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LISABONSKÁ STRATÉGIA,
HOSPODÁRSKA POLITIKA PRE VEDOMOSTNÚ 
EKONOMIKU VERZUS FINAN NÁ KRÍZA

Abstract: The paper deals with basic factors of forming economic policy for 
the knowledge-based economy and basic targets of the Lisbon Strategy. Further, 
the next topic discussed is the analysis of the development of gross value added and 
the state-of-the-art of forming complex pro-innovation system. On the basis of basic 
macroeconomic magnitudes, the author emphasizes the inevitability of the change of 
behaviour of the business sector towards pro-innovation attitude.
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MOTTO: „Položme si otázku: o zaru uje v 21. storo í
hospodársku prosperitu a vysokú životnú úrove ? Je to 
len vzdelanie, vedomosti, objavy a schopnos  ich predá-
va . Najbohatšími štátmi sú tie, ktoré sa môžu pochváli
najviac objavmi a nápadmi; takými sú: USA, Švaj iarsko
a Škandinávia. Tieto štáty najviac a zárove  ve mi efektívne 
investujú do vzdelania a vedy.“

Autor

Základným cie om realizovania Lisabonskej stratégie je dobiehanie vyspelých 
hospodárskych štátov. iastkové ciele Lisabonskej stratégie sú nástrojom na toto 
dobiehanie, a to spolu s cie mi budovania vedomostnej spolo nosti ako prechodu 
od industriálnej éry k informa nej spolo nosti. V sú asnosti základným problémom 
Slovenska z tohto poh adu nie je zaostalos , ale zaostávanie v civiliza nom vývoji, 
ktorý sa zakladá na nových faktoroch, ktorými sú vzdelanie, vedomosti, informa ná
a komunika ná technika. 

Ak za kritérium úspešnosti považujeme istý stupe  dobiehania vyspelých hos-
podárskych štátov v ekonomickej výkonnosti, nemôžeme tento vývoj na Slovensku 
za posledných 20 rokov považova  za ve mi úspešný. V tomto období sa totiž 
svetová ekonomika vyvíjala od industriálnej spolo nosti k spolo nosti ekonomicky 
orientovanej na vedomostnú ekonomiku, teda informa nú spolo nos . Stratégia, 
ktorá sa sformovala v období transformácie, s cie om dobieha  vyspelé hospodárske 
štáty, bola založená na tradi nej koncepcii kapitalisticky industriálnej spolo nosti
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