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Když psal na přelomu 60. a 70. let minulého století Michel Crozier svoji 
knihu Zablokovaná společnost, byla situace právě opačná, než je ta dnešní. 
Vrcholila tehdy éra blahobytu, sociální stát byl v plné síle. Míra růstu 
v ekonomicky vyspělých zemích byla vysoká, nezaměstnanost mizivá a míra 
zadlužení státu i domácností ve srovnání s dneškem nepatrná. Politici byli 
tehdy ve velké vážností a politika byla považována za jednu ze strategicky 
nevýznamnějších činností. 

Přesto Michel Crozier kritizoval přehnanou byrokratizaci společnosti 
a přimlouval se za výrazná deregulační opatření. 

Od vydání jeho knihy uplynulo již více než čtyřicet let. Z toho již zhruba 
třicet let se naplňuje sen Michela Croziera o velké deregulaci, která namísto 
strnulé byrokracie přinese svobodný rozvoj iniciativy, podnikatelského ducha 
a kreativity. 

Deregulace ekonomiky v uplynulých desetiletích byla tak rozsáhlá, že to 
přivodilo významný ústup váhy národních států a jejich vlád. V rámci samotné 
ekonomiky došlo k takové deregulaci finančních aktivit, že všechny ostatní 
sektory ekonomiky pracují dnes v té či oné míře pro větší blaho finančníků. 
Zatímco ještě v 70. letech zde bylo finančnictví od toho, aby vyživovalo sektor 
výroby a služeb, dnes jsou firmy řízeny takovým způsobem, aby to finančním 
spekulantům přinášelo v krátkém čase co nejvíce peněz. Bez ohledu na osud 
samotných firem. 

Míra světově vytvářeného bohatství za poslední necelé půlstoletí skutečně 
výrazně stoupla. Planeta je dnes zhruba dvakrát bohatší, než byla kolem roku 
1970. Zároveň však na nic nejsou peníze a obrovsky vzrostla zadluženost všech, 
od států až po domácnosti. 

Jaké úctě se v této situaci těší profese politiků a jaká očekávání mají ohledně 
politiků řadoví občané a voliči? Troufám si říci, že jen málokdo dnes považuje 
sféru politiky za oblast strategicky významné činnosti. Naopak. Došlo 
k důkladnému zablokování politiky, a to jak v pravé, tak v levé části spektra. 
Co se týče politického středu, ten v sobě dokáže vzácně propojit bezmocnost 
obou křídel zároveň.  
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Abychom pochopili, odkud pramení bezmocnost politiků, musíme se 
podívat na to, co zbylo z prosperující společnost 60. a 70. let. Tehdy byl na 
vrcholu výkonnosti sociální stát. Zároveň se mluvilo o vzniku společnosti 
jediné masivní střední vrstvy. A politika měla tehdy váhu při rozhodování 
o ekonomickém, a tedy i sociálním vývoji. 

Dnes z tohoto obrazu nezbylo prakticky nic. Státy jsou zadlužené a sociální 
stát prochází hlubokou krizí. Troufám si tvrdit, že pokud budou pokračovat 
současné trendy, není možno sociální stát ani střednědobě udržet.  

Až dosud financovaly sociální stát tři kategorie přispěvatelů. Firmy, horní 
příjmové vrstvy a střední vrstvy. Firmy se přestávají v podmínkách globalizace 
chovat sociálně zodpovědně. Čím jsou mobilnější, tím snáze se zbavují závazků 
vůči zemi, ve které momentálně působí. Část firem odchází do daňových rájů, 
jiné firmy sice zůstávají, avšak požadují nejrůznější úlevy, aby neodešly. Poté 
repatriují své zisky.  

Horní příjmové vrstvy výrazně snižují svůj podíl na financování sociálního 
státu. Mají k tomu řadu nástrojů: optimalizace daní, daňové úniky, rovná daň, 
zastropování pojistného aj.  

Zároveň hledají zvýšené zisky firem a horních vrstev prostor, kde budou 
reinvestovány. Spatřují ho (mimo jiné) v privatizaci veřejných pojistných 
systémů, tedy systémů zajišťujících na stáří, zdraví, vzdělání apod.  

Rozvíjí se tak jakési podnikání s pojištěním. Z historického pohledu se jedná 
o velice paradoxní proces. Právě ty instituce, které po zhruba sto let 
kompenzovaly zaměstnancům jejich podřízenou pozici, se mají proměnit 
v nový zdroj zisku pro majitele velkých peněz. 

