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Európa 2039 – Alternatívne scenáre budúceho vývoja 
 

 
 

    Budúcnosť Európy v časovom horizonte budúcich 25 rokov si môžeme predstaviť v podobe 

štyroch alternatívnych scenárov. Tieto scenáre boli vytvorené na základe matice globálnej 

zmeny, ktorá umožňuje modelovať budúci vývoj v uvedenom časovom horizonte budúcich. 

Alternatívne scenáre zahrňujú najpravdepodobnejší a najžiaducejší scenár Superveľmoc 

Európa, ktorý počíta s vytvorením Spojených štátov európskych v danom časovom horizonte. 

Ďalšie tri scenáre Puzzle Európa, Európa aliancií a Európa konfliktov sú menej 

pravdepodobné, ale za určitých podmienok sa môžu naplniť.  

 

 

Budúcnosť Európy 

  

   Budúcnosť Európy je nepochybne spojená s budúcou podobou Európskej únie. Európska 

únia je projektom integrujúcim jednotlivé štáty Európy do jedného celku. Spoločná mena 

Euro ukazuje, že budúcnosťou Európy je vytvorenie jedného štátneho celku, ktorý by mal byť 

konkurencieschopným v podmienkach globálnej ekonomiky a svetového trhu a zároveň by 

mal zaistiť konkurencieschopnosť ekonomík jednotlivých krajín v týchto podmienkach. 

   Súčasná podoba Európskej únie je výsledkom procesu vývoja, ktorý je reakciou na 

predchádzajúce dva svetové konflikty, ktorých spúšťačmi boli konflikty medzi jednotlivými 

krajinami Európy. Európska únia je teda projekt primárne zameraný na eliminovanie 

možnosti vzniku ďalšieho konfliktu podobného rozsahu medzi jednotlivými krajinami 

Európy. 

   Budúcnosť Európy bude s veľkou pravdepodobnosťou budúcnosťou novej európskej 

superveľmoci, ktorá vytvorí podmienky pre mierovú koexistenciu jednotlivých národov 

Európy a zároveň vytvorí nový model ekonomiky, ktorý umožní mať Európe dominantné 

postavenie v podmienkach globálnej ekonomiky a svetového trhu.   
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   Budúcnosť Európy bude vo významnej miere ovplyvňovaná prebiehajúcou civilizačnou 

transformáciou a vytvárajúcim sa novým globálnym prostredím, ktoré bude určovať 

parametre priestoru v ktorom sa nová podoba Európy bude vytvárať. Budúca Európa bude 

mať novú podobu formujúceho sa štátu informačného veku a jednotlivé národné identity budú 

prispievať k kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorá bude predstavovať významnú komparatívnu 

výhodu vo vznikajúcej globálnej civilizácii a v prostredí globálnej ekonomiky a svetového 

trhu.  

   Pomalšie tempo vytvárania spoločných inštitúcií a právnych, spoločenských 

a ekonomických systémov Európskej únie v porovnaní s rýchlym tempom napredovania napr. 

Číny sa postupom času môže premietnuť do väčšej stability ekonomického, spoločenského 

a politického systému Európskej únie.  

   Európa ako dominantná svetová superveľmoc predstavuje najpravdepodobnejší a zároveň 

najžiaducejší scenár budúceho vývoja Európskej únie. Realizácia takéhoto scenára by prispela 

k stabilizácii vytvárajúceho sa systému globálnej civilizácie a umožnila by vytvorenie etickej, 

sociálnej a humánnej dimenzie súčasného systému globálnej ekonomiky a svetového trhu. 

Realizácia takéhoto scenára by umožnila vytvorenie nového modelu eko-sociálnej trhovej 

ekonomiky, ktorý by umožnil väčšiu stabilitu vytvárajúcej sa ekonomiky informačného veku. 

   Po dvoch svetových konfliktoch by tak Európa prispela svetu ekonomickým 

a spoločenským systémom  postaveným na princípoch spravodlivosti, etiky a humanizmu. 

        

 

Postavenie Európy vo svete 

 

   Postavenie Európy vo svete sa v súčasnej dobe do značnej miery prehliada, Dôvodom je 

skutočnosť, že vytvárajúca sa Európska únia nemá jednoznačný štatút a je stále považovaná 

za zoskupenie štátov, hoci  napr. spoločná mena Euro ukazuje, že Európska únia má už dnes 

základné charakteristiky štátu.  

