
Futurológia nie je len veštenie z gule
Rozhovor so šéfom slovenských futurológov o tom, čo nás čaká
04.09.2010 / Ľubomír Jurina

Ešte nedávno ich nikto nepočúval. Dnes firmy potrebujú vedieť, aký bude zákazník. Štáty hľadajú rozvojový potenciál. Celý svet zaujíma, či a kedy sa
rozpadne Čína, USA alebo EÚ a ako sa to všetko vyvinie. Futurológovia sú v kurze. Hoci na Slovensku to až tak celkom neplatí. Ako upozorňuje Ivan
Klinec, šéf slovenských futurológov, náš nezáujem o budúcnosť nás môže zaradiť medzi rozvojové krajiny.

Ako budeme žiť okolo roku 2060?

Tak ako dnes. V science-fiction vidíte rôzne modely spoločnosti, svet strojov a robotov. Keby sa tam dnešný človek preniesol, možno by v takom svete ani
nechcel žiť. Ale pokrok je postupný a dnešným škôlkarom sa to bude zdať celkom prirodzené. Porovnajte si súčasnosť s rokom 1960 – svet sa dosť odlišoval,
ale aj dosť podobal. Urobí vám to paralelu, čo sa asi zmení v roku 2060. Spoločnosť zostane v základoch rovnaká a zmena bude spojená najmä
s technológiou. Niektorí vizionári tvrdia, že okolo roku 2030 sa môže objaviť neľudská inteligencia – inteligencia strojov (neľudská v tomto prípade
neznamená nehumánna). Možno ožijú počítačové siete, ktoré sú dnes vytvorené. Aj v roku 1960 by sa nám zdalo nepredstaviteľné, že vznikne internetová
sieť, na ktorú sa bude môcť pripojiť mobilom ktokoľvek z hociktorého miesta na svete. A vidíte, dnes s tým žijeme celkom v pohode.

Takže vojna nebude? Mnohí vizionári, napríklad Američan George Friedman, o nej hovorí ako o hotovej veci.

Takéto scenáre existujú, ale neverím, že sa s nimi reálne počíta. Vývoj našej civilizácie nemôže pokračovať v konfliktoch rôznych kultúr či iných zoskupení.
Máme možnosť voľby, či v mene nejakej ideológie zničíme svet, alebo budeme hľadať prijateľnú budúcnosť pre všetkých obyvateľov Zeme – nielen pre
tých, ktorí žijú v krajinách s najvyspelejšími technológiami.

Aký zmysel majú potom katastrofické scenáre? Je to len snaha zaujať a dostať sa na titulné stránky novín?

Čiastočne áno. Ale cieľom niektorých spracovaných varovných scenárov je upozorniť, čo sa môže stať, ak sa vývoj nezmení. Jeden z autorov takýchto
alternatívnych scenárov, americký futurológ Herman Kahn opisoval počas studenej vojny v knihe O termonukleárnej vojne, ako bude vyzerať svet
po jadrovom konflikte. Vyrátal, že v USA zostane len desatina obyvateľov a tých dvadsať miliónov ľudí bude žiť v prostredí, ktoré ich civilizačne vráti
o niekoľko úrovní naspäť. Keď sa ho pýtali, prečo píše také strašné veci, odpovedal: Aby sa to nestalo. H. Kahn sa do veľkej miery zaslúžil, že žiaden
z politikov a generálov nemal nutkanie „to skúsiť“.

Ďalší vizionári varujú pred novými technológiami. A tak tu máme strach z jadrovej energie, biotechnológií či nanotechnológií.

Áno, podľa viacerých autorov vojna nie je jediný spôsob, ako možno zničiť civilizáciu. Scenár „sivého slizu“ napríklad tvrdí, že ak sa nám vymknú spod
kontroly nanotechnológie, dokážu zlikvidovať svet skôr ako jadrová vojna. Takýchto scenárov je mnoho, viaceré sú špekulatívne a niektoré sa naozaj snažia
vystríhať pred živelným vývojom.

Prečo sa tak ľudia boja svojej budúcnosti a maľujú si ju až príliš katastroficky?

Naopak, existuje veľa pozitívnych vízií, vlastne to je poslaním futurológie. Vízia je vždy pozitívny scenár, žiaduci vývoj – taký, ktorý možno uskutočniť.
Vychádza z reálnych daností a parametrov ekonomiky a spoločnosti. Nie je to utópia a nie je to ani scenár, ktorý by znamenal len kozmetické úpravy
systému. Je to budúcnosť žiaduca pre celú spoločnosť, aj pre jednotlivca a podniky.

