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Vedomá evolúciaVedomá evolúcia
�� Vedomá evolúcia je jedinou cestou zo súčasnej Vedomá evolúcia je jedinou cestou zo súčasnej 

globálnej krízyglobálnej krízy

�� Vedomá evolúcia je založená na vedomej Vedomá evolúcia je založená na vedomej 
inkorporácií etiky do človekom vytvorených inkorporácií etiky do človekom vytvorených 
systémov ako sú ekonomika a spoločnosťsystémov ako sú ekonomika a spoločnosť

�� Vedomá evolúcia predpokladá porozumenie Vedomá evolúcia predpokladá porozumenie 
dlhodobých evolučných procesov ľudskej civilizáciedlhodobých evolučných procesov ľudskej civilizácie

�� Vedomá evolúcia je spojená s transformáciou Vedomá evolúcia je spojená s transformáciou 
súčasných ekonomických systémov na súčasných ekonomických systémov na syntropickésyntropické

ekonomické systémyekonomické systémy



Vedomá evolúciaVedomá evolúcia
Koncepty vedomej evolúcieKoncepty vedomej evolúcie

�� JonasJonas SalkSalk

�� Barbara Barbara MarxMarx--HubbardováHubbardová

�� EricEric ChaissonChaisson

�� R. R. BuckminsterBuckminster FullerFuller



EkonEkonóómia mia 
industriindustriáálneho lneho 

vekuveku

�� MechanistickMechanistickáá paradigmaparadigma

�� ZiskZisk

�� Reaktívne systémyReaktívne systémy

�� EkonomickEkonomickáá teteóória ako ria ako 
ideolideolóógiagia

EkonEkonóómia mia 
informainformaččnnéého ho 

vekuveku

�� HolistickHolistickáá paradigmaparadigma

�� SyntropiaSyntropia

�� AnticipatívneAnticipatívne systémysystémy

�� Pluralita ekonomických Pluralita ekonomických 
teteóóririíí –– puzzlepuzzle paradigmaparadigma



�� DisipatDisipatíívnevne šštrukttruktúúry ry –– IlyaIlya PrigoginePrigogine
�� SyntropiaSyntropia –– R. R. BuckminsterBuckminster FullerFuller, L. , L. FantappieFantappie
�� ImplikImplikáátnytny poriadok a poriadok a celopohybcelopohyb –– DavidDavid BohmBohm

�� KreatKreatíívna devna dešštrukcia trukcia –– JosephJoseph SchumpeterSchumpeter
�� SystSystéémový prmový príístupstup, , ekodesignekodesign –– FritjofFritjof CapraCapra

�� EntropickýEntropický zzáákon kon –– NicholasNicholas GeorgescuGeorgescu--RoegenRoegen
�� NetworkingNetworking –– JohnJohn ArquillaArquilla, , DavidDavid RonfeldtRonfeldt, , JessicaJessica LipnackLipnack, , 

JeffreyJeffrey StampsStamps
�� SieSieťťovoovo--centrickcentrickáá organizorganizáácia cia –– ArthurArthur CebrowskiCebrowski, , JohnJohn

GarstkaGarstka
�� SwarmingSwarming –– KevinKevin KellyKelly, , JohnJohn ArquillaArquilla, , DavidDavid RonfeldtRonfeldt

�� VVššeobecneobecnáá sséémantika mantika –– AlfredAlfred KorzybskiKorzybski
�� Skrytý civilizaSkrytý civilizaččný kný kóód d –– AlvinAlvin TofflerToffler

�� InformaInformaččnnáá teteóória hodnoty ria hodnoty –– JohnJohn NaisbittNaisbitt



�� Napodobovanie prírody, Modrá ekonomika Napodobovanie prírody, Modrá ekonomika –– GunterGunter PauliPauli
�� AnticipatívneAnticipatívne systémy systémy –– RobertRobert RosenRosen

�� Vedomá evolúcia Vedomá evolúcia –– Barbara Barbara MarxMarx--HubbardováHubbardová
�� Vedomá evolúcia, etická evolúcia Vedomá evolúcia, etická evolúcia –– EricEric ChaissonChaisson

�� Etická evolúcia Etická evolúcia –– JonasJonas SalkSalk
�� FutrurológiaFutrurológia –– OssipOssip K. K. FlechtheimFlechtheim

�� SyntropiaSyntropia –– AntonellaAntonella VaniniVanini
�� SyntropiaSyntropia –– UlisseUlisse DiDi CorpoCorpo

�� AnticipatívneAnticipatívne vládnutie vládnutie -- LeonLeon S. S. FuerthFuerth
�� AnticipatívnaAnticipatívna demokracia demokracia –– ClementClement BezoldBezold
�� Vedomý kapitalizmus Vedomý kapitalizmus –– PatriciaPatricia AburdeneováAburdeneová



�� Ekonomika ako živý organizmusEkonomika ako živý organizmus
�� Ekonomika ako Ekonomika ako anticipatívnyanticipatívny systémsystém
�� Ekonomika ako Ekonomika ako syntropickýsyntropický systémsystém

�� Ekonomika ako otvorený podsystEkonomika ako otvorený podsystéém vym vyššššíích systch systéémov mov ––
spolospoloččnosti, prnosti, príírody, Univerzarody, Univerza