  Ako najsilnejšia ekonomika sveta je dnes uvádzaná ekonomika USA, nasledovaná Čínou. 

V skutočnosti od roku 2007 je najsilnejšou ekonomikou sveta ekonomika Európskej únie. Až 

za ňou nasledujú USA a Čína. V roku 2013 bola podľa Eurostatu Európska únia najväčšou 

ekonomikou sveta čo do veľkosti HDP s 13.070 miliárd Eur (17.371 miliárd dolárov) 

a vzhľadom na pokračujúce rozširovanie o nových členov bude jej veľkosť rásť nielen vďaka 

rastu HDP, ale aj vďaka teritoriálnemu rozširovaniu. 
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   Jednotná európska mena Euro úspešne konkuruje americkému doláru, aj keď americký 

dolár ostáva svetovou rezervnou menou. 

   Čo sa týka výkonnosti ekonomiky, ekonomiku Európskej únie ako celok môžeme zaradiť 

medzi ekonomiky Tretej vlny čiže ekonomiky informačnej spoločnosti rovnako ako 

ekonomiky väčšiny krajín Európskej únie patria medzi ekonomiky Tretej vlny čiže 

ekonomiky informačnej spoločnosti s výnimkou novoprijatých postkomunistických krajín 

vrátane Slovenskej republiky.   

   Európska únia vo vzťahu k zahraničiu si ponecháva niektoré atribúty zoskupenia štátov ako 

napr. zastúpenie v Rade bezpečnosti OSN Európska únia stále nemá a sú v nej zastúpené 

jednotlivé európske krajiny. 

  Európska únia má riadiacu štruktúru pozostávajúcu z Európskej komisie, Európskej rady 

a Európského parlamentu. 

  Európska únia nemá takisto vlastnú armádu a ani políciu, ktoré by mali právomoci armády 

a polície jednotného štátu.    

   Európska únia postupne prechádza na jednotný jazyk, ktorým bude anglický jazyk, zatiaľ sú 

úradnými jazykmi všetky jazyky členských krajín a základné dokumenty sú prekladané do 

všetkých jazykov. 

 

 
Vízie budúcnosti Európy 

 

   Budúcnosťou Európy sa vo  svojich publikáciách zaoberalo desiatky rôznych mysliteľov, 

ktorí v rôznej podobe túto budúcnosť spodobili. O možnej podobe zjednotenej Európy 

hovorili Richard N. Coudenhove-Kalergi, Guy Verhofstadt, Johan Galtung, Jeremy Rifkin, T. 

R. Reid, Mark Leonard, Franz Josef Radermacher, George Friedman a ďalší. 

   Rakúsky politik, filozof a vizionár Richard N. Coudenhove-Kalergi vytvoril koncept Pan-

Európy, ktorý prezentoval v roku 1923 vo svojej knihe Pan-Európa a zároveň sa stal 

zakladateľom paneurópskeho hnutia. Tento koncept Pan-Európy výrazne ovplyvnil proces 

vytvárania Európskej únie a jej inštitúcií. 

   Belgický politik Guy Verhofstadt hovoril o potrebe vytvorenia Spojených štátov 

európskych. Verhofstadt upozorňuje na potrebu dotvorenia základných inštitúcií Európskej 

únie, a to tak aby sa Európska únia stala rovnocenným globálnym hráčom. 
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   Jeremy Rifkin, Franz Josef Radermacher, Mark Leonard a ďalší poukazovali na sociálnu 

dimenziu európskeho modelu, ktorá môže znamenať inšpiráciu pre okolitý svet a predstavuje 

konkurenčnú výhodu v podobe dlhodobej stability napr. v porovnaní s americkým modelom.  

   Americký ekonóm a futurológ Jeremy Rifkin tvrdí, že Európsky sen v podobe európskeho 

sociálneho modelu postupne nahradí americký sen. Rifkin pôsobil vo funkcii poradcu 

predsedu Európskej komisie Romana Prodiho. 

