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Ivan Klinec: Globálny Paradox svetovej ekonomiky ko nca 

20.storo čia 

 

 

 

   Najnovšia kniha známeho amerického futurológa Johna Naisbitta je rovnako 

prekvapujúca a ohromujúca ako jej názov. Globálny paradox je názov tejto poslednej 

knihy Johna Naisbitta. Naisbitt pretvoril dnešné prekvapujúce a paradoxné svetové 

dianie do knižnej podoby. Kniha Globálny paradox vyšla v roku 1994 v americkom 

nakladateľstve William Morrow. John Naisbitt v nej nadväzuje na svoje 

predchádzajúce knihy Megatrendy, Pretváranie korporácií, Megatrendy pre ženy, 

ktorú napísal spolu s Patriciou Aburdeneovou a aj knihu Kríza japonskej identity, 

ktorú napísal s Japoncom Shosaburo Kimurom.  

   Kniha Globálny Paradox je hodnotená ako Naisbittová najlepšia kniha od 

publikovania dnes už klasických Megatrendov a má všetky šance stať sa hitom 

tohtoročného amerického knižného trhu. Na rozdiel od Megatrendov, v ktorých sa 

Naisbitt sústredil na desať základných megatrendov pretvárajúcich súčasnú 

civilizáciu, kniha Globálny Paradox pojednáva o napohľad paradoxnej a 

prekvapujúcej súvislosti súčasného civilizačného vývoja, ktorá sa však čoraz 

zreteľnejšie prejavuje ako často neočakávané a nevysvetliteľné dianie, ktorého sme 

dnes každodennými svedkami vo všetkých častiach sveta. Túto paradoxnú a 

prekvapujúcu súvislosť Naisbitt nazval Globálnym Paradoxom a sformuloval ju do 

podnadpisu knihy, ktorý znie Čím je väčšia svetová ekonomika, tým mocnejší sú jej 

najmenší hráči.  

   Vzrast sily malých účastníkov svetového diania je skutočne to, čo každodenne 

udivuje celý svet. Vzrast veľkosti svetovej ekonomiky znamená zároveň úpadok sily 

jej veľkých a neobratných účastníkov. Svetová ekonomika tak nesmeruje 

k vytvoreniu jedného obrovského gigantu, založeného na hierarchii a centrálnom 

riadení, ale je založená na celosvetových trendoch smerujúcich k politickej 

nezávislosti a samoriadeniu jej malých účastníkov na jednej strane, ktorí však na 

druhej strane vytvárajú stále viac ekonomických aliancií, dávajú sa tak dokopy a 

vytvárajú svetovú ekonomiku ako sieť navzájom prepojených, vzájomne závislých a 
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vzájomne komunikujúcich malých ekonomických subjektov alebo malých hráčov, ako 

tieto malé ekonomické subjekty nazval Naisbitt. 

 

Globálne paradoxy svetovej ekonomiky  

  

   John Naisbitt identifikuje mnoho paradoxov, ktorých sme svedkami v dnešnom 

dramaticky sa meniacom svete, a ktoré spolu vytvárajú jeden Globálny Paradox, 

jednu prekvapujúcu podobu svetovej ekonomiky. Záujem jeho knihy sa však 

sústreďuje na nasledovné paradoxy, ktoré nastávajú stále častejšie, a ktorých sme 

každodennými svedkami:  

 

• Čím väčšia je svetová ekonomika, tým mocnejší sú jej najmenší hráči. 

 

• Štúdium najmenších ekonomických hráčov stále viac splýva so štúdiom ako 

funguje prebiehajúci veľký tresk svetovej ekonomiky, a teda princípy fungovania 

malých ekonomík sa zhodujú s princípmi fungovania svetovej ekonomiky. 

 

• Výsledkom diania vo všetkých oblastiach svetovej ekonomiky sú menšie a 

silnejšie jednotky. 

 

• Tak ako sa svet integruje ekonomicky, tak sa jednotlivé časti stávajú stále 

početnejšími a menšími a významnejšími. Globálna ekonomika rastie a rozmery 

častí sa zmenšujú. Rast počtu malých hospodárskych subjektov je úmerný rastu 

sily svetovej ekonomiky. 

