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Úvod
Koncepcia udrţateľného rozvoja je alternatívnou koncepciou rozvoja spoločnosti,
ktorá má umoţniť 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 neudrţateľným,
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 udrţateľný.
Táto publikácia podáva stručný pohľad na doterajšie hľadanie funkčného
udrţateľného modelu ekonomiky a spoločnosti. Vychádza zo skutočnosti, ţe súčasný
industriálny model vyčerpal svoje rozvojové moţnosti a koniec 20. a začiatok 21.
storočia sú poznamenané hľadaním funkčnej alternatívy k industrialnému modelu
rozvoja. Objavuje sa mnoţstvo alternatívnych ekonomických a sociálnych teórii
rozvoja ekonomiky a spoločnosti zameraných na presmerovani spoločnosti a
civilizácie k udrţateľnému modelu rozvoja. Nová paradigma rozvoja získava
postupne stále konkrétnejšie obrysy a uţ dnes moţno identifikovať základné
charakteristiky budúceho moţného modelu udrţateľného rozvoja.
Udrţateľný rozvoj predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú civilizáciu. Predstavuje
šancu na vytvorenie ľudskejšej spoločnosti, viac spravodlivej ekonomiky, a
civilizovanejšej civilizácie. Ľudstvo má tak na prahu 21.storočia moţnosť vytvoriť
novú spoločnosť fungujúcu na princípoch spolupráce, kreativity, spravodlivosti,
participácie a humanizmu. Má tieţ šancu zharmonizovať svoje vzťahy s prírodou a
uvedomiť si svoje miesto a zodpovednosť v Univerze.
Uvedomenie si príčin súčasnej krízy a vedomé vytvorenie udrţateľnej
spoločnosti predstavujú ďalší a významný krok v evolúcii ľudstva. Ľudstvo má tak
šancu prejsť k svojej vedomej evolúcii. Nový civilizačný stupeň vývoja bude
znamenať zmenu princípov fungovania ekonomiky a spoločnosti. Aby sa však
zmenila ekonomika, spoločnosť i celá civilizácia, musí sa zmeniť nazeranie človeka
na seba i spoločnosť, musí sa vytvoriť nové vedomie ľudstva, musí sa vytvoriť svet,
v ktorom kaţdý vyhráva. Táto vízia americkej futurologičky Hazel Hendersonovej sa
môţe v 21.storočí stať realitou. Aby však takýto svet fungoval, musí byť vytvorený
vedomou participáciou kaţdého človeka.
Táto publikácia podáva stručný prehľad základných ekonomických a sociálnych
teorií, ktoré môţu podporiť prechod k udrţateľnému rozvoju. Rýchlosť a razancia
prebiehajúcich civilizačných zmien sa budú v zvýšenej miere prejavovať aj
v teoretickej oblasti. Vytváranie nových ekonomických a sociálnych teórií bude
prispievať k väčšiemu porozumeniu prebiehajúcich zmien ako i k hľadaniu moţných
ciest budúceho vývoja.
Civilizačná výzva udržateľného rozvoja
Kríza industrializmu
V poslednej tretine dvadsiateho storočia sa stala zjavnou prehlbujúca sa kríza
industriálneho systému. Táto postupne prerástla do globálnej krízy celej súčasnej
civilizácie. Industriálny systém tvoril základ ekonomiky a spoločnosti prakticky
posledných dvesto rokov, počas ktorých prešiel obdobím zrodu, rozkvetu aţ
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postupne začal vyčerpávať svoj rozvojový potenciál a prešiel do fázy úpadku. Uţ v
prvej polovici dvadsiateho storočia sa však začali objavovať prvé symptómy
vyčerpávania sa industriálneho systému. Začala sa prejavovať potreba hľadania
alternatívy k tomúto systému resp. začali sa hľadať moţnosti jeho korekcie alebo
vedomej transformácie.
Na vzrast krízových javov spojených s industriálnym systémom poukazovali uţ na
začiatku 20.storočia napríklad nemecký filozof dejín Oswald Spengler v knihách
Úpadok Západu (1918-1922)1 a Človek a technika (1932)2, americký sociológ Pitrim
A. Sorokin v štvorzväzkovej Sociálnej a kultúrnej dynamike napísanej medzi dvomi
svetovými vojnami a v knihe Kríza našeho veku (1941)3, španielsky filozof Jose
Ortega Y Gasset v knihe Vzbura davov (1930)4, francúzsky filozof Julian Benda
v knihe Zrada vzdelancov (1929)5, americký národohospodár a kultúrny filozof
Stuart Chase v knihe Člověk a stroj (1929)6. Koniec industriálnej éry anticipoval tieţ
britský historik Arnold Joseph Toynbee v monumentálnom diele Štúdium histórie
(1934-1954)7. Toynbee hovoril o moţnej transfigurácii modernej spoločnosti do
určitého druhu respiritualizovanej formy.
V 50-ich a 60-ich rokoch 20.storočia sa objavili prvé symptómy zmien
industriálneho systému. Industriálny systém začal pomaly postupne meniť na základe
samovývoja resp. jeho vývojom boli odštartované určité vnútorné impulzy, ktoré
začali pôsobiť v smere transformácie tohoto systému. Novovznikajúci systém bol
spočiatku nazvaný postindustriálnou spoločnosťou resp. spoločnosťou sluţieb a
neskoršie, tak ako rozhodujúce miesto v chode ekonomiky a spoločnosti zacali
nadobúdať informácie, objavili sa prvé koncepcie informačnej spoločnosti, znalostnej
spoločnosti, informačnej ekonomiky a znalostnej ekonomiky. Daniel Bell popisoval
nastupujúcu transformáciu v knihách Príchod postindustriálnej spoločnosti a
Kultúrne protirečenia kapitalizmu, Zbigniew Brzezinski v knihe Úloha Ameriky v
technotronickom veku, Yoneji Masuda v knihe Informačná spoločnosť ako
postindustriálna spoločnosť, Alvin Toffler vo svojej trilógii Šok z budúcnosti,
Tretia vlna a Posun moci, John Naisbitt v Megatrendoch, Pretváraní korporácií
a Globálnom paradoxe, Peter Drucker vo Veku diskontinuity a
Postkapitalistickej spoločnosti alebo Francis Fukuyama v trilógii Koniec dejín,
Dôvera a Veľký rozvrat. Všetky tieto diela popisujú postupujúci rozklad industriálnej
spoločnosti resp. industriálneho systému a snaţia sa identifikovať moţný smer resp.
trendy budúceho vývoja spoločnosti a civilizácie.
Uvedomenie si narastania krízy industriálneho systému a dosiahnutý stupeň
poznania umoţnili človeku vedome usilovať o prekonanie tejto krízy a hľadať moţné
cesty budúceho vývoja a presmerovania civilizácie. Začala sa hľadať a zároveň
vytvárať akási vízia budúcej podoby spoločnosti, ktorá by toto presmerovanie
civilizácie umoţnila. Postupne s prehlbujúcou sa krízou industriálneho systému sa
začali hľadať alternatívne cesty ďalšieho vývoja ľudskej civilizácie, a to najmä
v oblasti zmeny ekonomického modelu, vzorov a správania sa človeka. Jednu z
takýchto ciest naznačuje vytvárajúci sa koncept trvalo udrţateľného rozvoja, ktorý by
1
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5
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mal napomôť prekročeniu industriálnej fázy vývoja civilizácie a zosúladeniu činnosti
človeka a prírody.
Jedným z prvých pokusov načrtnúť koncepciu trvalo udrţateľného rozvoja bola
správa Gro Harlem Brutlandovej a Svetovej komisie pre ţivotné prostredie a
rozvoj Naša spoločná budúcnosť, ktorá bola publikovaná v roku 1987. Správa
Naša spoločná budúcnosť bola prvým dokumentom medzinárodného významu, ktorý
poukazoval na potrebu opustenia súčasného industriálneho modelu rozvoja
spoločnosti a hľadania ciest k trvalo udrţateľnému rozvoju. V tejto správe bol
zadefinovaný pojem trvalo udrţateľný rozvoj ako taký spôsob rozvoja, ktorý
uspokojuje potreby prítomnosti, bez toho aby oslaboval moţnosti budúcich generácií
napĺňať ich vlastné potreby.
Správy Rímskemu klubu
Významnými aktivitami smerujúcimi k hľadaniu východísk z krízy industriálneho
systému sa stali Správy Rímskemu klubu, ktoré od roku 1972 poukazujú na
potrebu opustenia súčasného industriálneho modelu rozvoja spoločnosti. Od roku
1972 ich bolo publikovaných spolu 29. V roku 1972 bola publikovaná prvá správa
Rímskemu klubu nazvaná Limity rastu, ktorej autormi boli Donella Meadowsová,
Dennis Meadows, Jorgen Randers a W. Behrens8. Táto správa dospela
k nasledovným varovným záverom:
 Ak budú pokračovať súčasné rastové trendy vo svetovej populácií, industrializácií,
znečisťovaní, potravinovej produkcii a vyčerpávaní zdrojov, hranice rastu tejto
planéty sa dosiahnú v priebehu budúcich sto rokov. Najpravdepodobnejším
výsledkom bude závratný a nekontrolovateľný úpadok populácie a tieţ industriálnej
kapacity.
 Tieto rastové trendy moţno zmeniť a vytvoriť podmienky ekologickej a ekonomickej
stability , ktorá je udrţateľná veľmi dlho do budúcnosti. Mohol by sa vytvoriť stav
globálnej rovnováhy, pritom by sa uspokojili základné materiálne potreby kaţdej
osoby na Zemi a všetci by mali rovnakú šancu realizovať svoj individuálny ľudský
potenciál.
 Ak sa obyvateľstvo sveta rozhodne usilovať o dosiahnutie druhej moţnosti, čím
skôr začne na nej pracovať, tým väčšie budú jeho šance na úspech.9
Dvadsať rokov neskôr v roku 1992 Dennis Meadows, Donella Meadowsová a
Jorgen Randers vydali knihu Prekročené limity s podtitulom Predstava trvalo
udrţateľnej budúcnosti v konfrontácií s globálnym kolapsom10, v ktorej
uvádzajú, ţe dnes by sformulovali závery Limitov rastu nasledovne:
 Vyuţívanie mnohých základných zdrojov a produkcia mnohých druhov znečistenia
uţ prekročili mieru, ktorá je fyzicky udrţateľná. Bez významných redukcií
materiálových a energetických tokov bude prebiehať v nasledujúcich desaťročiach
nekontrolovateľný úpadok produkcie potravín, vyuţívania energie a industriálnej
produkcie.
 Tento úpadok nie je nevyhnutný. Aby sa mu ľudstvo vyhlo, sú potrebné dve zmeny.
Prvou je obsiahla revízia politiky a postupov, ktoré zvečňujú rast materiálnej
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spotreby a populácie, druhou je rapídny, aţ drastický rast efektívnosti vyuţívania
materiálov a energie.
 Trvalo udrţateľná spoločnosť je technicky a ekonomicky moţná. Bola by
ţelateľnejšia ako spoločnosť, ktorá sa usiluje riešiť svoje problémy stálou
expanziou. Prechod na trvalo udrţateľnú spoločnosť vyţaduje dôslednú
vyváţenosť medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi s dôrazom na dostatočnosť,
spravodlivosť a kvalitu ţivota viac ako na technológiu, vyţaduje tieţ vyspelosť, súcit
a múdrosť.11
Po prvej správe Rímskemu klubu bola publikovaná celá rada ďalších správ, ktoré
boli venované prevaţne globálnej a ekologickej problematike. Správy Rímskemu
klubu sa vyznačujú následovnými charakteristikami:
 majú globálnu perspektívu,
 dlhodobý prístup indikujúci budúce trendy,
 interdisciplinárny prístup zahrňujúci interakcie politických, sociálnych, kultúrnych,
ekologických, vedeckých a technologických problémov,
 zreteľný globálny prístup, ktorý by nemal limitovať moţnosť zamerania na
špecifický sektor
 zdôraznenie významu a mimoriadného potenciálu cieľových skupín,
 koncentrácia na praktické návrhy spôsobov riešenia problémov.
V rokoch 1972 aţ 2000 boli vydané následovné správy Rímskemu klubu:
1972 - Donella,Meadows, Dennis Meadows, Jurgen Randers, William Behrens: The
Limits to Growth12
1974 – Mihailo Mesarovic, Eduard Pestel: Mankind at the Turning Point13
1976 - Jan Tinbergen (co-ordinator): Rio Report. Reshaping the International Order14
1978 - Denis Gabor, Umberto Colombo, Alexander, King: Beyond the Age of Waste15
1977 - Ervin Laszlo, J.Bierman: Goals for Mankind16
1978 - Thierry de Montbrial: Energy - The Countdawn17
1978 – James Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza: No Limits to Learning18
11
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1980 - Maurice Guernier: Tiers-Monde, Trois Quart du Monde19
1980 - Orio Giarini: Dialogue on Wealth and Welfare. An Alternative View of World
Capital Formation20
1980 - Bohdan Hawrylyshin: Road Maps to the Future. Towards More Effective
Societies21
1981 - Jean Saint-Geours: L´Imperatif de Cooperation Nord-Sud, La Synergie des
Mondes22
1982 - Adam Schaff, George Friedrichs: Microelectronics and Society: For Better
anf for Worse23
1986 - Elizabeth Mann Borgese: The Future of Oceans24
1984 - Rene Lenoir: Le Tiers Monde Peut se Nourrir25
1988 - Bertrand Schneider: The Barefoot Revolution26
1989 - Eduard Pestel: Beyond the Limits to Growth27
1989 - Orio Giarini, Walter R. Stahel: The Limits to Certainty28
1989 - Akillu Lemma, Pentti Malaska: Africa Beyond Famine29
1991 - Alexander King, Bertrand Schneider: The First Global Revolution30
1994 - Yehezkel Dror: The Capacity to Govern 31
1995 - Bertrand Schneider: The Scandal and the Shame: Poverty and
Underdevelopment32
1995 - Wouter van Dieren (editor): Taking Nature Into Accounts: Towards a
Sustainable National Income33
19

Guernier, Maurice: Tiers-Monde, Trois Quart du Monde, Paris: Dunond, 1980
Giarini, Orio: Dialogue on Wealth and Welfare. An alternative View of World Capital Formation, Oxford: Pergamon
Press, 1980
21
Hawrylyshyn, Bohdan: Road Maps to the Future. Towards More Effective Societies. Pergamon Press, Oxford 1980
22
Saint-Geours, Jean: L´Imperatif de Cooperation Nord-Sud, La Synergie des Mondes. Dunon, Paris 1981
23
Schaff, Adam, Friedrichs, George: Microelectronics and Society: For Better anf for Worse. Pergamon Press, Oxford 1982
24
Borgese, Elizabeth Mann: The Future of Oceans. Harvest House, Montreal 1986
25
Lenoir, Rene: Le tiers Monde Peut se Nourrir. Fayard, Paris 1984
26
Schneider, Bertrand: The Barefoot Revolution. I.T. Publications, London 1988
27
Pestel, Eduard: Beyond the Limits to Growth. Universe Books, New York 1989
28
Giarini, Orio, Stahel, Walter R.: The Limits to Certainty. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1989 (1993)
29
Lemma, Akillu, Malaska, Pentti: Africa Beyond Famine. Tycooly, London 1989
30
King, Alexander, Schneider, Bertrand: The First Global Revolution. Simon and Schuster, London 1991
31
Dror, Yehezkel: The Capacity to Govern. Bertelsmann, London, Portland 2001
32
Schneider, Bertrand: The Scandal and the Shame: Poverty and Underdevelopment. Bertelsmann 1995
33
Dieren, Wouter van(editor): Taking Nature Into Accounts: Towards a Sustainable National Income. Springer, New York
1995
20

13

1997 - Ernst Ulrich von Weiszäcker, Amory Lovins, L.Hunter Lovins: Factor Four:
Doubling Wealth - Halving Resource Use 34
1997 - Peter L. Berger: The Limits of Social Cohesion: Conflict and Understanding
in a Pluralistic Society35
1998 - Orio Giarini, Patrick Liedtke: Wie Wir Arbeiten Werden36
1998 - Elizabeth Mann Borgese: The Oceanic Circle: Governing the Seas as a
Global Resource37
1999 - Juan Luis Cebrian: Im Netz: Die Hypnotisierte Gesellschaft38
2000 - Reinhard Mohn: Menschlichkeit Gewinnt39
2001 – Sergey P. Kapitza: Information Society and the Demographic Revolution
2002 – Frederic Vester: Die Kunst vernetzt zu denken
2003 – Raphael de Lorenzo and ONCE Foundation: The Future of the Disabled in
the World
2003 – Orio Giarini, Mircea Malitza: The Double Helix of Learning and Work
2005 – Ernst Ulrich von Weiszäcker, Oran R. Young, Matthias Finger: Limits to
Privatization. How to Avoid Too Much of a Good Thing
2009 – Gunter Pauli: Blue Economy. 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs
2009 – Ernst Ulrich von Weiszäcker, Karlson Charlie Hargroves, Michael H. Smith,
Cheryl Desha, Peter Stasinopoulos: Factor 5. Transforming the Global Ekonomy
Through 80% Improvements in Ressource Produktivity
Potreba udržateľného rozvoja
Al Gore bývalý americký viceprezident publikoval v roku 1992 knihu Zem na miske
váh s podtitulom Ekológia a ľudský duch, v ktorej navrhol Strategickú
environmentálnu iniciatívu a Globálny Marshallov plán na záchranu ţivotného
prostredia na Zemi.
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V roku 1992 sa konala v Rio de Janeiro Svetová konferencia OSN o ţivotnom
prostredí a rozvoji, ktorej výsledkom bol dokument AGENDA 21, ktorý sa zaoberá
princípmi trvalo udrţateľného rozvoja vo všetkých oblastiach činnosti človeka a
spoločnosti. Tento dokument je dnes povaţovaný za základný programový dokument
pojednávajúci o smerovaní ľudstva k trvalo udrţateľnému rozvoju a predstavuje
programové východisko pre formuláciu politík trvalo udrţateľného rozvoja
v jednotlivých krajinách a regiónoch. Významným programovým dokumentom
zameraným na zmenu správania sa podnikateľských subjektov je správa Zmena
kurzu, ktorú v roku 1993 vypracovali Stephan Schmidheiny a Podnikateľská rada
pre trvalo udrţateľný rozvoj. Stephan Schmidheiny v správe Zmena kurzu upozorňuje
na negatívne celosvetové tendencie, ktoré budú viesť k prehlbovaniu globálnej krízy
a ďalšiemu ničeniu ţivotného prostredia na Zemi. Sú to nasledovné tendencie:
 Počet obyvateľstva na Zemi veľmi rýchlo rastie. Podľa najoptimistickejších odhadov
bude planéta, ktorá je uţ preplnená, pravdepodobne musieť v budúcom storočí
uţiviť dvakrát toľko ľudí. Nedostatky ţivotného prostredia majú rôzne príčiny, všetky
sa však zhoršujú pod tlakom počtu obyvateľstva.
 V posledných pár desaťročiach sa zaznamenala rastúca spotreba prírodných
zdrojov - spotreba, ktorá je často neefektívna a zle plánovaná. Obnoviteľné zdroje
nemajú čas na obnovu. Ţijeme viac z kapitálu planéty a menej z jeho úrokov.
 Rast populácie a plýtvanie zdrojmi hrajú rolu pri urychľovaní degradácie mnohých
častí prostredia. Najviac sú zasiahnuté výrobné oblasti. Poľnohospodársky plodná
pôda sa premieňa na púšte, lesy na chudobné pastviny, sladkovodné mokrade na
zasolené mŕtve pôdy, bohaté korálové útesy na úseky oceánu bez ţivota.
 Súčasne s degradáciou ekosystémov sa stráca biologická rôznorodosť i genetické
zdroje. Mnohé tendencie v ţivotnom prostredí moţno zvrátiť. Táto strata je však
trvalá.
 Nadmerné vyuţívanie a zneuţívanie zdrojov je doprevádzané znečistením
atmosféry, vody a pôdy látkami, ktoré sú veľmi stabilné. S rastúcim počtom zdrojov
a foriem znečistenia sa tento proces zjavne urýchľuje. Najkomplexnejším a asi
najváţnejším z týchto ohrození je zmena klímy a stability systémov cirkulácie
vzduchu.
Paradigmálne rámce udržateľného rozvoja
Paradigmálne rámce udržateľného rozvoja
Príčiny všetkých týchto negatívnych tendencií musíme hľadať v súčasnom
industriálnom modeli ekonomiky a koncepcii industrializmu, ktorá posledných dvesto
rokov bola základnou koncepciou rozvoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie.
Indutriálny model sa postupom času dostal do konfliktu so ţivotným prostredím resp.
prírodou, nakoľko nerešpektuje limitovanosť zdrojov Zeme, limitovanosť priestoru pre
rast a tieţ limitovanosť priestorov pre ukladanie odpadov, ba práve naopak jeho
teoretické východiská predpokladajú neobmedzenú expanziu vo všetkých smeroch
v čase i priestore. Súčasný industriálny model ekonomiky vznikol v iných
ekonomických, spoločenských i civilizačných podmienkách a v čase, keď bolo
15

