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Ivan Klinec: Mýtus lacnej pracovnej sily  

 

   Zmeny uskutočňujúce sa vo svetovej ekonomike v poslednej tretine dvadsiateho 

storočia spôsobili postupný presun mnohých ekonomických právd do oblasti 

ekonomických mýtov. Jedným z takýchto ekonomických mýtov sa koncom 

dvadsiateho storočia stal aj mýtus lacnej pracovnej sily. V mnohých krajinách sveta je 

jedným zo základných východísk pri formulácii a realizácii hospodárskej politiky. 

Mýtus lacnej pracovnej sily je takisto východiskom pre hospodársku politiku 

transformujúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy. Ako vzor sa pritom 

uvádzajú krajiny juhovýchodnej Ázie, kde síce lacná pracovná sila bola jedným zo 

zdrojov hospodárskeho zázraku štyroch ekonomických tigrov juhovýchodnej Ázie, ale 

zároveň sa kombinovala s prechodom ekonomík týchto krajín na moderné 

informačné technológie a zapojením týchto ekonomík na také významné informačné, 

znalostné a technologické centrum, akým je Japonsko.  

 

Lacná alebo zbeda čená ? 

 

   Mýtus lacnej pracovnej sily ako možného zdroja hospodárskeho rastu pretrváva 

najmä v transformujúcich sa ekonomikách krajín strednej a východnej Európy. 

V týchto krajinách je hospodárska politika koncipovaná tak, že lacná pracovná sila 

má pritiahnuť zahraničný kapitál. A tým sa má zároveň výrazne podieľať na oživení 

ich ekonomík.  Takto koncipovaná hospodárska politika však ignoruje celosvetovo 

pôsobiace trendy civilizačného vývoja, a to najmä skutočnosť, že celosvetový 

prechod ku globálnej informačnej spoločnosti znamená tiež koniec lacnej pracovnej 

sily ako zdroja rastu ekonomiky, a zároveň prechod k ekonomike vysokých miezd. 

Ignorovanie tejto skutočnosti v krajinách strednej a východnej Európy vedie 

k ekonomickej nerovnováhe a narastajúcej sociálnej nestabilite, ktorá sa čoraz viac 

prejavuje v podobe množiacich sa mzdových požiadaviek a narastajúcej hrozbe 

štrajkov, ako je to v súčasnej dobe v Českej republike, Poľsku alebo v Maďarsku. 

   Prechod od ekonomiky lacnej pracovnej sily, charakteristickej pre industrializované 

ekonomiky krajín strednej a východnej Európy, k ekonomike vysokých miezd, 

charakteristickej pre informatizované ekonomiky vyspelých priemyselných krajín, nie 

je zahrnutý ani do samej koncepcie transformácie od plánovito riadenej ekonomiky 
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na trhovú. Výsledkom je potom zbedačená pracovná sila, ktorá postupne stráca 

konkurencieschopnosť, kúpyschopnosť a komunikácieschopnosť. Takáto pracovná 

sila namiesto toho, aby bola lákadlom pre zahraničný kapitál, svojou 

nekonkurencieschopnosťou na trhu pracovných síl ho čoraz väčšmi odpudzuje. Rast 

percentuálneho podielu lacnej pracovnej sily, resp. pracovnej sily s nízkymi mzdami 

na celkovom počte pracovných síl v krajinách strednej a východnej Európy, sa 

dostáva do zväčšujúceho sa protirečenia s narastajúcou požiadavkou po 

vysokokvalifikovaných pracovných silách, ktoré by mali zabezpečovať postupnú 

integráciu ekonomík krajín strednej a východnej Európy do svetovej ekonomiky. 

   Pretrvávajúce ekonomické myslenie typické pre obdobie industriálneho rozvoja sa 

tak stále viac stáva brzdou premeny nevýkonných ekonomík strednej a východnej 

Európy na vysokovýkonné a konkurencieschopné, ktoré by boli schopné obstáť 

v náročných podmienkach vytvárajúceho sa jedného globálneho svetového trhu. 