 

• Čím sa svetová ekonomika stáva väčšou a otvorenejšou, tým jej dominuje viacej 

malých a stredných spoločností. 

 

• Jednou z neartikulovaných príčin vzniku a rastúceho počtu strategických aliancií je 

snaha spoločností zabrániť tomu, aby sa stávali väčšími. Veľké spoločnosti si 

uvedomujú nevýhody, ktoré by vyplývali z ich ďalšieho zväčšovania. 
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• Čím menšími robíme obchodné jednotky, tým efektívnejšie globalizujeme naše 

ekonomiky. 

 

• Súčasná demokracia a revolúcia v telekomunikáciách prináša potrebu rovnováhy 

medzi tribalistickým a univerzalistickým na novej úrovni. Demokracia vo veľkej 

miere zväčšuje a znásobuje kmeňovú asertivitu, zatiaľ čo represia pôsobí opačne. 

 

• Elektronika napomáha na jednej strane tribalizácii a na strane druhej napomáha 

globalizácií. Elektronika tak vytvára rovnováhu medzi veľkosťou a silou globálnej 

ekonomiky a množstvom a silou jej malých hráčov. 

 

• Základná mantra nového veku Mysli globálne a konaj lokálne sa mení vo svoj 

opak a dnes znie : Mysli lokálne a konaj globálne. 

 

• Čím viac sa stávame univerzalistickí, tým viac tribalisticky konáme. 

 

• Čím viac sa stáva angličtina druhým jazykom, tým väčší význam nadobúda 

materský jazyk. 

 

• Čím je viacej demokracie, tým viacej štátov vzniká. Rast počtu malých štátov tak 

súvisi s postupom demokracie a globalizáciou ekonomiky. 

 

• Tak ako sa stáva globálna ekonomika väčšou, jednotliví národní hráči sú menší a 

menší. 

 

• Idea , že centrálna vláda je najvýznamnejšou časťou vládnutia je zastaralá. 

V post-zastupiteľskej demokracii ľudia sa zastupujú sami, a nakoniec sa každý 

stáva politikom. 

 

Telekomunika čná revolúcia hnacou silou Globálneho Paradoxu 

 

  John Naisbitt pokladá telekomunikácie za riadiacu silu, ktorá simultánne vytvára 

čoraz väčšiu globálnu ekonomiku a robí jej časti čoraz menšími a silnejšími. 
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Telekomunikácie podľa neho budú poskytovať infraštruktúru každému 

priemyselnému odvetviu a každej spoločnosti, ktorá bude musieť súťažiť na skutočne 

svetovom trhu. Bez telekomunikácií nijaké priemyselné odvetvie a nijaká spoločnosť 

sa nebude môcť zúčastniť súťaže na svetovom trhu. Telekomunikačný biznis bude 

rásť a znásobovať sa tak, ako bude  svetová ekonomika smerovať ku globálnej 

vzájomnej prepojenosti.  

    Telekomunikačný priemysel, ktorý zahŕňa telefóny, televíziu, počítače a spotrebnú 

elektroniku, časom vstúpi do obdobia formujúceho tvorivého chaosu a bude výrazne 

ovplyvňovať budúcu podobu svetovej ekonomiky. V oblasti telekomunikácií budú 

naberať na sile štyri veľké myšlienky, ktoré sa budú postupne realizovať. Tieto štyri 

veľké myšlienky budú mať takúto podobu: 

 

• Zlievanie technológií je spojené so vzájomnou prepojenosťou počítačov, telefónov 

a televízie a vedie k vzniku telefónno-televízno-počítačových hybridov. Ich vstup 

ako osobných komunikačných systémov na trh vedie k posunu ťažiska záujmu 

telekomunikačného priemyslu od riešenia problémov obchodu pomocou 

technológie k zvýšeniu výkonnosti jednotlivcov prostredníctvom schopnosti 

komunikovať s kýmkoľvek. Tento posun bude znamenať prechod od riadenia 

obchodom k riadeniu jednotlivcom. To je tiež súčasťou Globálneho Paradoxu, čím 

väčšia je svetová ekonomika, tým silnejší sú jej malí hráči. Spoločnosti, ktoré budú 

existovať v ďalších desaťročiach, budú ústretové komunikačným potrebám 

jednotlivcov a budú zohľadňovať individualitu každého, s kým budú komunikovať. 

