TABELE
Zsumowane wyniki rankingów dla trzech charakterystyk zagrożeń
w poszczególnych kategoriach wiekowych
Kategoria wiekowa 16-19 lat
Zagrożenia Globalne
Degradacja środowiska natural1 nego oraz negatywne skutki
zmian klimatycznych;

Zagrożenia dla Europy

Zagrożenia dla Polski

Konsekwencje starzenia się spoNegatywne konsekwencje zmian
łeczeństwa europejskiego (ekodemograficznych. Starzenie się
4,06
3,78
nomiczne, społeczne, kulturowospołeczeństwa i emigracja młopolityczne);
dych, trwała oraz sezonowa;

3,67

Zagrożenia związane z pogłębiaNarastające zagrożenia bezpieniem się procesów integracyjBrak konsekwencji w reformowaczeństwa światowego: terronych w Unii Europejskiej, a
niu sfery publicznej, zwłaszcza w
2 ryzm, wojny lokalne, państwa
3,71 umacnianiem państw suweren3,54
3,59
zakresie ochrony zdrowia oraz szeupadłe, walka o opanowanie cynych, przy jednoczesnej tendenroko rozumianej edukacji;
berprzestrzeni;
cji do poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Stopniowa marginalizacja ekonomiczna Europy w skali światoGroźba i zaczątki wojen religijNiski poziom klasy politycznej
3
3,54 wej. Przesuwanie ośrodka domi- 3,37
3,37
nych;
oraz kapitału społecznego;
nacji ekonomicznej i demograficznej do Azji;
Narastające zróżnicowanie ekonoNarastające zagrożenia związane
Marnotrawstwo podstawowych
miczne i społeczne. Hierarchicz4
3,49 z tworzeniem się społeczeństw
3,30
3,27
zasobów: pracy i surowców;
ność bogactwa i egalitaryzm
wielokulturowych;
biedy;
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Zsumowane wyniki rankingów dla trzech charakterystyk zagrożeń w poszczególnych kategoriach wiekowych
Szybki wzrost zróżnicowania
Wzrastający brak bezpieczeńdochodowego w skali światowej
stwa w skali europejskiej ( terro5
3,40
oraz ubóstwa jako trwałego zjaryzm, mafie międzynarodowe,
wiska.
raje podatkowe itd.);
Różnicowanie dochodowe i spoBrak ładu światowego o charakłeczne w skali kontynentu, oraz
6 terze ekonomicznym i politycz- 3,19
w obrębie poszczególnych pańnym;
stw;
Zróżnicowanie polityczno-ekoSprzeczność między procesami
nomiczne, jako narastająca
7 globalizacji a interesem państw 3,05
sprzeczność wewnątrz kontynensuwerenno-narodowych;
talna;
Kryzys demokracji obywatelRywalizacja między starymi a
skiej, i przekształcanie jej w de8 nowymi mocarstwami ekono3,05 mokrację biurokratyczną, jako
micznymi;
jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;
Sprzeczność między wzrostem
Degradacja przestrzeni publiczgospodarczym a rozwojem jako9 nej w skali światowej, a także w 3,02
ściowym. Problem modelu czy
państwach suwerennych;
modeli ekonomicznych;
Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia się
10
pełzającej III wojny światowej
w rzeczywistą;

2,94

Destrukcja przestrzeni publicznej;
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Brak wyraźnego rozgraniczenia
3,29 politycznego, między sacrum a
profanum.

3,24

Niedokończona modernizacja eko3,27 nomiczna. Hybrydowość modelu 3,06
ekonomicznego;
Niechęć i wrogość do „innego”,
zarówno na poziomie krajowym,
3,21
2,98
jak i w stosunku do państw ościennych;
Zagrożenia bezpieczeństwa naro3,17 dowego: zewnętrzne oraz wewnętrzne;

2,90

Dominacja interesu bieżącego pań3,13 stwa nad długofalową jego wizją
2,90
rozwojową;
Brak nowoczesnej strukturalizacji
społecznej, jako efekt braku
2,68 ukształtowanej klasy średniej w
XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

2,89

ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
Potencjalne możliwości rozpadu
Szybkość zmian techniczno-spoUnii Europejskiej, a także strefy
łecznych, a ograniczone możli11
2,60 Euro, w związku narastającymi
wości dostosowania się do nich
nacjonalizmami i separatyczłowieka;
zmami;

Permanentny spór wewnątrz-kultu2,22 rowy, przejawiający się m.in. w
2,63
braku zdolności do kompromisu;

Kategoria wiekowa 20-29 lat
Zagrożenia globalne
Zagrożenia dla Europy
Zagrożenia dla Polski
Szybki wzrost zróżnicowania doKonsekwencje starzenia się spoNegatywne konsekwencje zmian
chodowego w skali światowej
łeczeństwa europejskiego (ekonodemograficznych. Starzenie się
1
3,46
3,52
3,92
oraz ubóstwa jako trwałego zjamiczne, społeczne, kulturowo-pospołeczeństwa i emigracja młowiska.
lityczne);
dych, trwała oraz sezonowa;
Brak konsekwencji w reformowaNarastające zagrożenia związane
Marnotrawstwo podstawowych
niu sfery publicznej, zwłaszcza w
2
3,44 z tworzeniem się społeczeństw
3,43
3,65
zasobów: pracy i surowców;
zakresie ochrony zdrowia oraz
wielokulturowych;
szeroko rozumianej edukacji;
Degradacja środowiska natural3 nego oraz negatywne skutki
zmian klimatycznych;

Różnicowanie dochodowe i spoZagrożenia bezpieczeństwa naro3,35 łeczne w skali kontynentu, oraz w 3,30 dowego: zewnętrzne oraz we3,21
obrębie poszczególnych państw;
wnętrzne;

Groźba i zaczątki wojen religij4
nych;

Wzrastający brak bezpieczeństwa
w skali europejskiej ( terroryzm,
Niski poziom klasy politycznej
3,33
3,08
mafie międzynarodowe, raje pooraz kapitału społecznego;
datkowe itd.);
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3,21

