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DEKLARACIJA
Hrvatsko društvo za sustave 25 godina okuplja intelektualnu elitu, te iscrpno i uporno raspravlja, promišlja i
zaključuje o aktualnim i strateškim temama, potičući projekte od razvojnog interesa za Hrvatsku. CROSS
sustavno dokumentira svoje djelovanje u brojnim publikacijama te savjetuje nosioce vlasti i druge institucije.
Zalažemo se za jačanje djelovanja CROSSa i njegovu prilagodbu promjenljivim društvenim, znanstvenim i
tehnologijskim okolnostima. Obilježavanjem 25. obljetnice okupili smo mjerodavne stručnjake, koji svojim
promišljanjima podupiru ta nastojanja, naglašavajući sustavski pristup kao posebice važan za promišljanje
održive budućnosti. Pri tome su raspravljene sljedeće važne teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demografska revitalizacija - ključno pitanje hrvatske budućnosti
Nacionalna država, geoekonomika i geopolitika
Geopolitička strategija Hrvatske u 21. stoljeću
Novi ekonomski sustav
Hrvatski inovacijski sustav – jučer, danas, sutra
Obrazovanje i znanost
Zdravstvo kao sustavno uređenje suvremenog društva
Biotehnologija – prilika za održivi gospodarski razvoj
Robotika – izazov novom društvu
Materijali kao resursi i potencijali za proizvodnju

Svjedoci smo novog razvojnog iskoraka Europe i svijeta, označenog kao Četvrta industrijska revolucija, kojemu
se možemo priključiti jedino ako u sljedećem srednjoročnom razdoblju postanemo djelotvorno i uređeno
društvo u cjelini, što možemo postići obnovom i jačanjem hrvatskog inovacijskog sustava. Razvoj inovacijskog
sustava usko je povezan s industrijalizacijom zemlje. Što inovirati ako ne postoji proizvodnja? Čvršće
povezivanje znanstvenih i akademskih institucija s društvom u cjelini uvjet je razvoju uspješne države. Tomu
ćemo pridonositi održavanjem niza ekspertnih rasprava o pojedinim temama i objavom odgovarajućih
publikacija kako bi se senzibilizirala i motivirala intelektualna zajednica te pružila potpora odlučivateljima na
najvišoj političkoj razini.

