
„Súčasnú ľudskú civilizáciu sprevádza globálna kríza a neistota. Kto môže a má priniesť 

zmenu tejto krízy? Politici, vlastníci najväčšej časti majetku a finančných prostriedkov, 

predstavitelia vedy a vzdelania, cirkev? Viacerí z nás si kladú túto otázku. Dokážu tí, čo sú pri 

moci v globálne mocenskom prostredí v jednotlivých krajinách vyriešiť problémy súčasnej 

krízy? Mnohí ľudia sa domnievajú, že áno.“ 

Ján Porvazník, 1999 

Americký vedec a odborník T. R. Kiosaki tvrdí, že nie. „Ako môžu vyriešiť problémy 

súčasnej globálnej krízy ľudia a organizácie, ktorí ju spôsobili, profitujú z nej a sú stále pri 

moci? Navyše, táto kríza narastá, nevzdaľuje sa, ako sa niektorí domnievajú.“ 

T. R. Kiosaki, 2014 

Rozdiely medzi bohatými a chudobnými ľuďmi v dôsledku globálnej krízy sa neustále 

zväčšujú. „Priekopa medzi majetnými a nemajetnými je čoraz hlbšia. Dolná polovica ľudstva 

(viac ako 3 miliardy ľudí) vlastní približne toľko ako 85 najbohatších ľudí na svete.“ 

Zygmut Bauman, 2017 

„V súčasnosti sú tri reakcie na globálnu nespokojnosť. Prvá predpokladá, že chudobní budú 

postupne profitovať zo zväčšujúceho sa majetku boháčov. Druhá tvrdí, že pracovné miesta vo 

výrobe sú celosvetovo na ústupe, jednoducho preto, že rast produktivity predbehol rast 

dopytu. Pracovných miest bude menej a budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu. Aj tento prístup 

je odsúdený na zánik, takže len prehĺbi nespokojnosť obetí. Tretí prístup je založený na 

sociálnej ochrane bez protekcionalizmu, čo je prístup mnohých severských krajín ..., ktoré sú 

hlboko demokratické spoločnosti, takže vedia, že ak väčšina pracujúcich nebude brať 

globalizáciu ako prospešnú aj pre seba, neudržia ju. A boháči v týchto štátoch uznali, že ak 

bude globalizácia fungovať tak, ako by mala, bude dosť prospechu pre všetkých.“ 

Joseph E. Stiglitz, 2017 

„Zodpovednejšie, kvalitnejšie, ľudsky plnšie sa dokážu postarať o menej spôsobilých, 

chudobnejších ľudí len celostne kompetentní predstavitelia vládnych inštitúcií. Predstavitelia, 

ktorí budú spravovať krajinu nie ako „demokraticky“ zvolení kandidáti, ale ako vodcovia 

a manažéri, ktorí na spravovanie krajiny boli vybraní po ohodnotení miery (úrovne) ich 

celostnej líderskej a manažérskej kompetentnosti.“ 

Ján Porvazník, 2016 

„Dobrá vedecká teória pri riešení krízových problémov globálneho prostredia musí 

predpokladať niečo úplne nové, čo nikomu predtým nenapadlo.“ 

Lee Smolin, 2009 
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