Vyvstáva tak potreba zmeny ekonomického myslenia, opustenia zastaralých 

predstáv o lacnej pracovnej sile ako možnom zdroji hospodárskeho rastu a 

akceptácie reality informatizovanej ekonomiky ako ekonomiky vysokých miezd. 

 

Informatizácia ekonomiky 

 

   Proces informatizácie ekonomiky je spojený s radikálnou transformáciou trhu 

pracovných síl, ktorá ovplyvňuje zmenu dopytu a ponuky po množstve, štruktúre a 

kvalifikácii pracovnej sily v každej krajine sveta. Väčšina ekonomík sveta má však 

s premenou trhu pracovnej sily čoraz väčšie problémy.  Ich základom je 

nepochopenie súvislostí medzi informatizáciou ekonomiky a prechodom k ekonomike 

vysokých miezd. Americký futurológ John Naisbitt uvádza, že mnohí ľudia si napodiv 

aj dnes ešte myslia, že dnešná ekonomika vytvára najmä nízko platené miesta, 

ktorými sotva možno uživiť rodinu. Ako príklad uvádza Naisbitt USA, kde sa hovorí o 

bizarnom stereotype, ktorý charakterizuje prechod USA od industriálnej ekonomiky, 

kde každý vysoko zarábal v automobilovom priemysle, k spoločnosti služieb, kde 

bývalí robotníci z automobiliek pracujú v stánkoch s rýchlym občerstvením. Ako 

príklad by sme však mohli zobrať aj krajiny strednej a východnej Európy, kde veľa 

kvalitných odborníkov z priemyslu, vedy, výskumu i školstva, kde mali relatívne 

vysoký životný štandard, zo dňa na deň boli odkázaní na hľadanie miest najmä 

v službách, kde sa však musia uspokojiť s radikálnym znížením životného štandardu. 
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   Krajiny strednej a východnej Európy charakterizuje Naisbittov postreh, že pred 

nástupom informatizovanej ekonomiky vzdelaní absolventi neboli využití a kolovali o 

nich historky, že pracujú ako vodiči. V krajinách strednej a východnej Európy dnes aj 

skutočne veľa vzdelaných absolventov vysokých škôl alebo ľudí s vysokou 

kvalifikáciou je nevyužitých, a mnohí z nich skutočne pracujú ako vodiči alebo si 

zarábajú na takých pracovných miestach, kde nepotrebujú nijakú kvalifikáciu ani 

vzdelanie. Paradoxne potom dochádza k situáciám, že pomocná sila v kuchyni alebo 

sekretárka zarába viac ako vysokokvalifikovaný pracovník vo vede alebo učiteľ 

v školstve. 

   John Naisbitt v tejto súvislosti hovorí o pretrvávajúcom mýte lacnej pracovnej sily, 

ktorý je však pozostatkom ekonomického myslenia industriálneho obdobia rozvoja 

ekonomiky, a pre čoraz väčšmi sa informatizujúce ekonomiky ho vôbec nemožno 

použiť. Tento mýtus lacnej pracovnej sily však výrazne participuje na hospodárskych 

problémoch mnohých krajín sveta, ktoré nastúpili cestu transformácie na modernú 

informačnú spoločnosť. Na prekonanie tohoto mýtu je potrebná zmena 

ekonomického myslenia a pochopenie skutočnosti, že informatizovaná ekonomika je 

spojená aj s prechodom od lacnej k drahej, teda dobre platenej vysokovýkonnej a 

vysokokvalifikovanej pracovnej sile. John Naisbitt nalieha na uznanie ekonomickej 

reality, že informatizovaná ekonomika je ekonomikou vysokých miezd. Uznanie, že 

informatizovaná ekonomika je ekonomikou vysokých miezd, by malo potom viesť 

k zmene hospodárskej politiky v zmysle presmerovania investícií a finančných tokov 

do oblasti ľudského kapitálu a podpory rastu životného štandardu 

vysokokvalifikovaných pracovných síl. 

