
Ivan Klinec: Ivan Klinec: Ivan Klinec: Ivan Klinec: Thomas Thomas Thomas Thomas L. L. L. L. FriedmanFriedmanFriedmanFriedman: : : : The World is Flat The World is Flat The World is Flat The World is Flat 
A A A A Brief History of the Globalized World Brief History of the Globalized World Brief History of the Globalized World Brief History of the Globalized World in in in in the the the the 21st 21st 21st 21st Century Century Century Century 

Seminár Seminár Seminár Seminár FuturologickejFuturologickejFuturologickejFuturologickej spoločnosti na Slovenskuspoločnosti na Slovenskuspoločnosti na Slovenskuspoločnosti na Slovensku
Bratislava, Informačná kancelária Rady Európy, 15.6.2005Bratislava, Informačná kancelária Rady Európy, 15.6.2005Bratislava, Informačná kancelária Rady Európy, 15.6.2005Bratislava, Informačná kancelária Rady Európy, 15.6.2005

ThomasThomas L. L. FriedmanFriedman

The World is FlatThe World is Flat
A A Brief History of the Globalized WorldBrief History of the Globalized World

in in thethe 21st 21st CenturyCentury



Thomas Thomas L. L. FriedmanFriedman



Thomas Thomas L. L. FriedmanFriedman



Thomas Thomas L. L. FriedmanFriedman
Americký Americký žžurnalista, esejista a urnalista, esejista a 

zahranizahraniččnopolitický komentnopolitický komentáátor tor ThomasThomas L. L. 
Friedman piFriedman pišúšúcici pre pre TheThe New New York TimesYork Times..

VV knihkniháchách LexusLexus aa olivový stromolivový strom a Svet je a Svet je 
plochýplochý aa vv ďalšíchďalších knihách, knihách, ččlláánkoch, esejach nkoch, esejach 
aa vystvystúúpeniach  vytvoril koncept procesov peniach  vytvoril koncept procesov 
globalizglobalizááciecie prebiehajprebiehajúúcich vcich v ssúúččasnej dobe. asnej dobe. 

ZZáákladnou koncepciou kladnou koncepciou týchto týchto knknííh je h je 
zmena paradigmy resp. pravidiel fungovania zmena paradigmy resp. pravidiel fungovania 
globglobáálneho svetalneho sveta a pokus o ich popis.a pokus o ich popis.



Thomas Thomas L. L. FriedmanFriedman

Vo svojich knihách a článkoch popisuje Vo svojich knihách a článkoch popisuje 
terén terén globalizácieglobalizácie. Vytvára teda akúsi . Vytvára teda akúsi 
novú mapu globálneho sveta.novú mapu globálneho sveta.

Jeho popisy globálneho sveta lepšie Jeho popisy globálneho sveta lepšie 
vystihujú globálnu realitu ako používaný vystihujú globálnu realitu ako používaný 
hlavný prúd ekonomických teórií.hlavný prúd ekonomických teórií.
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GlobalizáciaGlobalizácia

GlobalizGlobalizááciacia je dominantný medzinje dominantný medzináárodný rodný 
systsystéém. Nie je to iba trend. Je to systm. Nie je to iba trend. Je to systéém, m, 
ktorý teraz nahradzuje starý systktorý teraz nahradzuje starý systéém studenej m studenej 
vojny. vojny. 

GlobalizGlobalizááciacia mmáá svoje vlastnsvoje vlastnéé pravidlpravidláá
aa logiku, ktorlogiku, ktoréé dnes priamo alebo nepriamo dnes priamo alebo nepriamo 
ovplyvovplyvňňujujúú politiku, prostredie, politiku, prostredie, geopolitikugeopolitiku
aa ekonomiky aekonomiky a politiky kapolitiky kažždej krajiny sveta.dej krajiny sveta.



Ekonomická mocEkonomická moc

EkonomickEkonomickáá moc vmoc v systsystééme me 
globalizglobalizááciecie je zaloje založženenáá na pona poččte PC na te PC na 
domdomáácnoscnosťť vv krajine akrajine a na prenosovej na prenosovej 
kapacite kapacite InternetuInternetu na osobu vna osobu v krajine.krajine.