Prečo ich nevidieť a nediskutuje sa o nich?

Negatívne vždy viac vytŕča, človek má všeobecne tendenciu vnímať zmeny ako čosi negatívne. Vieme, že máme limitované zdroje i limitovaný priestor,
a máme z toho strach. Ale neradi počúvame, že ak chceme, aby Zem uniesla omnoho viac ľudí ako dnes, musíme zmeniť vzory správania a spotreby.
Nehromadiť nepotrebné veci, neplytvať, ako to v súčasnosti vidíme pri rôznych budovách, ktoré zívajú prázdnotou. Dokážeme to len vtedy, ak sa
orientujeme na budúcnosť. Spisovateľ sci-fi Herbert George Wells už v roku 1932 požadoval vytvorenie vedy o budúcnosti a katedier na školách, kde by
vyučovali profesori budúcnosti. Čudoval sa, že existujú tisíce profesorov, ktorí sa zaoberajú históriou, ale vtedy nebol žiaden, ktorý by skúmal budúcnosť.
Pritom s minulosťou už nič neurobíte, naopak, budúcnosť si človek môže vytvoriť. Aj dnes sa stále venuje veľa pozornosti krátkodobým veciam, politika je
zameraná na štvorročné volebné obdobie a to sa prezentuje ako najdôležitejšie. To, čo súvisí s dlhodobým vývojom, politiku priveľmi nezaujíma.
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A čo ponúka futurológia? Nie je to len tak trochu veštenie z gule?

Futurológia sa ako veda vyvíja od štyridsiatych rokov minulého storočia. Jej zakladateľom je Ossip Flechtheim, pôvodom z ruského Nikolajeva (dnešná
Ukrajina), ktorý neskôr žil striedavo v Nemecku a USA. V roku 1942 vytvoril koncepciu vedy o budúcnosti, pre ktorú aj vymyslel názov futurológia. Mala
preklenúť obmedzenosť spoločenských vied, keďže ekonómia, sociológia, filozofia sú limitované vlastnými rámcami. Vytvorila transdisciplinárny priestor,
kde je možné kombinovať rôzne varianty budúceho vývoja a syntetizovať poznatky z rôznych vied. Vznikla ako určitá metaveda a metodologická vedná
disciplína, ktorá vytvára možnosti pre syntézu ľudského poznania o súčasnosti, samozrejme aj minulosti a budúcnosti, a spätne poskytuje metodológiu
na nazeranie na budúcnosť ostatným spoločenským vedám. Ako povedal známy rakúsky futurológ Robert Jungk, futurológia sa líši od ostatných
spoločenských vied asi ako kvantová fyzika od klasickej fyziky.

Líšia sa súčasné prognózy od tých v minulosti?

Dnes s celosvetovo rastúcou nestabilitou a nerovnováhou už nemožno vytvárať jednoscenárové prognózy. Vznikajú prognózy v podobe alternatívnych
scenárov a scenárov divokých kariet. Divoké karty sú udalosti, ktoré sú málo pravdepodobné, ale ak nastanú, majú obrovský dosah a môžu zmeniť chod
systému.

Ako to, že futurológovia pred globálnou krízou nebili na poplach? Nevedeli o nej?

Problém je, že nás nik nechce počúvať v čase, keď všetko ide zdanlivo bez problémov. Spoločnosť Rímsky klub, ktorú založil taliansky priemyselník Aurelio
Peccei, už v roku 1972 ako prvá vydala správu, kde upozorňovala, že industriálny model ako ekonomický systém nemôže trvať večne a že narazí na určité
limity. K tomuto záveru dospeli s použitím modelu svetovej dynamiky americký systémový vedec Jay Forrester a tím vedený Denisom Meadowsom.
Koncom roku 2008 sa prognóza naplnila, keď sa svetový ekonomický systém so základom v industriálnom modeli vyčerpal. V súčasnosti nevieme, čo by
mal robiť s nadbytočnými budovami a výrobnými kapacitami, napríklad automobilkami. Správa pritom zaznela v roku 1972. Neskôr množstvo autorov
upozorňovalo, že treba zmeniť princípy ekonomického modelu. Všetko však zostalo na papieri a nič sa nedostalo do praxe.

Prečo sme narazili na limity?

