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Abstract 
 

The search for new economic theories for a sustainable world is one of the preconditions of 
change of present patterns in economic life of the individual, the society and the whole 
civilization. The whole present human civilization is under pressure to change its activities 
toward sustainable development, toward support of sustainable living and toward the 
creation of a new sustainable world. We are witnesses of failure of old classic economic 
theories especially when the global crisis of human civilization and the global economy is 
growing with high speed and the danger of destruction of human civilization is 
interconnected with present economic theories and the international economic and financial 
institution. Especially now, monetary theory is a huge source of destruction of economies and 
societies on the national and also global level. The time of global crisis is also characterized 
by an emerging number of new economic theories. All these new economic theories are 
characterized by diversification of the view of economic reality, search for designing new 
economic theories based on the law of Nature and the Universe and common dialog or 
multilog in searching for ways from the present global crisis of mankind. Common for all 
these theories is also a holistic view of economic, social and civilization reality. We are 
witnesses of an emerging holistic economic theory, which is created together by all new 
economic thinkers oriented toward sustainable development and a sustainable world. 
 

Keywords: economics, economy, holistic economy, paradigm, globalization, entropy, 
implicate order, dissipative structure, attractors, civilization 
 

JEL Classification: A10, A11, B00, B40, B41 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– 

Ekonómia a entropia 
 

   Pojem entropia patrí k tým pojmom, ktoré ekonomická teória nepoužívala a v prevažnej miere 

ani nepoužíva. Pojem entropia pochádza z gréckeho entrope, čo je zase zložené z en, čo 

znamená v alebo vovnútri a trope, čo znamená pohyb1.  

   Entropia znamená čosi ako neurčitosť alebo neusporiadanosť, ktorá podľa druhého zákona 

termodynamiky neustále narastá a vynucuje si neustále usporiadavanie resp. znižovanie 
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entropie.  

   Entropia znamená tiež rastúci neporiadok alebo chaos. Rast entropie je spojený so stratou 

informácie, čo znamená úbytok usporiadanosti systému, kým informácia je naopak mierou pre 

rast usporiadanosti systému.   

   V kybernetických vedách je informácia poňatá ako negatívna entropia čiže negentropia 2. 

Súčasná ekonomická teória používa síce pojem neistota, tento je však v prevažnej väčšine 

ekonomických teórií používaný iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomiky. Pojem 

neistota sa teda vzťahuje iba k časti ekonomiky a to k jej riadiacej sfére. Tato skutočnosť 

ukazuje ďalší príklad redukcionizmu súčasných ekonomických teórií.  

   Až americký ekonóm rumunského pôvodu Nicholas Georgescu-Roegen zaviedol ako prvý 

používanie pojmu entropia v ekonomickej teórií.  

   Nicholas Georgescu-Roegen tak urobil vo svojich prácach Zákon entropie a ekonomický 

proces3 a Energia a ekonomické mýty4.  

   Možno konštatovať, že zavedenie pojmu entropia je východiskom umožňujúcim holistický 

prístup k chápaniu ekonomických procesov pretože entropia sa vzťahuje k celej ekonomickej 

štruktúre a činnosť ekonomiky ako celku musí smerovať k stálemu znižovaniu entropie. V 

súčasnej dobe je tomu však naopak a práve činnosť ekonomiky ako celku prispieva v značnej 

miere k zvyšovaniu entropie.  

   Nicholas Georgescu-Roegen tvrdí, že je absurdná skutočnosť, že ekonomika by mala 

fungovať iba preto, aby produkovala viacej entropie5. A tak tomu aj v súčasnosti je. Súčasný 

ekonomický model je založený na filozofii, že ak ekonomika produkuje viacej, funguje lepšie a 

ak ekonomika produkuje menej funguje horšie6.  

                     
    2 Ibid. 

    3 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1971 

    4 Nicholas Georgescu-Roegen: Energy and Economic Myths. Pergamon Press, New York 
1976 

    5 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1971 

    6 Sara Parkin: Green Futures. Agenda for the 21st Century. Fount, London 1991, Sara 
Parkin: Zelená budúcnosť. Program pre 21.storočie. Nadácia Zelená alternatíva, Piešťany 
1994, Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet I. In: Spoločnosť, ako keby na človeku 
záležalo. SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994, Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet II. In: 
Spoločnosť, ako keby na človeku záležalo. SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994 
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   Sara Parkinová v tejto súvislosti uvádza, že ak vychádzame z tejto filozofie, potom klasický 

spôsob ako zlepšiť ekonomiku je vyprodukovať viacej produktu, spotrebovať viacej energie a 

surovín a samozrejme vyprodukovať viacej znečistenia a odpadu7. To znamená zvýšiť entropiu. 

Zlepšenie chodu ekonomiky podľa tejto filozofie teda znamená zvyšovanie entropie namiesto 

jej znižovania. V praxi to znamená rast znečistenia ovzdušia, rast ozónovej diery, ničenie 

dažďových pralesov, globálne otepľovanie a globálnu deštrukciu životného prostredia na Zemi.  