�� Ekonomika ako nerozdelený celokEkonomika ako nerozdelený celok
�� Ekonomika ako nerozdelený celok a Ekonomika ako nerozdelený celok a globalizglobalizááciacia ako ako 

celopohybcelopohyb
�� Ekonomika ako mapa, Ekonomika ako mapa, eekonomickkonomickéé teteóórie ako parcirie ako parciáálne lne 

mapy ekonomickej realitymapy ekonomickej reality
�� Ireverzibilita ekonomických procesovIreverzibilita ekonomických procesov
�� Ekonomika ako dynamický organizmusEkonomika ako dynamický organizmus

SyntropickáSyntropická ekonomická teóriaekonomická teória



�� Ekonomické procesy ako procesy kreatívnej deštrukcieEkonomické procesy ako procesy kreatívnej deštrukcie
�� Implementácia konceptu Implementácia konceptu entropieentropie do ekonomickej teóriedo ekonomickej teórie
�� Implementácia konceptu Implementácia konceptu syntropiesyntropie do ekonomickej teóriedo ekonomickej teórie

�� Informácia ako Informácia ako inin--formujúciformujúci a a štruktúrotvornýštruktúrotvorný faktor v ekonomike faktor v ekonomike 
�� Informačná teória hodnotyInformačná teória hodnoty

�� Ekonomika ako Ekonomika ako disipatívnadisipatívna štruktúraštruktúra
�� Výrobné faktory ako civilizačné Výrobné faktory ako civilizačné atraktoryatraktory

�� Ekonomické zákony totožné so zákonmi prírody a UniverzaEkonomické zákony totožné so zákonmi prírody a Univerza
�� Obnovenie pôvodného významu ekonómie ako vedy o hospodáreníObnovenie pôvodného významu ekonómie ako vedy o hospodárení

�� Sociálny kapitál ako Sociálny kapitál ako dominatnádominatná forma kapitáluforma kapitálu
�� Etika ako kľúčový prvok ekonomických systémovEtika ako kľúčový prvok ekonomických systémov

SyntropickáSyntropická ekonomická teóriaekonomická teória



Ekonomika ako živý organizmusEkonomika ako živý organizmus

�� Ekonomika je chápaná ako živý Ekonomika je chápaná ako živý 
organizmusorganizmus

�� HolistckáHolistcká paradigma informačného paradigma informačného 
veku nahrádza veku nahrádza mechanistickúmechanistickú

paradigmu industriálneho vekuparadigmu industriálneho veku



Ekonomika ako Ekonomika ako anticipatívnyanticipatívny systémsystém

�� PreorientáciaPreorientácia ekonomických systémov ekonomických systémov 
smerom na budúcnosť je základným smerom na budúcnosť je základným 

predpokladom prechodu k predpokladom prechodu k 
syntropickémýmsyntropickémým ekonomickým systémomekonomickým systémom

�� Súčasné reaktívne ekonomické systémy sa Súčasné reaktívne ekonomické systémy sa 
musia transformovať na musia transformovať na anticipatívneanticipatívne

ekonomické systémyekonomické systémy



Ekonomika ako otvorený podsystémEkonomika ako otvorený podsystém

�� Ekonomika je otvorený Ekonomika je otvorený podysystémpodysystém a a 
časť vyšších systémov ako sú časť vyšších systémov ako sú 

spoločnosť, príroda a Univerzumspoločnosť, príroda a Univerzum

�� Zákony ekonomiky sú založené na Zákony ekonomiky sú založené na 
zákonoch prírody a Univerzazákonoch prírody a Univerza



�� Ekonomika je jeden nerozdelený celokEkonomika je jeden nerozdelený celok

�� KaKažžddáá ččasasťť ekonomiky na kaekonomiky na kažždej dej úúrovni rovni ––
globglobáálnej, nlnej, náárodnej, lokrodnej, lokáálnej lnej –– je prepojenje prepojenáá so so 

vvššetkými etkými ďďalalšíšími mi ččasasťťamiami

�� Vývoj globVývoj globáálnej ekonomiky je prepojený s lnej ekonomiky je prepojený s 
vývojom vvývojom vššetkých netkých náárodných a regionrodných a regionáálnych lnych 

ekonomekonomííkk

Ekonomika ako nerozdelený celokEkonomika ako nerozdelený celok



Ekonomika ako Ekonomika ako implikátnyimplikátny poriadokporiadok

�� Ekonomika je druh Ekonomika je druh implikátnehoimplikátneho poriadkuporiadku

�� Skrytý kód civilizácie je druh Skrytý kód civilizácie je druh implikátnehoimplikátneho
poriadkuporiadku

�� Forma, štruktúra a princípy národných Forma, štruktúra a princípy národných 
ekonomík sú formou ekonomík sú formou explikátnehoexplikátneho

poriadkuporiadku

�� GlobalizačnýGlobalizačný proces je druh proces je druh celopohybucelopohybu



�� Ekonómia je mapaEkonómia je mapa
�� Ekonómia nie je ekonomikaEkonómia nie je ekonomika

�� Ekonomické teórie sú parciálne mapy Ekonomické teórie sú parciálne mapy 
ekonomickej realityekonomickej reality

�� Všetky ekonomické teórie sú Všetky ekonomické teórie sú 
limitované v čase, priestore a účelelimitované v čase, priestore a účele
�� Žiadnu ekonomickú teóriu nie je Žiadnu ekonomickú teóriu nie je 

možné absolutizovať v žiadnom čase možné absolutizovať v žiadnom čase 
alebo priestorealebo priestore

Ekonómia ako mapaEkonómia ako mapa



�� Ekonomické procesy sú vo svojej Ekonomické procesy sú vo svojej 
podstate ireverzibilnépodstate ireverzibilné

