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Globálna krízaGlobálna kríza

Čím viac narastá nestabilita Čím viac narastá nestabilita 
spojená s globálnou spojená s globálnou 

krízou, tým viac rastie krízou, tým viac rastie 
záujem o budúcnos ť a záujem o budúcnos ť a 

dlhodobé prognózydlhodobé prognózy
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Globálna zmenaGlobálna zmena
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AnticipatívneAnticipatívne systémysystémy
Nové technológieNové technológie
ReštrukturalizáciaReštrukturalizácia

EtikaEtika
VedaVeda

VzdelávanieVzdelávanie
SyntropiaSyntropia
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Etická trhová ekonomikaEtická trhová ekonomika
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AnticipatívneAnticipatívne ekonomické a politické  ekonomické a politické  
systémysystémy



Globálne prognózy

ČČasový horizont 25 asový horizont 25 –– 50 rokov50 rokov



Globálne prognózyGlobálne prognózy

NovNovéé globglob áálne prostredielne prostredie

Meniace sa globMeniace sa glob áálne prostredielne prostredie



Svet 2034
Alternatívne scenáre budúceho 
vývoja spolo čnosti a civilizácie



Svet 2034

Časový horizont: 25 rokovČasový horizont: 25 rokov

Metóda: alternatívne scenáre, divoké Metóda: alternatívne scenáre, divoké 
kartykarty



Vybrané globálne prognózy – I.

1997 1997 –– 2012 State 2012 State ofof thethe FutureFuture –– AC/UNU,WFUNAAC/UNU,WFUNA

GlobalGlobal GovernanceGovernance 2025: 2025: AtAt a a CriticalCritical JunctureJuncture

GlobalGlobal TrendsTrends 2025: A2025: A TransformedTransformed WorldWorld –– NICNIC--CIACIA

MappingMapping thethe GlobalGlobal FutureFuture –– NICNIC--CIACIA

GlobalGlobal TrendsTrends 20152015 –– NICNIC--CIACIA

GlobalGlobal TrendsTrends 20102010 –– NICNIC--CIACIA

LongLong --TermTerm GlobalGlobal DemographicDemographic TrendsTrends : : ReshapingReshaping thethe GeopoliticalGeopolitical LandscapeLandscape
–– CIACIA

2005 2005 –– 2015 2015 DecadeDecade ForecastForecast –– STRATFORSTRATFOR

2000 2000 –– 2010 2010 DecadeDecade ForecastForecast -- STRATFORSTRATFOR



Vybrané globálne prognózy – II.

PhilipPhilip S. S. AntónAntón , Richard , Richard SilberglittSilberglitt , , JamesJames SchneiderSchneider : : TheThe GlobalGlobal TechnologyTechnology
RevolutionRevolution -- BioBio / / NanoNano / / MaterialMaterial TrendsTrends and and TheirTheir SynergiesSynergies withwith InformationInformation
TechnologyTechnology by 2015by 2015 –– NIC NIC –– RAND RAND CorporationCorporation

TheThe GlobalGlobal CourseCourse ofof thethe thethe InformationInformation RevolutionRevolution : : TechnologicalTechnological TrendsTrends ––
RAND RAND CorporationCorporation

TheThe GlobalGlobal CourseCourse ofof thethe InformationInformation RevolutionRevolution : : PoliticalPolitical , , EconomicEconomic and and 
SocialSocial ConsequencesConsequences –– RAND RAND CorporationCorporation

FrancisFrancis FukuyamaFukuyama , , CarolineCaroline S. S. WagnerWagner : : InformationInformation and and BiologicalBiological RevolutionRevolution : : 
GlobalGlobal GovernanceGovernance ChallengesChallenges –– RAND RAND CorporationCorporation

ThomasThomas R.WilsonR.Wilson : : GlobalGlobal ThreatsThreats and and ChallengesChallenges ThroughThrough 20152015 –– DIADIA

CharlesCharles W. W. TaylorTaylor : : AlternativeAlternative WorldWorld ScenariosScenarios forfor a New a New WorldWorld OrderOrder ofof
NationsNations -- SSISSI



Vybrané globálne prognózy – III.