   Nicholas Georgescu-Roegen i Sara Parkinová prišli k záveru, že ekonomická teória i 

ekonomika musia rešpektovať zákony termodynamiky a nemôžu sa tváriť tak, ako keby tieto 

zákony neexistovali a ako keby ekonomika fungovala niekde inde než na Zemi. Mnohí ekonómi 

podľa Sary Parkinovej považujú Zem stále za dosku a ignorujú fotografie z vesmíru8.  

   Požadovaná zmena ekonomickej teórie je teda v smere rešpektovania reality fungovania 

zákonov prírody a najmä zákonov termodynamiky a reality rastúceho znečistenia a deštrukcie 

životného prostredia na Zemi.  

   Zmenou ekonomickej teórie v smere rešpektovania reálneho sveta sa zaoberá ekonómia 

reálneho sveta, ktorú reprezentujú najmä Paul Ekins, Herman Daly a John Cobb. Títo ekonómi 

tvrdia, že súčasná ekonómia sa nezaoberá reálnym svetom a nerešpektuje jeho zákony, čo je jej 

základným nedostatkom.  

   Herman Daly, bývalý ekonóm Svetovej banky, ktorý sa so Svetovou bankou práve kvôli jej 

činnosti rozišiel, tvrdí, že štúdium ekonomiky v zmysle " kolobehu makroekonómie " je to isté 

ako študovať zvieratá iba vo vzťahu k ich systému obehu krvi, bez toho aby sme sa zmienili o 

ich zažívacom trakte9.  

   Herman Daly sa domnieva, že najväčšou úlohou pre ekonómov je to, aby sa začali zaoberať 

reálnym svetom. Odtiaľ pochádza tiež názov ekonómia reálneho sveta [real-life economics] pre 

ekonómiu, ktorá rešpektuje zákony reálneho sveta10. Reálny svet sa podľa Dalyho riadi takými 

zákonmi, akými sú zákon o nezničiteľnosti hmoty, zákon entropie, komplexné ekologické 

vzťahy - to je reálny svet11.  

                     
    7 Ibid. 

    8 Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet I. In: Spoločnosť, ako keby na človeku záležalo. 
SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994 

    9 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, 
David Suzuki, Anita Gordon: Jde o přežití. Baroko Fox, Beroun 1994 
    10 Ibid. 

    11 Ibid. 
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   Podľa Dalyho ekonómovia doteraz žili v abstraktnom svete, v ktorom tieto veci neexistujú. 

Žili v kolobehu makroekonómie12.  

   V súvislosti so zavedením pojmu entropia do ekonomickej teórie je istotne zaujímavý vznik 

vytvorenie pojmu extropia zakladateľom Extropy Institutu Maxom Morom13.  

   Extropia je podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie, 

životaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu14. Extropisti podľa Mora 

sa hlásia k spontánnemu poriadku, čo v ich poňatí znamená podporovanie decentralizovaných a 

dobrovoľných procesov spoločenskej správy, podporovanie tolerancie, slobodného trhu, 

rozdielnosti, myslenia s dlhodobým výhľadom, osobnej zodpovednosti a slobody15.  

   Zavedenie pojmu entropia do ekonomickej teórie Georgescu-Roeganom môže významne 

prispieť k rešpektovaniu reálneho sveta ekonómiou a k jej zosúladeniu so zákonitosťami tohoto 

reálneho sveta a prírody. 

Ekonómia a informácie 
 

   Významnou zmenou ekonomickej teórie môže byť zmena pohľadu na miesto informácií v 

ekonomike a ich vzťah k ekonomickej teórií v smere chápania informácií ako štruktúrotvorného 

faktoru formujúceho profil a štruktúru ekonomiky namiesto doterajšieho chápania informácií 

iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov.  

   Samotný pojem informácia, ako uvádza D.M. Lamberton, bol v Indexe ekonomických 

časopisov Americkej ekonomickej asociácie, čo je prestížna publikácia mapujúca stav 

ekonomickej teórie, doplnený pod heslo ekonómia neistoty a informácie16.  

   V súčasnej konvenčnej ekonomickej teórií sa pojem informácia používa v prevažnej miere iba 

vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov a k znižovaniu neistoty pri 

rozhodovaní. Teda akoby informácie pôsobili iba vo sfére rozhodovania a riadenia a nie v celej 

štruktúre ekonomiky a spoločnosti.  

                     
    12 Ibid. 

    13 Max More: Extro je extra. Technologická transformace člověka aneb Zvyšování osobní 
extropie. In: Živel č.5/1996, Praha 1996 

    14 Ibid. 

    15 Ibid. 

    16 D.M.Lamberton: The Emergence of Information Economics. In: M.Jussawalla, H.Ebenfeld 
/editors/: Communication and Information Economics: New Perspectives. North-Holland, 1984 
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   Ekonomické a spoločenské procesy sú potom redukované iba na účasť občanov alebo 

podnikov na trhu a ich rozhodovanie na základe získaných alebo dostupných informácií. 

Dokonca aj za hlavnú a podstatnú výhodu a prednosť kapitalistickej ekonomiky oproti 

ekonomike socialistickej sa považuje poskytovanie informácií o výrobkoch na trhu a informácií 

o ponuke a dopyte generovaných trhom oproti zastaralým informáciám poskytovaných a 

rozdeľovaných socialistickými plánovačmi, čo viedlo prirodzene ku krachu socialistických 

ekonomík.  

