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RAINER ZITELMANN (65) je německý historik, ekonom, 
podnikatel i autor 24 knih, z nichž některé se dočkaly 
výborných prodejů. Někteří ho označují za misionáře 
kapitalismu, protože tento systém vášnivě obhajuje 
po celém světě. Loni mu vyšly česky dvě knihy – 
Kapitalismus není problém, ale řešení a Deset největších 
omylů odpůrců kapitalismu. V té druhé je i speciální 
průzkum o postojích Čechů k volnému trhu. „Zjistili jsme, 
že Česko patří mezi nejkapitalističtější státy,“ říká k tomu 
Zitelmann v rozhovoru pro Reflex.
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PLÁNOVANÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 
NIKDY V MINULOSTI 
NIC NEVYŘEŠILO, 
NAOPAK PŘINESLO 
ŘADU DALŠÍCH 
PROBLÉMŮ.

ROZVOJOVÁ POMOC 
JE PŘÍKLADEM, ŽE 
PŘEROZDĚLOVÁNÍ 
PENĚZ NIKAM 
NEVEDE. AFRICE 
TYTO TRANSFERY 
NEPOMOHLY.

D
nešní doba je roz-
těkaná, na sociál-
ních sítích se lidé 
vzájemně nálepku-
jí a obviňují z kde-
čeho. Vy se dlou-
hodobě věnujete 
obhajobě kapitalis-

mu a s tím souvisí i naše otázka: 
má vlastně dělení světa na pra-
vici a levici ještě vůbec nějaký 
význam?

Pokud se na to zeptáte inte-
lektuálů, kteří jsou činní ve ve-
řejném prostoru, řeknou vám, 
že pro ně jsou kategorie pravice 
a levice vyprázdněné. Podle mě 
je to ale tak trochu intelektuál-
ní póza. Já rád pracuji s výzkumy 
a čísly. V každé zemi, kde vychází 
některá má kniha, si nechávám 
zpracovávat výzkum o stejné sadě 
otázek. Ptáme se na tržní prostře-
dí, svobodu a také na negativní 
a pozitivní výroky o kapitalismu. 
Chceme po lidech, aby ty výroky 
zařadili podle škály od extrémní 
levice po extrémní pravici: po-
dle toho, jak se s nimi oni sami 
identifi kují. V  každé zemi – a do-
sud jich bylo 30 – nám vychází, že 
ve vztahu ke kapitalismu pořád 
dělení na pravici a levici fungu-
je. Většina lidí, kteří sami sebe 
označují za umírněnou levici, se 
zároveň vymezuje vůči kapitalis-
mu. A platí to i obráceně: v zemích 
jako Chile, USA nebo Švédsko je 
trendem, že čím více náklonnosti 
ke kapitalismu, tím více respon-
denti tíhnou k pravici. Takže po-
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řád má dělení, na něž se ptáte, 
význam. 
Vaše kniha Deset největších omy-
lů odpůrců kapitalismu, jež vyšla 
nedávno česky, rozebírá mno-
hé vážné problémy světa. Pojď-
me se na některé z nich podívat. 
 Kapitalismus prý drancuje ži-
votní prostředí. Není tomu podle 
vás tak? 

Kritici kapitalismu a klimatičtí 
aktivisté říkají, že musíme zavést 
další plány a regulace. Co a jakým 
způsobem vyrábět, jak a kde snížit 
emise. Jinak prý životní prostředí 
postupně zničíme. To je samozřej-
mě omyl, plánované hospodářství 
nikdy v minulosti nic nevyřešilo, 
naopak přineslo řadu dalších pro-
blémů. Samozřejmě to platí i o ži-
votním prostředí. Podívejte se 
na Sovětský svaz nebo na východ-
ní Německo, kde byly emise oxidů 
síry v přepočtu na HDP třikrát vyš-
ší než na Západě. 