 

• Strategické aliancie budú vznikať vo veľkých množstvách  s cieľom uspokojovať 

potreby v spotrebiteľom riadenom informačnom veku. 

 

• Vytváranie globálnej siete bude spojené s postupným prepájaním jednotlivých sietí 

navzájom. Tak ako sa stáva čoraz jasnejšie smerovanie telekomunikačnej 

revolúcie, vývoj smeruje k vytváraniu globálnej telekomunikačnej siete sietí, ktorá 

umožní komukoľvek kdekoľvek na svete spojiť sa s kýmkoľvek iným. Táto digitálna 

globálna pavučina sietí umožní jednotlivcom komunikovať s kýmkoľvek kdekoľvek 

na planéte v reálnom čase, a zmení tak spôsoby práce, spôsoby hry, spôsoby 

pohybu a cesty vnímania spoluobčanov a spolukomunikujúcich z globálnej siete. 
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• Osobné telepočítače sa stanú dostupné a potrebné pre každého. V podstate 

každý bude môcť mať doma alebo na pracovisku telepočítač, prostredníctvom 

ktorého bude môcť komunikovať hlasom, údajmi, výzorom alebo videom. 

 

   Podľa Naisbitta v globálnej ekonomickej sieti 21.storočia informačné technológie 

budú riadiť zmenu, tak ako výroba riadila zmenu v industriálnej ére. Okrem 

privatizácie a vzdelania nič nebude môcť väčšmi prispieť k správnemu 

ekonomickému rozvoju štátu, ako existencia telekomunikačnej infraštruktúry. Bez 

telekomunikačnej infraštruktúry ekonomiky jednotlivých krajín budú upadať. 

 

Turizmus najvä čším priemyslom globalizovaného sveta  

 

   Podľa Johna Naisbitta v Globálnom Paradoxe najväčši priemysel svetovej 

ekonomiky, ktorým je turizmus, je riadený - tak ako žiadny iný - individuálnymi 

rozhodnutiami. To je príkladom toho, že najmenší hráči rozhodujú, a odráža aj 

paradox, ktorý spočíva v tom, že čím univerzalistickejší sa stávame, tým 

tribalistickejšie konáme. John Naisbitt na základe tejto skutočnosti prišiel k záveru, že 

čím viac integrujeme svet, tým viac diferencujeme naše skúseností.  

   Pre mnoho krajín sveta turizmus je najväčší výrobca peňazí a je zároveň 

najsilnejším sektorom financovania globálnej ekonomiky. Naisbitt uvádza turizmus 

nielen ako príklad Globálného Paradoxu, ale tiež tvrdí, že turizmus je v súčasnosti 

najväčší svetový priemysel globalizovaného sveta. Na podopretie tohoto tvrdenia o 

turizme ako najväčšom globálnom priemysle sveta uvádza Naisbitt nasledovné 

údaje: 

 

• Turizmus zamestnáva celosvetovo 204 miliónov ľudí, teda každý deviaty 

pracovník pracuje v turizme, t.j. 10,6 percenta globálnej pracovnej sily. 

 

• Turizmus je vedúci prispievateľ k rozvoju ekonomiky, produkujúc neuveriteľných 

10,2 percenta svetového hrubého domáceho produktu. 

 

• Turizmus je vedúci producent daňových príjmov, čo predstavuje 655 miliárd 

dolárov. 
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• Turizmus je najväčší svetový priemysel, podľa hrubej produkcie približne 3,4 

bilióna dolárov. 

 

• Turizmus zahŕňa asi 10,9 percenta spotrebiteľských výdavkov, 10,7 percenta 

všetkých kapitálových investícií a 6.9 percenta všetkých vládnych výdavkov. 

