
Jak nás uživí virtuální ekonomika?



VIRTUÁLNĚ!



Virtuální sektor vs. Reálná 
ekonomika



Finanční sektor

• Podíl na HDP

• Podíl na zisku

• Podíl na mzdách, růstu mezd



HDP USA - Podíl finančního 
sektoru vs průmysl



Podíl finančního sektoru na 
celkových ziscích (USA)



Průměrná mzda v ČR, 2010



Jak se dělí, tak se produkuje
Ekonomické dopady

• Přesměrování zdrojů 
– Lidských

– Materiálních

– Obslužných

• Ekon rozhodnuti ekon subjektu

• Dopady
– Růst ekonomiky, charakter růstu

– Struktura ekonomiky

– Vyváženost, dynamicka stabilita nebo 
permanentní nestabilita



Jak se dělí, tak se produkuje
Sociální, politické, morální, civilizační dopady

• Vytváření a „kodifikace“ vzorů a cílů

• Modely ekonomického chování, vliv 
na modely společenského chování

• Čerpání zdrojů, tvorba zdrojů, 
efektivnost jejich využití



Kam lidé jdou za platem

• USA mají ze 132 mil lidí se 
zaměstnáním:

• 1.14 tis právníků (2006)

• 1.5 mil. realitních makléřů

• 2.5 mil bankéřů, plus 800 tis. 
Obchodníků na burzách 

• plus 2.3. mil pracovníků v 
pojišťovnictví

• 14 mil pracovníků ve zdravotnictví

• 22 mil. Státních zaměstnanců





Trh? Nebo výsledek 
centrálních protitržních a 
korupčních machinací?

• Centrální banka
– Úrokové sazby

– Objem peněz

– Rozdělování peněz přednostně fin sek

• Tedy:
– Přerozdělení produktu, zisku, hodnoty, 

mezd do feudálně-komunistického 
sektoru



Alenka v říši křivých zrcadel

• Chybí kritéria

• Chybná rozhodnutí vypadající jako 
dobrá, „efektivní“ neefektivnost

• Deformace struktury ekonomiky

• Podvazování růstu

• Krize



O peníze jde až v první řadě

• Měřítko, etalon, ukazatel

• Centrální banka a její moc – 

    nad penězi a nad ekonomikou

• Úkoly
– Stabilita měny

– Stabilita ekonomická, ekonomický růst

– Stabilita finančního systému



Výsledek centrálních bank

• Inflace

• Propad ekonomiky (reálný HDP)

• Deformace struktury

• Projevy
– Krize (1930s, 2000s, megakrize před 

námi)

– Sociální systém, zdravotnictví, školství 
bez financí

– Ekologické problémy, mrhání zdroji 
(shortage economy)



Ersatz Economy with Funny Money and 
Placebo Prosperity 



Výsledek bez centrální 
banky

• Růst US střední třídy1870-1900+

• US ekon. velmoc č. 1 (WWII jen 
potvrdila fakt)

• Stabilita, racionální struktura, 
efektivita zdrojů



Trh
Kapitalismus

Práva a svobody



Trh, kapitalismus

• Soukromé vlastnictví, odměna dle 
výsledku

• Konkurence & trh

• Pravidla pro všechny, zodpovědnost



Amdahl‘s law curve



Společnost

• Práva a svobody

• Pravidla, moc práva ne zákonů

• Zodpovědnost každého

   (Žádné „Too Big to Fail“)



Ekonomika – trh, 
kapitalismus, ekonomická 

svoboda• Zrušit centrální banky

• Plnohodnotné peníze

• Tržní úrok 

• Výsledek:
– dynamická rovnováha úspor a investic, 

– Fair systém bez feudálních privilegií (btw 
menší stát, méně korupce)



M 21-12



Krize minulá, současná, 
budoucí

• Krize ekonomická

• Krize sociální a politická

• Krize kulturní a morální



Krize a naše trajektorie

• Jsme v krizi

• Současná trajektorie vede ke kolapsu

• Trajektorie je volba, naše volba



Kdo to změní?

HEL
P!



VY

• Vy spoluvytváříte svět

• Nikdo jiný než Vy to nezmění

I want you for US ArmyChci, abys něco udělal pro sebe. TY!



Jak?

• Malé věci

• Svůj micro-region

• Sebe



• Rodina, přátelé, budování vztahů 

     v nejbližším okolí

• Osobní zodpovědné chování 
– Finanční, ekonomické (úspory, 

finanční management, ne půjčky)

– Společenská, kulturní, politická 
aktivita

– Morální

• Život obce, lokální komunity – 
lokální politika. 

    Lokální vztahy, akce
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