dostatok zdrojov i priestoru pre neobmedzený rast, neobmedzenú spotrebu zdrojov i
neobmedzenú produkciu odpadov. Po narazení na limity sa však tento ekonomický
model stal neudrţateľným a jeho nahradenie alternativnym udrţateľným
ekonomickým modelom je významnou podmienkou ďalšej existencie človeka na
Zemi.
Nahradenie resp. prekročenie industriálneho modelu a myslenia industrializmu je
tesne spojené s potrebou novej paradigmy videnia sveta, reinterpretácie súčansného
mechanistického vnímania reality a prechodom na vnímanie viac holistické.
Industriálny systém, keďţe jeho základným prvkom bol stroj čIźe mechanizmus bol
tesne previazaný s mechanistickým videním sveta resp. mechanistickou paradigmou.
Na to aby sme pochopili miesto človeka a jeho spoločnosti v prírode resp. Univerze
potrebujeme celostné teda holistické videnie, tak aby sme mohli pochopiť príčiny
nesúladu súčasnej činnosti človeka s fungovaním prírody. Vytváranie základov pre
novovznikajúcu holistickú paradigmu bolo odštartované v roku 1962, keď americký
fyzik a historik vedy Thomas Kuhn uverejnil svoju dnes uţ klasickú prácu,
zaoberajúcu sa zmenou paradigmy vedy s názvom Štruktúra vedeckých revolúcií.
Táto práca sa stala predmetom rozsiahlej diskusie, ktorá obrátila pozornosť na
zmenu vedeckého myslenia resp. myslenia vôbec. Kuhn sa v práci zaoberal vývojom
vedy a vedeckého myslenia z pohľadu zmeny paradigmy.
Samotný pojem paradigma moţno nájsť uţ v antickom myslení. Antickí myslitielia
Platón vo svojich dialógoch Timáios, Parmenidés, Polítíkos, Kratylos a Sofistés a
Aristoteles vo svojich prácach Metafyzika a Rétorika pouzívali pojem paradigma vo
význame ídeí, vzoru alebo príkladu. Dnes sa pojmom paradigma označuje vzor
udalostí, vývojový model či vyčerpávajúca schéma. Stephen R. Covey uvádza, ţe
dnes je pojem paradigma stále častejšie pouţívaný v beţnej reči a znamená model,
teóriu, vnímanie, predpoklad alebo rámec /konštrukciu/ vzťahov. V širšom zmysle je
to spôsob, akým vidíme svet v zmysle jeho chápania, porozumenia, interpretácie.
Covey tieţ uvádza, ţe jednoduchý spôsob pochopenia významu paradigiem je
predstaviť si ich ako mapy. Mapa je iba popis istých aspektov územia, čo presne je aj
paradigma. Je to teória, výklad či model niečoho iného.
V súvislosti s tvralo udrţateľným rozvojom paradigma takehoto rozvoja znamená
vytvorenie novej mapy resp. popisu súčasnej ekonomiky, spoločnost a civilizácie,
ktorá by presnejšie a aktuálnejšie zachycovala zmeny, ktorými spoločnosť a
civilizácia v posledných desaťročiach prešli. Ako upozorňuje napr. Helena NorbergHodgeová súčasný popis sveta, čím má na mysli najmä konvenčnú ekonómiu a
moţno dodať makroekonómi uţ nezodpovedá realite a je potrebné vytvoriť popis
sveta nový. Paradigma trvalo udrţateľného rozvoja potom nebude nič iné ako nová
mapa reality, ktorá umoţní človeku v tejto realite sa lepšie orientovať a takisto lepšie
hľadať cesty do budúcnosti.
Vytváranie paradigmy trvalo udrţateľného rozvoja je spojené s najnovšími
poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v rôznych vedných odboroch a ktoré poskytujú
teoretické a metodologické východiská k tomu potrebné. Tieto pznatky nám hovoria o
tom, ţe je potrebné opustiť tradičnú mechanistickú paradigmu myslenia, ktorá býva
nazývaná aj karteziánskou alebo karteziánsko-newtonovskou paradigmou, ktorá uţ
nezodpovedá súčasnému poznaniu.
Americký fyzik a teoretik novej paradigmy Fritjof Capra, ktorý sa zmenou
paradigmy vo svojich prácach obšírne zaoberá, nazýva túto paradigmu ako
karteziánsko-newtonovské myslenie a charakterizuje ho ako mechanistický pohľad
na ţivot, ako newtonovskú predstavu sveta ako stroja. Túto mechanistickú alebo
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karteziánsko-newtonovskú paradigmu charakterizuje pohľad na ţivot, ţivý
organizmus a svet ako na stroj, ktorý je skonšruovaný z oddelených častí.
Táto predstava sveta ako stroja pretrváva dodnes najmä v oblasti spoločenských
vied, keď sa na ekonomiku, spoločnosť a civilizáciu nazerá ako na mechanizmus
alebo stroj, ktorý sa skladá z jednotlivých častí alebo fragmentov, a ktorý moţno
riadiť ako stroj alebo mechanizmus. Svedčí o tom aj časté pouţívanie termínov ako
mechanické nástroje, ekonomické mechanizmy, spoločenské mechanizmy atď.
Nová celostná paradigma vedy a vedeckého myslenia nazývaná aj ako holistická
paradigma je zaloţená na princípoch celostnosti, na pohľade na ţivot, organizmus a
svet ako celok, ako na vzájomné prepojenie a vzájomnú závislosť všetkých
fenoménov tohoto celku - fyzických, biologických, psychologických, sociálnych a
kultúrnych.
Jedným z medzníkov posunu poznania a prekročenia mechanistického pohľadu na
svet je sformulovanie teórie relativity Albertom Einsteinom. Einsteinové práce i
práce ostatných teoretikov v oblasti teórie realtivity a kvantovej fyziky ako napr.
Wernera Heisenberga, Erwina Schrodingera, Nielsa Bohra a ďalších znamenali
koniec newtonovskému nazeraniu na svet. Ďalšími medzníkmi, ktoré znamenali
nielen posun poznania ale aj zrod novej technológie boli teória kybernetiky Norberta
Wienera, teória systémov Ludwiga von Bertallanfyho, teória informácií Claude
Shanona a mnoho ďalších.Tieto vedné odbory napomohli posunu poznania aj
v oblasti spoločenských vied, avšak dotvorenie holistickej paradigmy a vedeckého
myslenia na jej základoch znamenalo aţ objavenie sa skupiny teoretikov, ktorých
práce sa zmenou paradigmy špeciálne zaoberajú. Sú to najmä práce teoretikov a
metodológov nastupujúcej paradigmy, ktoré poskytujú teoreticko-metodologické
východiská skúmaniu posunu paradigiem. Tu treba spomenúť najmä práce Fritjofa
Capru, Thomasa Kuhna, Ilyu Prigogina, Isabelly Stengersovej, Gregoire
Nicolisa, Davida Bohma, Ruperta Sheldrakea, Paula Feyerabenda, Kena
Wilbera, Pera Baka, F.Davida Peata, Benoitte Mandelbrota, Jamesa Lovelocka,
Lynn Margulisovej, Michaela Talbota, R. Buckminstera Fullera, Alfreda
Korzybského, Marshalla McLuhana a mnohých ďalších.
Fritjof Capra vo svojej dnes uţ klasickej práci Bod obratu s podtitulom Veda,
spoločnosť a vznikajúca kultúra, ktorú vydal v roku 1982, predostrel predstavu novej
paradigmy vedeckého myslenia, ktorú okrem fyziky a prírodných vied zdokumentoval
aj na príklade spoločenských vied. Publikovanie Caprovej práce doprevádzala
rozsiahla diskusia, ktorá sa dotýka bodu obratu a zmeny paradigmy aj
v spoločenských vedách.
Ilya Prigogine, nositeľ Nobelovej ceny za termodynamiku nerovnováţnych
systémov, tvorca teórie disipatívnych štruktúr, zverejnil v roku 1984 spolu s Isabelle
Stengersovou prácu nazvanú Poriadok z chaosu s podtitulom Nový dialóg človeka
s prírodou, v ktorej predloţil svoju predstavu vývinu sveta postavenú na základe teŕie
disipatívnych teda rozptyľujúcich štruktúr, druhého zákona termodynamiky a
ireverzibilných procesov ako zdrojov vytvárania poriadku. Alvin Toffler v predslove
k práci Ilyu Prigogina a Isabelly Stengersovej hovorí dokonca o Prigoginianskej
paradigme. Čo podľa Tofflera robí túto Prigoginianskú paradigmu obzvlášť
zaujímavou je skutočnosť, ţe presúva pozornosť na tie aspekty reality, ktoré
charakterizujú dnešnú akcelerujúcu sociálnu zmenu: neporiadok, nestabilitu,
diverzitu, nerovnováhu, nelineárne vzťahy a temporalitu - zvýšenú citlivosť k tokom
času.
David Bohm, Einsteinov ţiak, spolupracovník a profesor teoretickej fyziky, zasa
poloţil základy celostného videnia sveta. Urobil tak vo svojej práci Celostnosť a
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implikátny poriadok, kde rozpracoval teóriu holomovementu teda celopohybu,
explikátneho a implikátneho poriadku, a tieţ svoje predstavy celostnosti a
fragmentárnosti. Bohm bol pri vypracovaní tejto teórie inšpirovaný veľkým indickým
mysliteľom, neskoršie ţijúcim v USA, Jiddu Krishnamurtim. Bohmovo celostné
videnie sveta a nazeranie na jeho vývoj ako na holomovement má svoj odraz
v globálnom myslení, ktoré je nevyhnutné pri skúmaní, interpretácií a návrhoch
riešení súčasnej globálnej krízy ľudskej civilizácie.
Teóriu morfických polí a morfických rezonancií rozpracoval vo svojich prácach
Prítomnosť minulosti a Znovuzrodenie prírody Rupert Sheldrake. Sheldrakeové
teórie sú zaloţené na akumulácii poznania a informácií v podobe priestorovej pamäte
a ich vplyve na vývoj prírody a sveta.
Významným metodologickým príspevkom skúmania meniacej sa paradigmy sú aj
práce Paula K. Feyerabenda, v ktorých dokazuje, ţe veda veda nie je a nemôţe byť
riadená systémom pevných, nemenných a absolútnych princípov, a ţe vo svojej
podstate je anarchistická. Jeho základnou prácou z tejto oblasti je práca, ktorú vydal
v roku 1975 pod názvom Proti metóde a podtitulom Náčrt anarchistickej teórie
poznania. Narastajúca diverzifikácia pouţívaných metodológií, znalostí a
myšlienkových systémov v súčasnej dobe oproti ich unifikácií v období vrcholného
rozvoja industriálnej spoločnosti zodpovedá Feyerabendovej koncepcii rôznych
metód a prístupov.
Holizmus a holistické videnie sveta sa v spoločenských vedách presadzuje
najmä prostredníctvom futurológie prípadne štúdií budúcnosti a postupne sa potom
prenáša aj do ekonómie, sociológie, filozofie a ďalších vedných oblastí. Futurológia
vytvára priestor pre interdisciplinárny aţ transdisciplinárny výskum, interdisciplinárnu
diskusiu a uvaţovanie o budúcnosti v dlhodobých horizontoch vývoja. Futurológia
dnes zahŕňa stovky futurologických prác a štúdií, ktoré sa zaoberajú transformáciou
tradičnej industriálnej spoločnosti smerom k informačnej spoločnosti, trvalej
udrţateľnosti resp k princípom novej civilizačnej paradigmy, ktorá by bola viac
priaznivá k ţivotnému prostrediu resp. prírode.
Americká ekonómka a futurologička Hazel Hendersonová vo svojej knihe vydanej
v roku 1991 pod názvom Postupujúce paradigmy a podtitulom Ţivot za hranicami
ekonomiky uvádza základné rozdiely v prístupoch skúmaní ekonómov a futurológov,
ktoré sú zároveň rozdielmi medzi ekonomistickou paradigmou videnia sveta a
holistickou paradigmou.
Medzi základnými charakteristikami ekonomistických prístupov Hazel
Hendersonová uvádza predpovedanie z minulých údajov, extrapoláciu trendov,
videnie zmeny ako nerovnováhy, lineárnu príčinnosť, reverzibilné modely,
neorganické systémové modely, determinizmus, redukcionizmus, nazeranie na
neekonomické a nemonetárne sektory ako na externality a precízne kvantitatívne
predpovede.
Ako základné charakteristiky futurologických prístupov Hendersonová uvádza
konštruovanie podmienených scenárov, nazeranie na základné zmeny ako na niečo
normálne, nelineárnu príčinnosť, ireverzibilné modely, evolúciu, ţivé systémy,
organické modely, holizmus, syntézu a synergiu, zahrňovanie medzi údaje zmenu
hodnôt, ţivotných štýlov, podmienok ţivotného úprostredia a kvalitatívny pohľad,
údaje z násobných zdrojov a trendy v dlhodobých globálnych kontextoch.
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Holistická ekonómia pre globálny svet
Vznik globálnej ekonomiky a potreba holistickej ekonómie
Globalizácia svetovej ekonomiky je dnes jedným z určujúcich trendov
prebiehajúcich civilizačných zmien a vznik globálnej ekonomiky je uţ viacej realitou
ako blízkou či vzdialenou budúcnosťou. Včerajší svet lokálnych štátov sa v priebehu
posledných desaťročí zmenil na svet globálnej dediny, ako vznikajúcu globálnu
civilizáciu nazval kanadský sociológ Marshall McLuhan40. Základom vzniku tejto
globálnej civilizácie sa stal vznik globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového
trhu41.
Ľudstvo tak v priebehu krátkej doby začalo ţiť v inej zmenenej resp. meniacej sa
realite, neţ v akej ţilo doteraz. Aj naďalej však túto zmenenú a neustále sa meniacu
realitu vníma a interpretuje spôsobom akým ju vnímalo pred začiatkom prebiehajúcej
zmeny tzn. ako keby globálna ekonomika nebola realitou, ale iba akousi víziou, ktorá
čaká ľudstvo v ďalekej budúcnosti. Tak sa stalo, ţe dnes značná a moţno povedať,
ţe väčšia časť ľudstva má problémy s adaptáciou na zmenenú realitu a prebiehajúce
zmeny nevie ani pochopiť, ani interpretovať, ani vysvetliť, nieto sa ešte na ne
adaptovať 42.
Ako konštatuje americký sociológ a futurológ Peter Drucker nové reality sa ani
trochu nezhodujú s tým, čo všetci ľudia doteraz povaţujú za realitu43. A tak sme
potom svedkami narastania Šoku z budúcnosti44, ako nazval popredný americký
futurológ Alvin Toffler šok z potreby, nutnosti a neschopnosti adaptácie na
prebiehajúce a zrýchľujúce sa zmeny. Tento šok z budúcnosti je nepochybne aj
šokom spôsobeným neadekvátnym vnímaním a videním sveta a civilizačných
pohybov.
Rozpor medzi globálnou ekonomickou, spoločenskou i civilizačnou realitou a
fragmentárnym lokálnym videním ekonomických, spoločenských i civilizačných
problémov je dnes nepochybne jedným z hlavných zdrojov globálnej krízy ľudstva 45.
Zosúladenie globálnej ekonomickej reality s adekvátnym vnímaním tejto reality môţe
významne prispieť k prekonaniu súčasnej globálnej krízy ľudstva. Peter Drucker vo
svojich knihách nazval vznik globálnej ekonomiky novou realitou a obdobie vzniku
tejto globálnej ekonomiky povaţuje Drucker za turbulentnú dobu46. V tejto
turbulentnej dobe turbulencie pretvárajú starú ekonomickú realitu a vzniká realita
nová. Vzniká tak civilizačná diskontinuita, ktorá mení doterajší smer vývoja ľudskej
civilizácie47.
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Podľa Druckera niekde v sedemdesiatych rokoch skončilo najdlhšie obdobie
kontinuity v celej ekonomickej histórií a svetová ekonomika prešla do obdobia
turbulencie48. Nová ekonomická realita v podobe globálnej svetovej ekonomiky
nahrádza starú ekonomickú realitu lokálnych alebo regionálnych uzavretých
vzájomne obchodujúcich ekonomík49. Medzinárodná ekonomika, v ktorej boli
jednotlivé národy oddelenými jednotkami zabezpečujúcimi vzájomný styk
predovšetkým prostredníctvom medzinárodného obchodu50, sa mení na ekonomiku
svetovú, ktorá predstavuje jeden nedeliteľný celok51.
Súčasná ekonomická teória však túto meniacu sa ekonomickú realitu postihuje
veľmi pomaly a nedostatočne. Podľa Druckera turbulentná doba je dobou
nebezpečnou, jej najväčšie nebezpečenstvo spočíva v pokušení popierať realitu 52.
Turbulentná doba je však zároveň dobou veľkých príleţitostí pre tých, ktorí nové
reality dokáţu pochopiť, akceptovať a ktorí ich dokáţu vyuţiť53. Súčasná ekonómia
však patrí medzi tie vedy, ktoré pokušeniu popierať zmenenú ekonomickú realitu
nevedia odolať.
Súčasná ekonomická veda zaloţená na mechanistickom karteziánskonewtonovskom videní sveta sa snaţí fragmentárnym pohľadom vysvetľovať globálnu
ekonomickú realitu. Mechanistické kartezánsko-newtonovské paradigmálne
východiská súčasnej ekonomickej teórie popísal Fritjof Capra vo svojej knihe Bod
obratu54. Podľa Capru súčasná ekonómia je charakteristická fragmentárnym a
redukcionistickým prístupom typickým pre väčšinu spoločenských vied 55.
Súčasná zmenená ekonomická realita však vyţaduje taktieţ zmenu videnia a
interpretácie tejto reality. Súčasná globálna ekonomická realita, vyţaduje
predovšetkým zmenu paradigmálnych východísk ekonomickej teórie a jej prechod na
bázu holistického vnímania a videnia a holistickej interpretácie súčasných
ekonomických problémov.
Aký by však mal byť takýto holistický prístup k zmenenej ekonomickej realite ? Aká
by mala byť takáto holistická interpretácia súčasnej ekonomickej reality ? Ako by
mala vyzerať ekonomická teória vychádzajúca z holistických prístupov ? Odpoveď na
tieto otázky môţe byť zároveň kľúčom k lepšiemu pochopeniu novej ekonomickej
reality. Rozpadom bipolárneho rozdeleného sveta zaniklo aj monopolné postavenie
dvoch hlavných vetiev ekonomickej teórie neoklasickej a neokeynsiánskej na strane
jednej a marxistickej na strane druhej a otvorili sa dvere narastajúcej diverzite
ekonomických teórií.
S prehlbovaním globálnej krízy ľudstva rastie počet ekonomických teórií
zameraných na zosúladenie pôsobenia ekonomiky s novou ekonomickou a
civilizačnou realitou a so zachovaním ţivotného prostredia na Zemi. Ako nové školy
teoretickej ekonómie a ekonomického myslenia sa objavili nová ekonómia [Ekins,
Max-Neef, Conaty, Hendersonová, Parkinová, Rifkin, Goldsmith, Etzioni, Gore,
Schumacher], humanistická ekonómia [Lutz, Lux], ekonómia reálneho ţivota
[Ekins, Max-Neef, Daly], ekologická ekonómia [Ekins, Conaty, Parkinová,
Hendersonová], zelená ekonómia [Ekins, Conaty, Parkinová], ekonómia
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ustáleného stavu [Daly, Cobb], morfogenetická ekonómia [Maruyama],
geonómia [Carson, Mouldenová, Rifkin], bionómia [Rotschild], socioekonómia
[Etzioni] a regeneračná ekonómia [Hawken]56. Spoločné pre tieto ekonomické
teórie sú holistické paradigmálne východiská, holistický pohľad na svet a snaha o
vytvorenie ekonomického systému postaveného na alternatívnych hodnotových
orientáciách. Holistická paradigma teda postupne ovplyvňuje, zasahuje a pretvára aj
ekonomickú teóriu a dnes uţ do takej miery, ţe moţno hovoriť o postupnom
vytváraní koncepcií holistickej ekonómie či holistickej ekonomickej teórie.
Za holistickú interpretáciu súčasnej novej ekonomickej reality a zároveň za
základ vytvárajúcej sa koncepcie holistickej ekonómie moţno povaţovať
nasledovné posuny záujmov ekonomickej teórie :
- chápanie ekonomiky ako otvoreného podsystému alebo súčasti vyšších
systémov akými sú spoločnosť, príroda alebo univerzum,
- chápanie globálnej svetovej ekonomiky ako jedného nedeliteľného celku,
chápanie tejto ekonomiky ako implikátneho poriadku a chápanie
ekonomického vývoja ako celopohybu teda holomovementu,
- chápanie jednotlivých ekonomických teórií a teoretických škôl a smerov ako
fragmentárnych pohľadov rozvíjajúcich významy jednej nerozdelenej reality ekonomiky a nazeranie na ekonómiu ako na jednu vedu zloţenú z jednotlivých
parciálnych ekonomických teórií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, vytvárajú mapu
ekonomických teórií a kaţdá ekonomická teória má svoje miesto, účel, čas a
limity pôsobenia a ţiadnu ekonomickú teóriu nemoţno absolutizovať,
- zmena pohľadu na reverzibilitu ekonomických procesov a chápanie
ekonomických procesov ako procesov ireverzibilných s dôrazom na
ekonomickú dynamiku namiesto ekonomickej statiky,
- zavedenie pojmu entropia tzn. neurčitosť resp. neusporiadanosť do
ekonomickej teórie a vnímanie jej vzťahu k ekonomickej štruktúre ako celku
namiesto pouţívania pojmu neistota iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu
ekonomických procesov,
- zmena pohľadu na vzťah informácií a ekonomiky i ekonomickej teórie 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,
- chápanie ekonomiky ako disipatívnej čiţe rozptyľujúcej štruktúry disipujúcej
energiu, suroviny, materiály a informácie a vytvárajúcej štruktúru spoločnosti
okolo atraktorov tzn. príťaţlivých faktorov v podobe výrobných faktorov,
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chápanie výrobných faktorov ako atraktorov ktoré určujú štruktúru a profil
ekonomiky, spoločnosti a civilizácie,
- hodnotová reorientácia človeka i civilizácie zaloţená na holistickom vnímaní
zmenenej ekonomickej reality a rešpektovaní zákonov reálneho sveta a prírody,
- chápanie vzniku globálnej ekonomiky ako šance k obnoveniu pôvodného
významu ekonómie ako vedy o hospodárení a prekonaniu odcudzenia tomuto
pôvodnému významu v industriálnom období, v globálnej svetovej ekonomike
človek musí byť v prvom rade hospodár a aţ potom obchodník alebo finančník.
Holistická interpretácia súčasnej zmenenej ekonomickej reality a postupné
vytváranie a vytvorenie holistickej ekonómie môţe významne prispieť k zmene
