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K
apitalismus je dnes spojován se
všemi nejhoršími věcmi na světě.
Dokonce není přeháněním tvrdit,
že se stal synonymem zla. Antikapi-
talismus je populární nejen v kul-

turních a politických elitách, ale i u řady
běžných lidí. Kapitalismus má na světě jen
málo přátel, přestože byl úspěšnější než ja-
kýkoli jiný ekonomický systém v lidských
dějinách.
Trik antikapitalistů: porovnávají skuteč-

ný systém, v němž žijeme, s ideálem doko-
nalého světa, který oni vymysleli, ale kte-
rý neexistuje ani nikdy neexistoval. Spolé-
hají také na to, že lidé vědí málo o historii
a chudobě a nehumánních podmínkách,
v nichž žili naši předkové před vznikem
kapitalismu. A spoléhají na to, že většina
jejich současníků se během školních let
o nelidských podmínkách v socialismu ne-
dozvěděla téměř nic.
Jak vysvětluje německý konzultant Rai-

ner Zitelmann v knize Deset omylů antika-
pitalistů (2022), antikapitalismus není za-
kotven v oblasti rozumu nebo racionální-
ho poznání, ale je především emocionál-
ně odůvodněným odmítnutím. Antikapita-
lismus se šíří v intelektuálních elitách. Od
Lenina po Hayeka se teoretici shodovali
v tom, že antikapitalismus nevznikl z děl-
nického hnutí, ale v prostředí intelektuá-
lů. Zitelmann představuje řadu rozšíře-
ných argumentů proti kapitalismu a bri-
lantně je vyvrací.

Hlad a chudoba

První argument proti kapitalismu říká, že
kapitalismus je odpovědný za hlad a chudo-
bu. Chudoba nebyla v žádném případě vy-
tvořena kapitalismem, ale byla tu už dávno
a určovala životy lidí po tisíce let. Chudoba
nemá příčiny – prosperita má příčiny. Kapi-
talismus však přispěl k překonání chudoby
více než jakýkoli jiný systém ve světových
dějinách. Předtím, než kapitalismus vznikl,
žila většina lidí na světě v extrémní chudo-
bě: zatímco v roce 1820 žilo v chudobě přes
90 procent světové populace, dnes je to
pouze 10 procent.
Pojem „hladomor“ spojujeme běžně s Af-

rikou. Ale největší lidmi vytvořené hlado-
mory se odehrály během uplynulých sta

let v socialistických zemích. Během hlado-
moru, který se v Rusku odehrál po bolše-
vické revoluci v letech 1921–1922, zemřelo
podle oficiálních údajů v sovětské encyklo-
pedii z roku 1927 pět milionů lidí. Nejvyšší
odhady uvádějí počet hladovějících mezi
10 a 14 miliony. Jen o deset let později Jo-
sif Stalin prostřednictvím socialistické ko-
lektivizace zemědělství a „likvidace kula-
ků“ spustil další velký hladomor, který za-
bil 6 až 8 milionů lidí.
Liberálové povzbuzují lidi, aby vzali

svůj osud do vlastních rukou a nespoléha-
li se na to, že pro ně nakonec něco udělají
jiní nebo že se změní společnost. To, co
antikapitalisté slibovali, totiž zmírnění
chudoby a bídy zrušením kapitalismu, se
však v dějinách nikdy neodehrálo. Na-
opak: chudoba rostla tam, kde byl zrušen
kapitalismus.
Druhý argument proti kapitalismu říká,

že kapitalismus vede k rostoucí nerovnos-
ti: bohatí bohatnou a chudí chudnou. Sa-
motný pojem „rozdělení společenského
bohatství“ je však podle Zitelmanna zavá-
dějící. Společnost žádné bohatství nevy-
tváří, ale bohatství ve společnosti je souč-
tem toho, co jednotlivci produkují a smě-
ňují.
Americký ekonom Thomas Sowell v kni-

ze Intelektuálové a společnost (2011) argu-
mentuje: „Kdyby skutečně existoval již
existující celkový příjem nebo bohatství,
které se nějakým způsobem vytváří – takří-
kajíc mana z nebes, pak by přirozeně vy-
vstala morální otázka, jak velký podíl by
z něj měl každý člen společnosti získat. Bo-
hatství se však vytváří lidskou aktivitou.
Neobjeví se někde jen tak z ničeho.“