Priemyselná spoločnosť trvala dvesto až tristo rokov. V minulom storočí sa vyvíjala staticky, v akejsi stabilnej štruktúre, takže sa neinvestuje do nového, ale
len do toho, čo sa zdalo byť osvedčené, až kým to neprestalo prinášať zisky. Vidíme to na príklade automobiliek. V USA boli na vrchole v minulom storočí,
dnes sa Detroit vyľudňuje a búrajú sa časti, ktoré stratili svojich obyvateľov.

Na ekonomiku však treba hľadieť ako na dynamický systém. Najhlbšie jej vývojové cykly popísal Jozef Schumpeter, rakúsky, neskôr americký ekonóm
narodený v Třešti na Morave. V dynamickom systéme sa kombinujú staré a nové výrobné faktory. Tými novými boli teraz informačné technológie.
Informačná spoločnosť, kde nedominuje priemysel, ale práca s informáciami, sa však z viacerých dôvodov naplno nepresadila. Vidno to aj na Slovensku.
Primárne sa investovalo do priemyslu a tieto zdroje sa akoby utopili. Na informačnú technológiu sa stále pozeráme len ako na počítače či siete.

Čelíme globálnemu otepľovaniu, čaká nás teda „zelená ekonomika“?

Klimatická zmena stále nie je uzatvorená kapitola. Problém je, že aj pri súčasnom pokroku vedy nedokážeme namodelovať zmeny, vrátane klimatických,
takým spôsobom, aby sme jednoznačne určili, čo je ich zdrojom. Ale vidíme, že klíma sa mení a z dlhodobého hľadiska nie je ani tak dôležité, čo zmeny
spôsobuje, ako to, ako predísť deštrukcii. Podľa viacerých futurológov, napríklad Dennisa Meadowsa, sme už prekročili hranicu a nie je možné zmenu
odvrátiť. Ale azda ju ešte môžeme zmierniť a adaptovať sa na nové prostredie, aby sme v ňom mohli prežiť. H. Kahn na tomto základe vytvoril dlhodobé
scenáre na obdobie dvesto rokov. Ich súčasťou je zelená alternatíva, keď sa na Zemi vytvorí čosi ako „zelená technokracia“ riadiaca život ľudstva. Inou
možnosťou je expanzia a osídľovanie vesmíru. Ale to nie je riešenie situácie v dohľadnom čase, nemôžeme sa len tak zobrať a odsťahovať na iné planéty.

Čo nám teda pomôže prežiť?

Takzvané transhumánne technológie. Transhumanizmus je súčasťou futurológie, futurologicko-filozofický koncept, ktorý zastrešuje všetky technológie,
ako sú nanotechnológie, biotechnológie, virtuálna realita, superinteligencia, genetika či klonovacie technológie. To bude nová vlna, ktorá by mala nastúpiť
po skončení krízy. Príde čas transformácie človeka využitím moderných technológií. Vyspelé a široko dostupné technológie môžu pomôcť eliminovať
starnutie a umožniť rozšírenie intelektuálnych, fyzických a psychologických schopností ľudí. Vo veku akejsi kolektívnej múdrosti máme šancu prekonať
nové krízy.
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Takže nás zachránia veda a technológie?

Nie, vždy je najdôležitejší človek.

A nie peniaze?

Iste, aj peniaze, ale v popredí je človek. Vidíme to aj u nás. Žiaľ, skôr v negatívnom zmysle. Vízie sme degradovali na heslá. Napríklad udržateľný rozvoj,
vedomostná spoločnosť... Mali sme podpredsedu vlády pre znalostnú spoločnosť, ale nenájdete žiadne aktivity, ktoré by s tým súviseli. Ide vlastne
o tunelovanie týchto pojmov, až nakoniec nikto nevie, čo vlastne znamenajú. Preto hovorím, že mnoho závisí od človeka. Veda sú vedomosti, ktoré máme
k dispozícii, a je na nás, ako s nimi naložíme. Či ich využijeme, alebo zostanú mimo nášho záujmu. Až potom sú dôležité peniaze, ktoré do toho idú. O nich
rozhoduje človek. Čo myslíte, o čom svedčí katastrofálny stav nášho školstva a vedeckých pracovísk? Pritom investície do vedy sú často výnosnejšie ako
finančný kapitál. Ani Američania nefinancujú transhumánne technológie preto, lebo by boli „vedymilný“ národ, ale preto, lebo z toho bude o desať až
dvadsať rokov úžitok, aj finančný výnos. Krajina, ktorá dnes neinvestuje do vedy a technológií, bude mať štatút rozvojovej krajiny, pretože v týchto
technologických oblastiach ani nebude pripojená na svet.

