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ÚVODEM

Cílem této publikace je představit jednu z možných interpretací velkého 
příběhu hospodářských dějin lidstva. Interpretaci proměny evropské geo-
grafické, hospodářské, ale v mnoha ohledech i kulturní periferie v hospo-
dářskou, politickou a vojenskou sílu, která nejpozději v 19. století v zásadě 
ovládla a proměnila celý svět. Evropa se tak z relativně zaostalého okraje 
eurasijského kontinentu stala dominantní silou určující směr politického 
i hospodářského vývoje planety. Tato bezprecedentní dominance jednoho 
regionu v rámci světa byla postavena na vojenské převaze a specifických 
náboženských, kulturních a politických institucích. 

Základní podmínkou se ale z našeho pohledu zdá být revoluční efek-
tivita hospodářské základny evropské ekonomiky, která je postavena na 
dvou hlavních prvcích. Prvním je instituce národního státu, která předsta-
vuje specifický způsob politické organizace obyvatelstva na určitém území. 
Druhým je využití instituce trhu, který představuje za určitých podmínek 
velmi efektivní způsob koordinace lidské hospodářské aktivity. Ani jedna 
instituce nebyla výhradně evropskou záležitostí. Funkční obdobu národ-
ních států s odhodlaným a soudržným domácím obyvatelstvem lze najít 
v různých historických obdobích na různých místech světa (římská repub-
lika před vnitřními změnami po punských válkách, Japonsko za šógunátu, 
Čína do opiových válek). Rovněž tržní způsob koordinace byl v rozhodující 
míře využíván již před evropskými výboji. Jak rozebírá jedna z kapitol, byli 
to paradoxně Evropané, kdo zlikvidoval systém obchodnické samosprávy 
v oblasti moří jihovýchodní Asie. Evropané však byli první, kdo dokázal 
výhody obou institucí v rozhodujícím okamžiku spojit způsobem, který jim 
zajistil tak velký technologický, organizační a především produkční náskok, 
že v průběhu relativně krátké doby ovládli prakticky celý svět. Ekonomický 
systém národního trhu a způsob jeho integrace do mezinárodní dělby práce 
v rámci vznikající světové ekonomiky prováděný evropskými mocnostmi si 
dovolujeme považovat za unikátní. Jednalo se o propojení politické a vojen-
ské efektivity národního státu s postupným spoléháním se na čím dál větší 
míru tržní koordinace hospodářských aktivit v rozhodujících oblastech 
produkce. Evropany zvolený mix instituce národního státu a trhu vytvořil 
model organizace společnosti, který neměl a dosud zdá se nemá konkurenci. 