Určujúce technológie Určujúce technológie globalizácieglobalizácie

GlobalizGlobalizááciacia mmáá svoje vlastnsvoje vlastnéé ururččujujúúce ce 
technoltechnolóógie:gie:

�� komputerizkomputerizááciciaa
�� miniaturizminiaturizááciciaa
�� digitalizdigitalizááciuciuaa
�� satelitnsatelitnúú komunikkomunikááciciaa
�� optickoptickéé vlvláákna kna 
�� InternetInternet



Informačná revolúciaInformačná revolúcia

InformaInformaččnnáá revolrevolúúcia umocia umožžnila nila 
konakonaťť globglobáálne, komunikovalne, komunikovaťť globglobáálne, lne, 
cestovacestovaťť globglobáálne alne a predpredáávavaťť globglobáálne. lne. 
VyVyúústila do mocenskej stila do mocenskej šštrukttruktúúry, ktorry, ktoráá
podporuje apodporuje a udrudržžiava tieto trendy.iava tieto trendy.



Riadiaca Riadiaca ídea globalizácieídea globalizácie

Riadiacou Riadiacou íídeou globalizdeou globalizááciecie je je 
vovoľľnotrhovýnotrhový kapitalizmus.kapitalizmus.

GlobalizGlobalizááciacia znamenznamenáá rozrozšíšírenie renie 
vovoľľnotrhovnotrhovéého ho kapitalizmu do prakticky kapitalizmu do prakticky 
kakažždej krajiny sveta.dej krajiny sveta.



Ekonomické pravidlá Ekonomické pravidlá globalizácieglobalizácie

GlobalizGlobalizááciacia mmáá svoju vlastnsvoju vlastnúú sadu sadu 
ekonomických pravidiel, ktorekonomických pravidiel, ktoréé ssúú
zoskupenzoskupenéé okolo otvokolo otvááraniarania ekonomikyekonomiky, , 
deregulderegulááciecie ekonomikyekonomiky aa privatizprivatizáácie cie 
ekonomiky, tak aby sa stala ekonomiky, tak aby sa stala 
konkurencieschopnejkonkurencieschopnejššou ou 
aa atraktatraktíívnejvnejššou pre zahraniou pre zahraniččnnéé
investinvestíície.cie.



Dominantná Dominantná superveľmoc globalizáciesuperveľmoc globalizácie

USA predstavujUSA predstavujúú dominantndominantnúú
supervesuperveľľmoc globalizmoc globalizááciecie aa ostatnostatnéé
nnáárody srody súú im vim v ururččitej miere itej miere 
podriadenpodriadenéé..



Tri určujúce rovnováhy Tri určujúce rovnováhy 
globalizácieglobalizácie

�� RovnovRovnovááha moci medzi USA ha moci medzi USA 
aa ostatnými ostatnými ššttáátmi tmi 

�� RovnovRovnovááha medzi nha medzi náárodnými rodnými ššttáátmi tmi 
aa globglobáálnymi trhmilnymi trhmi

�� RovnovRovnovááha medzi jednotlivcami ha medzi jednotlivcami 
aa nnáárodnými rodnými ššttáátmitmi



Superposilnení Superposilnení jednotlivcijednotlivci

Jednotlivci môJednotlivci môžžu vo vzrastaju vo vzrastajúúcej cej 
miere konamiere konaťť na svetovej na svetovej úúrovni priamo rovni priamo 
–– bez sprostredkovania bez sprostredkovania ššttáátu.tu.

Jednotlivci môJednotlivci môžžu ovplyvu ovplyvňňovaovaťť trhy aj trhy aj 
nnáárodnrodnéé ššttááty viac ako kedykoty viac ako kedykoľľvek vek 
vv histhistóórii.rii.



Superhráči globalizácieSuperhráči globalizácie

�� SuperveSuperveľľmocmoc

�� SupermarketySupermarkety

�� SuperposilnenSuperposilneníí jednotlivcijednotlivci



Éry Éry globalizácieglobalizácie

�� GlobalizGlobalizááciciaa 1.01.0

�� GlobalizGlobalizááciciaa 2.02.0

�� GlobalizGlobalizááciciaa 3.03.0



Globalizácia Globalizácia 1.01.0

GlobalizGlobalizááciacia 1.0 za1.0 začčala objavmi ala objavmi VascuVascu
de Gama ade Gama a KriKrišštofa tofa KolumbaKolumba. . 
Prebiehala zhruba od 14.storoPrebiehala zhruba od 14.storoččia aia ažž do do 
vynvynáálezu parnlezu parnííku, ku, žželeznice aeleznice a telegrafu. telegrafu. 
SkonSkonččila Prvou svetovou vojnou. ila Prvou svetovou vojnou. 
Výsledkom bolo scvrknutie sveta Výsledkom bolo scvrknutie sveta 
zz rozmeru verozmeru veľľký na rozmer stredný.ký na rozmer stredný.



