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Abstrakt:

Koncepcia udržateľného rozvoja je alternatívnou koncepciou rozvoja ekonomiky
a spoločnosti, ktorá má umožniť ďalší súčasný i budúci rozvoj jedinca, spoločnosti a
civilizácie bez toho aby sa ohrozila súčasná i budúca existencia človeka na Zemi.
Súčasný industriálny model rozvoja ľudskej civilizácie sa stáva čoraz viac
neudržateľným, podkopáva samotné základy tejto civilizácie a v súčasnej dobe
ohrozuje nielen budúcu ale aj súčasnú existenciu človeka na Zemi. Preto sa stále
intenzívnejšie hľadajú cesty presmerovania súčasnej ľudskej civilizácie v smere
opustenia modelu industriálneho rozvoja spoločnosti a prechodu na model
udržateľný. Ekonomická podstata udržateľného modelu

spočíva transformácii

ekonomických systémov tak, aby tieto systémy rešpektovali vyššie zákony
spoločnosti, prírody a Univerza a aby tieto zákony sa stali základnými zákonmi
fungovania ekonomických systémov.

Ivan Klinec: The Economic Grassroots of the Sustainable Development

Abstract

The concept of sustainable development is the alternative concept of development
of economy and society, which can make possible further present and future
development of individual, society and civilization without the threat to present and
future existence of humankind on the Earth. The present industrial model of
development of human civilization is increasingly unsustainable, undermining the
basement of the civilization and is threat to present and future existence of
humankind on the Earth. From this reason is ongoing very intensive the search of
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ways of redirecting present human civilization in direction of ending the industrial
model of development of society and transition toward sustainable model. The
economic grasroots of sustainable development is connected with transformation of
economic systems in direction of respecting higher laws of the society, the nature
and the Universe and to make these laws the basic laws of economic systems.
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