Zsumowane wyniki rankingów dla trzech charakterystyk zagrożeń w poszczególnych kategoriach wiekowych
Narastające zagrożenia bezpieSprzeczność między wzrostem
czeństwa światowego: terroryzm,
gospodarczym a rozwojem jako5 wojny lokalne, państwa upadłe, 3,21
ściowym. Problem modelu czy
walka o opanowanie cyberprzemodeli ekonomicznych;
strzeni;
Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych
Rywalizacja między starymi a
w Unii Europejskiej, a umacnia6 nowymi mocarstwami ekono3,19 niem państw suwerennych, przy
micznymi;
jednoczesnej tendencji do poszerzania obszaru integracyjnego
UE.
Kryzys demokracji obywatelBrak ładu światowego o charakskiej, i przekształcanie jej w de7 terze ekonomicznym i politycz- 3,10 mokrację biurokratyczną, jako jenym;
den z przejawów kryzysu modelu
politycznego;
Stopniowa marginalizacja ekonoDegradacja przestrzeni publiczmiczna Europy w skali świato8 nej w skali światowej, a także w 3,10 wej. Przesuwanie ośrodka domipaństwach suwerennych;
nacji ekonomicznej i demograficznej do Azji;
Szybkość zmian techniczno-spoPotencjalne możliwości rozpadu
łecznych, a ograniczone możliUnii Europejskiej, a także strefy
9
3,10
wości dostosowania się do nich
Euro, w związku narastającymi
człowieka;
nacjonalizmami i separatyzmami;
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Niechęć i wrogość do „innego”,
zarówno na poziomie krajowym,
3,06
jak i w stosunku do państw
ościennych;

3,21

Brak nowoczesnej strukturalizacji
społecznej, jako efekt braku
2,98 ukształtowanej klasy średniej w
3,17
XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;
Dominacja interesu bieżącego
2,98 państwa nad długofalową jego
wizją rozwojową;

3,14

Brak wyraźnego rozgraniczenia
2,92 politycznego, między sacrum a
profanum.

3,13

Permanentny spór wewnątrz kulturowy, przejawiający się
2,79
m.in. w braku zdolności do kompromisu;

3,06

ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
Sprzeczność między procesami
10 globalizacji a interesem państw
suwerenno-narodowych;

Narastające zróżnicowanie ekoZróżnicowanie polityczno-ekononomiczne i społeczne. Hierar3,00 miczne, jako narastająca sprzecz- 2,76
3,02
chiczność bogactwa i egalitaryzm
ność wewnątrz kontynentalna;
biedy;

Zagrożenia związane z możliwoNiedokończona modernizacja
ściami przekształcenia się pełza11
2,56 Destrukcja przestrzeni publicznej; 2,54 ekonomiczna. Hybrydowość mo- 2,86
jącej III wojny światowej w rzedelu ekonomicznego;
czywistą;
Kategoria wiekowa 30-49 lat
Zagrożenia globalne
Zagrożenia dla Europy
Zagrożenia dla Polski
Narastające zagrożenia bezpieKonsekwencje starzenia się spoczeństwa światowego: terroryzm,
Dominacja interesu bieżącego
łeczeństwa europejskiego (ekono1 wojny lokalne, państwa upadłe,
4,03
4,22 państwa nad długofalową jego
miczne, społeczne, kulturowo-powalka o opanowanie cyberprzewizją rozwojową;
lityczne);
strzeni;
Stopniowa marginalizacja ekonoSzybki wzrost zróżnicowania doNegatywne konsekwencje zmian
miczna Europy w skali światochodowego w skali światowej
demograficznych. Starzenie się
2
3,97 wej. Przesuwanie ośrodka domi- 3,71
oraz ubóstwa jako trwałego zjaspołeczeństwa i emigracja młonacji ekonomicznej i demograwiska.
dych, trwała oraz sezonowa;
ficznej do Azji;
Brak konsekwencji w reformoDegradacja środowiska naturalRóżnicowanie dochodowe i spowaniu sfery publicznej, zwłasz3 nego oraz negatywne skutki
3,78 łeczne w skali kontynentu, oraz w 3,68 cza w zakresie ochrony zdrowia
zmian klimatycznych;
obrębie poszczególnych państw;
oraz szeroko rozumianej edukacji;
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4,19

4,17

3,98

Zsumowane wyniki rankingów dla trzech charakterystyk zagrożeń w poszczególnych kategoriach wiekowych
Sprzeczność między procesami
4 globalizacji a interesem państw
suwerenno-narodowych;

5

Marnotrawstwo podstawowych
zasobów: pracy i surowców;

6

Groźba i zaczątki wojen religijnych;

Brak ładu światowego o charak7 terze ekonomicznym i politycznym;
Rywalizacja między starymi a
8 nowymi mocarstwami ekonomicznymi;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej w deNiski poziom klasy politycznej
3,56 mokrację biurokratyczną, jako je- 3,56
oraz kapitału społecznego;
den z przejawów kryzysu modelu
politycznego;
Narastające zróżnicowanie ekoNarastające zagrożenia związane
nomiczne i społeczne. Hierar3,51 z tworzeniem się społeczeństw
3,51
chiczność bogactwa i egalitaryzm
wielokulturowych;
biedy;
Sprzeczność między wzrostem
Permanentny spór wewnątrz gospodarczym a rozwojem jakokulturowy, przejawiający się
3,49
3,35
ściowym. Problem modelu czy
m.in. w braku zdolności do kommodeli ekonomicznych;
promisu;
Wzrastający brak bezpieczeństwa
Niedokończona modernizacja
w skali europejskiej ( terroryzm,
3,48
3,27 ekonomiczna. Hybrydowość momafie międzynarodowe, raje podelu ekonomicznego;
datkowe itd.);
Brak nowoczesnej strukturalizacji
Zróżnicowanie polityczno-ekonospołecznej, jako efekt braku
3,37 miczne, jako narastająca sprzecz- 3,1 ukształtowanej klasy średniej w
ność wewnątrz kontynentalna;
XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Degradacja przestrzeni publicznej
Destrukcja przestrzeni publicz9 w skali światowej, a także w pań- 3,33
nej;
stwach suwerennych;
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Brak wyraźnego rozgraniczenia
2,83 politycznego, między sacrum a
profanum.

