Složitá Evropská unie se pomalu noří do doby temna
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Knižní recenze Praha Trochu provokace na úvod: politický projekt euro nevydrží nápory obrovských schodků zúčastněných zemí EU a po odstoupení Německa, které odmítlo dál financovat řeckou, italskou a španělskou bohorovnost, jde ke dnu. Rostoucí daně a korupce státní správy oslabují loajalitu občanů, navíc politicky korektní a nevýkonná bruselská byrokracie si neví rady se sílícími náboženskými a etnickými nepokoji. První státy odstupují z unie v pudu sebezáchovy někdy po roce 2015.
Za vlasy přitažená fikce? Nikoliv, pouze velmi pravděpodobný scénář. Poznal to starověký Egypt, tajemní Mayové i římská říše. „Klesající mezní výnosy dělají ze složitosti méně atraktivní způsob řešení problémů… V takovéto situaci začíná být možnost rozkladu pro určité složky složité společnosti atraktivní,“ píše americký antropolog Joseph A. Tainter ve své brilantní práci Kolapsy složitých společností, která se nyní konečně dostává na český knižní trh. V ní se pokouší vytvořit obecnou teorii kolapsu složité společnosti, který odedávna fascinoval lidskou mysl.
Tainterova kniha ohromí šíří záběru, rozsahem historického exkurzu a neočekávanými závěry, které ale vycházejí z existujících poznatků. Není to z prstu vycucaný a blouznivý katastrofismus, který byl v lidských dějinách přítomný vždy. Naopak, Tainter odmítá laciné a bulvární vysvětlení typu neočekávaných katastrof či mystických událostí. Spíše z ekonomického hlediska (za klíčový považuje zákon klesajících mezních výnosů investic) střízlivě a věcně analyzuje většinu známých kolapsů starověkých civilizací, od západní čínské říše Čou, indickou Harappu, chetitskou říši až po nám důvěrně známé Římany. Ty všechny se po několika staletích prosperity noří do „doby temna“, kterou charakterizuje výrazný pokles životní úrovně, rozklad společenských struktur nebo citelný úbytek obyvatelstva.
Byť přiznává rozdílné názory vědců na konec většiny z nich (konec západořímské říše měly podle různých autorů zapříčinit vpády barbarů, pokles zemědělské produkce nebo vnitropolitické nepokoje), všude nachází stejné předzvěsti rozkladu: zvyšující se složitost systémů či přenosu informací, nárůst zdanění, regulací a tlak okolních společností. Technické inovace mohou tento proces zbrzdit, nikoliv však nadobro zastavit. V konečném důsledků pak obyvatelé opouštějí nefunkční složitý systém a volí méně nákladné řešení. Americký historik Robert Adams dokonce uvádí, že lidé v 5. století, kdy se datuje oficiální zánik Říma „byli připraveni opustit samu civilizaci, aby unikli strašlivému daňovému zatížení.“
Stejné známky rozkladu jako například u historického Říma vidí Tainter u západní civilizace v oblasti zemědělství, výzkumu a vývoje, investic do zdraví, vzdělání nebo sociopolitické organizaci. „Dobrá“ zpráva na závěr: kolaps Západu, včetně třeba Evropské unie, však nemusí být nic fatálního. „Kolaps představuje návrat do normálního stavu nižší složitosti. Je to v podstatě úsporný proces.“ Jedna z nejdůležitějších knih letošního roku.

