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mŠťastia nikdy nie je dosť, ani zdravia či financií. Hoci – každý 

sme rôzny a každý máme iné predstavy o životných hodno-
tách. Čo sa niekomu máli, pre iného znamená veľa. Ale o kraj-

šom zajtrajšku snívame všetci. Ten sa však neobjaví sám od seba, 
musíme si ho vytvoriť. Podarí sa nám v budúcom roku zrealizovať 
svoje predstavy o lepšom živote? Akú stratégiu si máme zvoliť, aby 
sme to dokázali? Aj o tom hovorí Ivan Klinec, ktorý pracuje v Eko-
nomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave...

Čo sa bude diať vo svete v roku 2015?
Bude pokračovať nestabilita a  postupujúci rozpad ekonomických 
a  spoločenských systémov a  štruktúr, pričom tieto procesy budú 
prebiehať rýchlejšie ako v  tomto roku. V  celom svete prebiehajú 
veľké zmeny; vznikajú nové konflikty, objavujú sa rozličné techno-
logické inovácie, ktoré vstupujú do života človeka. Štruktúry eko-
nomiky spoločnosti, tak ako fungujú dnes, sú však zastarané, ne-
zodpovedajú dosiahnutému technologickému pokroku ani stupňu 
poznania, nemenia sa a preto sa rozpadajú. Vidíme, že najmenšie 
problémy majú tie najvyspelejšie krajiny, ktoré majú najmodernej-
šie technológie a najväčšie problémy majú tie najchudobnejšie, naj-
zaostalejšie, ako sú krajiny napríklad v  Afrike. V  budúcom roku 
budú teda pokračovať problémy v  ekonomike, a aj v spoločnosti 
bude prebiehať transformácia.

Takže žiadne pozitívne trendy... 
Pozitívna je tá technológia; problém je v tom, že ekonomické a spo-
ločenské štruktúry sú zastarané, menia sa pomalšie. Človek získal 

Čo nás Čaká v živote  
na budúci rok? ako sa  
máme rozhodnúť v dôležitých 
otázkach? odpovede sa pokúsime 
nájsť s ekonómom, prognostikom  
a futurológom ivanom klincom.

Ivan Klinec
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neuveriteľnú silu informácií, ale nevie ich využívať a tie inštitúcie 
takisto, musia sa prispôsobovať. Ale to bolo vždy v minulosti, lenže 
teraz je to výraznejšie, pretože technológie rýchlejšie napredujú. 
Pozitívne je, že vznikajú nové podnikateľské systémy. Ale dnes 
máme taký problém, že deštrukcia, respektíve deštrukčné procesy 
sú zatiaľ väčšie ako to nové, pozitívne. 

Aké postavenie bude mať Slovensko v  tomto celoplanetár-
nom virvare?
Také, ako si pripraví, ako zvládne tú zmenu. Slovensko má výhodu, 
že je malá krajina, takže si môže žiť trochu pokojnejšie. Keď si zo-
berieme susedné Rakúsko – to je taká relatívne stabilná krajina, 
keďže tam sa nemenil systém – vidíme krásnu prírodu a regióny, čo 
prekvitajú. Zmena, ktorá u nás prebieha, sa dá realizovať práve cez 
regióny. Je to vlastne príležitosť na ich obnovu. Súvisí to s tým, že 
globalizácia dosť zničila regióny, keďže globálni hráči sú nepomer-
ne silní, ale teraz narazila na hranice, už nemá kam expandovať.  
Do vesmíru? To je tiež v trochu vzdialenejšej budúcnosti, čiže tam 
sa naše problémy riešiť nebudú, ale môžeme si ich riešiť dole, práve 
v regiónoch a lokálnej ekonomike. To negatívne, ktoré teraz prevlá-
da, je aj príležitosť na vytváranie nového, pozitívneho a obnovova-
nie pozitívnych skúsenosti z minulosti najmä v lokálnej ekonomi-
ke. 

Každodenný život nás stavia pred rozličné rozhodnutia 
a  boli by sme radi, aby aspoň v  tých najdôležitejších otáz-
kach boli správne. Jednou z  nich je určite voľba profesie, 
ktorá by nám v budúcnosti zabezpečila príjemný život. Čo by 
ste odporučili mladému človeku študovať?
Môže si vybrať budúcnosť tak, že si spojí prácu so zábavou. Zmena, 
ktorá prebieha, je aj v tom, že človek by mal robiť to, čo ho baví. 
A bude určite šťastnejší potom, keď sa bude môcť realizovať a jeho 
práca bude zároveň jeho koníčkom či zábavou. 

Brať či nebrať si hypotéku v roku 2015?
Keďže sa kríza bude prehlbovať, brať si hypotéku je značne riziko-
vé. Človek by mal investovať do svojej flexibility, napríklad do zís-
kania jazykových znalostí a najmä do svojho zdravia. Životný štýl 
bude veľmi výrazne ovplyvňovať to, ako sa s krízou dokáže vyrov-
nať. 

Ak sa nám v  budúcom roku podarí nejaké peniaze ušetriť, 
schovať ich do pančuchy alebo ich radšej hneď investovať?
Najvýhodnejšie je investovať ich do vzdelania. Vzdelaný človek  
si lepšie môže zabezpečiť svoj život, či už doma alebo v zahraničí. 
Nepochybne by sa mal každý naučiť nejaký cudzí jazyk, aby mohol 
pracovať napríklad v susednom Rakúsku alebo ďalej vo svete. Tiež 
by mal investovať do technologických znalostí, aby vedel ovládať 
a využívať modernú technológiu, ktorá mu môže byť dobrým po-
mocníkom pri orientácii v súčasnom svete, rovnako ako i pri vytvá-
raní prostredia, v ktorom sa bude môcť pracovne uplatniť. Keďže 
kríza, ktorá vypukla v roku 2008, znamená zároveň koniec zlatoko-
peckého obdobia, kedy bolo možné zbohatnúť rýchlo a s minimom 
námahy, jej prekonanie je spojené s osvojením si nových znalostí 
a zručností a s lepším poznaním procesov, ktoré dnes menia ekono-
miku a svet. 

Kedy na Slovensku prevládnu pozitívne trendy?
Prevládnutie pozitívnych trendov je spojené s myslením a konaním 
ľudí. Ak sa rozhodnú venovať vedomému vytváraniu svojej budúc-
nosti a  budú pracovať na svojom rozvoji, nepochybne budú mať 
lepšie postavenie v súčasnom meniacom sa svete, než keď sa necha-
jú vláčiť vývojom udalostí a budú čakať na príchod nejakého spasi-
teľa, politika – záchrancu či na nejaký zázrak. Zázrak sa konať ne-
bude a  pozitívne trendy prevládnu vtedy, keď sa o  to ľudia sami 
pričinia.
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Nie veľkí zvíťazia Nad malými, 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ale rýchli Nad pomalými. 
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