 

Redistribúcia pracovných síl 

 

   Amin Rajan a Susan Haydayová, poprední  výskumníci a špecialisti na oblasť 

zamestnanosti a pracovnej sily, došli k záverom, že prebiehajúce procesy zmeny 

štruktúry ekonomiky súvisia s prerozdelením objemu práce medzi sektormi, 

odvetviami, prípadne aj vnútri odvetví a sektorov. Toto prerozdeľovanie objemu 

práce sa prejavuje vytváraním nových pracovných miest v sektoroch služieb a 

informácií a úbytkom pracovných miest v sektoroch priemyslu a poľnohospodárstva. 

Informatizácia ekonomiky na základe zavádzania moderných informačných 

technológií z tohoto pohľadu je terciarizáciou a kvarterizáciou ekonomiky a 
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informačné technológie sa významne podieľajú na rozptyľovaní, resp. redistribúcií 

pracovných miest v rámci jednotlivých ekonomík alebo dokonca medzi ekonomikami 

v rámci globálnej svetovej ekonomiky. 

   Pracovné sily sa zavádzaním informačných technológií presúvajú na jednej strane 

z výrobného procesu do predvýrobných etáp a na druhej strane z primárneho a 

sekundárneho sektora do terciárneho a kvartérneho. Účinok zavádzania 

informačných technológií sa neprejavuje iba v tom sektore, kde sa zavádzajú, kde sa 

prejavuje čo do počtu pracovných síl zväčša negatívne, ale prejavuje sa najmä 

v sektoroch informácií a služieb, kde pôsobí čo do počtu pracovných síl zväčša 

pozitívne. Informačný sektor je rozsahom pracovných síl v súčasnosti najväčším 

sektorom moderných vyspelých ekonomík. Zavedenie informačných technológií 

najmä vo výrobe v určitom regióne umožňuje vytvárať pracovné miesta v sektore 

služieb a v informačnom sektore v tom istom regióne, pričom majú priamu 

nadväznosť na zavádzané technológie a umožňujú ich efektívne využívanie. 

   Redistribúcia pracovných síl medzi sektormi prebieha na regionálnej, štátnej, 

medzištátnej i globálnej úrovni. Informatizácia ako redistribúcia pracovných síl je však 

spojená so zmenou štandardu, kvalifikácie a postavenia redistribuovaných 

pracovných síl. Strata pracovných síl v sektoroch poľnohospodárstva a priemyslu, 

ktorej sme svedkami v súčasnosti aj v krajinách strednej a východnej Európy, by sa 

mala procesom informatizácie kompenzovať vytváraním dobre platených a 

vysokokvalifikovaných miest najmä v spracovaní informácií a ich distribúcie v rámci 

transformujúcich sa ekonomík. V skutočnosti však to tak nie je. 

   John Naisbitt v tejto súvislosti uvádza, že informatizovaná ekonomika produkuje 

mimoriadny počet dobre platených miest, „atraktívnych“ pracovných príležitostí 

súvisiacich s vysokou výkonnosťou a vysokou odbornosťou. Čím väčšmi sa rozvíja 

informatizovaná ekonomika, tým viac lepších miest sa vytvára, a tým sú lepšie 

platené, tvrdí Naisbitt. Znamená to tiež, že vytváranie a kvalita pracovných miest sú 

priamo závislé od realizácie procesu informatizácie a od stupňa informatizácie 

ekonomiky, resp. jej jednotlivých častí. Naisbitt tiež uvádza, že nekvalifikovaní a 

nedostatočne pripravení pracovníci budú poberať platy zodpovedajúce ich 

ekonomickej hodnote v informatizovanej ekonomike, teda neveľmi vysoké, a že 

pracovné príležitosti v informatizovanej ekonomike si vyžadujú až taký vysoký stupeň 

kompetencie, že v súčasnosti na ich obsadenie nie je dostatok ľudských zdrojov ani 

vo vyspelých ekonomikách. 
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Únik mozgov 

 

   Problémom  transformujúcich sa ekonomík krajín strednej a východnej Európy je, 

že hoci prebieha proces redukcie primárneho a sekundárneho sektora v počte 

pracovných síl, vzhľadom na nedostatočný, resp. nízky stupeň informatizácie týchto 

ekonomík a v podstate neexistenciu programov informatizácie týchto ekonomík alebo 