�� Ekonomika je dynamický organizmu a Ekonomika je dynamický organizmu a 
nie statický druh mechanizmunie statický druh mechanizmu

�� Ekonomika je transformovaná Ekonomika je transformovaná 
prostredníctvom procesov Kreatívnej prostredníctvom procesov Kreatívnej 

deštrukciedeštrukcie
�� Kreatívna deštrukcia je permanentný Kreatívna deštrukcia je permanentný 

proces ničenia obnovy ekonomickej proces ničenia obnovy ekonomickej 
rovnováhy vždy na novej úrovnirovnováhy vždy na novej úrovni

Ireverzibilita ekonomických Ireverzibilita ekonomických 
procesovprocesov



�� EntropiaEntropia je zje záákladným konceptom kladným konceptom 
ekonomickej teekonomickej teóórie umorie umožňžňujujúúcim cim 

chcháápanie ekonomiky ako podsystpanie ekonomiky ako podsystéému mu 
prpríírody a Univerzarody a Univerza

�� EntropiaEntropia mmáá vzvzťťah k celej ekonomike ah k celej ekonomike 
namiesto konceptu neistoty vo namiesto konceptu neistoty vo 

vzvzťťahu iba k procesom rozhodovania ahu iba k procesom rozhodovania 
a manaa manažžmentumentu

EntropiaEntropia ako základný koncept ako základný koncept 
ekonomickej teórieekonomickej teórie



�� SyntropiaSyntropia je zje záákladným konceptom kladným konceptom 
ekonomickej teekonomickej teóórie umorie umožňžňujujúúcim cim 
chcháápanie ekonomiky ako panie ekonomiky ako živého živého 

rganizmurganizmu

�� SyntropiaSyntropia je spojená s je spojená s 
preorientovaním ekonomických preorientovaním ekonomických 
systémov smerom na budúcnosťsystémov smerom na budúcnosť

SyntropiaSyntropia ako základný koncept ako základný koncept 
ekonomickej teórieekonomickej teórie



�� InformInformáácie scie súú inin--formaformaččnýný a a 
šštrukttruktúúrotvornýrotvorný faktor, ktorý vytvfaktor, ktorý vytváára novra novúú

šštrukttruktúúru ekonomiky, spoloru ekonomiky, spoloččnosti a nosti a 
civilizcivilizáácie cie –– informainformaččnnúú spolospoloččnosnosťť

�� InformInformáácie scie súú novým výrobným faktoromnovým výrobným faktorom
�� InformInformáácie scie súú novou formou kapitnovou formou kapitáálulu
�� InformInformáácie scie súú novou formou zdrojanovou formou zdroja
�� InformInformáácie scie súú novou formou tovarunovou formou tovaru

Informácie ako Informácie ako inin--formačnýformačný a a 
štruktúrotvornýštruktúrotvorný faktorfaktor



�� EkonomickEkonomickáá hodnota je vytvhodnota je vytvááranranáá
informinformááciamiciami

�� EkonomickEkonomickáá hodnota je pridhodnota je pridáávanvanáá
informinformááciamiciami

�� Ekonomický zisk je generovaný Ekonomický zisk je generovaný 
inkorporovaninkorporovaníím viac informm viac informááciciíí do produktov a do produktov a 

sluslužžiebieb
�� Generovanie informGenerovanie informááciciíí je je nerovnovnerovnovááhuhu

vytvvytváárajrajúúci procesci proces
�� DifDifúúzia informzia informááciciíí je rovnovje rovnovááhu obnovujhu obnovujúúci ci 

procesproces
�� Procesy Procesy networkingunetworkingu ssúú zalozaložženenéé na lepna lepššom om 

prpríístupe k stupe k informinformááciamciam, preto viac siet, preto viac sietíí
znamenznamenáá vvääččššiu hodnotu a viu hodnotu a vääččššie ziskyie zisky

Informačná teória hodnotyInformačná teória hodnoty



�� Ekonomika je Ekonomika je disipatdisipatíívnouvnou šštrukttruktúúrourou
�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje energiuenergiu
�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje materimateriáályly
�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje kapitkapitááll

�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje informinformááciecie
�� Rozvoj Rozvoj trhovtrhov umoumožňžňuje uje disipdisipááciuciu

vvššetkýchetkých výrobnýchvýrobných faktorovfaktorov
ekonomiky ekonomiky 

Ekonomika ako Ekonomika ako disipatívnadisipatívna
štruktúraštruktúra



�� CivilzaCivilzaččnnéé atraktoryatraktory
industriindustriáálneho vekulneho veku

�� PôdaPôda
�� PrPráácaca
�� KapitKapitááll

�� CivilizaCivilizaččnnéé atraktoryatraktory
informainformaččnnéého vekuho veku

�� InformInformáácie cie 
�� ZnalostiZnalosti

�� PozornosPozornosťť



�� Ekonomická a civilizačná transformácia je Ekonomická a civilizačná transformácia je 
procesom zmeny civilizačných procesom zmeny civilizačných atraktorovatraktorov

�� Ekonomika a civilizácia sa Ekonomika a civilizácia sa reštrukturujúreštrukturujú
okolo nových civilizačných faktorov vo okolo nových civilizačných faktorov vo 
forme výrobných faktorov ekonomikyforme výrobných faktorov ekonomiky