Globalizácia Globalizácia 2.02.0

GlobalizGlobalizááciacia 2.0 trvala od Druhej 2.0 trvala od Druhej 
svetovej vojny asvetovej vojny ažž do roku 2000. do roku 2000. 
Prebiehala so zvýPrebiehala so zvýššenou intenzitou medzi enou intenzitou medzi 
rokmi 1980 arokmi 1980 a 2000.2000.

Jej intenzifikJej intenzifikáácia prebiehala vcia prebiehala vďďaka aka 
Internetu Internetu aa optickým vloptickým vlááknam. Svet sa knam. Svet sa 
zmenzmenššil zil z rozmeru stredný na rozmer rozmeru stredný na rozmer 
malý.malý.



Globalizácia Globalizácia 3.03.0

Prebieha do sPrebieha do súúččasnej doby. Zmenasnej doby. Zmenššila ila 
svet zsvet z rozmeru malý na drobný. rozmeru malý na drobný. 
Intenzifikuje vIntenzifikuje vššetko vynetko vynáájdenjdenéé
vv GlobalizGlobalizááciicii 3.0, a3.0, a to ato ažž do tej miery, do tej miery, 
žže sa mene sa meníí kvalita. Predstavuje kvalita. Predstavuje 
globalizglobalizááciu ciu jednotlivcov. jednotlivcov. 



Evolúcia Evolúcia globalizácieglobalizácie

GlobalizGlobalizááciuciu charakterizuje charakterizuje Thomas Thomas 
FriedmanFriedman ako prechod od ako prechod od globalizglobalizááciecie
krajkrajíín cez n cez globalizglobalizááciuciu spolospoloččnostnostíí žž po po 
globalizglobalizááciuciu jednotlivcov.jednotlivcov.



Dominujúce sily Dominujúce sily globalizácieglobalizácie

Rannej Rannej éére re globalizglobalizááciecie dominovala dominovala 
britskbritskáá moc, britskmoc, britskáá libra alibra a britskbritskéé
nnáámornmornííctvo.ctvo.

DneDneššnej nej éére re globalizglobalizááciecie dominuje dominuje 
americkamerickáá moc, americkmoc, americkáá kultkultúúra, ra, 
americký dolamerický doláár ar a americkamerickéé
nnáámornmornííctvo.ctvo.



Globálna ekonomikaGlobálna ekonomika

�� ZlatZlatáá zvieraczvieraciaia kazajkkazajkaa
�� ElektronickElektronickéé ststááddoo

�� SupermarketSupermarketyy
�� NNáárodnrodnéé ššttááttyy
�� SuperposilnenSuperposilneníí jednotlivcjednotlivcii



Golden Straitjacket Golden Straitjacket 
ZlatZlatáá zvieracia kazajkazvieracia kazajka

ZlatZlatáá zvieracia kazajka predstavuje podzvieracia kazajka predstavuje podľľa a 
Thomasa FriedmanaThomasa Friedmana ssúúbor bor fiskfiskáálnychlnych
aa monetarnýchmonetarných politpolitíík, ktork, ktoréé vytvvytváárajrajúú
politickopoliticko--ekonomický odev ekonomický odev globalizglobalizááciecie. . ČČíím m 
tesnejtesnejššie je zlatie je zlatáá zvieracia kazajka oblezvieracia kazajka obleččenenáá, , 
tým viac zlata produkuje.tým viac zlata produkuje.

KeKeďď si krajina navlesi krajina navleččie Zlatie Zlatúú zvieraciu zvieraciu 
kazajku, nastankazajku, nastanúú dve veci: ekonomika tejto dve veci: ekonomika tejto 
krajiny rastie akrajiny rastie a politika tejto krajiny sa politika tejto krajiny sa 
scvrkscvrkááva.va.



