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ÚVOD
Digitálna transformácia neprebehne vo všetkých krajinách rovnako a v niektorých prípadoch, kedy bude absentovať vhodná stratégia a pripravenosť,
môže so sebou priniesť väčšie či menšie negatívne dôsledky. Zatiaľ čo firmy,
alebo aj spoločnosť ako celok, môžu z digitalizácie profitovať, na strane jednotlivcov môže dôjsť vplyvom štrukturálnych zmien k potrebe ďalších investícií do rekvalifikácie, alebo vzdelávania, prípadne to môže vyvolať potrebu sťahovania, resp. migrácie za prácou. To bude nevyhnutne vytvárať
tlak na získanie nových zručností pre digitálny vek, ktoré budú zamestnanci
potrebovať pri používaní nového hardvéru a softvéru, ale zároveň bude rásť
potreba zručností, ktoré strojom chýbajú, ako je napríklad sociálna inteligencia a empatia.
Vzájomná závislosť a prepojenie ekonomických subjektov a celkov sú čoraz výraznejšie, čím vznikajú nové výzvy pre jednotlivcov aj štáty. Sme súčasťou prebiehajúcich zmien celoplanetárneho významu, ktorých spoločným
menovateľom je digitálna transformácia posúvajúca ekonomiku a spoločnosť
na novú štrukturálnu úroveň, otvorenejšiu pre ľudskú tvorivosť. Zároveň
dochádza k zmenám vonkajšieho prostredia a prehodnocovaniu existujúcich
medzinárodných obchodných a investičných dohôd. Tieto zmeny zásadným
spôsobom ovplyvnia nároky na inštitucionálnu konkurencieschopnosť, pretože kombináciou paralelných procesov v oblasti integrácie, resp. dezintegrácie
a dlhodobých „mega“ trendov (napr. starnutie obyvateľstva, digitalizácia)
vzniká nová komplexná štruktúra meniacich sa podmienok tak na strane dopytu, ako aj ponuky.
Zmeny vo vonkajšom prostredí, chápané ako externé zmeny hospodárskych, legislatívnych a geopolitických podmienok, ktoré vytvárajú nové inštitucionálne rámce fungovania domácich a zahraničných ekonomických
subjektov, so sebou prinášajú množstvo výziev pre hospodársku politiku štátu. Tieto zmeny okrem iného súvisia s mobilitou výrobných faktorov, multifaktorovou produktivitou, odstraňovaním prekážok na strane ponuky (dereguláciou) a podporou inovácií. Digitálna transformácia sa tak v týchto súvislostiach stala jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ekonomickú
prosperitu a realizovanú hospodársku politiku, pričom podmieňuje veľkú
časť z jej legislatívneho, či strategického rámca.
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Klasickú analýzu efektívneho dopytu a ponuky rozširujeme o ďalšie makroekonomické súvislosti, ako je príjmová polarizácia, starnutie obyvateľstva,
alebo technologické zmeny, ktoré budú ekonomickú rovnováhu ovplyvňovať
dlhodobo. Tieto procesy budú spolupôsobiť s geopolitickými faktormi a zvyšovať tlak na inštitucionálnu konkurencieschopnosť, ktorej multifaktorový
charakter možno z nášho pohľadu doplniť o kategórie ako sú endogénny vývoj a vnútorné zdroje rastu, etika a vzájomná dôvera, efektivita štátnej správy, či informačná infraštruktúra.
Skúsenosti z Veľkej recesie a svetovej finančnej krízy nám ukazujú, že na
základe trhových princípov nemôžeme garantovať požadovaný socioekonomický a technologický rozvoj tak, aby bol v prospech udržateľného rastu
a prosperity celej spoločnosti. Sme toho názoru, že štát môže do istej miery
meniť dopady zmien v externom prostredí a svojím konaním vytvárať vhodnejšie východiská pre pôsobenie ekonomických subjektov. To je v súlade
s postulátmi teórie politickej ekonómie, ktorá má blízko k právnym vedám
a vhodne tak napĺňa interdisciplinárny charakter našej monografie. Interdisciplinárny prístup nám dovolí lepšie spoznať príčinné súvislosti medzi faktormi inštitucionálnej konkurencieschopnosti a otázkami obchodného a finančného práva, napríklad v oblasti ochrany zahraničných investícií, či digitalizácie služieb. Vzťahy medzi kolektívnou tvorbou pravidiel (politickými
záujmami) a ekonomickým rozvojom spoločnosti ako celku vnímame v súlade s predpokladom, že vytvorenie nového inštitucionálneho rámca nie je výsledkom pôsobenia autonómnych trhových síl, ale sústavy socioekonomických štruktúr a inštitúcií.
