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A bstrakt

Unifikace ohraničeného prostoru lokálními vládci v kombinaci se snížením přepravních 
nákladů vedla k propojení světových hospodářských struktur. Výsledkem bylo zmapování 
světa. To umožňovalo nakupovat tam, kde je nejlevněji a prodávat tam, kde zaplatí nejvíce, ať 
už je to kdekoliv na světě. Důsledkem byla extrémní dělba práce a pohyb zboží po celém 
světě. Globallizace posílila moc nadnárodních společností a oslabila moc státu. Globalizace, 
proces budování obchodních struktur, výrazně ovlivnil práci globálních politických institucí, 
zejména IMF, WB a WTO. Tyto instituce pak působily zpětně na proces globalizace. 
Zásadním důsledkem globalizace jsou rovněž změny v sociálním uspořádání a ve způsobu 
budování vlastní identity jednotlivce.

Monarchs unifícated their areas. Then, when removing o f goods and people became cheap, 
the world trading structures were conected. Results o f this processes were charting of the 
world. It caused, that goods and services could be bought from cheapest traders and then 
could be sold to the best paying consumers, wherever all o f the world. It caused, that work 
was extremly distributed and goods were moving from one part o f the world to the another for 
very long distances. Globalization bring power to corporations but on other hand transform 
powerfull national states to powerless political units. Globalization, process o f trade- 
structures building, strongly influanced work o f global political institucions, mainly IMF,
WB and WTO. These institucions influanced process o f globalization backward. Next 
important consequence o f the globalization are changes in social stratification and in identity 
selfbuilding processes.

Prolog

Nedávno byly velikonoce a já jsem dostal čokoládové vajíčko. Kakaové boby, 

jež byly zpracovány v Itálii na čokoládu, byly vyprodukovány v nějaké z rozvojových 

zemí. Uvnitř vajíčka byla figurka dinosaura, která nesla značku čínské výroby. 

Staniol, do nějž bylo vše pečlivě zabaleno, byl pokreslený od Hollywoodských 

producentů odkoupeným motivem filmu Jurský park. To malé vajíčko, symbol 

křesťanské tradice, sjednocovalo práci lidí, kteří se od sebe lišili pravděpodobně 

barvou pleti i kulturou. Pocházeli ze čtyř naprosto odlišných zemí, které si jsou 

vzájemně vzdálené tisíce kilometrů. Ze své pozice sice nedovedu objektivně 

posoudit, nakolik je  čokoláda v pomalovaném staniolu adekvátním symbolem 

znovuzrození Ježíše Krista, avšak určitě bych se nebál poznamenat, že tohle vajíčko 

bylo přímo ztělesněným symbolem globalizace.
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1. Úvod

Globalizace je flexibilní pohyb plodící efektivitu. Pohyb, který sjednocuje a 

zároveň rozděluje. Je to proces, který přizpůsobivým dává prostředky umožňující 

dosud nevídaný rozlet, zatímco těm méně adaptibilním svazuje nohy tím, že je 

připravuje i o to málo, co doposud měli. Je to neplánované dítě industriálni 

společnosti, které v dnešních dnech dosahuje dospělosti a začíná ovlivňovat takřka 

všechny činnosti téměř všech lidí na světě.

Nacházíme se v epoše postmoderní společnosti, kdy díky novodobým lidským 

technologiím využívajícím odhalené zásoby fosilních paliv záleží čím dál tím méně na 

vzdálenosti. Byla to právě vzdálenost a neschopnost člověka ji překonat, co 

oddělovalo po celá tisíciletí lidské komunity, města, země a kontinenty. Představíme- 

li si globalizaci jako určitý trend, pak jednotlivé objevy zdokonalující schopnost 

překonávat vzdálenost jsou hodnotami jeho funkce. Nejprve se člověk vyhoupl na 

hřbet zvířete, pak objevil kolo a loď, následně zkonstruoval parní stroj a tak to šlo dál 

přes spoustu dílčích objevů jako benzinový motor, letadlo, telefon, radiové vlny či 

počítačový procesor. To všechno jsou prostředky, které ve dvacátém století 

mnohonásobně urychlily vzestup trendové funkce globalizace. Konkrétněji, tyto 

prostředky srazily náklady na přepravu zboží a služeb na minimum. Transakce, které 

dříve mohly probíhat pouze tváří tvář, je dnes možné realizovat v odstupu tisícovek 

kilometrů.

Globalizce umožnila v mnohých ohledech nakupovat tam, kde nám prodají 

nejlevněji a prodávat tam, kde nám zaplatí nejvíce, ať už je to kdekoliv na světě. Na 

první pohled je to možnost maximalizovat efektivitu a tím pádem i výkon světové 

ekonomiky. Avšak podíváme-li se na věc pod drobnohledem, zjistíme, že v uceleném 

systému, jehož produktem by měla být výhradně prosperita, existují neustále se 

zvětšující trhliny. Ulrich Beck tuto situaci zachycuje jako prosperitu, která s sebou 

přináší stále rostoucí rizika. Tedy čím vyšší je globální materiální prosperita, tím větší 

jsou globální rizika. Avšak neopomíná zdůraznit, že narůstající rizika jsou mezi 

obyvatelstvo naší planety rozdělována mnohem rovnoměrněji, než-li zisky ze 

zmiňované prosperity. (Beck 2004:47)
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V následující práci se pokusím předvést globalizaci v širších souvislostech a dát 

jí konkrétnější podobu prostřednictvím příkladů jejího ztělesnění, působení a dopadů. 

Implicitně chci také poukázat na skutečnost, že globalizace se projevuje na národní 

(lokální) a mezinárodní (globální) úrovni dosti odlišně.

Zabývat se budu přeměnou obchodních struktur, vznikem nového typu 

ekonomiky a důsledky těchto změn pro světový pracovní trh.

Rovněž bych rád odkryl skutečnost, že i toliko kosmopolitní a všeobecný jev 

jakým je globalizace, má své zcela konkrétní politické aktéry. Jejich poodhalením se 

budu snažit prokázat, že rozšiřované a často slýchané teze o nezvratitelnosti, 

samovolnosti a nekontrolovatelnosti současné podoby globalizace mají i své méně 

proklamované antiteze. Není se však čemu divit. Pokud bychom totiž globalizaci 

považovali za kontrolovatelný a někým kontrolovaný proces, pak bychom nutně 

museli dospět k názoru, že ten někdo je do určité míry odpovědný za osudy všech 

těch lidí, jejichž životy globalizace nějakým způsobem ovlivňuje či může ovlivnit. A je 

velmi nepravděpodobné, že nějaký člověk, byt’ s takovou mocí, by si byl ochoten tuto 

obrovskou odpovědnost připustit a měl zájem se za důsledky svých rozhodnutí 

zodpovídat lidem z celého světa.

Dále se budu zabývat změnami ve společenském uspořádání v nejvíce 

globalizovaných společnostech a nakonec bych rád popsal důsledky globalizace (a 

s ní souvisejících procesů) v socio-kulturní sféře v kontextu identity člověka jakožto 

jednotlivce. V této oblasti globalizace přináší opět nové vývojové trendy, které jsou 

v různých společnostech a v jejich různých vrstvách různě zřetelné. Jisté však je, že 

čím více jsou dané společnosti do globalizace vtaženy, tím zřetelnější tyto změny 

jsou.

Základní oporou mi bude obecné pojetí procesu globalizace sociologa 

Zygmunta Baumana, koncept vzniku nové ekonomiky od ekonoma Roberta Reicha a 

v neposlední řadě dílo ekonoma Josepha Stiglitze, který se pokusil svým příspěvkem 

„Jiná cesta k trhu“osvětlit potemnělé procesy odehrávající se ve významných 

globálních politických institucích.

Nemohu si nárokovat postihnout toto jedinečné téma na dvaceti pěti normo 

stranách v jeho absolutní komplexnosti, avšak to není ani mým cílem. Mým cílem je 

vytvoření na stručnosti a přehlednosti založeném obrazu,v němž poukáži na 

vzájemné vztahy nejzávažnějších aspektů ekonomického, politického a sociálního 

uspořádání globalizovaného světa.
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2. Nová ekonomika

2.1 Vznik národního státu a rozvoj obchodu

Z textu Zygmunta Baumana „Bitva o m a p y (Bauman 1999:41) je zřejmé, že 

rozkvět obchodu, budování národních států a boj o moc spolu pevně souvisí. Chtěl-li 

někdo v určité oblasti uplatňovat nástroje své moci, musel tento prostor ze všeho 

nejdříve důkladně zmapovat. Čím přesněji věděl, kde se jeho potenciální poddaní 

nacházejí a co dělají, tím větší byla jeho šance dosáhnout stavu, kdy jim bude 

vládnout. Avšak než-li poznat jedinečnost všech systémů v daném prostoru a 

sledovat jejich neustálý vývoj, je snazší obyvatelstvo v dané lokalitě určitým 

způsobem sjednotit a následně standardizovat. Z tohoto důvodu začaly vznikat 

kartografické úřady, všemožné státní registry a zákony, ale také snahy o 

standardizaci místních měr1.

