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 Úvod

 Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Roky 2020 až 2022 patří pravděpodobně k těm nejpodivnějším, jaké z ekono-
mického hlediska naše židovsko-křesťanská civilizace za více než tři tisíce let své 
existence zažila.

Nesporně v minulosti již došlo k hlubším propadům výkonnosti hospodářství, 
které přitom nastaly také následkem šíření nemocí, zcela jistě probíhaly i dale-
ko ničivější a samozřejmě nepoměrně rozsáhlejší válečné konflikty, avšak shody 
okolností, jaké jsme zaznamenali v tomto posledním, ještě velmi čerstvém období, 
jsou přesto skutečně mimořádné. A to jak svým charakterem, tak i svými dopady.

Je proto potřeba analyzovat události posledních let a zamyslet se nad jejich dů-
sledky. A také nad tím, proč je náš současný civilizační model tak „křehký“ vůči 
atakům nemocí a válečných konfliktů. Neboť, jak již bylo zmíněno, pandemie nové 
nemoci ani rusko-ukrajinská válka nebyly a nejsou z historického hlediska vý-
jimečné svou smrtností či rozsahem, přesto mají kontinentální a v řadě ohledů 
celosvětové hluboce negativní dopady.

Každopádně je tedy nutné události posledních let pokud možno detailně pro-
zkoumat a analyzovat. Speciální otázkou tohoto zkoumání pak je, zda a nakolik 
bude zmíněným vývojem ovlivněno směřování vyspělých zemí a spolu s nimi také 
většiny světově významnějších zemí k preferenci cirkulární ekonomiky. V důsled-
ku to znamená například posun ke snižování emisí či k recyklaci materiálů, k nové-
mu cirkulárnímu designu výrobků a k řadě dalších změn a nových systémů, které 
mají jako společného jmenovatele větší míru šetrnosti k životnímu prostředí.

Opačnou variantou pak je, zda tyto krizové roky nepovedou svými důsledky 
k upozadění těchto aspektů podnikatelské činnosti člověka a k jednoznačnému 
upřednostnění efektivity a ziskovosti, a to i za cenu návratu k tak zvaným „špina-
vým technologiím“.

Není tím samozřejmě řečeno, že by přinejmenším část cirkulárních postupů 
a technologií nebyla vysoce efektivní, avšak je nesporné, že v mnoha dalších pří-
padech je tato efektivita zjevná zvláště či teprve tehdy, pokud v rámci produkčních 
řetězců existují mechanismy vynucující komplexní nebo alespoň částečné zakalku-
lování negativních externalit do celkových nákladů producenta.
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Dva faktory zpochybňující moderní svět
Velmi zjednodušeně nastala v posledních letech kombinace dvou faktorů, z nichž 
každý byl mimořádně specifický.

Za prvé jsme v letech 2020 až 2021 zažili ojedinělé zastavení ekonomických 
aktivit vlivem pokusů vládních míst v mnoha státech chránit především vyspělé 
společnosti před pandemickým šířením nemoci covid-19 způsobené novým ty-
pem koronaviru SARS-CoV-2. Bez ohledu na protiepidemická opatření pak platí, 
že samotná nemoc svou relativně vysokou agresivitou a smrtností u rizikových 
množin obyvatel způsobila významné ekonomické ztráty a problémy i sama o sobě, 
tedy bez ohledu na opatření snažící se zastavit nebo alespoň zpomalit její šíření.

Samozřejmě přes veškerou zákeřnost nové nemoci nelze covid-19 z hlediska 
jeho smrtnosti a dalších parametrů ani zdaleka přirovnávat například k moru 
nebo k choleře, jejichž epidemie ničily populaci evropského kontinentu po celá 
staletí a znamenaly v různých vlnách redukci počtu obyvatel mnohdy o desítky 
procent.1 Podobně obrovské byly společenské změny, ke kterým tyto relativně pra-
videlně se opakující epidemické ataky vedly. Kdybychom měli vyzvednout jednu 
ilustrativní, pak lze říct, že velmi pravděpodobně by bez nich byly dějiny evrop-
ského a anglosaského náboženského i politického myšlení naprosto jiné. Jednou 
z intelektuálních odpovědí na opakující se morové rány bylo totiž reformní hnutí 
a vznik protestantismu jako náboženského, ale také politického směru.2