činnosti človeka na Zemi a k zharmonizovaniu jeho vzťahu k prírode. S narastajúcou
globálnou krízou ľudstva a ekologickou hrozbou bude potreba holistickej interpretácie
ekonomiky narastať a bude rásť význam ekonomických teórií postavených na báze
holistickej paradigmy, ktoré budú stále vo väčšej miere nahrádzať súčasné
ekonomické teórie postavené na báze paradigmy mechanistickej a taktieţ budú stále
viac ovplyvňovať rozhodovacie procesy v záujme hľadania a nájdenia moţných
východísk zo súčasnej globálnej krízy ľudstva.
Ekonomika, príroda a globálna kríza súčasnej civilizácie
Chápanie ekonomiky ako podsystému alebo súčasti vyšších systémov ako sú
spoločnosť, príroda alebo univerzum predstavuje fundamentálnu zmenu vo vnímaní
ekonomickej reality ako i ekonomických problémov a s veľkou pravdepodobnosťou
spôsobí zásadné zmeny v súčasnosti vyuţívaných ekonomických teórií resp.
vytvorenie teórií nových. Americká futurologička Hazel Hendersonová v tejto
súvislosti uvádza57, ţe jeden zo základných nedostatkov súčasnej ekonómie, spočíva
v zanedbávaní očividnej skutočnosti, ţe ľudská činnosť prebieha vo vnútri
spoločnosti a spoločnosť je súčasťou ekosystému. Túto skutočnosť povaţuje
Hendersonová za dvojitú dotáciu ekonomike. Za prvú dotáciu ekonomiky povaţuje
Hazel Hendersonová dotovanie ekonomiky spoločnosťou. Ekonomická činnosť je
podľa nej umoţňovaná, podporovaná a moţno povedať dotovaná samotnou
spoločnosťou, najmä neplatenou činnosťou, ako je práca v domácnosti, výchova detí,
vzájomná pomoc a starostlivosť o starých a nemocných a ďalšie a tejto činnosti,
súčasnými ekonómami ignorovanej a pritom nevyhnutnej pre fungovanie ekonomiky
hovorí Hazel Hendersonová ekonomika lásky - love economy. Touto ekonomikou sa
zaoberajú predovšetkým ţeny. Za druhú dotáciu ekonomiky povaţuje Hendersonová
dotovanie ekonomiky prírodou. Hendersonová tvrdí, ţe ekonomika je dotovaná zo
strany prírody a príroda jej poskytuje rad neplatených sluţieb od rozkladu humusu
cez samočistenie vody aţ po reguláciu klímy. Hendersonová poukazuje na
skutočnosť, ţe súčasná ekonomická teória túto dvojitú dotáciu ignoruje. Chápanie
ekonomiky ako súčasti alebo podsystému prírody resp. ekosystému tvorí tieţ
základné východisko koncepcie teórie ekonómie ustáleného stavu [steady-state
economics], ktorú vytvoril americký ekonóm Herman Daly58.
Herman Daly vo svojej knihe Ekonómia ustáleného stavu uvádza, ţe pre
štandardnú ekonómiu ekonomika je izolovaný systém, v ktorom výmena hodnôt
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prebieha medzi firmami a domácnosťami a z okolitého prostredia nič nevstupuje a
tieţ aj do neho nič nevystupuje. Ekonomika je chápaná tak, ako keby nemala ţiadne
okolité prostredie. Pre koncepciu ekonomiky ustáleného stavu ekonomika je
otvoreným subsystémom konečného a nerastúceho ekosystému alebo okolitého
prostredia.
Podľa Dalyho ekonomika ţije vďaka importu nízkoentropickej energie a exportu
vysokoentropických odpadov. Kaţdý subsystém konečného nerastúceho systému sa
musí sám v určitom bode stať nerastúcim. Teda aj ekonomika ako subsystém
nerastúceho ekosystému resp. nerastúcej Zeme bude musieť v určitom bode prestať
expandovať čo do rozsahu. Ignorovanie skutočnosti, ţe príroda je súčasťou vyšších
systémov ako sú príroda, ekosystém, planéta Zem alebo univerzum, povaţujú za
hlavnú príčinu globálnej krízy súčasnej civilizácie okrem Hermana Dalyho59 a Hazel
Hendersonovej60 napr. aj Fritjof Capra61, Ernst Schumacher62, Edward
Goldsmith63, Sara Parkinová64 alebo Satish Kumar65, či mnohí ďalší ako i celé
novovznikajúce ekonomické teoretické školy .
Fritjof Capra vo svojej knihe Bod obratu tvrdí, ţe konvenčným ekonómom, či uţ
neoklasikom, marxistom, keynesiánom, alebo post-keynesiánom, vo všeobecnosti
chýba ekologická perspektíva. Ekonómovia majú podľa neho sklon vyseparovať
ekonomiku z ekologického tkaniva, v ktorom je vrastená a opísať ju prostredníctvom
zjednodušených a veľmi nerealistických teoretických modelov66.
Fritjof Capra tieţ tvrdí, ţe ekonomika je v zmysle systémového pohľadu ţivým
systémom, zloţeným zo ţivých bytostí a sociálnych organizácií v neustále vzájomnej
interakcii, ako aj v interakcii s okolitými ekosystémami, na ktorých existenčne závisia.
Podobne ako individuálne organizmy, ekosystémy sú samoorganizujúcimi sa
systémami, v ktorých ţivočíchy, rastliny, mikroorganizmy a anorganické zloţky sú
vzájomne prepojené komplexnou sieťou vzájomných závislostí, zahrňujúcich výmenu
hmoty a energie v nepretrţitých cykloch67.
Satish Kumar vidí korene súčasnej globálnej ekologickej krízy v hodnotách, a to v
zlých hodnotách a v skutočnosti, ţe základom našej modernej industriálnej
spoločnosti je predstava, ţe ľudia sú nadradení prírode a tá je tu pre nich a oni sú tu
preto, aby ju kontrolovali a riadili68. Satish Kumar tvrdí, ţe ak sa domnievam, ţe
príroda je tu pre mňa a ja ju mám kontrolovať a vyuţívať pre svoj prospech,
nevyhnutne ju dovediem ku globálnej ekologickej kríze69. Kumar ďalej tvrdí, ţe
príroda tu nie je pre mňa, ale je tu sama pre seba a ja som jej súčasťou. Existuje
symbiotický vzťah medzi stromami, trávou, vtákmi, riekami a ľuďmi a ak spolu
vychádzajú harmonicky, môţu byť väzby medzi nimi trvalé. Ak však, podľa Kumara,
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si myslím, ţe je tu niečo pre mňa, budem to jednoducho pouţívať tak dlho, pokiaľ sa
to nevyčerpá. Kumar dochádza k záveru, ţe korene globálnej ekologickej krízy leţia
v spôsobe nášho myslenia, v hodnotách a vo viere, ţe ľudia sú nadradení prírode70.
Skutočnosť je však úplne opačná a človek, jeho ekonomika i spoločnosť prírode
nadradení nie sú ale sú jej podsystémom resp. podsystémami. Uvedomenie si tejto
skutočnosti a jej akceptovanie ekonomickou teóriou môţe od základu zmeniť
správanie sa človeka, jeho ekonomiky i celej spoločnosti.
Ekonomika ako implikátny poriadok a globalizácia ako civilizačný celopohyb
Chápanie ekonomiky ako implikátneho poriadku môţe napomôcť prekonanie
súčasnej globálnej krízy ľudstva ako krízy vnímania reality a krízy významov, ktoré
sú prisudzované tejto realite. Podľa Davida Steindl-Rasta naša terajšia kríza nie je
iba obyčajnou krízou, ale je to kríza významu a zmyslu samotného71. David Bohm
vo svojich knihách Fragmentácia a celostnosť72, Celostnosť a implikátny
poriadok73, Rozvíjanie významu74, Myslenie ako systém75 a v knihe Nerozdelené
univerzum, ktorej spoluautorom je Basil Hiley, vytvoril teóriu implikátneho poriadku
a celopohybu alebo holomovementu práve na základe neustáleho vývoja a zmeny
reality a jej prisudzovaných významov. Bohm navrhuje nahradiť implikátnym
poriadkom doterajší mechanický poriadok. Základným znakom mechanického
poriadku podľa Bohma je to, ţe svet je chápaný ako pozostávajúci z entít, ktoré sú
mimo seba v tom zmysle, ţe existujú v nezávislých oblastiach priestoru a času a
interagujú silami, ktoré neprinášajú ţiadne zmeny v ich esenciálnych
prirodzenostiach76.
Implikátny teda zavinutý poriadok vytvorený Davidom Bohmom je zaloţený na
zavíjaní celku a častí. V implikátnom poriadku je všetko zloţené do všetkého a celok
univerza je v princípe zvinutý celopohybom do kaţdej časti aktívne, podobne to platí
pre všetky jeho časti77. Kaţdá časť je potom v základnom zmysle vztiahnutá vo
svojich základných aktivitách k celku a k všetkým ostatným častiam 78.
Celopohyb alebo tieţ holomovement je podľa Bohma taký pohyb, ktorý je
zvinovaním celku do kaţdej oblasti súčasne s rozvinovaním kaţdej oblasti do celku79.
David Bohm ako príklad implikátneho poriadku uvádza hologram, kde význam celku
je zavinutý v kaţdej jeho časti a kaţdá časť hologramu je obrazom celého objektu80.
Po rozbití holografického obrazca vznikne mnoţstvo malých obrazcov a v kaţdom je
moţné rozvinúť obrazec celý. Kaţdá časť hologramu obsahuje teda informáciu o
celom objekte, ktorá je v nej zavinutá81. Príkladom implikátneho poriadku však môţe
byť aj ekonomika. A dnešná globálna svetová ekonomika je typickým príkladom
implikátneho poriadku a globálneho celopohybu.
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Kaţdá ekonomika kaţdej jednotlivej krajiny má v sebe zavinuté základné princípy
fungovania globálnej svetovej ekonomiky a kaţdá ekonomika kaţdej krajiny tieţ
participuje na zmene a vývoji princípov fungovania globálnej svetovej ekonomiky. V
implikátnom poriadku, ako uvádza Bohm, stav celku môţe organizovať časti, a to nie
iba silným spojením veľmi vzdialených častí, ale tieţ preto, ţe tento stav je taký, ţe
organizuje časti, má sám realitu, ktorá nezávisí na tom, kde tieto časti sú 82.
Ide teda o akýsi druh synchronicity v implikátnom poriadku. V prípade globálnej
ekonomiky vidíme, ţe jej stav a vývoj ovplyvňuje ekonomiky jednotlivých krajín najmä
ich štruktúru a princípy fungovania. Vidíme tu tieţ určitý druh synchronicity, ktorý sa
prejavuje v podobných zmenách v ekonomikách rôznych krajín na rôznych miestach
avšak v pribliţne rovnakom čase a v rovnakom smere. Zmeny v týchto ekonomikách
jednotlivých krajín moţno pochopiť iba vo vzťahu ku globálnej svetovej ekonomike.
V čase industriálneho rozvoja jednotlivých ekonomík teda v čase pred vznikom
globálnej svetovej ekonomiky a pred začatím procesov globalizácie, kaţdá
ekonomika mala v sebe zavinuté princípy fungovania, ktoré charakterizovali dostatok,
neobmedzenosť a voľnosť zdrojov, voľný priestor pre expanziu jednotlivých
ekonomík, voľný priestor pre vývoz odpadov a znečistenia, zväčšovanie rozsahu ako
sila ekonomiky a ďalšie podobné charakteristiky.
Týmito princípmi fungovania sa v industriálnom období rozvoja riadili všetky
ekonomiky jednotlivých štátov. Odlišnosti fungovania jednotlivých ekonomík boli
spôsobené rozdielnym rozvíjaním významov aké boli prisudzované ekonomickému
pohybu a najmä ekonomickému učeniu.
Ekonomické teórie aj keď boli odlišné, predsa len zohľadnovali základné reality a
princípy fungovania ekonomiky. Rozličné významy prisudzované týmto teóriam boli
spôsobené rôznymi faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny, oblasti alebo regióny
napr. rozdielom kultúr, geografickými rozdielmi a pod. Zmena reality v ekonomike
viedla k zmene základných princípov jej fungovania a k vzniku nových realít.
Peter Drucker spája vznik nových realít s potrebou vytvorenia novej ekonomickej
teórie a s potrebou novej interpretácie a prisudzovania nových významov meniacej
sa ekonomickej realite. Drucker vidí základ novej ekonomickej teórie vo vytvorení
znalostnej teórie hodnoty, ktorá by nahradila pracovnú teóriu hodnoty industriálnej
ekonomiky83. Podobne vidia tento problém aj John Naisbitt84 a Daniel Bell85.
Potreba vytvorenia novej ekonomickej teórie a rešpektovania realít reálneho sveta
je predmetom záujmu uţ spomínaných novo sa vytvárajúcich ekonomických
teoretických smerov ako sú nová ekonómia, ekonómia reálneho sveta, humanistická
ekonómia a ekologická ekonómia. Novú ekonómiu a ekonómiu reálneho sveta
interpretujú najmä Herman Daly vo svojich knihách Ekonómia ustáleného stavu86
a Pre spoločné dobro87, ktorú napísal spolu s Johnom Cobbom a Paul Ekins a
Manfred Max-Neef najmä v práci Ekonómia reálneho sveta88. Názov ekonómia
reálneho sveta výstiţne vyjadruje zmenu reálneho sveta, zmenu reality a najmä
skutočnosť, ţe dnešná ekonómia sa zaoberá všeličím iným nie však reálnym
svetom89. Dnešná moderná ekonómia a najmä makroekonómia vychádza aj dnes z
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predpokladov nelimitovaných zdrojov, neobmedzených moţností zbavovania sa
odpadov a znečistenia, existencie voľného priestoru pre expanziu a pod. Dnešná
moderná ekonómia tak neberie do úvahy zmenenú realitu a správa sa tak ako keby
svetová ekonomika bola akýmsi modelom, ktorý nie je s reálnym svetom prepojený a
nemusí rešpektovať jeho reality90.
Reálny svet je však dnes jedna globálna svetová ekonomika zaloţená na
fungovaní jedného globálneho svetového trhu, ďalej je to obmedzenosť zdrojov a
potreba nahradzovania prírodných zdrojov, rastúce znečistenie ţivotného prostredia
a hrozba globálneho civilizačného kolapsu. Tieto reality pôsobia na zmenu princípov
fungovania globálnej svetovej ekonomiky a tieto meniace sa princípy fungovania
svetovej ekonomiky sú zavinuté v princípoch fungovania ekonomiky kaţdej
jednotlivej krajiny. Dochádza tak ku globálnej zmene princípov fungovania globálnej
ekonomiky, ktorá prebieha zároveň so zmenami princípov fungovania ekonomík v
jednotlivých krajinách.
Globálny celopohyb tak postupne mení celú civilizačnú realitu a vytvára civilizáciu
úplne odlišnú ako bola tá predošlá. Výstiţne tento globálny celopohyb a zmenu
základných princípov fungovania ekonomiky i celej civilizácie vyjadril Alvin Toffler vo
svojej trilógií Šok z budúcnosti91, Tretia vlna92 a Posun moci93. Alvin Toffler v
prechode spoločnosti od princípov fungovania Druhej vlny na princípy fungovania
Tretej vlny94 vyjadril globálny civilizačný celopohyb a zmenu významov zavinutých v
princípoch fungovania jednotlivých ekonomík i globálnej ekonomiky ako celku.
Prekonanie šoku z budúcnosti a adaptácia na princípy Tretej vlny je potom spojená
so zmenou významov prisudzovaných ekonomickým a civilizačným posunom v
reálnom svete. Z tohoto pohľadu súčasnú globálnu krízu ľudstva môţeme nazvať aj
krízou významu ako to urobil aj David Steindl-Rast95 a súčasnú turbulentnú dobu
moţno chápať aj ako dobu hľadania a rozvíjania významov v prvom rade novej
ekonomickej reality.
Chybné alebo staré významy nesú so sebou aj narastajúcu deštrukciu v ekonomike
a v spoločnosti, ktorá potom vytvára tlak na hľadanie významov nových. Tieţ nové
ekonomické teórie a pokusy o holistickú interpretáciu zmenenej ekonomickej reality
je moţné chápať ako hľadanie zodpovedajúceho významu globálnej ekonomickej
reality a jej jednotlivých častí.
Ekonómia ako mapa ekonomických teórií
Chápanie jednotlivých ekonomických teórií a teoretických škôl a smerov ako
fragmentárnych a teda parciálnych pohľadov na ekonomickú realitu, ktoré tej istej
realite priraďujú rôzne významy, môţe napomôcť nazeraniu na ekonómiu ako na
jednu vedu zloţenú z parciálnych ekonomických teórií, ktoré sa vzájomne doplňujú a
spolu vytvárajú mapu ekonomických teórií.
Kaţdá ekonomická teória má svoje časové a rozsahové limity pôsobenia, kaţdá
ekonomická teória má svoj účel, miesto a čas a ţiadnu ekonomickú teóriu nemoţno
absolutizovať. Takýmto chápaním vzťahu ekonomických teórií a ekonomickej reality
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a nazeraním na jednotlivé ekonomické teórie ako na parciálne by sa prekonalo
rozdelenie súčasnej teoretickej ekonómie do rôznych proti sebe stojacích a často
medzi sebou bojujúcich ekonomických teórií, ktoré v praxi a najmä v ekonomickom a
politickom ţivote spôsobuje rozdelenie spoločnosti na rôzne tábory zástancov
rôznych ekonomických teórií, ktoré chcú tých ostatných presvedčiť o svojej jedinej
pravde, o výlučnej platnosti svojej jedine správnej ekonomickej teórie, ktoré sa snaţia
získať politickú moc a potom zvyšku spoločnosti nanútiť svoje ekonomické myslenie,
svoje ekonomické teórie, svoje ekonomické modely a svoj pohľad na svet a prinútiť
tých ostatných tieto teórie uznávať a správať sa podľa nich.
Spôsobuje to tieţ obrovské mrhanie energie jednotlivca i spoločnosti, ktorá je
vynakladaná na presadenie určitej ekonomickej teórie a tieţ rozdelenie sveta do
blokov resp. skupín krajín fungujúcich na báze tej ktorej ekonomickej teórie ako
oficiálnej štátnej doktríny. Smiešne by asi vyzerali fyzici zaoberajúci sa napr. teóriou
relativity, kvantovou fyzikou, fyzikou plazmy alebo fyzikou tuhých látok, ktorí by medzi
sebou bojovali a snaţili sa tých druhých presvedčiť o tom, ţe jedine tá ich fyzika
predstavuje celú fyziku a tie ostatné, ţe sú nepravdivé. Fyzici si však uvedomujú, ţe
sa zaoberajú iba parciálnymi oblasťami skúmania fyzikálnych problémov. Menej si
túto skutočnosť uvedomujú ekonómovia, a tak celé dvadsiate storočie sme boli
svedkami bojov predstaviteľov rôznych ekonomických smerov a teórií, ktorí sa snaţili
ovládnuť politický ţivot a následne riadiť spoločnosť podľa tej ktorej ekonomickej
teórie. Sme toho svedkami aj v súčasnej dobe, keď napríklad predstavitelia
monetárnej ekonomickej teórie sa touto teóriou snaţia vysvetľovať ţivot a fungovanie
celej spoločnosti a kaţdého jednotlivca, a podľa tejto teórie spoločnosť riadiť, hoci je
to iba teória zaoberajúca sa finančnou rovnováhou, teda oblasťou financií a nie celou
spoločnosťou.
Takisto predstavitelia neoliberálnej ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá prevaţne
oblasťou obchodu alebo obchodnej výmeny sa snaţia jej pravidlá rozšíriť na celú
spoločnosť, hoci obchod je iba časť spoločnosti a všetci ľudia nie sú obchodníci a ani
nimi nemôţu byť a všetko sa nemôţe stať tovarom a predmetom obchodu a tieţ
predstavitelia neokeynesiánskej ekonomickej teórie, ktorá pojednáva o štátnych
zásahoch a regulácii ekonomiky sa snaţia prostredníctvom štátnych zásahov riadiť
celú spoločnosť ako i ţivot kaţdého jednotlivca.
Uvedomenie si reality fragmentárnych a teda parciálnych pohľadov jednotlivých
ekonomických teoretických smerov na ekonomiku i spoločnosť môţe významnou
mierou napomôcť prekonaniu rozdelenia spoločnosti a civilizácie a rozumnejšiemu
vyuţívaniu energie jednotlivcov i celej spoločnosti. David Bohm videl príčinu
súčasného stavu narastajúcej fragmentarizácie ako u jednotlivcov, tak aj v
spoločnosti v mechanistickom videní sveta ovládajúcom súčasnú vedu 96.
Moţno iba dodať, ţe mechanistické videnie sveta ovláda aj ekonómiu ako vedu a
práve táto skutočnosť má výrazný podiel na súčasných problémoch a
fragmentarizácii súčasnej ľudskej civilizácie. David Bohm hovorí, ţe myslenie je
svojou podstatou neúplné a kaţdá myšlienka, kaţdá teória je iba spôsobom videnia,
spôsobom pohľadu na vec z určitého výhodného postavenia97.
Bohm upozorňuje, ţe ak pokladáme naše myšlienky za konečné, ak
predpokladáme, ţe zahrňujú všetky moţnosti, potom raz narazíme na podmienky,
kedy sa stanu irelevantnými. Ak potom na nich trváme, bez ohľadu na ich
irelevantnosť, potom sme nútení buď_ ignorovať fakty alebo ich znásilniť a
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výsledkom je v kaţdom prípade fragmentarizácia98. Presne toto moţno pozorovať aj
u konvenčnej resp. tradičnej ekonómie, ktorá ignoruje alebo znásilňuje fakty týkajúce
sa globálnej krízy a výsledkom je fragmentarizácia spoločnosti, ktorej sme
kaţdodennými svedkami. Bohm tvrdí, ţe teória implikátneho poriadku by mohla
pomôcť skoncovať s ďalekosiahlou a všetkoprestupujúcou fragmentarizáciou,
vyplývajúcou z mechanistického pohľadu na svet. Podľa neho sa dá porozumieť
fragmentarizácií pomocou uvedomenia si rozdielu medzi slovami fragment a časť99.
Časť je, podľa Bohma, neoddeliteľne spojená s celkom, čo neplatí pre fragment,
pretoţe ten je od celku oddelený. Bohm upozorňuje, ţe fragmentárny spôsob
myslenia, nám dáva irelevantné kusy a fragmenty, namiesto toho, aby nám pomohol
vidieť skutočné časti vztiahnuté k celku100. Bohm tieţ upozorňuje na neprimerané
fragmentarizácie, ktoré vzniknú, keď sa na časti objavujúce sa v našom myslení,
pozeráme ako na primárne a nezávisle existujúce konštanty všetkej skutočnosti
vrátane nás samých tj. ţe myšlienkam zodpovedá niečo v skutočnosti 101.
Fragmentarizácia, podľa Bohma, tieţ znamená stav mysle, ktorý vedie k tomu, aby
pokladal rozdelenie medzi vecami za absolútne a konečné a nie iba za spôsob
myslenia s relatívnym a obmedzeným rozsahom uţitočnosti a platnosti. Vedie teda k