Tento proces vyvrcholil v podobě systematicky uspořádaného národního státu 

vybaveného policejními složkami. Jejich prostřednictvím v dokonale zmapovaném 

prostoru vymezeném ustanovenými hranicemi stát dohlíží na dodržování 

standardizovaných norem, které jsou zaneseny v paragrafech nejrůznějších sbírek 

zákonů. Na tomto procesu měli rovněž značný zájem právě obchodnici. Jejich práce 

byla na takto kontrolovaném prostředí závislá. V prostředí s jednotným jazykem, 

měnou, nebo aspoň institucemi ustanovující vzájemný vztah směným kurzem, a 

jednotnými státní mocí vynutitelnými zákony odpadá všechno to, co dříve obchod 

mezi vzdálenějšími oblastmi tolik komplikovalo. V takovémto prostředí pak zbývá už 

jen překonat poslední překážku, kterou je vzdálenost. Schopnost člověka překonávat 

vzdálenost byla rozhodujícím mezníkem začátku procesu postupné přeměny 

„lokálních“ společností ve společnosti „globálni.“ V tomto okamžiku bylo vše 

připraveno pro vznik „hospodářské globalizace“.

2.2 Úvod do protekcionismu

V devatenáctém století začaly být díky vzestupu lidské techniky úspěšně 

překonávány velké vzdálenosti, tedy ona poslední překážka mezinárodního obchodu.

1 O vypořádávání se s rozdílnými měrnými a obchodními jednotkami viz Bauman 1999:42
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Avšak v období jeho rozkvětu začaly být čím dál tím více zřejmé vlivy zvýšeného 

množství importovaného zboží na jednotlivé národní ekonomiky. Dovoz levnějšího 

zahraničního zboží sice znamenal pro občany ušetřit při nákupu, avšak pro domácí 

výrobce těchto druhů zboží to znamenalo hůře se prosadit na domácím trhu a 

chudnout. Pokud tímto způsobem přichází o konkurenceschopnost jen malá část 

domácích výrobců, stále můžeme mluvit o převažujících společenských výhodách.

Ty plynou z nižší ceny importovaného zboží a ze zvýšené motivace domácích 

výrobců pracovat efektivněji. A ti výrobci, kteří nejsou schopní importovanému zboží 

konkurovat vůbec, se mohou přeorientovat na pro danou zemi perspektivnější 

výrobní odvětví. Potom má importované zboží funkci lacině získaných vstupů, díky 

kterým se mohou domácí výrobci zaměřit výhradně na tu nejvýnosnější část 

výrobního procesu, respektive mohou produkovat jen to, k čemu jsou v jejich zemi 

nejpříznivější podmínky.

Problém však nastává tehdy, když se do dané země začne dovážet takové 

zboží, které úspěšně konkuruje většině výroby dané země. V takovém případě 

obyvatelé (konzumenti i výrobci) této země nakupují laciné zahraniční zboží, zatímco 

domácí podniky již nenacházejí odbyt pro své výrobky, a tak postupně krachují a 

propouštějí své zaměstnance. Jelikož takováto země pak více dováží, než-li vyváží, 

její obchodní deficit závratně narůstá. Po nějakém čase se po zemi začne šířit 

nezaměstnanost a chudoba, přičemž tato země už nemá ani prostředky (ať už zlato, 

devizy či naturálie) potřebné na nákup „levného“ importovaného zboží. Tímto 

způsobem může masivní import paralyzovat a následně rozložit hospodářství dané 

země.

Robert Reich popisuje, jak si této hrozby začal být v druhé polovině osmnáctého 

století vědom první americký ministr financí, Alexandr Hamilton. Začal totiž zavádět 

cla na dovážené výrobky, přičemž domácí průmyslovou výrobu podporoval státními 

subvencemi. Zpočátku musel čelit tlaku farmářů z jihu, kteří takto byli kvůli vysokým 

clům donuceni začít kupovat dražší stroje. Avšak Hamilton si byl vědom skutečnosti, 

že bez státní podpory americký průmysl, jež byl v té době ještě v plenkách, nebude 

schopný nikdy dospět. K vybudování moderních efektivních a tím pádem 

konkurenceschopných výrobních hal byly potřeba značné prostředky. Prostředky, 

které by za tehdejší situace americké průmyslové podniky nebyly bez státní podpory 

schopny vydělat právě kvůli již dospělé evropské konkurenci. (Reich 1995: 30)
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Takto nastartoval Hamilton proces vzniku obřích amerických průmyslových 

korporací, které v první polovině dvacátého století získaly dominantní postavení na 

světových trzích. Protekcionistická opatření tehdy spolu se spojenými státy však 

začaly používat všechny průmyslové země s výjimkou Anglie1.

Země, které začaly protekcionismu hojně využívat v něm nalezly výborný 

prostředek, jak si vylepšit svou hospodářskou situaci na úkor ostatních. Avšak tento 

optimistický pohled se vytratil v okamžiku, když domácí producenti narazili na tatáž 

opatření v cizích zemích, v nichž chtěli prodávat své vlastní výrobky.

Zamyslíme-li se nad touto skutečnosti, musíme nutně dospět k názoru, že pro 

každou zemi by teoreticky byla nejvýhodnější situace, kdy sama svůj trh před 

zahraničním zbožím chrání, zatímco státy do nichž výrobky vyváží, cla ani jiná 

ochranná opatření na touto zemí dovážené zboží neuvalují. Takováto situace by 

však byla pro země bez protekcionistických opatření nutně značně nevýhodná.

Tehdy se však každá autonomní země mohla svobodně rozhodnout, jak se vůči 

ostatním státům zachová, tudíž i v tomto ohledu existovala ve světovém 

hospodářství určitá rovnováha. Veškeré autonomní státy měly v rukách zbraň, která 

jim umožnila čelit hospodářské invazi tehdejších imperiálních mocností a umožňovala 

jim udržet si a zdokonalit ta hospodářská odvětví, která pro ně měla největší význam. 

Avšak v okamžiku kdy by tato přirozená rovnováha začala být narušována 

prostřednictvím donucovacích prostředků nějaké vnější moci, mohlo by to značně 

zhoršit ekonomickou situaci v hospodářsky slabších zemích a naopak zlepšit 

hospodářství v zemích vyspělých. V průmyslově zaostalých zemích byl totiž 

protekcionismus jedinou zbraní bránící rozkladu národního hospodářství 

prostřednictvím importu, tak jak jsem to vyobrazil v počátku této kapitoly.

Je však rovněž třeba vzít v potaz, že protekcionismus nemusí být za všech 

okolností pro hospodářství země výhodný, ba co víc, může na něm napáchat 

dokonce značné škody. Například pokud by stát podporoval finančně podnik, který 

se i bez jeho podpory dovede prosadit za hranicemi, pak se jedná o mrhání 

veřejnými financemi. Ještě závažnější je situace, kdy stát uvalí cla na produkty, které 

jsou výchozími vstupy pro domácí průmyslovou výrobu. Tímto způsobem totiž 

neúměrně zvýší její výrobní náklady, což má za následek snížení

1 Anglie si mohla liberální trh dovolit, protože její průmysl měl oproti ostatním zemím značný náskok.
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konkurenceschopnosti jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Rovněž nemá 

cenu prostřednictvím státních dotací udržovat při životě upadající výrobní odvětví, 

pokud je v zemi spousta jiných prosperujících oborů. Tímto stát v takto vydržovaném 

hospodářském odvětví zbytečně blokuje značnou pracovní sílu, která by jinak mohla 

být přeorientována do prosperujících podniků s nedostatkem kvalifikovaných 

zaměstnanců.

Sám Hamilton při prosazování protekcionismu uznával, že je velmi obtížné 

rozpoznat okamžik, kdy je vhodné zavedená cla zrušit (Reich 1995 : 30). Právě 

s obtížemi tohoto typu se začaly potýkat spojené státy v druhé polovině dvacátého 

století, tedy v období, v němž světový obchod dostal naprosto novou podobu.

2.3 Nová tvář světové ekonomiky

Robert Reich v několika kapitolách popisuje proces přeměny fungování světové 

ekonomiky na příkladu amerických korporací.

Tyto gigantické společnosti vznikly prostřednictvím vertikálních a horizontálních 

fúzí. To znamená, že kvůli omezení konkurence docházelo ke sloučení podniků 

stejných oborů a kvůli zvýšení efektivity tyto společnosti postupně kupovaly i své 

surovinové dodavatele. To umožnilo organizování výroby od počátku až do konce.

Vzorem řízení pro tyto společnosti byl byrokratický armádní aparát. V provozech 

fungovala pyramidová řídící struktura, kdy řídící pracovníci organizují činnost 

zaměstnanců úroveň pod nimi, přičemž se řídí pokyny pracovníků o stupeň vyšší 

úrovně. Všechny činnosti podléhaly jasně definovaným směrnicím. Z tohoto důvodu 

byl ideálním řídícím pracovníkem nižší a střední úrovně člověk, který byl 

disciplinovaný a schopný uvádět příkazy do praxe. Nápaditost a přílišná kreativita 

zde tím pádem nebyly příliš žádoucí. Takovéto zaměstnance připravovalo 

standardizované americké školství, v němž byla disciplina žáků jednou z hlavních 

priorit.