Interdisciplinárne poňatie problematiky je založené na ekonomickej
a právnej analýze exogénne daných formálnych vzťahov a ich väzieb, ktoré
pri vhodnom nastavení pravidiel a parametrov vytvárajú inštitucionálnu konkurencieschopnosť ekonomiky. Kombinovaním ekonomickej analýzy relevantných parametrov a ich vzájomných vzťahov vytvárame racionálne predpoklady pre lepšiu schopnosť právneho rámca reagovať na prebiehajúce zmeny vonkajšieho prostredia. Kauzálne vzťahy medzi parametrami inštitucionálnej konkurencieschopnosti skúmame prostredníctvom interdependenčnej
analýzy a právnej komparatistiky a tento postup dopĺňame o empirické poznatky z procesu globalizácie. Výsledný text má ambíciu nastaviť zrkadlo
pripravenosti Slovenska na digitálnu transformáciu v prostredí meniaceho sa
vonkajšieho prostredia.
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Z ÁVER
V súčasnosti sa začína čoraz výraznejšie prejavovať rozporuplné pôsobenie geopolitiky na ďalšiu modernizáciu štátu. Na jednej strane si ešte stále
zachováva svoje pôvodne jednoznačné expanzívno-dobyvačné pôsobenie, na
druhej strane sa začína kvalitatívne meniť priberaním aspektov morálky, etiky
a spravodlivosti a jej pôsobenie nadobúda aj varovno-preventívny charakter
s prvkami humanisticko-konsenzuálneho dialógu.
V kontexte globálnej krízy sa ako jedno z kľúčových východísk jej prekonávania ukazuje nielen určité prinavrátenie či obnova suverenity štátov odňatej hyperglobalizáciou, ale aj nevyhnutné koordinované a vzájomne zlaďované rozvíjanie ich združenej suverenity, až po subsidiárne účelné prenesenie
časti ich suverenity na modernizované globálne inštitúcie. Modernizácia štátu
sa tak stala mimoriadne náročnou, zodpovednou a nekončiacou úlohou napredovania civilizácie. Jedným z jej výrazných aspektov je v súčasnosti aj
digitálna transformácia, ktorá zasiahne tak nefinančnú, ako aj finančnú stránku jednotlivých ekonomík a hospodárskych celkov.
Súčasná heterogenizácia spoločnosti a jej hierarchické rozloženie vytvárajú už v zárodku systém asymetrie a vnútorného pnutia, ktorý vyúsťuje nielen
do polarizácie vo väzbe na príjem a majetok, ale ktorý v podstate vyúsťuje aj
do polarizácie šancí pre budúci ekonomický a spoločenský rozvoj. Zloženie
dopadov technológií a celkového procesu zmien na celý obraz spoločnosti sa
takto stáva jednou z kľúčových fundamentálnych otázok, na ktoré musí veda
odpovedať. Pre výskum, ale aj pre tých, ktorí budú chcieť usmerňovať budúci
spoločenský vývoj, je nevyhnutné pochopiť systémové dôsledky a súvislosti
digitálnej transformácie ekonomík a zmien vo vonkajšom prostredí.
Z tohto hľadiska je digitalizácia nástrojom na zlogičtenie fungovania spoločnosti vo všetkých jej dimenziách. Je to nástroj, ktorý umožňuje zásadným
spôsobom nielen zefektívniť, ale aj skvalitniť fungovanie štátu a jeho infraštruktúry voči svojim občanom, a zároveň, je to spôsob ako zvýšiť produktivitu a zefektívniť výrobu tovarov a služieb. V konečnom dôsledku je prostriedkom ako dosiahnuť lepšiu interakciu medzi dopytom a ponukou tak
v lokálnom, ako aj v globálnom priestore.