všeobecnej tendencii rozkladať veci nerelevantným a neprimeraným spôsobom
podľa toho, ako my myslíme102. Bohm tieţ upozorňuje, ţe aj keď sú všetky časti
ľudstva podstatne vzájomne spojené a na sebe závislé, zabraňuje primárny a
prevaţujúci význam, dávaný rozdielom medzi ľuďmi, rodinami, zamestnaniami,
národmi, rasami, náboţenstvami, ideológiami atď., ľudským bytostiam v spolupráci
pre všeobecné dobro a dokonca aj pre preţitie.
Ak uvaţuje človek o sebe týmto fragmentárnym spôsobom, vedie ho to nutne k
tomu, aby najprv videl sám seba, svoju osobu, svoju skupinu a nevidel sám seba ako
vnútorne spojeného s celým ľudstvom a teda aj so všetkými ostatnými ľuďmi 103.
Bohm upozorňuje, ţe ak začne napr. svet znamenať súbor rozpojených
mechanických fragmentov samých o sebe, potom ľudia nemôţu robiť nič iné, ako sa
podľa toho chovať a tak sa dostať do nekončiacich konfliktov, ktoré z takéhoto
významu vyplývajú.
Ak však ľudstvo prejde percepciou, tvrdí tieţ Bohm, a pozná, ţe táto percepcia
znamená, ţe svet je jedným nerozdeleným celkom s mnohými významami, z ktorých
niektoré sú vhodné a harmonické a iné nie, mohol by sa rozvinúť celkom iný stav.
Potom by totiţ nastala nekončiaca tvorivá percepcia nových významov, začleňujúcich
staré významy do širších harmonickejších celkov, ktoré by sa potom rozvíjali do
zodpovedajúcich premien celkovej skutočnosti, ktorá by bola takto začlenená104.
Bohm tieţ tvrdí, ţe naša civilizácia trpí tým, čomu sa dá povedať zlyhanie významu
a zmena je moţná, iba keď je prijatý nový význam, ktorý nie je mechanistický. Taký
význam pociťovaný ako hodnotný, uvoľní potom energiu nutnú k uskutočneniu
celého nového spôsobu ţivota. Iba význam môţe uvoľniť energiu.Bohm ďalej hovorí,
ţe ľudia nemajú v súčasnej dobe energiu nutnú k uskutočneniu celého nového
spôsobu ţivota, aby čelili moru problémov, ktoré nás ohrozujú a mechanistický
význam smeruje k umŕtveniu energie, takţe ľudia zostávajú stále takí akí sú 105.
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Bohm preto tvrdí, ţe význam je základným pre to, čo ţivot skutočne je106. To, čo o
princípoch a dôsledkoch fragmentarizácie myslenia a sveta tvrdí Bohm, platí doslova
aj pre súčasné konvenčné ekonomické myslenie, ktoré fragmentarizuje spoločnosť a
civilizáciu, umŕtvuje energiu ľudí a v nemalej miere sa podieľa na prehlbovaní
globálnej krízy súčasnej civilizácie. Uvedomenie si reality, ţe kaţdá ekonomická
teória alebo škola vysvetľuje a popisuje iba časť ekonomiky a spoločnosti a teda je
iba súčasťou ekonómie ako súboru alebo mapy všetkých ekonomických teórií ako
parciálnych a fragmentárnych pohľadov na nerozdelenú realitu, môţe napomôcť k
uvoľneniu energie spoločnosti, ktorá je v súčasnej dobe viazaná bojom medzi
jednotlivými ekonomickými teóriami a smermi myslenia.
Dynamika a ireverzibilita ekonomických procesov
Videnie a chápanie ekonomických procesov ako procesov reverezibilných je tieţ
jednou z charakteristík súčasného ekonomického myslenia. Manipulovanie s
ekonomikou ako strojom, ktorý moţno vracať k východiskovému stavu a
vyrovnávanie ekonomickej rovnováhy ako návrat k stratenej ekonomickej rovnováhe
je typickým príkladom mechanistického myslenia v súčasnej ekonómií a spôsobuje
veľké problémy pri prechode k globálnej svetovej ekonomike.
Hoci súčasná makroekonómia interpretuje ekonomické procesy ako
manipulovateľné a reverzibilné, posun od väčšieho počtu lokálnych ekonomík k
jednej globálnej svetovej ekonomike ukazuje ireverzibilitu ekonomických procesov.
Prekonanie ekonomickej nerovnováhy v jednotlivých ekonomikách potom nie je
moţné bez dosiahnutia globálnej rovnováhy v globálnej svetovej ekonomike.
Prístup k ekonomickým procesom ako procesom reverzibilným je charakteristický
aj pre prebiehajúcu ekonomickú transformáciu v krajinách východnej a strednej
Európy. Projekt tejto ekonomickej transformácie je zaloţený na reverzibilite a
moţnosti návratu k trhovej ekonomike v pôvodnej podobe ako jednom z jej
základných princípov. Súčasný trh však nadobudol iné formy ako mal trh pred
niekoľkými desiatkami rokov. Jeden z hlavných architektov prebiehajúcej
ekonomickej transformácie maďarský ekonóm a profesor Harvardskej univerzity
János Kornai vo svojej publikácií Cesta k slobodnej ekonomike, ktorá vyšla v roku
1990 a v ktorej vyloţil svoju koncepciu prechodu k trhovej ekonomike, chápe
reverzibilitu čiţe vratnosť ekonomických procesov ako základnú myšlienku návratu k
trhovej ekonomike v krajinách strednej a východnej Európy, ktorá predstavuje
zároveň jeden z pilierov hospodárskej politiky transformácie v týchto krajinách.
János Kornai v tejto práci uvádza, ţe ekonomika sa síce nedá prevíjať ako film
pospiatky, nemoţno ju na ľubovoľnom mieste prerušiť a rozhodnúť sa, či ho budeme
prevíjať dopredu alebo dozadu, dá sa však ako film vyňať a prehrávať od začiatku
smerom dopredu107. Tento návrat ekonomiky na začiatok znamená podľa Kornaia
zmena vlastníctva a návrat k východiskovému stavu, čiţe do toho časového
východiska, kedy začala premena súkromného vlastníctva na vlastníctvo
spoločenské108. Spustením ekonomiky od začiatku má byť automaticky zabezpečené
normálne fungovanie ekonomiky v trhových podmienkach. Je to však naozaj tak ?
Je skutočne ekonomika manipulovateľná a prevíjateľná ako film a dá sa naozaj
nastaviť na začiatok a pustiť odznova ? A kde je potom začiatok ? Tieto otázky si
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musíme nutne postaviť, keď sa pozrieme na súčasnú ekonomickú realitu. Vidíme, ţe
táto realita je celkom iná. Videnie a chápanie ekonomických procesov ako procesov
reverezibilných a manipulovateľných nie je charakteristické iba pre prebiehajúcu
ekonomickú transformáciu v krajinách strednej a východnej Európy, ale v prvom rade
je jednou z hlavných charakteristík súčasného ekonomického myslenia a predstava o
moţnosti previnutia ekonomiky na začiatok a spustenia ako filmu je iba prejavom a
odrazom tohoto ekonomického myslenia.
Súčasné ekonomické myslenie je v prevaţnej väčšine postavené na statickom
chápaní ekonomiky spojenom so stabilnou resp. stabilizovanou ekonomickou
štruktúrou a manipulovateľnosťou s ekonomikou ako strojom. Manipulovanie s
ekonomikou ako strojom, ktorý moţno vracať k východiskovému stavu a
vyrovnávanie ekonomickej rovnováhy ako návrat k stratenej ekonomickej rovnováhe
je typickým príkladom mechanistického myslenia v súčasnej ekonómií a spôsobuje
veľké problémy pri prechode ku globálnej svetovej ekonomike. Hoci súčasná
makroekonómia interpretuje ekonomické procesy ako manipulovateľné a
reverzibilné, celosvetový prechod od väčšieho mnoţstva navzájom oddelených a
vzájomne prostredníctvom zahraničného obchodu komunikujúcich ekonomík k jednej
globálnej svetovej ekonomike fungujúcej na báze jedného svetového trhu ukazuje
potrebu zmeny pohľadu na vývoj ekonomických procesov.
Zrýchlenie ekonomického vývoja v celosvetovom meradle a neustále sa meniaca a
vyvíjajúca štruktúra jednotlivých ekonomík i svetovej ekonomiky ako celku ukazuje
potrebu zmeny nazerania na ekonomické procesy. Táto zmena by mala byť
postavená na prechode od ekonomickej statiky k ekonomickej dynamike a s tým
spojeným zmeneným chápaním ekonomických procesov ako procesov
ireverzibilných namiesto doterajšieho chápania týchto procesov ako procesov
reverzibilných. Takáto zmena nazerania na ekonomické procesy sa potom prejaví v
zásadných zmenách hospodárskej politiky.
Súčasná hospodárska politika vo väčšine krajín je postavená na statickom videní
ekonomických procesov, čoho výsledkom je prekonávanie hospodárskej krízy ako
obnovovanie stratenej ekonomickej rovnováhy v relatívne málo sa meniacom
ekonomickom prostredí. Zmenené a neustále sa meniace ekonomické prostredie
spojené so vznikom globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového trhu však
vyţaduje formuláciu takej hospodárskej politiky, kde prekonávanie hospodárskej
krízy by nebolo chápané ako obnovovanie stratenej ekonomickej rovnováhy čiţe
návrat späť, ale naopak bolo by chápané ako potreba adaptácie ekonomickej
štruktúry a ekonomického organizmu na zmenené ekonomické podmienky v
celosvetovom merítku čiţe pohyb vpred.
Adaptácia jednotlivých ekonomík na podmienky globálnej ekonomiky znamená
potom prekonanie ekonomickej nerovnováhy a obnovenie rovnováhy v inom
ekonomickom prostredí a na inej kvalitatívnej úrovni. Toto zmenené ekonomické
prostredie a nová kvalitatívna úroveň jednotlivých ekonomík je v prvom rade
determinovaná modernými informačnými technológiami.
Adaptácia jednotlivých ekonomík na podmienky globálnej ekonomiky potom
znamená prechod týchto ekonomík na modernú informačnú technológiu a s tým
spojenú zmenu štruktúry týchto ekonomík. Statické nazeranie na ekonomické
procesy spojené s ich chápaním ako procesov reverzibilných abstrahuje od potreby
prechodu ekonomiky na modernú informačnú technológiu a prispieva tak k zlyhaniu
hospodárskej politiky v stále sa zväčšujúcom mnoţstve krajín. Hospodárska politika v
týchto krajinách nerešpektuje zmenené ekonomické prostredie a dynamiku
vznikajúcej globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového trhu, čoho výsledkom
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je celosvetovo narastajúca ekonomická, spoločenská a politická nestabilita, ktorá sa
prejavuje v prehlbovaní globálnej krízy súčasnej ľudskej civilizácie.
Nová ekonomická realita dneška nám ukazuje, ţe svet ekonomiky konca
dvadsiateho storočia sa prakticky v ničom nepodobá na svet ekonomiky
devätnásteho storočia alebo začiatku dvadsiateho storočia. Nová ekonomická realita
na konci 20. storočia nie je starou ekonomickou realitou. A ekonomika sa naozaj
nedá vrátiť do sveta ekonomiky devätnásteho storočia alebo začiatku dvadsiateho
storočia. Ekonomickú rovnováhu potom nemoţno dosiahnuť návratom k stratenej
ekonomickej rovnováhe, moţno ju dosiahnuť iba priblíţením sa rovnováţnemu stavu,
ktorý bude zároveň znamenať pribliţovanie sa k stavu globálnej ekonomickej
rovnováhy a rešpektovaním nutnosti adaptácie sa na podmienky globálnej svetovej
ekonomiky a jedného svetového trhu.
Problematike reverzibility resp. ireverzibility ekonomických procesov je v súčasnej
ekonomickej teórii venovaná pomerne malá pozornosť, hoci význam tejto
problematiky narastá s narastajúcou dynamikou ekonomického vývoja a zrychľujúcim
sa vytváraním globálnej ekonomiky, ktoré zároveň vytvára tlak na zrýchľovanie
ekonomického vývoja v jednotlivých krajinách. Jedným z prvých ekonómov v histórii
ekonomického myslenia, ktorý sa zaoberal problematikou reverzibility resp.
ireverzibility ekonomického vývoja a ktorý povaţoval ireverzibilitu za významnú
charakteristiku ekonomických procesov bol Alfred Marshall109.
Ďalší významný ekonóm Nikolaj Kondratiev, známy tieţ aj ako autor teórie dlhých
vĺn, sa zaoberal problematikou ireverzibility resp. reverzibility ekonomických procesov
uţ na začiatku tohoto storočia. Vo svojej práci K otázke chápania ekonomickej
statiky, dynamiky a konjunktúry110 uvádza, ţe ekonomické procesy sú procesmi v
prevaţnej miere ireverzibilnými111.
Kondratiev dospel k záveru, ţe nevratnosť čiţe ireverzibilita ekonomických
procesov je charakteristická pre dynamiku ekonomiky a vratnosť čiţe reverzibilita
ekonomických procesov sa vzťahuje k ekonomickej statike112. Kondratiev tieţ
uvádza, ţe ekonomická statika vedie k nazeraniu na ekonomické procesy ako na
procesy reverzibilné a takéto nazeranie je charakteristické pre väčšinu pouţívaných
ekonomických teórií. Zmena pohľadu a prechod k ekonomickej dynamike zároveň
nastoľuje problém ireverzibility ekonomický procesov.
Niektoré ekonomické procesy ako sú tvorba cien a pod. môţu byť podľa
Kondratieva čiastočne reverzibilnými alebo tak môţu vyzerať, celý ekonomický
proces má však jednoznačne charakteristiku ireverzibility a vývoj ekonomického
organizmu a ekonomickej štruktúry je dynamický a ireverzibilný proces113.
Jeden zo zakladateľov synergetiky a nositeľ Nobelovej ceny Ilya Prigogine uvádza,
ţe typickým znakom reverzibility je symetrickosť voči času 114. V prípade
ekonomických procesov vytvárajúcich ekonomickú štruktúru o symetrickosti v čase
nemoţno hovoriť. To, ţe ekonomické procesy symetrické v čase nie sú moţno
ukázať na príklade vývoja sektorálnej štruktúry ekonomiky. Vznik, vývoj a súčasná
dominancia terciárneho a kvartérneho sektoru, ktorá nahradila dominanciu
primárneho a sekundárneho sektoru nám ukazujú príklad prejavu ireverzibility
109
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ekonomických procesov v sektorálnej štruktúre ekonomiky. Zároveň tieţ ukazujú
zrýchľujúcu sa dynamiku vývoja ekonomiky.
Prvým ekonómom, ktorý vymedzil sektorálnu štruktúru ekonomiky a umoţnil
sledovanie dynamiky vývoja ekonomiky bol austrálsky ekonóm Colin Clark. Colin
Clark v roku 1940 vo svojej práci Podmienky ekonomického pokroku rozčlenil
ekonomiku na tri sektory primárny, sekundárny a terciárny, ktoré podľa neho zároveň
vytvárajú štruktúru ekonomiky a neustálym vývojom menia svoj podiel na celkovej
štruktúre ekonomiky. Colin Clark zavedením sektorálneho členenia do ekonomickej
teórie umoţnil sledovanie ekonomickej dynamiky, zmenu ekonomickej štruktúry a
poloţil tak základy k pochopeniu súčasných zmien v ekonomike a spoločnosti,
ktorých sme svedkami v posledných desaťročiach dvadsiateho storočia. Práca Colina
Clarka sa tieţ stala metodologickým východiskom vzniku koncepcií postindustriálnej,
informačnej a znalostnej spoločnosti.
Dynamikou ekonomického vývoja sa zaoberal aj Joseph Alois Schumpeter, ktorý
vo svoje práci Teória hospodárskeho vývoja115 na príklade vytvárania novej štruktúry
ekonomiky na základe kombinácie nových výrobných faktorov so starými ukazuje
asymetriu vznikajúcej a zanikajúcej štruktúry ekonomiky i pri obnovení ekonomickej
rovnováhy.
Myšlienka ireverzibility ekonomických procesov v ekonomickej teórii je v prevaţnej
miere spojená s vyjadrením dynamiky týchto procesov. Prevaţná väčšina súčasných
moderných ekonomických teórií sa však zaoberá ekonomickou statikou namiesto
dynamiky ako to konštatuje napr. Peter Drucker v prácach Vek diskontinuity116 a
Postkapitalistická spoločnosť117 a ekonomické procesy povaţujú tieto ekonomické
teórie za reverzibilné namiesto toho, aby k ním pristupovali ako k procesom
ireverzibilným. Zrýchľujúci sa ekonomický vývoj koncom dvadsiateho storočia, vznik
globálnej svetovej ekonomiky a celosvetový prechod ku globálnej informačnej
spoločnosti však ukazujú potrebu vo väčšej miere vyuţívať pri formulácií
hospodárskej politiky jednotlivých krajín ekonomické teórie postavené na základe
ekonomickej dynamiky a nazerajúce na ekonomické procesy ako na procesy
ireverzibilné.
Významným faktorom zrýchľujúcim vývoj svetovej ekonomiky je moderná informačná
technológia. Moderná informačná technológia tým, ţe prebieha neustálym procesom
vývoja, sa zároveň stáva prepojením dynamiky ekonomického vývoja a ireverzibility
ekonomických procesov. Moderná informačná technológia sa tieţ stáva tým faktorom
ekonomického vývoja, ktorý znemoţňuje obnovenie akejkoľvek ekonomickej resp.
spoločenskej štruktúry, ktorá bola postavená na báze staršej napr. industriálnej
technológie alebo ktorá by dokonca fungovala s vynechaním technológie zo ţivota
spoločnosti. Ireverzibilita súčasného ekonomického vývoja je tak vo významnej miere
prepojená s nemoţnosťou návratu súčasnej ľudskej civilizácie k niţším zastaralým
technológiám, nakoľko vyššie alebo špičkové technológie stelesňujú a koncentrujú
úroveň ľudského poznania a znalostnú úroveň civilizácie.
Podľa Gregoryho Batesona by nebolo múdre, nehovoriac uţ o tom, ţe je to nemoţné,
navracať sa k nevinnosti austrálskych domorodcov, Eskimákov či krovákov118. Takýto
návrat by podľa Batesona znamenal stratu poznatkov, ktoré tento návrat podnietili a
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celý proces by začal odznova119. Tak aj v súčasnej globálnej svetovej ekonomike nie je
moţný návrat globálnej ekonomiky ako celku alebo ekonomík jednotlivých krajín k
niţšej technológií, ale všetky krajiny, ktoré sa stali súčasťou globálnej svetovej
ekonomiky a nedisponujú vyššou technológiou sa musia na túto technológiu adaptovať.
Tak sa aj technológia stáva faktorom ireverzibility ekonomického vývoja pri prechode ku
globálnej svetovej ekonomike, ktorý nemoţno v súčasnom meniacom sa ekonomickom
prostredí nebrať do úvahy.
Ekonómia a entropia
Pojem entropia patrí k tým pojmom, ktoré ekonomická teória nepouţívala a v
prevaţnej miere ani nepouţíva. Pojem entropia pochádza z gréckeho entrope, čo je
zase zloţené z en, čo znamená v alebo vovnútri a trope, čo znamená pohyb120.
Entropia znamená čosi ako neurčitosť alebo neusporiadanosť, ktorá podľa druhého
zákona termodynamiky neustále narastá a vynucuje si neustále usporiadavanie resp.
zniţovanie entropie. Entropia znamená tieţ 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 čiţe negentropia
121
. Súčasná ekonomická teória pouţíva síce pojem neistota, tento je však v prevaţnej
väčšine ekonomických teórií pouţívaný 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.
Aţ americký ekonóm rumunského pôvodu Nicholas Georgescu-Roegen zaviedol ako
prvý pouţívanie pojmu entropia v ekonomickej teórií. Nicholas Georgescu-Roegen tak
urobil vo svojich prácach Zákon entropie a ekonomický proces122 a Energia a
ekonomické mýty123. Moţno konštatovať, ţe zavedenie pojmu entropia je východiskom
umoţňujúcim holistický prístup k chápaniu ekonomických procesov pretoţe entropia sa
vzťahuje k celej ekonomickej štruktúre a činnosť ekonomiky ako celku musí smerovať k
stálemu zniţovaniu 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, ţe je absurdná skutočnosť, ţe ekonomika by mala fungovať
iba preto, aby produkovala viacej entropie124. A tak tomu aj v súčasnosti je.
Súčasný ekonomický model je zaloţený na filozofii, ţe ak ekonomika produkuje
viacej, funguje lepšie a ak ekonomika produkuje menej funguje horšie125. Sara
Parkinová v tejto súvislosti uvádza, ţe ak vychádzame z tejto filozofie, potom klasický
spôsob ako zlepšiť ekonomiku je vyprodukovať viacej produktu, spotrebovať viacej
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energie a surovín a samozrejme vyprodukovať viacej znečistenia a odpadu126. To
znamená zvýšiť entropiu.
Zlepšenie chodu ekonomiky podľa tejto filozofie teda znamená zvyšovanie entropie
namiesto jej zniţovania. V praxi to znamená rast znečistenia ovzdušia, rast ozónovej
diery, ničenie daţďových pralesov, globálne otepľovanie a globálnu deštrukciu
ţivotného prostredia na Zemi. Nicholas Georgescu-Roegen i Sara Parkinová prišli k
záveru, ţe ekonomická teória i ekonomika musia rešpektovať zákony termodynamiky a
nemôţu sa tváriť tak, ako keby tieto zákony neexistovali a ako keby ekonomika
fungovala niekde inde neţ na Zemi. Mnohí ekonómi podľa Sary Parkinovej povaţujú
Zem stále za dosku a ignorujú fotografie z vesmíru127.
Poţadovaná zmena ekonomickej teórie je teda v smere rešpektovania reality
fungovania zákonov prírody a najmä zákonov termodynamiky a reality rastúceho
znečistenia a deštrukcie ţivotného 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, ţe
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, ţe 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 zaţívacom trakte128.
Herman Daly sa domnieva, ţe najväčšou úlohou pre ekonómov je to, aby sa začali
zaoberať reálnym svetom. Odtiaľ pochádza tieţ názov ekonómia reálneho sveta [reallife economics] pre ekonómiu, ktorá rešpektuje zákony reálneho sveta129. Reálny svet