   Problém je však v tom, že nie každá časť spoločnosti sa môže stať tovarom a predmetom 

obchodnej výmeny a nemožno hľadieť okuliarmi ponuky a dopytu a trhového pohľadu na celú 

spoločnosť, na prírodu alebo dokonca aj na človeka. Výsledkom takéhoto redukcionistického 

pohľadu, ktorý sa často realizuje v praktickom živote sú každodenné informácie o zhoršovaní 

stavu životného prostredia na Zemi, o ničení biodiverzity, o pokračujúcej devastácií morálky a 

narastajúcej deštrukcii spoločnosti a civilizácie.  

   Jedným z črtajúcich sa východísk z tohoto stavu je už spomínané zavedenie pojmu entropia 

do ekonomickej teórie Nicholasom Georgescu-Roegenom, čo umožňuje používanie pojmu 

informácia vo vzťahu k celej štruktúre systému ekonomiky a spoločnosti namiesto ich 

doterajšieho používania iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu.  

   Takisto nástup informačnej spoločnosti ukazuje informáciu ako významný štruktúrotvorný 

faktor, ktorý formuje profil celej spoločnosti. Samotný názov informačná spoločnosť nám 

ukazuje, že to boli a sú informácie, ktoré vtláčajú formu celej spoločnosti, ktoré spoločnosť 

informujú, ktoré spoluvytvárajú a určujú jej profil, štruktúru a organizáciu a ktoré jej nakoniec 

dali aj názov.  

   Zdeněk Neubauer upozorňuje na skutočnosť, že pojem informácia sa používa ako informácia 

o niečom, a nie informácia niečoho17. Podľa neho však informácia nie je jednoznačný predpis, 

vonkajšia správa s jednoznačným obsahom, ale vnútorný tvar vyžadujúci výklad, skrátka 

tvorivý princíp18.  

   Neubauer tvrdí, že zmysel informácie povstáva spolu s jej interpretáciou, ktorá sa naviac môže 

za určitých okolností premietnuť do jej pôvodného znenia a práve toto vyvstávanie zmyslu je to 

bytie alebo vznikanie, na ktoré sme zabudli a ktoré skutočnosti upierame19.  

                     
    17 Zdeněk Neubauer: Myslet tvar. In: Prostor č.30/1994 Nezávislá revue. Prostor, Praha 1994  

    18 Ibid. 

    19 Ibid. 
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   Neubauer dodáva, že skutočnosť nie je danosťou, ale procesom vznikania, je tým, čo sa zrodí 

či vytvorí, slobodne vyplýva tak či onak z vnútornej povahy vecí - z jej vnútorného 

implikátneho poriadku20. Neubauer tiež tvrdí, že my stále uvažujeme o informácii ako o niekde 

"fyzicky existujúcom", tj. priestorovo uloženom hmotnom zápise "engrame", čo je však 

obrátenie pojmu naruby a takýmto uvažovaním redukujeme príčiny tvarov a podôb na to, čoho 

sú príčinou21.  

   Ak si Neubauerové slova premietneme do ekonomickej teórie, tak súčasná konvenčná 

ekonomická teória narába s informáciou ako informáciou o niečom teda o človeku, podniku 

alebo ekonomike a nepozerá na ňu ako niečo, čo in-formuje teda vytvára človeka, podnik, 

ekonomiku, spoločnosť alebo civilizáciu.  

   Preto by ekonomická teória mala narábať s pojmom informácia ako s faktorom znižujúcim 

entropiu a teda neurčitosť a spôsobujúcim vnútorné usporiadavanie systému teda ekonomiky.  

   Istotne je tiež zaujímavé, že v súvislosti s nástupom informačnej spoločnosti sa objavil aj 

pojem ex-formácia22. Tento pojem sformuloval a navrhol bývalý americký viceprezident Albert 

Gore, ktorému zároveň slúžil ako základné východisko pre vypracovanie projektu informačných 

superdiaľníc, ktoré sa dnes vyvinuli do globálnej informačnej superdiaľnice či globálnej 

informačnej spoločnosti.  

   Slovo ex-formácia vyjadruje zvláštny prístup k problematike informácií, ktorý umožňuje ich 

využitie novými, netradičnými spôsobmi23.  

   Ex-formácia je podľa Al Gora informácia, ktorá existuje mimo dosahu vedomia všetkých 

živých bytostí, ale existuje v takých obrovských kvantách, že vplýva na okolité prostredie a 

mení obsah a závažnosť problémov, ktoré vystupujú do popredia. Ako príklad uvádza Al Gore 

informácie, ktoré existujú mimo dosahu zo zemského povrchu a teda predstavujú pre ľudí ex-

formácie. Napríklad satelitný program Misia planéty Zem bude dodávať dole na zemský povrch 

z obežnej dráhy také množstvo informácií, ktoré je porovnateľné s množstvom všetkých údajov 

existujúcich v celej knižnici Kongresu USA. Napriek tomu však ľudstvo nie je schopné 

                     
    20 Ibid. 

    21 Ibid. 

    22 Albert Gore: Information Superhighways. The Next Information Revolution. In: The 
Futurist, January-February 1991 

    23 Ibid. 
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využívať ani všetky informácie, ktoré teraz o planéte Zem má24.  

