, Indonésie dokonce dvojnásobek. Konflikty tedy budou
napøítì vyvolávány spíe ne ideologií nerovnomìrným
rozvojem a nouzí.
Globální spotøeba dosáhla v roce 1998 hodnoty 24 trilionù dolarù, uvádí Fond populace pøi OSN. Nejbohatích dvacet procent lidí na svìtì pøitom spotøebovalo
66krát více zdrojù a zboí ne nejchudí pìtina.
V subsaharské Africe v posledních dvaceti letech nastupuje do základních kol stále ménì dìtí. Ve státech
s nízkými a støedními pøíjmy nastupuje do kol druhého
stupnì jen polovina dìtí v pøísluném vìku. UNICEF
uvádí, e tøicet procent obyvatelstva v nejchudích zemích ije za ménì ne jeden dolar dennì. V deseti afrických zemích je tento ukazatel dokonce dvojnásobný
i vyí.
Demografický vývoj
Nejvýznamnìjí zmìny, které ovlivní i budoucnost, se
týkají svìtové populace, která vstoupila do nového milénia v poètu pøevyujícím est miliard lidí. V roce 2050
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by vak toto èíslo mìlo být o dalí tøi miliardy vyí. Za
posledních padesát let také vzrostl prùmìrný vìk ze ètyøiceti esti na edesát est let. Rùst americké populace
bude v pøítích letech zpùsoben sniováním poètu úmrtí
v dùsledku kvalitnìjí lékaøské péèe. Dalím zdrojem rùstu budou pøistìhovalci. Stárnutí populace ve Spojených
státech, v Japonsku a v západní Evropì bude v následujících desetiletích zvyovat tlak na radikální zvyování poètu imigrantù. Nárùst populace v nejchudích
svìtových oblastech, kde je ètyøicet procent lidí mladích patnácti let, se stane nevysychajícím zdrojem pracovní síly. Hostující pracovní síla tvoøí v souèasnosti
dvì procenta svìtové populace a svým domácím zemím
pøináí kadý rok zhruba sedmdesát miliard dolarù. Obì
tyto reálie budou nadále exponenciálnì rùst.
ASYMETRIE GLOBALIZACE
Cílem hospodáøského rozvoje je vytvoøit podmínky
umoòující lidem, aby ili dlouhým, zdravým a èinorodým
ivotem.
Kdy ovem vliv trhù sahá tak daleko, e urèuje sociální a politické dìní, pøíleitosti a plody globalizace jsou
èasto rozdìleny nespravedlivì a nerovnì: moc a bohatství se soustøeïuje ve vybrané skupinì lidí, národù
a nadnárodních spoleèností, zatímco ostatní jsou odsunuti na okraj, prohlauje zpráva agentury Program OSN
pro rozvoj (PNUD).
Výsledkem je absurdní a nebezpeèná polarizace uvnitø
národù a mezi národy. Lidé a národy zavrhnou svìtovou
integraci a závislost, jestlie jim nic nepøinese a naopak
zvýí jejich zranitelnost. Porostou izolaèní tlaky v ekonomice, politice a kultuøe (tab. 3).
Tab. 3. Jak se dìlí plody rùstu
Poèet zemí podle roèního rùstu
HNP na obyvatele
v letech 19801997
Rùst pøes ètyøi procenta