Vzniká zde velký rozpor. Ti, kdo investují do klasické výroby, potřebují, aby 
mzdy byly nízké (kvůli konkurenceschopnosti). Naopak ti, kdo investují do 
soukromých pojišťovacích fondů, které zpoplatňují nejrůznější mimopracovní 
aspekty lidské existence (vzdělání, zdraví, stáří aj.), potřebují mít pokud možno 
solventní klienty.  

Tím se dostáváme k situaci třetího tradičního přispěvatele do pokladny 
sociálního státu – středních vrstev. Budou-li současné trendy pokračovat, pak 
bude sílit tlak na to, aby střední vrstvy odevzdávaly vše, co si vydělají nad 
příjem nižších vrstev, na soukromé pojištění své mimopracovní existence. 

To bude mít důsledky jednak pro střední vrstvy, jednak pro sociální stát. 
Kupní síla středních vrstev se v podstatě srovná s kupní silou vrstev nižších. 
To, co vydělají střední vrstvy navíc, odevzdají na reálné či fiktivní pojištění 
soukromým fondům. Středním vrstvám pak už nezbudou prostředky na 
financování zbytků sociálního státu. Právě proto, že to, co vydělají navíc oproti 
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vrstvám dolním, investují do svého soukromého pojištění, aby se od těch pod 
sebou alespoň nějak odlišili. 

To může vést až k tzv. repatrimonializaci společnosti. Velký rodinný majetek 
se bude zhodnocovat stále více, příjmy ze zaměstnání budou pro většinu stále 
více stagnovat. V repatrimonializované společnosti není místo pro sociální stát 
a je v ní stále méně místa pro střední vrstvy. Jak připomíná Louis Chauvel 
(2006), střední vrstvy jsou vymezitelné pouze na křivce distribuce příjmů ze 
zaměstnání, nikoliv na křivce distribuce velkých rodinných majetků, tedy 
patrimonií. 

Nejdále pokročily v tomto směru Spojené státy. Nejbohatší procento 
Američanů vlastnilo před 25 lety 33% majetku, nyní už vlastní 40% majetku, 
zatímco čtyři pětiny obyvatel USA drží jen 7% majetku. Na jedno procento 
Američanů s nejvyššími příjmy připadá už 24% celkových příjmů. V roce 1976 
to bylo jen 9%. Jedno procento Američanů vlastní polovinu všech amerických 
akcií, obligací a podílových fondů, zatímco dolních 50% Američanů drží 
pouhou polovinu procenta uvedených cenných papírů. 

Jak v této situaci vypadá politika? Poté, co ekonomika v podmínkách 
globalizace získala prakticky úplnou nezávislost na politice, nemusí pravice už 
nic dělat, zatímco levice nic dělat nemůže. Pravice nemusí už nic dělat proto, že 
tlaky globalizovaných financí udělají veškerou práci za ni. Funguje to ve dvou 
krocích.  

Nejprve dojde k zadlužení států, poté k vyhlášení drastických úsporných 
programů. V prvém kroku se státy stávají dlužníky velkých finančních institucí. 
Ve druhém kroku jsou nuceny respektovat neoliberální recepty, aby byly 
schopny splácet alespoň úroky z dluhů. Tyto recepty na prvém místě 
doporučují osekávat sociální stát a privatizovat sociální služby. Tato „léčba“ je 
předepsána zcela bez ohledu na to, kvůli čemu vzniklo zadlužení. V souvislosti 
s krizí zemí Severu se tvrdí, že vzniklo především kvůli příliš rozmařilému 
sociálnímu systému. Nikdo si nedal tu práci, aby porovnal „rozmařilost“ 
sociálních systémů s mírou zadlužení země. Dovolím si tvrdit, že tam žádná 
jednoznačná korelace neexistuje. Bylo by zajímavější porovnat něco jiného: míru 
úlev pro firmy a nejvyšší příjmové kategorie a míru zadlužení dané země. 
Zdaleka nejvíce zadlužené jsou dnes ostatně země Jihu, kde sociální stát dříve 
prakticky neexistoval a dnes je méně vyvinutý a lacinější než na Severu. 
Zároveň v zemích jižní Evropy, například právě v často vzpomínaném Řecku 
velké firmy a bohatí neplatí téměř žádné daně. 