Ničení planety

Třetí námitka proti kapitalismu zní, že ka-
pitalismus může za ničení životního pro-
středí a klimatické změny. Někteří klimatič-
tí aktivisté volají po velmi radikálních řeše-
ních, která by ve skutečnosti vedla k eko-
diktatuře. Jejich argumentace zní: jde-li
o přežití lidstva, nesmí existovat zákaz
myšlení, pak je třeba promýšlet i ta nejradi-
kálnější řešení a nebrat v úvahu hodnoty,
jako je svoboda a demokracie. Na první po-
hled tento argument mnoha lidem dává
smysl: jde-li o přežití, nesmí být člověk pře-
citlivělý. Ale nápadné je, že plánované eko-
nomiky vždy selhaly, zejména pokud jde
o životní prostředí.
Společenské utopie mají podle Zitelman-

na nezamýšlené negativní, někdy až zvrá-
cené důsledky. Nicméně tržní ekonomika
je pro řešení problémů životního prostředí
daleko slibnější než myšlenky propagova-
né obhájci státu, které budují nejen ekono-
micky, ale i ekologicky plánovanou ekono-
miku, o níž můžeme s naprostou jistotou

říci, že problémy životního prostředí spíše
zhorší, než vyřeší.
Nejsvobodnější země jsou nejen nejbohat-

ší, ale mají i nejlepší životní prostředí. Mezi
deset hospodářsky nejsvobodnějších zemí
patřily v roce 2021: Singapur, Nový Zéland,
Austrálie, Švýcarsko, Irsko, Tchaj-wan, Vel-
ká Británie, Estonsko, Kanada, Dánsko.
Tyto zeměmají rovněž nejvyšší index kvali-
ty životního prostředí: 76,1. Naopak mezi
nejchudší patří země nejméně svobodné:
Severní Korea, Venezuela, Kuba, Súdán a
Zimbabwe. Tyto země jsou nejen nejchud-
ší, ale mají i nejhorší index životního pro-
středí: 46,7.

Krize a monopoly

Čtvrtá námitka proti kapitalismu říká, že ka-
pitalismus nakonec vždy vede k novým hos-
podářským krizím. Ano, krize v podobě ob-
časných recesí a vyšší nezaměstnanosti
jsou nedílnou součástí kapitalismu. Tyto
krize mohou být vyvolány čistě tržními fak-
tory nebo vnějšími šoky, jako jsou přírodní
katastrofy, epidemie, války nebo jiné poli-
tické zásahy, které mají s tržní ekonomikou
málo nebo vůbec co společného.
Většina krizí je negativní částí běžných

cyklických vln, tj. cyklické posílení a osla-
bení ekonomiky, které odezní po několika
měsících, možná i po roce. Skutečné krize,
které nastaly v posledních zhruba 120 le-
tech, ale byly podle Zitelmanna vyvolány
politiky nebo byly politiky alespoň značně
zhoršeny a prodlouženy.
Pátá námitka proti kapitalismu tvrdí, že

kapitalismus vede k monopolům. Rakouský
ekonom Joseph Schumpeter ve své knize
Kapitalismus, socialismus a demokracie
(1942) namítá, že čisté případy dlouhodobé-
ho monopolu se vyskytují jen velmi zřídka
a že „i skromné přiblížení požadavkůmmo-
nopolu musí být ještě vzácnější než případy
dokonalé konkurence“. Schumpeter byl jed-
ním z prvních ekonomů, kteří ukázali, že
monopol nehraje jen negativní, ale i pozitiv-
ní funkci v procesu „kreativní destrukce“.
Schumpeter přináší teorii o optimálnímmo-
nopolu potřebném kmaximalizaci hospo-
dářského růstu.
Šestá námitka proti kapitalismu zní, že ka-