20

Rùst tøi a ètyøi procenta

13

Rùst nula a tøi procenta

79

Dlouhodobý pokles

59

Pramen: Svìtová banka, UNCTAD
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Zpráva o lidském rozvoji zjiuje, e více ne osmdesát
státù je dnes chudích ne pøed deseti lety. Nejde jen
o zaostalé africké zemì, ale také o východní Evropu, kde
dolo k poklesu pøíjmu na hlavu. Témìø dvì miliardy lidí
ivoøí o jednom dolaru dennì. Na horní pìtinu svìtového obyvatelstva ijící v bohatých zemích pøipadá 86 %
svìtového HDP, 82 % vývozních trhù, 68 % pøímých zahranièních investic a 74 % telefonních linek. Na dolní
pìtinu lidstva v chudých zemích zbývá v kadé kategorii
asi jedno procento. Z celkového objemu pøímých zahranièních investic do rozvojových zemí a do støední
a východní Evropy lo v letech devadesátých víc ne 80
% pouze do 20 státù, ale hlavnì do Èíny.
Majetková nerovnost se enormnì zvìtuje. Zpráva
o rozvoji lidstva 1999, pøipravená Rozvojovým programem
OSN, uvádí, e propast mezi nejchudí pìtinou svìtové
populace a dvaceti procenty nejbohatích lidí se prohloubila na ètyøiasedmdesát ku jedné. V roce 1990 èinil tento
pomìr edesát ku jedné a v roce 1960 to bylo tøicet ku jedné. Chudí pøitom nejsou chudí (pod urèitou úrovní se u
prostì nedá ít), ale bohatí nadále bohatnou a je jich stále
více. Dvì stì nejbohatích lidí svìta zdvojnásobilo svùj
majetek, který loni èinil víc ne jeden bilion dolarù. Kdyby
byla na jejich jmìní uvalena jednoprocentní daò, byl by
dostatek penìz na bezplatné kolní vzdìlání pro vechny
dìti na svìtì (78 miliard dolarù roènì)  tab. 4.
Narùstající vlna fúzí soustøeïuje monopolní hospodáøskou moc v megakorporacích a ovlivòuje volnou soutì.
Odstraòování chudoby u vak není povaováno za
nemyslitelné jako pøed nìkolika lety. Dokonce i slovo chudoba je rozvojovými specialisty zatlaèováno do pozadí,
protoe navozuje zdání podøadnosti lidí, kterých se týká.
Odborníci dávají pøednost výrazu vydìlení, který odkazuje na meninu èekající na svou pøíleitost. Také vydìlení jsou rozdìlováni na pøíjmovì chudé a lidsky chudé,
co vyjadøuje poznání, e nedostateèné pøíjmy nejsou jedinou pøekákou pro lidi, kteøí chtìjí vést alespoò trochu
sluný ivot. Takové vìci, jako je èistá voda, kanalizace,
zdravotnictví a vzdìlávací systém, jsou dùleitými pøedpoklady pro zvyování ivotní úrovnì lidí.
Tab. 4. Hrubý domácí produkt na obyvatele (vybrané zemì,
USD, v cenách roku 1980)
HDP na obyvatele
v USD
USA