3,94

3,65

3,3

3,22

3,11

3,11

ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjSzybkość zmian techniczno-spoNiechęć i wrogość do „innego”,
nych w Unii Europejskiej, a
łecznych, a ograniczone możlizarówno na poziomie krajowym,
10
3,19 umacnianiem państw suweren2,57
2,95
wości dostosowania się do nich
jak i w stosunku do państw
nych, przy jednoczesnej tendencji
człowieka;
ościennych;
do poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Zagrożenia związane z możliwoPotencjalne możliwości rozpadu
Zagrożenia bezpieczeństwa narościami przekształcenia się pełzaUnii Europejskiej, a także strefy
11
2,67
2,56 dowego: zewnętrzne oraz we2,84
jącej III wojny światowej w rzeEuro, w związku narastającymi
wnętrzne;
czywistą;
nacjonalizmami i separatyzmami;

kategoria wiekowa 50 – i więcej
Zagrożenia globalne

Zagrożenia dla Europy
Zagrożenia dla Polski
Konsekwencje starzenia się spoSzybki wzrost zróżnicowania dochodowego w skali światowej
łeczeństwa europejskiego (ekoNiski poziom klasy politycznej
1
4,32
4,40
4,41
oraz ubóstwa jako trwałego zjanomiczne, społeczne, kulturowooraz kapitału społecznego;
wiska.
polityczne);
Narastające zagrożenia bezpieRóżnicowanie dochodowe i spoNegatywne konsekwencje zmian
czeństwa światowego: terroryzm,
łeczne w skali kontynentu, oraz
demograficznych. Starzenie się
2 wojny lokalne, państwa upadłe,
4,22
4,26
4,31
w
obrębie
poszczególnych
pańspołeczeństwa
i emigracja młowalka o opanowanie cyberprzestw;
dych, trwała oraz sezonowa;
strzeni;
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Zsumowane wyniki rankingów dla trzech charakterystyk zagrożeń w poszczególnych kategoriach wiekowych
Rywalizacja między starymi a
3 nowymi mocarstwami ekonomicznymi;

Narastające zagrożenia związane
Dominacja interesu bieżącego
4,02 z tworzeniem się społeczeństw
4,23 państwa nad długofalową jego
wielokulturowych;
wizją rozwojową;

Degradacja środowiska natural4 nego oraz negatywne skutki
zmian klimatycznych;

3,96

Szybkość zmian techniczno-społecznych, a ograniczone możli5
wości dostosowania się do nich
człowieka;

3,95

Brak ładu światowego o charak6 terze ekonomicznym i politycznym;

3,84

Sprzeczność między procesami
7 globalizacji a interesem państw
suwerenno-narodowych;

3,84

Marnotrawstwo podstawowych
zasobów: pracy i surowców;

3,65

8

Stopniowa marginalizacja ekonomiczna Europy w skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do Azji;
Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe,
raje podatkowe itd.);
Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej w demokrację biurokratyczną, jako
jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;
Zróżnicowanie polityczno-ekonomiczne, jako narastająca
sprzeczność wewnątrz kontynentalna;
Sprzeczność między wzrostem
gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem modelu czy
modeli ekonomicznych;
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Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej, zwłasz3,93 cza w zakresie ochrony zdrowia
oraz szeroko rozumianej edukacji;
Narastające zróżnicowanie ekonomiczne i społeczne. Hierar3,74
chiczność bogactwa i egalitaryzm biedy;
Brak wyraźnego rozgraniczenia
3,70 politycznego, między sacrum a
profanum.

4,25

3,98

3,94

3,60

Permanentny spór wewnątrz kulturowy, przejawiający się
3,56
3,53
m.in. w braku zdolności do kompromisu;
Niedokończona modernizacja
3,43 ekonomiczna. Hybrydowość mo- 3,47
delu ekonomicznego;

ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjNiechęć i wrogość do „innego”,
Degradacja przestrzeni publicznych w Unii Europejskiej, a
zarówno na poziomie krajowym,
9 nej w skali światowej, a także w 3,41 umacnianiem państw suweren3,43
3,36
jak i w stosunku do państw
państwach suwerennych;
nych, przy jednoczesnej tendenościennych;
cji do poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt braku
Groźba i zaczątki wojen religijDestrukcja przestrzeni publicz10
3,32
3,30 ukształtowanej klasy średniej w 3,16
nych;
nej;
XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;
Potencjalne możliwości rozpadu
Zagrożenia związane z możliwoUnii Europejskiej, a także strefy
Zagrożenia bezpieczeństwa narościami przekształcenia się pełza11
2,81 Euro, w związku narastającymi
3,27 dowego: zewnętrzne oraz we3,07
jącej III wojny światowej w rzenacjonalizmami i separatywnętrzne;
czywistą;
zmami;
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RANKING W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
1.

WEDŁUG PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Zagrożenia globalne
wiek 16-19 lat

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat

wiek 50 - i więcej lat

Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego:
terroryzm, wojny lokalne,
państwa upadłe, walka o
opanowanie cyberprzestrzeni;

Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego:
terroryzm, wojny lokalne,
państwa upadłe, walka o
opanowanie cyberprzestrzeni;

1

Degradacja środowiska naturalnego oraz negatywne
skutki zmian klimatycznych;

Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

2

Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego:
terroryzm, wojny lokalne,
państwa upadłe, walka o
opanowanie cyberprzestrzeni;

Szybki wzrost zróżnicowania
Degradacja środowiska natudochodowego w skali świaralnego oraz negatywne
towej oraz ubóstwa jako
skutki zmian klimatycznych;
trwałego zjawiska.

3

4

Szybki wzrost zróżnicowaDegradacja środowiska natuGroźba i zaczątki wojen renia dochodowego w skali
ralnego oraz negatywne
ligijnych;
światowej oraz ubóstwa jako
skutki zmian klimatycznych;
trwałego zjawiska.
Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego:
Marnotrawstwo podstawoterroryzm, wojny lokalne,
Groźba i zaczątki wojen reliwych zasobów: pracy i sugijnych;
państwa upadłe, walka o
rowców;
opanowanie cyberprzestrzeni;
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Szybki wzrost zróżnicowania dochodowego w skali
światowej oraz ubóstwa jako
trwałego zjawiska.
Rywalizacja między starymi
a nowymi mocarstwami ekonomicznymi;
Degradacja środowiska naturalnego oraz negatywne
skutki zmian klimatycznych;

ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU

5

6

Szybki wzrost zróżnicowania dochodowego w skali
światowej oraz ubóstwa
jako trwałego zjawiska.
Sprzeczność między procesami globalizacji a interesem państw suwerenno-narodowych;

Rywalizacja między starymi Brak ładu światowego o cha- Brak ładu światowego o
a nowymi mocarstwami eko- rakterze ekonomicznym i
charakterze ekonomicznym
nomicznymi;
politycznym;
i politycznym;

