16. března 2009. Návrat do tzv. starých „krizových kolejí“ ?
Po únorové kratičké pracovní návštěvě Paříže a setkání s jednom velmi milou
americkou miss mne čekal opět návrat k běžným „work“ povinnostem. Kupodivu česká
mediální scéna jako by se v poslední čtvrtině února a na počátku března vzpamatovala:
chvályhodně se začaly konečně objevovat pozitivní zprávy. Ať již to byl ČRO - Radiožurnál,
TV Nova, Prima atd. Tento „positivní stav“ trval zhruba až do druhého březnového týdne, kdy
se opět zdálo: vše se vracelo ke starým negativistickým vyježděným kolejím (s občasnou
čestnou výjimkou Radiožurnálu); správně nazývaný současný stav jako „recese“ se opět
přeměnil ve slovíčko „krize“. Levicové síly zase bouří: nesmíme lidem nic nalhávat (neplést
lhaní s nadějí a pozitivními vizemi), raději přitvrdíme v negativismu, my víme proč to děláme
a že nám to přinese růst preferencí, když my se pak za lidi postavíme jako jejich zachránci.
Jen roztočte kola tzv. „krize naplno“ a my Vás poté vyvedeme z temnot milí občané. Bohužel
po vyslechnutí posledních televizních diskusí má člověk dojem, že podobně začínají uvažovat
také někteří pravicoví představitelé. Namísto toho, aby vyjeli mezi lidi do recesí postižených
regionů a rozdávali zde naději, nové šance na práci, pochopení a podporovali vzájemnou
mezilidskou solidaritu, tak přilévají onen pomyslný benzín do tzv. „krizových debat“.
Namísto toho, aby začali podporovat národní pospolitost a solidaritu mezi lidmi, tak začínají
rozdávat peníze, aby si tak koupili potenciální voliče. Levice kalkuluje podobně, avšak její
meetingy mezi lidmi, kde vysvětluje svá plánovaná „protikrizová“ opatření, již místy dopadají
na úrodnou půdu. Připomeňme si tedy některé dobré zprávy za poslední období přátelé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Americké bankovní ústavy jako GE nebo City Group se podařilo stabilizovat a rostou;
Prodej aut v ČR roste;
Vybrané tituly na burzách vykázaly zajímavé růsty po celém světě;
V ČR roste počet nových obyvatel (ikdyž za tímto stavem jsou převážně cizinci);
Počet rozvádějících se párů v ČR konečně klesl pod 50% (49,6%);
Pohonné hmoty zlevňovaly;
V EU rostly maloobchodní tržby;
Česká ekonomika dále rostla a oproti většině zbytku Evropy dosáhla ještě stále
plusových čísel;
Inflace v ČR klesla na 2% a peníze občanů jsou tak znehodnocovány jen velmi malým
procentem;
Vládní podpůrná opatření pro firmy a občany přinášejí své pozitivní ovoce.

Dívám-li se po světě na tzv. „globální krizi“, je třeba jednoznačně konstatovat, že tato
recese se zatím nikde neprojevuje opravdu drasticky. Jakožto velmi zajímavý případ
pozitivního přístupu k ekonomické recesi bývá tradičně uváděna Chile. Jde o zemi s přibližně
stejným počtem obyvatel jako má ČR, velmi moudrou fiskální politikou, neskutečnými
přebytky v HDP a ve státních úsporách ještě z minulých let. Může se tak stát v lecčems
vzorem také pro ČR a nebo naopak ČR pro Chile. Měl jsem tu čest hovořit s několikati
běžnými chilskými občany a ti žádnou krizi nepociťují. Kdyby se o ní občas nezmínila média,
tak by ji vůbec nezaregistrovali. Podobné to je s Američany z některých jižních států USA,
dále třeba s částí lidí v Itálii, v mnoha dalších zemích na celém světě. Světová média také
obletěla zajímavá zpráva: za vyvoláním a počátkem loňské tzv. „krize“ stál původně team
poradců Mr. Obamy a mocného burzovního obchodníka George Sorose. Pomocí vyvolání
paniky, mediálních negativit aj. hrůzyplných zpráv se podařilo natolik znejistit investory, že

akciové kursy mohly padnout; John McCain pak nakonec prohrál v době, kdy již svého
protikandidáta předstihoval v přízni voličů. Rozpoutání tzv. „krize“ pak samozřejmě
psychologicky postihlo pomocí mediální sféry ostatní akciové trhy a roztočilo se tak kolečko
recese na celém světě, ze kterého mohli dodnes těžit nejen socialisté, extrémisté aj., nýbrž
také předně lidé znalí burzovních obchodů. Nakolik byla tato zpráva reálná, to se samozřejmě
ukáže teprve v budoucnosti. Doufejme: tato budoucnost bude nejen pro naši zemi s Boží
pomocí šťastná. S přáním všeho dobrého Váš Mgr. Radek Přepiora.