   Problémom podľa Al Gora je konvertovať ex-formáciu na informáciu a potom informáciu na 

znalosti, prípadne vydestilovať znalosti do podoby poznania prijateľného pre ľudský rozum25. 

Celosvetový nástup globálnej informačnej spoločnosti ukazuje na potrebu a nutnosť 

ekonomickej teórie nanovo sa vysporiadať s pojmom informácia a včleniť ho do ekonomických 

teórií spôsobom, ktorý by zodpovedal meniacej sa ekonomickej realite nastupujúcej éry 

informačnej spoločnosti. 

Ekonomika ako disipatívna štruktúra a zmena civilizačných atraktorov 
 

   Veľká časť definícii predmetu záujmu ekonómie alebo ekonomiky, nie však ekonómie ako 

vedy, ukazuje, že ekonomika sa zaoberá spracovaním určitých vstupov ako sú napr. suroviny, 

kapitál, práca alebo informácie a následným rozdeľovaním výstupnej produkcie vo forme 

tovarov alebo služieb. V tomto zmysle možno chápať ekonomiku ako disipatívnu čiže 

rozptyľujúcu štruktúru.  

   Disipatívne štruktúry sú rozptyľujúce štruktúry a podľa Ilyu Prigogina tieto štruktúry vznikajú 

a udržujú sa vďaka výmenám energie s vonkajším svetom za nerovnovážnych podmienok.  

   Ekonomika ako disipatívna štruktúra teda disipuje čiže rozptyľuje vstupy ako energiu, 

surovinové zdroje, informácie, znalosti, ľudskú prácu a pod.  

   Výrobné faktory v takomto chápaní ekonomiky možno potom chápať ako atraktory [ z 

anglického slova to attract, čo znamená priťahovať, vábiť 26] čiže príťažlivé faktory okolo, 

ktorých sa vytvára štruktúra ekonomiky a spoločnosti. Ekonomika potom predstavuje otvorený 

systém, ktorý vytvára štruktúru spoločnosti okolo výrobných faktorov, ktoré fungujú ako 

atraktory.  

   Zmena atraktorov zodpovedá turbulentnej dobe napr. prechodu od industriálnej k informačnej 

spoločnosti. Pre každý typ spoločnosti sú charakteristické určité atraktory. Pre klasickú 

ekonomiku industriálnej doby boli charakteristické ako základné výrobné faktory pôda, práca a 

kapitál. Tieto základné výrobné faktory predstavovali atraktory industriálnej spoločnosti alebo 

industriálnej doby a štruktúra tejto industriálnej spoločnosti sa vytvárala okolo týchto atraktorov 

                     
    24 Ibid. 

    25 Ibid. 

    26 Mirek Vodrážka: Chaokracie. Votobia, Praha 1997 



 8 

a teda napr. v blízkosti miest výskytu úrodnej pôdy, v miestach s dostatkom pracovnej sily a v 

miestach koncentrácie kapitálu27. Veľké priemyselné mestá, zóny a aglomerácie sa stali 

symbolmi industriálnej doby28.  

   Vo vznikajúcej informačnej spoločnosti alebo spoločnosti informačného typu sa stali novým 

výrobným faktorom a teda atraktorom informačnej spoločnosti informácie a znalosti. Vedecké, 

znalostné, technologické a informačné centrá sa stali symbolmi vyspelosti, prosperity a štruktúry 

modernej spoločnosti v súčasnej dobe.  

   Vznik globálnej svetovej ekonomiky a globálnej informačnej spoločnosti je spojený s 

objavením sa informácií a znalostí ako nového výrobného faktoru a zároveň nového atraktoru 

meniacej sa štruktúry spoločnosti. Bipolárny svet organizovaný okolo dvoch priemyselných 

centier sa rozpadol a namiesto neho vzniká globálna informačná spoločnosť založená na 

prepojení informačnými sieťami informačných, znalostných, výskumných a technologických 

centier.  

   Objavenie sa informácií ako atraktoru spôsobilo globálnu zmenu štruktúry svetovej civilizácie 

a vznik globálnej dediny prepojenej pavučinou informačných sietí . Príkladom zmeny štruktúry 

svetovej civilizácie na základe zmeny atraktorov môže byť obdobie po roku 1989, kedy sa 

uskutočnil presun moci od starých industriálnych centier moci k novým informačným, 

znalostným a technologickým centrám moci. Tento posun moci a zmena atraktorov svetovej 

civilizácie sa prejavili v zmene politických režimov na rôznych miestach zemegule v rovnakom 

čase. Spoločným základom týchto zmien bola strata moci starých industriálnych centier.  

   Uskutočnenie týchto zmien na rôznych miestach zemegule v rovnakom čase možno 

považovať za prejav synchronicity v ekonomickej a politickej oblasti. Základom tejto 

synchronicity alebo synchrónnej zmene moci je zmena civilizačných atraktorov a prechod na 

novú štruktúru svetovej civilizácie.  

   Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti a zmenu štruktúry svetovej civilizácie 

možno považovať za výsledok fluktuácií spôsobených novou informačnou technológiou, ktorá 

zároveň vytvorila nový príťažlivý faktor civilizácie teda atraktor. Podľa Prigogina disipatívne 

štruktúry samy môžu byť nestabilné buď v dôsledku novej interakcie s prostredím, alebo voči 

                     
    27 Daniel Bell: The Social Framework of the Information Society. In: Michael L. Dertouzos, 
Joel Moses /editors/: The Computer Age: A Twenty-Year View. MIT Press, Cambridge, 
Massatchusetts 1979  

    28 Ibid. 
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fluktuáciám iného typu.  

   V blízkosti rovnováhy je pre disipatívne štruktúry pravidlom dezorganizácia a rezistencia, po 

prekročení prahu nestability sa pravidlom stáva samoorganizácia, spontánny výskyt aktivity, 

diferencovaný v čase i priestore. Vzniká tak nové usporiadanie, ktoré v podstate zodpovedá 

obrovskej fluktuácií stabilizovanej výmenami energie s okolím.  

   V prípade vzniku globálnej svetovej ekonomiky takouto obrovskou fluktuáciou je prechod k 

informačnej spoločnosti, ktorý sa začal vo vyspelých priemyselných krajinách a postupne 

prerástol na celý svet.  

   Informačné technológie, ktoré sú základom prechodu k informačnej spoločnosti predstavujú 

nové prvky v systéme industriálnej spoločnosti, ktoré následne menia vzťahy a štruktúru 

systému spoločnosti.  

   Podľa Ilyu Prigogina stabilita systému môže byť ohrozená mutáciami alebo vstupom do 

systému prvkov iného typu a následným vznikom nových vzťahov medzi jeho časťami. Potom 

dochádza k skutočnému súťaženiu medzi rôznymi spôsobmi fungovania systému. V prípade 

prechodu od industriálnej k informačnej spoločnosti je starý spôsob fungovania spoločnosti 

reprezentovaný industriálnou ekonomikou a jej systémom vytvárania bohatstva a nový spôsob 

fungovania spoločnosti je reprezentovaný informačnou ekonomikou a novým systémom 

vytvárania bohatstva. 

   V súčasnej dobe existuje veľa spoločnosti, kde v rámci ekonomiky funguje ako industriálna 

ekonomika tak aj informačná ekonomika pričom druhá sa postupne rozširuje a nahrádza prvú. 

   Ilya Prigogine uvádza, že mutantov či votrelcov je spočiatku málo, budú potlačení a 

"ortodoxná" funkcia systému zostane zachovaná, pokiaľ ich prítomnosť nespôsobí nestabilitu 

tejto funkcie. Ak ju spôsobia, nezaniknú, ale sa rozmnožia a celý systém prejde na nový spôsob 

fungovania za cenu potlačenia tých, ktoré už v ňom nehrajú žiadnu úlohu. Rok 1989 môžeme 

uviesť ako príklad nestability svetovej civilizácie spôsobenej prechodom civilizácie na nový 

spôsob fungovania a teda globálnu spoločnosť s globálnou svetovou ekonomikou fungujúcou na 

základe prepojenia informačnými technológiami do jedného celku vytvárajúceho globálnu 

dedinu. 

Globalizácia ekonomiky a zmena hodnotových orientácií spoločnosti  
 

   Vznik globálnej svetovej ekonomiky a rastúca deštrukcia životného prostredia na Zemi 

vytvárajú potrebu hodnotovej reorientácie človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto 
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hodnotová reorientácia by mala byť založená na zmene paradigmálnych východísk a 

holistickom vnímaní súčasnej ekonomickej a civilizačnej reality.  

   Sara Parkinová tvrdí, že to, čo skutočne vytvára a čo je hnacou silou ekonomického systému, 

je náš hodnotový systém, pretože ekonomika znamená len niečo ako údržba bytu, spôsob akým 

jeden s druhým jednáme, spôsob akým spolu žijeme alebo spôsob akým spolu obchodujeme. 

Toto všetko je založené na tom aká je naša hodnotová škála, aký je spôsob akým to robíme. 

Alebo ešte presnejšie povedané, to sa stalo v minulosti, že náš hodnotový systém vytvoril určitý 

ekonomický systém a tento ekonomický systém sa medzičasom stal mocnejším než akýkoľvek 

alternatívny hodnotový systém, ktorý by sme dnes mohli vytvoriť. Takže ekonomický systém, 

ktorý v súčasnosti máme, nie je sluhom našich hodnôt, ale pánom našich hodnôt. Otočenie tejto 

skutočnosti, teda to aby sa ekonomický systém stal opäť sluhom hodnotových orientácií človeka 

je jeden krok k náprave dnešnej neutešenej ekonomickej reality. Druhý krok znamená zmenu 

týchto hodnotových orientácií človeka.  

   Erich Fromm vo svojich knihách Mať alebo byť a Umenie byť hovorí o nutnosti zmeny 

hodnotovej orientácie človeka a o prechode od súčasnej hedonistickej orientácie človeka a 

spoločnosti na orientáciu, kde hlavné miesto by malo bytie a teda existencia človeka.  

   Raymond Rehnicer vidí ako jednu z príčin súčasného stavu sveta prevažujúcu hodnotovú 

orientáciu človeka založenú na dualizme. Túto dualistickú hodnotovú orientáciu nazýva 

Rehincer dvojrozmerným hodnotovým systémom. Dnešnú krízu civilizácie vidí Rehincer aj ako 

šancu na zmenu hodnotovej orientácie človeka na takú hodnotovú orientáciu, ktorej základom 

bude prekonanie súčasného dualistického myslenia.  

