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Ivan Klinec: Informatizácia ekonomiky a hospodárska  stratégia 

Slovenska 

 

   Súčasný stav ekonomík krajín východnej a strednej Európy, ktoré prechádzajú 

procesom transformácie na trhovú ekonomiku a demokratický politický systém, 

vyžaduje hľadanie takých ciest, stratégií a smerovaní do budúcnosti, ktoré by 

postupne zabezpečovali zmenšovanie rozdielov medzi štruktúrou a výkonnosťou 

ekonomík týchto krajín a štruktúrou a výkonnosťou prosperujúcich ekonomík 

vyspelých priemyselných krajín. Osobitosť a nevyhnutnosť hľadania takýchto ciest je 

znásobená rastúcou technologickou a výkonnostnou medzerou medzi reformujúcimi 

sa a prosperujúcimi ekonomikami, poklesom až rozpadom produktivity a organizácie 

hospodárstva vo väčšej časti priemyslu, poľnohospodárstva, ale i služieb 

v reformujúcich sa krajinách, celosvetovým nedostatkom kapitálu, limitmi 

energetických, surovinových, potravinových a iných zdrojov, celosvetovou 

hospodárskou recesiou a globálnou krízou ľudstva a mnohými ďalšími faktormi, ktoré 

tiež nemalou mierou prispievajú k celosvetovému úsiliu o hľadanie možných a 

žiadúcich ciest do budúcnosti, ako aj k dôrazu na riešenie ekonomických problémov 

ako kľúča k riešeniu globálnych problémov súčasnej civilizácie. Z hľadiska súčasnej 

technologickej, organizačnej a štrukturálnej zaostalosti ekonomík východnej a 

strednej Európy významné miesto v strategickom smerovaní týchto ekonomík má ich 

informatizácia a prechod k informáciam a znalostiam ako hlavnému zdroju 

ekonomického a spoločenského rozvoja a kľúča k transformácii na výkonné, 

konkurencieschopné a prosperujúce ekonomiky. 

 

Informácie ako hlavný zdroj rozvoja ekonomiky 

 

   Zmeny v ekonomike a spoločnosti v posledných desaťročiach vo vyspelých 

priemyselných krajinách, ktoré následne znamenali celosvetové preusporiadanie 

svetovej ekonomiky a zmeny politickej mapy sveta, sú založené na zmene miesta 

informácií a znalostí v ekonomike a spoločnosti a na ich zmenenom postavení a 

funkcii v procese reprodukcie spoločnosti. Táto zmena miesta a funkcie informácií a 

znalostí v ekonomike a spoločnosti je spojená s nástupom moderných informačných 
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technológií a s následným posunom spoločenských priorít a hodnotových orientácií 

k informáciam, znalostiam a poznaniu. Súčasne predstavuje zmenenú reprodukciu 

spoločenských a ekonomických štruktúr, ktorej výsledkom je, že súčasná štruktúra 

ekonomiky a spoločnosti vo vyspelých priemyselných krajinách je výrazne odlišná od 

jej podoby pred nástupom moderných informačných technológií. Základom tejto 

odlišnosti je preusporiadanie organizácie a štruktúry spoločnosti tak, že hlavným 

zdrojom rozvoja ekonomiky i spoločnosti sú informácie a znalosti, ktoré sa významne 

podieľajú na generovaní nových ekonomických a spoločenských štruktúr. Prechod 

k informáciam a znalostiam - ako k hlavnému zdroju rozvoja - sa uskutočňuje v týchto 

piatich hlavných smeroch: 

 

1.  Informa čná technológia sa stáva hlavnou technológiou  ekonomík vyspelých 

priemyselných krajín, ktorá umožňuje sprístupňovanie a využívanie informácií a 

znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Informačná 

technológia postupne nahrádza industriálnu technológiu, alebo ju pretvára a 

integruje sa s ňou aj v priemyselných a poľnohospodárskych odvetviach 

ekonomiky. 

