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Vuonna 1918



Vuonna 2118?



27 451 ennustetta, 284 asiantuntijaa:            

Ennustaminen



Taannustaminen







Ian Morris: Why the West Rules (2011)
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Angus Maddison: The World Economy: a Millennial Perspective







”Aina voi luottaa siihen, että jenkit tekevät oikein
- sitten kun ovat ensin yrittäneet kaikkea muuta mahdollista.”











Angus Maddison: The World Economy: a Millennial Perspective

Maailma



Suomi



Klaus Schwab



Ensimmäinen teollinen vallankumous 1784:

vesi- ja höyryvoima, mekaaniset koneet

Toinen teollinen vallankumous1870:

sähkö, massatuotanto

Kolmas teollinen vallankumous 1969:

tietotekniikka, automaatio

Neljäs teollinen vallankumous JUST NYTE!

fyysinen, digitaalinen ja biologinen yhdistyvät



NANO ROBOTIT

GEENIT

DIGI





2100:

37 000 €

(2-3%/v)

2100:

nollakasvu







MAAPALLON RISKIRAJAT



AINE

TIETO

ENERGIA



”...talouskasvu elintason kohotessa saa
jatkuvasti uutta sisältöä. Kulutuksen li-

sääntyminen koostuu etenkin palveluista

ja virtuaalisista hyödykkeistä, ja valtaosa

tuotannon kasvusta syntyy aineettomista

tuotannontekijöistä. Talouden kasvu pe-

rustuu nyky-yhteiskunnassa enenevästi

tietoon, joka kumuloituu jatkuvasti. Tiedon

kasvulle ei ole rajoja, siksi ei myöskään

talouden kasvulle.”





0 asuntoa                0 autoa

0 verkkosivua        0 tavaraa



ROOMAN KLUBI (1972):

MAAILMAN

STANDARDIMALLI

2018



väkiluku: +23% vauraus: +153% jalanjälki: +9%
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RAJATON ENERGIA

[ensimmäinen ja toinen vallankumous:

koneet ja energia]



RAJATON TIETO

[kolmas vallankumous: tietotekniikka]





RAJATON IHMINEN

[neljäs vallankumous: nanoteknologia,

tietokoneet, geenimuokkaus]



”Me uskomme, että tulevaisuudesta on tulossa yhä valoisampi.”

”Parannamme, ehkäisemme tai hoidamme kaikki sairaudet lapsiem-

me elinaikana. Se ei tarkoita sitä, että kukaan ei enää sairastu. Mutta 

se tarkoittaa, että lapsemme ja heidän lapsensa sairastavat paljon 

vähemmän. Ja silloinkin lääkärit pystyvät parantamaan heidän tau-

tinsa, tai vähintään rajoittamaan niiden vaikutusta. Uskomme, että

tämä on mahdollista vuosisadan loppuun mennessä.”



”... ja että jälkeläisemme, tulemalla meitä
oppineemmiksi, voisivat tulla myös hyveel-

lisemmiksi ja onnellisemmiksi...” [Diderot]



lajikumppanuus

planetarismi



”Humanistiset tieteet ovat ihmisyyden perusta samaan tapaan kuin
taide ja moraali. Ne auttavat meitä ymmärtämään sitä, millaisia

olemme ja miten meidän tulisi toimia, jotta yhteiskunnat voisivat

olla oikeudenmukaisia ja hyvinvointia riittäisi kaikille.”
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