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Ekonomika a globálna zmena hry
Ivan Klinec

Významný americký futurológ John Naisbitt s manželkou Doris tohto roku spoločne vydali knihu Globálna zmena
hry, v ktorej sa zaoberajú zmenami, ktoré v súčasnosti utvárajú novú tvár svetovej ekonomiky.
John Naisbitt (1929) je autorom kníh Megatrendy (1982), Pretváranie korporácie (1985), Megatrendy 2000
(1990), Globálny paradox (1994), Nastavenie mysle (2006) a mnohých ďalších, v ktorých sa zaoberá
budúcnosťou svetovej ekonomiky, civilizácie alebo jednotlivých regiónov či krajín.
Globálna zmena
John a Doris Naisbittovci sa v knihe Globálna zmena hry zaoberajú zmenou, ktorú vyvolal ekonomický vzostup
Číny a tiež perspektívami vzostupu tzv. Globálneho južného pásu. Zaoberajú sa otázkou, aký bude dosah
vzostupu ekonomík, ktoré zahŕňajú viac ako 80 percent svetovej populácie.
Konštatujú tiež, že stredná trieda rastie najrýchlejšie v krajinách subsaharskej Afriky. V Latinskej Amerike sa
očakáva, že polovica jej populácie sa presunie do strednej triedy v priebehu nadchádzajúcich desiatich rokov.
Podľa manželov Naisbittovcov bude o niekoľko rokov viac ako 64 percent svetovej strednej triedy žiť v Ázii.
V roku 2016 bude ázijský Pacifik najväčším trhom pre leteckú dopravu s podielom 33 percent na globálnej
doprave. Južný pás má otvárajúci sa gigantický trh s novou spotrebiteľskou triedou, ktorá podľa predpovedí
vzrastie globálne z dnešných dvoch miliárd na takmer päť miliárd do roku 2030.
Posun vďaka internetu a digitalizácii
Prístup na internet umožňuje mladým podnikateľom prechod k digitalizovanej produkcii a obchodu. Tzv. priemysel
4.0 vstupuje do všetkých sfér života a produkcie a umožňuje podnikateľom a tzv. mini-globálnym podnikom (miniglobals) v rastúcich ekonomikách čoraz viac participovať na globálnej ekonomike.
Donedávna ešte neznáme mestá a regióny, najmä v Afrike, vstupujú na svetovú mapu turizmu a menia dopravu
a cestovné prúdy.
Nové ekonomické aliancie
Krajiny tzv. Južného pásu budujú mocné aliancie. Tie najsilnejšie v línii Afrika-Ázia-Latinská Amerika. Obchod
medzi Čínou a Latinskou Amerikou vzrástol z 10 miliárd dolárov v roku 2001 na 210 miliárd v roku 2013. V roku
2016 bude Čína druhým najväčším obchodným partnerom Latinskej Ameriky, prekonajúc tak eurozónu.
V októbri 2014 sa Čína stala najväčšou ekonomikou sveta podľa parity kúpnej sily, v čom prekonala aj USA. Stala
sa meničom hry v globálnej ekonomickej komunite.
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