SPACECAST 2020 SPACECAST 2020 -- TheThe WorldWorld ofof 2020 and 2020 and AlternativeAlternative FuturesFutures –– AIR AIR 
UniversityUniversity –– US US AirAir ForceForce

AirAir ForceForce 2025 2025 -- AlternateAlternate FuturesFutures forfor 20252025 –– US US AirAir ForceForce

GreatGreat TransitionTransition -- TheThe PromisePromise and and LureLure ofof thethe TimesTimes AheadAhead –– GlobalGlobal
ScenarioScenario GroupGroup -- StockholmStockholm EnvironmentEnvironment InstituteInstitute

PeoplePeople and and ConnectionsConnections -- GlobalGlobal ScenariosScenarios to 2020to 2020 –– ShellShell

ShellShell GlobalGlobal ScenariosScenarios to 2025to 2025 –– ShellShell

ShellShell EnergyEnergy ScenariosScenarios to 2050to 2050 -- ShellShell



Vybrané globálne prognózy – IV.

ExploringExploring SustainableSustainable DevelopmentDevelopment -- WBCSD WBCSD GlobalGlobal ScenariosScenarios
2000 2000 -- 20502050 –– WBCSDWBCSD

New New WorldWorld ComingComing . . AmericanAmerican SecuritySecurity in in thethe 21st 21st CenturyCentury .. TheThe
PhasePhase I I ReportReport on on thethe EmergingEmerging GlobalGlobal SecuritySecurity EnvironmentEnvironment forfor thethe
FirstFirst QuarterQuarter ofof thethe 21st 21st CenturyCentury –– USNSSUSNSS

SeekingSeeking a a NationalNational StrategyStrategy . A . A ConcertConcert forfor PreservingPreserving SecuritySecurity and and 
PromotingPromoting FreedomFreedom . . TheThe PhasePhase II II ReportReport on a U.S. on a U.S. NationalNational SecuritySecurity
StrategyStrategy forfor thethe 21st 21st CenturyCentury -- USNSSUSNSS

RoadRoad MapMap forfor NationalNational SecuritySecurity : : ImperativeImperative forfor ChangeChange . . TheThe PhasePhase
III III ReportReport ofof thethe U.S. U.S. CommissionCommission on on NationalNational SecuritySecurity StrategyStrategy in in 
21st 21st CenturyCentury -- USNSSUSNSS



Globálne prognózy 2012Globálne prognózy 2012

GlobalGlobal TrendsTrends 2030 2030 -- CitizensCitizens in in 
InterconnectedInterconnected and and PolycentricPolycentric WorldsWorlds

(Globálne trendy 2030 (Globálne trendy 2030 -- Občania vo Občania vo 
vzájomne prepojenom a vzájomne prepojenom a 

polycentrickompolycentrickom svete), ktorú spracoval svete), ktorú spracoval 
EuropeanEuropean UnionUnion InstituteInstitute forfor SecuritySecurity

StudiesStudies



Globálne prognózy 2012Globálne prognózy 2012

GlobalGlobal TrendsTrends 2030 2030 -- AlternativeAlternative WorldsWorlds

(Globálne trendy 2030(Globálne trendy 2030 -- alternatívne alternatívne 
svety), ktorú v decembri 2012 vydáva svety), ktorú v decembri 2012 vydáva 

americká CIA americká CIA -- NIC (NIC (NationalNational
IntelligenceIntelligence CouncilCouncil ))



Globálne prognózy 2012Globálne prognózy 2012

StrategicStrategic GlobalGlobal Outlook 2030Outlook 2030

(Strategicky globálny výh ľad do roku (Strategicky globálny výh ľad do roku 
2030) Inštitútu svetovej ekonomiky a 2030) Inštitútu svetovej ekonomiky a 

medzinárodných vz ťahov Ruskej medzinárodných vz ťahov Ruskej 
akadémie viedakadémie vied



Globálne prognózy 2012Globálne prognózy 2012

GlobalGlobal ChallengesChallenges (Globálne výzvy) (Globálne výzvy) 
najväčšieho najväčšieho futurologickéhofuturologického projektu projektu 
sveta sveta TheThe MillenniumMillennium Project, ktoré sú Project, ktoré sú 
súčasťou najnovšej správy súčasťou najnovšej správy 2012 State 2012 State 
ofof thethe FutureFuture (Stav budúcnosti 2012)(Stav budúcnosti 2012)



Globálne prognózy 2012Globálne prognózy 2012

Správa pre Rímsky klub Správa pre Rímsky klub 2052 2052 -- A A GlobalGlobal
ForecastForecast forfor NextNext FortyForty YearsYears (2052 (2052 --

Globálna predpove ď pre najbližších 40 Globálna predpove ď pre najbližších 40 
rokov), ktorej autorom je člen rokov), ktorej autorom je člen 

Rímskeho klubu Nór Rímskeho klubu Nór JorgenJorgen RandersRanders



Globálne prognózy Globálne prognózy 

Spolo čnou charakteristikou týchto prognóz je to, že 
hovoria o alternatívnych scenároch budúcnosti. 