Zlaté pravidlá Zlatej Zlaté pravidlá Zlatej zvieraciej zvieraciej kazajkykazajky

� Urobi ť privátny sektor primárnym motorom ekonomického rast u

· Udržiava ť nízku mieru inflácie a cenovú stabilitu

· Zmenši ť rozmer štátnej byrokracie

· Udržiava ť vyrovnaný rozpo čet do maximálnej možnej miery

· Eliminova ť a znižova ť clá na dovážané tovary

· Odstráni ť reštrikcie na zahrani čné investície

· Zbaviť sa kvót a domácich monopolov

· Zvyšova ť export



Zlaté pravidlá Zlatej Zlaté pravidlá Zlatej zvieraciejzvieraciej kazajkykazajky

�� Privatizova ť štátne priemyselné odvetvia a podniky

� Deregulova ť kapitálové trhy

� Urobi ť svoju menu konkurencieschopnou

� Otvori ť svoje priemyselné odvetvia, kapitálové trhy a trhy 
s cennými papiermi priamemu zahrani čnému vlastníctvu 
a investíciam

� Deregulova ť ekonomiku k maximálnej domácej konkurencii

� Eliminova ť štátnu korupciu, úplatky a provízie v maximálne 
možnej miere

� Otvori ť svoje bankovníctvo a telekomunika čné systémy 
súkromnému vlastníctvu a konkurencii

� Umožni ť občanom výber zo skupiny konkuren čných penzijných 
alternatív a zahrani čím riadených penzijných a vzájomných fondov



Electronic HerdElectronic Herd
ElektronickElektronickéé ststáádodo

ElektronickElektronickéé ststáádo sdo súú hlavnhlavníí úúččastnastnííci globci globáálnej ekonomiky.lnej ekonomiky.
ElektronickElektronickéé ststáádo pozostdo pozostááva zva z obchodnobchodnííkov skov s kapitkapitáálom, lom, 
cennými papiermi acennými papiermi a menami menami sediacsediacííchch za poza poččíítataččovými ovými 
obrazovkami po celom svete aobrazovkami po celom svete a prespresúúvajvajúúcich svoje peniaze cich svoje peniaze 
dookola zo vzdookola zo vzáájomných fondov do penzijných fondov ajomných fondov do penzijných fondov a do do 
vonkajvonkajšíších trhových fondov alebo obchodujch trhových fondov alebo obchodujúúcich na cich na InterneteInternete..

Interakcia medzi Elektronickým stInterakcia medzi Elektronickým stáádom, ndom, náárodnými rodnými ššttáátmi tmi 
aa Zlatou Zlatou zvieraciouzvieraciou kazajkou je vkazajkou je v centre dnecentre dneššnnéého ho 
globalizaglobalizaččnnééhoho systsystéému.mu.

ElektronickElektronickéé ststáádo sa skladdo sa skladáá zz dvoch skupdvoch skupíín, ktorn, ktoréé
predstavujpredstavujúú krkráátkorohýtkorohý dobytok adobytok a dlhorohýdlhorohý dobytok.dobytok.



Elektronické stádoElektronické stádo
Shorthorn Cattle Shorthorn Cattle –– KrKráátkorohýtkorohý dobytokdobytok

KrKráátkorohýtkorohý dobytok sdobytok súú ľľudia audia a ininšštittitúúcie zaoberajcie zaoberajúúci sa ci sa 
krkráátkodobými finantkodobými finanččnými opernými operááciami aciami a pôsobiacpôsobiacíí na finanna finanččných ných 
trhoch.trhoch.

Longhorn CattleLonghorn Cattle –– DlhorohýDlhorohý dobytokdobytok

DlhorohýDlhorohý dobytok predstavujdobytok predstavujúú multinacionmultinacionáálnelne korporkorporáácie cie 
ako ako General ElectricGeneral Electric, , General MotorsGeneral Motors, IBM, , IBM, IntelIntel aa pod. pod. 
SSúústrestreďďujujúú sa na priame zahranisa na priame zahraniččnnéé investinvestíície, budovanie cie, budovanie 

tovtováárnrníí aa dlhodobdlhodobéé aktivity vaktivity v rráámci globmci globáálnej ekonomiky.lnej ekonomiky.



Supermarkety Supermarkety a a superposilnení superposilnení jednotlivcijednotlivci

SupermarketsSupermarkets –– SupermarketySupermarkety

Supermarkety Supermarkety predstavujpredstavujúú globglobáálne finanlne finanččnnéé centrcentráá ako ako Wall Wall 
StreetStreet, , Hong KongHong Kong, Londýn a, Londýn a Frankfurt. Tieto Frankfurt. Tieto supermarketysupermarkety
poskytujposkytujúú potravu pre elektronickpotravu pre elektronickéé ststáádo.do.