S růstem závislosti amerického hospodářství na národních korporacích, rostl i 

strach veřejnosti z jejich moci. Ten pomohla odstranit první světová válka, kdy 

hospodářství bylo podřízeno válečným potřebám. Tehdy bylo vytvořeno velké 

množství kontrolních orgánů, z nichž mnohé se udržely i po válce. Významnou roli 

mněl i zákon umožňující odborovou organizaci zaměstnanců. V polovině 20.století 

bylo v odborových svazech 70% všech dělníků, horníků a železničářů (Reich
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1995:67). Ideální manager byl vyobrazován jako „průmyslový státník“, který vyvažuje 

zájmy akcionářů, zaměstnanců a spotřebitelské veřejnosti.

Reich uvádí, že korporace se staly zdrojem růstu, ale i nivelizace příjmu 

Američanů. Každý zaměstnanec měl jasně definovanou úlohu, za jejíž vykonávání 

dostával odměnu odpovídající odvedené práci. Nutno však podotknout, že na 

nivelizaci příjmů měla značný vliv i tehdejší progresivní daňová politika2.

Americký průmysl zažíval v padesátých letech 20.století boom. Národní 

korporace vládly domácímu trhu, přičemž jejich podíl na zahraničních trzích prudce 

stoupal. Pět set největších společností zajišťovalo polovinu výroby v USA (Reich 

1995 : 58). Kritickým okamžikem byl však rok 1953, kdy šest zásadních korporací 

prodalo své know-how Japonsku a pomohlo vybudovat tamní továrny. Během dvaceti 

let dokázali Japonci produkovat zboží ve stejné kvalitě jako Američané, avšak za 

nižší ceny. Ochotně totiž pracovali za nižších mzdových podmínek pod stejně 

efektivním managementem. Vzhledem k prudkému poklesu přepravních nákladů, 

byly americké korporace koncem šedesátých let vystaveny značné zahraniční 

konkurenci a to i na domácím trhu. Korporace již nemohly určovat ceny zboží.

První reakcí amerických politiků byl návrat k osvědčenému protekcionismu. 

Jednalo se především o reciproční cla, dovozní kvóty a regulační normy. Většinou 

však všechna jednání dospěla k dohodám o omezení dovozu. Avšak 

protekcionismus na domácí půdě nemohl ovlivnit pokles odbytu v zahraničí. Spíše 

odbyt ještě více snížil. Například kvůli dovozním clům musely deotroitské 

automobilky platit až o 40% více za ocel, než-li jejich zahraniční konkurenti (Reich 

1995:86). Podpora jednoho odvětví tak ochromila jiné. Za deset let od roku 1969 

stoupl podíl dovezeného průmyslového zboží ze 14% na 38%.(Reich 1995:85) 

Amerika tak začala poznávat druhou tvář globalizace.

Američtí Manageři v období této hospodářské invaze však uviděli kromě 

momentálních ztrát i příležitosti. Tak začali rozvíjet ty aspekty svých podniků, které 

pracovaly efektivně, zatímco všeho neefektivního se chtěli zbavit. Začalo zavírání 

továren a stěhování výroby do zemí s levnější pracovní silou. Tam kde výrobní haly 

zůstaly, transparentní argumenty umožňovaly snižování mezd zaměstnancům. Po 

mnoha desetiletích byli Američané poprvé konfrontováni se silnou konkurencí. Pokud

2 V padesátých letech existovalo v USA 24 daňových pásem, přičemž roční příjmy přesahující 400 000$ byly 
zdaněny sazbou 91%(!). Daň ve výši 50% musel odvést zaměstnanec z ročního příjmu nad 32 000$ (kompletní 
přehled viz stránky amerického „Tax policy center“)
http://taxpolicycenter.org/TaxFacts/TFDB/Content/PDF/individual_rates.pdf
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si chtěli udržet své nadstandardní příjmy, měli jedinou možnost. Nalézt nová odvětví, 

v nichž jim nebudou moci ostatní konkurovat.

Podniky začaly dostávat novou podobu. Po spojených státech začaly ubývat 

výrobní haly s vysokými fixními náklady. Zůstávaly jen lesknoucí se budovy, v nichž 

sídlil management firmy. Začalo vznikat to, co Robert Reich nazývá „podnikové sítě“. 

Zaměstnávat se v těchto podnicích vyplatí jen ty z Američanů, jejichž dovednosti se 

těžko hledají u pracovníků z jiných zemí. A v druhé řadě také ty, jejichž práce je třeba 

„teď a tady“ (sekretářky, uklízečky...), pracovníky které však bylo radno zaměstnávat 

jen na krátkodobé částečné úvazky, kvůli vyšší flexibilitě firmy.

Cílem již nebylo co nejlevněji vyrobit, nýbrž co nejlevněji opatřit. Například 

úkolem již není vyrobit automobil, ale vyhledat kde jsou ve světě nejoptimálnější 

podmínky pro realizaci jednotlivých výrobních úkonů. Výsledkem takového procesu 

byl například americký vůz „Pontiac le mans“ od General motors. Pro amerického 

zákazníka se nic nezměnilo. Koupil si za 20 000$ americké auto, stejně tak jako jeho 

děd před pár desítkami let. Avšak „podíváme-li se autu pod kapotu“, pochopíme, že 

termín „americké“ již neznamená to co dřív. Jen 8000$ z ceny tohoto amerického 

vozu zůstalo v Americe. Zbývajících dvanáct tisíc připadlo německým designerům, 

korejským montérům, tchajwanským výrobcům drobných komponent, britským 

reklamním agenturám a irským zpracovatelům dat. Ze zbylých osmi tisíc jsou 

zaplaceni američtí právníci a stratégové (Reich 1995:130). Tedy ti, kdo zmonitorovali 

celý svět, aby vypočítali, jak nejlevněji vyrobit „americký automobil“. Američané také 

zaujali přední postavení v oborech, kde je vyžadováno specializované řešení 

(výzkum, návrh produktu, výroba) a identifikace specifického problému (marketink, 

konzultační služby).

Příklad spojených států demonstruje situaci všech vyspělých průmyslových 

zemí. Dělba práce překročila rámec národního státu a začala dosahovat nejvyšších 

možných hodnot. Aby si vyspělé státy v takových podmínkách udržely svou 

prosperitu, nemají jinou možnost, než se specializovat na nejvíce hodnocená a na 

vzdělání nejnáročnější hospodářská odvětví. Reich zastřešuje termínem „symbolický 

analytik“ příslušníky tří typů „profesí budoucnosti“, které začaly mít pro USA zásadní 

význam: „Identifikátor problémů“ hledá nové příležitosti (trhy, produkty), „řešitel 

problémů“ těchto příležitostí využívá a strategický zprostředkovatel koordinuje
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činnost předešlých dvou a vytváří jim optimální pracovní prostředí (zajišťuje finance, 

materiály, kontakty).

2.4 Ztráta moci národního státu

Reich nevidí problém v samotném procesu přeměny ekonomických struktur, 

nýbrž v nepochopení těchto změn národními vládami a politiky. V USA byly velké 

korporace ztotožňovány s národním hospodářstvím.3 Prosperita amerických 

korporací znamenala prosperitu Ameriky. To však v nové ekonomice již neplatí. 

Příkladem je výše popsaný automobil od General motors. Firma může být americká a 

přitom mít neamerické akcionáře, vyrábět na neamerickém území a využívat 

neamerických služeb. Pokud se stát rozhodne takovouto firmu podpořit, rozplyne se 

značná část ze subvencí v podobě mezd nejrůznějších pracovníků z celého světa či 

v dividendách zahraničních akcionářů. Dojde tak k podpoře „globální podnikové sítě“ 

namísto národního hospodářství. Příkladem může být americká státem 

subvencovaná firma „Texas instruments“, která zbudovala novou továrnu na 

mikročipy na Tchajvanu (Reich 1995:181). Platí to i v opačném případě, kdy stát 

komplikuje vstup zahraničních firem na své území. Podpora národní korporace již 

nutně neznamená podporu národního blahobytu.4 Rozumnější strategií je od vlády 

nehledět na národní příslušnost a podporovat zkrátka ty firmy, které zaměstnávají 

nejvíce pracovníků na domácí půdě.

Reich se ve své knize snaží poukázat na skutečnost, že vlády v průmyslových 

zemích se mají zaměřit především na to, aby firmy působící na jejich území 

zaměstnávaly co nejvíce tamních občanů. K dosažení tohoto cíle má vést hlavně 

kvalitní školství. Dokazuje, že hodnota národního bohatství není dána majetkem 

národních firem, nýbrž znalostmi a dovednostmi občanů.