Digitálna transformácia prichádza v čase, kedy je aj napriek snahám o vytvorenie kompletnej hospodárskej a menovej únie jasné, že sa nepodarilo
v plnom rozsahu prehĺbiť proces jej menovej a hospodárskej integrácie, ale
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hlavne prehĺbiť proces reálnej príjmovej konvergencie medzi jednotlivými
členskými štátmi. Hoci bol medzi členskými štátmi eurozóny zaznamenaný
nárast vzájomného zahranično-obchodného obratu, existujú pretrvávajúce
rozdiely v štruktúre jednotlivých národných ekonomík. Ďalej tiež nedostatočne fungujúce nástroje pre adaptáciu, ako sú nerovnováhy v platobnom
systéme, nevytvárajú dostatočný priestor preto, aby štáty eurozóny dostali
svoje ekonomiky na trajektóriu dlhodobo-udržateľného a stabilného hospodárskeho rastu.
Európska komisia v snahe stabilizovať hospodársky a sociálny vývoj
v štátoch eurozóny v poslednom období prijala celý rad opatrení na zlepšenie
konkurencieschopnosti a produktivity, a zároveň posilnenie udržateľného
sociálneho trhového hospodárstva. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť vecný
a systémový rámec predovšetkým v oblasti fiškálnej a pokračovať v realizácií štrukturálnych reforiem. Aj napriek zložitosti vývoja v štátoch eurozóny,
vzniká potreba komplexného prístupu pri formulovaní a implementovaní
novej stratégie hospodárskeho rastu.
V súčasnosti existujú relatívne priaznivé podmienky na uskutočňovanie
potrebných reforiem orientovaných na zvyšovanie výdavkov na vedu, výskum a vzdelanie, zvýšenie investícií orientovaných na rast produktivity práce a pokračovanie v reštrukturalizácii bankového sektora. Musíme však konštatovať, že jednotlivé členské štáty EÚ sú rôzne pripravené a schopné dôsledne napĺňať stratégiu orientovanú na tvorbu vyššej pridanej hodnoty. Jej
nositeľom je v súčasnosti práve politika digitalizácie a transformácie produkčných kapacít.
Špecifikom Slovenska je v tomto smere fakt, že na domácej tvorbe pridanej hodnoty majú relatívne vysoký podiel firmy so zahraničnými vlastníkmi.
Takéto firmy majú potom reálny predpoklad a potenciál pre vyššie odmeňovanie svojich zamestnancov. Vzhľadom na to, že firmy so zahraničnými
vlastníkmi sa podieľajú len asi na štvrtine zamestnanosti u nás, je z hľadiska
príjmovej polarizácie a zvyšovania životnej úrovne všetkých obyvateľov
Slovenska dôležité, aby sa aj s efektívnou podporou štátu a realizáciou štrukturálnych reforiem darilo zvyšovať tvorbu pridanej hodnoty na strane firiem
so slovenskými vlastníkmi. S tým súvisí aj ďalší fakt, že v porovnaní s inými
európskymi krajinami sa u nás firmy so zahraničnými vlastníkmi podstatne
viac angažujú vo vnútro firemnom financovaní výskumu a vývoja. Môžeme
preto konštatovať, že do určitej miery tak suplujú nedostatočné výdavky na
výskum a vývoj zo strany domácich firiem.
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Z hľadiska digitálnej transformácie ekonomík a dosiahnutia ich potrebnej
výkonnosti sú kľúčové investície do informačno-komunikačných technológií
(IKT). V tejto súvislosti musíme konštatovať, že podiel IKT investícií na
celkových investíciách na Slovensku od roku 2007 klesá, prípadne stagnuje.
Na druhej strane však môžeme konštatovať, že v rámci skupiny krajín V4
dosahuje Slovensko spolu s Českou republikou najvyššiu mieru produktivity
na zamestnanca v IKT sektore. To vytvára reálny predpoklad pre zvyšovanie
a dobiehanie ostatných vyspelých európskych krajín v rámci tvorby pridanej
hodnoty. Slovensko je v oblasti exportu IKT tovarov konkurencieschopné,
pričom vytvára relatívne vysokú pridanú hodnotu, na ktorej majú pomerne
veľký podiel firmy z východnej a juhovýchodnej Ázie. To dokumentuje relatívne významné obchodné väzby, ktoré máme s týmto regiónom svetovej
ekonomiky.