   Franz Josef Radermacher považuje za najprijateľnejší model pre Európu eko-sociálnu 

trhovú ekonomiku. Tento ekonomický model je postavený na rovnováhe medzi ekológiou, 

sociálnym rozvojom a trhom.  

 

 
Prognózy budúcnosti Európy 

 

   Budúcnosťou Európy sa zaoberá niekoľko desiatok prognóz, ktoré sú v prevažnej väčšine 

spracované v podobe scenárov a zahrňujú možné podoby budúcej Európy resp. Európskej 

únie.  

  Projekcie ekonomického vývoja Európy resp. jednotlivých krajín Európy sú spracované 

väčšinou medzinárodnými finančnými a analytickými inštitúciami a ich závery sú preberané 

do jednotlivých prognóz.  

 

   Prognózy budúcnosti Európy sú spracovávané nasledovnými inštitúciami: 

 

• Medzinárodné finančné inštitúcie – Svetová banka, Medzinárodný menový fond, 

Svetová obchodná organizácia pravidelne spracovávajú krátkodobé, strednodobé 

a dlhodobé prognózy týkajúce sa budúcnosti Európy a jej jednotlivých krajín. Tieto 

majú podobu samostatných správ a publikácií alebo sú súčasťou publikácií 

zaoberajúcich sa budúcim vývojom globálnej ekonomiky. 

 

• Európske inštitúcie spracovávajú prognózy budúcnosti Európy resp. Európskej únie 

najmä pre potreby riadiacich štruktúr Európskej únie, a to najmä Európskej komisie, 

ktorá vypracovávanie takýchto takisto financuje. Príkladom je European Union Institut 

for Security Studies, Reflection Group on the Future of EU 2030. Budúci ekonomický, 

politický a spoločenský vývoj Európy je tiež rozpracovaný v dlhodobých 
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strategických materiáloch Európskej komisie ako Lisabonská stratégia alebo Európa 

2020.  

 

• Výskumné, analytické a prognostické inštitúcie jednotlivých európskych krajín 

vypracovávajú vlastné prognózy týkajúce sa budúcnosti Európy resp. Európskej únie. 

Príkladom sú v Londýne sídliaca European Council on Foreign Relations, Centre for 

European Reform alebo Foreign Policy Center. Projekt budúcnosti Európy je súčasťou 

publikácií Global Marshall Plan Initiative. 

 

• Americké inštitúcie spracovávajú svoje vlastné prognózy budúcnosti Európy alebo 

spolupracujú s európskymi inštitúciami na vypracovávaní svojich vlastných prognóz 

budúcnosti Európy. Prognózy budúcnosti Európy boli spracované CIA, súkromnou 

spravodajskou službou Stratfor, Centrom pre strategické a medzinárodné štúdie CSIS, 

Brookings Insitution a ďalšími inštitúciami. 

 

 

Základné charakteristiky alternatívnych scenárov 

 

   Základné charakteristiky alternatívnych scenárov budúceho vývoja Európy sa zameriavajú 

na kľúčové oblasti ekonomiky a spoločnosti rovnako ako aj na možné problematické oblasti, 

ktoré by mohli viesť k problémom vo vnútri Európskej únie alebo vo vzťahu k okolitým 

krajinám alebo by mali negatívne dopady na svetovú ekonomiku a medzinárodnú stabilitu. 

 

• Politická moc  - scenáre uvažujú s vytvorením politického systému charakteristického 

pre fungujúci štát a postupnou premenou tohto systému na systém podobný USA 

 

• Spoločenský systém – scenáre uvažujú o možnej štrukturácii spoločenského systému 

a jeho dotvorení buď do podoby demokracie, fungujúcej parlamentnej demokracie na 

úrovni EÚ alebo s obnovovaním nedemokratických systémov rôzneho druhu 

v jednotlivých štátoch v prípade neúspech európskych integračných procesov  
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• Konštitučný systém – scenáre uvažujú s Európskou úniou ako s trhovým štátom 

v manažérskej podobe s jeho špecifickými podobami na úrovni Európskej únie a na 

úrovni národných štátov 

 

• Ekonomický systém – scenáre uvažujú s Európou ako s eko-sociálnou trhovou 

ekonomikou, ktorá by mala byť stabilnejšia v rámci svetovej ekonomiky ako súčasný 

americký alebo čínsky model ekonomiky 

 