ích častí, sa proces ich informatizácie prakticky nerealizuje alebo sa realizuje veľmi 

pomaly a nefunguje proces redistribúcie pracovných síl medzi sektormi, tak ako 

v ekonomikách vyspelých priemyselných krajín. Väčšina pracovných síl 

uvoľňovaných z priemyslu a poľnohospodárstva končí v radoch nezamestnaných a 

stáva sa tak príťažou štátu namiesto toho, aby sa podieľala na informatizácii 

ekonomiky a pomáhala zvyšovať jej konkurencieschopnosť.  

   Reštrikcia a obmedzenie finančných tokov do vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj 

nedostatočné investície do moderných informačných technológií najmä vo výrobných 

odvetviach, znemožňujú naštartovanie procesov informatizácie a reštrukturalizácie 

ekonomiky i jednotlivých hospodárskych subjektov a sťažujú ich adaptáciu na 

podmienky globálnej informačnej spoločnosti. Následkom toho značná časť 

pracovných síl stráca kvalifikáciu a tým aj adaptabilitu, komunikácieschopnosť a 

konkurencieschopnosť v rámci jednotlivých ekonomík, ale najmä v rámci vytvárajúcej 

sa globálnej ekonomiky a má značne sťaženú účasť na globálnej súťaži na trhu 

pracovných síl. To sa potom prejavuje tým, že pracovné sily, ktoré sa v strednej a 

východnej Európe nemôžu redistribuovať prostredníctvom procesov informatizácie, 

majú príjmy mnohonásobne nižšie ako rovnaké pracovné sily vo vyspelých 

priemyselných krajinách, ktoré sa už zaradili do novovytvárajúcich sa štruktúr 

informatizovanej ekonomiky. 

   V krajinách strednej a východnej Európy to potom zapríčiňuje únik mozgov a 

vysokokvalifikované pracovné sily z týchto krajín vo veľkom počte odchádzajú do 

vyspelých priemyselných krajín, kde často obsadzujú pracovné miesta, ktoré 

nezodpovedajú ich kvalifikácií. Vysokokvalifikovaní odborníci zo strednej a východnej 

Európy zo sektorov priemyslu a poľnohospodárstva tak odchádzajú do sektorov 

služieb a informácií vo vyspelých priemyselných krajinách, lebo v ekonomikách 

strednej a východnej Európy takúto možnosť nemajú. Informatizácia ako redistribúcia 

pracovných síl tak sice prebieha aj v krajinách strednej a východnej Európy, ale 
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takým spôsobom, že vysokokvalifikované pracovné sily sa redistribuujú z ekonomík 

krajín strednej a východnej Európy do ekonomík vyspelých priemyselných krajín, 

prevažne západnej Európy a USA. Výsledkom takejto redistribúcie a úniku mozgov je 

klesajúca adaptabilita a konkurencieschopnosť krajín strednej a východnej Európy. 

 

Globálna ekonomika a zmeny trhu 

 

   Podľa hlavného ekonomického poradcu súčasného amerického prezidenta 

Clintona a ministra práce USA Roberta B. Reicha radikálne zmeny v oblasti 

pracovných síl, ktorých sme v súčasnej dobe svedkami, súvisia so zmenou zásad 

fungovania jednotlivých národných ekonomík následkom globalizácie svetovej 

ekonomiky. Reich vo svojej knihe Dielo národov s podtitulom Príprava na 

kapitalizmus 21.storočia, ktorú v USA vydali v roku 1991 uvádza, že jednou 

z najdôležitejších zmien ekonomických zásad v rámci jednotlivých štátov je 

v podstate zánik národných ekonomík v tradičnom zmysle slova a strata významu 

ekonomických hraníc jednotlivých štátov. Kým v období pred globalizáciou, podľa 

Reicha ekonomika každého štátu vždy predstavovala jeden celok, ktorý zodpovedal 

významu národné hospodárstvo, tak v období globalizácie ekonomiky jednotlivých 

štátov už tomuto názvu nezodpovedajú. 