   Zmena súčasnej antropocentrickej orientácie človeka na biocentrickú je predmetom diskusií a 

tiež jedným z východísk zo súčasnej globálnej krízy podľa veľkej skupiny ekológov a 

ekologicky orientovaných filozofov napr. Arne Naessa.  

   Stephen Batchelor vo svojej eseji Reinterpretácia budhistickej ekonomiky  publikovanej v 

známej knihe esejí Dharma Gaia však uvádza, že je potrebné prekonať akékoľvek vytváranie 

jediného stredu záujmu, a teda hlavnou zmenou orientácie človeka by mal byť prechod od 

antropocentrizmu k acentrizmu, teda nie k biocentrizmu. Nič vo vesmíre si nezaslúži, aby bolo 

považované za stred, píše v tejto súvislosti Batchelor a ďalej uvádza, že akokoľvek vznešené 

môže niečo byť, akonáhle je postavené do stredu, je okamžite podozrivé zo zbožštenia, 

nadvlády nad všetkým ostatným a zo všetkých ďalších deformácií a zneužití, ktoré sú typické 

pre veci, nachádzajúce sa v centre ľudských dejín. Paradoxne však žiadne centrum znamená, že 
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všetko je v centre.  

   Zmena vnímania ekonomickej reality a prekonanie dualizmu jej vnímania sú spojené so 

zmenou hodnotových orientácií a správania sa v podmienkach globálnej svetovej ekonomiky. V 

podmienkach industriálnych ekonomík jednotlivých lokálnych štátov bolo základom 

komunikácie v rámci medzinárodnej ekonomiky a obchodu rozdelenie na fragmenty a 

existencia ekonomiky iného štátu.  

   Hodnotové orientácie vytvárala a ovplyvňovala aj existencia voľných surovinových zdrojov a 

možnosť exportu odpadu. V podmienkach globálnej svetovej ekonomiky už existuje iba jedna 

globálna svetová ekonomika, jeden globálny trh, obmedzené zdroje a neexistencia voľného 

priestoru pre export odpadov. Nerovnováha vytváraná na jednom mieste globálnej ekonomiky 

či už následkom znečistenia alebo ekonomickej deštrukcie zvyšuje globálnu nerovnováhu celej 

civilizácie tak, ako sme toho svedkami v dnešnej dobe.  

   Uvedomenie si existencie globálnej ekonomiky ako jedného nedeliteľného celku je 

predpokladom zmeny hodnotových orientácií a správania sa človeka, spoločnosti i celej 

súčasnej civilizácie. 

Obnovenie pôvodného významu ekonómie ako cesta k prekonaniu globálnej krízy 
ľudstva  
 

   Príkladom holistického prístupu k zmenenej ekonomickej realite a významnou súčasťou jej 

holistickej interpretácie môže byť obnovenie pôvodného významu a funkcie ekonómie. Táto 

požiadavka ako i pochybnosti o tom, či súčasná ekonomika zodpovedá pôvodnému významu a 

funkcii sa môže zdať zvláštna.  

   Ak však zoberieme do úvahy súčasnú globálnu krízu ľudstva, neustále rastúcu deštrukciu 

životného prostredia na Zemi a hroziaci globálny kolaps civilizácie a uvedomíme si, že pri 

zdroji súčasného nehospodárneho zaobchádzania s prírodnými zdrojmi Zeme stojí práve 

ekonomika, ktorá už svojim názvom vyvoláva predstavu hospodárnosti, potom sa musíme 

zamyslieť nad tým, či súčasné ekonomické aktivity, prevádzané v národnom alebo globálnom 

merítku, skutočne zodpovedajú tomu významu a funkcii, ktoré by mali z názvu ekonómia pre 

tieto aktivity vyplývať.  

   A ak sa pozrieme na to, čo vlastne názov ekonómia znamená, potom zaistíme, že nie je také 

samozrejmé, či súčasné ekonomické aktivity sú aktivitami naozaj ekonomickými. 

   Názov ekonómia je odvodený z gréckeho slova oikonomia, čo je spojenie dvoch slov : " oikos 
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" , čo znamená dom alebo domáce hospodárstvo a " nomos " , čo znamená zákon. Ekonómia je 

teda veda, ktorá sa zaoberá zákonmi domáceho hospodárstva. 

   Súčasná moderná ekonómia a najmä makroekonómia, ako ju podávajú napr. Samuelson a 

Nordhaus sa tomuto poňatiu do značnej miery vzdialila. Súčasná moderná ekonómia sa zaoberá 

prevažne modelovým znázornením transformácie vstupov do ekonomiky na výstupy z 

ekonomiky. Časť " oikos " čiže dom alebo domáce hospodárstvo akoby sa z dnešnej ekonómie 

vytratila. Z ekonomiky sa potom takouto redukcionistickou interpretáciou stáva mechanizmus, 

ktorý čosi spracováva a čosi zase produkuje.  