SuperposilnenSuperposilneníí jednotlivci jednotlivci –– SuperSuper--empowered empowered 
individualsindividuals

SuperposilnenSuperposilneníí jednotlivci vjednotlivci v globglobáálnej ekonomike doklnej ekonomike dokáážžu robiu robiťť
protihrprotihrááččov ov vvääčśčśíímm celkom, akými scelkom, akými súú napr. nnapr. náárodnrodnéé ššttááty. ty. 
PrPrííkladom je napr. kladom je napr. Usama binUsama bin Ladin, ktorý vyhlLadin, ktorý vyhláásil vojnu USA.sil vojnu USA.



InformaInformaččnnáá revolrevolúúcia cia 
aa rýchly svetrýchly svet

InformaInformaččnnáá revolrevolúúcia vyvolancia vyvolanáá
informainformaččnými technolnými technolóógiami je spojengiami je spojenáá
ss premenou pomalpremenou pomaléého sveta teda ho sveta teda 
industriindustriáálnych ekonomlnych ekonomíík na rýchly svet k na rýchly svet 
globalizujglobalizujúúcichcich sa ekonomsa ekonomíík.k.

TTááto premena je spojento premena je spojenáá ss tromi tromi 
demokratizdemokratizááciami.ciami.



Tri demokratizácieTri demokratizácie

�� DemokratizDemokratizáácia technolcia technolóógie gie –– domdomááce poce poččíítatačče e 
pre vpre vššetkýchetkých

�� DemokratizDemokratizáácia financicia financiíí –– kreditnkreditnéé karty pre karty pre 
vvššetkýchetkých

�� DemokratizDemokratizáácia informcia informááciciíí –– internetinternet pre pre 
vvššetkýchetkých

�� Tri demokratizTri demokratizáácie zrodili nový zdroj moci cie zrodili nový zdroj moci ––
ElektronickElektronickéé ststáádo.do.



MIDSMIDS

MIDS MIDS –– Microchip Immune Deficiency SyndromMicrochip Immune Deficiency Syndrom –– SyndromSyndrom
nedostatonedostatoččnosti nosti mikromikroččipovejipovej imunity je spojený simunity je spojený s efektami efektami 
informainformaččnej revolnej revolúúcie vcie v ekonomike aekonomike a ss neschopnosneschopnosťťou ou 
adaptadaptáácie na zmenencie na zmenenéé prostredie aprostredie a princprincíípy fungovania py fungovania 
globglobáálnej ekonomiky. lnej ekonomiky. 

MIDS znamenMIDS znamenáá neschopnosneschopnosťť zvýzvýššiiťť produktivitu, mzdy, produktivitu, mzdy, 
žživotnivotnéé šštandardy, vyutandardy, využžitie znalosti aitie znalosti a konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť na na 
rýchlejrýchlejšíších, otvorenejch, otvorenejšíších ach a komplexnejkomplexnejšíších trhoch ch trhoch 
vytvorených demokratizvytvorených demokratizááciou technolciou technolóógie, financigie, financiíí aa informinformááciciíí. . 
MIDS zahubil ZSSR, NDR aMIDS zahubil ZSSR, NDR a PanPan Am.Am.



ŠŠtvrttvrtáá demokratizdemokratizááciacia

Jediným liekom na MIDS je Jediným liekom na MIDS je šštvrttvrtáá
demokratizdemokratizáácia, acia, a to demokratizto demokratizáácia cia 
rozhodovania arozhodovania a informainformaččných tokov, ných tokov, 
dekoncentrdekoncentrááciacia moci spôsobom, ktorý moci spôsobom, ktorý 
umoumožňžňuje vuje vääččššiemu poiemu poččtu tu ľľududíí
vv krajine alebo vkrajine alebo v spolospoloččnosti nosti –– companycompany
zdiezdieľľaaťť znalosti, experimentovaznalosti, experimentovaťť
aa inovovainovovaťť rýchlejrýchlejššie. ie. 



Hardware, software aHardware, software a operaoperaččný systný systéém m 
ekonomikyekonomiky

ThThomas omas L. L. FriedmanFriedman deldelíí zzáákladnkladnúú
šštrukttruktúúru ekonomiky na tri zloru ekonomiky na tri zložžky:ky:

�� HardwareHardware

�� SoftwareSoftware
�� OperaOperaččný systný systéémm



HardwareHardware

Hardware predstavuje zHardware predstavuje záákladný obal resp. schrkladný obal resp. schráánku nku 
ekonomiky. ekonomiky. 