 

   Očakávaný rast globálneho turizmu je asi 6,1-percentný, teda o 23 percent rýchlejší 

ako očakávaný rast svetovej ekonomiky. Navyše medzi rokmi 1990 a 1993 

zamestnanosť v cestovaní a turizme sa zvyšovala o 50 percent rýchlejšie ako 

svetová zamestnmanosť. Podľa predpovedí Svetovej cestovateľskej a turistickej rady 

cestovanie a turizmus vytvorí celosvetovo 144 miliónov pracovných miest v období 

oddnes po rok 2005, z toho 112 miliónov v rýchlo rastúcich ekonomikách ázijsko-

pacifického regiónu. Turizmus sa v USA stal aj najväčším zdrojom príjmov zo 

zahraničia. V roku 1991 v USA dosiahli tieto zahraničné príjmy z turizmu 51 miliárd 

dolárov, čím turizmus predstihol poľnohospodárstvo, ktoré dosiahlo zahraničné 

príjmy iba 39 miliárd dolárov. Turizmus sa tak stal najväčším exportným americkým 

priemyslom. John Naisbitt uvádza, že ak je turizmus najväčším prispievateľom 

k rozvoju svetovej ekonomiky, potom je zaujímavá skutočnosť, prečo domáci politici 

a tvorcovia medzinárodných dohôd venujú turizmu tak málo pozornosti. Jedným 

z vysvetlení podľa Naisbitta je, že turizmus je multikomponentný priemysel, z ktorého 

veľa častí sa posudzuje a pripája k iným ekonomickým sektorom, ako napr. letectvo 

k doprave, obchody so suvenírami alebo reštaurácie k službám alebo hotely a 

ubytovanie ku komerčnému sektoru. 

   John Naisbitt za významnú a perspektívnu pokladá tú časť turizmu, ktorú on 

nazýva ekoturizmus. Naisbitt uvádza definíciu ekoturizmu, tak ako je uvedená v knihe 

Znovuzrodenie prírody, vydanej Audubonskou spoločnosťou. Podľa tejto definície 

ekoturizmus je účelové cestovanie do prírodných oblastí za porozumením kultúrnej a 

prírodnej histórie prostredia, pričom integrita ekosystému ostáva zachovaná a 

zároveň je to poskytovanie ekonomických príležitostí, ktoré robia zachovanie 

prírodných zdrojov finančne ziskovým pre obyvateľov domáceho regiónu. Podľa 

Naisbitta sa v USA uvažuje o potenciálnom trhu pre ekoturizmus. Podľa Donalda 

Hawkinsa z Univerzity Georgea Washingtona približne 4 až 6 miliónov Američanov 

cestuje každý rok na výlety vzťahujúce sa k prírode a približne 30 miliónov 

Američanov patrí k environmentálnym organizáciam. 
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   Podľa Naisbitta k niektorým výhodam ekoturizmu patria tieto skutočnosti: 

 

• Ekoturizmus prispieva k zachovaniu lokalít. Napríklad v Rwande bola vláda pod 

tlakom na vyrúbanie lesných lokalít horských goríl, aby sa urobili cesty na dopravu 

úrody a pre dobytok. Namiesto toho však tieto oblasti otvorili pre ekoturizmus, 

návštevníci platia 170 dolárov za to, aby mohli vidieť horské gorily a tento zdroj sa 

stal primárnym zdrojom príjmov v oblasti. 

 

• Ekoturizmus prispieva k záchrane dažďových lesov. Naisbitt uvádza príklad rastu 

počtu turistov, ktorí chcú vidieť živé dažďové tropické lesy v oblasti od Thajska až 

po Kostariku. Títo turisti do tejto oblasti neprichádzajú preto, aby videli vyklčované 

a spálené lesy a farmárčenie na miestach, kde boli tieto lesy. 

 

• Ekoturizmus zamestnáva ľudí. Naisbitt uvádza napríklad potrebu sprievodcov a 

strážcov v navštevovaných lokalitách a aj to, že potraviny a ďalšie tovary a služby 

by mali pochádzať z lokálnej ekonomiky. 

