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PRECHOD K ZES* A KRITICKÁ MIERA 

ROZPOROV CIVILIZÁCIE
Generálny megatrend globálneho utvárania ZES – určujúce faktory 
konkurencieschopnosti

Integrálnou súčasťou a rámcom prechodu k ZES – globalizácia

Krajne nerovnomerný a rozporný priebeh – primárny vplyv ekonomiky

Dva najzávaţnejšie rozpory: ekonomika – príroda – ţivotné prostredie
ekonomika – človek - spoločnosť

Mnohonásobné zvyšovanie intenzity čerpania prírodných zdrojov a 
otázka racionálneho hospodárenia – koristnícky prístup – zjavné a 
skryté konflikty a boj o ovládnutie energetických a vodných zdrojov, 
obývateľného územia 

Na prelome 80. a 90. rokov – zvrat ekologická stopa na obyv. začala 
prekračovať biokapacitu Zeme, globálna výroba a spotreba o 25%

1/5 obyvateľov spotrebúva 90 % prírodných zdrojov

Klimatické zmeny – absorbčná kapacita lesov a oceánov CO2 je 3-3,5 
mld ton – produkuje sa 7 mld ton. Oteplenie o 3o C – zmena hraníc 
more-zem, hladomor 400 mil. ľudí, ročné škody 150-300 mld.

* Znalostná ekonomika a spoločnosť



PRECHOD K ZES A KRITICKÁ MIERA 

ROZPOROV CIVILIZÁCIE - pokračovanie

Druhý najzávaţnejší rozpor – medzi rastúcou produkciou 
bohatstva a prehlbujúcou nerovnomernosťou jeho rozdeľovania 

Najbohatšie 2% obyv. vlastní viac ako ½ svetového bohatstva, 
chudobná polovica len 1%. Príjmy 225 najbohatších = 2,7 mld. 
najchudobnejších (t.j. 40% svet. populácie). Ročný objem 
pomoci RK je 7 krát menší ako ročné splátky ich úverov. Do 
roku 2030 hrozí, ţe počet ľudí, ktorí budú musieť vyţiť z 1-2 
dolárov na deň sa zvýši z 2 na 4 mld. 

Ešte vyhrotenejší a antihumánnejší aspekt rozporu, zväčšovanie 
bohatstva tvorí rastúci podiel produktov vyrábaných a 
spotrebúvaných vplyvom umelo vyvolaných potrieb reklamou, 
zbrojením a pod., teda rastúcim mrhaním a plytvaním zdrojmi. 
Vojenské výdaje v r. 2007 prekročili 1,2 bilióna USD a tým 
výrazne aj úroveň, ktorú dosahovali v rokoch studenej vojny.



HRANICE UDRŢATEĽNOSTI SÚČASNÉHO 

MODELU GLOBÁLNEJ EKONOMIKY

• Globalizácia nekompromisne obnaţila hranice udrţateľnosti 
rozvoja aj v oblasti verejných statkov a externalít

• Extrémne sa vyhrotili problémy nerovnakého prístupu k 
pozitívnym externalitám a krajne asymetrického a 
nezodpovedného zbavovania sa negatívnych externalít

• Čoraz váţnejším problémom sa stáva rozsah a mimoriadna 
dynamika šedej a čiernej ekonomiky v relácii k HDP. V r. 2006 
ročný objem (OECD) predstavoval okolo 4-5 biliónov USD 
šedej a 2,5-3 biliónov čiernej ekonomiky.

• Mimoriadne explozívnou oblasťou sa stali svetové finančné 
trhy, kde doterajšia podoba globalizácie prebieha 
najdynamickejšie a kde nebezpečne prekračuje hranice 
udrţateľnosti rozvoja.



HRANICE UDRŢATEĽNOSTI SÚČASNÉHO 

MODELU GLOBÁLNEJ EKONOMIKY -

pokračovanie
• Kombinácia deregulácie, liberalizácie, IKT a inovačnej 

diverzifikácie finančných produktov mimoriadne urýchlila extrémnu 
asymetrickú expanziu finančných trhov. V rokoch 1995-2005 
vzrástol svetový HDP o 52%, no kapitalizácia na burzách o takmer 
400% . Ak začiatkom 80. rokov sa ročný objem finančných 
operácií pohyboval od 1 do 1,5 bilióna dolárov, dnes sa denne 
realizujú finančné operácie v objeme 1,5 – 2 bilióny dolárov. 
Analogicky pomer medzi ročným svetovým exportom a ročným 
obratom svetových finančných trhov a sa zvýšil z pomeru 1:12 na 
viac neţ stonásobok.

