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Budúcnos ť ekonomiky je v morálke  
 
   Slovensku chýba poznatkový a informačný kapitál, hovorí výskumný pracovník 
Prognostického ústavu SAV a predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku 
Ivan Klinec 
 
   Aký je rozdiel medzi prognostikou a futurológiou ? 
 
   Futurológia je veda zaoberajúca sa skúmaním budúcnosti. Vytvára alternatívne 
scenáre možného budúceho vývoja spoločnosti. Prognostika je postavená na báze 
ekonomicko-matematických modelov. Prognostici sa opierajú o overené vedecké 
fakty. Na rozdiel od prognostiky má futurológia širší záber. Snaźí sa syntetizovať 
poznatky z rôznych vied a vytvoriť istý transdisciplinárny pohľad na možný budúci 
vývoj reality. Využíva preto aj poznatky z mimovedeckých oblastí.  
 
   Napríklad ? 
 
   Filmové scenáre, science-fiction, úvahy filozofov, literátov a podobne. 
 
   Je pre vás zaujímavejšia prognostika alebo futuroló gia ? 
 
   Futurológia. Aj vzhľadom na to, že na Slovensku sa prognostika pohybuje 
v zúženom rámci. Prognostické pracoviská a ich projekty totiž neprekročili hranice 
ekonomického prognózovania. 
 
   Prečo ? 
 
   Základ tvorili väčšinou modely. Ich jadrom bola ekonomika. Zvyšok spoločenského 
života bol k nej takpovediac prilepený. Futurológia má však už v základe svojej 
filozofie pohľad na vývoj celej spoločnosti, pričom kaźdá jej súčasť je rovnocenná. 
 
   Teda nie iba ekonomika ako nie čo primárne ? 
 
   Nie. Vo futurológii je dôležitá kultúra, filozofia, umenie, duchovná oblasť, životné 
prostredie a všetko, čo sa spája s fungovaním života spoločnosti alebo jednotlivých 
ľudí. 
 
   Pred jedenástimi rokmi sme za čali budova ť trhovú ekonomiku. Aké sú 
v tomto smere prognostické výhliadky Slovenska ? 
 
   Počas tohoto obdobia sme sa pohybovali v pomerne zúženom priestore. Samotný 
projekt rozvoja bol totiž postavený na predstave kapitalizmu, ktorá zodpovedala 
19.storočiu. Projekt reformy nezachytil úlohu moderných informačných technológií. 
Ak sa pozrieme do USA alebo do krajín EÚ, na každom kroku vidíme rozhodujúcu 
úlohu modernej technológie. U nás ju nikto neurčil za transformačnú prioritu. 
 
   Zmenšilo sa civiliza čné zaostávanie za svetom ? 
 



 2 

   Naopak, zväčšilo sa. Vyspelé krajiny investovali do rozvoja vedy, výskumu, vývoja, 
do vzdelania a moderných technológií. Vložené investície sa im dnes vracajú 
v podobe mnohých efektov a ziskov. Zasiate plody žnú  vo forme rastúcej 
konkurencieschopnosti na svetových trhoch, vyššej výkonnosti ekonomiky. 
Slovensko za posledných 11 rokov prakticky neinvestovalo do žiadnej z týchto 
oblastí. 
 
   Keďže sme ni č nezasiali, nemáme čo žať ? 
 
   Dnes sme odkázaní na príchod zahraničného kapitálu s cieľom investovať. Napriek 
tomu, že chceme budovať kapitalizmus, na Slovensku sa na ekonomiku nehľadí ako 
na kapitalistickú. V mnohých prípadoch nevidíme skutočný kapitál, ale len spotrebu. 
Slávny americký ekonóm, rodák z Moravy, Joseph Schumpeter vytvoril koncept 
kreatívnej deštrukcie. Hovorí, že ekonomika je čosi dynamické, vývojaschopné. Na 
vyššiu úroveń sa dostanú podniky, ktoré dokážu kombinovať staré výrobné faktory 
s novými. Je to základný predpoklad úspešnosti a prežitia v období zmien. Slovensku 
chýba poznatkový a informačný kapitál. 
 