Z Reichovch závěrů však lze vyvodit pro mou práci mnohem zásadnější 

myšlenku. Za doporučením, aby se stát zaměřil na kvalifikaci svých občanů můžeme 

totiž odhalit latentní sdělení, že prostřednictvím snah o koordinaci národních 

společností již vláda své zemi příliš nepomůže. Na národních společnostech je 

„národní“ už jen jejich obchodní značka. Jejich podstata je však nadnárodní a podle 

toho jsou ve veřejném diskursu také tak označovány. Korporace se strukturou

3 Propojení politické, hospodářské a vojenské moci v první polovině a 50.letech 20.století přesvědčivě dokládá 
Charles W. Mills svou knihou Mocenská elita
4 Podrobnější rozbor a více konkrétních příkladů neefektivního protekcionismu je k nalezení v kapitole 
„Nebezpečízastaralého myšlení“ , v Reich 1995:175
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„globálních podnikových sítí“ se vymanily z okov hranic mateřských států a nabyly 

nevídanou svobodu. Snížení závislosti na hmotných aktivech je vyvázalo z diktátu 

národního státu. Největší bohatství těchto společností již netkví v nehybných 

výrobních halách, nýbrž v mobilních schopných zaměstnancích. V symbolických 

analyticích na nejvyšších postech, pro něž není problém v krátké době přesunout 

pozornost podniku do jiné země. Pokud stát vytváří příliš přísné podmínky, pro 

korporaci již není takový problém jako dřív sebrat svůj kapitál či zbavit se lokálních 

zaměstnanců, „jediného“ pouta s dotyčnou zemí, a přesunout se do země s „méně 

náročnou administrativou“.

Takto postoupila globalizace o další krok v před. Situace se začíná obracet. 

Dříve určovaly korporacím normy fungování národní státy. Nyní si však nadnárodní 

společnosti začínají určovat sami podmínky, za kterých budou v dané zemi 

zaměstnávat obyvatelstvo a platit daně. Největší moc mají nadnárodní finanční 

společnosti, které disponují hrozbou rychlého stažení svého kapitálu ze zemí, jejichž 

politici by chtěli hospodářskou politiku ovlivňovat „nežádoucím“ způsobem. Zygmunt 

Bauman popisuje vzniklé globální nadnárodní společnosti a finanční trhy jako entitu 

s vlastními cíly a představami o tom, jak a kam se má ubírat globální hospodářství. 

Píše: „Očekává se, že o to, co zbylo z politiky, se tak jako za starých dobrých časů 

postará stát, avšak ničeho co souvisí s hospodářským životem se stát nesmí ani 

dotknout. Každý pokus v tomto směru by vyvolal okamžitou a zuřivou trestnou akci 

světových trhů".(Bauman 1999:82)

Přinesla tedy globalizace v podobě nadnárodních společností všemocné vládce 

světa s takřka neomezenou mocí? Ne tak docela. Aby mohla korporace prosperovat, 

potřebuje stabilní ekonomické prostředí a odbytové trhy. Avšak paradoxně takové 

prostředí může zajistit jen dostatečně silný stát. Tedy ta síla, která omezuje 

nadnárodním společnostem rozlet a jíž chtějí korporace stlačit jen na nezbytné 

minimum.

Tato patová situace si vyloženě říká o vznik určité vnější moci, která by 

dokázala zajistit světovou stabilitu a koordinovat společné světové hospodářské

zájmy.
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3. Moc globálních institucí

3.1 IMF, WB, WTO a nerovná pravidla5

Rozsah změn ve světovém hospodářství, o nichž jsem psal v předchozí kapitole 

„Nová ekonomika“, byl obrovský. Na konci tohoto drastického procesu stál naprosto 

odlišný ekonomický systém, než na počátku. Rozvinuté země si v něm však opět 

našly své místo. To se však nepovedlo všem. Nová ekonomika přinesla obtíže 

spoustě rozvojových zemí. V 80.letech propukla naplno hospodářská krize v Jižní 

Americe. Přílišná expanzivní měnová politika, jež měla zmírňovat nepříznivé dopady 

nového typu ekonomiky, zde roztočila kolo ničivé inflace. V reakci nejen na to pak 

vznikla legendární dohoda o „správném politickém postupu vůči rozvojovým zemím“ 

mezi IMF, WB a ministerstvem financí USA označená roku 1989 hlavním ekonomem 

světové banky jako Washingtonský konsensus. Problémy plynoucí z nadměrných 

zásahů státu do hospodářství měly být odstraněny prosazováním liberalizace 

domácího trhu, rychlé privatizace státního majetku a zavedením státních úsporných 

opatření. To mělo pomoci omezit příležitosti ke státním zásahům do hospodářství. 

(Stiglitz 2003:99) Privatizace a úsporná opatření měli mimo jiné zajistit 

„napravovanému“ státu dostatečné prostředky na splacení půjčky od MMF.

Slovy předešlé kapitoly bychom tuto situaci mohli popsat jako snahu přimět 

neposlušné státy přizpůsobit se nové situaci a dobrovolně postoupit svou 

autonomnost vůli světových trhů. Půjčky, které MMF poskytoval, byly v rozvojových 

zemích podmíněny uskutečněním výše uvedených opatření. Pokud chtěli vládní 

představitele od fondu peníze, museli realizovat jeho politiku i proti svému 

přesvědčení. Tento striktní postup měl však v mnoha zemích tragické následky. 

Například rychlá privatizace způsobila ovládnutí trhu zahraničními společnostmi 

evropské či americké provenience. Tak vznikaly monopoly účtující si za své zboží a 

služby neúměrně vysoké částky. Země žádající o půjčku nedostaly čas na vytvoření 

institucionálně právního rámce, který by zajistil rovnoměrný vývoj v privatizovaném 

odvětví a zabránil ovládnutí trhu zahraničními korporacemi (Stiglitz 2003:100).

5 Mezinárodní měnový fond (IMF) a Světová banka (WB) jsou mezinárodní agentury spadající pod 
ekonomickou a sociální radu OSN. IMF, založený roku 1944, má za úkol zajišťovat globální makroekonomickou 
stabilitu a skupina Světové banky, jejíž počátky sahají do roku 1945, má za úkol především podporovat projekty 
v rozvojových zemích a pomáhat vymýtit tamní chudobu (více v Fakta a čísla OSN, str 48-49). Tyto instituce 
hrají také významnou roli tím, že pravidelně publikují různé zprávy o stavu světa. Světová obchodní organizace 
(WTO) je autonomní institucí, která má s OSN jen uzavřené dohody o spolupráci. Je jediným mezinárodním 
orgánem zabývajícím se pravidly globálního obchodu mezi státy (více v Fakta a čísla OSN, str 58).
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Vynucená liberalizace trhu, která vedla k odbourání opatření chránících 

nedospělá průmyslová odvětví, přinesla invazi zahraniční konkurence, která zničila 

náhle nechráněné obory. Výsledkem byl pokles růstu a nezaměstnanost. Zrovna tak 

unáhlená liberalizace finančních trhů často vedla v právně neošetřeném prostředí 

k prudkému vzestupu úrokových sazeb a následné recesi celé ekonomiky. 

Nerozvinuté kapitálové trhy v rozvojových zemích tak rovněž přišly o možnost 

ochrany vůči případným ničivým nájezdům finančních spekulantů, které byly 

podněcovány výkyvy ve směnném kursu.6 (Stihlitz 2003:107) Finanční spekulace je 

typ „podnikání“, jež zaznamenal boom právě díky globalizaci komunikačních dálnic. 

Díky internetovým sítím dnes může docházet k převodům ohromných sum peněz 

z jedné části světa na druhou během několika vteřin.

Třetí pilíř washingtonského konsensu, úsporná rozpočtová opatření, MMF 

prosazoval bez znalosti sociálního kontextu. Například krátkozrakou snahou ušetřit 

nevelké obnosy peněz omezením podpor chudiny na potraviny a topivo, způsobil 

v Indonésii krvavé sociální bouře, jejichž náklady nejen v podobě narušení křehkého 

sociálního smíru vysoce převýšily uspořené prostředky (Stiglitz 2003:196).

Reformy, které MMF urychleně prosazoval v rozvojových zemích, probíhaly 

v západních státech pozvolna po mnoho let. Průmyslové země hleděly vždy vytvořit 

dostatečný institucionálně právní rámec, než „vydaly“ své hospodářství nadnárodním 

společnostem.

Neštěstí rozvojových zemí stálo hned v několika různých aspektech. V čele IMF 

a WB stojí vždy Evropan (IMF) a Američan (WB), přestože se tyto instituce zabývají 

především situací v rozvojových zemích, které jsou rovněž jejich členy. IMF tak často 

slepě prosazuje rigidní pravidla své liberální ideologie a jedná bez hlubšího 

seznámení se se situací země v níž působí. Rozvojovým zemím nenahrává ani 

skutečnost, že právo veta má v tomto společenství pouze USA. (Stiglitz 2003:50) 

Právě finančníci z Wall street jsou těmi, kdo z hospodářské krize v JV Asii vytěžili 

nejvíce.