pitalismus podporuje sobectví a chamti-
vost. Nejen kritici, ale i obhájci kapitalismu
uznávají, že egoismus a chamtivost jsou dů-
ležitými hnacími silami tohoto systému. Ob-
hájci kapitalismu však vysvětlují: „Člověk
je sobecký, takže socialismus nefunguje.
Kapitalismus lépe odpovídá lidské pova-
ze.“ Kritici kapitalismu naopak tvrdí, že ka-
pitalismus podporuje v člověku ty nejhorší
vlastnosti, zejména chamtivost.
Kapitalismus neslibuje lidem ráj na zemi,

ale řád, který zaručuje dobrou zásobu zbo-
ží, statků a služeb. Kapitalismus je nejen

nejlepším lékem proti hladu a chudobě,
ale i pro lepší životní prostředí. Kapitalis-
mus však nemůže lidem nabídnout jedi-
nou věc: individuální smysl života a příslib
štěstí. Člověk má mít svobodu usilovat
o štěstí, ale to, zda ho dosáhne, není odpo-
vědností ekonomického systému, který
mu pro něj poskytuje pouze rámec. A libe-
rální filozofie, založená na individuální od-
povědnosti, k tomu poskytuje smysluplný
rámec.

Socialistická realita

Na rozdíl od socialismu není kapitalismus
systémem koncipovaným intelektuály, ale
ekonomickým řádem, který se vyvíjel evo-
lučně, stejně jako se v přírodě vyvíjela a na-
dále rozvíjejí zvířata a rostliny, aniž by bylo
zapotřebí ústředního, řídícího plánu. Jed-
ním z nejdůležitějších zjištění, na něž upo-
zornil rakouský ekonom a filozof Friedrich
August von Hayek, je, že původ fungujících
institucí nespočívá „ve vynalézavosti či plá-
nování, ale v přežití úspěšných“, přičemž
„výběr se provádí napodobováním úspěš-
ných institucí a zvyklostí“.
Antikapitalismus je kořenem obdivu

i k nejhorším socialistickým režimům tero-
ru v dějinách. Samozřejmě, ne všechny so-
cialistické režimy byly tak krvelačné jako
ty za Stalina, Maa a Pol Pota. Avšak i když
socialistické experimenty začnou mno-
hem vlídněji, vyústí v proces kumulativní
radikalizace, která nakonec vede k hospo-
dářskému úpadku a nesvobodě, jak ukazu-
je nejnovější příklad neúspěšného socialis-
tického experimentu – „socialismus v 21.
století“ Huga Cháveze ve Venezuele.
Role státu bohužel nikde na světě nekle-

sá, ale naopak roste. Stát je podle Zitelman-
na spojen s násilím, což dokazují socialis-
tické experimenty od Sovětského svazu až
po Venezuelu. To platilo i pro období ná-
sledující po nejhorších fázích Stalinovy vlá-
dy: v poststalinském Sovětském svazu ex-
cesy 30. let 20. století nevypukly, ale stále
to byla diktatura, v níž byli lidé zbaveni zá-
kladních práv, jako je svoboda tisku, proje-
vu a shromažďování.
Odstranění ekonomické svobody nevy-

hnutelně vede k rozšíření moci státu, pro-
tože politika a byrokracie se již neomezují
jen na určování politické sféry, ale i sféry
ekonomiky. Zatímco v kapitalistických ze-
mích existuje vedle politické elity i ekono-
mická elita, která má moc a vliv, v systé-
mu státní ekonomiky existuje pouze jed-
na elita, která dominuje všem oblastem
společnosti.
Kapitalismus je nejlepším systémem ne-

jen pro zajištění lidské svobody, ale součas-
ně i nejlepší garancí hospodářského a tech-
nologického rozvoje. Triky antikapitalistů
bychomměli prokouknout.