sa podľa Dalyho riadi takými zákonmi, akými sú zákon o nezničiteľnosti hmoty, zákon
entropie, komplexné ekologické vzťahy - to je reálny svet130. Podľa Dalyho ekonómi
doteraz ţili v abstraktnom svete, v ktorom tieto veci neexistujú. Ţili v kolobehu
makroekonómie131.
V súvislosti so zavedením pojmu entropia do ekonomickej teórie je istotne zaujímavý
vznik vytvorenie pojmu extropia zakladateľom Extropy Institutu Maxom Morom132.
Extropia je podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie,
ţivotaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu133. 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 slobody134. Zavedenie pojmu entropia do ekonomickej teórie
Georgescu-Roeganom môţe významne prispieť k rešpektovaniu reálneho sveta
ekonómiou a k jej zosúladeniu so zákonitosťami tohoto reálneho sveta a prírody.
Ekonómia a informácie
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Významnou zmenou ekonomickej teórie môţe 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 prestíţna
publikácia mapujúca stav ekonomickej teórie, doplnený pod heslo ekonómia neistoty a
informácie135.
V súčasnej konvenčnej ekonomickej teórií sa pojem informácia pouţíva v prevaţnej
miere iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov a k zniţovaniu
neistoty pri rozhodovaní. Teda akoby informácie pôsobili iba vo sfére rozhodovania a
riadenia a nie v celej štruktúre ekonomiky a spoločnosti. 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 povaţuje 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, ţe nie kaţdá časť spoločnosti sa môţe stať tovarom a
predmetom obchodnej výmeny a nemoţno 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
ţivote sú kaţdodenné informácie o zhoršovaní stavu ţivotného 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 uţ spomínané zavedenie pojmu
entropia do ekonomickej teórie Nicholasom Georgescu-Roegenom, umoţňuje
pouţívanie pojmu informácia vo vzťahu k celej štruktúre systému ekonomiky a
spoločnosti namiesto ich doterajšieho pouţívania 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, ţe 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, ţe pojem informácia sa pouţíva ako informácia o
niečom, a nie informácia niečoho136. Podľa neho však informácia nie je jednoznačný
predpis, vonkajšia správa s jednoznačným obsahom, ale vnútorný tvar vyţadujúci
výklad, skrátka tvorivý princíp137.
Neubauer tvrdí, ţe zmysel informácie povstáva spolu s jej interpretáciou, ktorá sa
naviac môţe 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
upierame138. Neubauer dodáva, ţe 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 poriadku139. Neubauer tieţ tvrdí, ţe my
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stále uvaţujeme o informácii ako o niekde "fyzicky existujúcom", tj. priestorovo
uloţenom hmotnom zápise "engrame", čo je však obrátenie pojmu naruby a takýmto
uvaţovaním redukujeme príčiny tvarov a podôb na to, čoho sú príčinou140.
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 zniţujúcim entropiu a teda
neurčitosť a spôsobujúcim vnútorné usporiadavanie systému teda ekonomiky. Istotne je
tieţ zaujímavé, ţe v súvislosti s nástupom informačnej spoločnosti sa objavil aj pojem
ex-formácia141. Tento pojem sformuloval a navrhol súčasný americký viceprezident
Albert Gore, ktorému zároveň slúţil 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
umoţňuje ich vyuţitie novými, netradičnými spôsobmi142. Ex-formácia je podľa Al Gora
informácia, ktorá existuje mimo dosahu vedomia všetkých ţivých bytostí, ale existuje v
takých obrovských kvantách, ţe vplýva na okolité prostredie a mení obsah a závaţnosť
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 obeţnej dráhy také mnoţstvo informácií, ktoré je porovnateľné s mnoţstvom všetkých
údajov existujúcich v celej kniţnici Kongresu USA. Napriek tomu však ľudstvo nie je
schopné vyuţívať ani všetky informácie, ktoré teraz o planéte Zem má143. Problémom
podľa Al Gora je konvertovať ex-formáciu na informáciu a potom informáciu na znalosti,
prípadne vydestilovať znalosti do podoby poznania prijateľného pre ľudský rozum144.
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, ţe ekonomika sa zaoberá spracovaním určitých vstupov ako sú
napr. suroviny, kapitál, práca alebo informácie a následným rozdeľovaním výstupnej
produkcie vo forme tovarov alebo sluţieb. V tomto zmysle moţno chápať ekonomiku
ako disipatívnu čiţe rozptyľujúcu štruktúru. Disipatívne štruktúry sú rozptyľujúce
štruktúry a podľa Ilyu Prigogina tieto štruktúry vznikajú a udrţujú sa vďaka výmenám
energie s vonkajším svetom za nerovnováţnych podmienok. Ekonomika ako
disipatívna štruktúra teda disipuje čiţe rozptyľuje vstupy ako energiu, surovinové zdroje,
informácie, znalosti, ľudskú prácu a pod. Výrobné faktory v takomto chápaní ekonomiky
moţno potom chápať ako atraktory [z anglického slova to attract, čo znamená
priťahovať, vábiť145] čiţe príťaţlivé faktory okolo, ktorých sa vytvára štruktúra
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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 kaţdý 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 a teda napr. v blízkosti miest výskytu
úrodnej pôdy, v miestach s dostatkom pracovnej sily a v miestach koncentrácie
kapitálu146. Veľké priemyselné mestá, zóny a aglomerácie sa stali symbolmi
industriálnej doby147.
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 zaloţená 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 môţe 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 reţimov 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 moţno povaţovať 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 moţno povaţovať za výsledok fluktuácií spôsobených novou informačnou
technológiou, ktorá zároveň vytvorila nový príťaţlivý faktor civilizácie teda atraktor.
Podľa Prigogina disipatívne štruktúry samy môţu byť nestabilné buď v dôsledku novej
interakcie s prostredím, alebo voči 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.
146
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Podľa Ilyu Prigogina stabilita systému môţe byť ohrozená mutáciami alebo vstupom
do systému prvkov iného typu a následným vznikom nových vzťahov medzi jeho
časťami. Potom dochádza k skutočnému súťaţeniu 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, ţe 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
rozmnoţia a celý systém prejde na nový spôsob fungovania za cenu potlačenia tých,
ktoré uţ v ňom nehrajú ţiadnu úlohu. Rok 1989 môţeme 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
Vznik globálnej svetovej ekonomiky a rastúca deštrukcia ţivotného prostredia na
Zemi vytvárajú potrebu hodnotovej reorientácie človeka, spoločnosti i celej civilizácie.
Táto hodnotová reorientácia by mala byť zaloţená na zmene paradigmálnych
východísk a holistickom vnímaní súčasnej ekonomickej a civilizačnej reality. Sara
Parkinová tvrdí, ţe to, čo skutočne vytvára a čo je hnacou silou ekonomického
systému, je náš hodnotový systém, pretoţe ekonomika znamená len niečo ako
údrţba bytu, spôsob akým jeden s druhým jednáme, spôsob akým spolu ţijeme
alebo spôsob akým spolu obchodujeme. Toto všetko je zaloţené na tom aká je naša
hodnotová škála, aký je spôsob akým to robíme. Alebo ešte presnejšie povedané, to
sa stalo v minulosti, ţe náš hodnotový systém vytvoril určitý ekonomický systém a
tento ekonomický systém sa medzičasom stal mocnejším neţ akýkoľvek alternatívny
hodnotový systém, ktorý by sme dnes mohli vytvoriť. Takţe 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 prevaţujúcu
hodnotovú orientáciu človeka zaloţenú 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 tieţ jedným z východísk zo súčasnej globálnej
krízy podľa veľkej skupiny ekológov a ekologicky orientovaných filozofov napr. Arne
Naessa.
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Stephen Batchelor vo svojej eseji Reinterpretácia budhistickej ekonomiky
publikovanej v známej knihe esejí Dharma Gaia však uvádza, ţe 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 nezaslúţi, aby bolo povaţované za stred, píše v tejto
súvislosti Batchelor a ďalej uvádza, ţe akokoľvek vznešené môţe niečo byť,
akonáhle je postavené do stredu, je okamţite podozrivé zo zboţštenia , nadvlády
nad všetkým ostatným a zo všetkých ďalších deformácií a zneuţití, ktoré sú typické
pre veci, nachádzajúce sa v centre ľudských dejín.
Paradoxne však ţiadne centrum znamená, ţe 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 moţnosť exportu odpadu.
V podmienkach globálnej svetovej ekonomiky uţ 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 uţ 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
Príkladom holistického prístupu k zmenenej ekonomickej realite a významnou
súčasťou jej holistickej interpretácie môţe byť obnovenie pôvodného významu a
funkcie ekonómie. Táto poţiadavka ako i pochybnosti o tom, či súčasná ekonomika
zodpovedá pôvodnému významu a funkcii sa môţe zdať zvláštna. Ak však
zoberieme do úvahy súčasnú globálnu krízu ľudstva, neustále rastúcu deštrukciu
ţivotného prostredia na Zemi a hroziaci globálny kolaps civilizácie a uvedomíme si,
ţe pri zdroji súčasného nehospodárneho zaobchádzania s prírodnými zdrojmi Zeme
stojí práve ekonomika, ktorá uţ 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, ţe 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 " , 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 prevaţne modelovým znázornením
transformácie vstupov do ekonomiky na výstupy z ekonomiky. Časť " oikos " čiţe
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
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aktivít sa zaoberal uţ Aristoteles a nie je to teda problém nový. Pravdaţe dnes tento
problém naberá iné súvislosti neţ 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, ţe zárobkové umenie nie je
totoţné s náukou o vedení domácnosti, lebo zárobkovým umením sa obstarávajú
prostriedky a domácnosť tieto prostriedky pouţíva. Aristoteles došiel tieţ k záveru, ţe
zárobkové umenie je podľa prirodzenosti časťou umenia viesť domácnosť. Súčasná
ekonómia je zameraná v prevaţnej miere na zárobkové umenie, ako ho chápal
Aristoteles a náuka o vedení domácnosti čiţe hospodárení akoby sa v súčasnej dobe
dotýkala iba domácností alebo miestnych hospodárstiev nie však ekonomiky ako
celku. Takýto redukcionistický prístup je vyjadrený v stotoţňovaní niektorých
parciálnych častí ekonómie napr. obchodu, managementu alebo finančníctva, čiţe
preváţne 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, ţe moderný svet je v prevaţnej miere zameraný na
zárobkové umenie a oikonomia, ktorú povaţujú za riadenie domácnosti, akoby v ňom
miesto stratila. Taktieţ Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne
upozorňuje na súčasne fragmentárne a redukcionistické videnie súčasnej ekonómie,
podľa ktorej ekonomické je kaţdé počínanie, ktoré vedie k zisku, vyjadrenému
peniazmi a neekonomické je zasa kaţdé počínanie, ktoré k zisku, vyjadrenému
peniazmi, nevedie. Schumacher tieţ upozorňuje na skutočnosť, ţe ekonómovia nám
nehovoria, ako činnosť jednotlivca alebo skupiny, bez ohľadu na zisk, osoţí celej
spoločnosti a, ţe slepá viera v "neviditeľnú ruku trhu" nastolila dogmu, ţe je v
celospoločenskom záujme, aby kaţdá spoločnosť, či súkromná, alebo štátna,
produkovala zisk. Následky takéhoto redukcionistického prístupu, ktorý stotoţňuje
ekonomické aktivity preváţne so zárobkovým umením, zameraným na produkciu
zisku, sa potom prejavujú v celej ekonomike. Potom napr. teórie, ktoré sa zaoberajú
udrţovaním vyrovnaného finančného rozpočtu sú povaţované 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 ţivotného 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 tieţ náhoda, ţe v najpouţívanejšej 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 môţeme konštatovať aj o nadnárodných korporáciách. Tak sa
stalo, ţe 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.
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Taktieţ 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
príleţitosťou 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 moţnosť
vrátiť pôvodný význam ekonómií avšak na báze holistickej paradigmy.
Globálna svetová ekonomika by potom mala byť chápaná ako jeden celok, ako
jedno hospodárstvo a ekonómia ako veda sa opäť môţe zaoberať fungovaním tohoto
hospodárstva ako celku a najmä jeho zákonitosťami. Zem potom môţeme 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, ţe oikos je v súčasnej dobe naša planéta
Zem, ktorá je domovom všetkého ţivota. Takéto východisko môţe znamenať
uvedomenie si reality planéty Zem ako svojho domova a následne uvedomenie si
reality limitovanosti zdrojov Zeme a zmenu vyuţívania týchto zdrojov človekom a
jeho civilizáciou.
Tak ako dobrý hospodár vo svojom dome nepouţíva 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 daţďových pralesov
alebo by nemal preváţať odpady a odpadky zo Severu na Juh alebo zo Západu na
Východ, ako sme toho svedkami v súčasnej dobe. Mal by si uvedomiť, ţe v globálnej
svetovej ekonomike ako jednom celku vydrancovanie prírodných zdrojov napr.
daţďových 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, ţe
súčasné ekonomické aktivity nezodpovedajú pôvodnému významu slova ekonómia.
V súčasnej dobe existuje dosť veľká skupina ekonómov, ktorí tvrdia, ţe 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 ţivota, ktorá by rešpektovala súčasné reality a prírodné zákony a
namiesto narastajúcej deštrukcie ţivotného prostredia by pôsobila v smere
harmonizácie vzťahu ekonomiky a ţivotného prostredia. Takáto ekonómia by sa
potom zrejme znovu začala pribliţovať 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 uţ v 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 moţné, ţe práve ekonomika môţe tak
nehospodárne zaobchádzať s prírodnými zdrojmi a ţivotným prostredím na Zemi.
Potom sa tieţ môţeme zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť to, aby súčasné
ekonomické aktivity zodpovedali pôvodnému významu a funkcii slova ekonómia, čo
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môţe byť tieţ jedným z krokov k zmene súčasného smerovania ľudskej civilizácie a
záchrane ţivotného 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. holistickej ekonómie, môţu v súčasnej dobe viac
ako zmeny v iných vedných oblastiach prispieť k nájdeniu cesty z globálnej krízy
súčasnej ľudskej civilizácie. Moţno povedať, ţe je to práve ekonomická teória, ktorá
v rozhodujúcej miere ovplyvní skutočnosť či ľudstvo, ktoré dnes v prevaţnej 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, môţe viesť v prvom rade k zničeniu ľudstva samotného.
Spontánny poriadok trhu proti kritickému poriadku prírody
Vzťah trhovej ekonomiky resp. spontánneho poriadku trhu, ako ho nazval guru
modernej trhovej ekonomiky Friedrich August von Hayek, a zákonov prírody resp.
univerza je ďalším a moţno povedať, ţe veľmi významným paradigmatickým
problémom súčasnej modernej ekonómie. Táto ekonómia stotoţňuje prirodzený
poriadok trhu s prirodzeným poriadkom, za ktorý ho povaţuje, čím vlastne stotoţňuje
prirodzený poriadok trhu so zákonmi prírody. Ţe tomu tak nie je vidíme na dôsledkoch
globalizácie svetovej ekonomiky. Tu je zaujímavé porovnať koncepciu spontánneho
poriadku trhu Friedricha A. von Hayeka a koncepciu kritického poriadku prírody
britského ekológa Edwarda Goldsmitha.
Ak urobíme toto porovnanie, potom vidíme, ţe Hayek keď hovoril o spontánnom
poriadku trhu hovoril o niečom inom ako o prirodzenom poriadku a stotţňovanie
prirodzeného poriadku resp. zákonov prírody so spontánnym poriadkom trhu je
prisudzovanie chybného významu pojmu trh. Samotný Hayek vo svojej stati Princípy
liberálneho spoločenského poriadku vlastne potvrdzuje skutočnosť, ţe to, čo je v
súčasnej dobe nazývané trhovou ekonomikou vlastne ekonomikou nie je. Hayek v tejto
stati hovorí, ţe spontánny poriadok trhu, zaloţený na reciprocite alebo vzájomných
výhodách, sa obyčajne označuje ako ekonomický poriadok, a podľa beţného zmyslu
termínu ekonomický je veľká spoločnosť skutočne drţaná dohromady úplne tým, čo sa
obyčajne nazýva ekonomické sily.
Hayek tu upozorňuje, ţe je mimoriadne zavádzajúce a stalo sa jedným z hlavných
zdrojov zmätku a nedorozumení nazývať tento poriadok ekonomikou, ako to robíme,
keď hovoríme o národnej alebo svetovej ekonomike. Hayek tieţ tvrdí, ţe ekonomika v
prísnom zmysle tohoto slova, v ktorom môţeme nazývať ekonomikou domácnosť,
farmu, podnik alebo finančnú administratívu vlády, je skutočne organizáciou alebo
uvedomelým usporiadaním danej zásoby zdrojov slúţiacich jedinému poriadku účelov.
Podĺa Hayeka spontánny poriadok trhu, vyplývajúci z interakcií mnohých ekonomík, je
niečo tak fundamentálne odlišného od pravej ekonomiky, ţe je treba povaţovať za
veľké nešťastie, ţe bol kedy nazvaný rovnakým menom. Hayek tieţ navrhol, aby sa
spontánny poriadok trhu nazýval katalaxa v analógii k termínu katalaxia, ktorý bol často
navrhovaný za náhradu termínu ekonómia, pričom katalaxa i katalaxia sa odvodzujú od
starého gréckeho slova katallattein, ktoré príznačne znamená nielen vymieňať a meniť,
ale tieţ aj prijať do spoločnosti a urobiť si priateľa z nepriateľa. Hayek tvrdí, ţe tým
hlavným na katalaxi je, pretoţe ide o spontánny poriadok, ţe nespočíva v zameraní na
jedinú hierarchiu cieľov, a ţe teda nebude zabezpečovať, aby pre ňu ako pre celok to
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najdôleţitejšie prišlo na radu pred menej dôleţitým.
Vidíme, ţe v tomto chápaní spontánneho poriadku trhu ide Hayekovi o spontánnosť
vývoja, čo v súčasnosti býva interpretované ako prirodzenosť a spontánny poriadok
býva zamieňaný s prirodzeným poriadkom. O prirodzenom poriadku pojednáva vo
svojich prácach aj britský ekológ a šéfredaktor časopisu The Ecologist Edward
Goldsmith. Edward Goldsmith ukazuje vo svojej knihe Cesta - Ekologický pohľad na
svet zaujímavý spôsob zmeny pohľadu na svet, ktorý by mohol významným spôsobom
prispieť k pochopeniu koreňov súčasnej globálnej krízy. Tento spôsob videnia sveta je
zaloţený na pochopení prirodzeného chodu sveta a prírody.
Edward Goldsmith sa v Ceste snaţí ukázať, ţe ekologický pohľad na svet skutočný
prospech a skutočné bohatstvo odvodzuje z prirodzeného behu sveta a vesmíru ako
takého. Goldsmith upozorňuje, ţe naše najväčšie bohatstvo musíme vidieť v priaznivej
a stabilnej klíme, ktorej sme sa tešili stovky miliónov rokov. Podľa Goldsmitha nemôźe
byť väčšie bohatstvo ako lesy a úrodná poľnohospodárska pôda, rieky a potoky,
pramene a podzemné vody, mokrade a korálové útesy, moria a oceány a ţivot v jeho
tisícoch najrozmanitejších formách, ktoré obýva. K tomuto bohatstvu patria tieţ širšie
rodiny a súdrţné obce, v ktorých sme preţili asi 95 % nášho času na tejto planéte a
ktoré nám poskytovali nedoceniteľné a nenahraditeľné formy.
Goldsmith v Ceste pouţíva pojem kritický poriadok /critical order/ prírody a
spoločnosti. Týmto pojmom chce Goldsmith zdôrazniť, ţe poriadok, ktorý je základom
stability prírodných i spoločenských systémov je vo svojej podstate schopný zmien,
prispôsobeniu sa zmenám vonkajších podmienok. Tieto zmeny však nie sú
samoúčelné, ale sú vyvolané potrebou udrţať vnútornú integritu pod tlakom vývoja
okolitého prostredia. Goldsmith v Ceste pouţíva tieţ pojem sporiadana spoločnosť
/vernacular society/ a týmto pojmom označuje spoločnosť, ktorá ţije v súlade s Cestou,
s ekologickým pohľadom na svet.
Goldsmith tvrdí, ţe pokiaľ je kritický poriadok prírody a spoločnosti zdrojom všetkého