   Problémom významu ekonomických aktivít sa zaoberal už Aristoteles a nie je to teda problém 

nový. Pravdaže dnes tento problém naberá iné súvislosti než aké mal v dobách Aristotelových. 

Aristoteles vo svojej práci Politika si všimol rozdielu medzi zárobkovým umením a náukou o 

vedení domácnosti.  

   Podľa Aristotela je zrejmé, že zárobkové umenie nie je totožné s náukou o vedení domácnosti, 

lebo zárobkovým umením sa obstarávajú prostriedky a domácnosť tieto prostriedky používa. 

Aristoteles došiel tiež k záveru, že zárobkové umenie je podľa prirodzenosti časťou umenia 

viesť domácnosť.  

   Súčasná ekonómia je zameraná v prevažnej miere na zárobkové umenie, ako ho chápal 

Aristoteles a náuka o vedení domácnosti čiže hospodárení akoby sa v súčasnej dobe dotýkala 

iba domácností alebo miestnych hospodárstiev nie však ekonomiky ako celku. Takýto 

redukcionistický prístup je vyjadrený v stotožňovaní niektorých parciálnych častí ekonómie 

napr. obchodu, managementu alebo finančníctva, čiže prevážne zárobkových umení s celou 

ekonómiou.  

   K podobnému záver dospeli aj Herman E. Daly a John B. Cobb, Jr. vo svojej práci Pre 

spoločné dobro, kde tvrdia, že moderný svet je v prevažnej miere zameraný na zárobkové 

umenie a oikonomia, ktorú považujú za riadenie domácnosti, akoby v ňom miesto stratila.  

   Taktiež Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne upozorňuje na súčasne 

fragmentárne a redukcionistické videnie súčasnej ekonómie, podľa ktorej ekonomické je každé 

počínanie, ktoré vedie k zisku, vyjadrenému peniazmi a neekonomické je zasa každé počínanie, 

ktoré k zisku, vyjadrenému peniazmi, nevedie.  

   Schumacher tiež upozorňuje na skutočnosť, že ekonómovia nám nehovoria, ako činnosť 

jednotlivca alebo skupiny, bez ohľadu na zisk, osoží celej spoločnosti a, že slepá viera v 

"neviditeľnú ruku trhu" nastolila dogmu, že je v celospoločenskom záujme, aby každá 
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spoločnosť, či súkromná, alebo štátna, produkovala zisk.  

   Následky takéhoto redukcionistického prístupu, ktorý stotožňuje ekonomické aktivity 

prevážne so zárobkovým umením, zameraným na produkciu zisku, sa potom prejavujú v celej 

ekonomike.  

   Potom napr. teórie, ktoré sa zaoberajú udržovaním vyrovnaného finančného rozpočtu sú 

považované za teórie vyrovnávania ekonomickej rovnováhy. V praxi potom vyrovnaný finančný 

rozpočet by mal znamenať vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy.  

   Turbulencie prebiehajúce ako následok nástupu nových technológií a rastu deštrukcie 

životného prostredia v globálnom merítku však túto ekonomickú nerovnováhu zväčšujú 

rýchlejším tempom ako ju finančníci stačia regulovať. Táto rastúca ekonomická nerovnováha 

potom prispieva k rastu globálnej nerovnováhy a k zväčšovaniu globálnej krízy ľudstva. 

Nemalou mierou sa na tom podieľa práve dnešná redukcionistická interpretácia ekonómie a jej 

redukcia iba na zárobkové umenie.  

   Nie je tiež náhoda, že v najpoužívanejšej učebnici ekonómie Ekonómia od Samuelsona a 

Nordhausa budeme márne hľadať vysvetlenie, čo to vlastne názov ekonómia znamená, aký je 

jeho význam a aký je jeho pôvod, hoci je to kniha práve o ekonómii.  

   Táto zmena chápania ekonómie a odcudzenie jej pôvodnému významu je spojená s 

prechodom od predindustriálnej výroby, čo bolo naozaj domáce hospodárstvo, k priemyselnej 

veľkovýrobe, čo domáce hospodárstvo určite nebolo.  

   A veľké priemyselné komplexy resp. továrne určite domov nepripomínali a mali k nemu 

naozaj ďaleko. To isté môžeme konštatovať aj o nadnárodných korporáciách. Tak sa stalo, že 

spolu s odcudzením človeka v procese strojovej veľkovýroby došlo aj k odcudzeniu a zmene 

pôvodného významu ekonómie.  

   Industriálne obdobie rozvoja spoločnosti teda okrem iných odcudzení spôsobilo aj odcudzenie 

ekonómie ako vedy svojmu pôvodnému významu. Taktiež dnešné nehospodárne a neefektívne 

nakladanie s prírodnými zdrojmi, ktoré sa nazýva ekonomické hospodárenie s prírodnými 

zdrojmi má od ekonomického hospodárenia a od pôvodného významu ekonómie hodne ďaleko.  