• Organizácia – scenáre počítajú s kombináciou sieťovej a hierarchickej štruktúry, 

pričom najmä sieťové štruktúry by mali byť výhodou Európy v porovnaní s ostatnými 

krajinami sveta,  siete charakteristické najmä pre šedú resp. tieňovú ekonomiku sú 

brané do úvahy v prípade neúspechu európskych integračných procesov 

 

• Technológia – scenáre berú do úvahy skutočnosť, že Európska únia ako celok je 

ekonomikou Tretej vlny a dominantnou technológiou je technológia informačná 

 

• Konkurencieschopnosť – scenáre uvažujú s modelom eko-sociálnej trhovej 

ekonomiky ako s modelom, ktorý je schopný zabezpečiť konkurencieschopnosť 

Európy v dlhých časových horizontoch 

 

• Internet – scenáre uvažujú s potrebou rastu vybavenosti Internetom a informačnými 

technológiami ako základnou podmienkou konkurencieschopnosti v globálnej 

ekonomike 

 

• Demografia – scenáre uvažujú v prípade úspešnej integrácie s postupným oživením 

demografického rastu resp. zastavením demografického úpadku  
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Európa 2039 – Alternatívne scenáre 
 

 
 

Národný štát 
 

 
 
 
 
 

Európa konfliktov 
 
 
 
 
Industriálna spoločnosť 

 
 
 
 
 

Puzzle Európa 

 
 
 
 
 

Európa aliancií 
 
 
 
 
 
 

Informa čná spoločnosť 
 
 
 
 

Superveľmoc Európa 
 

 
Trhový štát 

 
 

Scenár Puzzle Európa 

 

Základná charakteristika 

 

   Scenár Puzzle Európa popisuje vývoj Európy v súčasnej podobe. Jednotlivé členské krajiny 

nie sú schopné dohodnúť sa na ďalšej integrácií Európy. Európa sa skladá z veľkého 

množstva štátov, ktoré si robia vlastné politiky, vzájomne si konkurujú, niektoré majú 

spoločnú menu Euro, iné majú vlastnú menu. Ostávajú výrazné rozdiely vo vybavení 

modernými technológiami. Rovnako ostávajú výrazné rozdiely v životnej úrovni obyvateľstva 

jednotlivých krajín, v systémoch dôchodkového a sociálneho zabezpečenia.  
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   Vo vyspelých krajinách sa presadzuje model eko-sociálnej trhovej ekonomiky a demokracia 

sa stáva viac participatívnou. V menej vyspelých krajinách najmä postkomunistického sveta 

dominujú politiky založené na sociálnom darwinizme, čo je spojené s nefungovaním systému 

demokracie a rastom moci miestnej oligarchie.  

   Tento scenár je málo pravdepodobný. Súčasná podoba Euópskej únie sa bude postupne 

transformovať do podoby Spojených štátov Európskych v podobe scenára Superveľmoc 

Európa alebo sa bude dezintegrovať do podoby scenárov Európa aliancií alebo Európa 

konfliktov. 

   Za určitých podmienok je tento scenár v rozličných modifikáciach možný v časovom 

horizonte budúcich desiatich rokov.   

 

 

Charakteristiky politického a spoločenského systému 

 

Politický systém: Európska komisia, Rada Európy, Európsky parlament, prezident, európska 

byrokracia, národné vlády, limitovaná národná suverenita 

 

Medzinárodné vzťahy: národné štáty členom OSN a medzinárodných organizácií 

 

Spoločnosť: informačná spoločnosť 

 

Ekonomický systém: eko-sociálna trhová ekonomika, nová ekonomika informačnej 

spoločnosti 

 

Mena: Euro, národné meny 

 

Organizácia: európske hierarchie, európske siete, národné hierarchie, národné siete 

 

Technológia: technológia informačnej spoločnosti 

 

Konkurencieschopnosť: čiastočne globálna konkurencieschopnosť 

 

Internet: on-line podľa vyspelosti ekonomík 
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Demografia: stagnácia, pomalý pokles 

 

Bezpečnosť: európsky bezpečnostný systém, národné bezpečnostné systémy 

 

Obrana: európsky obranný systém, národné armády 

 

Sloboda prejavu: garantovaná 

  

Kultúra: kultúrna diverzita 

 

Jazyk: anglický, jazyky národných kultúr 

 

Životné prostredie: čiastočný udržateľný rozvoj 

 

 

Scenár Európa konfliktov 

  

Základná charakteristika 

 

   Scenár Európa konfliktov ráta s postupnou dezintegráciou súčasnej podoby Európskej únie. 