VV ekonomickom systekonomickom systééme Studenej vojny existovali 3 druhy me Studenej vojny existovali 3 druhy 
hardware:hardware:

�� �� FreeFree--marketmarket Hardware Hardware –– vovoľľnotrhovýnotrhový hardware hardware –– predstavoval predstavoval 
vovoľľnotrhovnotrhovúú ekonomikuekonomiku

�� �� Komunistický hardware Komunistický hardware –– predstavoval predstavoval ššttáátny tny dirigistickýdirigistický
systsystéém riadenia ekonomikym riadenia ekonomiky

�� �� Hybridný hardware Hybridný hardware –– predstavoval zmiepredstavoval zmieššananúú ekonomikuekonomiku

�� GlobalizGlobalizááciacia 3.0 znamen3.0 znamenáá tietiežž postupný prechod ekonompostupný prechod ekonomíík k 
jednotlivých jednotlivých ššttáátov ktov k vovoĺĺnotrhovnotrhovéému mu hardware.hardware.



SoftwareSoftware

Software predstavuje sSoftware predstavuje súúbory zbory záákonov, konov, 
legislatlegislatíív, predpisov, nariadenv, predpisov, nariadeníí aa politpolitíík.k.



Operačný systémOperačný systém

OperaOperaččný systný systéém predstavuje politiky m predstavuje politiky 
zabezpezabezpeččujujúúce chod jednotlivých ekonomce chod jednotlivých ekonomíík. k. 
FriedmanFriedman rozderozdeľľuje tento operauje tento operaččný systný systéém podm podľľa a 
vyspelosti jednotlivých ekonomvyspelosti jednotlivých ekonomíík na:k na:

�� DOS DOS CapitalCapital 1.0 1.0 –– 4.0 4.0 

�� DOS DOS CapitalCapital 5.0 5.0 
��

DOS DOS CapitalCapital 6.0 6.0 -- DOS kapitDOS kapitáál 6.0 l 6.0 –– predstavuje predstavuje 
liberalizovanliberalizovanéé ekonomiky plus Zlatekonomiky plus Zlatúú zvieraciu kazajkuzvieraciu kazajku



DOS DOS CapitalCapital 1.0 1.0 –– 4.04.0

�� DOS DOS CapitalCapital 1.0 1.0 –– 4.0 4.0 -- DOS kapitDOS kapitáál 1.0 l 1.0 –– 4.0 4.0 –– predstavuje predstavuje 
najprimitnajprimitíívnejvnejššiu formu fungovania kapitalistickiu formu fungovania kapitalistickéého systho systéému.mu.

�� DOS DOS CapitalCapital 5.0  5.0  -- DOS kapitDOS kapitáál 5.0 l 5.0 –– predstavuje vepredstavuje veľľkkéé
priemyselnpriemyselnéé kapitalistickkapitalistickéé systsystéémy.my.

�� DOS DOS CapitalCapital 6.0 6.0 -- DOS kapitDOS kapitáál 6.0 l 6.0 –– predstavuje predstavuje 
liberalizovanliberalizovanéé ekonomiky plus Zlatekonomiky plus Zlatúú zvieraciu kazajku.zvieraciu kazajku.



GlobalúciaGlobalúcia

GlobalGlobalúúciacia znamenznamenáá revolrevolúúciu zvonku ciu zvonku 
vyvolanvyvolanúú nnúútenou adapttenou adaptááciou na meniaci sa ciou na meniaci sa 
globglobáálny systlny systéém, am, a teda prechod kteda prechod k vyvyššíšším m 
formformáám DOS kapitm DOS kapitáálu, hardware alu, hardware a software software 
plus demokratizplus demokratizááciecie informinformááciciíí, technol, technolóógie gie 
aa financifinanciíí. Jednotliv. Jednotlivíí hrhrááčči sa sa tu potom i sa sa tu potom 
rozderozdeľľujujúú na tvorcov ana tvorcov a adaptadaptéérov, teda na rov, teda na 
tých, ktorý nový systtých, ktorý nový systéém tvoria am tvoria a na tých, na tých, 
ktorktoríí sa na nový systsa na nový systéém adaptujm adaptujúú. . 