 

2.  Informácie, znalosti a poznanie sa stávajú hlavným zdrojom ekonomického a 

spolo čenského rozvoja . Ďalší rozvoj jednotlivých ekonomík, ako aj globálnej 

ekonomiky ako celku je závislý od prechodu k informáciam a znalostiam ako 

hlavnému zdroju rozvoja. Všeobecný a celosvetový nedostatok zdrojov, ktorý sa 

prejavuje najmä v krajinách východnej a strednej Európy, je riešiteľný postupným 

nahrádzaním klasických energetických, surovinových, ľudských a iných zdrojov 

informačnými a znalostnými zdrojmi. Celosvetová limitovanosť zdrojov, ktorá sa 

prejavuje okrem iného i v globálnej kríze ľudstva najmä v devastácii životného 

prostredia takisto vytvára tlak na prechod od klasických k informačným a 

znalostným zdrojom. 

 

3.  Informácie a znalosti sa v moderných ekonomikách st ávajú hlavnou formou 

kapitálu . Od polovice šesťdesiatych rokov sa vo vyspelých priemyselných 

krajinách začali objavovať a stávať sa prevažujúcimi nové formy kapitálu, ako je 

napr. informačný kapitál, znalostný, technologický, ľudský kapitál a iné. Tento 

trend ukazuje kapitalizáciu predtým nekapitalizovaných oblastí spoločnosti. 
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Kapitálom sa tak stáva veda, vzdelanie, tréning, adaptabilita, flexibilita, 

organizácia, štruktúra či technológia. Investície do týchto nových foriem kapitálu 

prinášajú vo vyspelých ekonomikách mnohonásobne vyššie zisky ako investície 

do priemyselného alebo finančného kapitálu v menej rozvinutých krajinách. 

 

4.  Informácie sa stali novým výrobným faktorom v moder nej ekonomike .  

K tradičným výrobným faktorom - pôde, práci a kapitálu - pribudol nový faktor, a to 

informácie. Objavenie informácií ako nového výrobného faktora mení chápanie 

bohatstva, následne mení systém jeho vytvárania a s tým spojenú zmenu štruktúry 

ekonomiky. Nový systém vytvárania bohatstva v modernej ekonomike je potom 

založený na informáciach a znalostiach. Neprestajné vytváranie a výmena 

informácií a znalostí sú teda podmienkou vytvárania bohatstva. Ak v ekonomike 

neexistuje vytváranie a pohyb informácií a znalostí, nevytvára sa ani nové 

bohatstvo. Tieto skutočnosti určujú požiadavku na vytvorenie ekonómie znalostí, 

ktorá by objasnila miesto a funkciu informácií a znalostí v ekonómií. 

 

5.  Prechod na informácie ako nový zdroj rozvoja ekonom iky a spolo čnosti, 

novú formu kapitálu i nový výrobný faktor mení  hod notové orientácie 

jednotlivca i spolo čnosti.  To je osobitne významné pri zmene hodnotových 

orientácií ekonómov i pracovníkov manažmentu na všetkých úrovniach. Orientácia 

na klasické zdroje, klasické formy kapitálu i klasické výrobné faktory je jednou 

z príčin zaostávania a nekonkurencieschopnosti mnohých ekonomík, medzi nimi i 

ekonomík krajín východnej a strednej Európy. Hodnotová reorientácia k chápaniu 

informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky i spoločnosti, ako 

novej a hlavnej formy kapitálu i ako nového významného výrobného faktora je 

jedným z kľúčov k ekonomickej prosperite a konkurencieschopnosti a následne 

k modernému smerovaniu spoločnosti a jej správnemu fungovaniu. 

 

Informácie, trh a konkurencieschopnos ť 

 

   Vzťah trhu, informácií a konkurencieschopnosti je v súčasnosti jedným z hlavných 

vzťahov modernej ekonomiky, ktorého pochopenie, resp. nepochopenie rozhoduje o 

prosperite, resp. neprosperite jednotlivých ekonomík. Krajiny, ktoré pochopili, resp. 

využívajú úlohu a význam informácií a znalostí v trhovej ekonomike ako základných 
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faktorov konkurencieschopnosti a prosperity ekonomiky, dosahujú využívaním 

informácií a znalostí vyššiu konkurencieschopnosť ako kedykoľvek predtým. Naopak 

krajiny, ktoré význam informácií v ekonomickej súťaži nepochopili, sa postupne 

prepadávajú v konkurencieschopnosti čoraz nižšie a nižšie. Aký je teda vzťah trhu, 

informácií a konkurencieschopnosti ? 