6 Odhadnou-li zahraniční finančníci, že kurs určité měny čeká prudký pokles, vezmou si v této zemi půjčku 
v tamní měně a vzápětí ji smění například za dolary. Po určité době, když směnný kurs skutečně poklesne, 
vezmou z oněch dolarů ekvivalent odpovídající částce jíž mají bance splatit a splatí půjčku. Díky poklesu 
směného kursu jim v rukách zbude nemalý dolarový výdělek, který odpovídá rozdílu mezi úroky ze splátky 
vypůjčeného obnosu a poklesu směnného kursu (za prodej dolaru po poklesu směnného kursu dostanou více 
tamní národní měny, než-li za kolik dolary původně nakoupili). V okamžiku, kdy se spekulanti zbavují měny 
státu na jehož úkor si chtěli přivydělat, směnný kurs ještě více klesá. Stát se jej běžně snaží podpořit prodejem 
devizových rezerv za národní měnu.To však láká do země další a další spekulanty. Až devizy dojdou, směný 
kurs se zřítí i s hospodářstvím dané země. (Stiglitz 2003:159)
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IMF a WB slouží také nepřímo jako prostředky k vynucení dohod ujednaných ve 

WTO. Není náhoda, že IMF a WB podmiňují své půjčky dodržením pravidel, která 

jsou podobná dohodám o liberalizaci národních trhů zjednání WTO. Rozvojové 

země jsou takto přinuceny trvale se podřídit podmínkám, které průmyslové země 

často dodržují jen tehdy, když se jim to hodí. Na konferenci WTO v Seattelu roku 

1999 nutily vyspělé země rozvojové k tomu, aby zrušily celní bariéry, ale sami si je 

vůči výrobkům z rozvojových zemí nechávaly a bránily se liberalizaci v sektorech, 

v nichž rozvojové země vynikaly (například stavebnictví, námořní doprava). (Stiglitz 

2003:379)

Z institucí, které byly nadějí pro celý svět jakožto protiváha k rostoucí moci 

korporací, si udělaly západní země v čele se Spojenými státy nástroj podpory 

vlastního národního hospodářství. Touto kličkou si vynahradily ztracený vliv na 

národní korporace, o nějž přišly v období vzniku „nové ekonomiky“. Stávající vývoj 

hospodářské globalizace, jejíž součástí je ,jak poznamenává Bauman, „vyvlastnění 

státu“, nedokáží západní země změnit. Snad právě proto využívají globálních institucí 

k přesměrování negativních dopadů hospodářské globalizace do „odlehlejších“ 

oblastí světa. Vytažení informací o průběhu potemnělých rozhodovacích procesů 

v IMF a WB na světlo J. Stiglitzem sice vedlo k určitým změnám v přístupu těchto 

institucí a naději na spravedlivější obchodní podmínky v budoucnosti přinesly i 

výsledky z jednání WTO v roku 2005 v Honkongu, avšak budou-li západní státy 

někdy stát před rozhodnutím zda poškodit sebe nebo rozvojové země, je 

nepravděpodobné, že svůj dominantní vliv v globálních institucích nevyužijí 

k ochraně vlastních zájmů.

3.2 Budování protiváhy

Dalším nadějným způsobem jak čelit situaci, kdy je oslabována moc národního 

státu, se stalo zakládání nadnárodních politických společenství. Prvním rozsáhlejším 

projektem byla Evropská unie. Vyšší vyjednávači pozice takovýchto celků umožňuje 

jejich členům rovněž lépe vzdorovat nežádoucím imperativům globálních institucí a 

nadnárodním koncernům. Také z těchto důvodu byla roku 1999 oficiálně založena 

Africké unie, která sdružuje 54 afrických zemí. Toto společenství má mimo jiné od 

roku 2004 vlastní „Mírovou a bezpečnostní radu“, která již nasadila spojenecké 

africké jednotky například v Dárfůru, kde dokázaly na tamní nedávnou genocidu
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reagovat rychleji, než-li mírové sbory OSN.7 (Tímto však nechci tvrdit, že by se ze 

strany AU jednalo a dostatečně intenzivní akci, která by vedla k vyřešení problému)

O integraci usilují dnes již také jihoamerické země. Argentina, Venezuela a 

Brazílie, které plánují společný projekt plynovodu napříč jejich územím, chtějí rovněž 

urychlit politickou integraci Jižní Ameriky a zapojit do ní co nejvíce zemí. Tyto tři státy 

zatím spojovala zóna jihoamerického volného obchodu „Mercosur“. Předseda Stálé 

komise Mercosuru však prohlásil: „Venezuela se rozhodla dát Mercosuru nový 

politický rozměr. (...) integrace Jižní Ameriky nemůže probíhat jen v ekonomické 

rovině. Společenství by se mělo stát napříště nástrojem odstraňování chudoby a 

spravedlivějšího rozdělování příjmů.“ Inspirací by měla být Evropská unie.8

Je zřejmé, že pokud budou tyto integrační projekty úspěšné tak jako třeba EU, 

vliv globálních institucí zde bude značně oslaben. Tyto politické celky budou po 

zkušenostech jaké zakusily s IMF v posledních dvaceti letech 20.stol usilovat o 

maximální hospodářskou samostatnost a západ si pak již nebude moci příliš dlouho 

vylepšovat svou obchodní bilanci na úkor v nich sdružovaných zemí. 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak se to ve světě stále rostoucích cen mizících 

fosilních paliv a nerostných surovin odrazí v západních zemích na ekonomice.

4. Nové společenské uspořádání

4.1 Ztráta vzájemné závislosti

Uzurpovaní dělníci si dobývali dříve svá práva prostřednictvím koordinovaných 

stávek, které později začaly být organizovány vzniklými odbory. Mezi horními a 

dolními vrstvami existovala úzká závislost. Továrníci potřebovali chudé dělníky, aby 

zhodnocovali jejich kapitál, zatímco chudí dostávali své mzdy za práci, jíž jim 

poskytovali kapitalisté. Situace se však změnila. Dříve vzájemná závislost se stala 

jednostrannou. Symboličtí analytici již nutně nepotřebují zbytek amerického 

obyvatelstva, aby zhodnocovalo jejich kapitál. Jejich hlavním kapitálem jsou 

dovednosti, které mohou z tepla svých kanceláří uplatnit téměř kdekoliv na světě. 

„Symbolická analýza dnes poskytuje 20% pracovních míst v Americe. “(Reich 

1995:2002) Horní vrstvy obyvatelstva, které vykonávají tyto symbolicko analytické

7Z internetové encyklopedie Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Africk%C3%A1_unie
8 „Jižní Amerika přemýšlí o politické integraci“, Hospodářské noviny, 14.3.2006, str 7
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profese, jsou hnací silou celého amerického hospodářství. Avšak totéž nelze říci o 

zbývajících 80% pracujících. Pomineme-li již probírané dělnické profese, pak 

Američané spadající do oněch zbylých 80%, mají v globálním měřítku nadstandardní 

výdělky buďto proto, že poskytují své služby nejbohatším lidem na světě (sektor 

služeb) nebo proto, že pracují v zemi, v níž platí daně nejbohatší lidé na světě 

(veřejný sektor). Pokud by USA opustili symboličtí analytici, zbytek obyvatelstva, 

zejména pracovníci ve službách, by přišlo o své živobytí.

4.2 Změna konkurenčního prostředí na pracovních trzích

Nová ekonomika přinesla novou dělbu práce, která vedla k novému 

společenskému uspořádání. Drastický pokles cen za přepravu zboží a informací 

umožnil propojit know-how průmyslových zemí s levnou pracovní silou zemí 

rozvojových. To však vedlo k zásadním změnám na západních pracovních trzích.

V systémech lokálních ekonomik měli odborní specialisté a nadprůměrně 

schopní podnikatelé dobrá zaměstnání a v rámci dané země nadprůměrné příjmy. 

Jejich mzdám však vyměřoval horní hranice omezený prostor národního státu, 

v jehož rámci si vzájemně konkurovali. Tito lidé byli stavebními kameny 

nadstandardně výkonného západního průmyslu.Ten však vyžadoval rovněž dostatek 

zručných dělníků. Vysoká poptávka po tomto typu pracovní síly dělníkům zajišťovala 

mzdy, z kterých si mohli zajistit slušný životní standart.

Avšak díky výše popsaným změnám v globálním obchodu začaly méně 

kvalifikované, tedy dělnické, profese čelit konkurenci laciné pracovní síly 

v rozvojových zemí. Asie se začala stávat dílnou západního světa. To ovšem vedlo k 

razantnímu hospodářskému růstu „asijských tygrů“ vedeného Čínou a následnému 

zvyšování kupní síly tamního obyvatelstva. Důsledkem toho byl růst globálního 

potenciálu ke spotřebě. Více lidí si mohlo začít kupovat více věcí a tím pádem bylo 

možné neustále zvyšovat celkový objem průmyslové výroby. To ovšem znamenalo 

otevření se světa „architektům průmyslu“. Tedy všem těm, které Reich nazývá 

symbolickými analytiky. Bumerang v podobě dělnických míst hozený ze západu na 

východ se vrátil jako nové pracovní příležitosti pro již tak dost žádané symbolické 

analytiky. Strůjci nových požitků, pohodlí a inovací získali další konzumenty produktů 

svých schopností.