�� PlatformoPlatformo--centrickácentrická organizácia organizácia 
civilizácie je nahradzovaná sieťovocivilizácie je nahradzovaná sieťovo--

centrickou organizácioucentrickou organizáciou

Výrobné faktory ekonomiky Výrobné faktory ekonomiky 
ako civilizačné ako civilizačné atraktoryatraktory



�� ŠŠtruktúra truktúra 
ekonomiky ekonomiky 

industriálneho industriálneho 
vekuveku

�� PlatformoPlatformo--
centrickácentrická

organizáciaorganizácia

�� ŠŠtruktúra truktúra 
ekonomiky ekonomiky 

informačného informačného 
vekuveku

�� SieťovoSieťovo--centrická centrická 
organizáciaorganizácia

Základná štruktúra ekonomikyZákladná štruktúra ekonomiky



Obnova pôvodného významu Obnova pôvodného významu 
ekonómie ako vedy o ekonómie ako vedy o 

hospodáreníhospodárení

�� Vytvárajúca sa globálna ekonomika a Vytvárajúca sa globálna ekonomika a 
procesy procesy globalizácieglobalizácie sú výzvou a sú výzvou a 
šancou pre obnovu pôvodného šancou pre obnovu pôvodného 
významu ekonómie ako vedy o významu ekonómie ako vedy o 

hospodáreníhospodárení



Sociálny kapitál ako kľúčový Sociálny kapitál ako kľúčový 
prvok ekonomických systémovprvok ekonomických systémov

�� Sociálny kapitál ako dominantná Sociálny kapitál ako dominantná 
forma kapitálu v forma kapitálu v syntropickýchsyntropických

ekonomických systémochekonomických systémoch

�� Obnova sociálneho kapitáluObnova sociálneho kapitálu

�� Politiky Politiky relokalizácierelokalizácie a obnovy a obnovy 
lokálnych ekonomíklokálnych ekonomík



Etika ako kľúčový prvok Etika ako kľúčový prvok 
ekonomických systémovekonomických systémov

�� Inkorporácia etiky do ekonomických Inkorporácia etiky do ekonomických 
systémov na všetkých úrovniachsystémov na všetkých úrovniach

�� Etická trhová ekonomikaEtická trhová ekonomika

�� Etické trhyEtické trhy



Globálna krízaGlobálna kríza

RiešeniaRiešenia

==

Etická trhová ekonomikaEtická trhová ekonomika



Globálna krízaGlobálna kríza

RiešeniaRiešenia

==

Nové podnikateľské modelyNové podnikateľské modely



Globálna krízaGlobálna kríza

RiešeniaRiešenia

==

RelokalizáciaRelokalizácia ekonomikyekonomiky



Globálna krízaGlobálna kríza

RiešeniaRiešenia

==

Obnova sociálneho kapitáluObnova sociálneho kapitálu



Globálna krízaGlobálna kríza

RiešeniaRiešenia

==

AnticipatívneAnticipatívne ekonomické systémyekonomické systémy



DlhodobDlhodobéé projekty rozvoja ekonomikyprojekty rozvoja ekonomiky

ČČasový horizont 25 asový horizont 25 –– 50 rokov50 rokov



TrojsektorovýTrojsektorový svetsvet
AlvinaAlvina ToffleraTofflera

ŠŠttááty Prvej vlny ty Prvej vlny –– AgrAgr áárne spolorne spolo ččnostinosti

ŠŠttááty Druhej vlny ty Druhej vlny –– IndustriIndustri áálne spololne spolo ččnostinosti

ŠŠttááty Tretej vlny ty Tretej vlny –– InformaInforma ččnnéé spolospolo ččnostinosti



SpoloSpolo ččnosnos ťť Prvej vlnyPrvej vlny

Pre ekonomiky Prvej vlny sPre ekonomiky Prvej vlny s úú pôda, energia, prpôda, energia, pr íístup k stup k 
vode na zavlavode na zavla žžovanie, vykurovacovanie, vykurovac íí olej, potrava v dobe olej, potrava v dobe 

nnúúdze, minimdze, minim áálna vzdelanoslna vzdelanos ťť a trhy s obila trhy s obil íím alebo m alebo 
surovinami, ktorsurovinami, ktor éé je moje mo žžnnéé predpred áávavaťť za hotovza hotov éé, , 

vvššeobecne povedaneobecne povedan éé zzáákladnými podmienkami pre kladnými podmienkami pre 
prepre žžitie. Pretoitie. Preto žže im chýba priemysel a slue im chýba priemysel a slu žžby by 

opierajopieraj úúce sa o znalosti, ktorce sa o znalosti, ktor éé by bolo moby bolo mo žžnnéé vyvvyv áážžaaťť, , 
vidia vo svojich prvidia vo svojich pr íírodných zdrojoch od darodných zdrojoch od da žďžďových ových 

pralesov cez zpralesov cez z áásoby vody po ryby svoje hlavnsoby vody po ryby svoje hlavn éé
predajnpredajn éé statky.statky. Alvin Toffler