• Globalizácia síce prispela k efektívnejšej alokácii finančných 
zdrojov, zníţenie transakčných nákladov a komfortu operácií, no 
neúnosne zväčšila asymetriu a odtrhnutosť od reálnej ekonomiky, 
odbúranie kontrolných mechanizmov, rastúce riziká kríz a ich 
devastujúce dopady na reálnu ekonomiku



GENÉZA PRÍČIN GLOBÁLNEJ 

FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

• Peniaze, financie ako obsluţná funkcia reálnej ekonomiky

• Roosvelt New Deal – 2. Glass – Steagall act – oddeliť komerčné a 
investičné bankovníctvo (preinvestovávanie komerčných depozít)

• 1971 Nixon – nebolo uţ moţné kryť dolár zlatom – mena zaloţená 
nie na hodnote, ale na dôvere a rastúcom dlhu

• Kríza z nadvýroby 70. rokov – „riešenie“ stimuláciou celkového 
dopytu no nie zmierňovaním polarizujúceho prerozdeľovania, ale 
rozširovaním priestoru pre ţitie na rastúci dlh. Ekonomika USA 
rástla rýchlosťou 2-3 aţ 4 %, občas pokles, mínusu, no dlhy 
neprestajne rástli rýchlosťou 8-10%.

• V 90. rokoch Greenspan – lacnými úvermi odsunul pokles dopytu, 
vytvárala sa kumulovaná bublina

• Banky reagovali inováciou finančných produktov marketingovo 
atraktívnych a obchádzajúcich pravidlá

• J. P. Morgan – Florida 1997 – produkt BISTRO – 2008 – 12,4 bil. 
USD 



GENÉZA PRÍČIN GLOBÁLNEJ 

FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY -

pokračovanie

• Investičné banky, zabezpečovacie fondy a pod. emitovali, kupovali 
a predávali „exotické“ cenné papiere (stovky mld. USD), 
zabezpečené inými cennými papiermi, zaloţenými na platbách za 
rizikové hypotéky – „sekurizácia“ – CDO (kolaterizované dlhové 
obligácie) – týmito a podobnými produktmi sa presúvali riziká, 
strácal sa prehľad, kto vlastne nesie skutočné riziko

• Presúvanie rizika dovoľuje poskytovať viac úverov 

• 1999 po 65 rokoch Wall Street presadil zrušenie G. Steagal zak.

• Ked sa rizikové hypotéky prestali splácať, inštitucionálni investori 
začali priznávať CDO a ich odpisovať- nové domy a ich ceny 
začali padať – začal spätný dominový efekt spľasnutia umelo 
nafúknutého dopytu a ním ţiveného nereálneho rastu

• Fiktívne aktíva sa môţu vymieňať medzi finančnými inštitúciami, 
no po nich nie je reálny konečný dopyt – spotrebiteľa alebo štátu.



POTREBA A PREDPOKLADY MANAŢMENTU 

PROBLÉMOV GLOBÁLNEJ EKONOMIKY

• Globalizácia zásadne zredukovala moţnosti manaţmentu na úrovni 
štátov a zároveň generuje problémy vyţadujúce globálny manaţment

• Globálna finančná a ekonomická kríza – bezprecedentný kvalitatívne 
nový jav, rozpory civilizácie prekračujú kritickú mieru, keď doterajšie 
trendy uţ naráţajú na absolútne bariéry extrémnej deformácie dopytu 
a spotreby uţ nie sú len etickým problémom či solidarity, ale sú uţ 
ekonomicky neudrţateľné

• Kríza v plnej nahote obnaţuje ekonomickú i morálnu zvrátenosť 
viacerých kľúčových aspektov fungovania súčasnej podoby 
globalizovaného svetového hospodárstva

• Odpútanie ekonomických procesov spod kontrolnej, regulačnej 
dohliadacej pôsobnosti štátov a absencia formovania adekvátnych 
globálnych inštitúcií otvorili priestor pre nekorektné podvodné 
správanie vrcholových manaţmentov korporácií, bánk, investičných 
spoločností, audítorských a ratingových agentúr, šedú a čiernu 
ekonomiku, daňové raje a výsledne ďalekosiahle deformácie 
fungovania trhu, dopytu a spotreby



POTREBA A PREDPOKLADY MANAŢMENTU 

PROBLÉMOV GLOBÁLNEJ EKONOMIKY -

pokračovanie

• Rímsky klub A. King – B. Schneider – První globální revoluce 
holistický prístup – jednota globálnych problémov – potreba 
globálnej akcie – resolutika – dnes nová kvalita a existenčná 
nutnosť

• Analýzy – kategorická poţiadavka utvárania funkčného 
viacúrovňového globálneho manaţmentu

• Náprava neoliberálnych inštitucionálnych deformácií najmä na 
úrovni štátov a globálnych organizácií (WTO, SB, MMF a pod.) 

• Zásadné globálne prekalibrovanie ekonomiky vo vzťahu k 
človeku a prírode, spravodlivý trh, verejné statky, externality, 
účinná kontrola a dohľad finančných trhov a obnova ich funkcií 
k reálnej ekonomike, Tobinova daň, zreálnenie utvárania 
rozsahu a štruktúry dopytu a spotreby z hľadiska KUŢ* v 
celoplanetárnych súradniciach

* Kvalita a udrţateľnosť ţivota



Graf „peňaţnej zásoby“ (M4) a domáceho dlhu v rokoch 1963 – 1996



Štatistika domov a hypoték vo Veľkej Británii za obdobie rokov 1960-

1996 (HD = hypotekárny dlh, H = hypotéka)