Avšak tyto elity se mohou úspěšně reprodukovat pouze v zemích s rozvinutým 

školstvím a výkonnými vědeckými pracovišti. V rozvojových zemích není pro vývoj
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většího množství symbolických analytiků dostatečné zázemí, tudíž činnosti vyžadující 

odbornou specializaci jsou prováděny víceméně jen profesionály ze západu. Oproti 

tomu produkty dělnické práce mohou být vyrobeny kdekoliv a následně dopraveny 

kamkoliv na světě. S rostoucí konkurencí se však začali potýkat i zaměstnanci 

v sektoru služeb, a to navzdory tomu, že pracovních příležitostí v tomto odvětví 

přibývá úměrně s růstem bohatství symbolických analytiků. Proč tedy? Jednak toto 

odvětví bylo nuceno absorbovat stále více potenciálních „dělníků“, pro něž bylo 

v USA, ale i jinde na západě, stále méně místa a jednak každým rokem jen do USA 

přichází přibližně milion přistěhovalců, zejména asijského a latinsko-amerického 

původu9, kteří se uplatňují převážně právě v sektoru služeb.

Tak vznikla v západních zemích paradoxní situace, kdy jedna část obyvatelstva 

ztrácela pracovní příležitosti, zatímco té druhé se otevřel svět a poptávka po jejích 

dovednostech mnohonásobně převýšila nabídku. V praxi to na znamenalo závratný 

růst mezd symbolických analytiků a propad či stagnaci příjmů v ostatních profesích.

4.3 Nůžky globálního bohatství

Globalizace obchodu přinesla rychlý růst rozdílu mezi příjmy obyvatel 

rozvojových a průmyslových zemí. To vedlo ke vzniku šokujících grafů, které dělí 

světovou populaci na pětiny a poukazují na závratné rozdíly v jejich příjmech. Dílčí 

nerovnosti mezi nejbohatší a nejchudší pětinou můžeme vidět v grafu 1, který 

zachycuje vývoj nerovnosti v pěti etapách od roku 1960 do roku 198910. Avšak 

zajímavější údaje nám poskytne graf 2, který lineárně zachycuje rozdělení příjmů pěti 

pětin světové populace v roce 200011.

Je znepokojivé, že funkce distribuce bohatství neroste aritmeticky, nýbrž 

geometricky. Důsledkem je, že pokud mezi sebou poměrně porovnáme jednotlivé 

pětiny světové populace, zjistíme, že největší nerovnosti jsou v pětině těch 

nejbohatších. Jde o to, že nová ekonomika, dítko Globalizace, nevede pouze k růstu 

globální nerovnosti, tedy k nerovnosti mezi jednotlivými státy, nýbrž zejména k růstu 

nerovnosti lokální.

9 2004 Yearbook of immigration statistics, Office of immigration statistics, str 7, dostupné na 
http://www.uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/index.htm
10 Graf 1 je převzat z Human developement report 1992, OSN,str 34, dostupné na 
http://hdr.undp.org/reports/global/1992/en/
11 Graf 2 je převzat z Human developement report 2005, OSN, str 37, dostupné na 
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/
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Jared Bernstein, jeden z hlavních koordinátorů výzkumu 

washingtonského Economic Policy Institute, jež mapoval 

příjmy Američanů, uvádí, že zatímco v roce 1979 mělo 5% 

nejbohatších jedenáctinásobek majetku 20% nejchudších 

Američanů, v roce 2000 to byl už devatenáctinásobek.12

Růst rozdílů v příjmech symbolických analytiků 

způsobený novou ekonomikou je v USA ještě více urychlován 

neustálým snižováním daní z příjmu. Vláda se tak snaží 

vytvořit příznivější podmínky k podnikání.13 Z toho však těží 

především ti nejbohatší. Jenže pro růst HDP není podstatné, 

aby všichni občané měli podobné příjmy, nýbrž aby souhrn 

jejich příjmů byl co nejvyšší. A tak v zoufalé snaze udržet co 

nejvyšší růst HDP, podporuje americká vláda především tu 

skupinu obyvatelstva, která se na něm nejvíce podílí.

Richest

World no:mž ■jiartirtal by peroentles of the population. 2000 Liberálně smýšlející představitelé průmyslových

zemí mají strach ze státem řízeného 

přerozdělování příjmů. Vědí totiž, že nebudou-li 

globalizaci svazovat přílišným státním 

paternalismem, bude u nich sice nerovnost, ale 

jejich země zaujmou první místa na žebříčku 

hospodářské efektivity.

Nerovnost příjmů však není výhradní 

doménou USA. Mnohem extrémnějším případem 

je například Brazílie s HDP 8400$14 na obyvatele, kde podle zprávy OSN z roku 2005 

je poměr majetku mezi nejchudšími a nejbohatšími deseti procenty obyvatelstva 

94:1.15

Důsledkem růstu lokální nerovnosti příjmů je stále patrnější hranice, jež dělí 

obyvatelstvo na dvě skupiny, o nichž Bauman příznačně hovoří jako o „lokálech“ a 

„globálech“.

Per capita •

r:D !í&».w 20&5.

12 Celý článek na http://multinationalmonitor.org/mm2003/03may/may03interviewsbemstein.html
13 Od dob Raeganových daňových reforem až do dneška daňové zatížení v USA rok od roku klesá (viz dokument 
vývoje sazeb daně z příjmů amerického „Tax policy center“ dostupný na 
http://taxpolicycenter.org/TaxFacts/TFDB/Content/PDF/individual_rates.pdf
14 Převzato z http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html
15 Human developement report 2005, OSN, str 37 http://hdr.undp.org/reports/global/2005/
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4.4 Pospolu a přeci rozděleni

Vlna růstu nerovnosti lokální distribuce příjmů je patrná i v městské architektuře.

V rozvojových zemích je tato situace demonstrována růstem slumů na okrajích měst, 

kam přivádí liberalizovanými trhy ochromené venkovské zemědělce zoufalá touha po 

lepším životě. V zemích na západě pro změnu za městy rostou vilové čtvrti, do nichž 

se stěhují symboličtí analytici, kteří již nechtějí sdílet špínu velkoměsta ve starých 

zástavbách či panelových sídlištích s řadovým obyvatelstvem. Bauman hovoří o 

situaci, kdy lidé mezi sebou samovolně vytvářejí pomyslné hranice, jako o apartheidu 

naruby (Bauman 1999:104). Upozorňuje, že obraz postmoderního globalizovaného 

světa padajících zdí a tržních bariér vychází ze zkušenosti elity globálů. Lidí, které 

jejich mobilita vyvažuje z prostoru a umožňuje jim žít pouze v až po okraj aktivitami 

naplněném čase ( Bauman 1999:119). Pro každodenní život těch, kdo žijí v periferii 

měst, je tato představa světa bezvýznamná. Mají naopak dost starostí s tím, aby se 

udrželi tam kde jsou. Aby zaplatili nájem či nepřišli o stávající zdroje svých již tak 

nevelkých příjmů. Jsou nuceni žít v prostředí standardů globalizované elity, mezi 

nimiž se neumějí pohybovat, a zákonů, které jim v případě že se rozhodnou jít 

vlastní cestou, bleskově nasadí pouta. Pokud bude v zemi prioritou hospodářský růst, 

pak bude pro vládu životní situace takto lokalizovaných obyvatel vždy až na konci 

žebříčku priorit. Připraveny pro ně budou jen vězeňské cely, pro případ, že by se 

rozhodli komplikovat cestu těm, kteří národnímu hospodářství přidávají nejvíce.

K Baumanově typologii bych však doplnil ještě jednu sociální skupinu. Jsou jí 

masy obyvatelstva stále ještě sociálně smýšlející Evropy, které na tom nejsou tak 

špatně, abychom je mohli připodobňovat k lokálům z periferie, avšak jejich finanční 

možnosti jim zdaleka nedovolují vyvažovat se z místa kde žijí takovým způsobem, 

jakým to dělají představitelé globální elity. Hodnotové rámce těchto „obyčejných“ lidí 

vznikají v prostředí materiálního dostatku a spousty informačních zdrojů. Z masmédií 

se na ně hrnou především názory globálů, kteří neurčitě hovoří o „společných 

hodnotách“ a užívaje první osobu množného čísla se snaží působit dojmem - a snad 

tomu někteří z nich i věří - ,  že jsou jedněmi z těch, k nimž hovoří. Hovoří však 

nejasně, nejednoznačně a v podstatě si často i vzájemně odporují, takže vlastně 

nikdo neví, co přesně ony společné hodnoty jsou.
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5. Identita v kontextu lokálních a globálních hodnot

5.1 Matný oblak společenských hodnot

Hodnotové rámce lokálů jsou nenápadné vytlačovány na okraj pozornosti, ne-li 

přímo kriminalizovány. Jsou stále více přehlušovány záplavou hodnot mobilní 

globalizované elity, jelikož ta, navzdory svému menšinovému zastoupení, má ve 

společnosti největší vliv a moc.

Avšak je rovněž třeba položit si otázkou nakolik se ti, kdož se podílejí na 

této současné standardizaci, sami cítí být tvůrci norem a hodnot. Nakolik se jedná o 

vědomé určování hodnotových preferencí a nakolik jde jen o jakousi samovolnou 

mutaci těchto hodnot po vzoru evoluce.