ŠŠttááty v zoskupenty v zoskupen íí Druhej vlny, ktorDruhej vlny, ktor éé doteraz stdoteraz st áávajvaj úú na lacnej na lacnej 
manumanu áálnej prlnej pr ááci a na hromadnej výrobe, sci a na hromadnej výrobe, s úú krajiny s krajiny s 

koncentrovanými nkoncentrovanými n áárodnými ekonomikami. Pretorodnými ekonomikami. Preto žže se súú viac viac 
urbanizovaneurbanizovane , potrebuj, potrebuj úú veveľľkkéé dovozy potravdovozy potrav íín, n, čči ui u žž z z 

vlastnvlastn éého vidieku alebo zo zahraniho vidieku alebo zo zahrani ččia. Potrebujia. Potrebuj úú vysokvysok éé
energetickenergetick éé vstupy na výrobnvstupy na výrobn úú jednotku, potrebujjednotku, potrebuj úú mnomno žžstvo stvo 
surovsurov íín, aby udrn, aby udr žžovali svoje tovovali svoje tov áárne v chode rne v chode –– žželezo, oceelezo, oce ľľ, , 

cement, drevo, uhlie, ropu, plyn a podobne. Scement, drevo, uhlie, ropu, plyn a podobne. S úú domovom domovom 
malmal éého poho po ččtu globtu glob áálnych spololnych spolo ččnostnost íí. S. Súú hlavnými hlavnými 

producentmi zneproducentmi zne ččistenia a istenia a ďďalalšíších ekonomických ch ekonomických šškôd. A kôd. A 
predovpredov ššetkým potrebujetkým potrebuj úú exportnexportn éé trhy pre svoje masovo trhy pre svoje masovo 

vyrvyr áábanban éé tovary.tovary.

Alvin Toffler

Spoločnosť Druhej vlny



PostnPostn áárodyrody Tretej vlny samozrejme naTretej vlny samozrejme na ďďalej potrebujalej potrebuj úú energiu a energiu a 
potraviny, ale potrebujpotraviny, ale potrebuj úú taktietaktie žž znalosti, ktorznalosti, ktor éé by boli by boli 

konvertibilnkonvertibiln éé na bohatstvo. Potrebujna bohatstvo. Potrebuj úú prpr íístup k svetovým stup k svetovým 
databankdatabank áám a telekomunikam a telekomunika ččným sieným sie ťťam alebo potrebujam alebo potrebuj úú mamaťť nad nad 

nimi kontrolu. Potrebujnimi kontrolu. Potrebuj úú trhy na výrobky a slutrhy na výrobky a slu žžby s vysokým by s vysokým 
podielom inteligencie, na finanpodielom inteligencie, na finan ččnnéé sluslu žžby, na konzultby, na konzult áácie pre cie pre 
manamana žžéérov, na software, televrov, na software, telev íízne programy, bankovnzne programy, bankovn ííctvo, ctvo, 

rezervarezerva ččnnéé systsyst éémy, kreditnmy, kreditn éé informinform áácie, poistenie, farmaceutický cie, poistenie, farmaceutický 
výskum, sievýskum, sie ťťový manaový mana žžment, integrment, integr ááciu informaciu informa ččných systných syst éémov, mov, 
ekonomickekonomick úú spravodajskspravodajsk úú sluslu žžbu, výcvikovbu, výcvikov éé systsyst éémy, simulmy, simul áácie, cie, 

medimedi áálnelne spravodajstvo a na vspravodajstvo a na v ššetky tie informaetky tie informa ččnnéé a a 
telekomunikatelekomunika ččnnéé technoltechnol óógie, na ktorých sgie, na ktorých s úú zzáávislvisl éé. Potrebuj. Potrebuj úú

ochranu proti pirochranu proti pir áátstvu votstvu vo čči intelektui intelektu áálnym produktom.lnym produktom.

Alvin Toffler

Spoločnosť Tretej vlny



TrojsektorovýTrojsektorový svetsvet
HDP / osobu v dolHDP / osobu v doláároch roch –– parita kparita kúúpnej silypnej sily

ŠŠttááty Prvej vlny  ty Prvej vlny  –– 200 200 –– 10 000 dol10 000 dol áárovrov

ŠŠttááty Druhej vlny  ty Druhej vlny  –– 10 000 10 000 –– 30 000 dol30 000 dol áárovrov

ŠŠttááty Tretej vlny  ty Tretej vlny  –– 30 000 30 000 –– 120 000 dol120 000 dol áárov rov 



ŠŠtáty Tretej vlnytáty Tretej vlny
�� LiechtenštajnskoLiechtenštajnsko
�� LuxemburgskoLuxemburgsko
�� ŠvajčiarskoŠvajčiarsko
�� RakúskoRakúsko

�� USAUSA
�� ŠvédskoŠvédsko

�� HolandskoHolandsko
�� KanadaKanada
�� AustráliaAustrália

�� Veľká BritániaVeľká Británia
�� TchajwanTchajwan

�� SingapúrSingapúr
�� NórskoNórsko
�� ÍrskoÍrsko
�� IslandIsland

�� HongHong KongKong
�� NemeckoNemecko
�� FínskoFínsko
�� DánskoDánsko
�� BelgickoBelgicko

�� FrancúzskoFrancúzsko
�� TalianskoTaliansko
�� JaponskoJaponsko



ŠŠtáty Druhej vlnytáty Druhej vlny
�� EstónskoEstónsko
�� SlovenskoSlovensko
�� SlovinskoSlovinsko
�� PoľskoPoľsko
�� ČeskoČesko
�� CyprusCyprus
�� MaltaMalta
�� GréckoGrécko
�� IzraelIzrael

�� Nový Nový ZealandZealand

�� ŠpanielskoŠpanielsko
�� PortugalskoPortugalsko
�� Južná Južná KoreaKorea
�� LotyšskoLotyšsko

�� LitvaLitva
�� MaďarskoMaďarsko
�� BulharskoBulharsko
�� MalajziaMalajzia
�� ChileChile