Čo všetko treba vyriešiť, aby sme sa nasmerovali na udržateľný rozvoj a nemuseli o dvesto rokov utekať z devastovanej planéty?

V minulosti existovali vedľa seba rôzne kultúry – západný systém, čínsky, indický, arabský a mnohé ďalšie. Globalizácia ich spája dohromady a nemala by
znamenať, že jeden dominantný systém pohltí ďalšie. Len akási globálna civilizácia zabráni vojnovému konfliktu, ktorý by ju zničil zvnútra. To je špecifické
poznanie z globálnej krízy, ktorú dnes prežívame.

Od roku 1996 sa uskutočňuje pod patronátom Americkej rady pre Univerzitu OSN Milennium Project, na ktorom sa podieľa vyše tisíc futurológov. Ide
o najväčší futurologický globálny think tank na svete. V diskusiách sa hľadajú globálne výzvy, akési oblasti, ktoré sú problémové. Ak by sme ich nezvládli,
premenili by sa na krízu, no ak sa zvládnu, bude z nich rozvojová príležitosť. Vyselektovali pätnásť hlavných globálnych výziev: napríklad udržateľný rozvoj,
znižovanie chudoby prostredníctvom etickej trhovej ekonomiky, dostatok čistej vody, rovnováhu populačného rastu a energetických zdrojov alebo
organizovaný zločin. V rámci štúdie o možnej podobe ekonomického systému v najbližších dvadsiatich rokoch bola vyhodnotená etika ako kľúčový
parameter ekonomického systému, ktorý sa bude vytvárať. A vidíme, že oprávnene. Rôzne formy bublín, tunelovanie nie sú len u nás. Neetické správanie
ohrozuje financovanie, fungovanie ekonomiky a spoločnosti i uplatňovanie akýchkoľvek technológií.

Dá sa vôbec v praxi overiť, že vízie majú nejaký zmysel?

Určite. U nás sa často vízie berú ako predchádzajúce predstavy o budovaní komunizmu. Ale naozaj úspešné vízie vznikli na opačnej strane zemegule.
Projekty Apollo alebo informačných superdiaľnic potiahli americkú ekonomiku, zvýšili konkurencieschopnosť a vytvorili milióny pracovných miest. Veľmi
úspešnou bola aj vízia Wawasan 2020 pripravená v Malajzii. Krajina sa vďaka nej zaradila medzi lídrov v technologickom a ekonomickom rozvoji.
Výsledkom je napríklad aj dvojica mrakodrapov Petronas Towers. Ale predovšetkým vyškolenie ľudí z vidieka, vzdelanie agrárneho obyvateľstva. Malajská
celoštátna vízia patrí medzi najúspešnejšie vízie.

A čo Európa?

Málokto vie, že fínsky model, ktorý tak obdivujeme, je založený aj na poznatkoch futurológie a modelovaní budúceho vývoja. Fíni majú zhruba deväťsto
futurológov vyškolených na univerzite v Turku, v parlamente pracuje výbor pre budúcnosť. Sú schopní zostaviť celé tímy odborníkov na budúcnosť,
zaoberajúce sa budúcim vývojom v technológiách, ekonomike či spoločnosti. Vytvárajú rôzne alternatívne scenáre pre potreby politického rozhodovania,
napríklad budúceho vývoja Ruska, keďže táto krajina je ich dominantný sused a má vplyv na život vo Fínsku.

Aj na Slovensku máme víziu, ktorú si v SAV objednala bývalá vláda.

Vízia je potrebná, ale musí mať moderný dizajn. A mala by analyzovať rôzne úrovne – od štátu cez regióny až po úroveň podnikov. Spoločnosť by sa mala
preorientovať smerom do budúcnosti, to je celosvetový trend. Keď budeme čítať analýzy Európskej únie o situácii v oblasti prognózovania v jednotlivých
krajinách, ako ho využívajú vláda a podniky, tak Slovensko v nich takmer ani neexistuje, pretože sa tomu takmer vôbec nevenujeme. Úplne sme zaspali
vlak a ten odišiel. A tak sa svet niekde pohybuje a nás vlečie ako nejaký prívesok. Ale, žiaľ, vidíme to aj vo väčšine krajín postkomunistického bloku.
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