I jenom z takovéhoto náznaku je jasné, jak zásadní vliv na celý kontinent toto po 
mnoho staletí permanentní nebezpečí mělo. Tváří v tvář faktu, že během let 1400 
až 1499 zasáhlo oblast dnešní České republiky celkem 29 různých epidemií, z nichž 
nejméně pět lze označit za mimořádně smrtící,3 se nelze divit celkově pochmurnému 
dobovému pohledu na lidskou perspektivu. A to zvláště s přihlédnutím k faktu, že 
v předchozím 14. století byla situace ještě daleko horší a v letech 1345 až 1351 po-
mřela v několika vlnách nemoci třetina a možná až polovina obyvatel kontinentu.4

Porovnávat covid-19 s těmito skutečně apokalyptickými událostmi by tedy bylo 
pochopitelně hrubě zkreslující. Nicméně zatímco společnost 14. a 15. století byla 
na podobné „rány osudu“ přivyklá a přijímala je do určité míry s jistou dávkou po-
kory, naše společnost založená na „všemocném člověku“ a důvěře v rozum a vědu 
se zdá být daleko více otřesena i následky, které jsou oproti historickým příkla-
dům nepoměrně menší.

Pokud tedy byla prvním faktorem krize pandemie nemoci covid-19, tím dru-
hým se stala v druhé polovině roku 2021 energetická a cenová krize, umocněná 
na konci února 2022 vstupem invazních jednotek Ruské federace na Ukrajinu.
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Cenová a energetická krize 2021–2022 nesporně patří k výrazným negativním 
ekonomickým událostem posledních desetiletí, nezdá se však, že by šlo o zásad-
nější zlom, než jaký přinesly například první a druhý ropný šok.5

Také je třeba zdůraznit, že jakkoliv jde v souvislosti s útokem Ruské federace na 
Ukrajinu o válku mimořádně krvavou a brutální, není možné ji plně porovnávat 
s mnohými konflikty z minulosti. A to jak z hlediska počtu obětí mezi vojáky a ci-
vilním obyvatelstvem, tak ani z hlediska velikosti území, které je válkou zasaženo.6

Avšak platí něco podobného jako výše v souvislosti s otázkou pandemie. Sou-
časná společnost vyspělých zemí nebyla naprosto připravena na to, že uvnitř civi-
lizačního centra (byť na jeho okraji) mohl vypuknout střet přinášející takto děsivé 
souvislosti.

Nelze tedy přehlédnout, že obě tyto události zasáhly naši moderní společnost 
mimořádně silně a v principu vlastně bolestněji a tvrději, než by odpovídalo je-
jich skutečnému rozsahu. Byla otevřena Pandořina skřínka. Přesněji byly otevřeny 
skřínky dvě.

V první vyčkávaly pod zámkem a ve skrytu otázky smyslu a udržitelnosti glo-
balizace. Zámek této skříňky tvořilo apriorní tvrzení „globalizace přináší prospěch 
chudým i bohatým“. Aniž by byl tento axiom popřen, jeho zánik přišel z obchvatu: 
„Možná ano. Avšak bohatým násobně více a na chudé zbývají drobky.“

V té druhé čekala na svoji chvíli témata bezpečnosti a mezinárodních rizik, 
která do ní byla uzamčena po pádu železné opony a konci studené války. Mnoho 
času se věnovalo mimořádně nepozornému čtení a velmi omezenému pochopení 
některých knih. Jiné knihy byly přehlíženy jako výsledek salónních disputací bez 
valného praktického smyslu. Řada signálů příštích problémů byla bagatelizována 
nebo přímo zcela opomíjena.7

Nelze proto vyloučit, že právě roky 2020 až 2022 se stanou na určitou dobu 
bodem zlomu směřování vývoje světové ekonomiky a společnosti. Jakkoliv to 
určitě nelze brát za rozhodnuté a potvrzené, je možné, že právě covid-19, ener-
getická krize a válka na Ukrajině povedou k otočení vývoje od prohlubování 
globalizace (která ale procházela určitou krizí již déle)8 k nějakému novému typu 
izolacionismu (o jehož charakteru lze zatím jenom spekulovat).9

Jestliže totiž covid-19 ukázal, že za určitých okolností se mohou stát globální 
vazby mimořádně zranitelnými, válka zase obrátila pozornost k takovým oblas-
tem, jako je energetická bezpečnost a strategický význam schopnosti samostatné 
existence hospodářského systému nezávisle na externích zdrojích.