HDP na obyvateHDP na obyvate ľľa v dola v dol áároch roch –– PPT PPT –– 20102010
(CIA (CIA WorldWorld FactbookFactbook 2011)2011)

� Lichten štajnsko   179 000
� Luxenburgsko 82 600
� USA                         47 200
� Nórsko                     54 600
� Hong Kong 45 900
� Švajčiarsko              42 600
� Dánsko                     36 600
� Írsko                        37 300
� Island                       38 300
� Kanada                    39 400
� Rakúsko                  40 400
� Austr ália                  41 000
� Belgicko                  37 800
� Veľká Brit ánia         34 800
� Holandsko              40 300
� Japonsko                34 400
� Južná Kórea           30 000

Fínsko        35 400
Nemecko   35 700
Franc úzsko 33 100
Švédsko     39 100
Singap úr 62 100
Taliansko   30 500
Tchajwan 35 700
Katar        179 000
Španielsko 29 400 
Kuwait 48 900
Izrael          29 800
Cyprus        21 000 
Slovinsko   28 200
Macao 33 000
Malta           25 600
Česko            25 600
Slovensko     22 000



GlobGlob áálne lne výzvyvýzvy
TheThe MillenniumMillennium ProjectProject

�� UdrUdr žžateateľľný rozvoj a klimatickný rozvoj a klimatick éé zmenyzmeny
�� ČČistist áá vodavoda

�� PopulPopul áácia a zdrojecia a zdroje
�� DemokratizDemokratiz ááciacia

�� DlhodobDlhodob éé perspektperspekt íívyvy
�� GlobGlob áálna konvergencia informalna konvergencia informa ččných technolných technol óógigi íí

�� Medzera medzi bohatými a chudobnýmiMedzera medzi bohatými a chudobnými (etická trhová ekonomika)(etická trhová ekonomika)
�� ZdravotnZdravotn éé problprobl éémymy

�� Rozhodovacia kapacitaRozhodovacia kapacita
�� Mier a konfliktMier a konflikt
�� Postavenie Postavenie žžienien

�� TransnacionTransnacion áálnylny organizovaný zloorganizovaný zlo ččinin
�� EnergiaEnergia

�� Veda a Veda a technologiatechnologia
�� GlobGlob áálna etikalna etika



TheThe MillenniumMillennium ProjectProject

ZákladnéZákladné charakteristiky budúceho charakteristiky budúceho 
ekonomického systému (2030)ekonomického systému (2030)

�� EtikaEtika

�� ==

�� Kľúčový prvok budúceho ekonomického Kľúčový prvok budúceho ekonomického 
systémusystému





GlobGlob áálne lne transformtransform ááciecie

�� VedomVedom áá evolevol úúciacia
�� InformaInforma ččnnáá spolospolo ččnosnos ťť

�� Trhový Trhový ššttáátt
�� EtickEtick éé trhytrhy

�� TransnacionalizTransnacionaliz ááciacia
�� KorporativizKorporativiz ááciacia

�� TribalizTribaliz ááciacia
�� NetworkingNetworking

�� TranshumanizmusTranshumanizmus
�� MetaverzumMetaverzum

�� GlobGlob áálna kultlna kult úúrara
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ScenScen ááre Slovensko 2030re Slovensko 2030
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SceScennáárere Slovensko 2036Slovensko 2036
I
N
D
U
S
T
R
I
Á
L
N
Y

V
E
K

I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý

V
E
K

Hmotná ekonomika

Nehmotná ekonomika

Industriálny
úpadok

Postupujúci 
kolaps

Prosperujúca
spoločnosť

Obnova
ekonomiky



SceScennáárere Slovensko 2036Slovensko 2036
I
N
D
U
S
T
R
I
Á
L
N
Y

V
E
K

I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý

V
E
K

Centrálne riadenie

Riadenie víziou

Industriálny
úpadok

Postupujúci 
kolaps

Prosperujúca
spoločnosť

Obnova
ekonomiky



SceScennáárere Slovensko 2036Slovensko 2036
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Slovensko 2036Slovensko 2036
Riadiace silyRiadiace sily

�� InformaInforma ččnnáá technoltechnol óógiagia
�� InternetInternet
�� InformInform ááciecie
�� ZnalostiZnalosti
�� VzdelanieVzdelanie
�� VedaVeda
�� InformaInforma ččnýný kapitkapit ááll
�� Znalostný kapitZnalostný kapit ááll
�� NetworkingNetworking
�� DigitDigit áálnalna ekonomikaekonomika
�� KomunikKomunik ááciacia
�� OpenOpen SourceSource
�� RozvojRozvoj
�� NehmotnNehmotn áá ekonomikaekonomika

�� SpiritSpirit ualitaualita
�� UmenieUmenie
�� KultKult úúrara
�� ZdravieZdravie
�� DiveDive rzitarzita
�� NovNovéé trhytrhy
�� SociSoci áálnylny kapitkapit ááll
�� UdrUdr žžateateľľnosnos ťť
�� VirtuVirtu áálne svetylne svety
�� UmelUmel áá inteligenciainteligencia
�� InformaInforma ččnnáá ekonomikaekonomika
�� SieSieťťovováá ekonomikaekonomika
�� NovNováá ekonomikaekonomika