   Nevidia to azda naši poprední ekonómovia ? 
 
   Ich videnie je zúžené. Za kapitál považujú iba finančný kapitál. Všetko úsilie a 
energia spoločnosti sú nasmerované na zisk finančného kapitálu, predovšetkým zo 
zahraničia. Ľudský, informačný a poznatkový potenciál je akosi mimo zorného uhla 
záujmov riadiacej sféry. 
 
   Platí to isté aj o priemyselnom kapitále ? 
 
   Áno. Priemyselné podniky, výrobné haly, prevádzkové budovy sú určitou formou 
kapitálu. Naše manažmenty však s výrobnými podnikmi nenarábajú ako s kapitálom, 
ktorý treba vybaviť informačným  a poznatkovým potenciálom. Narábajú s nimi skôr 
ako so zdrojom osobnej spotreby. Kapitál sa znehodnocuje a prestáva byť kapitálom. 
 
   Máme snahu dosta ť sa do EÚ. V akom reálnom časovom horizonte sa nám to 
môže podari ť ? 
 
   Rozdiel medzi západnou Európou a Slovenskom je dosť veľký. V dohľadnom čase 
nie je reálne, aby sme sa stali členom EÚ. Ak sa tak stane, prevážia politické 
hľadiská. Osobne si myslím, že rok 2004 je ilúziou. Členmi EÚ sa staneme až 
v horizonte ôsmich-desiatich rokov. Naše zaostávanie za krajinami EÚ sa bude 
zväčšovať. 
 
   Z akej prí činy ? 
 
   Nerozbehli sme rozvojové programy. Naša hospodárska politika je zastaralá. EÚ 
na mimoriadnom zasadaní v Lisabone prijala stratégiu na najbližších desať rokov. 
Opiera sa o tzv. Novú ekonomiku. Naša riadiaca sféra sa ňou ešte ani nezačala 
zaoberať. 
 
   V USA sa pomocou Novej ekonomiky podarilo v posledn ých 10 rokoch 
vytvori ť 20 miliónov pracovných miest.  Čo na to EÚ ? 
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   EÚ plánuje v rovnakom časovom horizonte to isté. Pracovné miesta vytvorí 
prevážne prostredníctvom internetu a moderných informačných technológií. Jedným 
z najväčśích problémov Slovenska je rastúca miera nezamestnanosti. Jedna z ciest 
jej riešenia je Nová ekonomika. Treba ju však odštartovať. 
 
   Ako bude vyzera ť konfrontácia troch najvä čších hospodárskych zoskupení - 
USA, EÚ a Japonska - v budúcnosti ? 
 
   Vďaka politike Novej ekonomiky a vďaka projektom informačných superdiaľníc a 
digitalizácie ekonomiky najsilnejšie zostanú Spojené štáty. Ostatné centrá túto oblasť 
nestačili zachytiť. Aby sa stali konkurenčne schopnejšími, budú si musieť vytvoriť 
stratégie v týchto oblastiach. Pri súperení týchto svetových centier vidíme posun od 
spoločnosti druhej vlny k spoločnosti tretej vlny. 
   Pred rokom 1989 sme boli svedkami súperenia dvoch ekonomicko-politicko-
vojenských blokov. Viedli ich dve veľké industriálne superveľmoci - USA a ZSSR. 
   S nástupom informačnej spoločnosti došlo k posunu moci. Presunula sa do sféry 
informačných poznatkov. 
 
   Industriálna spolo čnos ť bola organizovaná hierarchicky. Ako je organizovan á 
informa čná spolo čnos ť ? 
 
   Okolo sietí. USA vytvorili obrovskú sieť, ktorá pokrýva celé ich územie. Umožňuje 
podnikom a inštitúciam na hociktorom mieste USA prístup k informačným a 
poznatkovým zdrojom, čo je jedným z hlavných stimulov rozvoja konkurenčnej 
schopnosti.  
 