Tieto scenáre zahr ňujú vytvorenie ur čitého spôsobu 
globálnej civilizácie, podoby globálneho vládnutia,  

podoby politického usporiadania v globálnom 
meradle, prechod k ekonomickému modelu 

udržate ľného rozvoja, budúcnos ť finan čného 
systému, dopady klimatických zmien, dopady 

nových konvergujúcich technológii, limity 
ekonomického rastu, obnovu lokálnej ekonomiky, 
expanziu človeka do vesmíru atd. Zahr ňujú tiež 

nežiaduce katastrofické scenáre, zahrnujúce 
deštrukciu ekonomiky, spolo čnosti, civilizácie, 
životného prostredia alebo globálny konflikt.



Štvorsektorový svet
Social Technologies

Svet 0 Svet 0 –– onon --line, virtuálne svetyline, virtuálne svety

Svet 1 Svet 1 –– bohaté, technológie produkujúce štátybohaté, technológie produkujúce štáty

Svet 2 Svet 2 –– široký stred štátov s viac alebo menej široký stred štátov s viac alebo menej 
zabezpečenými potrebami populáciezabezpečenými potrebami populácie

SvetSvet 3 3 –– nestabilnénestabilné , , najchudobnejšienajchudobnejšie časti časti svetasveta



Štyri podoby spolo čnosti
Davida Ronfeldta

MonoformnáMonoformná spolo čnos ť spolo čnos ť –– kmenekmene

BiformnáBiformná spolo čnos ť spolo čnos ť –– kmene + hierarchické kmene + hierarchické 
inštitúcieinštitúcie

TriformnáTriformná spolo čnos ť spolo čnos ť –– kmene + hierarchické kmene + hierarchické 
inštitúcie + trhyinštitúcie + trhy

KvadriformnáKvadriformná spolo čnos ť spolo čnos ť –– kmene + hierarchické kmene + hierarchické 
inštitúcie + trhy + sieteinštitúcie + trhy + siete



Trojsektorový svet
Alvina Tofflera

Štáty Prvej vlny Štáty Prvej vlny –– Agrárne spolo čnostiAgrárne spolo čnosti

Štáty Druhej vlny Štáty Druhej vlny –– Industriálne Industriálne 
spolo čnostispolo čnosti

Štáty Tretej vlny Štáty Tretej vlny –– Informa čné spolo čnostiInforma čné spolo čnosti



Spolo čnos ť Prvej vlny
Pre ekonomiky Prvej vlny sú pôda, energia, prístup k vode Pre ekonomiky Prvej vlny sú pôda, energia, prístup k vode 

na zavlažovanie, vykurovací olej, potrava v dobe nú dze, na zavlažovanie, vykurovací olej, potrava v dobe nú dze, 
minimálna vzdelanos ť a trhy s obilím alebo surovinami, minimálna vzdelanos ť a trhy s obilím alebo surovinami, 

ktoré je možné predáva ť za hotové, všeobecne povedané ktoré je možné predáva ť za hotové, všeobecne povedané 
základnými podmienkami pre prežitie. Pretože im chý ba základnými podmienkami pre prežitie. Pretože im chý ba 

priemysel a služby opierajúce sa o znalosti, ktoré by bolo priemysel a služby opierajúce sa o znalosti, ktoré by bolo 
možné vyváža ť, vidia vo svojich prírodných zdrojoch od možné vyváža ť, vidia vo svojich prírodných zdrojoch od 

dažďových pralesov cez zásoby vody po ryby svoje dažďových pralesov cez zásoby vody po ryby svoje 

hlavné predajné statky.hlavné predajné statky.

