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Ne krize, ale transformace

Rostoucí produktivita práce a technologie 
vede ke ztrátě podílu zaměstnanosti v evoluci 
jednotlivých hospodářských sektorů. Poslední 
sektor je Stát …

17%

Ekonomické sektory



Dilema vyspělých ekonomik

?



Dva základní trendy

1. Transformace: Vyčerpání tradičních  

hospodářských sektorů z hlediska 

růstu zaměstnanosti

2. Metamorfóza: Přesun od globalizace 

k relokalizaci, tj. k lokálnímu a 

regionálnímu pojetí hospodářských 

aktivit



Světový obchod

Tradičně růst světového HDP 3,5%, 

obchodu 8% (2006)

Posledních 10 let: růst HDP > růst 

obchodu!

==> Deglobalizace

Investice v zahr. aktivech pod 40% oproti 

nad 50% ještě v r. 2008

Pekin: “Zlatá éra globalizace končí”



Problémy vyspělých 

ekonomik

Labor participation rate: 62,6%, nejnižší za 38 let

Oct. 1977: 62,4%; 

Mimo pracovní sílu: 94.031.000 bez práce, 

Nezaměstnanost: Aug. 2015: 5,1%
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Jan A. Baťa

• „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí 

opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší.“

• „Chcete-li vybudovat velký podnik, 

vybudujte nejdříve sebe.“

• „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud 

nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v 

ředitele.“

• „Nenapodobovat, být v čele!“



Jan A. Baťa
• „Bylo-li v Evropě dvacet milionů nezaměstnaných, bylo 

to proto, že scházelo milion vychovaných, 

vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli 

způsob, jak tyto lidi zaměstnat.“

• „Byla u nás nějaká krize? Byla krize v celém světě a my 

jsme rostli. Proč? Poroučí u nás bankéř? Ne.“

• „Banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Lidé, 

kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu 

potom říkají „soumrak kapitalismu“. Aspoň v Evropě 

tomu tak většinou je.“



Jan A. Baťa byl propagátorem vzdělávání. Již 
v r. 1937 pochopil potřebu a principy 
Podnikatelské univerzity: tedy vzdělání, kde 
se mladí lidé učí podnikat - a to podnikáním. 
Tedy ne jen čtením knížek, ale skutečnou 
akcí ve firmách, které spolu se svými 
mentory a kouči zakládají a provozují. Tedy, 
univerzita, která podniká a v níž se
podniká…



Relokalizace: autonomní město



Rychlostí světla…

Namísto globální logistiky 

fyzických produktů a objektů, je 

místní relokalizovaná produkce 

podpořena toky digitálních 

informací (software, algorithmy, 

recepty, programy, methody, atp.)



Pochopit 

Přizpůsobit se 

využít Příležitostí

A je třeba si připomínat, že nic nezačíná tak 
obtížně, je nebezpečnější prosazovat, nebo 
nejistější ve svém úspěchu, než se ujmout 
vedení nad zaváděním nového pořádku věcí. 
To proto, že takový inovátor má za nepřátele 
všechny, kterým se dařilo za starých 
podmínek, ale jen vlažné obránce v těch, 
kterým se může dařit mnohem lépe v 
realitách nových. Tento chlad je částečně 
následkem obav z odpůrců, kteří mají moc 
a zákony na své straně, ale dílem plyne i 
z nedůvěřivosti lidi, kteří váhají uvěřit 
novotám, dokud si nezískají vlastní 
dlouhodobé zkušenosti s nimi.

NiccolóMachiavelli



Do videnia

v lepších časoch …