7

Rywalizacja między starymi a nowymi mocarstwami ekonomicznymi;

Szybkość zmian technicznospołecznych, a ograniczone
możliwości dostosowania się
do nich człowieka;

8

Degradacja przestrzeni publicznej w skali światowej,
a także w państwach suwerennych;

Brak ładu światowego o charakterze ekonomicznym i politycznym;

9

10

Sprzeczność między procesami globalizacji a interesem
państw suwerenno-narodowych;
Szybkość zmian technicznoRywalizacja między starymi
społecznych, a ograniczone
a nowymi mocarstwami ekomożliwości dostosowania się
nomicznymi;
do nich człowieka;
Degradacja przestrzeni puMarnotrawstwo podstawoblicznej w skali światowej,
wych zasobów: pracy i sua także w państwach suwerowców;
rennych;
Sprzeczność między procesami globalizacji a interesem Groźba i zaczątki wojen relipaństw suwerenno-narodo- gijnych;
wych;

Marnotrawstwo podstawoGroźba i zaczątki wojen reliwych zasobów: pracy i sugijnych;
rowców;

Degradacja przestrzeni puBrak ładu światowego o
blicznej w skali światowej, a
charakterze ekonomicznym
także w państwach suwereni politycznym;
nych;
Zagrożenia związane z
Sprzeczność między procemożliwościami przekształsami globalizacji a interesem
cenia się pełzającej III
państw suwerenno-narodowojny światowej w rzeczywych;
wistą;
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Szybkość zmian technicznospołecznych, a ograniczone
możliwości dostosowania się
do nich człowieka;

Degradacja przestrzeni publicznej w skali światowej, a
także w państwach suwerennych;

Ranking w poszczególnych kategoriach

11

Szybkość zmian techniczno-społecznych, a ograniczone możliwości dostosowania się do nich człowieka;
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Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny
światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny
światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia dla Europy
wiek 16-19 lat

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat

wiek 50 - i więcej lat

1

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego (ekonomiczne, społeczne, kulturowo-polityczne);

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego
(ekonomiczne, społeczne,
kulturowo-polityczne);

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego
(ekonomiczne, społeczne,
kulturowo-polityczne);

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego
(ekonomiczne, społeczne,
kulturowo-polityczne);

2

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie
międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w skali
światowej. Przesuwanie
ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do
Azji;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w skali
światowej. Przesuwanie
ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do
Azji;

3

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem
państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
poszerzania obszaru integracyjnego UE.

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe, raje podatkowe itd.);
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4

5

6

7

8

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w
skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej
do Azji;
Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem modelu czy modeli
ekonomicznych;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem modelu czy modeli
ekonomicznych;

Sprzeczność między wzroZróżnicowanie politycznostem gospodarczym a rozwoekonomiczne, jako narastajem jakościowym. Problem
jąca sprzeczność wewnątrz
modelu czy modeli ekonokontynentalna;
micznych;
Kryzys demokracji obywaSprzeczność między wzrotelskiej, i przekształcanie jej
stem gospodarczym a rozw demokrację biurokrawojem jakościowym. Protyczną, jako jeden z przejablem modelu czy modeli
wów kryzysu modelu poliekonomicznych;
tycznego;
Stopniowa marginalizacja
Narastające zagrożenia
ekonomiczna Europy w skali
związane z tworzeniem się światowej. Przesuwanie
społeczeństw wielokulturo- ośrodka dominacji ekonowych;
micznej i demograficznej do
Azji;
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Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów inRóżnicowanie dochodowe i tegracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem pań- Destrukcja przestrzeni puspołeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie postw suwerennych, przy jed- blicznej;
noczesnej tendencji do poszczególnych państw;
szerzania obszaru integracyjnego UE.
Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów inPotencjalne możliwości roztegracyjnych w Unii Europadu Unii Europejskiej, a
Destrukcja przestrzeni pupejskiej, a umacnianiem
także strefy Euro, w związku
blicznej;
państw suwerennych, przy
narastającymi nacjonalijednoczesnej tendencji do
zmami i separatyzmami;
poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Potencjalne możliwości
Potencjalne możliwości rozrozpadu Unii Europejskiej,
padu Unii Europejskiej, a
a także strefy Euro, w
Destrukcja przestrzeni putakże strefy Euro, w związku
związku narastającymi na- blicznej;
narastającymi nacjonalicjonalizmami i separatyzmami i separatyzmami;
zmami;

135

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem
państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
poszerzania obszaru integracyjnego UE.

Destrukcja przestrzeni publicznej;

Potencjalne możliwości rozpadu Unii Europejskiej, a
także strefy Euro, w związku
narastającymi nacjonalizmami i separatyzmami;
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Zagrożenia dla Polski

1

2

3

wiek 16-19 lat

wiek 20-29 lat

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Starzenie się społeczeństwa
i emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;
Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa i
emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;
Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

wiek 30-49 lat

Narastające zróżnicowanie
Zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomiczne i społeczne.
narodowego: zewnętrzne
Hierarchiczność bogactwa i
oraz wewnętrzne;
egalitaryzm biedy;

wiek 50 - i więcej lat

Dominacja interesu bieżąNiski poziom klasy polityczcego państwa nad długofanej oraz kapitału społeczlową jego wizją rozwojową; nego;
Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Dominacja interesu bieżąStarzenie się społeczeństwa i cego państwa nad długofaemigracja młodych, trwała
lową jego wizją rozwojową;
oraz sezonowa;
Negatywne konsekwencje
Niski poziom klasy politycz- zmian demograficznych.
nej oraz kapitału społeczStarzenie się społeczeństwa i
nego;
emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

4

Brak wyraźnego rozgraniczenia politycznego, między sacrum a profanum.

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

5

Niski poziom klasy politycznej oraz kapitału społecznego;

Narastające zróżnicowanie
Niski poziom klasy polityczekonomiczne i społeczne.
nej oraz kapitału społeczHierarchiczność bogactwa i
nego;
egalitaryzm biedy;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;
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6

Narastające zróżnicowanie
Zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomiczne i społeczne.
narodowego: zewnętrzne
Hierarchiczność bogactwa i
oraz wewnętrzne;
egalitaryzm biedy;

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;

7

Niedokończona modernizaDominacja interesu bieżącja ekonomiczna. Hybrydocego państwa nad długofawość modelu ekonomiczlową jego wizją rozwojową;
nego;

Permanentny spór wewnątrz
- kulturowy, przejawiający
się m.in. w braku zdolności
do kompromisu;

Permanentny spór wewnątrz
- kulturowy, przejawiający
się m.in. w braku zdolności
do kompromisu;

8

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako
efekt braku ukształtowanej
klasy średniej w XIX w.
oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
Brak wyraźnego rozgranibraku ukształtowanej klasy
czenia politycznego, między
średniej w XIX w. oraz półsacrum a profanum.
wiekowego panowania socjalizmu;

9

Dominacja interesu bieżą- Brak wyraźnego rozgranicego państwa nad długofa- czenia politycznego, między
lową jego wizją rozwojową; sacrum a profanum.