Alvin Toffler



ŠŠtáty v zoskupení Druhej vlny, ktoré doteraz stávajú  táty v zoskupení Druhej vlny, ktoré doteraz stávajú  
na lacnej manuálnej práci a na hromadnej výrobe, na lacnej manuálnej práci a na hromadnej výrobe, 

sú krajiny s koncentrovanými národnými sú krajiny s koncentrovanými národnými 
ekonomikami. Pretože sú viac ekonomikami. Pretože sú viac urbanizovaneurbanizovane , , 

potrebujú ve ľké dovozy potravín, či už z vlastného potrebujú ve ľké dovozy potravín, či už z vlastného 
vidieku alebo zo zahrani čia. Potrebujú vysoké vidieku alebo zo zahrani čia. Potrebujú vysoké 

energetické vstupy na výrobnú jednotku, energetické vstupy na výrobnú jednotku, 
potrebujú množstvo surovín, aby udržovali svoje potrebujú množstvo surovín, aby udržovali svoje 

továrne v chode továrne v chode –– železo, oce ľ, cement, drevo, železo, oce ľ, cement, drevo, 
uhlie, ropu, plyn a podobne. Sú domovom malého uhlie, ropu, plyn a podobne. Sú domovom malého 

počtu globálnych spolo čností. Sú hlavnými počtu globálnych spolo čností. Sú hlavnými 
producentmi zne čistenia a ďalších ekonomických producentmi zne čistenia a ďalších ekonomických 
škôd. A predovšetkým potrebujú exportné trhy pre škôd. A predovšetkým potrebujú exportné trhy pre 

svoje masovo vyrábané tovary.svoje masovo vyrábané tovary.
Alvin Toffler

Spoločnosť Druhej vlny



PostnárodyPostnárody Tretej vlny samozrejme na ďalej potrebujú Tretej vlny samozrejme na ďalej potrebujú 
energiu a potraviny, ale potrebujú taktiež znalosti , energiu a potraviny, ale potrebujú taktiež znalosti , 
ktoré by boli konvertibilné na bohatstvo. Potrebujú  ktoré by boli konvertibilné na bohatstvo. Potrebujú  

prístup k svetovým databankám a telekomunika čným prístup k svetovým databankám a telekomunika čným 
sieťam alebo potrebujú ma ť nad nimi kontrolu. sieťam alebo potrebujú ma ť nad nimi kontrolu. 
Potrebujú trhy na výrobky a služby s vysokým Potrebujú trhy na výrobky a služby s vysokým 
podielom inteligencie, na finan čné služby, na podielom inteligencie, na finan čné služby, na 

konzultácie pre manažérov, na software, televízne konzultácie pre manažérov, na software, televízne 
programy, bankovníctvo, rezerva čné systémy, programy, bankovníctvo, rezerva čné systémy, 

kreditné informácie, poistenie, farmaceutický výsku m, kreditné informácie, poistenie, farmaceutický výsku m, 
sieťový manažment, integráciu informa čných sieťový manažment, integráciu informa čných 
systémov, ekonomickú spravodajskú službu, systémov, ekonomickú spravodajskú službu, 

výcvikové systémy, simulácie, výcvikové systémy, simulácie, mediálnemediálne
spravodajstvo a na všetky tie informa čné a spravodajstvo a na všetky tie informa čné a 

telekomunika čné technológie, na ktorých sú závislé. telekomunika čné technológie, na ktorých sú závislé. 
Potrebujú ochranu proti pirátstvu vo či intelektuálnym Potrebujú ochranu proti pirátstvu vo či intelektuálnym 

produktom.produktom.

Alvin Toffler

Spoločnosť Tretej vlny



Trojsektorový svet
HDP / osobu v dolároch HDP / osobu v dolároch –– parita kúpnej silyparita kúpnej sily

Štáty Prvej vlny  Štáty Prvej vlny  –– 200 200 –– 10 000 dolárov10 000 dolárov

Štáty Druhej vlny  Štáty Druhej vlny  –– 10 000 10 000 –– 35 000 dolárov35 000 dolárov

Štáty Tretej vlny  Štáty Tretej vlny  –– 35 000 35 000 –– 120 000 dolárov120 000 dolárov