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� 1.1. PPáád d BerlinskBerlinsk ééhoho mmúúru aru a nnáástup Windowstup Window ss
�� 2.2. Uvedenie prehliadaUvedenie prehliada čča a NetscapeNetscape na trh na trh 
�� 3.3. Work FlowWork Flow Software Software 
�� 4.4. OpenOpen --Sourcing Sourcing 
�� 5.5. Outsourcing Outsourcing 
�� 6.6. OffshoringOffshoring
�� 7.7. SupplySupply --Chaining Chaining 
�� 8.      8.      InsourcingInsourcing
�� 9. 9. InIn--Forming Forming 
�� 10.    10.    BezdrôtovosBezdrôtovos ťť



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� PPáád d BerlinskBerlinskééhoho mmúúru aru a nnáástup stup 
Windows Windows –– posun smerom kposun smerom k demokracii demokracii 
aa slobodným trhomslobodným trhom –– prechod sveta k prechod sveta k 
otvoreným systémom a možnosť otvoreným systémom a možnosť 
napojenia sa pre každého.napojenia sa pre každého.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� Uvedenie prehliadača Uvedenie prehliadača NetscapeNetscape na trh na trh ––
prvý masovo používaný prehliadač prvý masovo používaný prehliadač ––
spôsobil masívne investície do optických spôsobil masívne investície do optických 
vlákien vlákien –– odštartoval novú etapu odštartoval novú etapu 
informačnej spoločnosti plus nové informačnej spoločnosti plus nové 
technologické postupy plus nové trhy a technologické postupy plus nové trhy a 
nové priestory.nové priestory.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� Work FlowWork Flow Software Software –– rýchlejrýchlej ššia aia a uužžššia ia 
koordinkoordin áácia medzi vzdialenými cia medzi vzdialenými 
zamestnancami zamestnancami –– PayPalPayPal –– systém systém 
transférutransféru peňazípeňazí, VPN, VPN –– virtual privatevirtual private
networknetwork –– nové možnosti organiza čnej nové možnosti organiza čnej 
zmeny zmeny –– dôraz na procesy.dôraz na procesy.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� OpenOpen --SourcingSourcing –– samoorganizujsamoorganizuj úúcece sa sa 
komunity odkomunity od šštartovali revoltartovali revol úúciu ciu 
spoluprspolupr áácece –– otvorené priestory, otvorené otvorené priestory, otvorené 
zdroje, otvorené trhy zdroje, otvorené trhy –– konkuren čný konkuren čný 
model model –– zisky z iných aktivít ako tradi čnezisky z iných aktivít ako tradi čne--
LinuxLinux ,, blogyblogy , , wikipediawikipedia a pod.a pod.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� OutsourcingOutsourcing –– migrmigr áácia obchodných cia obchodných 
funkcifunkci íí do Indie do Indie –– ššetretr íí peniaze peniaze 
aa ekonomiky Tretieho svetaekonomiky Tretieho sveta ––
reštrukturalizácia globálnej ekonomiky.reštrukturalizácia globálnej ekonomiky.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� OffshoringOffshoring –– zmluvnzmluvnáá výroba vytiahla výroba vytiahla 
ČČíínu na ekonomicknu na ekonomickéé výslnievýslnie –– ďalšie ďalšie 
zmenšenie sveta zmenšenie sveta –– reštrukturalizácia reštrukturalizácia 
globálnej ekonomiky.globálnej ekonomiky.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� SupplySupply--ChainingChaining –– mohutnmohutnéé siete siete 
zzáásobovasobovaččov, predajcov aov, predajcov a zzáákaznkaznííkov zvýkov zvýššili ili 
obchodnobchodnúú efektefektíívnosvnosťť –– WalWal--MartMart –– siete siete ––
sieťové štruktúry sieťové štruktúry –– sieťová ekonomika sieťová ekonomika ––
siesie´́tová tová spoločnosť spoločnosť –– sieťová civilizácia.sieťová civilizácia.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� Insourcing Insourcing –– logisticklogistickéé gigantygiganty prevzali prevzali 
kontrolu zkontrolu záákaznkaznííckych zckych záásobovacsobovacíích ch 
rereťťazcov umoazcov umožňžňujujúúcich malým rodinným cich malým rodinným 
obchodom staobchodom staťť sa globsa globáálnymi lnymi –– UPS, UPS, 
FedExFedEx..



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� InIn--FormingForming –– kakažždý môdý môžže vyue využžiiťť
Internet ako osobnInternet ako osobnúú zzáásobovaciu siesobovaciu sieťť ––
rereťťazec azec –– znalostznalostíí –– GoGoooglegle –– inin--
formatizácia formatizácia –– inin--formaćná formaćná spoločnosť.spoločnosť.