Ať se již stát zadluží z toho, či onoho důvodu, za recept na oddlužení je 
vydáváno osekání sociálních výdajů. Otázka příjmů států v podobě daní 
bohatých zůstává pro pravicovou politiku tabu. Naopak, redukce daní pro 
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nejbohatší subjekty slouží jako prostředek, jak si následně vynutit ještě větší 
redukci veřejných výdajů a sociálních programů pod heslem nezvyšování 
státního dluhu.  

Vzniklé díry ve státním rozpočtu jsou využívány jako důkaz toho, že 
náklady na provozování veřejných služeb a sociální ochrany jsou příliš vysoké. 
To slouží jako argument pro jejich privatizaci.  

Stát při těchto manévrech nebezpečně balancuje na samém pokraji své 
sebedestrukce. Vydatně přispívá k podrývání své vlastní autority. K oslabování 
veřejného sektoru jsou používáni státní úředníci, kteří tuto činnost provádějí 
naprosto loajálně, pečlivě a svědomitě, jak jsou zvyklí z veřejné služby. 
Absurdnost tohoto počínání nejnověji popisují francouzští sociologové Pierre 
Dardot a Christian Laval (2009). 

Hlavní náplní práce pravicové politiky se tak stává znefunkčnění politiky 
jako celku. Politika nemá stát v cestě zájmům zhodnocování velkých peněz. Stát 
má respektovat vůli investorů a veřejný sektor má mít jedinou šanci, jak 
osvědčit svoji užitečnost. Spočívá v tom, aby se nechal co nejlaciněji zprivati-
zovat. 

Tyto priority pravice nejsou ve svých dopadech nijak neutrální. Jejich obětí se 
nutně stávají střední vrstvy. Dokud ještě měla politika co mluvit do směřování 
ekonomiky země, podporovala střední vrstvy. Před dnešní fází globalizace 
potřeboval průmyslový kapitál střední vrstvy jako hlavního odběratele svých 
výrobků a služeb. Proto byl zájem na tom, aby střední vrstvy byly relativně 
zámožné.  

Jakmile byla politika podřízena zájmům ekonomicky silných subjektů 
a jakmile se v oblasti ekonomiky finanční kapitál zmocnil nadvlády nad 
kapitálem průmyslovým, našlo se pro střední vrstvy už jen jediné využití. 
Nejrůznějšími formami pojistného mají přispívat do soukromých pojišťovacích 
fondů. Nikdo se už nezajímá o to, jak si na to střední vrstvy vydělají. Navíc 
v situaci, kdy se stávají posledním významnějším sponzorem zbytků sociálního 
státu. Mohou si na to všechno samozřejmě půjčit. Jinými slovy: Neoliberálové 
střední vrstvy obětovali a zavádějí je do dlužního otroctví právě tak, jako do 
něho zavádějí celé země. 

Co v této situaci činí levice? Prakticky nic. V zásadě dnes existují dvě odnože 
levice. Sociálně demokratická a komunistická. Komunistická část se dostala po 
pádu východního bloku do izolace, kterou v této generaci už nepřekoná. 
Recepty sociální demokracie jsou postaveny na předpokladech, které neo-
liberálové zničili. Prvním předpokladem bylo, že v rámci sociálně tržní 
ekonomiky jsou síly politiky a ekonomiky vyrovnány. Druhým předpokladem 
bylo, že finanční kapitál je sluhou, nikoliv pánem průmyslového kapitálu. Ani 
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jeden z těchto předpokladů momentálně neplatí. Výsledkem je, že sociální 
demokracie je na tom vzhledem ke středním vrstvám ještě hůře než komunisté. 
Komunisté nemají střední vrstvy rádi. Jejich existence je popřením tezí 
o sociální polarizaci společnosti. Sociální demokraté mají střední vrstvy 
upřímně rádi, ale nedokáží jim nijak pomoci. Dokud radikálně nezpochybní obě 
hlavní priority neoliberálů (podřízení politiky ekonomice a podřízení produ-
ktivní výroby finančním spekulacím), budou jenom přihlížet úpadku středních 
vrstev, aniž by pro ně mohli cokoliv udělat.  

Výsledkem je právě ono zablokování politiky, jehož se mohou snažit využít 
ti, kdo dokáží hrát na strunu statusové paniky středních vrstev. Kdykoliv 
v minulosti střední vrstvy ztrácely půdu pod nohama, ukázalo se, že udržení 
vlastního postavení je pro ně důležitější než uchování demokracie. Právě v tom 
lze spatřovat největší hrozbu pro politiku současnosti.  
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