Celkově je možné postavit určitý zjednodušený výklad posledních desetiletí: 
Obrovský optimismus prvních dvaceti let po pádu socialismu byl charakterizován 
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představou finálního vítězství liberálních demokracií.10 K prvnímu nahlodání 
této vize došlo v souvislosti s finanční krizí 2007 a s následnou krizí ekonomic-
kou, kdy trhlinu dostala představa stále se prohlubující globalizace a vedle toho 
i představa samoregulace finančních trhů v globálním prostředí. Pandemická vlna  
2020–2021 zase ukázala rizika globálního obchodu, kdy zhroucení logistiky při-
neslo obrovské finanční a produkční ztráty. A konečně energetická krize a válka na 
Ukrajině odhalily fakt, že jsme nečetli Huntingtonovy práce pozorně. Navíc byl až 
do zhoršení mezinárodní situace v předchozím a v tomto desetiletí chápán mnohdy 
jako akademický autor brilantního mozkového cvičení. Nové situace a nová fakta 
však kladou otázku, zda by nebylo lepší číst jeho klíčové dílo spíše jako souhrn prak-
tických pouček. Ukázalo se, že vize střetu civilizací není našemu světu ani zdaleka 
tak vzdálená, jak si lidé devadesátých let minulého století představovali.

V každém případě platí, že pandemie, energetický šok i válečný konflikt ve vý-
chodní oblasti Evropy budou vyžadovat skutečně hlubokou analýzu a precizní 
zkoumání. K tomu bude nutné získat také určitý časový odstup umožňující dosta-
tečný nadhled. Nicméně v dalších částech této publikace pozorný čtenář nalezne 
řadu podnětů na toto téma alespoň v té podobě, jaká je možná v podstatě ještě 
v průběhu zmiňovaných dějinných událostí.

Cirkularita, globalizace a nezávislost
Nyní se však pokusíme o některé postřehy na téma dopadů covidové krize, energe-
tické krize a války na Ukrajině tak, jak je možné o nich mluvit s ohledem na další 
osud oběhového hospodářství čili cirkulární ekonomiky.

Otázky konce globalizace i nezávislosti (energetické, surovinové, strategické) 
jsou v tomto směru velmi podstatné. Nicméně jde o vlivy, které se různým způso-
bem kříží a ovlivňují.

Pokud je řeč o konci globalizace, je třeba to chápat jako jistou nadsázku. Kaž-
dopádně by toto zjednodušené vyjádření nemělo být chápáno doslovně tak, že 
jednotlivé kontinenty ztratí vzájemné vazby a že se ekonomická činnost přestane 
přelévat po celé planetě. Přesnější by bylo hovořit o jakémsi dočasném zpětném 
chodu nebo o snížení úrovně globalizace.

Avšak konkrétní název pro určitou událost nebo pro soubor událostí není zase 
tak důležitý. Podstatnější je, že zpomalení či dokonce reverze globalizace zname-
nají pravděpodobně také negativní ovlivnění rozvoje cirkularity. Řada aspektů 
prosazování a podpory cirkulární ekonomiky je totiž postavena právě na globál-
ních dohodách. Pokud však takové dohody přestanou platit nebo pokud ty již 
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dosažené po době jejich platnosti nebudou obnoveny, na jakém základě bude pak 
docházet k dohodám příštím?

Naopak nově vyvstalá potřeba energetické a surovinové nezávislosti v jejích růz-
ných rovinách nutně musí vést (přinejmenším ve vyspělých zemích) mimo jiné k vět-
ší pozornosti k problematice obnovitelných zdrojů a obecně k cirkularitě. Neboť 
ta je vždy snížením závislosti na externích zdrojích, a tedy podpořením nezávislosti 
v doslovném významu tohoto slova. Berme jako v principu fakt, že právě vyspělé státy 
jsou z historických důvodů zeměmi nejvíce závislými na surovinových základnách 
zemí ekonomicky méně vyvinutých. V tuto chvíli schválně ponecháváme stranou 
geopolitické souvislosti této skutečnosti. Každopádně oba poslední šoky ukazují, že 
nelze do budoucna spoléhat na soustavný příliv surovin za podmínek nastavených 
v předchozích desetiletích – ať již k narušení vazeb dojde z důvodů pandemických 
nebo z důvodů přeměny politických řešení v řešení válečnická.