Rozpadá sa Eurozóna, viaceré krajiny sú vylúčené z Eurozóny alebo z nej postupne 

vystupujú. Tieto krajiny prechádzajú na svoje pôvodné meny, čo je doprevádzané prudkým 

a rýchlym poklesom životnej úrovne obyvateľstva. Vytvára sa jadro Európskej únie, ktoré 

tvoria vyspelé krajiny.  

   Menej vyspelé krajiny sa postupne z Európskej únie vyčleňujú. Fungujúca demokracia 

ostáva zachovaná v krajinách jadra Európskej únie. V menej vyspelých krajinách je pokles 

životnej úrovne obyvateľstva spojený s postupným obnovovaním autoritárskych režimov, 

vytvárajúcich sa najmä na báze oligarchických štruktúr. Dochádza k porušovaniu základných 

ľudských práv. Ekonomický systém v týchto krajinách funguje na báze sociálneho 

darwinizmu. 

    Vznikajú konflikty medzi jednotlivými štátmi a takisto konflikty v rámci jednotlivých 

štátov. Ožíva nacionalizmus a vedú sa spory o územia, ktoré môžu mať podobu aj vojenských 

konfliktov alebo občianskych vojen. Krajnou alternatívou vývoja v rámci tohto scenára je 
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vypuknutie celoeurópskeho vojenského konfliktu, ktorý môže opäť smerovať celosvetovému 

vojenskému konfliktu.  

   Tento scenár by znamenal spustošenie Európa a jej definitívny koniec ako fungujúcej 

demokracie. 

   Tento scenár je málo pravdepodobný. Je možný iba za špecifických podmienok negatívneho 

vývoja globálnej ekonomiky a svetového trhu rovnako ako aj v prípade zasahovania do 

vývoja Európy inej svetovej mocnosti.  

    

 

Charakteristiky politického a spoločenského systému 

 

Politický systém: medzinárodné dohody, národné vlády, národná suverenita 

 

Medzinárodné vzťahy: národné štáty členom OSN a medzinárodných organizácií 

 

Spoločnosť: industriálna spoločnosť,  informačná spoločnosť podľa vyspelosti krajín 

 

Ekonomický systém: industriálna ekonomika, trh, nová ekonomika informačnej spoločnosti 

podľa vyspelosti 

 

Mena: národné meny 

 

Organizácia: národné hierarchie, siete organizovaného zločinu 

 

Technológia: industriálna technológia, čiastočne technológia informačnej spoločnosti 

 

Konkurencieschopnosť: čiastočne 

 

Internet: on-line podľa vyspelosti krajín 

 

Demografia: pokles, starnutie obyvateľstva 

 

Bezpečnosť: národné bezpečnostné systémy 
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Obrana: národné armády 

 

Kultúra: kultúrna diverzita, boj kultúr 

 

Jazyk: jazyky národných kultúr 

 

Životné prostredie: čiastočný kolaps 

 

 

Scenár Superveľmoc Európa 

 

Základná charakteristika scenára 

 

   Scenár Superveľmoc Európa je najpravdepodobnejším a zároveň najžiadúcejším scenárom 

vývoja Európy. Tento scenár počíta s pokračovaním európskych integračných procesov 

a postupným vytvorením Spojených štátov európskych, ktoré by fungovali na podobných 

princípoch ako Spojené štáty americké. Jednotlivé členské krajiny Európskej únie postupne 

prechádzajú na spoločnú menu Euro.  

  Pod vonkajším tlakom vývoja globálnej ekonomiky a svetového trhu sú členské štáty 

Európskej únie nútené vytvoriť jednotnú vládu, funkčný parlament a ostatné funkčné zložky 

štátu. Postupne sa vytvára európska armáda v podobe európskych obranných síl rovnako ako 

aj európske bezpečnostné štruktúry.    

