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Slovenskú ekonomiku možno prirovna ť k medzinárodne neskúsenému 
cyklistovi v peletóne, ktorý si na za čiatku sú ťaže zvolil ve ľmi 
rýchle temp. Nevyhnutným predpokladom všeobecného z lepšenia 
situácie a jej postupného sa približovania napríkla d k 
ekonomickej úrovni krajín Európskej únie je zvyšova nie 
produktivity výrobných činite ľov, predovšetkým produktivity práce, 
a tým zvyšovanie konkuren čnej schopnosti ekonomiky. Zvýšenú 
konkuren čnú schopnos ť ekonomiky Slovenska možno dosiahnu ť 
prostredníctvom stabilného ekonomického rastu, avša k podloženého 
kvalitatívnou zmenou štruktúry ekonomiky a následne  aj štruktúry  
hrubého domáceho produktu a exportu, čo nie je možné bez zna čného  
investovania - v sú činnosti hospodárskej politiky vlády 
s bankovou a podnikovou politikou - do výrobných te chnológií 
s vyššou pridanou hodnotou, do vedeckovýskumnej zák ladne, ľudských  
zdrojov, bytovej výstavby, prípadne vhodne časovo rozvrhnutého 
budovania infraštruktúry. Takýto finan čne náro čný investi čný 
proces smerujúci k zásadnej reštrukturalizácii ekon omiky 
Slovenska si v nasledujúcich rokoch vyžiada nieko ľko sto miliárd 
slovenských korún, a to v relatívne krátkom čase. Predpokladá  
stále h ľadanie možných a finan čne výhodných spôsobov financovania 
investícií. Vzh ľadom na t, že na financovanie investícií 
nesta čia domáce úspory, je potrebné čo najefektívnejšie využíva ť  
aj iné zdroje, najmä prostredníctvom priamych zahra ni čných 
investícií, investi čného dovozu alebo relatívne lacných úverov. 
Modernizova ť zanedbané a technicky prekonané investi čné vybavenie 
a zmeni ť deformovanú štruktúru a výkonnos ť výroby je výzvou vyžadujúcou 
si koncep čné a permanentné riešenie. Preto cie ľom  
stratégie hospodárskej politiky má by ť predovšetkým stabilne 
nízka úroková miera a následne výraznejšia orientác ia ekonomiky 
Slovenska na finálnu a surovinovo, energeticky a ek ologicky menej 
náro čnú výrobu a kvalifikovanú pracovnú silu. Primárnou úlohou 
štátu v tomto procese by mala by ť jeho ú činnejšia stimulácia 
ekonomických subjektov na trhu na vytváraní hodnôt,  a to 
predovšetkým nástrojmi rozpo čtovej a menovej politiky. K tomu je 
potrebné pozna ť reálne východiskové postavenie našej ekonomiky. 
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rýchle temp. Nevyhnutným predpokladom všeobecného z lepšenia 
situácie a jej postupného sa približovania napríkla d k 
ekonomickej úrovni krajín Európskej únie je zvyšova nie 
produktivity výrobných činite ľov, predovšetkým produktivity práce, 
a tým zvyšovanie konkuren čnej schopnosti ekonomiky. Zvýšenú 
konkuren čnú schopnos ť ekonomiky Slovenska možno dosiahnu ť 
prostredníctvom stabilného ekonomického rastu, avša k podloženého 
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