prospechu a naším skutočným bohatstvom, musíme sa zariadiť tak, aby sa naším
prvoradým cieľom stala jeho ochrana. Goldsmith poukazuje na to, ţe ochrana kritického
poriadku prírody a spoločnosti bola do značnej miery cieľom väčšiny tradičných
spoločností, dokiaľ boli predchnuté náboţenskou úctou k Zemi. Upozorňuje, ţe
všetkým týmto spoločnostiam je spoločná viera, ţe ĺudský blahobyt závisí na udrţaní
kritického poriadku vesmíru, ktorý v tomto poňatí zahŕňa aj jednotlivých ľudí, ich rodiny,
obce, spoločnosti, prírodný svet, duchovný svet predkov a duchovný svet prírody.
Goldsmith tieţ upozorňuje, ţe stojí za pozornosť, ţe celý vesmír je štrukturovaný podľa
toho istého pravidla, čo znamená, ţe pokiaľ sa mal udrţa kritický poriadok vesmíru,
bolo nutné udrţiavať všetky jeho časti vedené totoţnými základnými princípmi.
Podľa Goldsmitha kľúčovú súčasť pohľadu na svet mnohých pradávnych spoločností
predstavoval pojem "Cesta". Tú bolo nutné následovať, aby sa neprekročili univerzálne
zákony a udrţal sa kritický poriadok vesmíru. Vo védickej Indii sa táto Cesta nazývala
Rta, u hinduistov a buddhistov Dharma, u starých Perţanov Aša, Tao v starej Číne a
Themis u Helénov. Kaţdá väčšia katastrofa, ktorá sa prihodila v spoločnosti
predchnutej týmto pohľadom na svet sa automaticky chápala ako prekročenie
vesmírnych zákonov. Sporiadana spoločnosť, podľa Goldsmitha, stanovuje diagnózu
nemocí a iných neduhov ako príznaky sociálnych a ekologických priestupkov, ktorých
sa dopustila opustením Cesty, teda prekročením prírodných zákonov a narušením
kritického poriadku. Priestupky moţno napraviť jedine návratom na Cestu.
Ak porovnáme poňatie spontánneho poriadku trhu Friedricha A. von Hayeka a
kritického poriadku prírody Edwarda Goldsmitha, vidíme, ţe ide o dva rozličné pohľady
na prirodzenosť vývoja, pričom nesprávne významy, ktoré sa Hayekovmu učeniu v
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súčasnej dobe prisudzujú, sú jedným zo zdrojov deštruktívneho pôsobenia
globalizačných procesov, kde trh a obchod je zamieňaný a stotoţňovaný s ekonomikou
a cesta k náprave vedie cez zmenu videnia v zmysle Goldsmitovho kritického poriadku
prírody.
Znovuzrodenie ekonómie
Zmena paradigmatických základov ekonomickej teórie a teda prechod k
adekvátnemu vnímaniu súčasnej meniacej sa ekonomickej i spoločenskej reality, by
mala viesť k zosúladeniu tejto teórie so súčasnými zmenami paradigmy myslenia a
vedy. Vytváranie novej ekonómie a rastúca diverzita nových ekonomických teórií môţe
postupne nahradiť súčasný monopol modernej ekonómie na chápanie a interpretáciu
ekonomických problémov. Fungovanie ekonomiky vychádzajúcej z postulátov novej
ekonómie môţe tieţ znamenať obnovenie pôvodného významu ekonómie a
znovuzrodenie ekonómie ako vedy o hospodárení. Znamenalo by to tieţ návrat
ekonomiky na cestu hospodárnosti a uvoľnenie energie potrebnej na prekonanie
súčasnej globálnej krízy ľudstva.
Britská environmentalistka a ekonómka Sara Parkinová vo svojom prehľade histórie
vývoja zeleného myslenia na Západe dokonca uvádza novú ekonómiu ako zelené
myslenie teda myslenie, ktoré rešpektuje zákony prírody. Sara Parkinová zaradila do
svojho prehľadu vývoja zeleného myslenia na Západe filozofické a prírodovedné
koncepcie väčšinou holistického charakteru ako napr. Herodotovo ponímanie
prírodných systémov ako sebaregulujúcich sa systémov, Huttonovo poňatie Zeme ako
jediného makrokozmu, Suessovo ponatie biosféry, Vernadského koncepciu
planetárneho ţivota, Lovelockovú hypotézu Gaia alebo Naessovu biocentrickú filozofiu.
Z ekonomických koncepcií zaradila Sara Parkinová do tohoto prehľadu vývoja
filozofického myslenia na Západe zavedenie koncepcie entropie do ekonomickej teórie
Georgescu-Roeganom, koncepcie limitovaného rastu Paula Ehrlicha a Rímskeho klubu
a koncepcie nových ekonómov okolo Hermana Dalyho. Takéto začlenenie novej
ekonómie medzi zelené myslenie ukazuje smer zmeny ekonomickej teórie, tak ţe táto
bude rešpektovať prírodné zákony a bude fungovať v súlade so zachovaním ţivotného
prostredia na Zemi.
Jeden z prvých krokov k sformulovaniu ekonomickej teórie priaznivej prírodným
zákonom a ţivotnému prostrediu urobil v roku 1973 E.F.Schumacher vo svojej knihe
Malé je krásne. E.F.Schumacher sa touto knihou stal inšpirátorom a zakladateľom tej
vetvy ekonómie, ktorá sa nazýva v súčasnosti novou ekonómiou. Ako Schumacher tak
aj noví ekonómovia sú však pokračovateľmi tej teoretickej vetvy ekonómie, ktorú Mark
Lutz nazýva humanistická ekonómia a kde moţno zaradiť takých mysliteľov ako boli
Jevons, Carlyle, Ruskin, Hobson, Gandhi, Tawney alebo spomínaný Schumacher.
Nová ekonómia tieţ znamená rast diverzity ekonomických teoretických koncepcií ako
sú napr. humanistická ekonómia, ekologická ekonómia alebo ekonómia realného
ţivota, aj ked nie všetky sú vţdy za novú ekonómiu povaţované.
Všetky tieto teoretické koncepcie určitým spôsobom zosúlaďujú paradigmatické
východiská ekonómie s pôsobením prírodných zákonov a pokúšajú sa o sformulovanie
holistického poňatia ekonomickej teórie a holistické vnímanie súčasnej meniacej sa
ekonomickej i spoločenskej reality. Od toho, či, ako a ako rýchlo sa im to podarí v
značnej miere závisí aj to, či a kedy nájde ľudstvo cestu k prekonaniu súčasnej
globálnej krízy ľudstva a či sa ekonómia a ekonomika znovu vrátia na cestu spojenú s
postavením človeka i ľudstva ako hospodára na planéte Zem.
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Vytváranie bohatstva v informačnej spoločnosti
Ekonomická podstata prechodu k informačnej spoločnosti
Pochopenie ekonomickej podstaty prechodu k informačnej spoločnosti má kľúčové
miesto v súčasnosti i budúcnosti prebiehajúcej civilizačnej transformácii. Zmeny v
ekonomike a spoločnosti, ktoré prebehli v posledných desaťročiach vo vyspelých
priemyselných krajinách a následne znamenali celosvetové preusporiadanie svetovej
ekonomiky, posun ekonomickej i politickej moci a následné zmeny politickej mapy sveta
sú zaloţené na zmene miesta informácií a znalostí v ekonomike a v spoločnosti a na
ich zmenenom postavení a funkcii v procese reprodukcie spoločnosti. Táto zmena
miesta informácií a znalosti v ekonomike a spoločnosti je spojená s nástupom
moderných informačných technológií a s následným posunom spoločenských priorít a
hodnotových orientácií smerom k informáciam, znalostiam a poznaniu. Táto zmena
znamená zmenenú reprodukciu spoločenských a ekonomických štruktúr, ktorej
výsledkom je, ţe súčasná štruktúra ekonomiky a spoločnosti vo vyspelých
priemyselných krajinách je výrazne odlišná od jej podoby pred nástupom moderných
informačných technológií. Základom tejto odlišnosti je preusporiadanie organizácie a
štruktúry spoločnosti tak, ţe hlavným zdrojom rozvoja ekonomiky i spoločnosti sú
informácie a znalosti a tieto sa významne podieľajú na generovaní nových
ekonomických a spoločenských štruktúr. Informácie a znalosti zaujali kľúčové
postavenie v spoločenskom reprodukčnom procese a v rozhodujúcej miere ovplyvňujú
vznikajúcu štruktúru ekonomiky, spoločnosti i celej civilizácie.
Prechod k informáciám a znalostiam, ako k hlavnému zdroju rozvoja sa uskutočnuje v
nasledujúcich piatich hlavných smeroch :
1 / Informačná technológia sa stáva hlavnou technológiou ekonomík vyspelých
priemyselných krajín umoţňujúcou sprístupnovanie a vyuţívanie informácií a
znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Informačná
technológia zabezpečuje taktieţ reprodukciu informačných a znalostných zdrojov.
Informačná technológia postupne nahrádza industriálnu technológiu, alebo ju pretvára a
integruje sa s ňou aj v priemyselných a poľnohospodárskych odvetviach ekonomiky.
2 / Informácie, znalosti a poznanie sa stávajú hlavným zdrojom ekonomického a
spoločenského rozvoja. Ďalší rozvoj jednotlivých ekonomík, takisto ako i globálnej
ekonomiky ako celku, je závislý na prechode k informáciám a znalostiam ako hlavnému
zdroju rozvoja. Všeobecný a celosvetový nedostatok zdrojov, ktorý sa obzvlášť
prejavuje najmä v krajinách východnej a strednej Európy je riešiteľný postupným
nahradzovaním klasických energetických, surovinových, ľudských a iných zdrojov
zdrojmi informačnými a znalostnými. Celosvetová limitovanosť zdrojov, ktorá sa
prejavuje i v globálnej kríze ľudstva najmä v oblasti devastácie ţivotného prostredia,
takisto vytvára tlak na prechod od zdrojov klasických k zdrojom informačným a
znalostným.
3 / Informácie a znalosti sa v moderných ekonomikách stávajú hlavnou formou
kapitálu. Od polovice šesťdesiatych rokov sa vo vyspelých priemyselných krajinách
začali objavovať a stávať sa prevaţujúcimi nové formy kapitálu ako sú napr. informačný
kapitál, znalostný kapitál, technologický kapitál, ľudský kapitál a iné. Tento trend
ukazuje kapitalizáciu predtým neskapitalizovaných oblastí spoločnosti a kapitálom sa
tak stala veda, vzdelanie, tréning, adaptabilita, pruţnosť, organizácia, štruktúra alebo
technológia. Investície do týchto nových foriem kapitálu prinášajú vo vyspelých
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ekonomikách mnohonásobne vyššie zisky ako investície do priemyselného alebo
finančného kapitálu v krajinách menej rozvinutých.
4 / Informácie sa stali novým výrobným faktorom v modernej ekonomike. K
tradičným výrobným faktorom pôde, práci a kapitálu tak pribudol faktor nový a to
informácie. Objavenie sa informácií ako nového výrobného faktoru spôsobuje zmenu
chápania bohatstva, takisto ako následne zmenu systému jeho vytvárania a s tým
spojenú zmenu štruktúry ekonomiky. Nový systém vytvárania bohatstva v modernej
ekonomike je potom zaloţený na informáciách a znalostiach. Neustále vytváranie a
výmena informácií a znalostí sú tak podmienkou vytvárania bohatstva. Ak neexistuje v
ekonomike vytváranie a pohyb informácií a znalostí, potom sa nevytvára ani nové
bohatstvo. Tieto skutočnosti vytvárajú poţiadavku na vytvorenie ekonómie znalostí,
ktorá by objasnila miesto a funkciu informácií a znalostí v ekonómii.
5 / Prechod k informáciám ako novému a hlavnému zdroju rozvoja ekonomiky a
spoločnosti, novej forme kapitálu i novému výrobnému faktoru spôsobuje zmenu
hodnotových orientácií jednotlivca i spoločnosti, čo je obzvlášť významné pri
zmene hodnotových orientácií ekonómov i pracovníkov managementu všetkých úrovní.
Orientácia na klasické zdroje, klasické formy kapitálu i klasické výrobné faktory je
jednou z príčin zaostávania a nekonkurencieschopnosti mnohých ekonomík, medzi nimi
i ekonomík krajín východnej a strednej Európy. Hodnotová reorientácia smerom k
chápaniu informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky i spoločnosti,
ako novej a hlavnej formy kapitálu i ako nového výrobného faktora je jedným z kľúčov k
ekonomickej prosperite a konkurencieschopnosti a následne k modernému smerovaniu
spoločnosti a jej správnemu fungovaniu.
Nová paradigma vytvárania bohatstva
Jednou z hlavných charakteristík novovytvárajúcej sa ekonomiky informačnej
spoločnosti je nová paradigma vytvárania bohatstva. Táto nová paradigma vytvárania
bohatstva zahŕňa ako zmenu systému a spôsobu vytvárania bohatstva, tak aj zmenu
chápania a zdrojov bohatstva. V informačnej spoločnosti hlavným zdrojom
bohatstva sú informácie a znalosti.
Historicky ako ľudstvo prechádzalo rôznymi štádiami vývoja, menil sa aj systém
vytvárania bohatstva. Menilo sa aj samotné poňatie bohatstva.
V agrárnej spoločnosti hlavným zdrojom bohatstva bola pôda a prírodné
zdroje. Systém vytvárania bohatstva v agrárnej spoločnosti bol spojený
s poľnohospodárstvom ako hlavným výrobným sektorom agrárnej ekonomiky.
S prechodom k industriálnej spoločnosti sa zmenil aj systém vytvárania bohatstva a
hlavným zdrojom bohatstva v industriálnej spoločnosti sa stala práca a kapitál.
Systém vytvárania bohatstva v industriálnej spoločnosti bol spojený najmä s hlavným
sektorom ekonomiky, ktorým bol priemysel. Industriálny systém vytvárania
bohatstva bol charakteristický tromi hlavnými výrobnými faktormi, ktorými boli
pôda, práca a kapitál.
Informačná spoločnosť so sebou priniesla ďalšiu zmenu systému vytvárania
bohatstva. Hlavným zdrojom bohatstva v informačnej spoločnosť sa stávajú
informácie a znalosti a hlavným sektorom ekonomiky sa stala výroba, spracovanie
a distribúcia informácií, ktorá vytvorila základ novej ekonomiky informačnej
spoločnosti.
Nový systém vytvárania bohatstva novej ekonomiky informačnej spoločnosti
je zaloţený na informáciach a znalostiach ako hlavnom zdroji ekonomickej
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moci, ekonomickej sily a ekonomického bohatstva. Mnohí autori rozličných
koncepcií transformujúcej sa spoločnosti ako napr. Daniel Bell, Alvin Toffler, Heidi
Tofflerová, John Naisbitt, Patricia Aburdeneová, Peter Drucker, Fritz Machlup, Marc
Porat, Manuel Castells, Nicholas Negroponte, Karl Sveiby, Kaoru Yamaguchi, Harlan
Cleveland alebo Don Tapscott sformulovali svoj pohľad na zmenu systému a zdrojov
vytvárania bohatstva. V mnohom sa títo autori rozchádzajú, v jednom sa však
zhodujú, a to v tom, ţe informácie a znalosti sa stávajú kľúčom k bohatstvu.
Informačná teória hodnoty
Informačná teória hodnoty predstavuje jadro novo sa vytvárajúcej ekonomickej
teórie informačnej spoločnosti.
Informačná teória hodnoty hovorí o tom, akým spôsobom informácie vytvárajú resp.
pridávajú hodnotu výrobku alebo sluţby.
Na tomto základe potom vidíme, prečo sa vytváraná štruktúra informačnej
spoločnosti organizuje okolo informaćných a znalostných zdrojov a prečo sa
hierarchická štruktúra industriálnej spoločnosti transformuje do sieťovej štruktúry.
Pre pochopenie toho, ako informácia vytvára hodnotu, si musíme uvedomiť, ţe
informácia je produktom práce nejakých ľudí a moderné informačné technológie
umoţňujú, aby pri produkcii výrobku alebo sluţby boli vyuţívané také informácie,
ktoré sú produktom desiatok, stoviek i viac ľudí. Príkladom môţe byť software napr.
operačný systém Windows. Ako príklad si môţeme zobrať porovnanie dvoch
projektantov. Jedného geniálneho a druhého obyčajného.
Ak vstúpia na trh ako konkurenčné produkty produkt projektanta, ktorý je geniálny,
ale disponuje iba ceruzkou, papierom a pravítkom a projektanta, ktorý geniálny nie je,
ale disponuje modernou informačnou technológiou, sieťou, hardwarom, softwarom,
počítačovou grafikou alebo Internetom, potom ten druhý je konkurencieschopnejší, a
to z toho dôvodu, ţe ten prvý vyprodukuje produkt, ktorý je výsledkom práce iba
jedného človeka resp. jeho mozgu, a ten druhý vyprodukuje produkt, ktorý je
výsledkom práce väčšieho mnoţstva ľudí t.j. projektanta plus ľudí, ktorí vyprodukovali
informácie resp. informačné produkty, ktoré projektant pri svojej práci vyuţil.
Produktivita projektanta bez informačnej technológie je nepochybne niţšia, nech by
bol akokoľvek geniálny. To platí pre produkciu a produktivitu vo všetkých oblastiach
ţivota spoločnosti, a teda ako pre priemysel, tak aj pre poľnohospodárstvo, sluţby,
vedu, výskum, školstvo, zdravotníctvo a ostatné.
Informačná teória hodnoty nám teda hovorí, ţe informácie pôsobia v novej
ekonomike informačnej spoločnosti tak, ţe vytvárajú alebo pridávajú hodnotu, a
informačné technológie tieto informácie sprístupňujú a umoţňujú vytvárať alebo
pridávať viac hodnoty, neţ by to bolo moţné bez informačných technológií.
Informačná teória hodnoty nám vysvetľuje prečo sa industriálne hierarchie
transformujú do sietí a prečo sa industriálna ekonomika transformuje na informačnú
ekonomiku.
Informačná teória hodnoty ukazuje ako informácie, informačné produkty a
informačné technológie transformujú industriálnu spoločnosť a informačnú
spoločnosť.
Ak nazeráme na ekonomické procesy ako na procesy kreatívnej deštrukcie, vidíme,
ţe dochádza k neustálemu ničeniu starej štruktúry ekonomiky a vytváraniu novej
štruktúry na základe kombinácie nových výrobných faktorov so starými.
Americký ekonóm rakúskeho pôvodu Joseph A. Schumpeter ukázal ako proces
kreatívnej deštrukcie predstavuje hlavný motor rozvoja kapitalistickej ekonomiky.
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Táto ekonomika sa vyvíja na základe vnútorných impulzov, ktoré predstavujú
inovácie, a tieto neustále narušujú ekonomickú rovnováhu a posúvajú ekonomiku na
novú úroveň ekonomickej rovnováhy.
Schumpeter uvádza, ţe v rámci ekonomického systému jestvuje zdroj energie,
ktorý by sám od seba porušil kaţdú rovnováhu, ktorá by sa dala dosiahnúť.
V hospodárstve zaloţenom na konkurencii sa presadzujú nové kombinácie, a to tak,
ţe staré sú vyraďované konkurenciou. Nová kombinácia musí podľa Schumpetera
odňať nejakým starým kombináciam výrobné statky, ktoré potrebuje. V zásade to
vţdy aj robí. Presadzovanie nových kombinácií znamená iné pouţitie zásoby
výrobných statkov v hospodárstve.
Schumpeter tvrdí, ţe vyrábať znamená kombinovať věci a sily, ktoré sa nachádzajú
v našom dosahu. Nová kombinácia sa môţe vyskytovať alebo sa vyskytuje vţdy len
diskontinuálne a vznikajú javy charakteristické pre vývoj. Podľa Schumpetera vyrábať
veci inak, znamená inak kombinovať výrobné statky.
Schumpeter uvádza nasledovné nové kombinácie výrobných statkov:
 Výroba nového statku, ktorý nie je spotrebiteľom ešte známy, alebo statku novej
kvality
 Zavedenie novej výrobnej metódy, ktorá je pre dané priemyselné odvetvie prakticky
neznáma. Základom novej výrobnej metódy však nemusí byť nový vedecký objav.
Môţe spočívať aj v novom spôsobe komerčného vyuţívania statku.
 Otvorenie nového trhu odbytu, teda trhu, na ktorom doteraz nebolo zastúpené dané
priemyselné odvetvie príslušnej krajiny bez ohľadu na to, či tento trh uţ predtým
jestvoval alebo nejestvoval.
 Získanie nového zdroja surovín alebo polovýrobkov bez ohľadu na to, či tento zdroj
uţ predtým jestvoval, ale my sme naň neprihliadali a pokladali sme ho za
neprístupný, alebo sa musel najskôr vybudovať.
 Uskutočnenie novej organizácie, ako je vytvorenie monopolného postavenia alebo
rozpad monopolu.
V novej ekonomike informačnej spoločnosti produkcia informačných produktov a
sluţieb vytvára nerovnováhu na trhoch, kde tieto produkty a sluţby vstupujú, pričom
viac informácií v produkte alebo sluţbe znamená automaticky väčší trh pre toho, kto
tieto produkty a sluţby na trh uvádza.
Generovanie produktov s väčším obsahom informácií resp. s novými
informáciami vytvára nerovnováhu na trhu. Podľa Jacka Hirshleifera a Johna G.
Rileyho informačné aktivity majú pozoruhodný vzťah k ekonomickej rovnováhe.
Generovanie informácií je vo veľkej miere nerovnováhu vytvárajúci proces a
rozšírovanie informácií je rovnováhu opravujúci proces.
Ak sa informácie sprístupnia, potom viac účastníkov trhu môţe tieto informácie
transformovať do svojích produktov. Uvádzanie týchto produktov na trh potom opäť
obnovuje rovnováhu na trhu.
Na tomto základe môţeme vysvetliť aj príčiny transformácie industriálnych
hierarchií do sietí. Keďţe jednotliví účastníci svetového trhu sú si dnes vedomí
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skutočnosti, ţe viac informácií v produkte znamená vyššiu konkurencieschopnosť a
väćší trh, potom hľadajú cesty ako sa k týmto informáciam čo najrýchlejšie dostať.
Najrýchlejšou cestou k potrebným informáciam je sieť.
Sieť teda umoţňuje rýchlejší prístup k informáciam, čo znamená moţnosť
implantovať do produktu viac informácií a získať väčší trh.
Sieť pôsobí zároveň ako prostriedok vyrovnávania globálnej ekonomickej
nerovnováhy, keďţe globálne disipuje informácie a pôsobí tak ako stabilizačný faktor
vytvárajúcej sa štruktúry novej ekonomiky informačnej spoločnosti.
Základné charakteristiky informačnej teórie hodnoty:


Informácie pôsobia antientropicky teda proti zvyšovaniu entropie



Informácie in-formujú čiţe vytvárajú štruktúru ekonomiky a spoločnosti



Generovanie informácií a ich vteľovanie do produktov vytvára nerovnováhu
v tých častiach ekonomiky, v ktorých konkurenčné produkty neobsahujú práve
generované informácie



Produkt, ktorý vzniká na základe generovaných informácií, získava väčší
podiel na trhu



Rozširovanie čiţe disipácia informácií a ich vteľovanie do konkurenčných
produktov potom zasa rovnováhu obnovuje



Informácie sa do nového produktu vteľujú tak, ţe tento vzniká ako nová
kombinácia informácií a starého produktu



Týmto spôsobom prebieha proces kreatívnej deštrukcie v informačnej
spoločnosti



Nové smery vývoja, ktoré bývajú väčšinou uvádzané ako informačné
technológie, nové materiály a biotechnológie, nie sú nič iné ako nové
kombinácie starých výrobných faktorov s informáciami



V globálnej svetovej ekonomike, krajina, ktorá investuje do informačných
technológií, informatizácie, vedy, výskumu atď. získava potom väčší podiel na
trhoch a v krajinách, ktoré do informatizácie neinvestujú, dochádza potom
k rastu ekonomickej nerovnováhy

Zaujímavou skutočnosťou pri pokusoch o zmenu prístupu k vytváraniu bohatstva a
o novú formuláciu tohoto problému je skutočnosť, ţe tak robia predovšetkým
odborníci neekonómovia, a to prevaţne odborníci z oblasti futurológie, sociológie,
filozofie, synergetiky alebo teórie managementu a vyuţívajú pri tom globálny pohľad
na vývoj spoločnosti a jej civilizačnú transformáciu. Svojimi závermi však vytvárajú
východiskové rámce pre analýzu tohoto problému ekonómami teoretikmi.
Pochopenie zmeny paradigmy vytvárania bohatstva znamená zároveň zmenu
hodnotových orientácií jednotlivca, spoločnosti i civilizácie. Túto zmenu hodnotových
orientácií by mala spájať zmena orientácie z konzumu spotrebných materiálnych
statkov k rastu ľudského intelektu a zväčšovaniu duševného bohatstva. Táto
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preorientácia by mala napomôcť nájdeniu novej trajektórie civilizačného rozvoja,
ktorá by bola východiskom z dnešnej globálnej civilizačnej krízy.

Prehľad základných ekonomických teórií
Ekonómia ako veda, tak ako ju poznáme dnes sa vytvárala niekoľko storočí.
Základné princípy fungovania ekonomiky ako i základné inštitúcie ekonomiky poznali
však uţ dávne civilizácie Mezpotámia, Sumer, Babylón, Egypt, Rím, Grécko a pod.
Hlavný prúd ekonomických teórií, ako sú uvádzané v učebniciach ekonómie, je
totoţný s ekonomickými náukami industriálneho veku resp. s predindustriálnym
obdobím, v ktorom začali vznikať základy industriálneho veku.
Dnes sa vytvárajúce alternatívne ekonomické teórie sú kompatibilné so základnou
vedeckou i civilizačnou paradigmou vznikajúceho industriálneho veku. Sú to buď
novo sa vytvárajúce ekonomické teórie alebo ekonomické teórie predindustriálneho
veku a industriálneho veku, ktoré predstavovali teoretické alternatívy systému
industrializmu, pričom tieto sú adaptované na podmienky novo sa vytvárajúcej
informačnej spoločnosti.
Ekonómia v pôvodnom zmysle znamená vedu o zákonoch hospodárenia. Názov
ekonómia je odvodený z gréckeho slova oikonómia, čo je spojenie slova oikos, čo
znamená dom alebo domáce hospodárstvo a nomos, čo znamená zákon. Postupom
času sa ekonómia začala zaoberať takisto vytváraním a distribúciou bohatstva ako aj
ostatnými aspektami fungovania ekonomického systému.
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Ekonomické teórie
Hlavné ekonomické teórie

Alternatívne ekonomické teórie

Kameralizmus

Nová ekonómia

Merkantilizmus

Zelená ekonómia

Fyziokratizmus

Ekologická ekonómia

Klasická ekonomická teória

Ekonómia reálneho ţivota

Marxizmus

Bioekonómia

Leninizmus

Bionómia

Anarchizmus

Geonómia

Keynesianizmus

Ekonómia ustáleného stavu

Liberalizmus

Budhistická ekonómia

Neoklasická ekonomická teória

Ekonómia reálneho ţivota

Neoliberalizmus

Ekonómia daru

Neokeynesianizmus

Socioekonómia
Nová ekonomika
Etická trhová ekonomika
Modrá ekonomika
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Prehľad základný ekonomických teórií - hlavné teoretické školy ekonómie

Klasická ekonómia - Klasická ekonómia je povaţovaná za hlavnú teoretickú školu
modernej ekonómie a jej predstavitelia za zakladateľov modernej ekonómie. Klasickí
ekonómi ţili v období priemyselnej revolúcie a rozmachu kapitalizmu teda koncom
18. a začiatkom 19.storočia. Väčšina klasických ekonómov sa zhoduje v tom, ţe
hnacou silou ekonomiky je individuálny záujem, prirodzený poriadok zaloţený na
slobode a vlastníckom práve. Trh a voľná konkurencia majú regulačnú úlohu, zisk je
opodstatnený roizikom a peniaze majú neutrálny charakter. Klasickí ekonómi vytvorili
viacero teórií vysvetľujúcich vytváranie hodnoty. Medzi hlavných teoretikov klasickej
ekonómie sa zaraďujú Adam Smith so svojím Pojednaním o podstate a pôvode
bohatstva, David Ricardo so svojími Zásadami politickej ekonómie a
zdaňovania, John Stuart Mill so Zásadami politickej ekonómie. Thomas Robert
Malthus so svojími Úvahami o populačnom zákone, Jean Baptiste Say
s Pojednaním o politickej ekonómií a tieţ Karol Marx s Kapitálom. Klasická
ekonómia má svojho pokračovateľa v neoklasickej ekonómií.
Marxistická ekonómia – Ekonomická teória, ktorá počas celého 20.storočia výrazne
ovplyvňovala vývoj celej ľudskej civilizácie. Jej základy poloţil Karol Marx v 19.
storočí svojimi teoretickými prácami predovšetkým však viaczväzkovým Kapitálom a
jeho spolupracovník Friedrich Engels. Marx vytvoril koncepciu striedania
spoločensko-ekonomických formácií a vystriedania kapitalizmu socializmom teda
iným spoločenským zriadením, ktoré malo byť charakteristické najmä spoločenským
vlastníctvom výrobných prostriedkov a odstránením triedneho boja. Marxove teórie
sa stali základom vytvorenia systému reálneho socializmu v krajinách strednej a
východnej Európy a v Rusku neskoršie ZSSR, ktorý sa však v 90.rokoch 20.storočia
zrútil. Marxove teórie rozpracovával ďalej najmä Lenin, ktorý vytvoril teóriu
marxizmu-leninizmu. Po krachu reálneho socializmu záujem o Marxove ekonomické
teórie opadol. Určité obnovenie záujmu o Marxa moţno badať v súvislosti
s pokračujúcimi procesmi globalizácie a hľadaním ciest odstránenia jej negatívnych
dôsledkov.
Keynesianizmus - Ekonomická teoretická škola, ktorá vychádza z teoretických prác
britského ekonóma Johna Maynarda Keynesa, ktorý je jej hlavným predstaviteľom.
Za hlavné dielo Johna M. Keynesa je povaţovaná kniha Všeobecná teória
zamestnanosti, úroku a peňazí. Za hlavnú charakteristiku keynesiánskej ekonómie
sa povaţuje úloha štátu a štátnych zásahov pri odstraňovaní nedostatkov resp.
zlyhaní trhovej ekonomiky. Keynesová ekonomická teória zohrala rozhodujúcu úlohu
pri formulovaní hospodárskej politiky, ktorá pomohla prekonať ničivé dôsledky veľkej
hospodárskej krízy v roku 1929. Keynesová ekonomická teória patrila medzi určujúce
ekonomické teórie aţ do nástupu neoliberalizmu a teórií Miltona Friedmana pred
koncom 20.storočia.
Opätovný vzostup teórií neokeynesianizmu je moţno
zaznamenať na prelome 20. a 21.storočia, keď sa začalo uvaţovať s vyuţitím
štátnych zásahov ako jednej z moţných ciest riešenia globálnych ekonomických
problémov.
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Liberálna ekonómia – Ekonomická teoretická škola, ktorá sa zakladá na myšlienke
ekonomických práv: právo slobodne disponovať svojou pracovnou silou a produktami
svojej práce, sloboda obchodovať, uzatvárať zmluvy, podnikať atď., čo zdôvodňuje
existenciu trhovej ekonomiky, ale nevylučuje ani intervenciu štátu, ani iné
organizačné formy. Hospodársky liberalizmus sa nie vţdy nutne zhoduje s politickým
liberalizmom a sú moţné kombinácie hospodárskeho liberalizmu s diktatúrou alebo
politického liberalizmu so štátnymi zásahmi. Medzi hlavných predstaviteľov liberálnej
ekonómie patria Ludwig von Mises a Friedrich August von Hayek.
Neoklasická ekonómia – Táto teória predstavuje jednu z dominantných
ekonomických teoretických škôl súčasnosti. Jej základom je model všeobecnej trţnej
rovnováhy, ktorý ako prvý sformuloval Leon Walras, ktorý hovorí, ţe na všetkých
trhoch existuje sústava takých cien, ţe celková ponuka sa rovná celkovému dopytu,
a v jej rámci sa tak realizuje všeobecná ekonomická rovnováha. Neoklasickí ekonómi
chápu spoločnosť ako súhrn slobodných a vzájomne rovných jedincov. Na základe
toho potom sa jedinci správajú tak, ţe uvaţujú racionálne, kalkulujú, snaţia sa
maximalizovať svoj úţitok či zisk efektívnym vyuţívaním zdrojov. Neoklasická
ekonómia je teóriou relatívnych cien a teóriou alokácie vzácnych zdrojov
s alternatívnym pouţitím. Problém rozdeľovania dôchodkov medzi jednotlivcov je tu
formulovaný prostredníctvom cien tj. napr. mzda tj. cena sluţieb poskytnutých
pracovníkom, je určená na pracovnom trhu ponukou práce a dopytom po nej. Medzi
hlavných predstaviteľov neoklasickej ekonómie patria Carl Menger so Základmi
ekonómie, William Jevons s Teóriou politickej ekonómie a Leon Walras so
Základmi čistej politickej ekonómie. Zaraďujú sa tu tieţ Alfred Marshall, Eugen
Bohm-Bawerk a Ludwig von Mieses.
Neoliberálna ekonómia – Ekonomická teoretická koncepcia, ktorá sa presadila
koncom 70.rokov a hlavne po zrútení systému reálneho socializmu. Neoliberálna
ekonómia je zaloţená na koncepte monetarizmu a ekonómii ponuky. Monetarizmus
kladie dôraz na boj proti inflácii vyuţívaním politiky úrokovej miery a ekonómia
ponuky sa snaţí oţiviť hospodárstvo stimulovaním ponuky tj. obmedzovaním
prekáţok pre súkromnú aktivitu a zmierňovaním zaťaţenia podnikov. V hospodárskej
politike je neoliberalizmus vyjadrený privatizáciou, spochybnením sociálnej ochrany,
väčšou pruţnosťou zamestnanosti, zniţovaním povinných príspevkov a verejných
výdajov. Neoliberalizmus je tieţ spájaný s negatívnymi dôsledkami procesov
ekonomickej globalizácie, nakoľko spolu s globalizáciou dosiahol neoliberalizmus
globálny záber. Za hlavného teoretika neoliberalizmu je povaţovaný americký
ekonóm Milton Friedman spolu so svojou ţenou Rose Friedmanovou.
Prehľad základných ekonomických teórií - alternatívne teoretické školy
ekonómie
Nová ekonómia - Hlavná alternatívna ekonomická teoretická škola, kde bývajú
zaraďované všetky proenvironmentálne zamerané ekonomické teórie. Jadro tejto
školy sa zdruţuje okolo Nadácie pre novú ekonómiu - New Economic Foundation vo
Veľkej Británií, ktorá má však celosvetový dosah. Predstavitelia novej ekonómie sa
snaţia o vytvorenie teoretického konceptu ekonómie, ktorý by bol v súlade so
zákonmi prírody a najmä druhým zákonom termodynamiky a zároveň sa snaţia o
praktickú realizáciu tohoto konceptu, ktorý realizujú v rôznych krajinách sveta
väčšinou podporou nových modelov lokálnej a komunitnej ekonomiky, podporou
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ekologického, sociálneho a etického investovania, podporou lokálnych finančných
inštitúcií a pod. Medzi hlavných predstaviteľov novej ekonómie patria Paul Ekins,
Pat Conaty, Hazel Hendersonová, Sara Parkinová, Jeremy Rifkin, Manfred MaxNeef a tieţ tu moţno zaradiť aj Alberta Gora.
Ekonómia reálneho ţivota – Alternatívna ekonomická teoretická škola, ktorej
predstavitelia ekonómie reálneho ţivota tvrdia, ţe súčasná ekonómia sa nezaoberá
reálnym ţivotom ale iba rôznymi teoretickými konštrukciami, ktoré s reálnym ţivotom
veľa spoločného nemajú. Vytýkajú tieţ napr. makroekonómií fragmentárne pohľady
na realitu a pokusy o riešenie čiastkových problémov vytrhnutých z celku. Za cieľ si
kladú vytvorenie ekonomickej teórie, ktorá by sa zaoberala problémami reálneho
ţivota. Medzi hlavných predstaviteľov ekonómie reálneho ţivota patria Paul Ekins,
Manfred Max-Neef, Herman Daly a Jonathon Porrit.
Zelená ekonómia – Ekonomická teoretická škola patrí medzi novovytvarajúce sa
alternatívne ekonomické teoretické školy. Snaţí sa urobiť reálnu ekonomiku viac
naklonenú zachovaniu prírody a ţivotného prostredia na Zemi. Predstavitelia zelenej
ekonómie sa snaţia nahradiť súčasný lineárny neudrţateľný model fungovania
ekonomiky cyklickým zeleným modelom ekonomiky, ktorý by fungoval na základe
rešpektovania druhého zákona termodynamiky. Medzi hlavných predstaviteľov
zelenej ekonómie patria Paul Ekins, Pat Conaty a Sara Parkinová. Zelená
ekonómia býva označovaná aj ako ekologická ekonómia a jej predstavitelia bývajú
zaraďovaní aj do novej ekonómie.
Buddhistická ekonómia – Ekonomická teoretická škola, ktorá sa snaţí integrovať
základné princípy buddhizmu do ekonomickej teórie a urobiť fungovanie reálnej
ekonomiky viac priaznivejším zachovávaniu prírody a ţivotného prostredia ako i
zlepšiť postavenie človeka v ekonomickom systéme. Jedným z princípov je zmena
hodnotových orientácií človeka a opustenie konzumerizmu ako i nahradenie zisku
ako hlavného motora ekonomiky sebarealizáciou kaţdého jednotlivca.
Charakteristikou ekonomiky fungujúcej na princípoch buddhizmu je tieţ jej prirodzený
a primeraný rozmer a zachovávanie kultúrnej indentity. Medzi hlavných
predstaviteľov buddhistickej ekonomiky sa zaraďuje Helena Norberg-Hodgeová,
ktorá vo svojej knihe Dávne budúcnosti popísala tradičnú ekonomiku a kultúru
Ladaku ako i jej deštrukciu importovanými vzorcami výroby a spotreby a Ernst.F.
Schumacher, ktorý bol buddhizmom výrazne ovplyvnený pri napísaní svojho
hlavného diela Malé je krásne.
Bioekonómia - Alternatívna ekonomická teoretická škola, ktorej hlavným
predstaviteľom je americký ekonóm rumunského pôvodu Nicholas GeorgescuRoegen. Nicholas Georgescu-Roegen jako prvý pouţil pojem entropia v ekonomickej
teórií. Urobil tak vo svojích knihách Zákon entropie a ekonomický proces a
Energia a ekonomické mýty. Georgescu-Roegen postavil za základ svojej
teoretickej koncepcie fungovanie druhého zákona termodynamiky a tvrdil, ţe
ekonómia je takisto fungovaniu tohoto zákona podriadená. Georgescu-Roegen tvrdil,
ţe je absurdná skutočnosť, ţe ekonomika by mala fungovať iba preto, aby
produkovala viacej entropie, tak ako funguje ekonomika dnes. Svoju teoretickú
koncepciu navrhol tak, aby ekonomika produkovala menej entropie. GeorgescuRoegen má v súčasnej dobe veľa následníkov, ktorí sa snaţia aplikovať základné
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postuláty ekonomickej teórie, ktorú sformuloval. Medzi hlavných patria Herman Daly,
John Cobb, Sara Parkinová a mnohí ďalší.
Bionómia - Alternatívna ekonomická teoretická škola, ktorá sa snaţí o vytvorenie
ekonomickej teórie fungujúcej na báze prírodných zákonov resp. chápe tieto zákony
ako určujúce pre fungovanie ekonomiky. Jej hlavným predstaviteľom je Michael
Rotschild, ktorý svoju koncepciu prezentoval v knihe Bionómia, podľa ktorej bola
táto škola nazvaná.
Ekonomika daru – Alternatívna ekonomická teoretická škola. Autorom konceptu
ekonomiky daru je podnikateľ a konzultant Gifford Pinchot. Ekonomika daru
nahradzuje princíp maximalizácie osobných ziskov princípom daru. Pinchot pre
koncepciu ekonomiky daru vyuţil práce Maussa a Hydea. Úlohu daru v spoločnosti
popísal sociológ Marcel Mauss vo svojej Eseji o dare. Lewis Hyde vo svojej knihe
Dar s podtitulom Erotický ţivot vlastníctva rozlišuje dva druhy ekonomiky.
Výmennú ekonomiku, v ktorej je najviac cenený ten, kto vlastní najviac, a ekonomiku
daru, v ktorej je najviac cenený ten, kto najviac rozdá druhým. Pinchot poukazuje na
skutočnosť, ţe aj keď si väčšinou myslíme, ţe princípy ekonomiky daru môţu
fungovať najviac tak v nejakej primitívnej spoločnosti, Hyde poukázal na to, ţe takto
to funguje vo svete vedy. Tam je najviac cenený ten, kto najviac prispel a obohatil
vedenie všetkých. Vedec, ktorý síce veľa vie, ale nikomu neprispel, je skôr ľutovaný
ako cenený. Pinchot tvrdí, ţe informačný vek sa vyznačuje aj tým, ţe informácie
starnú a strácajú na hodnote, a tieţ kapacitou obohatiť viac neţ jedného človeka. Vo
väčšine prípadov informácia tým, ţe je zdieľaná, nadobúda na hodnote. Podľa
Pinchota zatiaľ čo výmenná ekonomika je moţno vhodná pre industriálny vek, pre
informačný vek je vhodná ekonomika daru. Pinchot povaţuje ekonomiku daru tieţ za
krok k trvalo udrţateľnému rozvoju, a to posun v obchodovaní tak, aby sme
obdarovali spoločnosť. Známkou výnimočnej kvality v novovznikajúcej kultúre bude
nie značný zisk alebo veľké vlastníctvo, ale premyslený príspevok celej spoločnosti.
Budúce veľké zisky poplynú z poskytovania sociálnych sluţieb, zo sponzorstva na
nákup a rekultiváciu pôdy a jej zalesnenia alebo z vybudovania siete škôl.
Ekonomika daru je spojená s novou definíciou úspechu a v nahradení zamerania na
zisk zameraním na dar.
Ekonómia ustáleného stavu - Ekonomická teória vytvorená americkým ekonómom
Hermanom Dalym, bývalým pracovníkom Svetovej banky. Základný koncept tejto
teórie publikoval Herman Daly v knihách Ekonómia ustáleného stavu a Za
hranicami rastu. Daly bol pri vytvorení teórie ekonómie ustáleného stavu
inšpirovaný prácami amerického ekonóma Nicholasa Georgescu-Roegena.
Ekonómia ustáleného stavu rozlišuje medzi fyzickým, kvantitatívnym rastom a
nefyzickým, kvalitatívnym rastom. Ekonomika sa tu rozvíja ale nerastie, rovnako ako
sa rozvíja planéta Zem, ale nerastie. Rozvoj bez rastu je tu trvalo udrţateľný rozvoj.
Pre štandardnú ekonómiu predstavuje ekonomika izolovaný systém, v ktorom
výmena hodnôt prebieha medzi firmami a domácnosťami a z okolitého prostredia nič
nevstupuje ani doň nič nevystupuje. Ekonomika je chápaná tak, ako keby nemala
ţiadne okolité prostredie. Pre koncepciu ekonómie ustáleného stavu je ekonomika
otvoreným subsystémom konečného a nerastúceho ekosystému a ţije vďaka importu
nízkoentropickej energie a exportu vysokoentropických odpadov. Kaţdý subsystém
nerastúceho systému sa musí sám v určitom bode stať nerastúcim. Teda aj
ekonomika ako subsystém nerastúceho ekosystému resp. nerastúcej Zeme bude