   Strata významu ekonomických hraníc jednotlivých štátov a postupujúca 

globalizácia svetovej ekonomiky spôsobuje destabilizáciu trhu pracovných síl v rámci 

jednotlivých štátov. V týchto štátoch sa doteraz jednotné národné hospodárstvo 

rozdelilo na časť, ktorá už je zapojená do globálnej ekonomiky, a na časť, ktorá do 

globálnej ekonomiky zapojená nie je. Následkom toho sa aj pracovné sily 

v ekonomikách jednotlivých štátov rozdelili na tú časť pracovných síl, ktorá sa 

podieľa, teda participuje na chode a výhodách globálnej ekonomiky, a na tú časť, 

ktorá do globálnej ekonomiky ešte zapojená nie je, neparticipuje na jej chode a 

výhodách alebo nie je s globálnou ekonomikou schopná komunikovať.  

   Robert Reich uvádza, že v tej časti pracovných síl, ktorá je zapojená do globálnej 

ekonomiky, sa táto skutočnosť prejavuje v prudkom raste príjmov a rapídnom 

zvyšovaní životného štandardu, takže participácia pracovných síl na chode globálnej 

ekonomiky sa prejavuje z hľadiska príjmov participujúcich pracovných síl 

jednoznačne pozitívne. Na druhej strane však tá časť pracovných síl jednotlivých 

štátov, ktorá nie je zapojená do globálnej ekonomiky a neparticipuje na jej chode, je 
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oproti prvej skupine jednoznačne v nevýhode, ktorá sa prejavuje poklesom príjmov, 

klesajúcou mzdovou úrovňou a ustavične klesajúcim životným štandardom. 

   Závery Roberta Reicha o štruktúre pracovných síl participujúcich na globálnej 

ekonomike a užívajúcich výhody dobre platených pracovných miest, sa jednoznačne 

zhodujú so závermi Johna Naisbitta v tom, že ide o tých pracovníkov, ktorí sa 

podieľajú na informatizácii ekonomiky. Informatizovaná ekonomika je tá časť 

ekonomík jednotlivých štátov, ktorá je zapojená do globálnej svetovej ekonomiky, 

kým neinformatizovaná časť ekonomík jednotlivých štátov nie je schopná zapojiť sa 

do globálnej ekonomiky. 

 

Zmena myslenia 

 

   Trh pracovných síl v ekonomikách jednotlivých štátov sa tak rozdelil na dve časti 

podľa komunikácie s globálnou ekonomikou a ekonomické hranice jednotlivých 

štátov stratili alebo postupne strácajú význam. V rámci globálnej ekonomiky sa tak 

vytvorila jedna celistvá štruktúra, kde patria pracovné sily participujúce na chode 

globálnej ekonomiky, kým pracovné sily, ktoré neparticipujú na chode globálnej 

ekonomiky, sa stávajú neprestajne narastajúcim bremenom ekonomík jednotlivých 

štátov. Tento problém sa vo významnej miere týka aj ekonomík transformujúcich sa 

krajín strednej a východnej Európy, kde postupujúca globalizácia a malé zapojenie 

do globálnej ekonomiky zapríčiňujú čoraz väčšie ekonomické, spoločenské a 

politické problémy. K týmto problémom nemalou mierou prispieva aj pretrvávajúci 

mýtus lacnej pracovnej sily a uvažovanie s pracovnou silou ako možným zdrojom 

hospodárskeho rastu. Zmena ekonomického myslenia, uvedomenie si reality 

vznikajúcej globálnej ekonomiky a zmien s tým spojených a čo najrýchlejšie 

opustenie mýtu lacnej pracovnej sily, môžu v krajinách strednej a východnej Európy 

viesť k významným zmenám hospodárskej politiky týchto krajín a tým aj k opusteniu 

trajektórie hospodárskeho a spoločenského úpadku a k nastúpeniu trajektórie 

hospodárskeho a spoločenského vzostupu. 
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