K tomu, aby sme dosiahli vyššiu úroveň firemných investícií do výskumu
a vývoja, je potrebné dosiahnuť určitú kritickú hranicu investícií zo strany
štátu, ktorý by mal byť zodpovedný najmä za financovanie základného výskumu a budovanie nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry. V oblasti výdavkov štátu na výskum a vývoj však Slovensko za priemerom Európskej únie
výrazne zaostáva. Problémom pritom nie je len nedostatočná výška vlastných
výdavkov, ale aj ich pomerne veľké kolísanie v čase, čo nie je dobré pre vytváranie stabilných podmienok a prostredia pre realizovanie výskumno-vývojových aktivít.
Nie je prekvapením, že zaostávanie Slovenska je v tejto oblasti ešte výraznejšie pri výdavkoch súkromných firiem, pričom tento trend podfinancovania je dlhodobý. Na základe analýzy a vyhodnotenia prekážok môžeme
v tomto smere konštatovať, že slovenské firmy považujú za najzávažnejšiu
prekážku nedostatok vlastných finančných zdrojov. Situáciu komplikuje
aj nedostatok úverov a ťažký prístup k cudzím finančných zdrojom, ako aj
ťažkosti pri získavaní grantov a dotácií zo strany štátu. Štát by tak mohol
spraviť viac a okrem uľahčenia prístupu ku zdrojom pomôcť firmám napríklad aj s prístupom na zahraničné trhy disponujúce kúpyschopným dopytom,
prípadne pri hľadaní a nadväzovaní spolupráce so zahraničnými a domáci
partnermi.
Naše zaostávanie za najlepšími krajinami v oblasti digitalizácie sa prejavuje predovšetkým v oblasti pripravenosti ľudského kapitálu a digitálnych
verejných služieb, ale tiež pri nedostatočnej integrácii digitálnych technológií
na podnikovej úrovni. Pre rozvíjanie poznatkovej ekonomiky a zvládnutie
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digitálnej transformácie je potrebné, aby sa u nás zvýšil podiel vedcov
a inžinierov na aktívnom obyvateľstve. V rámci výskumu a vývoja je väčšina
odborných pracovníkov v pozícii zamestnancov štátu, na rozdiel od vyspelých ekonomík, kde zamestnávanie pracovníkov výskumu a vývoja v súkromných firmách jasne dominuje nad štátom.
V oblasti ľudského kapitálu má Slovensko v porovnaní s priemerom EÚ
nižšie percento používateľov internetu, menej odborníkov v oblasti IKT, ako
aj menej absolventov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky.
Nedostatok digitálnych zručností vo verejnej správe aj v podnikateľskom
sektore je tak prekážkou rýchlejšieho prechodu na digitálnu technológie
a inovácie v oblasti IKT. Potenciálny nedostatok vlastných IKT špecialistov
môže ohroziť proces digitálnej transformácie firiem a bude zvyšovať ich nároky na externé zdroje pracovnej sily. Pripravenosť ľudského kapitálu na
nové úlohy spojené s digitalizáciu ekonomík je tak možné považovať za najväčšiu prekážku a riziko úspešnej realizácie digitálnej transformácie ekonomík na Priemysel 4.0.
Nadnárodné korporácie, ktoré na Slovensko digitalizáciu prinášajú, sú si
tejto reality plne vedomé. Už v súčasnosti požadujú zjednodušenie pracovnej
migrácie z nečlenských krajín EÚ a vláda SR im vychádza v ústrety. Pracovná migrácia sa teda javí ako nástroj, ktorý má pomôcť zabezpečiť potreby
zamestnávateľov, a vláda SR je pripravená tento nástroj využívať. Rovnako
je vláda pripravená s týmto cieľom meniť vzdelávací systém. Môžeme konštatovať, že vláda SR ako rozhodujúca inštitúcia v krajine sa javí na digitalizáciu ekonomiky ako pripravená – minimálne ideologicky. Bude však závisieť aj od populácie, do akej miery bude predovšetkým nástroj pracovnej
migrácie tolerovať.
Príchod digitalizácie nie je demokratickým rozhodnutím spoločnosti, ale
určitý technologický optimizmus významnej časti obyvateľstva je predpokladom, že môže byť obyvateľstvom prijatá pozitívne. Bude však veľmi závisieť
od reálnych dopadov na občanov a spoločnosť a od toho, nakoľko vyvážene
rozdelené budú benefity digitalizácie medzi korporátnym sektorom a obyvateľmi krajiny.