● Milé děti z dětských domovů! Jako
premiér bych vám chtěl sdělit, že Úřad
vlády i letos vybírá nejhezčí z vašich vá-
nočních obrázků, aby si ho dal na své
oficiální péefko. I loni sice jeden váš obrá-
zek vyhrál, ale pak v půlce prosince na-
stoupila moje vláda a ta obrázek, vybra-
ný ještě vládou pana Babiše, zahodila.
Protože kdo ví, jestli ho nekreslil nějaký
spratek z Agrofertu, dokonce možná
přímo na Čapím hnízdě nebo minimálně
pastelkami ze zfalšovaných evropských
dotací. Ale letos se určitě snažte znovu,
třeba se už vítězný obrázek na to péefko
fakt dostane. Váš Petr Fiala.
● Prezidentští kandidáti se perou o pří-
zeňmédií a vyprávějí tam o svých pro-
gramech a plánech. Jen Andrej Babiš po-
zvání odmítá, brázdí venkov a láduje od-
tud na sociální sítě vzkazy jako „V Hrušo-
vanech je fajn“, „Třebíč byla nabitá“,
„Plním špičky“, „Dáme selfie“, „Jde-
me na to“ či „Makám!“. Pokud ho toto
vynese na Pražský hrad, budou se příště
už všichni hradní kandidáti v kampani vy-
jadřovat pouze v holých větách, ba mož-
ná jen v citoslovcích.

● Předseda KDU-ČSLMarian Jurečka se
opřel do dlouholetého předsedy ODS Vác-
lava Klause slovy, že „dopustil rozkrádá-
ní majetku v době privatizace, zničil
bankovní sektor a byl na začátku zadlužo-
vání státu“. Slušná strana by se svého za-
kladatele před výroky, které podkopáva-
jí celou její minulost, zastala. A možná
by tříprocentního lidoveckého greenhor-
na i poučila, že jeho partaj, tehdy ovšem
vmnohem lepší kondici, byla v tu dobu
s oním netvorem pět let ve vládní koali-
ci. Na to Jurečka velice rád zapomíná,
stejně jako na to, že on sám byl čtyři
roky v koalici a ve vládě s Andrejem
Babišem. A že si tam spolu notovali mož-
ná ještě dojemněji než dnes v trojce s Pe-
karovou a Fialou.
● Uplynulo deset let od oranžového
tsunami, kdy po trojích vítězných senát-
ních volbách v řadě ČSSD úplně ovládla
horní komoru parlamentu:měla v ní 44
z 81 křesel. A nedlouho nato opanovala i
Sněmovnu a vládu. A dnes? Sociální de-
mokracie má jednoho senátora a o jed-
noho se dělí s hnutím ANO, o Sněmovně
a vládě si může nechat jen zdát. Znáte
snad lepšímemento o nestálosti úspě-
chu v politice?

● Europarlament schválil povinnost vel-
kých firem obsazovat ve svých dozorčích
radách nejméně 40 %míst ženami. Na-
štěstí v tomto případě jednu západní zhů-
věřilost snad eliminuje jiná západní
zhůvěřilost. Tedy že 40 %mužů v dozor-
čích radách oznámí, že se cítí být žena-
mi. A budou samozřejmě zdárně předstí-
rat i periodicky se opakující návaly ner-
vozity a hysterie.
● Nikdo to dnes nemá lehké. Poslanecká
sněmovna teď třeba zrovna shání stálého
kaplana do své kaple. Tu si vybudovala
pro věřící poslance, kterým se nechce
chodit modlit do kostela, jichž je na
Malé Straně či na Starém Městě jako šafrá-
nu. Kaplana by potřeboval i Senát a zatím
není jasné, jestli budou mít obě komory
kaplana společného, anebo každá své-
ho. Věc přitom už nesnese odkladu. „Při
dlouhých jednáních by poslanci měli pe-
čovat o své duševní zdraví,“ říká třeba
lidovecký poslanec Šimon Heller. A co
takhle raději sněmovního psychiatra?

Kapitalismus má na světě jen málo přátel, přestože byl úspěšnější než
jakýkoli jiný ekonomický systém v lidských dějinách. Argumentů proti
němu existuje spousta, všechny lze však jednoznačně vyvrátit.
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Všechny triky antikapitalistů