Směs společenských norem a hodnot, z nichž je složena kultura západní 

globalizované společnosti, si můžeme představit jako matný, ne zcela určitý oblak, 

který je průměrem současného všeobecně vnímaného konání a jednání veškerého 

obyvatelstva. Tento mrak představuje prostředí, v němž se utvářejí osobnosti všech 

členů dané společnosti.

K vývoji tohoto „oblaku“ pak nedochází ani tak díky něčí touze měnit jej, ale 

hlavně díky rozdílům v interpretaci jeho obsahu těmi, v jejichž činnosti se nepsané 

společenské normy a hodnoty odráží nejviditelněji. Těmito lidmi mohou být dnes 

podnikoví manageři (šíření „mcdonalizace“), tvůrci reklam (zdůrazňování egoismu 

namísto altruismu) či školních osnov (definování „podstatného“), ale také kulturní a 

politické elity, jejichž názory jsou dostatečně jednoduché a působivé na to, aby mohly 

být pochopeny a přijaty širokými masami obyvatelstva. Pokud jsou jejich myšlenky a 

jimi užívané symboly, tedy jakési inovační výkyvy od současného hodnotového 

standartu, masou přijaty, je tímto aktem potvrzena jejich platnost a pravdivost. Poté 

se přidají k balíku již dříve potvrzených hodnotových pravd a následně s ním splynou 

v onu neurčitou směsici hodnot a norem, kterou si - do jisté míry - může každý vyložit 

po svém. Důležité však je, že všechny tyto postavy, které Bauman nazývá globální 

elitou, byly ve fázi svého vývoje tímto oblakem silně formovány. Takto je průměr 

matného oblaku neformálních společenských hodnot a norem zas o něco málo 

pozměněn, aniž bychom mohli říci, že by to byl něčí záměr.

22



5.2 Lidská přirozenost a virtuální komunita

Unifikace prostoru podporovaná národními státy připravila půdu pro budování 

komunikačních „dálnic“, po kterých dnes denně teče nepřeberné množství informací, 

zboží i lidí. S nimi se nesystematicky šíří z místa na místo i hodnoty a zvyklosti 

různých kultur, respektive různých lidí. Jsou-li však přemísťovány bez hlubšího 

pragmatického kontextu, jak tomu dnes je, může to vést ke stále většímu 

vzájemnému oddalování se jednotlivců, kteří žijí ve stejných lokalitách. V lokalitách, 

kde se tyto symboly a myšlenky z celého světa mísí. Tuto situaci bych popsal tak, že 

zatímco k fyzickému styku a interakci dochází lokálně, své hodnoty interakující 

začínají přijímat stále více globálně, tedy nezávisle na tom, kde žijí. Takto stále roste 

propast mezi virtuálním a fyzickým prostorem. Lidé se dostávají do rozporu se svou 

biologickou podstatou. Rodí se jako sociálního tvorové, závislí na fyzickém kontaktu 

s určitým společenstvem, ale díky globálnímu způsobu budování vlastní identity 

ztrácí možnost svou přirozenou potřebu naplnit. Na jednu stranu jsou příslušníky 

společenstev, která se mohou nepřetržitě stýkat jen ve virtuálním prostoru, avšak na 

stranu druhou jsou příliš připoutáni ke svému tělu, než aby je dokázala takováto 

forma kontaktu dostatečně naplnit. Společné virtuálno, byť sebelépe systematicky 

uspořádané prostřednictvím specifické literatury, společného jazyka či internetových 

sítí, není schopno nahradit fyzický kontakt. Komunikační technologie mohou být 

sebedokonalejší, lidé však přesto budou stále nuceni překonávat větší či menší 

vzdálenosti, aby mohli trávit čas se svými stále „vzdálenějšími blízkými“ a upokojit 

svou přirozenou potřebu kontaktu s nimi.

Právě díky biologické konstituci není běžnému člověku umožněno, aby se bez 

obtíží psychicky odpoutal od lokality, v níž žije a s níž je v každodenním fyzickém 

kontaktu. Čím připoutanější bude k určité virtuální komunitě, tím úzkostnější a 

nejistější bude při kontaktu s lidmi, s nimiž sdílí prostor fyzicky. To proto, že oni jsou 

těmi, jejichž přízeň pro svůj harmonický vývoj tolik potřebuje. Nejde o to, zda je má 

nebo nemá rád či zda se mu dokonce hnusí. Kontakt s těmito lidmi potřebuje, protože 

jsou mu blízko.

Příslušníci těchto komunit jsou každodenně vytrháváni ze svých virtuálních 

světů kontaktem s ostatními obyvateli své domovské lokality, s nimiž nemají 

společného nic víc, než-li onu fyzickou blízkost. Každou chvíli se musejí vypořádávat 

s cizími hodnotami, s jinými vzorci chování či s jinými názory těchto lidí. Avšak ať 

jsou jim projevy chování, s nimiž se ve svém okolí střetávají, sebevíc vzdálené, lidská
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přirozenost jim velí přizpůsobit se. Spojit se s nejbližšími z cizích, jež je obklopují, 

aby v jejich přítomnosti přestáli období, než se opět budou moci uchýlit do své 

virtuální komunity. Čím cizejší lidé je obklopují, tím více potřebují jejich přízeň. Tento 

antagonistický vztah ve svém důsledku vede k vynucenému míšení a splývání 

různorodých hodnot a norem.

Tak se pak v rozličných prostorách jednotlivých lokalit, jimiž mohou být třeba 

školní učebny či zaměstnanecká pracoviště, mohou mísit nejrůznější typy symbolů a 

osobních preferencí, které mohou mít již v brzké budoucnosti původ v podstatě 

kdekoliv na světě. Například buddhisté budou vyrůstat vedle muslimů a křesťanů, 

příznivci asijských bojových umění vedle milovníků počítačových her a obdivovatelé 

moderního umění budou během svého života neustále konfrontováni s lidmi, kteří 

svěřují svůj kredit na štěstí do na koleni ušitých ideálů jednoduché kultury konzumu. 

Rozdílnost těchto jednotlivců přitom vůbec nemusí být způsobena jejich odlišným 

původem. A o to právě jde. Jsme totiž svědky procesu globalizace hodnot, které 

dnes mohou být čerpány z médií, z internetových databází či ze závratného 

množství téměř všem přístupné literatury.

Všichni tito lidé žijící v jedné lokalitě budou nuceni se nějak vypořádat ani ne tak 

se sebou navzájem, jako spíše s oním mrakem hodnot, jehož objemnou 

nepřehlednost sami nepřímo podporují tou svou troškou, jež je odlišuje od národního 

- a v budoucnosti čím dál tím více od globálního - „společenského průměru“. Musejí 

se s ním vypořádat minimálně proto, že jeho neoddělitelnou složkou je v západních 

společnostech donekonečna omílaný imperativ tolerance, jehož porušování se 

trestá. Jak konstatuje Jaromír Janata, „Ideologický polycentrismus se vznikem 

ideologické tolerance je  plodem trpkého poznání a nutnosti.“ (Janata 1999:120)

Tolerance je stavebním kamenem demokracie. Všichni ti kdož profitují ze 

současného sociálně-ekonomického uspořádání, dohlížejí na vtloukání kréda 

tolerance do každého občana. A není divu. Od toho, nakolik je tato procedura 

úspěšná, se odvíjí stabilita celého systému. Avšak nevyhnutelným důsledkem je pak 

právě ona situace, kdy se v jedné lokalitě střetávají lidé, pro něž je stále náročnější 

se sebou navzájem vyjít a kteří tak činí proto, že za stávajícího společenského 

uspořádání vlastně ani nemají jinou možnost.

V rámci malé komunity bylo relativně snadné přijmout společné hodnoty. Ty 

vznikaly samovolně, podle potřeb místních. Vyplývaly z každodenní činnosti členů 

komunity a bez problému jimi byly přijímány, protože všichni žili ve stejném prostředí
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a měli podobné životní cíle. Avšak jak splývá komunita se svým okolím, tak se 

rozplývají i ony dříve jen pro ni specifické hodnoty (Bauman 1999:24). Imperativy 

plynoucí z „gemeinschaftu“ jsou odlišné od požadavků „gesellschaftu“ a pro 

obyvatele je stále náročnější rozlišit v jakém z těchto dvou prostředí se vlastně 

nalézají. Masmedia působí dojmem, že se občané nachází v prostředí jakési 

pospolitosti, která vychází z onoho výše zmíněného oblaku neformálních norem a 

hodnot. Avšak jednotka státu je příliš veliká na to, aby v ní člověk mohl tuto 

pospolitost fyzicky nahmatat. Zde se již opět nacházíme za hranicemi onoho 

virtuálna. Celek národního státu je již příliš velký na to, aby v něm člověk mohl najít 

místo tak pevné, jaké mu dříve poskytovala lokální komunita. Pro příslušníky 

globalizovaného národa v etapě přechodu od lokálního ke globálnímu je typická 

konvergence jejich povrchu a divergence jejich niter.