 

Moderné prosperujúce ekonomiky majú tri základné vl astnosti: 

 

1.  Moderné prosperujúce ekonomiky sú trhové ekonomiky.  

 

2.  Moderné prosperujúce ekonomiky sú ekonomikami fungu júcimi na základe 

informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja, nového výrobného 

faktora a novej formy kapitálu.  Takéto fungovanie umožňujú informačné 

technológie, ktoré informácie ako zdroj sprístupňujú a umožňujú ich fungovanie 

ako výrobného faktora a formy kapitálu. 

 

3.  Moderné trhové ekonomiky sú konkurencieschopné na g lobálnom 

svetovom trhu.  Táto konkurencieschopnosť je postavená na zmenenej filozofii 

konkurencieschopnosti a na posune od konkurencieschopnosti ku globálnej 

konkurencieschopnosti. 

  

   To, že sa informácie stali výrobným faktorom a formou kapitálu, je významné najmä 

v dnešnej recesii, či už ide o recesiu ekonomík krajín východnej a strednej Európy 

alebo o celosvetovú hospodársku recesiu. Prekonanie recesie je vždy spojené 

s novou kombináciou výrobných faktorov, s preštrukturovaním ekonomiky 

k vytváraniu konkurencieschopných hospodárskych subjektov a k deštrukcii tých 

hospodárskych subjektov, ktoré sú nekonkurencieschopné, neadaptabilné a 

neschopné transformácie na základe integrovania svojej štruktúry s novou 

technológiou, novým výrobným faktorom, resp. novou formou kapitálu. Kombinácia 

jednotlivých hospodárskych subjektov s informačnou technológiou a informáciami a 

znalosťami ako novým výrobným faktorom a novou formou kapitálu bude určujúca 

pre prežitie týchto subjektov v trhovej ekonomike. Táto kombinácia musí smerovať 

k integrácii filozofie globálnej konkurencieschopnosti v myslení manažmentu, 
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k dosahovaniu globálnej konkurencieschopnosti a k substitúcii klasických zdrojov 

informačnými zdrojmi.  

   Obsah informácií, resp. intelektu vo výrobku, resp. produkte sa postupne stáva 

podmienkou realizácieschopnosti na trhu v globálnej súťaži a globalizovanej 

ekonomike. Informácie, ako nový výrobný faktor a nová forma kapitálu sú spojené so 

zmenou sektorálnej štruktúry ekonomiky. Od polovice šesťdesiatych rokov je pre 

ekonomiky vo vyspelých priemyselných krajinách charakteristický vzrast významu 

informačného sektora ekonomiky. V súčasnosti je v týchto krajinách 

najvýznamnejším sektorom (čo do podielu na vytváraní HDP, množstva pracovnej 

sily, objemu kapitálu a pod.).  

   Z pohľadu sektorálnej skladby a rozsahu a významu informačného sektora je 

sektorálna štruktúra ekonomík krajín východnej a strednej Európy v súčasnosti 

približne na takej úrovni, na akej bola napr. ekonomika USA na prelome štyridsiatych 

a päťdesiatych rokov (Tabuľka č.1). Tento odhad vychádza z údajov o sektorálnej 

skladbe ekonomiky USA publikovaných koncom osemdesiatych rokov a pokusmi o 

odhad tejto sektorálnej skladby ekonomiky bývalej ČSFR. Z tohto pohľadu 

nedostatkom realizovaného projektu transformácie ekonomík v krajinách strednej a 

východnej Európy je nezahrnutie potreby prechodu týchto ekonomík na modernú 

informačnú technológiu a na informácie ako hlavný zdroj rozvoja, ako aj nezahrnutie 

potreby sektorálnej transformácie týchto ekonomík.  

