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Vážení kolegové,

jak někteří z vás možná vědí, StatSoft spustil program nabízející 
zdarma Enterprise Business Analytics software jako pomoc 
strádajícím společnostem v Řecku, Portugalsku a Španělsku. Tento 
krok byl doprovázen odhodláním zredukovat hrozné sociální 
výdaje lidí žijících ve vyspělých a donedávna prosperujících 
národech, kde si nyní 25% obyvatelstva nemůže dovolit 
nejzákladnější nezbytnosti jako dostačující výživu či zdravotní péči.

Účelem tohoto dopisu je Vás pozvat, abyste se zúčastnili této 
iniciativy, která nejen redukuje lidské trápení, ale zároveň má 
globální, dlouhodobé výhody snižující riziko pro Euro a evropský 
ekonomický systém, což by mohlo objasnit, zda Euro selže.

V našem (sofware) průmyslu jsme v unikátní pozici, v níž můžeme ohromně pomoci těm 
společnostem, které jsou nyní v paradoxní situaci, kdy (a) na jedné straně  jejich vysoce 
školení zaměstnanci a vyvinutá infrastruktura jsou připravena přijímat výhody ze softwaru, 
který byl navržen pro zvýšení produktivity a mezinárodní soutěživosti, ale (b) na druhé 
straně, jejich nedostatečný finanční obnos jim zabraňuje investovat do pořízení kritických 
pomůcek (software), který by radikálně zvýšil jejich šance na rychlé zotavení.

Tyto společnosti nepotřebují jen Advanced Analytics software, který StatSoft poskytuje, ale 
potřebují také software pro správu databází, plánování podnikových zdrojů, tovární 
automatizace a mnoho dalších softwarových pomůcek a řešení.

Cena tohoto programu pro náš průmysl (i když není zanedbatelná) může stále být uvážena 
jako extrémně nízká v porovnání s ohromnými výhodami týkajícími se snížení lidského 
utrpení, které může generovat. Očekávaná (a tímto programem způsobená) ztráta tržby 
našeho průmyslu z těchto chudých národů bude – v případě většiny středně velkých 
software společností – limitována jen na několik milionů dolarů; ale „výnos“ z těchto malých 
„investic“ týkající se sociálních výhod – zvýšená zaměstnanost, urychlení zotavení a také 
redukce rizika pro Euro – je prakticky nevyčíslitelný za předpokladu hloubky ekonomické 
kalamity, kterou obyvatelé těchto národů prožívají.



Diskutoval jsem se svými protějšky v některých velkých softwarových společnostech. Zatímco 
všichni rozuměli výhodám, projevili obavy týkající se břemene významných a neúsporných 
nákladů zahrnutých v podpoření neočekávaného a velkého objemu obchodních partnerů 
„bez tržby“ v těchto zemích, a na to teď nejsou připraveni. Toto jsou oprávněné obavy, ale je 
zde řada kreativních způsobů, kterými se mohou tyto náklady snížit a potenciální překážky 
programu odstranit. My ve StatSoftu jsme některé z nich vytvořili a rádi se s Vámi podělíme 
o naše nápady ve prospěch tohoto programu. Právě teď nastal čas jednat; kdybychom čekali 
do příštího obchodního roku, jednoduše by mohlo být příliš pozdě.
Také nedoporučujeme, aby nabídka softwaru zdarma byla bezpodmínečná (například 
nadnárodní společnosti jsou vyloučeny ze StatSoft programu) a Vaše společnost se může 
rozhodnout upřednostnit nabízené služby na základě očekávané zaměstnanosti a ostatních 
výhod lokálních hospodářství.    

Na závěr mi dovolte zdůraznit, že k okamžitým sociálním výhodám, které bude tento 
program generovat, má navíc také globální a dlouhodobé výhody. Ekonomický pokles 
v těchto třech národech působí trvale, rozprostírajíc se do ostatních zemí, ohrožujíc Euro a 
postupně celou světovou ekonomickou stabilitu – něco, z čeho bychom také měli mít obavy 
z hlediska naší vlastní ekonomické budoucnosti. V neposlední řadě pamatujte, že region 
zápolící s potížemi, který dnes pomůžete zachránit, se jednoho dne plně zotaví a náš průmysl 
bude v budoucnu těžit z tohoto nového trhu, který je momentálně téměř neexistující.
Těším se na Vaši odpověď a na naši spolupráci na této iniciativě, kde bude vítězem každá 
zapojená strana.
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