Z toho nutně plyne další úhel pohledu na stejnou problematiku. Tím je bu-
doucnost společenské podpory zavádění cirkulární ekonomiky v situaci hlu-
boké a složité strukturální krize. Lze říct, že v předchozích letech měla cirkulární 
ekonomika určitou podporu společností ve vyspělých zemích. Jinými slovy: kroky 
vedoucí k dalšímu zavádění cirkulární ekonomiky byly podporovány takovou vět-
šinou obyvatel, která ve vyspělých zemích umožňovala opakované zvolení těch po-
litických formací, jež cirkulární ekonomiku prosazovaly a v současnosti prosazují 
(samozřejmě principiálně platí, že v různé míře a s různou intenzitou).

Avšak vzhledem k tomu, že součástí popisovaných krizí je i velmi vážná kri-
ze energetická, která má naprosto zásadní cenové dopady a tím i vliv na životní 
úroveň širokých vrstev obyvatel, naskýtá se otázka, zda je tato podpora představi-
telná i v budoucnosti a zda bude dostatečně silná k tomu, aby politická podpora 
cirkulární ekonomiky pokračovala.

Nesporně se může zdát, že tato podpora razantně poklesne, neboť veřejnost ve 
vyspělých zemích může snadno dospět k závěru, že významný díl viny na ceno-
vých šocích nese právě politika spojená s podporou cirkulární ekonomiky v jejím 
širokém smyslu slova (tedy včetně obnovitelných zdrojů a potlačování fosilních 
paliv). I zde ale můžeme najít opačný pohled.

Závislost vyspělých zemí (většiny, v Evropě to platí prakticky absolutně) na 
importu dlouhé řady surovin od energetických (plyn, ropa) přes technické (že-
lezná ruda a další rudy) až po technologické (suroviny pro moderní technologie) 
nesporně zasáhla společnosti těchto zemí na citlivém místě. Fakt, že právě úspory 
a cirkularita mohou být cestami, jak tyto závislosti rychle snižovat, nabízí proto 
naopak značný prostor pro budoucí podporu opatření oběhového hospodářství.
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Značně zjednodušeně můžeme říct, že se povede rozhodovací proces mezi dvě-
ma cestami.

První znamená odklon od cirkularity a návrat zpět ve smyslu obnovení význa-
mu fosilních paliv. To by v důsledku vedlo ke snížení tlaků na zavádění cirkulární 
ekonomiky, neboť by do budoucna nebylo možné počítat s politickými rozhodnutí-
mi na její podporu. O podporu by přišlo definování dalších regulací, zmizel by tlak 
na vynucení kalkulace negativních externalit jako skutečných nákladů ekonomické 
činnosti do celkových nákladů korporací. Tím by odpadla i hlavní převodová páka 
mezi politickým rozhodnutím a přizpůsobením ekonomiky těmto rozhodnutím. 
Nastoupení na tuto cestu by ale musely předcházet významné politické změny ve 
vyspělých zemích – přímočaře řečeno, muselo by dojít k poměrně zásadní změně 
politických reprezentací těchto států.

Druhá cesta znamená naopak příklon k dalšímu tlaku na úspory a zavádění 
cirkulární ekonomiky s cílem rychlého snižování závislosti vyspělých zemí na 
toku surovin ze zemí méně vyspělých nebo přinejmenším z těch, které se v posled-
ních letech projevují jako nositelé strategických rizik. To však předpokládá, že ve 
vyspělých zemích bude zachován politický status quo. Zároveň nelze pominout, že 
úspěšnost této cesty je limitována technologickými schopnostmi a technickým 
pokrokem, stejně jako alespoň elementární efektivitou prosazovaných opatření. 
Bez relativně rychlého rozvoje technologií se to zdá jako relativně velmi těžko 
splnitelný úkol – alespoň v takovém rozsahu potřeby oproštění se od vazeb na 
dodavatele surovin, jaký se ve světle pandemie a války jeví jako potřebný.