  Základným ekonomickým modelom Spojených štátov Európskych je model eko-sociálnej 

trhovej ekonomiky, ktorý je realizovaný vo všetkých členských krajinách. Tento ekonomický 

model umožní postupné zvyšovanie životnej úrovne v menej vyspelých a v nových členských 

krajinách a jej postupné približovanie životnej úrovni vo vyspelých krajinách. 

   Politickým systémom Spojených štátov európskych je fungujúca parlamentná demokracia 

v výrazným zastúpením prvkov demokracie. 

   Spojené štáty európske sa postupne stávajú dominantnou superveľmocou s príťažlivým 

ekonomickým modelom, ktorý je v dlhších časových horizontoch stabilnejší 

a konkurenciechopnejší. Tento ekonomický model napomáha postupnej stabilizácii globálnej 

ekonomiky a svetového trhu a stáva sa funkčnou brzdou deštruktívneho pôsobenia 

neregulovaných trhových síl. 
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   Tento scenár je najpravdepodobnejší, pričom pravdepodobnosť jeho realizácie do roku 2036 

sa pohybuje asi okolo 85 %. Zároveň je tento scenár najviac žiadúci.  

 

 

Charakteristiky politického a spoločenského systému 

 

Politický systém: federalizmus, parlamentná demokracia, vláda, parlament, prezident, 

regionálne vlády 

 

Medzinárodné vzťahy: Spojené štáty európske členom OSN a medzinárodných organizácií 

 

Spoločnosť: informačná spoločnosť 

 

Ekonomický systém: eko-sociálna trhová ekonomika, nová ekonomika informačnej 

spoločnosti 

 

Mena: Euro 

 

Organizácia: mix hierarchií a sietí, európske siete, národné siete 

 

Technológia: technológia informačnej spoločnosti 

 

Konkurencieschopnosť: globálna konkurencieschopnosť 

 

Internet: vysoká penetrácia 

 

Demografia: stagnácia, pomalé obnovenie rastu 

 

Bezpečnosť: európsky bezpečnostný systém 

 

Obrana: európska armáda 

 

Sloboda prejavu: garantovaná ústavou 
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Kultúra: kultúrna diverzita 

 

Jazyk: anglický, jazyky národných kultúr 

 

Životné prostredie: udržateľný rozvoj 

 

 

Scenár Európa aliancií 

 

Základná charakteristika scenára 

 

   Scenár Európa aliancií počíta s postupnou dezintegráciou súčasnej podoby Európskej únie. 

Viaceré členské krajiny vystupujú z Eurozóny alebo sú z nej vylúčené a prechádzajú naspäť 

na svoje pôvodné meny. Členské krajiny Európskej únie nie sú schopné sa dohodnúť na 

ďalšej integrácií. Vytvárajú sa bloky a aliancie jednotlivých štátov s rastúcim potenciálom 

konfliktov medzi nimi. Jednotlivé aliancie štátov sa vytvárajú buď na historickom princípe, na 

národnostnom princípe, na teritoriálnom princípe alebo na báze spoločnej výkonnosti 

jednotlivých ekonomík. 

   Vytvárané aliancie štátov si vytvárajú vlastné ekonomické zóny resp. spoločný trh, vlastné 

obranné a bezpečnostné systémy a vlastné inštitúcie pre obhajobu záujmov voči iným štátom 

a alianciám. V jednotlivých krajinách môže dochádzať k obnove autoritárskych režimov. 

Vzrastá nacionalizmus. Vzrastá pravdepodobnosť vzniku konfliktov o teritória a o trhy, a to aj 

v podobe vojenských konfliktov. 

   V menej vyspelých krajinách sa dominantnými stávajú ekonomické systémy postavené na 

princípoch sociálneho darwinizmu. Vo vyspelejších krajinách dominantným ekonomickým 

systémom je model eko-sociálnej trhovej ekonomiky. 

   Európa sa opäť stáva rozdelenou a je pravdepodobné jej rozdelenie malými železnými 

oponami. 