   Ako je na tom v tomto smere Európska únia ? 
 
   Takýto systém si zatiaľ nevytvorila. Dokonca ho nemajú ani Japonci. Predpokladá 
to obrovské investície, pričom systém nemožno vytvoriť zo dňa na deň. Spojené śtáty 
budú na ďalej najvyspelejšou krajinou sveta. Najmä v oblasti ekonomiky, technológií, 
vedy, techniky, poznania. 
 
   A čo ostatné krajiny ? 
 
   Budú sa snažiť jednak napodobniť americký model, prevziať z neho zdroj 
úspešnosti, jednak budú vytvárať nové modely, ktoré by mohli urýchliť rozvoj. 
V horizonte desiatich rokov však takéto stratégie nedokážu vytvoriť. 
 
   Hlavnou hybnou silou dneška je digitalizácia eko nomiky. Aj malé pracovisko, 
resp. jednotlivec môže svojím softvérom prinies ť veľké hodnoty. Je to tak ? 
 
   Výroba industriálnej doby vo veľkých fabrikách sa už dnes presúva do rozvojových 
krajín. Naši politici sa snažia prilákať investície na podporu výroby druhej vlny. 
Považujeme za úspech výrobu súčiastok alebo strojov. Vôbec sa však nezaoberáme 
digitálnou produkciou. Jeden z faktorov úspešnosti je digitálizácia ekonomiky. 
Digitálny produkt vyrobený čiastočne počítačmi zarába viac ako priemyselná fabrika. 
Klasická industriálna výroba produktov digitálnej produkcii nemôže konkurovať. 
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   Slovensko si zakladá na úspešnosti vo výrobe automo bilov. 
 
   Podľa prognóz je to priemyselné odvetvie minulosti. Vývoj svetovej ekonomiky už 
dnes určuje digitálna produkcia. Príkladom je operačný systém Windows, ktorý sa 
predáva po celom svete. Výrobou strojov či súčiastok by Bill Gates taký úspech 
nedosiahol. Dnes sa predávajú myšlienky. 
 
   V rámci globálneho projektu Milénium, ktorý koordin uje Americká rada pre 
Univerzitu OSN, sa zaoberáte prognózami vývoja civi lizácie. Aké výhliadky má 
ľudstvo v 21.storo čí ?  
 
   Projekt Milénium je myšlienkový think-tank. Slovensko sa na projekte zúčastňuje 
v rámci stredoeurópskeho uzla. Od roku 1996 sa vydávajú Správy o stave 
budúcnosti, ktoré sú vlastne akousi súhrnnou prognózou vývoja civilizácie. Slovensko 
sa na vypracovávaní týchto správ zúčastňuje od roku 1997. 
 
   Čo je hlavnou časťou projektu ? 
 
   Globálna súhrnná prognóza. Predstavuje ju 15 civlizačných výziev, s ktorými sa 
bude musieť vysporiadať ľudstvo na prelome milénií. 
 
   Ako treba chápa ť tieto výzvy ? 
 
   Ako problémové oblasti, ktoré treba za každú cenu zvládnuť. Ak sa to ľudstvu 
nepodarí, stanú sa hrozbou jeho budúceho vývoja. A naopak, riešenie ktorejkoľvek 
z nich môže priniesť rozvojové príležitosti. 
 

O ktoré výzvy ide a ktorá je najdôležitejšia ? 
 
   Prvou výzvou je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja pre každého obyvateľa. 
Ďalšími výzvami sú problematika vody, zvyšovanie populácie a zdrojov, 
demokratizácia, problém ako dostať dlhodobé globálne perspektívy do rozhodovania, 
globalizácia informačnej technológie, zväčšovanie medzery medzi bohatými a 
chodobnými, hrozba nových a rozširovanie existujúcich chorôb, hrozba pandémií 
(dnes aktuálna slintačka a krívačka), obmedzenosť kapacít pre rozhodovanie, 
problémy vojny a mieru, postavenie źien v spoločnosti, problematika 
transnacionálneho zločinu, zabezpečenie dostatku energie pre každého obyvateľa, 
využitie technologických objavov a nakoniec vytvorenie globálnej etiky. 
 