Slovensko 2036 Slovensko 2036 –– DivokDivok éé kartykarty

�� EtEtnickýnický konfliktkonflikt
�� SociSoci áálnylny konfliktkonflikt

�� Kolaps Kolaps ššttáátnych financitnych financi íí
�� EkonomickEkonomick áá krkr íízaza
�� TerTeroristickýoristický úútoktok

�� LoLo kkáálnylny ozbrojený konfliktozbrojený konflikt
�� EEkologickkologick áá katastrofakatastrofa

�� PandPand éémiamia
�� PrPr íírodnrodn éé neneššťťastieastie



SlovSlov enskoensko 20362036
ScenScen áárr I. I. –– IndustriIndustri áálnylny úúpadokpadok

�� Riadiace silyRiadiace sily : : iindustrindustri áálnilni llíídri plus trhdri plus trh
�� PoliticPolitic ký systký syst éémm: : parlamentnparlamentn áá demokracia, strandemokracia, stran íícky systcky syst éém, korupciam, korupcia
�� EEkonomikakonomika : : industriindustri áálna ekonomika Druhej vlnylna ekonomika Druhej vlny
�� PrioritPriorit y: priemyselny: priemyseln éé odvetvia Druhej vlnyodvetvia Druhej vlny
�� NezamestnanosNezamestnanos ťť:12:12--18 %18 %
�� InflInfl ááciacia : 7: 7--15 %15 %
�� Rast HDPRast HDP : 3: 3--4 %4 %
�� SociSoci áálnylny kapitkapit ááll : : úúpadokpadok
�� DeDemografiamografia : : úúpadok, padok, stst áárnutiernutie
�� OrganizOrganiz ááciacia : : industriindustri áálne hierarchie, siete zlolne hierarchie, siete zlo ččinu a tieinu a tie ňňovej ekonomikyovej ekonomiky
�� SSploplo ččnosnos ťť: : industriindustri áálna spololna spolo ččnosnos ťť Druhej vlny, Druhej vlny, tribalizmustribalizmus
�� KultKult úúrara: : industriindustri áálna unifiklna unifik ááciacia



SlovSlov enskoensko 20362036
ScenScen áárr II. II. –– ProsperujProsperuj úúca spoloca spolo ččnosnos ťť

�� Riadiace silyRiadiace sily : : iinformanforma ččnnéé technoltechnol óógie plus trhgie plus trh
�� PoliticPolitic ký systký syst éémm: : parlamentnparlamentn áá demokracia, obdemokracia, ob ččianska spoloianska spolo ččnosnos ťť
�� EEkonomikakonomika : nov: nov áá ekonomika Tretej vlnyekonomika Tretej vlny
�� PrioriPriori tyty : : priority Tretej vlnypriority Tretej vlny , , informainforma ččnnáá spolospolo ččnosnos ťť, , vedaveda , , vzdelanievzdelanie , , 

turizmusturizmus , nehmotn, nehmotn áá ekonomikaekonomika
�� NezamestnanosNezamestnanos ťť: 5: 5--8 %8 %
�� InflInfl ááciacia : 4: 4--8 %8 %
�� Rast HDPRast HDP : 4: 4--7 %7 %
�� SociSoci áálnylny kapitkapit ááll : : mierny rastmierny rast
�� DemogrDemogr afiaafia : : mierny rastmierny rast
�� OrganizOrganiz ááciacia : : informainforma ččnnéé a hodnotova hodnotov éé sietesiete
�� SSpolopolo ččnosnos ťť: spolo: spolo ččnosnos ťť Tretej vlny, obTretej vlny, ob ččianska spoloianska spolo ččnosnos ťť
�� KultKult úúra: ra: diverzitadiverzita



SlovSlov enskoensko 20362036
ScenScen áárr III. III. –– PostupujPostupuj úúci kolapsci kolaps

�� RRiadiace silyiadiace sily : : industriindustri áálni llni l íídri plus udalostidri plus udalosti
�� PoliticPolitic ký systký syst éémm: : parlamentnparlamentn áá demokracia, strandemokracia, stran íícky systcky syst éém, m, 

korupciakorupcia
�� EEkonomikakonomika : : industriindustri áálna ekonomika Druhej vlnylna ekonomika Druhej vlny
�� PrioriPriori tyty : : priemyselnpriemyseln éé odvetvia Druhej vlnyodvetvia Druhej vlny
�� NezamestnanosNezamestnanos ťť:15:15--20 %20 %
�� InflInfl ááciacia : 8: 8--25 %25 %
�� Rast HDPRast HDP : 0.1: 0.1--0.5 %0.5 %
�� SociSoci áálnylny kapitkapit ááll : : rozpadrozpad
�� DDemografiaemografia : : pokles, pokles, stst áárnutiernutie
�� OrganizOrganiz ááciacia : : industriindustri áálne hierarchielne hierarchie , , siete zlosiete zlo ččinu a tieinu a tie ňňovej ovej 

ekonomikyekonomiky
�� SSpolopolo ččnosnos ťť: : industriindustri áálna spololna spolo ččnosnos ťť Druhej vlnyDruhej vlny , , tribalizmustribalizmus
�� KultKult úúrara: : industriindustri áálna unifiklna unifik áácia, rozvratcia, rozvrat



SlovSlov enskoensko 20362036
ScenScen áárr IV. IV. –– Obnova ekonomikyObnova ekonomiky