   Zoštíhľovanie priemyslu a poľnohospodárstva a poľnohospodárskych a 

priemyselných podnikov by podľa filozofie uskutočňovanej transformácie vlastne 

malo smerovať k postupnému zníženiu podielu poľnohospodárstva a priemyslu 

v celkovej štruktúre ekonomiky na úroveň ich podielu v ekonomikách vyspelých 

priemyselných krajín. Toto zoštíhľovanie by však mala vyvažovať podpora rozvoja 

sektora služieb a najmä sektora informácií. Neexistencia tejto podpory, resp. jej 

nezahrnutie do projektu transformácie ekonomiky zapríčiňuje nerovnováhu na trhu 

pracovných síl i na trhu zdrojov. Nerovnováha sa potom prejavuje v raste tieňovej, 

resp. neformálnej ekonomiky, čo vedie k ich neúmernému rastu. Nerozvinutosť 

terciárneho a kvartérneho sektora spôsobuje tiež sektorálnu nekompatibilitu 

s ekonomikami vyspelých priemyselných krajín. To postupne zapríčiní narastajúce 

problémy pri integrácii jednotlivých ekonomík krajín východnej a strednej Európy do 

svetovej ekonomiky. 
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Zabezpečenie konkurencieschopnosti ekonomiky - hlavná úloha  hospodárskej 

stratégie 

 

   Zmenené podmienky svetového trhu vedú postupne k zmene správania ekonomík 

jednotlivých krajín, ako aj jednotlivých hospodárskych subjektov na tomto trhu. 

Hlavné zmeny, ktoré charakterizujú podmienky na globálnom svetovom trhu koncom 

osemdesiatych rokov a začiatkom deväťdesiatych rokov, sú: 

 

1.  Vytvorenie jedného globálneho trhu. 

 

2.  Zmena filozofie konkurencieschopnosti a prechod k filozofii globálnej 

konkurencieschopnosti. 

 

3.  Limity a obmedzenia zdrojov rozvoja jednotlivých ekonomík. 

 

4.  Prechod od súťaže medzi priemyselnými centrami k súťaži medzi technologickými 

centrami a vzrast moci informačných a znalostných centier. 

 

5.  Vytváranie globálnych informačných sietí umožňujúcich participáciu na svetových 

informačných a znalostných zdrojoch. 

 

   Zmeny vo svetovej ekonomike a politické posuny, od konca osemdesiatych rokov 

sú vlastne prenesením hospodárskej súťaže z oblasti priemyselnej výroby do oblasti 

technologickej súťaže.  Súťaženie dvoch priemyselných superveľmocí sa postupne 

nahrádza súťažením viacerých technologických a znalostných centier. Koniec 

osemdesiatych rokov bol v znamení konca klasickej priemyselnej súťaže a 

nastupujúcej súťaže v rámci technologického trojuholníku Japonsko, USA a západná 

Európa. Postupne sa k tomuto technologickému trojuholníku pridávali viaceré 

novovznikajúce technologické centrá, napr. juhovýchodná Ázia, Čína a pod. Taktiež 

krajiny strednej a východnej Európy stoja pred úlohou zapojiť sa do súťaže 

technologických centier, príp. participovať na činnosti jestvujúcich centier. 

 

Postup Japonska a USA 
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   Významné miesto v prebiehajúcej technologickej súťaži má politika informatizácie, 

ktorá je vo vyspelých priemyselných krajinách súčasťou ich hospodárskej stratégie a 

jednou z rozhodujúcich priorít. Možno predpokladať, že Japonsko v súčasnom 

víťaznom ťažení svetovou ekonomikou postupuje podľa v osemdesiatych rokoch 

vypracovaného projektu prechodu Japonska k informačnej spoločnosti po roku 2000. 

Informatizácia celej japonskej spoločnosti je nosnou filozofiou tohoto projektu. USA 

postupujú v informatizácii odlišne. Ich nosným projektom v tejto oblasti je projekt 

vytvorenia siete informačných superdiaľníc, ktoré by mali vytvoriť Národnú výskumnú 

a vzdelávaciu sieť prepájajúcu americké národné výskumné centrá. (Projekt 

vypracoval terajší americký viceprezident Al Gore.) Realizácia tohoto projektu má byť 

najefektívnejšou cestou na zvýšenie výkonnosti americkej ekonomiky a dosahovanie 

globálnej konkurencieschopnosti. Informačné superdiaľnice majú byť pre americkú 

globálnu konkurencieschopnosť to, čo pre americkú ekonomiku v šesťdesiatych 

rokoch boli obyčajne diaľnice.  