   Svojimi aktivitami ohrozuje ľudstvo aj medzinárodný organizovaný zlo čin. 
Nakoľko ? 
 
   Medzinárodný zločin si vytvoril globálny, vysokosofistikovaný podnik, ktorý 
disponuje modernými informačnými technológiami a odborníkmi z rôznych oblastí. Je 
organizovaný na báze modernej sieťovej štruktúry. Na úrovni jednotlivých národných 
štátov preň vlády nepredstavujú adekvátneho protihráča. Mal by mať teda zdatného 
protihráča na globálnej úrovni.  
 
   Ako nazerá projekt Milénium na Index stavu budúcnos ti, ktorý bol vyvinutý 
v jeho rámci ? 
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   Tak, aby ukázal všetky oblasti, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať 
vývin spoločnosti v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti. Teda nie iba ekonomiku. 
Ekonomika aj v budúcnosti zostane ekonomikou a bude fungovať na trhových 
princípoch. Ekonomika je však súčasťou širšieho systému spoločnosti. Bude však 
musieť rešpektovať fakt, že nie je izolovaným systémom, ale podsystémom vyšších 
systémov: prírody, univerza. Ak sa obetujú zdroje a potenciál spoločnosti iba preto, 
aby sa presadila ekonomika, môžu nás postihnúť rôzne negatíva. Nemôžeme 
napríklad neobmedzene čerpať prírodné zdroje a neobmedzene produkovať odpad. 
Ekonomika budúcnosti musí s týmito faktormi rátať a prispôsobiť svoj chod vonkajším 
podmienkám. 
 
   Čo je pod ľa vás najvä čšou hrozbou pre ľudstvo ? 
 
   Po odstránení hrozby vypuknutia jadrovej vojny je hrozbou číslo jeden zničenie 
životného prostredia na Zemi. Etické princípy odsunulo ľudstvo nabok. Hlavnou 
hybnou silou je čo najväčší zisk. Aj za cenu pošliapania morálky. Negatívna spätná 
väzba sa prejavuje v podobe prírodných a spoločenských katastrof. 
 
   Človek si vytvoril ur čitý ekonomický a spolo čenský model, zodpovedajúce 
inštitúcie. Globalizácia spôsobila, že pravidlá vyt vorené človekom sa stali 
akoby nadradené zákonom univerza. 
 
   Americká futurologička Barbara Marx-Hubbardová hovorí o vedomej evolúcii. Tvrdí, 
že člověk má po prvý raz v histórií k dispozícii také poznanie a technológiu, že môže 
vedome ovplyvňovať evolučný proces, chápaný aj ako evolúciu ekonomického 
systému, spoločnosti a civilizácie v tom zmysle, že môže prekonať negatívne a 
krízové javy. Ekonomickú činnosť musíme na základe informácií zmeniť tak, aby sa 
zachovalo prírodné prostredie. dostali sme sa s ním do konfliktu. Človek si musí 
uvedomiť, že jeho pravidlá sú umelým výtvorom. Existujú predsa vyššie zákony 
prírody a univerza. Ich pôsobenie je, samozrejme, silnejšie, ako sú ľudské zákony. 
 
   Rozumovo a technicky človek neoby čajne pokro čil, morálka však výrazne 
zaostáva. 
 
   Problém sa spája s technológiou. Vďaka výpočtovej technike finančné operácie a 
kapitál obiehajú okolo sveta obrovskou rýchlosťou. Proces však riadia stále mladší 
ľudia, ktorí si za počítačom neuvedomujú dosahy svojej činnosti na spoločnosť a 
finančné systémy v iných krajinách. Proces finančných operácií a obeh kapitálu riadia 
často ako počítačovú hru. Nepredvídajú jej možné dopady. Je to badateľné aj u 
našich ekonómov a politikov. 
 
Profit č.14 / 2001, rozhovor pripravil Alexander Sotník   
  