 

• Ekoturizmus je cesta k získavaniu príjmov zo zahraničia. Naisbitt uvádza, že 

v mnohých krajinách, napr. v Rwande, Keni, Kostarike alebo Nepále ekoturizmus 

je popredný zdroj príjmov zo zahraničia. 

 

Storo čie drakov a vznik čínskeho commonwealthu 

 

   Naisbitt uvádza ako jeden z príkladov prejavu Globálného Paradoxu uvádza, že 

posledná veľká komunistická krajina sa stáva postupne najväčšou trhovou 

ekonomikou sveta. Touto krajinou je Čína. Čínska ekonomika je podľa údajov 

uvádzaných Naisbittom v súčasnosti treťou najväčšou ekonomikou sveta. Podľa 

naznačených trendov a tempa jej doterajšieho rozvoja sa dá očakávať, že čínska 

ekonomika sa po roku 2000 stane najväčšou a najsilnejšou ekonomikou sveta. 

Rastúca sila čínskej ekonomiky je podľa Naisbitta základom vytvárania čínskeho 

commonwealthu, ktorý sa stane najsilnejším ekonomickým zoskupením na svete.  

   Základom vzniku tohoto čínskeho commonwealthu je podľa Naisbitta prepojenie 

čínskej ekonomiky s veľkým množstvom čínskych obchodníkov, žijúcich za hranicami 
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Číny v mnohých krajinách Ázie. Veľká čínska sieť sa tak bude rozprestierať po celej 

Ázii a môže zasahovať aj do krajín Európy a Ameriky, v ktorých žijú čínski 

obchodníci. Základom vzrastu sily čínskej ekonomiky je Tengová ekonomická 

reforma. Tá prebieha v Číne odlišným spôsobom ako reformy v Rusku a v krajinách 

východnej Európy, a na rozdiel od týchto krajín iba v oblasti ekonomiky, nie však 

politiky. Paradoxné je potom, že hoci v Číne zostal zachovaný politický systém 

komunizmu, politika prechodu na trhovú ekonomiku a otvárania sa svetu spôsobila, 

že čínska ekonomika sa rýchlymi tempami stáva jednou z najsilnejších trhových 

ekonomík na svete.  

   Zvláštnosťou čínskej ekonomickej reformy je, že začala reformou 

poľnohospodárstva a pripravila tak prostredie a zdroje na reformy celej čínskej 

ekonomiky. Ďalšou osobitosťou je aj vytváranie osobitných zón a politika otvárania sa 

svetu. Vznik a rast sily čínskeho commonwealthu čoskoro nastolí problém, akým 

spôsobom sa Čína vyrovná a upraví si vzťahy s Japonskom v ázijsko-pacifickom 

regióne a tiež akým spôsobom budú Čína a Japonsko zdieľať svoje vodcovstvo 

v ázijsko-pacifickom storočí s Amerikou.  

   Podľa Naisbitta dochádza už v súčasnosti k rastúcemu ekonomickému prepájaniu 

čínskej a japonskej ekonomiky a k rastúcej obchodnej a hospodárskej komunikácii 

čínskych a japonských hospodárskych subjektov. Príkladom sú rastúce investície 

Japonska do rôznych oblastí čínskej ekonomiky. Naisbitt označuje nadchádzajúce 

21.storočie za ázijsko-pacifické storočie, alebo tiež Storočie drakov, v ktorom silné 

ekonomiky krajín Ázie, predovšetkým Čína a Japonsko, budú určovať smer a tempá 

vývoja svetovej ekonomiky. A čínska ekonomika sa postupne stane najväčšou a 

najsilnejšou ekonomikou sveta. 

 

Predpokladaný profil svetovej ekonomiky konca 20.st oročia 

 

   Podľa Naisbitta Globálny Paradox sa prejavuje aj v tom, že rastie ekonomický sila 

a význam krajín, ktoré boli včera na periférii ekonomického vývoja a klesá sila a 

význam tradičných ekonomických centier, predovšetkým však Európy. Naisbitt 

dokonca tvrdí, že ak chcete solídne investovať v solídne rastúcej oblasti 

s perspektívou ziskovosti v 21.storočí, potom môžete zabudnúť na Európu. Na 

podporu týchto svojich tvrdení uvádza tento predpokladaný profil svetovej 
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ekonomiky, ktorý bude pravdepodobnou bilanciou posledného desaťročia 

dvadsiateho storočia: 

 

• Európa sa nachádza v dlhodobej hospodárskej recesii. 