10

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie krajowym, jak i w stosunku do państw ościennych;

11

Permanentny spór wewnątrz - kulturowy, przejawiający się m.in. w braku
zdolności do kompromisu;

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie
krajowym, jak i w stosunku
do państw ościennych;

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;

Niechęć i wrogość do „inBrak wyraźnego rozgraninego”, zarówno na poziomie
czenia politycznego, między
krajowym, jak i w stosunku
sacrum a profanum.
do państw ościennych;
Brak nowoczesnej strukturaNiechęć i wrogość do „inlizacji społecznej, jako efekt
nego”, zarówno na poziomie braku ukształtowanej klasy
krajowym, jak i w stosunku średniej w XIX w. oraz półdo państw ościennych;
wiekowego panowania socjalizmu;

Permanentny spór wewnątrz
Zagrożenia bezpieczeństwa
- kulturowy, przejawiający
narodowego: zewnętrzne
się m.in. w braku zdolności
oraz wewnętrzne;
do kompromisu;
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Zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego: zewnętrzne
oraz wewnętrzne;
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Zagrożenia globalne
wiek 16-19 lat

1

2

3

4

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat
Narastające zagrożenia bezDegradacja środowiska napieczeństwa światowego:
Marnotrawstwo podstawoturalnego oraz negatywne
terroryzm, wojny lokalne,
wych zasobów: pracy i surowskutki zmian klimatyczpaństwa upadłe, walka o
ców;
nych;
opanowanie cyberprzestrzeni;
Narastające zagrożenia
bezpieczeństwa światoSzybki wzrost zróżnicowania Szybki wzrost zróżnicowawego: terroryzm, wojny
dochodowego w skali świato- nia dochodowego w skali
lokalne, państwa upadłe,
wej oraz ubóstwa jako trwaświatowej oraz ubóstwa jako
walka o opanowanie cyłego zjawiska.
trwałego zjawiska.
berprzestrzeni;
Marnotrawstwo podstawo- Degradacja środowiska natu- Degradacja środowiska nawych zasobów: pracy i su- ralnego oraz negatywne skutki turalnego oraz negatywne
rowców;
zmian klimatycznych;
skutki zmian klimatycznych;
Narastające zagrożenia bezSzybki wzrost zróżnicowapieczeństwa światowego: ternia dochodowego w skali
roryzm, wojny lokalne, pańświatowej oraz ubóstwa
stwa upadłe, walka o opanojako trwałego zjawiska.
wanie cyberprzestrzeni;
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Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

wiek 50 - i więcej lat
Szybki wzrost zróżnicowania dochodowego w skali
światowej oraz ubóstwa jako
trwałego zjawiska.
Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego:
terroryzm, wojny lokalne,
państwa upadłe, walka o
opanowanie cyberprzestrzeni;
Brak ładu światowego o
charakterze ekonomicznym i
politycznym;
Degradacja środowiska naturalnego oraz negatywne
skutki zmian klimatycznych;

Ranking w poszczególnych kategoriach

5

6

7

8

9

10
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Szybkość zmian technicznoBrak ładu światowego o
społecznych, a ograniczone
charakterze ekonomicznym i
możliwości dostosowania
politycznym;
się do nich człowieka;
Degradacja przestrzeni puSprzeczność między proceRywalizacja między starymi a
Rywalizacja między starymi
blicznej w skali światowej,
sami globalizacji a interenowymi mocarstwami ekonoa nowymi mocarstwami
a także w państwach suwesem państw suwerenno-namicznymi;
ekonomicznymi;
rennych;
rodowych;
Degradacja przestrzeni puSprzeczność między proceBrak ładu światowego o
blicznej w skali światowej, a Groźba i zaczątki wojen re- sami globalizacji a interecharakterze ekonomicztakże w państwach suweren- ligijnych;
sem państw suwerenno-nanym i politycznym;
nych;
rodowych;
Zagrożenia związane z
możliwościami przekształ- Brak ładu światowego o cha- Rywalizacja między starymi Marnotrawstwo podstawocenia się pełzającej III
rakterze ekonomicznym i po- a nowymi mocarstwami
wych zasobów: pracy i suwojny światowej w rzeczy- litycznym;
ekonomicznymi;
rowców;
wistą;
Sprzeczność między pro- Szybkość zmian techniczno- Degradacja przestrzeni pu- Degradacja przestrzeni pucesami globalizacji a inte- społecznych, a ograniczone
blicznej w skali światowej, a blicznej w skali światowej, a
resem państw suwerenno- możliwości dostosowania się także w państwach suweren- także w państwach suwerennarodowych;
do nich człowieka;
nych;
nych;
Groźba i zaczątki wojen
religijnych;

Groźba i zaczątki wojen religijnych;

Rywalizacja między starymi a nowymi mocarstwami ekonomicznymi;

Sprzeczność między procesami globalizacji a interesem
państw suwerenno-narodowych;
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Szybkość zmian technicznospołecznych, a ograniczone Groźba i zaczątki wojen remożliwości dostosowania
ligijnych;
się do nich człowieka;
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11

Szybkość zmian techniczno-społecznych, a
ograniczone możliwości
dostosowania się do nich
człowieka;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia się
pełzającej III wojny światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny
światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny
światowej w rzeczywistą;

Zagrożenia dla Europy

1

2

3

wiek 16-19 lat
Konsekwencje starzenia
się społeczeństwa europejskiego (ekonomiczne, społeczne, kulturowo-polityczne);
Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów
integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem
państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
poszerzania obszaru integracyjnego UE.