Řešením není více státu, ale 
více kapitalismu. Protože jen ka-
pitalismus umí problémy životní-
ho prostředí vyřešit. To netvrdím 
jenom já, ale celá řada renomo-
vaných vědců. Neznamená to, že 
nemusíme dělat vůbec nic, že to 
zachrání volná ruka trhu. Kapita-
lismus není laissez faire (v překladu 
nechte činit, nechte plynout; poznámka 
autorů), jak si lidé často myslí. Ně-
které zásahy jsou prospěšné – ale 
ne shora, jsou prospěšné na zákla-
dě konsensu. Podívejte se třeba 
na ozónovou díru. Tu zachránili 
dva politici, kteří jsou přímo sym-
bolem kapitalismu, Ronald Reagan 
a Margaret Thatcherová. Bez jejich 
přičinění by se svět na zákazu ně-
kterých nebezpečných plynů ni-
kdy nedomluvil. 
Moc regulací podle vás škodí 
a v tom se s vámi shodneme. 
Proč se ale řada států, v čele 
s Německem a celou Evropskou 
unií, vydala cestou dalších a dal-
ších nařízení a regulací, které 
prostě „lepší život zařídí“? Kvů-
li tomu se mají zrušit atomové 
elektrárny i spalovací motory 
v automobilech. Je to správná 
cesta?

Respektovaný deník The Wall 
Street Journal německý přístup 
trefně nazval The World’s Dumbest 
Energy Policy (Nejhloupější energetic-
ká politika na světě). A měl pravdu. 
Ohlásíte vypnutí atomových elek-
tráren a naplánujete zákaz těžby 
uhlí, a tím jsme si zvýšili naši zá-
vislost na ruském plynu. A potom 
přijde válka jako na Ukrajině a di-

víme se, kam jsme se dostali. Eko-
nomicky to přitom nedává smysl, 
protože energii z atomu nebo uhlí 
bychom mohli využívat dál. 

Nejde ale jen o Německo, které 
se vydalo špatnou cestou. Ukazuje 
se totiž, že tam, kde ochrana život-
ního prostředí pokročila nejdál, zá-
roveň panují největší ekonomické 
svobody. Ano, rozvojové země, kde 
se překotně rozvíjí průmysl, nejsou 
v postavení, kdy by mohly tolik in-
vestovat do ekologických opatření. 
Jenže to nenapravíme tím, že jim 
budeme posílat peníze. Rozvojo-
vá pomoc je dobrým příkladem, že 
přerozdělování peněz nikam neve-
de. Africe transfery nepomohly, ale 
třeba Jižní Korea, kam rozvojová 
pomoc proudila jen velmi málo, se 
za poslední desetiletí neuvěřitelně 
vzmohla. Proč? Protože se tam ne-
báli rozvíjet kapitalismus. 
Vrátíme se ještě k ekologii, o níž 
jste hovořil. K obrazům v ga-
leriích nebo kdekoli jinde se 
na protest proti ničení životního 
prostředí lepí vesměs mladí kli-
matičtí aktivisté. Není to nako-
nec jen generační záležitost? 

Já jsem v mládí býval vyhraně-
ným marxistou, myslím, že určitá 
forma revolty k mládí prostě pa-
tří. Otázka ale je, jestli se stavíte 
proti systému, nebo ten systém 
zčásti stojí na vaší straně. A tady si 
nelze nevšimnout, že Brusel a kli-
matické aktivisty spojuje stejná 
představa. Říkají: Shodneme se 
na předpisech a regulacích a klima 
tak zachráníme. Takže více státu. 
Akti visté proto samozřejmě chtějí 
ještě více státu, navíc už teď je po-
dle nich pozdě a řítíme se do pro-
pasti. V Evropské unii pak věří, že 
už řešení našli, že stačí opatření 
v rámci dohody Green Deal. Obě 
strany tím silně vzývají stát a jeho 
schopnost věci řídit a regulovat. 

Druhou věcí je, že klimatič-
tí akti visté nejdou proti systému 
a jejich jednání je v mnohém vel-
mi konformní. Nevím, jak v Česku, 
ale v Německu jsou aktivisté běžně 

v televizních debatách a třeba Zele-
ní, kteří jsou součástí vládní koali-
ce, říkají, že forma protestu je sice 
nevhodná, ničit umění v galeriích 
je barbarské, ale jinak s cíli klima-
tických aktivistů souhlasí. 
Dalším omylem odpůrců kapita-
lismu je podle vaší knihy to, že 
tento sytém prý příliš kumuluje 
bohatství a nůžky mezi chudými 
a bohatými se tím dál rozevírají. 
To není pravda?