 

• Japonsko prechádza od pomalého k miernemu hospodárskemu rastu. 

 

• Amerika prechádza od mierneho k solídnemu hospodárskemu rastu. 

 

• Ázia prežíva hospodársky boom vedený ekonomikou Číny. 

 

• Latinská Amerika prežíva boom hospodárskeho rastu. 

 

   Tento pravdepodobný profil svetovej ekonomiky je postavený na integrácii 

svetovej ekonomiky  a na tom, že v niektorých krajinách je ekonomické prostredie 

priaznivejšie ako v iných. Podľa Naisbitta novými oblasťami priaznivými pre 

ekonomický rozvoj budú Ázia a Latinská Amerika. Európa bude pre ekonomický 

rozvoj skôr nepriaznivá. Naisbitt prichádza k záveru, že čím viac sa budú 

ekonomiky sveta integrovať, tým menší význam budú mať ekonomiky jednotlivých 

krajín a významnejšie budú ekonomické príspevky jednotlivcov a jednotlivých 

spoločnosti. Preto bude mať rozhodujúci význam pre rozvoj ekonomiky jej 

schopnosť vytvoriť priaznivé voľnotrhové prostredie. Ako príklad krajín s takýmto 

vytvárajúcim sa prostredím uvádza krajiny ako Vietnam a India, Argentína a Chile, 

Brazília, Uruguaj a Paraguaj, Bolívia, Kolumbia, Ekuádor, Peru, Venezuela a 

Mexiko, v ktorých súkromné investície vzrástli z 3,8 miliardy dolárov v roku 1990 na 

15,3 miliardy dolárov v roku 1992.  

   Všetky tieto krajiny podľa Naisbitta vytvárajú ekonomicky priaznivé prostredie a 

demonštrujú politickú vôľu zavádzať štrukturálne reformy nevyhnutné na vytvorenie 

slobodných trhov, ako je privatizácia, liberalizácia obchodu a daňové reformy, a 

vytváranie kapitálových trhov a nevyhnutných finančných dojednávacích systémov. 

Tam, kde je ekonomický rast, tam tiež rastú voľnotrhové formy vládnutia, t.j. 

akceptácia skutočnosti, že ľudia a nie politické nariadenia vytvárajú ekonomické 

príležitosti.  
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   V uvedených krajinách všeobecne akceptovali, že zisky voľnotrhovej ekonomiky 

sa musia poskytnúť všetkým občanom, a nie iba zopár privilegovaným. Dokonca aj 

lídri komunistickej strany vo Vietname porozumeli tomu, že ak si chcú udržať 

politickú moc, musia zabezpečiť stály ekonomický rast a príležitosti participácie na 

tomto raste musia byť prístupné všetkým. Významné je, že globálnych investorov 

zaujímajú v súčasnosti trhy pohybujúce sa v rozmeroch stoviek miliónov. Vietnam 

ponúka spotrebiteľský trh v rozmere 71 miliónov, India viac ako 700 miliónov a 

Latinská Amerika spolu 400 miliónov. Tým sa tieto trhy stávajú aj perspektívnymi 

regiónmi ekonomického rozvoja. 

   John Naisbitt negatívne hodnotí ekonomický vývoj v Európe a považuje ho za 

neperspektívny. Hoci sa v posledných rokoch predpovedalo, že Nemecko sa po 

zjednotení stane ekonomickou superveľmocou a bude viesť Európske 

spoločenstvá  k svetovej ekonomickej dominancii, nestalo sa tak. A podľa Naisbitta 

sa tak ani nestane. Európa sa namiesto ekonomického rastu nachádza v skutočnej 

recesii. Reálny domací produkt Nemecka predstavoval v roku 1991 iba 28 percent 

produkcie USA. Japonská ekonomika je dvakrát silnejšia ako ekonomika Nemecka. 

