Ekonomická krize V. - shrnutí a řešení?
Praha, 8.4.2009, 09:45
Co se na trhu vlastně děje? Současná ekonomická krize je pouze snaha neviditelné ruky trhu o vyčištění
ekonomiky od "nekonkurenceschopných" a "neefektivních" firem, bank a dalších organizací, které na trhu
už dávno neměli figurovat, neboť celý trh deformují. Jsou to především ty firmy, které neustále
čerpají státní podporu nebo jsou nuceni se zatěžovat úvěry, aby udrželi svůj provoz. O to horší je pak fakt,
kdy do těchto samých firem nalívají v této době vlády státní peníze na jejich udržení. Co to tedy v praxi
znamená? Jen to, že se tímto chováním vlád ekonomická krize nejen oddálí a pro nynějšek zmírní, ale v
budoucnu bude mnohem horší. Světová ekonomika je dnes "znečištěná" těmito rádoby ziskovými podniky,
jejichž další existence je neopodstatněná a jejichž další umělá podpora je nezdůvodnitelná.
Správné řešení jak vyvést ekonomiku z krize je nechat zbankrotovat všechny tyto podniky. Tím se sníží
produkce světové ekonomiky řádově o 10%. Je to vysoké číslo, ale bohužel opodstatněné. Za tento stav
si mohou vlády sami. A kdo to nakonec zaplatí? Nikdo. Daňoví poplatníci budou dávat své daně vládám na
to, aby navěky spláceli úroky z astronomických dluhů. Tyto úvěry nikdy nebude možné splatit a tak jak bude
dluh trvale narůstat, budou klesat prostředky vlád na zajištění běžného chodu státního aparátu. Krach pak
nemine nikoho. Ten trend tu stále existuje a žádná vláda (přitom by toto měla udělat Evropská unie nebo
USA) dodnes neobrátila.
Recese 10%, kterou popisuji, může být nebezpečná, ale pro budoucí prosperitu světové
ekonomiky nevyhnutelná. Stejně tak je nevyhnutelná změna celého ekonomického systému. Kapitalismus,
jak se potvrzuje, je nedostatečný pro zajištění prosperity a technologického rozvoje lidstva jako takového.
Lidstvo táhne kupředu pouze trvalý nedostatek peněžních prostředků. Lidstvo je tako "stimulováno" k
neustálému snažení, aby v dalším měsíci bylo co jíst a kde bydlet. Zcela se zde vytrácí "motivace", prostor
pro realizaci, která není "tlačena" nevyhnutelností vydělat si na obživu ale naopk na posun technického,
technologického, ekologického, sociálního rozvoje o další krok. Žádná další průmyslovo, technologicko,
ekologicko a kdoví jaká ještě revoluce se prostě nekoná a konat v blízké budoucnosti snad ani nebude.
Proč? Lidstvo je "vystresováno" ze svých závazků a snaží se udržet svou vlastní cash flow, která díky svému
systému udržitelná vlastně ani nikdy nebyla a ani nikdy nebude. Tato cesta do "celkového bankrotu" má
jednu velkou výhodu. Zbankrotují nejen chudí ale i bohatí. Peníze totiž v tu chvíli přestanou mít jakoukoli
hodnotu a v tu chvíli nebude mít nikdo nic. Mohli bychom se vrátit na směnný obchod, kde měníme
skutečně cenné za cenné, a ne jako dnes cenné za bezcenné.
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