   Aj Európske spoločenstvá ako jednu z priorít a príčin integrácie berú technologickú 

súťaž najmä v oblasti informačných technológií. O tom svedčí v rámci prípravy 

procesu integrácie vypracované memorandum Rady Európy s názvom Na ceste 

k technologickému spoločenstvu, kde sa ako jedna z príčin integrácie uvádza 

zaostávanie v informačných technológiach. Transformujúce sa krajiny východnej a 

strednej Európy by si tiež mali uvedomiť realitu vytvárajúceho sa globálneho 

svetového trhu a narastajúcej technologickej súťaže medzi jednotlivými 

technologickými a znalostnými centrami a ako súčasť svojej hospodárskej stratégie 

by politiku informatizácie mali zahrnúť ako základný predpoklad 

konkurencieschopnosti ekonomiky. 

   Sila trhu spojená so silou technológie a silou informácií by potom mohla zmeniť 

súčasnú trajektóriu zostupu a prepadu jednotlivých ekonomík na trajektóriu vzostupu 

a prechodu ku globálnej konkurencieschopnosti v podmienkach globálneho 

svetového trhu a rastúcej technologickej súťaže. Využívanie informácií ako hlavného 

zdroja rozvoja a novej formy kapitálu by potom mohlo riešiť aj súčasný nedostatok 

klasických zdrojov a aj nedostatok kapitálu. Vyprofilovanie informačného sektora by 

mohlo skompatibilniť ekonomickú štruktúru a zabezpečiť možnosť jej integrácie do 

svetovej ekonomiky. 

 

Informatiza čná politika ako sú časť hospodárskej stratégie v procese prechodu 
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   Informatizačná politika by mala byť významnou súčasťou hospodárskej stratégie 

transformujúcich sa krajín v procese prechodu na trhovú ekonomiku. Táto 

informatizačná politika by mala vychádzať z kľúčového miesta informácií, znalostí a 

informačných technológií v súčasnej svetovej ekonomike ako predpokladu pre 

dosahovanie globálnej konkurencieschopnosti.  

   Informatizačná politika na Slovensku by mohla mať podobu Národného programu  

informatizácie slovenskej ekonomiky , ktorého realizáciou by sa mala zabezpečiť 

globálna konkurencieschopnosť produkcie ekonomiky, ďalej rast produktivity a 

efektívnosti, zníženie technologickej medzery za vyspelými priemyselnými štátmi 

sveta, zabezpečenie komunikácie a kompatibility so svetovou ekonomikou a prechod 

na novú trajektóriu civilizačného rozvoja. Takýto program informatizácie ekonomiky 

by mal zohľadňovať stav ekonomiky, jej výkonnosť, potenciály a zdroje, geopolitické 

postavenie, geografickú polohu a možnosti zapojenia do medzinárodných programov 

informatizácie. 

 

   Národný program informatizácie slovenskej ekonomiky  by sa mal organizovať 

okolo týchto jedenástich hlavných strategických cieľov, postavených na základe 

reality kľúčového postavenia informácií a znalostí v moderných ekonomikách pri 

dosahovaní globálnej konkurencieschopnosti: 

 

1.  Podpora globálneho myslenia slovenskej spolo čnosti by sa mala sústreďovať 

na podporu integračných procesov v rámci Európy i svetovej ekonomiky, na 

zabezpečenie kompatibility s vytvárajúcimi sa integračnými zoskupeniami, na 

podporu procesov adaptácie na podmienky globálneho svetového trhu, na 

prechod od filozofie konkurencieschopnosti k filozofii globálnej 

konkurencieschopnosti a na podporu využívania svetových znalostných a 

informačných zdrojov. 

 

2.  Podpora zmeny hodnotových orientácií slovenskej spo ločnosti by mala 

smerovať k reorientácii  priorít rozvoja slovenskej ekonomiky z podpory priemyslu 

a výroby na podporu vedy, výskumu, vzdelanosti a oblasti intelektuálnej a 

poznatkovej produkcie, ďalej k podpore zvýšenia intelektuálnej náročnosti 

produkcie slovenskej ekonomiky, podpore zapojenia slovenskej ekonomiky na 
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svetové informačné a poznatkové zdroje a ich sprístupnenie pre potreby 

obyvateľstva, hospodárskych subjektov i celej spoločnosti a k podpore zvyšovania 

intelektuálnej náročnosti, poznatkového a informačného zabezpečenia a 

znalostnej orientácie riadiacej sféry. 