Štáty Tretej vlny
ŠŠvajčiarskovajčiarsko

USAUSA
ŠvédskoŠvédsko

HolandskoHolandsko
KanadaKanada

AustráliaAustrália
Veľká BritániaVeľká Británia

TchaiwanTchaiwan
SingapúrSingapúr
NórskoNórsko

Nový ZélandNový Zéland

LuxemburgskoLuxemburgsko
ÍrskoÍrsko
IslandIsland

HongHong KongKong
NemeckoNemecko

FínskoFínsko
DánskoDánsko
RakúskoRakúsko
BelgickoBelgicko



Štáty Druhej vlny
FrancúzskoFrancúzsko
EstónskoEstónsko
SlovenskoSlovensko
SlovinskoSlovinsko

PoľskoPoľsko
ČeskoČesko
CyprusCyprus

TalianskoTaliansko
MaltaMalta

IzraelIzrael
JaponskoJaponsko

ŠpanielskoŠpanielsko
Južná Južná KoreaKorea

LotyšskoLotyšsko
LitvaLitva

MaďarskoMaďarsko
BulharskoBulharsko
MalajziaMalajzia

ChileChile



Svet 2034
Globálne rámce

Nové globálne prostredieNové globálne prostredie

Globálne výzvyGlobálne výzvy

Globálne transformácieGlobálne transformácie



Nové globálne prostredie
SyntropickéSyntropické princípyprincípy

TransnacionálneTransnacionálne organiza čné štruktúryorganiza čné štruktúry
OpenOpen SourceSource systémysystémy

Trhové štátyTrhové štáty
TransnacionálneTransnacionálne a lokálne ekonomikya lokálne ekonomiky

Globálne pôsobenie pravidiel Tretej vlnyGlobálne pôsobenie pravidiel Tretej vlny
Hmotná plus nehmotná ekonomikaHmotná plus nehmotná ekonomika

Civilizácia ako jadro a medzeraCivilizácia ako jadro a medzera
Systémy vládnutiaSystémy vládnutia

OnOn--line virtuálne svetyline virtuálne svety



Globálne výzvy
The Millennium Project

Udržate ľný rozvoj a klimatické zmenyUdržate ľný rozvoj a klimatické zmeny
Čistá vodaČistá voda

Populácia a zdrojePopulácia a zdroje
DemokratizáciaDemokratizácia

Dlhodobé perspektívyDlhodobé perspektívy
Globálna konvergencia informa čných technológiíGlobálna konvergencia informa čných technológií

Medzera medzi bohatými a chudobnýmiMedzera medzi bohatými a chudobnými
Zdravotné problémyZdravotné problémy

Rozhodovacia kapacitaRozhodovacia kapacita
Mier a konfliktMier a konflikt

Postavenie žienPostavenie žien
TransnacionálnyTransnacionálny organizovaný zlo činorganizovaný zlo čin

EnergiaEnergia
Veda a Veda a technologiatechnologia

Globálna etikaGlobálna etika



Globálne transformácie
Vedomá evolúciaVedomá evolúcia

Informa čná spolo čnos ťInforma čná spolo čnos ť
Trhový štátTrhový štát
Etické trhyEtické trhy

TransnacionalizáciaTransnacionalizácia
KorporativizáciaKorporativizácia

TribalizáciaTribalizácia
NetworkingNetworking

TranshumanizmusTranshumanizmus
MetaverzumMetaverzum

Globálna kultúraGlobálna kultúra



Scenáre Svet 2034
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Industriálna technológia

Informa čná technológia

Včelí úľTotálna anihilácia

Raj na Zemi
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Svet Svet NeuromancerNeuromancer
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Trhový štát
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Scenáre Svet 2034
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Industriálne hierarchie

Siete hodnotových memov

Včelí úľTotálna anihilácia

Raj na Zemi



Scenáre Svet 2034
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Sociálny rozvrat

Sociálny kapitál

Včelí úľTotálna anihilácia

Raj na Zemi
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Hmotná ekonomika

Nehmotná ekonomika

Včelí úľTotálna anihilácia

Raj na Zemi
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Centrálne riadenie

Riadenie víziou
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Raj na Zemi
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Svet Svet NeuromancerNeuromancer
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Informácie

Včelí úľTotálna anihilácia
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Svet 2034
Divoké karty

PandémiaPandémia
Environmentálna katastrofaEnvironmentálna katastrofa

Klimatické zmenyKlimatické zmeny
Skuto čné Skuto čné nanotechnológienanotechnológie