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat
Konsekwencje starzenia się
Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejspołeczeństwa europejskiego
skiego (ekonomiczne, spo(ekonomiczne, społeczne, kulłeczne, kulturowo-politurowo-polityczne);
tyczne);

Narastające zagrożenia związane z tworzeniem się społeczeństw wielokulturowych;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Różnicowanie dochodowe
i społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu,
oraz w obrębie poszczególnych państw;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego (ekonomiczne, społeczne, kulturowo-polityczne);
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wiek 50 - i więcej lat
Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Ranking w poszczególnych kategoriach
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4

Sprzeczność między wzroNarastające zagrożenia
stem gospodarczym a rozwozwiązane z tworzeniem się
jem jakościowym. Problem
społeczeństw wielokultumodelu czy modeli ekonorowych;
micznych;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w
skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej
do Azji;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w
skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej
do Azji;

5

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w
skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do Azji;

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej,
a umacnianiem państw suwerennych, przy jednoczesnej
tendencji do poszerzania obszaru integracyjnego UE.

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

6

Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem modelu czy modeli
ekonomicznych;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej w
demokrację biurokratyczną,
jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

7

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Sprzeczność między wzroWzrastający brak bezpieczeństem gospodarczym a rozstwa w skali europejskiej (
wojem jakościowym. Proterroryzm, mafie międzynaroblem modelu czy modeli
dowe, raje podatkowe itd.);
ekonomicznych;
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Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;
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8

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej (terroryzm, mafie
międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w skali
światowej. Przesuwanie
ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do
Azji;

9

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie
jej w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Potencjalne możliwości rozpadu Unii Europejskiej, a
Destrukcja przestrzeni putakże strefy Euro, w związku
blicznej;
narastającymi nacjonalizmami
i separatyzmami;

10

11

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii EuroZróżnicowanie politycznoDestrukcja przestrzeni pu- ekonomiczne, jako narastająca pejskiej, a umacnianiem
blicznej;
sprzeczność wewnątrz konty- państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
nentalna;
poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Potencjalne możliwości
Potencjalne możliwości rozrozpadu Unii Europejskiej,
padu Unii Europejskiej, a
a także strefy Euro, w
Destrukcja przestrzeni putakże strefy Euro, w
związku narastającymi na- blicznej;
związku narastającymi nacjonalizmami i separatycjonalizmami i separatyzmami;
zmami;
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Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem
państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
poszerzania obszaru integracyjnego UE.
Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem modelu czy modeli
ekonomicznych;
Potencjalne możliwości rozpadu Unii Europejskiej, a
także strefy Euro, w
związku narastającymi nacjonalizmami i separatyzmami;

Destrukcja przestrzeni publicznej;

Ranking w poszczególnych kategoriach

WEDŁUG POWSZECHNOŚCI
Zagrożenia dla Polski

wiek 16-19 lat
Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Starzenie się społeczeństwa i emigracja młodych,
trwała oraz sezonowa;

wiek 20-29 lat
Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa i
emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

2

Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej, zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

3

Niski poziom klasy politycznej oraz kapitału społecznego;

Brak konsekwencji w reforDominacja interesu bieżąmowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie ochrony cego państwa nad długofazdrowia oraz szeroko rozulową jego wizją rozwojową;
mianej edukacji;
Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Niski poziom klasy polityczStarzenie się społeczeństwa
nej oraz kapitału społecznego;
i emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

4

Brak wyraźnego rozgraniczenia politycznego, między sacrum a profanum.

Brak konsekwencji w reforZagrożenia bezpieczeństwa
Niski poziom klasy politycz- mowaniu sfery publicznej,
narodowego: zewnętrzne oraz nej oraz kapitału społeczzwłaszcza w zakresie
wewnętrzne;
nego;
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

5

Dominacja interesu bieżącego państwa nad długofalową jego wizją rozwojową;

Permanentny spór wewnątrz kulturowy, przejawiający się
m.in. w braku zdolności do
kompromisu;

1
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wiek 30-49 lat
Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;

wiek 50 - i więcej lat
Niski poziom klasy politycznej oraz kapitału społecznego;
Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Starzenie się społeczeństwa
i emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;
Dominacja interesu bieżącego państwa nad długofalową jego wizją rozwojową;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;
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Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Permanentny spór wewnątrz
Brak wyraźnego rozgrani- kulturowy, przejawiający
czenia politycznego, między
się m.in. w braku zdolności
sacrum a profanum.
do kompromisu;

Brak wyraźnego rozgraniczenia politycznego, między sacrum a profanum.

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;

Niedokończona modernizaBrak wyraźnego rozgranicja ekonomiczna. Hybrydoczenia politycznego, między
wość modelu ekonomiczsacrum a profanum.
nego;

9

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie krajowym, jak i w stosunku do państw ościennych;

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie
krajowym, jak i w stosunku
do państw ościennych;

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

10

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego: zewnętrzne oraz wewnętrzne;

Niechęć i wrogość do „inDominacja interesu bieżącego
Zagrożenia bezpieczeństwa
nego”, zarówno na poziomie
państwa nad długofalową jego
narodowego: zewnętrzne
krajowym, jak i w stosunku
wizją rozwojową;
oraz wewnętrzne;
do państw ościennych;

6

7

8

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;
Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa
i egalitaryzm biedy;
Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako
efekt braku ukształtowanej
klasy średniej w XIX w.
oraz półwiekowego panowania socjalizmu;
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Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie
krajowym, jak i w stosunku
do państw ościennych;

Permanentny spór wewnątrz
- kulturowy, przejawiający
się m.in. w braku zdolności
do kompromisu;

Ranking w poszczególnych kategoriach

11

WEDŁUG POWSZECHNOŚCI

Permanentny spór weNiedokończona modernizacja Zagrożenia bezpieczeństwa
wnątrz - kulturowy, przejaekonomiczna. Hybrydowość narodowego: zewnętrzne
wiający się m.in. w braku
modelu ekonomicznego;
oraz wewnętrzne;
zdolności do kompromisu;
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Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

RANKING W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
3.

WEDŁUG TRWAŁOŚCI
Zagrożenia globalne
wiek 16-19 lat

1

wiek 20-29 lat
Szybki wzrost zróżnicowaDegradacja środowiska natunia dochodowego w skali
ralnego oraz negatywne
światowej oraz ubóstwa
skutki zmian klimatycznych;
jako trwałego zjawiska.