�� Riadiace silyRiadiace sily : : technokraciatechnokracia Tretej vlny plus trhTretej vlny plus trh
�� PoliticPolitic ký systký syst éémm: : parlamentnparlamentn áá demokracia, obdemokracia, ob ččianska spoloianska spolo ččnosnos ťť
�� EkonomikaEkonomika :  :  transformtransform áácia na novcia na nov úú ekonomiku Tretej vlnyekonomiku Tretej vlny
�� PrioritPriorit yy: : priority Tretej vlnypriority Tretej vlny , , informainforma ččnnáá spolospolo ččnosnos ťť, , vedaveda , , vzdelanievzdelanie , , 

turizmusturizmus , , vybranvybran éé priemyselnpriemyseln éé odvetvia Druhej vlnyodvetvia Druhej vlny
�� NezamestnanosNezamestnanos ťť: 10: 10--15 %15 %
�� InflInfl ááciacia : 5: 5--12 %12 %
�� Rast HDPRast HDP : 3: 3--5 %5 %
�� SociSoci áálnylny kapitkapit ááll : : stagnstagn áácia alebo mierny rastcia alebo mierny rast
�� DemogDemog rafiarafia : : stagnstagn áácia alebo mierny rastcia alebo mierny rast
�� OrganizOrganiz ááciacia : : hierarchie a sietehierarchie a siete
�� SSpolopolo ččnosnos ťť: : vznikajvznikaj úúca spoloca spolo ččnosnos ťť Tretej vlny, obTretej vlny, ob ččianska spoloianska spolo ččnosnos ťť
�� KultKult úúrara: : diverzitadiverzita



Slovensko 2036Slovensko 2036
TransformTransform ááciecie

2. civiliza čná vlna – 3. civiliza čná vlna
(civiliza čná transformácia)

4. Kondratievov á vlna – 6. Kondratievov á vlna
(50 – 60 ročné cykly)



SlovenskoSlovensko
SSúúččasnasn éé problprobl éémymy

Nezamestnanos ť
Zastaral á štrukt úra
Zastaral é priority

Zastaralé inštitúcie
Nízka konkurenciechopnos ť

Lacn á pracovn á sila
Nízka adaptabilita
Vzdelávac í syst ém

Zdravotn ícky syst ém
Soci álny syst ém

Krátkodob é časov é horizonty



SlovenskoSlovensko
RieRieššenieenie problprobl éémovmov

StratStrat éégie gie a politiky a politiky pre pre relokalizáciurelokalizáciu
ekonomikyekonomiky

StratStrat éégie gie a politiky a politiky pre 6. pre 6. KondratKondrat iievovevov úú vlnuvlnu



NovéNové podnikate ľské podnikate ľské modelymodely

Modrá ekonomikaModrá ekonomika

Etické trhyEtické trhy

Etické a Etické a sociálnesociálne investovanieinvestovanie

Etické a Etické a sociálnesociálne bankovníctvobankovníctvo

LokálneLokálne a a komunitnékomunitné systémysystémy

SieteSiete lokálnejlokálnej ekonomikyekonomiky



ModrModr áá ekonomikaekonomika

GunterGunter PauliPauli

ModrModr áá ekonomikaekonomika
10 rokov, 

100 inov ácii, 
100 mili ónov pracovných miest

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



ModrModr áá ekonomikaekonomika



ModrModr áá ekonomikaekonomika

Napodobovanie prNapodobovanie príírodyrody

NulovNulovéé odpadyodpady

KaskKaskáádovaniedovanie

PrPrííroda nepoznroda nepoznáá nezamestnanosnezamestnanosťť



ModrModráá ekonomikaekonomika

VytvVytv ááranie pracovných miestranie pracovných miest
Plná zamestnanos ťPlná zamestnanos ť

Obnova lokObnova lok áálnej ekonomikylnej ekonomiky
Obnova sociObnova soci áálneho kapitlneho kapit áálulu

UdrUdr žžateateľľný rozvojný rozvoj
KonkurencieschopnosKonkurencieschopnos ťť



6. 6. KondratievovKondratievováá vlnavlna

LeoLeo A. A. NefiodowNefiodow

ŠiestyŠiesty KondratievKondratiev



6. 6. KondratievovKondratievováá vlnavlna



6. 6. KondratievovKondratievováá vlnavlna

Ekonomika zdravia

Syntropick é ekonomick é aktivity

Syntropick é ekonomick é syst émy

Anticipat ívne ekonomick é syst émy

Transhum ánne technol ógie



6. 6. KondratievovKondratievováá vlnavlna

Plná zamestnanos ťPlná zamestnanos ť



6.6. KondratievovKondratievováá vlnavlna

VedaVeda
VýskumVýskum

VzdelávanieVzdelávanie
PodnikaniePodnikanie
InvestícieInvestície

TechnológieTechnológie



Etické trhyEtické trhy

HazelHazel HedersonováHedersonová

Svet v ktorom každý vyhrávaSvet v ktorom každý vyhráva

Etická trhová ekonomikaEtická trhová ekonomika



Etické trhyEtické trhy

Inkorporácia etiky do Inkorporácia etiky do 
ekonomických systémovekonomických systémov



Svet v ktorom každý vyhrávaSvet v ktorom každý vyhráva



Etické trhyEtické trhy



AnticipatívneAnticipatívne projektyprojekty

ModrModr áá ekonomikaekonomika

AlternatAlternat íívne energvne energ iiee

Ekonomika zdraviaEkonomika zdravia

TranshumTranshum áánnenne technoltechnol óógiegie

SyntropickSyntropick éé ekonomickekonomick éé systsyst éémymy



ĎĎakujem Vakujem Váám za pozornosm za pozornosťť !!