 

3.  Marketing globálneho svetového trhu by mal zahŕňať identifikáciu podmienok 

realizácieschopnosti produkcie na svetovom trhu, reorientáciu marketingu 

z lokálnych trhov na globálny svetový trh, identifikáciu potenciálnych informačných 

a znalostných zdrojov pre potreby slovenskej ekonomiky a využitie informačných 

technológií a informačných a komunikačných sietí pre potrebu marketingu 

globálneho svetového trhu. 

 

4.  Podpora zdrojovej reorientácie slovenskej ekonomiky  by mala zahŕňať 

substitúciu využívania surovinových a energetických zdrojov informačnými a 

znalostnými zdrojmi, podporu tých sektorov spoločnosti, ktoré vytvárajú 

informačné a poznatkové zdroje, podporu rozvoja znalostných a informačných 

centier a ich prepájania do sietí, podporu sprístupnenia a využívania svetových 

znalostných a informačných zdrojov a podporu prechodu slovenskej ekonomiky na 

sofistikované, poznatkovo náročné a informačné technológie. 

 

5.  Vytvorenie a ochrana domáceho trhu informa čných tovarov a služieb  by 

mala smerovať k vládnej podpore domáceho informačného priemyslu a vládnej 

participácii na jeho produkcii, zákazu monopolistických praktík v domácom 

informačnom priemysle, k vládnej podpore malých podnikov zaoberajúcich sa 

vývojom software a hardware a legislatívnym úpravám a k vytvoreniu 

legislatívnych podmienok pre možnosť realizácie informácií a informačných 

produktov ako tovarov. 

 

6.  Vytvorenie informa čnej ekonomiky by malo zahŕňať definovanie vzťahu štátu a 

trhu pri zabezpečovaní podpory informačného sektora ekonomiky, úlohu vlády pri 

iniciovaní, koordinovaní a realizácii programov podpory informačného sektora 

slovenskej ekonomiky identifikáciu oblastí záujmu programov podpory 

informačného sektora, zabezpečenie a koordinovanie financovania jednotlivých 

akcií podpory informačného sektora a reprofiláciu vedy, výskumu, vývoja, školstva 
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a vzdelávania ako významnej súčasti informačného sektora slovenskej 

ekonomiky. 

 

7.  Vytvorenie informa čnej infraštruktúrnej siete by malo zahŕňať vytvorenie 

základnej informačnej infraštruktúrnej siete, vládnu podporu projektov a 

financovania informačnej infraštruktúrnej siete, nasmerovanie domáceho a 

zahraničného kapitálu do oblasti vytvárania a prevádzkovania informačnej 

infraštruktúrnej siete, daňové zvýhodnenia aktivít v oblasti vytvárania a 

prevádzkovania informačnej infraštruktúrnej siete, prepojenie domácej informačnej 

a infraštruktúrnej siete na globálne siete a zabezpečenie kompatibility 

komunikačných štandardov a zjednotenie noriem v informačnej infraštruktúre so 

svetom. 

 

8.  Participácia na medzinárodných programoch informati zácie by mala zahŕňať 

využitie integračných možností a participácie na európskom a svetovom trhu 

informačných tovarov a služieb, využitie možností participácie na medzinárodných 

programoch rozvoja informačných technológií a ich finančnom zabezpečení a 

zabezpečenie kompatibility s medzinárodnými informačnými sieťami. 

 

9.  Vytváranie nových pracovných miest by malo byť zabezpečené technologickou 

prestavbou priemyslu a poľnohospodárstva na báze informačných technológií, 

vládnym sprostredkovaním nákupu moderných informačných technológií, vládnou 

podporou podnikateľských aktivít v sektoroch služieb a informácií viazaných na 

informačné technológie v regióne, kde sa tieto informačné technológie zavádzajú, 

vládnou podporou vzdelávacích a rekvalifikačných programov v oblasti 

informatizácie, vládnou podporou redistribúcie pracovných síl medzi sektormi 

v rámci regiónov a tiež medzi regiónmi a identifikáciou sociálnych súvislosti 

redistribúcie pracovných síl medzi jednotlivými sektormi. 