2

Narastające zagrożenia bezpieczeństwa światowego: terGroźba i zaczątki wojen reroryzm, wojny lokalne, pańligijnych;
stwa upadłe, walka o opanowanie cyberprzestrzeni;

3

Groźba i zaczątki wojen religijnych;

4

Degradacja środowiska naBrak ładu światowego o chaturalnego oraz negatywne
rakterze ekonomicznym i poskutki zmian klimatyczlitycznym;
nych;

5

Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

Brak ładu światowego o
charakterze ekonomicznym
i politycznym;
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wiek 30-49 lat
Szybki wzrost zróżnicowania
dochodowego w skali światowej oraz ubóstwa jako trwałego zjawiska.

wiek 50 - i więcej lat
Szybki wzrost zróżnicowania dochodowego w skali
światowej oraz ubóstwa
jako trwałego zjawiska.
Narastające zagrożenia
Narastające zagrożenia bezbezpieczeństwa światopieczeństwa światowego: terwego: terroryzm, wojny lororyzm, wojny lokalne, pańkalne, państwa upadłe,
stwa upadłe, walka o opanowalka o opanowanie cyberwanie cyberprzestrzeni;
przestrzeni;
Szybkość zmian techSprzeczność między proceniczno-społecznych, a
sami globalizacji a interesem
ograniczone możliwości
państw suwerenno-narododostosowania się do nich
wych;
człowieka;
Sprzeczność między proceDegradacja środowiska natusami globalizacji a intereralnego oraz negatywne
sem państw suwerenno-naskutki zmian klimatycznych;
rodowych;
Degradacja środowiska naGroźba i zaczątki wojen reli- turalnego oraz negatywne
gijnych;
skutki zmian klimatycznych;

Ranking w poszczególnych kategoriach

WEDŁUG TRWAŁOŚCI

6

Szybki wzrost zróżnicowania
dochodowego w skali światowej oraz ubóstwa jako trwałego zjawiska.

Szybkość zmian technicznoBrak ładu światowego o chaspołecznych, a ograniczone
rakterze ekonomicznym i pomożliwości dostosowania
litycznym;
się do nich człowieka;

7

Sprzeczność między proceRywalizacja między starymi
sami globalizacji a interea nowymi mocarstwami ekosem państw suwerenno-nanomicznymi;
rodowych;

Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

Brak ładu światowego o
charakterze ekonomicznym
i politycznym;

8

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny światowej w rzeczywistą;

Degradacja przestrzeni publicznej w skali światowej, a
także w państwach suwerennych;

Marnotrawstwo podstawowych zasobów: pracy i surowców;

Degradacja przestrzeni publicznej w skali światowej,
a także w państwach suwerennych;

Sprzeczność między proceRywalizacja między starymi
sami globalizacji a interesem
a nowymi mocarstwami
9 państw suwerenno-narodoekonomicznymi;
wych;
Narastające zagrożenia bezDegradacja przestrzeni pupieczeństwa światowego:
blicznej w skali światowej, a terroryzm, wojny lokalne,
10 także w państwach suweren- państwa upadłe, walka o
nych;
opanowanie cyberprzestrzeni;
Szybkość zmian technicznospołecznych, a ograniczone
11 możliwości dostosowania się
do nich człowieka;

Zagrożenia związane z możliwościami przekształcenia
się pełzającej III wojny
światowej w rzeczywistą;
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Rywalizacja między starymi a nowymi mocarstwami ekonomicznymi;

Degradacja przestrzeni puRywalizacja między starymi a
blicznej w skali światowej,
nowymi mocarstwami ekonoa także w państwach suwemicznymi;
rennych;
Szybkość zmian technicznospołecznych, a ograniczone
możliwości dostosowania się
do nich człowieka;

Groźba i zaczątki wojen
religijnych;

Zagrożenia związane z
Zagrożenia związane z możlimożliwościami przekształwościami przekształcenia się
cenia się pełzającej III
pełzającej III wojny światowojny światowej w rzeczywej w rzeczywistą;
wistą;
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Zagrożenia dla Europy
wiek 16-19 lat

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat

1

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego
(ekonomiczne, społeczne,
kulturowo-polityczne);

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego
(ekonomiczne, społeczne,
kulturowo-polityczne);

2

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem państw
suwerennych, przy jednoczesnej tendencji do poszerzania
obszaru integracyjnego UE.

Konsekwencje starzenia się
społeczeństwa europejskiego (ekonomiczne, społeczne, kulturowo-polityczne);

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu,
oraz w obrębie poszczególnych państw;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w
skali światowej. Przesuwanie ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do Azji;

3

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w skali
światowej. Przesuwanie
ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do
Azji;

Różnicowanie dochodowe i
społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;

Narastające zagrożenia związane z tworzeniem się społeczeństw wielokulturowych;

Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej (terroryzm, mafie
międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

4

Potencjalne możliwości rozpadu Unii Europejskiej, a
Narastające zagrożenia zwiątakże strefy Euro, w
zane z tworzeniem się społezwiązku narastającymi naczeństw wielokulturowych;
cjonalizmami i separatyzmami;

Stopniowa marginalizacja
ekonomiczna Europy w skali
światowej. Przesuwanie
ośrodka dominacji ekonomicznej i demograficznej do
Azji;

Różnicowanie dochodowe
i społeczne w skali kontynentu, oraz w obrębie poszczególnych państw;
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wiek 50 - i więcej lat
Konsekwencje starzenia
się społeczeństwa europejskiego (ekonomiczne, społeczne, kulturowo-polityczne);

Ranking w poszczególnych kategoriach

5

6

WEDŁUG TRWAŁOŚCI

Sprzeczność między wzroWzrastający brak bezpiestem gospodarczym a rozczeństwa w skali europejskiej
wojem jakościowym. Pro( terroryzm, mafie międzynablem modelu czy modeli
rodowe, raje podatkowe itd.);
ekonomicznych;
Stopniowa marginalizacja
Różnicowanie dochodowe i
ekonomiczna Europy w
społeczne w skali kontyskali światowej. Przesuwanentu, oraz w obrębie ponie ośrodka dominacji ekoszczególnych państw;
nomicznej i demograficznej
do Azji;
Wzrastający brak bezpieczeństwa w skali europejskiej ( terroryzm, mafie
międzynarodowe, raje podatkowe itd.);

7

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

8

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów inKryzys demokracji obywateltegracyjnych w Unii Euroskiej, i przekształcanie jej w
pejskiej, a umacnianiem
demokrację biurokratyczną,
państw suwerennych, przy
jako jeden z przejawów kryjednoczesnej tendencji do
zysu modelu politycznego;
poszerzania obszaru integracyjnego UE.
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Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej w
demokrację biurokratyczną,
jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Narastające zagrożenia
związane z tworzeniem się
społeczeństw wielokulturowych;

Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem
modelu czy modeli ekonomicznych;

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Zróżnicowanie politycznoekonomiczne, jako narastająca sprzeczność wewnątrz
kontynentalna;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie
jej w demokrację biurokratyczną, jako jeden z przejawów kryzysu modelu politycznego;

Sprzeczność między wzroWzrastający brak bezpieczeństem gospodarczym a rozstwa w skali europejskiej (terwojem jakościowym. Prororyzm, mafie międzynaroblem modelu czy modeli
dowe, raje podatkowe itd.);
ekonomicznych;
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9

Sprzeczność między wzrostem gospodarczym a rozwojem jakościowym. Problem
modelu czy modeli ekonomicznych;

Destrukcja przestrzeni pu-

10 blicznej;

Kryzys demokracji obywatelskiej, i przekształcanie jej
w demokrację biurokraDestrukcja przestrzeni putyczną, jako jeden z przeja- blicznej;
wów kryzysu modelu politycznego;
Potencjalne możliwości rozZróżnicowanie politycznopadu Unii Europejskiej, a
ekonomiczne, jako narastatakże strefy Euro, w związku
jąca sprzeczność wewnątrz
narastającymi nacjonalikontynentalna;
zmami i separatyzmami;

Potencjalne możliwości rozpadu Unii Europejskiej, a
Destrukcja przestrzeni pu11 także strefy Euro, w związku blicznej;
narastającymi nacjonalizmami i separatyzmami;
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Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej,
a umacnianiem państw suwerennych, przy jednoczesnej
tendencji do poszerzania obszaru integracyjnego UE.

Potencjalne możliwości
rozpadu Unii Europejskiej,
a także strefy Euro, w
związku narastającymi nacjonalizmami i separatyzmami;
Destrukcja przestrzeni publicznej;

Zagrożenia związane z pogłębianiem się procesów
integracyjnych w Unii Europejskiej, a umacnianiem
państw suwerennych, przy
jednoczesnej tendencji do
poszerzania obszaru integracyjnego UE.

Ranking w poszczególnych kategoriach

WEDŁUG TRWAŁOŚCI
Zagrożenia dla Polski

wiek 16-19 lat

wiek 20-29 lat

wiek 30-49 lat

1

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa i
emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Starzenie się społeczeństwa
i emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa i
emigracja młodych, trwała
oraz sezonowa;

Niski poziom klasy politycznej oraz kapitału społecznego;

2

Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej,
zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publicznej, Dominacja interesu bieżącego
zwłaszcza w zakresie
państwa nad długofalową
ochrony zdrowia oraz szejego wizją rozwojową;
roko rozumianej edukacji;

Negatywne konsekwencje
zmian demograficznych.
Starzenie się społeczeństwa i emigracja młodych,
trwała oraz sezonowa;

3

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;

Brak konsekwencji w reforNiechęć i wrogość do „inmowaniu sfery publicznej,
nego”, zarówno na poziomie
zwłaszcza w zakresie ochrony
krajowym, jak i w stosunku
zdrowia oraz szeroko rozudo państw ościennych;
mianej edukacji;

Dominacja interesu bieżącego państwa nad długofalową jego wizją rozwojową;

4

Niski poziom klasy politycznej oraz kapitału społecznego;

Narastające zróżnicowanie
Dominacja interesu bieżąekonomiczne i społeczne.
cego państwa nad długofaHierarchiczność bogactwa i
lową jego wizją rozwojową;
egalitaryzm biedy;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa
i egalitaryzm biedy;
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ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU
Brak konsekwencji w reformowaniu sfery publiczNiski poziom klasy politycznej, zwłaszcza w zakresie
nej oraz kapitału społecznego;
ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej edukacji;

5

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie
krajowym, jak i w stosunku
do państw ościennych;

6

Permanentny spór wewnątrz Niedokończona modernizacja Brak wyraźnego rozgraniBrak wyraźnego rozgranikulturowy, przejawiający się
ekonomiczna. Hybrydowość czenia politycznego, między
czenia politycznego, mięm.in. w braku zdolności do
modelu ekonomicznego;
sacrum a profanum.
dzy sacrum a profanum.
kompromisu;

7

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
Brak wyraźnego rozgraniczebraku ukształtowanej klasy
nia politycznego, między saśredniej w XIX w. oraz półcrum a profanum.
wiekowego panowania socjalizmu;

8

Zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego: zewnętrzne
oraz wewnętrzne;

9

Zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego: zewnętrzne
oraz wewnętrzne;

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Permanentny spór wewnątrz - kulturowy, przejawiający się m.in. w braku
zdolności do kompromisu;

Niechęć i wrogość do „inPermanentny spór wewnątrz
Niedokończona modernizacja nego”, zarówno na pozio- kulturowy, przejawiający
ekonomiczna. Hybrydowość mie krajowym, jak i w stosię m.in. w braku zdolności
modelu ekonomicznego;
sunku do państw ościendo kompromisu;
nych;
Permanentny spór wewnątrz Niedokończona moderniNiski poziom klasy poliBrak wyraźnego rozgraniczekulturowy, przejawiający się
zacja ekonomiczna. Hybrytycznej oraz kapitału sponia politycznego, między sam.in. w braku zdolności do
dowość modelu ekonołecznego;
crum a profanum.
kompromisu;
micznego;
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WEDŁUG TRWAŁOŚCI

Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako efekt
braku ukształtowanej klasy
10 średniej w XIX w. oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

Niedokończona modernizacja ekonomiczna. Hybrydowość modelu ekonomicznego;

Niechęć i wrogość do „innego”, zarówno na poziomie
krajowym, jak i w stosunku
do państw ościennych;

Dominacja interesu bieżą11 cego państwa nad długofalową jego wizją rozwojową;

Narastające zróżnicowanie
ekonomiczne i społeczne.
Hierarchiczność bogactwa i
egalitaryzm biedy;

Zagrożenia bezpieczeństwa
Zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego: zewnętrzne oraz narodowego: zewnętrzne
wewnętrzne;
oraz wewnętrzne;
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Brak nowoczesnej strukturalizacji społecznej, jako
efekt braku ukształtowanej
klasy średniej w XIX w.
oraz półwiekowego panowania socjalizmu;