1900

1992

4 096

21 558

HDP na obyvatele
v USD
Argentina

1900

1992

2 756

7 616

Japonsko

1 135

19 425

ÈSSR

1 729

6 845

Nìmecko

3 134

19 351

Maïarsko

1 682

5 638

Rakousko

2 901

17 160

SSSR

1 218

4 676

Austrálie

4 299

16 237

Èína

652

3 098

V. Británie

4 593

15 738

Indie

625

1 348

Finsko

1 620

14 646

Bangladé

581

720

850

10 010

J. Korea

Pramen Angus Maddison, Monitoring The World Economy 18201992. Development Centre of OECD, The Economist
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Jednoduchým mìøítkem, jak se v zemi nebo svìtadílu
daøí v tomto boji, je pøíjem na hlavu (který se od roku 1960
zdvojnásobil navzdory skuteènosti, e se zdvojnásobil
i poèet obyvatel zemìkoule), gramotnost obyvatelstva,
úmrtnost kojencù a prùmìrná délka ivota. Vechny tyto
údaje vykazují zlepení.
ZÁVÌR
Pojetí globalizace je rùzné, nìkdo její smysl chápe jako
spásné propojování svìta od jednoho spoleèného celku, jiný naopak zdùrazòuje rùznost, kterou tato vzájemná
provázanost odhaluje a kterou je tøeba zachovat. Problém
globalizace je natolik komplexní a komplikovaný, e se pøi
debatách a sporech o ní diskutující málokdy shodnou na
tom, co vlastnì mají pod tímto pojmem na mysli. Pøesto
lze vystopovat nìkolik hlavních motivù, které pomìrnì
pøesnì vystihují její dimenzi.
Ekonomický rùst
A u se intelektuálové, politici èi nevládní organizace
pøou jakkoliv, v jednom se víceménì shodnou: globalizace je pøedevím ekonomický jev.
Na zaèátku sedmdesátých let se kapitalismus, zaloený na trním hospodáøství, dostává do nové fáze. Otevírají se nové trhy a díky dokonalejí dopravì se zrychluje
pohyb zboí po celé planetì. Poèítaèe k tomu pøidávají
i monost rychlého pøesunu penìz. Pøevést bìhem pár
minut miliardové sumy mezi nìkolika zemìmi a kontinenty u není problém.
Toky zboí a penìz se jako vlákna pavuèiny proplétají
po celém svìtì a vytváøejí jeden velký globální trh. Uspìt
na nìm znamená odhodit hrdou národní nálepku a budovat nadnárodní spoleènosti, které jediné dokáou naplno vyuít monosti nového jednotného trhu. Poslední
desetiletí, nìkdy oznaèované jako desetiletí fúzí, je
nejlepím dùkazem tohoto trendu.
To ve s sebou nese mnoho pozitivního: roste kvalita
a nabídky zboí, klesají výrobní i prodejní ceny, vznikají
nové pracovní pøíleitosti, zvyuje se ivotní úroveò.
Pøívìtivá tváø ekonomické globalizace má ale i svoji odvrácenou stránku: svìtová ekonomika je náchylnìjí
k neèekaným výkyvùm  krize asijská, ruská a brazilská
jsou jenom tøi pøípady z mnoha. V elektronické penìní
síti toti kolují biliony dolarù, které ne vdy najdou to nejlepí uplatnìní.
Dalím je klíèová role nadnárodních firem v globálním
hospodáøském systému, která s sebou zcela zákonitì
nese i monost zneuití jejich ekonomické moci. To se projevuje nejen v monopolních praktikách (v poslední dobì
pøípad Microsoft), ale i tlakem na politiky.
Sociální asymetrie
Ekonomická globalizace má vak negativní dopady
i jinde  pøedevím v sociální oblasti. Z nebývalého ekonomického rùstu, který svìt zaívá v posledních dvaceti
letech, toti nemají uitek úplnì vichni.
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Plody rùstu sklízejí pøedevím zemì, které se tìm chudým vzdalují jetì více ne kdykoliv pøedtím. To není vìta
z propagandistického letáku odpùrcù globalizace. Podobnými slovy hodnotí proces distribuce bohatství ve svých
oficiálních dokumentech i Mezinárodní mìnový fond.
Do oficiální øeèi fondu a dalích mezinárodních organizací se u dávno dostaly vìty o bohatém Severu a chudém, nemoci zachváceném Jihu a o zvìtující se propasti
mezi obìma póly. Ekonomická propast neroste jen ve
vztahu bohatých a chudých zemí. Stejný trend sociologové a ekonomové sledují i uvnitø jednotlivých zemí.
Napøíklad v USA je prùmìrný pøíjem dìlníka v prùmyslu
a tøistakrát nií ne pøíjem pièkového manaera. Pøed
dvaceti lety byl tento pomìr o polovinu mení.
To mimo jiné potvrzuje skuteènost, k ní dospìla øada
zahranièních výzkumù: globalizace pøeje vzdìlaným, velmi pruným a pøizpùsobivým lidem, kteøí bleskovì vyhodnocují informace a dokáou s nimi úèelnì naloit.
Naopak lidé, kteøí jsou odsouzeni k více èi ménì kvalifikované manuální práci, z globalizace nemají prakticky nic.
Jsou toti témìø okamitì nahraditelní levnìjí pracovní
sílou v zemích Jihu.
Ekologie
Prudký hospodáøský rùst, který z velké èásti táhnou
obrovské nadnárodní kolosy, zatìuje nejen sociální systém, ale i ivotní prostøedí.
Ekologové po celém svìtì upozoròují na neetrné èerpání neobnovitelných zdrojù a nièení pøirozených ekosystémù na vech úrovních: od regionální a po
planetární. A to èasto nejen proto, e tradièní zemìdìlská kultivace krajiny musí ustoupit velkým výrobním
halám a skladùm, infrastrukturám.
Globální ekonomika je zcela nepøedstavitelná bez dokonale fungující dopravy. Právì ale také pøírodì nejvíce
kodí ve vodì, ve vzduchu i na soui. Jedinou cestou, jak
z tohoto kolotoèe vystoupit, je podle ekologicky zamìøených sociologù a filozofù vìtí ekologická gramotnost
(vìdomí souvislostí symbiózy èlovìka a jeho okolí), která postupnì donutí velké firmy a celou globální vesnici ke zmìnì chování.
Informaèní demokracie
Se íøením ekologické gramotnosti souvisí i poslední
motiv globalizace  informaèní demokracie. Svìtová poèítaèová sí otevøela dosud nevídané monosti pro íøení informací, vzájemnou komunikaci, diskusi a propojování názorovì blízkých skupin. Ve virtuální elektronické krajinì se tak vytváøí prostor jakési novodobé agory, na ní dochází k problematickému boji o budoucnost
globální spoleènosti.