To je další velmi četný omyl, kte-
rým řada lidí argumentuje. Podle 
kritiků kapitalismu je bohatství 
hra s nulovým součtem – když ně-
kdo zbohatne, jiný musí chudnout. 
Krátkodobě taková situace nastat 
skutečně může. Jako vystudovaný 
historik ale rád argumentuji del-
ším obdobím než jen pár roky. Jde 
mi o to, ukázat trendy, jež se v dě-
jinách jasně ukazují. Vezměte si 
třeba Čínu, která začínala téměř 
z nuly. Okruh opravdu bohatých se 
zvyšuje, současně ale chudoba kle-
sá. Čína má velký počet dolarových 
miliardářů, ale také čím dál méně 
opravdu chudých lidí. V roce 1981 
žilo 88 procent Číňanů pod hranicí 
chudoby, dnes je to kolem jednoho 
procenta. Stejnou cestou jde Viet-
nam, který byl před třiceti lety jed-
nou z nejchudších zemí světa. Tam 
najdete mimochodem přesvědče-
ných marxistů méně než v Evropě. 
V dlouhé časové řadě je tomu pro-
to přesně naopak, než tvrdí kritici 
kapitalismu. Ve skutečnosti je roz-
dělení bohatství ve společnosti si-
tuací win-win. Na kapitalismu vy-
dělávají všichni. 
Zmínil jste Čínu, jež stále více 
ovlivňuje svět. Ta sice zavedla 
některé prvky volného obcho-
du, je to ale stále země s tvrdou 
komunistickou vládou. Existuje 
tedy něco jako třetí cesta mezi 
kapitalismem a socialismem? 
Lze oddělit tržní hospodářství 
od demokracie?

Demokracie a kapitalismus jdou 
v mnoha zemích světa ruku v ruce, 
není to ale nezbytně nutné. S kapi-
talismem a socialismem je to, jako 
když v laboratoři přidáváte do zku-
mavky tržní síly a státní regulace 
a zkoumáte, jak to bude vzájemně 
reagovat. V Číně tahle příměs vol-
ného trhu zafungovala ve prospěch 
prosperity. Obráceným příkladem 
je Venezuela. V roce 1970 byla jed-
nou z dvaceti nejbohatších zemí 
světa. V 90. letech začal být regulo-
ván trh práce, pak přišel prezident 
Hugo Chávez a zavedl dalekosáhlé 
socialistické reformy. Dokud byla 
ropa na světových trzích drahá, 
tak to skvěle fungovalo, proto-
že ropy měla Venezuela vždy dost 

a bylo tak z čeho rozdávat. Pak se 
ale cena ropy ustálila, došly zdroje 
a nastal prudký pád. Ve Venezuele 
obrovsky vzrostla chudoba, prudce 
se roztočila infl ační spirála, země 
celkově upadá. Z toho plyne, že 
existují různé cesty. 
Nic takového jako čirý kapita-
lismus tedy není?

V představách teoretiků samo-
zřejmě ano. Já jsem byl ale vždy 
prakticky založený člověk, takže 
se dívám, jak a co ve světě fungu-
je. Míru rozšíření kapitalismu léta 
měří Heritage Foundation, která 
vydává Index ekonomické svobo-
dy. Je to poměrně názorný žebří-
ček s bodovou škálou. Nulu má stát 
s totální absencí svobod a tržních 
principů, stovku čirý kapitalis-
mus. Pravidelně vítězí země jako 
Švýcarsko, Singapur, Nový Zéland. 
I takové státy s přemírou tržního 
hospodářství ale mají pod 90 bodů. 
A naopak – i v Severní Koreji jsou 
nějaké zbytky trhu, takže v indexu 
nulu nemá. 

V ČESKU 
PODPORUJÍ 
KAPITALISMUS 
VÍCE MUŽI 
A LIDÉ S VYŠŠÍM 
VZDĚLÁNÍM.

JÁ JSEM V MLÁDÍ 
BÝVAL VYHRANĚNÝM 
MARXISTOU, 
MYSLÍM, ŽE URČITÁ 
FORMA REVOLTY 
K TOMUTO OBDOBÍ 
PROSTĚ PATŘÍ.
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V českém vydání vaší nové kni-
hy jsou i exkluzívní čísla, jak 
se k volnému trhu stavějí Češi. 
Ve vašem indexu skončilo Česko 
jako pátý „nejkapitalističtější“ 
stát vůbec. Máte pro to nějaké 
vysvětlení?