Naisbitt usudzuje, že ak sa Nemecko stane motorom Európy, potom to bude pre 

Európu predstavovať pomalý vlak do 21.storočia. A Nemecko sa rýchlo stáva 

nemocným starým mužom Európy. Vysoká cena, ktorú Európa platí za svoj náklad 

európskeho blahobytu, sa podľa Naisbitta stáva nevýhodou v súťažení s Áziou a 

Amerikou. 

    Vyhliadkami pre Európu v najbližších rokoch je nijaký rast alebo negatívny rast. 

A pre krajiny východnej Európy sa vyhliadky na vstup do Európskej únie stávajú 

stále vzdialenejšími a menej atraktivnými. Európa postupne stráca schopnosť 

konkurencie v globálnej ekonomike. Naisbitt vidí jediné východisko pre Európu 

v reforme blahobytom zaťaženej ekonomiky v narastajúcej konkurencii svetovej 

ekonomiky. V opačnom prípade sa stane Európa historickým parkom pre dobre si 

vedúcich a bohatých spotrebiteľov z Ázie a Ameriky. Európski lídri si musia 

uvedomiť to, čo si uvedomujú lídri v súčasnosti ekonomicky úspešných krajín. Tí sa 

zhodujú v jednom: vedia, že na prežitie a na prosperitu musia zrútiť všetky bariéry, 

skutočné i umelé, ktoré bránia ich krajinám participovať na rastúcej globálnej 

ekonomike. Ekonómia a nie politika riadi hlavy týchto štátov. 
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   Podľa Naisbitta nový globálny poriadok je formovaný tromi významnými 

skutočnosťami. Sú to: 

 

1. Celosvetový kolaps komunizmu 

 

2. Revolúcia v telekomunikáciach 

 

3. Vzostup ázijsko-pacifického regiónu. 

 

   Ázia so svojou rastúcou silou, rozširovaním nových technológií, rastúcimi 

kapitálovými zdrojmi a vzrastom vnútroázijského obchodu pokračuje úspešne 

v postupe ku kritickej hranici potrebnej na trvalý ekonomický rast a vplyv. Ázijsko-

pacifická oblasť povedie podľa Naisbitta globálnu ekonomiku do ďalšieho storočia. 

Kým Európa je pohltená svojím jednotným trhom a USA sú zaneprázdnené Európou, 

skutočná ekonomická činnosť sa presúva do ázijsko-pacifického regiónu. Ázijsko-

pacifické centrum, ktoré tvorí Tokio, Shanghaj, Hongkong a Singapúr nahradzuje 

Atlantické centrum tvorené New Yorkom, Parížom a Londýnom. Posunu ekonomickej 

sily do Ázijsko-pacifickej oblasti zodpovedajú aj tieto reality: 

 

• Mierne tempá rastu v USA a Európskej únii nemôžu vyvážiť trhový hospodársky 

boom, ktorý prebieha v Ázii. 

 

• Spotreba ocele v Ázii je už väčšia ako v USA a Európskej únii. 

 

• Dopyt po polovodičoch v Ázii prevyšuje dopyt po polovodičoch v Európskej únii. 

 

• Kontajnerová a letecká doprava v Ázii už prevyšuje túto dopravu v USA a 

Európskej únii. 

 

• Ázijske firmy už zabrali 25 percent svetového trhu s osobnými počítačmi. 

 

• Ekonomický rast v Ázii po roku 2000 presiahne jednu tretinu predpovedaného 

rastu globálnej ekonomiky celého sveta. 
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   Rast sily ekonomiky ázijských krajín a úpadok sily ekonomík krajín Európy je 

jedným z hlavných Globálnych Paradoxov súčasnej svetovej ekonomiky. Podľa 

Naisbitta budeme svedkami mnohých takýchto globálnych paradoxov  v čoraz sa 

zväčšujúcej svetovej ekonomike. Aj preto stojí za to prečítať si knihu Johna Naisbitta 

Globálny Paradox. 

 

    

 

Hospodárske noviny, 6. 12. 1994  

 

 

 