SingularitaSingularita
Šedý slizŠedý sliz

Jadrová vojnaJadrová vojna
Kontrolovaná spolo čnos ťKontrolovaná spolo čnos ť



Svet 2034
Riadiace sily

InformaInforma čnáčná technológiatechnológia
InternetInternet
InformInform ácieácie
ZnalostiZnalosti
VzdelanieVzdelanie
VedaVeda
InformaInforma čnýčný kapitálkapitál
Znalostný kapitálZnalostný kapitál
NetworkingNetworking
DigitDigit álnaálna ekonomikaekonomika
KomunikáciaKomunikácia
OpenOpen SourceSource
RozvojRozvoj
Nehmotná ekonomikaNehmotná ekonomika

SpiritSpirit ualitaualita
UmenieUmenie
KultúraKultúra
ZdravieZdravie
DiveDive rzitarzita
Nové trhyNové trhy
SociSoci álnyálny kapitálkapitál
Udržate ľnos ťUdržate ľnos ť
Virtuálne svetyVirtuálne svety
Umelá inteligenciaUmelá inteligencia
InformaInforma čnáčná ekonomikaekonomika
Sieťová ekonomikaSieťová ekonomika
Nová ekonomikaNová ekonomika



Svet 2034
Scenár I. – Totálna anihilácia

Hlavní hrá čiHlavní hrá či : : globálni gladiátori, lokálne entityglobálni gladiátori, lokálne entity
Systémy vládnutia: rozpad globálneho systému Systémy vládnutia: rozpad globálneho systému 
vládnutiavládnutia
Politický systém: trhové štáty, padlé štátyPolitický systém: trhové štáty, padlé štáty
Ekonomický systémEkonomický systém : : kasínový a korporatívny kasínový a korporatívny 
kapitalizmuskapitalizmus
OrganizOrganiz áciaácia : : industriálne hierarchie, siete korporácií, industriálne hierarchie, siete korporácií, 
siete zlo činu a siete tie ňovej ekonomikysiete zlo činu a siete tie ňovej ekonomiky
SSpločnos ťpločnos ť: : tribalizmustribalizmus
Riadenie: direktívne, vojenské, centrálne, kme ňovéRiadenie: direktívne, vojenské, centrálne, kme ňové
Bezpečnos ť: globálne a lokálne konfliktyBezpečnos ť: globálne a lokálne konflikty
Kultúra: stret kultúrKultúra: stret kultúr



Svet 2034
Scenár II. – Včelí úľ

Hlavní hrá čiHlavní hrá či : : globálna moc, národné štátyglobálna moc, národné štáty
Systémy vládnutia: globálny systém vládnutiaSystémy vládnutia: globálny systém vládnutia
Politický systém: trhové štáty, padlé štátyPolitický systém: trhové štáty, padlé štáty
Ekonomický systémEkonomický systém : : korporatívny kapitalizmus, etické korporatívny kapitalizmus, etické 
trhytrhy
OrganizOrganiz áciaácia : : siete hodnotových siete hodnotových memovmemov , informa čné , informa čné 
siete, siete korporáciísiete, siete korporácií
SSpolo čnos ťpolo čnos ť: : swarmingswarming
Riadenie: vízia, Riadenie: vízia, stigmergiastigmergia
Bezpečnos ť: globálny systém bezpe čnosti, Bezpečnos ť: globálny systém bezpe čnosti, sledovaciesledovacie
technológietechnológie
Kultúra: unifikovaná, riadenáKultúra: unifikovaná, riadená



Svet 2034
Scenár III. – Svet Neuromancer

Hlavní hrá čiHlavní hrá či : : transnacionálnetransnacionálne korporácie, organizovaný korporácie, organizovaný 
zločin, umelá inteligenciazločin, umelá inteligencia
Systémy vládnutia: regionálne entitySystémy vládnutia: regionálne entity
Politický systém: padlé štáty, anarchiaPolitický systém: padlé štáty, anarchia
Ekonomický systémEkonomický systém : : kasínový a korporatívny kasínový a korporatívny 
kapitalizmuskapitalizmus
OrganizOrganiz áciaácia :: informa čné siete, siete korporácií, siete informa čné siete, siete korporácií, siete 
zločinu a siete tie ňovej ekonomikyzločinu a siete tie ňovej ekonomiky
SSpolo čnos ťpolo čnos ť: : tribalizmustribalizmus
Riadenie: anarchiaRiadenie: anarchia
Bezpečnos ť: globálne a lokálne konfliktyBezpečnos ť: globálne a lokálne konflikty
Kultúra: stret kultúr, Kultúra: stret kultúr, kontrakultúrakontrakultúra



