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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Obávaný jojo-efekt
Televízne správy bez nejakej desivej katastrofy už vlastne ani
nie sú správami. Ak sa také niektorý večer odvysielajú,
akoby im niečo podstatné chýbalo, divák sa nespokojne mrví
a dojem nenapravia ani chutnučké zvieratká na záver správ.
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predsa sú správy, ktoré
ešte stále majú silu diváka vydesiť. Presne takou bola informácia, že ministrovi hospodárstva hrozí zákerný jojo-efekt.
Správa prišla z úst renomovaného odborníka na nejedenie mäsa.
Najprv stál minister hospodárstva, odetý v nonšalantnom tričku, na váhe, čím dokázal aj najväčším skeptikom, že je váženým
človekom. Oznamoval však znepokojujúcu stratu váhy a martýrsky jedálny lístok – müsli, zeleninka, rybička a podobne. No
a potom sa zjavil ten posol zlých
správ, odborník na nejedenie
mäsa, a zvestoval jóbovku o jojo-efekte. Žalúdok mi zovrela železná päsť úzkosti a zmocnila sa
ma panika. Vám nesvitlo!? Predsa
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čo hrozí slovenskému ministrovi
hospodárstva, hrozí aj slovenskému hospodárstvu ako takému!
Veď on je jeho stelesnením! Jojo-efekt teda hrozí nám všetkým.
Jojo-efekt, ten mátožný pohyb čohosi nepochopiteľného, rotujúceho nahor a nadol, nahor a nadol, bez konca. Kurz koruny, kurzy akcií, deficit štátneho rozpočtu, HDP, platy, dôchodky, investičné stimuly, to všetko v začarovanom kruhu maniodepresívneho nahor a nadol, nahor a nadol, bez konca. Nádej, zúfalstvo,
nádej, zúfalstvo, nádej, zúfalstvo...
To však nie je koniec zlých
správ. Čo znamená to chudnutie?
Čo to vypovedá o krajine? Budú si
nás vážiť aj s chudým ministrom
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hospodárstva? Budú naše hospodárstvo, a s ním aj nás všetkých, brať ešte vážne? Neklesne
nám investičný rating? Nemá byť
minister hospodárstva pekne blahobytne zaoblený, aby svetu vysielal signál o tom, že sa hospodárstvu darí? Nebudú sa na nás
pozerať ako na chudobnú a ubiedenú krajinu? Nekreslili tí vtipní
karikaturisti za totáča tých odporne bohatých kapitalistov vždy
s veľkým bruchom? Kreslili. A to
nespomínam ani zmätok, ktorý
môže minister vyvolať vďaka tomu hrozivému jojo-efektu. Raz
príde na rokovanie Rady ministrov oblý, potom štíhly, potom
opäť oblý... Nevyvolá to zákonite dojem nestability všetkého
(meny, rozpočtu, HDP...)?
Nechápeš modernú dobu, odpovedali na moje paranoické obavy moji pravicovo-libertariánski
kamaráti. Minister hospodárstva
má byť vraj štíhly ako závodný
chrt – žiaden tuk, iba šľachy a svaly chvejúce sa očakávaním pretekov sa mu majú črtať pod napätou pokožkou. To symbolizuje správny obraz hospodárstva
schopného súťaže, povedali. Navyše, tlstý minister hospodárstva

s bujnými tvarmi symbolizuje tlstý, expandujúci a prebujnený štát,
ktorý je dusivým chomútom pre
každú slobodnú hospodársku aktivitu, dodali. A ešte, že štát má
byť štíhly, čo najštíhlejší, takmer
neexistujúci, nuž a taký by mal
byť, logicky, aj minister hospodárstva, ktorý ho stelesňuje.
A mám si prečítať rakúsku školu –
Misesa, Hayeka, Friedmana. Nuž,
čítal som, čítal, ale obavy z ministrovej hmotnosti to nezahnalo.
Navyše sa zamiešali do našej debaty eurooptimisti od vedľajšieho stola – vraj vychudnutý minister hospodárstva môže byť vnímaný ako dôkaz, že máme nárok
na výdatné podporné fondy z Európskej únie. Keby bol tučný, znamenalo by to, že sa nám darí a nič
teda nepotrebujeme. Po tejto nesystémovej vsuvke sa strhla hrozná vrava.
V smrtiacej zrážke ideológií
sa na temný jojo-efekt takmer
úplne zabudlo. Ja som však nezabudol a trvám na tom, aby sa
odteraz minister hospodárstva
postavil na váhu pred televíznymi kamerami každý týždeň. Občan má právo vedieť, čo je s hosz
podárstvom..