   Šancou a príležitosťou i nutnosťou a potrebou obnovenia pôvodného významu a funkcie 

ekonómie je vznik globálnej ekonomiky, globálnej civilizácie a objavenie sa holistických 

koncepcií sveta napr. teórie Gaia, myslenia globalizmu a iných. Chápanie planéty Zem ako 

jedného celku, jedného organizmu, realita jednej globálnej svetovej ekonomiky a jednej 

globálnej svetovej civilizácie dáva možnosť vrátiť pôvodný význam ekonómií avšak na báze 
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holistickej paradigmy. Globálna svetová ekonomika by potom mala byť chápaná ako jeden 

celok, ako jedno hospodárstvo a ekonómia ako veda sa opäť môže zaoberať fungovaním tohoto 

hospodárstva ako celku a najmä jeho zákonitosťami.  

   Zem potom môžeme chápať ako svoj dom a ako k svojmu domu sa potom budeme k Zemi aj 

správať. Herman B. Maynard, Jr. a Susan E. Mehrtensová vo svojej knihe s názvom Štvrtá vlna 

a podtitulom Byznys v 21. storočí tvrdia, že oikos je v súčasnej dobe naša planéta Zem, ktorá je 

domovom všetkého života. Takéto východisko môže znamenať uvedomenie si reality planéty 

Zem ako svojho domova a následne uvedomenie si reality limitovanosti zdrojov Zeme a zmenu 

využívania týchto zdrojov človekom a jeho civilizáciou.  

   Tak ako dobrý hospodár vo svojom dome nepoužíva na kúrenie stoličky, nábytok alebo 

obrazy, tak ani človek v globálnej svetovej ekonomike by nemal drancovať prírodné zdroje 

Zeme, ako je tomu napr. v prípade likvidácie dažďových pralesov alebo by nemal prevážať 

odpady a odpadky zo Severu na Juh alebo zo Západu na Východ, ako sme toho svedkami v 

súčasnej dobe.  

   Mal by si uvedomiť, že v globálnej svetovej ekonomike ako jednom celku vydrancovanie 

prírodných zdrojov napr. dažďových pralesov spôsobuje celosvetovú ekologickú nestabilitu a 

celosvetovú ekonomickú nerovnováhu a prevozom odpadov z jednej časti sveta na druhu sa 

znečisťuje celok, teda planéta Zem a náš domov, tak či tak. Vrátenie a obnovenie pôvodného 

významu a funkcie ekonómii je spojené s uvedomením si reality, že súčasné ekonomické 

aktivity nezodpovedajú pôvodnému významu slova ekonómia.  

   V súčasnej dobe existuje dosť veľká skupina ekonómov, ktorí tvrdia, že súčasná ekonómia 

nerešpektuje reálny svet, nerešpektuje prírodné zákony a jej základom sú skôr ilúzie ako 

skutočná realita a výsledkom je potom narastajúca globálna kríza civilizácie.  

   Títo ekonómovia napr. Paul Ekins, Herman Daly, Manfred Max-Neef, Hazel Hendersonová, 

Sara Parkinová, Nicholas Georgescu-Roegen, Jeremy Rifkin, Amitai Etzioni, Patrick Carson, 

Julia Mouldenová, Pat Conaty a ďalší sa pokúšajú vytvoriť ekonómiu reálneho života, ktorá by 

rešpektovala súčasné reality a prírodné zákony a namiesto narastajúcej deštrukcie životného 

prostredia by pôsobila v smere harmonizácie vzťahu ekonomiky a životného prostredia.  

   Takáto ekonómia by sa potom zrejme znovu začala približovať svojmu pôvodnému významu 

a funkcii.  

   Ak si teda uvedomíme, čo vlastne názov ekonómia znamená, aký je jeho pôvodný význam a 

funkcia a porovnáme to s nehospodárnym pôsobením súčasných ekonomických aktivít, či už v 
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národnom alebo globálnom merítku, potom sa nám otázka, či je súčasná ekonomika skutočne 

ekonomická, nebude zdať vôbec zvláštna. Ba práve naopak bude sa nám zdať zvláštne, ako je 

možné, že práve ekonomika môže tak nehospodárne zaobchádzať s prírodnými zdrojmi a 

životným prostredím na Zemi. 

   Potom sa tiež môžeme zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť to, aby súčasné ekonomické aktivity 

zodpovedali pôvodnému významu a funkcii slova ekonómia, čo môže byť tiež jedným z krokov 

k zmene súčasného smerovania ľudskej civilizácie a záchrane životného prostredia na Zemi. 

   Vytvorenie holistického modelu súčasnej globálnej svetovej ekonomiky, holistická 

interpretácia zmenenej ekonomickej reality, zmena paradigmy ekonomického myslenia a 

ekonomickej teórie smerom k holistickej paradigme a vytvorenie holistickej ekonomickej teórie 

resp. teórie holistickej ekonómie, môžu v súčasnej dobe viac ako zmeny v iných vedných 

oblastiach prispieť k nájdeniu cesty z globálnej krízy súčasnej ľudskej civilizácie.  

   Možno povedať, že je to práve ekonomická teória, ktorá v rozhodujúcej miere ovplyvní 

skutočnosť či ľudstvo, ktoré dnes v prevažnej miere pozostáva z homo economicus zmení svoje 

vnímanie súčasnej zmenenej reality, globálnej krízy a s ňou spojených problémov a následne aj 

svoje správanie a svoje hodnotové orientácie a predíde tak globálnemu civilizačnému kolapsu, 

ktorý podľa teórie Gaia, môže viesť v prvom rade k zničeniu ľudstva samotného.  
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