V posledných rokoch prijala EÚ sériu nariadení a smerníc, ktoré vo vzájomnej interakcii vytvoria jednotný rámec pre digitálny európsky hospodársky priestor. Zavedenie nových pravidiel má za cieľ vytvorenie jednotného
digitálneho trhu a odstránenie bariér pri využívaní cezhraničných digitálnych
služieb prostredníctvom zvýšenia dôveryhodnosti elektronických transakcií
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pri vnútroštátnych administratívnych postupoch, ale aj v rámci vnútorného
trhu EÚ. Azda najvýraznejšiu štrukturálnu zmenu prináša smernica o platobných službách (PSD2), ktorá otvára online bankovníctvo pre poskytovateľov
tretích strán.
Okrem priemyslu sa tak digitalizácia pravdepodobne najviac premieta
do finančného sektora, ktorý patrí k najväčším používateľom IKT a je jednou
z hybných síl digitálnej transformácie ekonomiky a celej spoločnosti. Banky
sa tradične zameriavali na finančné produkty, zatiaľ čo tretie strany a noví
účastníci trhu sa budú viac orientovať na zákazníkov a ich potreby. Evolúcia
finančných technológií i FinTech firiem by mohla motivovať banky k ponuke
kvalitnejších a lacnejších služieb, a to aj cezhranične. To je veľmi dôležité,
pretože takto digitalizácia prispeje k integrovanejšiemu európskemu trhu
finančných služieb a urýchli konsolidáciu celého sektora.
Medzi hlavné prekážky, ktoré finančnému odvetviu bránia prijímať nové
technológie, patrí nedostatok usmernení o spôsobe ich využitia, fragmentácia
a absencia spoločných prístupov medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi
a orgánmi dohľadu. Významné zlepšenie v tomto smere by mal priniesť akčný
plán Komisie, ktorý je súčasťou úsilia o vytvorenie únie kapitálových trhov
aj jednotného digitálneho trhu.
Rýchlo sa rozvíjajúce prostredie FinTech je zároveň závažným testom odbornej zrelosti orgánov regulácie a dohľadu, pretože unáhlená a nadmerne
normatívna regulácia by mohla vyústiť do neželaných výsledkov, rovnako je
však rizikom aj vyhýbanie sa aktualizácii politík a regulačných rámcov, ktoré
by mohlo znevýhodniť poskytovateľov finančných služieb v EÚ. Bezpečný
rozvoj FinTech umožní realizácia viacerých iniciatív, ako napríklad výskumné laboratóriá či experimentálne regulatórne prostredia, ktoré napomôžu kalibrovať optimálny prístup na zabezpečenie podpory ekonomického rozvoja
i finančnej stability.
Digitalizácia sa dotkne všetkých oblastí finančných služieb, vrátane tých
ktoré poskytuje štát. Tieto úvahy tak naznačujú, že digitalizácia môže v konečnom dôsledku priniesť oveľa významnejšie výzvy zasahujúce až do samotnej podstaty daňových systémov. Nie je tak vylúčené, že niektoré z daní,
ktoré v súčasnosti predstavujú ťažisko príjmov verejných rozpočtov už v budúcnosti budú skôr historickým reliktom a naopak budú zdaňované oveľa iné
atribúty ekonomickej činnosti. Do istej miery tak pôjde o nadviazanie na trvajúci trend presunu akcentu zo zdaňovania príjmov na zdaňovanie spotreby
a nie je úplne vylúčené, že renesanciu zažijú rôzne formy majetkových daní.
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Európska únia v súčasnosti posilňuje svoju pozíciu aj v medzinárodnom
obchode negociáciou a renegociáciou medzinárodných obchodných zmlúv.
Okrem toho však súbežne s týmto prointegračným postojom prebiehajú aj
výrazné medzinárodné dezintegračné tendencie v medzinárodnom ekonomickom práve (obchodná politika USA, brexit, odstupovanie od aplikácie
ICID, upustenie od NAFTA, TTIP). Európska únia naráža na vlastné limity
spočívajúce v tom, že komplexné dohody je potrebné uzatvárať ako tzv. zmiešané dohody spolu so všetkými členskými štátmi. V takomto prípade má potom každá krajina de facto právo veta, čo síce chráni suverenitu členských
štátov, ale na druhej strane retarduje efektívnosť Európskej únie ako obchodného bloku. Osobitne problematické sú ustanovenia týkajúce sa ochrany investícií, kde Európska únia má víziu prebudovať a nahradiť súčasný systém
urovnávania sporov medzi štátmi a investormi.
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