 

10. Podporné programy v oblasti školstva a vzdelávania by mali byť postavené 

na vládnej podpore vzdelávacích programov v informatizácii, vládnej podpore 

informatizácie systémov školstva a vzdelávania, vytvorení pružného systému 

školstva schopného reagovať na rastúce požiadavky kvalifikácie v intelektuálne 
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náročných technológiach a programoch eliminácie znižovania gramotnosti 

v dôsledku využívania informačných technológií. 

 

11. Koordinácia a regulovanie sociálnych vplyvov inform atizácie a eliminácia 

negatívnych ekologických a environmentálnych ú činkov informa čných 

technológií  by sa mala dosiahnuť vládnou podporou identifikácie a eliminácie 

negatívnych sociálnych, ekologických a environmentálnych vplyvov informatizácie 

a podporou adaptability obyvateľstva na vplyvy spôsobené informatizáciou 

ekonomiky. 

 

   Dosiahnutím jednotlivých strategických cieľov národného programu informatizácie 

slovenskej ekonomiky by sa mali dosiahnuť pozitívne efekty pre celú slovenskú 

ekonomiku. Tie spolu by mali vytvoriť výsledný pozitívny synergický efekt 

informatizácie ekonomiky , ktorý by mal pomôcť úspešnej transformácii 

slovenskej ekonomiky na modernú konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá by 

bola schopná obstá ť na globálnom svetovom trhu. 

 

   Technologické zaostávanie transformujúcich sa ekonomík krajín východnej a 

strednej Európy a  nekonkurencieschopnosť ich produkcie na svetových trhoch budú 

pretrvávať aj po zavŕšení prechodu na trhovú ekonomiku a úspešné, resp. 

neúspešné vyrovnanie sa jednotlivých krajín s týmito problémami bude rozhodovať o 

budúcom mieste a postavení ekonomík jednotlivých krajín vo svetovej ekonomike. 

Preto by sa zmenšovanie technologického zaostávania a dosahovanie globálnej 

konkurencieschopnosti na základe prechodu k informáciam a znalostiam ako 

hlavnému zdroju rozvoja ekonomiky a spoločnosti mali stať súčasťou hlavných priorít 

hospodárskej stratégie transformujúcich sa ekonomík. 

 

Hospodárske noviny, 6. 10. 1994 
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Tabuľka č.1: 
 

 
Vývoj pracovnej sily v štyroch sektoroch v USA v rokoch 1800 - 1980 

 
 

Percentuálny podiel sektora 
 

 

 
Rok 

 

 
Poľnohospodárstvo 

 
Priemysel 

 
Služby 

 
Informácie 

 
Pracovné sily 
spolu (v mil.) 

1800 87.2 1.4 11.3 0.2 1.5 
1810 81.0 6.5 12.2 0.3 2.2 
1820 73.0 16.0 10.7 0.4 3.7 
1830 69.7 17.6 12.2 0.4 3.7 
1840 58.8 24.4 12.7 4.1 5.2 
1850 49.5 33.8 12.5 4.2 7.4 
1860 40.6 37.0 16.6 5.8 8.3 
1870 47.0 32.0 16.2 4.8 12.5 
1880 43.7 25.2 24.6 6.5 17.4 
1890 37.2 28.1 22.3 12.4 22.8 
1900 35.3 26.8 25.1 12.8 29.2 
1910 31.3 26.3 17.7 14.9 39.8 
1920 32.5 32.0 17.8 17.7 45.3 
1930 20.4 35.3 19.8 24.5 51.1 
1940 15.4 37.2 22.5 24.9 53.6 
1950 11.9 38.3 19.0 30.8 57.8 
1960 6.0 34.8 17.2 42.0 67.8 
1970 3.1 28.6 21.9 46.4 80.1 
1980 2.1 22.5 28.8 46.6 95.8 

 
Prameň: James R.Beniger: The Control Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 
1986 

  
 