Podobně to dopadlo v Polsku, 
které na tom co do životního stan-
dardu bylo za časů komunismu 
ještě hůře než Československo. Dů-
vod je tedy zřejmě v tom, že i Češi 
mají s kapitalismem nakonec dob-
rou zkušenost. Zjistili, jak se jim 
za posledních třicet let zvýšil ži-
votní standard. Určující je ta zku-
šenost. Pro srovnání: nemyslím si, 
že v Rusku panuje kapitalismus, 
ofi ciálně je to ale tržní hospodář-
ství. Jenže lidé tam žádný pokrok 
necítí, proto je Rusko v tabulce až 
na samém konci. 
V průzkumu se věnujete také 
náklonnosti k dnes obecně 
rozšířeným teoriím spiknutí. 
Ty s antikapitalismem nějak 
souvisejí?

Velmi úzce. Z mého průzkumu 
jasně vyplývá korelace mezi anti-
kapitalismem a spikleneckými 
teoriemi o ovládání světa superbo-
hatými lidmi nebo s představou, 
že volby si koupíte za peníze. Což 
by mimochodem znamenalo, že 
v roce 2016 by se prezidentkou sta-
la Hillary Clintonová a v roce 2020 
miliardář Michael Bloomberg – ti 
totiž do kampaní investovali zdale-
ka nejvíc. Jenže nevyhrál ani jeden 
z nich. Těmto spikleneckým tezím 
ale nejvíc věří právě kritici kapita-
lismu. Což je zajímavé, protože ji-
nak se v médiích dočtete o tom, že 
spiklenci jsou především pravičáci.
Jak si to vysvětlujete?

Jednoduše: mnozí novináři 
žijí sami v zajetí těchto představ 
a mají tendenci hledat spiknutí 
především v řadách pravice. Tak to 
ale není. 
Co dalšího překvapivého jste se 
ze speciálního průzkumu pro 
vaši knihu dozvěděl o České re-
publice?

Zajímavé pro mě byly dvě 
věci. Jak se zdá, významnou roli 
ve vztahu ke kapitalismu hraje po-
dobně jako v Polsku nebo ve Špa-
nělsku pohlaví. Muži mají v Čes-
ku výrazně příznivější názory 
na kapitalismus než ženy. Velkou 
roli u vás hraje také vzdělání. Lidé 
s vyšším vzděláním jsou výraz-
ně „prokapitalističtěji“ naladění 
než jinde. Důvodů může být celá 
řada – od historických zkušeností 
až po posuny v tradičním vnímá-
ní levice a pravice v politice. Třeba 
v Polsku mě překvapilo, že tradiční 
příznivci pravice jsou zároveň po-
měrně vyhranění antikapitalisté. 
Což je dáno tím, že vládní strana 
Právo a spravedlnost sice podporu-
je národ, rodinu a pracovitost, tedy 
typické hodnoty pravice, v ekono-
mické politice ale mluví o oligar-
chii, bohatých a škodlivosti globa-
lizace. 
Vidíte ve světě nějaké politiky, 
kteří by prosazovali kapitalis-
mus podle vašeho gusta?

Ti tu byli v 80. letech: ame-
rický prezident Ronald Reagan 
nebo britská premiérka Margaret 
Thatcherová. Dnes už v Evropě ni-
koho takového nenajdete. Vlastně 
jediný politik, který mě napadá, 
je v Argentině. Javier Milei je libe-
rál, politik, ekonom, byznysmen, 
velký zastánce kapitalismu. A také 
miláček davů. Možná bude letos 
na podzim kandidovat na prezi-
denta. Takže uvidíme. 
Napsal jste také autobio gra-
fi ckou publikaci s názvem 
Když pro věc nehoříš, začni něco 
nového. Hoříte při obhajobě 
kapitalismu?

Absolutně. Pro mě je důleži-
té ráno vstát a mít radost z toho, 
co dělám. Když zjistím, že už mě 
to netěší, jdu od toho. Proto jsem 
prodal svoji poradenskou fi rmu, 
proto jsem skončil například v re-
dakci deníku Die Welt. Naopak psát 
a přednášet o přednostech kapita-
lismu mě díky Bohu stále strašně 
baví.
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