10 síl splošťujúcich svet10 síl splošťujúcich svet

�� BezdrôtovosBezdrôtovosťť –– bezdrôtovbezdrôtovéé technoltechnolóógie gie 
podporujpodporujúú spoluprspolupráácu, robiac ju cu, robiac ju 
mobilnou amobilnou a osobnouosobnou –– sieť sieť –– pavučina pavučina ––
tkanivo.tkanivo.



Svet je plochýSvet je plochý

Sily splošťujúce svet Sily splošťujúce svet –– iná forma iná forma 
megatrendov megatrendov –– kvalitatívne pretváranie kvalitatívne pretváranie 
ekonomiky a spoločnosti ekonomiky a spoločnosti –– obrátenie obrátenie 
civilizácie do vnútra. civilizácie do vnútra. 



Svet je plochýSvet je plochý

Vytvorenie nového globálneho hracieho Vytvorenie nového globálneho hracieho 
poľa  prostredníctvom poľa  prostredníctvom WebuWebu
umožňujúceho spoluprácu umožňujúceho spoluprácu –– zdieľanie zdieľanie 
znalosti a práce znalosti a práce –– toto hracie pole je toto hracie pole je 
otvorené prakticky pre každého otvorené prakticky pre každého 
kdekoľvek na svete.kdekoľvek na svete.



Trojitá konvergenciaTrojitá konvergencia

�� Noví hráčiNoví hráči
�� Nové hracie poleNové hracie pole
�� Nové procesy Nové procesy 



Nové nástrojeNové nástroje

�� Nové nástroje spolupráce a prístupu Nové nástroje spolupráce a prístupu ––
nová generácia inovácií bude prichádzať nová generácia inovácií bude prichádzať 
z celej planetárnej plochy.z celej planetárnej plochy.

�� Svet bude jednoduchší ako kedykoľvek Svet bude jednoduchší ako kedykoľvek 
predtým.predtým.



ŠŠesť pravidiel plochého svetaesť pravidiel plochého sveta

1.1. Nesnaž sa budovať múry Nesnaž sa budovať múry –– hľadaj vo vnútri.hľadaj vo vnútri.
2.2. Malé bude konať veľké použitím nástrojov spolupráce pre Malé bude konať veľké použitím nástrojov spolupráce pre 

zvýšenie rýchlosti, rozsahu, hĺbky a šírky.zvýšenie rýchlosti, rozsahu, hĺbky a šírky.
3.3. Veľké bude konať malé Veľké bude konať malé –– veľké spoločnosti budú konať malé veľké spoločnosti budú konať malé 

aby umožnili zákazníkom byť veľkými.aby umožnili zákazníkom byť veľkými.
4.4. Najlepšie spoločnosti sú najlepší spolupracovníci. Žiadna firma Najlepšie spoločnosti sú najlepší spolupracovníci. Žiadna firma 

nemôže konať osamotene.nemôže konať osamotene.
5.5. Najlepšie firmy ostanú zdravé prostredníctvom pravidelnej Najlepšie firmy ostanú zdravé prostredníctvom pravidelnej 

rontgenovejrontgenovej prehliadky a predaja výsledkov zákazníkom.prehliadky a predaja výsledkov zákazníkom.
6.6. Najlepšie spoločnosti Najlepšie spoločnosti outsourcuju outsourcuju aby vyhrali, nie aby sa aby vyhrali, nie aby sa 

scvrkávali scvrkávali –– získavajú väčší trh, viac rastú, získavajú väčší trh, viac rastú, inovujúinovujú rýchlejšie a rýchlejšie a 
lacnejšie a najímajú viac a rozdielnejších špecialistov.  lacnejšie a najímajú viac a rozdielnejších špecialistov.  



Nové civilizačné konceptyNové civilizačné koncepty

Nové civilizačné koncepty Nové civilizačné koncepty 
= = 

Nové mapy Nové mapy civilzáciecivilzácie..



Nové mapy civilizácieNové mapy civilizácie

Sploštený svet Sploštený svet –– Thomas Thomas L. L. FriedmanFriedman
Jadro a medzera Jadro a medzera –– Thomas Thomas P. M. P. M. BarnettBarnett
Trhový štát Trhový štát –– Philip BobbittPhilip Bobbitt
Globálna Globálna anglosféra anglosféra –– James BennettJames Bennett
Špirálovitá dynamika Špirálovitá dynamika –– Don Don BeckBeck
Vedomá technológia Vedomá technológia –– Jerome Jerome C.C. GlennGlenn



ĎĎakujem za  pozornosť !akujem za  pozornosť !


