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Světové agentury, specializující se na víceleté pre-
dikce vývoje trhu v  jednotlivých průmyslových 
oborech, jsou v  případě skla i  keramiky povětši-
nou optimistické. Pokusíme-li se tyto předpovědi 
zobecnit, v příštích třech až pěti letech soustavně 
poroste poptávka po technickém i užitkovém tova-
ru ze skla a keramiky v Latinské Americe, ticho-
mořské Asii, Číně a Rusku (v některých segmen-
tech – třeba obalovém a plochém skle – se objevuje 
též Afrika). Mírný růst analytici připisují USA, 

„kladnou nulu“ zemím EU. 
Proč standardní demokratické země s  „liberální 
tržní rétorikou“ ztrácejí jako odbytiště význam 
na  úkor levicových, pravicových a  monarchic-
kých diktatur a polo-diktatur? Jednoduchá otázka, 
na níž se nabízejí četné polo-odpovědi. Jako dveře 
opatřené několika zámky, kde je jediný klíč zbyteč-
ný. Otevřít je lze pouze se všemi. Mezi spektrum 
odpovědí by jistě mohlo patřit nasycení rozvinu-
tých trhů, způsobené nepoměrem mezi nabídkou 
a poptávkou vyplývajícím z příliš vysokého počtu 
výrobních závodů, vysoká cena práce v  poměru 
k  její produktivitě, regulační a  restriktivní eko-
nomická politika, útlum strategických vládních 
investic či „nákupní nechuť“ střední třídy. 
Naopak „nové“ země, ke  kterým zástupci těch 

„starých“ upínají svou pozornost, nasycené zdale-
ka nejsou. Absorbují sice i hotové zboží, ale přede-
vším dávají prostor investorům ke stavbě dalších 
a dalších továren. Odkud investoři přichází – ať 
již v podobě vlastníků nebo společníků – je zřej-
mé. Z Evropy, USA či Japonska. Současná situace 
tak připomíná jakýsi nový typ kolonizace, ovšem 
s  tím zásadním rozdílem, že pro domorodce již 
nejsme „bílí bohové“, znají nás až moc dobře. Ko-
lik „západních“ fi rem elegantně vysála do morku 
kostí v posledních desetiletích Čína, která je dnes 
největším věřitelem USA? „Nové“ země už znají 
recept a  cizího kuchaře potřebují jen dočasně. 
Přesto „západní“ korporace nemají na  výběr, je-
jich smyslem je růst. Expandovat jednoduše musí, 
jako člověk potřebuje dýchat. Jinak nebudou 
konkurenceschopné. Že pak z logiky věci soupeří 
i na „nových“ trzích primárně sami mezi sebou, 
je taková hořkosladká tečka na závěr. 
Odhady analytiků jsou vždy mnohoznačné. 
Ukazují však zřetelně, že „starý kontinent“ ne-
bude mít bez zásadních systémových změn 
na  růžích ustláno (nemáme-li tedy na  mysli 
trny). Ekonomická krize z  nedávných let ještě 
nebyla tím impulsem, který by elity přinutil 
k  fundamentálním rozhodnutím. Recese přeci 
skončila. Díky „novým“ trhům…

Skláři a keramici, prosím, podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový 
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