   Tento scenár je málo pravdepodobný. Jeho realizácia je možná v prípade kombinácie 

neúspechu európskych integračných procesov a negatívneho vývoja globálnej ekonomiky 

a svetového trhu. 
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Charakteristiky politického a spoločenského systému 

 

Politický systém: aliancie národných štátov, národné vlády, národná suverenita 

 

Medzinárodné vzťahy: národné štáty členom OSN a medzinárodných organizácií, aliancie 

národných štátov ako medzinárodný hráč 

 

Spoločnosť: industriálna spoločnosť, informačná spoločnosť podľa vyspelosti 

 

Ekonomický systém: industriálna ekonomika, trh, nová ekonomika informačnej spoločnosti 

podľa vyspelosti 

 

Mena: národné meny 

 

Organizácia: národné hierarchie, hierarchie aliancií 

 

Technológia: industriálne technológie, čiastočne  technológia informačnej spoločnosti 

 

Konkurenčná schopnosť: čiastočne 

 

Internet: on-line podľa vyspelosti 

 

Demografia: pokles, starnutie obyvateľstva 

 

Bezpečnosť: európsky bezpečnostný systém 

 

Obrana: národné armády, obranné zoskupenia aliancií 

 

Kultúra: kultúrna diverzita, boj kultúr 

 

Jazyk:  jazyky národných kultúr 

 

Životné prostredie: čiastočný kolaps 
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Európa 2039 - Scenáre divokých kariet  

 

   Scenáre divokých kariet sú málo pravdepodobné udalosti, ktorých uskutočnenie by však 

malo zásadný vplyv a rozsiahle dopady na budúci vývoj Európy  vo všetkých oblastiach.    

Tieto scenáre by mohli narušiť súčasné európske  integračné procesy a prípadná realizácia 

takýchto scenárov by mohla viesť až k novej dezintegrácii Európy príp. k opätovnému 

vyvolaniu vojnového konfliktu svetového rozsahu. 

   Scenáre divokých kariet, ktoré by mohli narušiť predpokladaný vývoj Európy v období do 

roku 2039 zahrňujú širokú škálu málo pravdepodobných udalostí, ktoré môžu zahŕňať napr.  

 

 

• Ekonomický konflikt s USA 

 

• Ekonomický konflikt s Čínou 

 

• Ekonomický konflikt s Ruskom 

 

• Vojenský konflikt medzi členskými štátmi Európskej únie 

 

• Vojenský konflikt s Ruskom 

 

• Vojenský konflikt s islamskými krajinami 

 

• Vojenský konflikt s krajinami severnej Afriky 

 

• Jadrový konflikt s dosahom na územie Európy  

 

• Vnútorná občianska vojna v regióne Európy 

 

• Teroristický útok väčších rozmerov na území Európy 

 

• Odtrhnutie členských štátov a dezintegrácia Európskej únie 
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• Nezvládnuteľný príliv emigrantov z Afriky alebo Ázie v dôsledku vojnového 

konfliktu alebo prírodnej katastrofy 

 

• Rozpad eurozóny 

 

• Prerušenie dodávok ropy a plynu z Ruska 

 

• Ropná kríza 

 

• Jadrová explózia v priemyselných alebo mocenských centrách 

 

• Priemyselná katastrofa väčšieho rozsahu 

 

• Kolaps základnej infraštruktúry 

 

• Prírodná katastrofa 

 

• Pandémia európskeho alebo svetového rozsahu 

 

 

Stane sa Európa superveľmocou ? 

 

 

   Európa ako dominantná svetová superveľmoc predstavuje najpravdepodobnejší a zároveň 

najžiaducejší scenár budúceho vývoja Európskej únie. Realizácia takéhoto scenára by prispela 

k stabilizácii vytvárajúceho sa systému globálnej civilizácie a umožnila by vytvorenie etickej, 

sociálnej a humánnej dimenzie súčasného systému globálnej ekonomiky a svetového trhu. 

Realizácia takéhoto scenára by umožnila vytvorenie nového modelu eko-sociálnej trhovej 

ekonomiky, ktorý by umožnil väčšiu stabilitu vytvárajúcej sa ekonomiky informačného veku.   

Po dvoch svetových konfliktoch by tak Európa prispela svetu ekonomickým a spoločenským 

systémom  postaveným na princípoch spravodlivosti, etiky a humanizmu. 

 

V Bratislave, 29. 7. 2014 