Svet 2034
Scenár IV. – Raj na Zemi

Hlavní hrá čiHlavní hrá či : : globálne inštitúcie, štáty, ob čianska globálne inštitúcie, štáty, ob čianska 
spolo čnos ťspolo čnos ť
Systémy vládnutia: globálny systém vládnutiaSystémy vládnutia: globálny systém vládnutia
Politický systém: trhové štátyPolitický systém: trhové štáty
Ekonomický systémEkonomický systém : : korporatívny kapitalizmus, etické korporatívny kapitalizmus, etické 
trhytrhy
OrganizOrganiz áciaácia : : siete hodnotových siete hodnotových memovmemov , informa čné siete, , informa čné siete, 
siete korporáciísiete korporácií
SSpolo čnos ťpolo čnos ť: : občianskaobčianska
Riadenie: vízia, samosprávaRiadenie: vízia, samospráva
Bezpečnos ť: globálny systém bezpe čnostiBezpečnos ť: globálny systém bezpe čnosti
Kultúra: globálna, regionálnaKultúra: globálna, regionálna



Anticipatívne vládnutie -
koncepty

Anticipatívna demokracia – Alvin Toffler
Anticipatívna demokracia – Clement

Bezold
Forward Engagement – Al Gore

Forward Engagement – Leon Fuerth
Anticipatívne vládnutie – Leon Fuerth



Anticipatívne vládnutie 

Systém vládnutia, ktorý má zabudovanú 
anticipatívnu zložku, umožňujúcu 

predvídať krízy a krízové momenty a 
pripraviť a prispôsobiť politiky na ich 

elimináciu pred ich vznikom a nie až po ich 
prepuknutí ako je tomu dnes.



Modrá ekonomika

GunterGunter PauliPauli ::

ModrModr áá ekonomikaekonomika
10 rokov, 100 inov10 rokov, 100 inováácii, 100 milicii, 100 milióónov nov 

pracovných miestpracovných miest

SprSprááva pre Rva pre Ríímsky klub (2010)msky klub (2010)



Modrá ekonomika



Modrá ekonomika

Napodobovanie prNapodobovanie príírodyrody

NulovNulovéé odpadyodpady

KaskKaskáádovaniedovanie

PrPrííroda nepoznroda nepoznáá nezamestnanosnezamestnanosťť



Modrá ekonomika

VytvVytvááranie pracovných miestranie pracovných miest

Obnova lokObnova lokáálnej ekonomikylnej ekonomiky

Obnova sociObnova sociáálneho kapitlneho kapitáálulu

UdrUdržžateateľľný rozvojný rozvoj

KonkurencieschopnosKonkurencieschopnosťť



6. Kondratievová vlna



6. Kondratievová vlna



6. Kondratievová vlna

Ekonomika zdraviaEkonomika zdravia

SyntropickSyntropickéé ekonomickekonomickéé aktivityaktivity

SyntropickSyntropickéé ekonomickekonomickéé systsystéémymy

AnticipatAnticipatíívnevne ekonomickekonomickéé systsystéémymy

TranshumTranshumáánnenne technoltechnolóógiegie



6. Kondratievová vlna

VedaVeda

VýskumVýskum

VzdelávanieVzdelávanie

PodnikaniePodnikanie

InvestícieInvestície

TechnológieTechnológie



Alternatívne energie

Projekt DESERTECProjekt DESERTEC
Energia z pEnergia z púšúštete

SolSoláárne elektrrne elektráárnerne
VeternVeternáá energiaenergia



DESERTEC

2050 2050 -- 15% európskej spotreby energie15% európskej spotreby energie

Solárna energiaSolárna energia
Veterná energiaVeterná energia

FotovoltaickéFotovoltaické panelypanely
Vodná energiaVodná energia

BiomasaBiomasa
GeotermálnaGeotermálna energiaenergia





DESERTEC



Anticipatívne projekty

ModrModr áá ekonomikaekonomika
AlternatAlternat íívne energvne energ iiee
Ekonomika zdraviaEkonomika zdravia

TranshumTranshum áánnenne technoltechnol óógiegie
SyntropickSyntropick éé ekonomickekonomick éé systsyst éémymy



Ďakujem za pozornosť !