Jednotlivé uzly, které se v internetové tkaninì tímto
zpùsobem vytváøejí, jsou základem právì vznikající informaèní demokracie, jejím nejdùleitìjím rysem je daleko
jemnìjí dìlení moci. Internetová sí vytváøí alternativní
body moci, jejich intenzita se neustále mìní. Napìtí, které tu vzniká, bude èasem hlavním hybným momentem celé
spoleèenské struktury. Otevøenost (internetových uivatelù neustále pøibývá) této globální struktury a rozdrobení na témìø nekoneèné mnoství uzlù pøitom
znemoòuje její uzavøení, svázání sil smìrem k centru, jinými slovy: novou totalizaci.
Rozvoj informaèní demokracie v posledních deseti letech má za sebou u i první výsledky: vynucenou reformu øady mezinárodních organizací a zvýený tlak na
regionální øízení a správu státu. Jediným dosud viditelným záporem je víceménì svobodné íøení extrémních
a xenofobních dogmat po síti. Ty ovem ádná  ani informaèní  demokracie nemùe nikdy zcela vytìsnit.
Co globalizace pøináí pozitivního
 roste nabídka a kvalita zboí i slueb,
 klesají výrobní i prodejní ceny,
 vznikají nové pracovní pøíleitosti,
 zvyuje se ivotní úroveò,
 irí a svobodnìjí pøístup k informacím,
 roziøují se monosti komunikace.
Problémy globalizace
 svìtová ekonomika je náchylnìjí k náhlým kolapsùm,
 rozdíly mezi bohatým Severem a chudým Jihem jsou
obrovské s moností dalího prohlubování,
 v chudých zemích je hladu, nemocí a válek více ne døíve,
 roste ekonomická, ekologická a politická migrace
 v rozvinutých zemích se prohlubují rozdíly mezi nejvyími a prùmìrnými pøíjmy,
 zvyuje se ekonomický a politický vliv nadnárodních
spoleèností,
 zhoruje se ivotní prostøedí.
Pøípadné øeení negativních vlivù globalizace
 regulace nìkterých aktivit nadnárodních spoleèností,
 omezení spekulativních tokù kapitálu,
 zdanìní kapitálových pøevodù a jejich zdroje následnì
uít pro ekonomické a sociální úèely v chudých zemích,
 reorganizace mezinárodní finanèní instituce (MMF, SB)
a substituovat je novým uspoøádáním i aktivitami,
 zpøísnit a v praxi realizovat pravidla pro ochranu ivotního prostøedí a ekonomický rùst sladit s principy trvalé udritelnosti.
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