Karel Riegel si položil zajímavou otázku, zda jsme ve fázi přechodu od 

lokálního ke globálnímu či zda nastává období koexistence těchto dvou fenoménů 

(Riegel 2001:16). Osobně věřím, že dochází ke druhé z těchto variant. Jsem totiž 

přesvědčen, že člověk z mnou výše uvedených důvodů lokalitu stále potřebuje a 

vždy ji bude ze své biologické podstaty vnímat odlišně od globálního prostoru. A to 

navzdory skutečnosti, že mu lokalita v Baumanově pojetí mizí pod nohama, i 

navzdory obtížím s uchopením vlastní identity, které z této skutečnosti plynou.

5.3 Ztráta a nalezení pevného bodu

Z výše uvedených důvodů je dnes onen mrak hodnot a norem plný 

protichůdných sil a mnohé jeho složky se v něm vzájemně vylučují. I přesto však 

může být, a také je, společností nějakým způsobem akceptován. K tomuto svým 

způsobem iracionálnímu přijetí dochází díky jeho nepostižitelné obsáhlosti. Právě 

obsáhlost, neurčitost a nestálost tohoto imaginárního oblaku lidem brání uchopit jej 

jako celek a spatřit tak jeho nedokonalost a iracionálnost. Ostatně z principu 

kognitivní disonance16 vyplývá skutečnost, že lidé ze své přirozenosti o takovýto 

objev ani nestojí. Je třeba si však uvědomit, že prostřednictvím tohoto „ideologií 

tolerance“ lepeného schématu si lidé pomáhají vykládat svět a svůj každodenní život. 

A zde vězí největší hrozba jeho nedokonalosti. Právě s růstem protichůdných sil 

uvnitř tohoto schématu, přibývá případů, kdy jako výklad světa při střetu s realitou

16 Teorie psychologa L.Festingera . Kognitivní disonance je stav, kdy jsou v lidské mysli dva vzájemně si 
odporující si prvky. Člověka tento stav poškozuje a proto se snaží kognitivní disonanci odstranit.
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selhává. Pocity štěstí se pak dostavují čím dál tím řidčeji, navzdory držení se 

„receptur“ vyplývajících z onoho neurčitého mraku hodnot a norem. To může mít za 

následek růst úzkosti a disharmonie v lidských myslích. Lidé totiž pravděpodobně 

nejsou schopni rozpoznat skutečnost, že jejich obtíže plynou z 

nového společenského uspořádání, které s sebou modernizace a globalizace přináší. 

Než to, spíše mají mít tendenci vidět chybu v sobě.

Ostatně tak je stávající systém nastaven. Vzdělání a pracovitost, jež mají vést 

k životním úspěchům, jsou stále chápány jako otázka čistě svobodné volby. Otázka 

schopnosti přizpůsobit se společenskému uspořádání je redukování na otázku 

svobodného rozhodnutí jednotlivce. K tomu pocit odpovědnosti za vlastní životní 

situaci je v méně úspěšných notně přiživován mediální záplavou obrazů šťastných a 

úspěšných lidí žijících v podmínkách tržního kapitalismu. 17

Charles W. Mills o tomto jevu hovoří v kontextu se vznikem masové společnosti, 

jako o zaměňování problémů struktury společenského systému za osobní potíže 

(Mills 1968 :11).

Chceme-li porozumět současné situaci a budoucím vývojovým trendům, je 

potřeba si uvědomit, že prioritou kulturně-hodnotového rámce západních 

globalizovaných společností je vyvolat v občanech pocit, že systém v němž žijí je 

nejlepší z možných. Tedy uvědomit si fakt, že to co mnozí považují za návod na 

štěstí, slouží ve skutečnosti především k reprodukci stávajícího společenského 

uspořádání a tím pádem k zachování současné podoby globalizace.

Kulturně hodnotový rámec islámských společností je pevně zakotven v Koránu. 

Není-li si člen tamní společnosti svým počínáním jistý, stačí mu zalistovat v knize či 

se optat vzdělanějšího souseda. V podmínkách euro-americké civilizace však 

takovýto opěrný bod již neexistuje. Navzdory její křesťanské tradici, Bible je v ní stále 

okrajovějším východiskem. Zůstává nezodpovězeno, kam až sahají meze rychlosti 

lidské adaptibility. Avšak právě od tohoto se odvíjí základní otázka, nakolik je 

stávající vývoj dlouhodobě udržitelný.

Riegel hovoří o situaci, kdy jsou symboly národní identity nahrazovány logy 

nadnárodních firem. Východisko pak vidí v přístupu, kdy lidé konečně přestanou 

chápat vlastní identitu jako pocit příslušnosti k určitým symbolům a začnou ji vnímat 

jako stav vlastního ducha (Riegel 2001:16). Takoví lidé totiž již nejsou psychicky tolik

17 Formování kritérií úspěchu v západních společnostech velice výstižně vyobrazuje R. K. Merton ve stati 
„Sociálnístruktura a anomie“, str 132-178, z knihy Studie ze sociologické teorie, Slon, Praha, 2000.
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závislí na okolním společenském uspořádání. Totéž se týká i problému tvorby identity 

na základě symbolů určité virtuální komunity.

Riegel však ke svému východisku neopomíná dodat, že pro lidi, kteří jsou 

svázáni - a připoutáni ke své lokalitě - chudobou, jsou takovéto přístupy jako 

z cizího světa (tamtéž). Ostatně i sám Buddha, syn krále, se vydal na duchovní cestu 

až po té, když na vlastní kůži pocítil, že materiální blahobyt sám o sobě ho 

nenaplňuje. Ale to jen potvrzuje skutečnost, že tento přístup, kdy se člověk vědomě a 

cíleně začne konfrontovat se svým vlastním já, může být aktuální výzvou pro většinu 

obyvatel západního světa. Ti ekonomicky méně úspěšní se tak mohou vypořádat s 

pocity méněcennosti a úzkosti, zatímco ti kdož v kapitalistickém systému uspěli, 

mohou skrze objevení sebe sama konečně dát samoúčelnému vytváření kapitálu 

hlubší význam, který by byl adekvátní jejich intelektu.

6. Závěr
V prostředí politicky kontrolovaných národních států a nízkých nákladů na 

překonávání vzdálenosti bylo vše připraveno na propojení hospodářských struktur. 

Tento proces začal být výstižně nazýván „hospodářská globalizace“. V druhé 

polovině dvacátého století díky globalizaci světová ekonomika nabrala nový směr. 

Jakoby ji řídila neviditelná síla, která pracovala ve prospěch velkých společností, 

které prahly po svobodě a oproštění se od omezení nad nimi dohlížejících států. Z 

národních korporací se staly nadnárodní společnosti, které se naučily díky rozsáhlé 

přeměně vlastních struktur rozmísťovat svůj kapitál podle potřeby kdekoliv na světě. 

Tímto se zbavily závislosti na území svého vzniku a tím pádem na politických 

rozhodnutích správy tohoto území. Jediné, co korporace s lokalitou jejich vzniku 

pojilo, bylo množství vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, symbolických analytiků. 

Prostřednictvím těchto zaměstnanců přinášely korporace do domovských zemí část 

svých zisků. Jejich rodné země nakonec pochopily, že čím větší svobodu korporacím 

dají, tím větší díl z jejich prosperity dostanou. Avšak budou-li nadnárodním 

společnostem jejich činnost příliš komplikovat, neuvidí z jejich zisku téměř nic. 

Nadnárodní společnosti se staly svými pány a začaly ohrožovat hospodářskou 

stabilitu v mnoha zemích.

Ztracený vliv nad nadnárodními společnostmi si západní země vynahradily 

dominantním vlivem v globálních institucích, jejichž prostřednictvím začaly být mimo

27



jiné schopny prosazovat své zájmy na úkor zemí rozvojových. Jako určitá protiváha 

růstu moci nadnárodních korporací a nešťastné nadvládě západních zemí v 

globálních institucích začala vznikat mezinárodní společenství rozvojových zemí.

Velká konkurence dělnických profesí a rozšíření poptávky po službách 

symbolických analytiků na východ, jež přinesla globalizace, vedly k divergenci příjmů 

obyvatel západních liberálních zemí. To zapříčinilo růst propasti mezi bohatou a 

méně majetnou částí populace v těchto zemích. Rostoucí globální nerovnost se 

začala čím dál tím více projevovat i na lokální úrovni. Symboličtí analytici již 

nepotřebovali své chudší spoluobčany. Ti ovšem potřebovali bohaté symbolické 

analytiky, jakožto zákazníky pro své lokální služby.

Hospodářská globalizace způsobila také přeměnu lokálního způsobu přijímání 

hodnot na způsob globální. To vneslo nejistotu a disharmonii do každodenního života 

občanů globalizovaných společností. Potenciálním východiskem z této situace se zdá 

být oproštění sebe sama od zmatených společenských hodnot a pojetí identity jako 

stavu vlastního já.

Zůstává otázkou, jak se svět s novým ekonomickým uspořádáním vypořádá, 

jakou úlohu si v něm najdou rozvojové země a jak se ve světě permanentních 

proměn lidé postaví k budování vlastní identity.

Otázka, nakolik se země světa dovedou spojit do nadnárodních společenství a 

domluvit na kolektivní akci, jíž by byly schopny čelit rostoucím enviromentálním 

hrozbám, se dost možná stane otázkou přežití současného postmoderního 

společenského uspořádání a stávající podoby globalizace.
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