Nesporné je, že mezi těmito dvěma cestami existuje velká plocha šedé zóny 
s množstvím dalších možností odboček a zkratek, které by byly založeny na dílčích 
kompromisech a jednotlivých řešeních. A to jak na kompromisech ze strany ochra-
ny životního prostředí, tak i na kompromisech politických směrem k „dodavatelům 
surovin“.11

Mimořádnost covidové a energetické krize
Je neobyčejně obtížné odhadovat, jaké reakce a postoje ve společnostech převlád-
nou. Nicméně jak bylo naznačeno výše, právě to bude rozhodujícím faktorem, zda 
příští cesta vyspělých zemí bude spíše blízká první možnosti, nebo se bude více 
podobat možnosti druhé. Přičemž je potřebné znovu dodat, že tak, jak se v otáz-
ce příští podpory cirkularity nasměrují vyspělé země, bude pokračovat i většina 
ostatních států. Žádný z nich (až na výjimky velmi izolovaných společností typu 
Severní Korea) si nemůže dovolit z ekonomických i dalších důvodů směřování 
vyspělého světa zcela ignorovat.
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Jak bylo výše naznačeno, události počátku třetí dekády 21. století se vyznačují 
velmi hlubokou strukturou a vzájemnou provázaností, což samo o sobě činí z ana-
lýzy obtížnou disciplínu. Nicméně i když to může na první pohled vypadat jako 
nepříliš podstatná okolnost (protože lze věc odmítnout poukazem na to, že „krize 
je prostě krize a není podstatné, jaké má detailní okolnosti“), tak ekonomické do-
pady pandemie, energetického šoku a války přerostly v ekonomickou krizi zatím 
zcela neznámých vlastností. Nelze ji proto posuzovat jako obvyklou ekonomic-
kou krizi a tak k ní také přistupovat. Také to však znamená, že jen těžko je možné 
očekávat, že by mohly být účinné obvyklé postupy, které se v posledních sto letech 
v podobných případech používají.12

V každém případě je pro pochopení věci potřebné vrátit se mírně do minulosti 
a zabývat se i událostmi předcházejícími nynější situaci.

Je třeba zmínit, že řada analytiků očekávala pro rok 2020 ekonomické problé-
my ještě předtím, než se objevily první informace o koronaviru a než se ukázala 
jeho nebezpečnost a schopnost rychlého šíření.13 Tato očekávání budoucích pro-
blémů byla různě intenzivní a je například vhodné uvést, že v dané době se začaly 
zhoršovat výsledky konjunkturálních průzkumů a indikátorů, přičemž ale údaje 
o průmyslu a dalších sektorech byly i nadále v podstatě pozitivní.14 

Interpretace rozchodu směřování „měkkých“ konjunkturálních čísel od „tvr-
dých“ statistických dat ze zpětného pohledu říká, že zatímco ekonomika setrvač-
ností stále dodávala dobrá čísla a nevykazovala hmatatelné a vážné známky pro-
blémů, insideři (kteří jsou dotazováni v konjunkturálních průzkumech) již viděli 
náznaky budoucích problémů. Tím nemyslíme, že by snad mimořádně vizionář-
sky předpověděli příchod pandemie, ale spíše lze dovodit, že v mezipodnikové sféře 
existovaly náznaky budoucích komplikací, které pak ale byly pandemií pohlceny, 
zakryty a také zásadně akcelerovány.

Nutnou otázkou pak je, čím byly tyto insidery detekované a později zamasko-
vané či spíše přehlušené problémy způsobeny. Existuje totiž možnost, že šlo o dů-
sledky předchozí snahy o zavádění postupů cirkulární ekonomiky, a to především 
v rovině plnění globálně stanovených cílů v boji proti klimatické změně. Určitě 
nelze pominout variantu, že například některé regulatorní kroky, jakými byl tlak 
vlád vyspělých zemí na omezování klasické automobilové dopravy a její přechod 
na elektricitu, změnily přístupy investorů k celé oblasti automobilového průmyslu 
a narušily tržní prostředí.

Neboť součástí tržního prostředí je i proces umisťování kapitálu do odvětví 
podle toho, kde kapitál předpokládá nejvyšší zhodnocení při přiměřeném riziku. 
Pokud do tohoto procesu začnou zasahovat regulace (například diskuse o termínu 