55

musieť v určitom bode prestať expandovať čo do rozsahu. Ekonomika podľa
ekonómie ustáleného stavu je zaloţená na dvoch fyzikálnych veličinách - na
fyzických zásobách kapitálu (obsahujúceho ako ľudí, tak výrobky) a na pohybe toho,
čo prechádza výrobou. Tým, ţe sa to, čo prechádza výrobou pridá do vzorca, je táto
ekonomika schopná fungovať za predpokladu, ţe zákon entropie stanoví absolútne
obmedzenia kapacite ekonomiky.
Etická trhová ekonomika – Alternatívny ekonomický koncept, ktorý sa snaţí
implementovať určité etické zásady do fungovania trhovej ekonomiky. Jedná sa napr.
o etické investovanie na lokálnej úrovni alebo obdobné etické aktivity na úrovni
globálnej. Medzi nástroje etickej trhovej ekonomiky moţno zaradiť tieţ mikropôţičky microcredits, ktoré majú väčšiu návratnosť ako klasické pôţičky. Jednou zo zásad
etickej trhovej ekonomiky je to, ţe investor nebude naliehať na investovaní financií
tam, kde je najväčší zisk, ale spokojí sa aj s menším ziskom za predpokladu, ţe
investície prebehnú v danom regióne resp. pôjdu do rozvoja školstva, zdravotníctva a
pod. Investor potom bude mať väčšie nepriame efekty svojich investícií dané napr.
väčšou stabilitou daného regiónu. Rozvoj etickej trhovej ekonomiky môţe prispieť
k zmenšeniu medzery medzi bohatými a chudobnými. Rozvoj trhovej ekonomiky je
tieţ jedna z 15 výziev s ktorými sa bude musieť vysporiadať ľudstvo na prelome
tisícročí a ktoré sú obsiahnuté v správach projektu Milénium - The Millennium
Project.
Cesty k udržateľnému rozvoju
Teórie nového civilizačného stupňa
Teórie nového civilizačného stupňa sú postavené na zmene civilizačnej
paradigmy, ktorá zahŕňa predovšetkým zmenu princípov, pravidiel, kódu fungovania
civilizácie. Tieto teórie sú vo významnej miere postavené na opustení doterajších
pravidiel fungovania civilizácie, čo je spojené so zmenou technológie, ekonomického
modelu, zmenou videnia sveta, zmenou hodnotových orientácií, zmenou vonkajšieho
prostredia.
R. Buckminster Fuller hovorí o prechode od entropického štádia vývoja ľudskej
civilizácie, ktoré fungovalo na princípoch maximalizácie zisku a vzájomného boja a
súperenia, k syntropickému štádiu vývoja, ktoré by malo fungovať na princípoch
kooperácie a vytvárania syntropie namiesto produkcie entropie. K tomuto prechodu
podľa Fullera je potrebná zodpovedajúca technológia a poznanie. Podľa Fullera
znalosti a myseľ môţu vykonávať antientropickú funkciu na rozdiel od zarábania
peňazí a orientácie na zisk, ktoré majú entropický charakter.
Max More hovorí o extropii, ktorá je opakom entropie a je zaloţená na
decentralizácii, samoorganizácii, rozvoji. Barbara Marx-Hubbardová hovorí o
vedomej evolúcii, kedy ľudstvo môţe prvý krát v histórií vedome ovplyvňovať
evolučný procesoc a zabezpečiť bezproblémový prechod civilizácie do vyššieho
štádia. Alvin Toffler hovorí o vytváraní civilizácie Tretej vlny, ktorá strieda súčasnú
civilizáciu Druhej vlny teda industriálneho štádia rozvoja civilizácie a hovorí o
opustení základných princípov civilizácie Druhej vlny, ktorými podľa Tofflera sú
štandardizácia, špecializácia, synchronizácia, koncentrácia, maximalizácia a
centralizácia.
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Fritjof Capra hovorí o tom, ţe evolúcia uţ nie je videná ako konkurenčný boj o
preţitie, ale skôr ako kooperatívny tanec v ktorom riadiacimi silami sú kreativita a
neustále vytváranie inovácií. Podľa neho táto nová vízia reality informovaná
ekogramotnosťou bude základnou formou pre našu budúcu technológiu, ekonomické
systémy a sociálne inštitúcie. Hazel Hendersonová hovorí o potrebe vytvorenia
sveta, v ktorom kaţdý vyhráva tzv. win-win world alebo svet fungujúci na princípoch
víťaz - víťaz namiesto doterajšieho hlavného princípu víťaz - porazený. Základom
takéhoto modelu fungovania spoločnosti je ekonomika fungujúca na princípoch
stratégie víťaz - víťaz. Základné jadro teórií prechodu k novému stupňu rozvoja
civilizácie je totoţné s teóriami prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti
informačnej resp. postindustriálnej.
Teórie prechodu od industriálnej k informačnej spoločnosti
Vytváranie teórií informačnej resp. postindustriálnej spoločnosti je spojené
s obdobím poslednej tretiny dvadsiateho storočia, kedy sa stalo zjavným, ţe
industriálna spoločnosť dosiahla svoj vrchol a vyčerpala svoje rozvojové potenciály.
Nástup postindustriálnej spoločnosti je spojený s nástupom modernej informačnej
technológie, ktorá postupne začala formovať novú podobu spoločnosti. Určujúcu
úlohu technológie v tejto zmene ukazuje japonský futurológ Yoneji Masuda ako
zmenu systému spoločenskej technológie. Podľa Masudu základnou silou
transformácie jedného typu spoločnosti na iný je systém spoločenskej technológie,
ktorý je moţné popísať nasledovnými štyrmi základnými charakteristikami:


Viacero rozdielnych druhov inovačnej technológie sa spája dohromady
aby vytvorilo jeden komplexný technologický systém.



Tento integrovaný systém technológie sa postupne rozširuje na celú
spoločnosť.



Výsledkom je prudká expanzia nového typu produktivity.



Rozvoj tohoto nového typu produktivity má spoločenský vplyv
dostatočný na to, aby priniesol transformáciu tradičných foriem
spoločnosti na nové formy.

Za priekopníka teórií postindustriálnej spoločnosti býva povaţovaný Daniel Bell,
ktorý ako prvý vytvoril koncept postindustriálnej spoločnosti vo svojej knihe Príchod
postindustriálnej spoločnosti. Koncept postindustriálnej spoločnosti bol postupne
rozpracovaný Yoneji Masudom, Alanom Tourainom, Ianom Milesom a ďalšími a
neskôr bol vystriedaný konceptom informačnej spoločnosti. Začiatkom 21.storočia bol
tento koncept znovu pouţitý v prácach Joela Kotkina, Rossa DeVola, Johna Alica,
Stephena Herzenberga a Howarda Wiala. Namiesto termínu postindustriálnej
spoločnosti sa neskôr začal pouţívať termín informačná spoločnosť, ktorý lepšie
vystihoval prebiehajúce zmeny.
Pouţívanie termínu informačná spoločnosť neskôr nadobudlo charakter
nepísaného konsenzu a za hlavnú transformáciu spoločnosti je dnes povaţovaný
prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti. Za hlavný medzník vo vytváraní
informačnej spoločnosti je všeobecne povaţovaný rok 1956 teda rok, v ktorom prvý
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krát v histórií počet pracovníkov informačnej sféry v ekonomike USA prevýšil počet
pracovníkov v tejto ekonomike, ktorí pracovali v priemysle.
Základom vytvárajúcej informačnej spoločnosti sa najprv stal informačný sektor ako
štvrtý sektor ekonomiky, neskôr sa začala vytvárať informačná ekonomika, ktorá
postupne nadobudla sieťový charakter a začala transformovať celú štruktúru
ekonomiky a spoločnosti. Proces vytvárania informačnej ekonomiky sa postupne
diverzifikoval a nadobudol podobu digitalizácie ekonomiky a spoločnosti.
Na prelome 20. a 21.storočia sa hybnou silou transformácie ekonomiky a
spoločnosti stala digitálna ekonomika, ktorá začala stále väčší počet ekonomických
aktivít transformovať do digitálnej podoby a prenášať do kyberpriestoru pričom do
kyberpriestoru sa postupne začalo prenášať aj vytváranie pracovných miest a
vytváranie HDP.
Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je dnes predmetom podrobného
štúdia, pričom medzi hlavných teoretikov tohoto prechodu bývajú zaraďovaní Daniel
Bell, Marshall McLuhan, Jacques Ellul, Alvin Toffler, John Naisbitt, Peter Drucker,
Robert Reich, Jeremy Rifkin, Don Tapscott, Albert Gore, Bill Gates, Joel Kotkin, John
Alic, George Gilder, Esther Dysonová, Nicholas Negroponte, Taichi Sakaiya, Ross
DeVol, Stephen Herzenberg, Howatd Wial, Stan Davis, Bill Davidson a ďalší. Za
základné charakteristiky prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti
informačnej moţno povaţovať nasledovné charakteristiky:


Základom prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti
informačnej je prechod na novú informačnú technológiu, ktorá určuje
charakter, formu a štruktúru novovznikajúcej informačnej spoločnosti.
Táto charakteristika je podrobne rozpracovaná v prácach Alvina Tofflera,
Petra Druckera, Johna Naisbitta, Patricie Aburdeneovej, Yoneji Masudu,
Marshalla McLuhana, Marca Porata, Dona Tapscotta, Stana Davisa, Billa
Davidsona, Jeremy Rifkina, Manuela Castellsa a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má diskontinuitný
charakter. Forma a štruktúra novovznikajúcej informačnej spoločnosti je
od základov odlišná od formy a štruktúry spoločnosti industriálnej. Táto
charakteristika je rozpracovaná v prácach Petre Druckera, Daniela Bella,
Johna Naisbitta, Alvina Tofflera, Yoneji Masudu, Jeremy Rifkina, Nicholasa
Negroponteho, Kevina Kellyho, Georga Gildera, Joela Kotkina a ďalších.



Prechod od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti má
vlnový charakter. Zmena spôsobená prechodom na novú technológiu sa
šíri formou vlny. Táto charakteristika je rozpracovaná v knihách Alvina
Tofflera, Hermana Maynarda, Susan Mehrtensovej alebo Johna Sculleya.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter
globálneho prechodu. Vznikajúca informačná spoločnosť je globálna.
Táto charakteristika je rozpracovaná v knihách Bertranda Schneidera,
Alexandra Kinga, Johna Naisbitta, Alvina Tofflera, Alberta Gora, Manuela
Castellsa, Fritjofa Capru, Hazel Hendersonovej a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň
prechodom od uzavretej spoločnosti k spoločnosti otvorenej. Jednotlivé
štruktúry a subštruktúry organizácií, ekonomík, spoločnosti a civilizácie
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sa transformujú v smere premeny uzavretých systémov na systémy
otvorené. Táto charakteristika je rozpracovaná v knihách Georga Sorosa,
Karla Poppera, Manuela Castellsa a ďalších.


Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je procesom
kreatívnej deštrukcie a má dve stránky deštruktívnu a kreatívnu.
V súčasnej dobe má prevahu deštruktívna stránka tohoto procesu, čo
má za následok prudký nárast spoločenskej deštrukcie, deštrukcie
hodnotových orientácií jednotlivca i spoločnosti a s tým spojený nárast
negatívnych javov v spoločnosti. Je však uţ moţné identifikovať obrysy
vytvárajúcej sa novej štruktúry spoločnosti a rast procesov kreativity.
Táto charakteristika je rozpracovaná v knihách Francisa Fukuyamu, Alaina
Minca, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Manuela Castellsa a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter
globálnej krízy súčasnej civilizácie. Vytvorenie novej podoby civilizácie
stojí pred ľudstvom ako výzva k prekonaniu narastajúcej krízy všetkých
oblastí spoločnosti, čo je zasa výzvou k zmene hodnotových orientácií
človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto charakteristika je rozpracovaná
v prácach Fritjofa Capru, Hazel Hendersonovej, Francisa Fukuyamu, Marilyn
Fergusonovej, Stephena Schmidheinyho, Davida Steindl-Rasta, Davida
Bohma a ďalších.



Prechod od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej je
doprevádzaný rozpadom pravidiel fungovania spoločnosti a fakticky
zrušením spoločenskej zmluvy, pravidiel fungovania spoločnosti
zauţívaných pre industriálnu spoločnosť. Neexistencia nových pravidiel
fungovania spoločnosti umoţňuje vznik šedých zón, kde neplatia ţiadne
pravidlá, ţiadne zákony resp. kde civilizácia skolabovala ako napr.
v Rwande, Burundi, Čečensku, Bosne, Afghanistane a pod. Táto
charakteristika je rozpracovaná v prácach Alaina Minca, Manuela Castellsa,
Alvina Tofflera a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so
zmenou systému vytvárania bohatstva. Nový systém vytvárania
bohatstva je zaloţený na informáciach a znalostiach. Viacerí autori
hovoria o potrebe sformulovania informačnej resp. znalostnej teórie
hodnoty, ktorá by nahradila pracovnú teóriu hodnoty, vytvorenú
v industriálnom štádiu vývoja spoločnosti. Táto charakteristika je
rozpracovaná v prácach Daniela Bella, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Petra
Druckera, Dona Tapscotta a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti, jeho globálny
charakter, rozpad pravidiel fungovania spoločnosti a nový systém
vytvárania bohatstva umoţňujú narastajúcu koncentráciu bohatstva
v rukách malej skupiny bohatých a zároveň ekonomicky najsilnejších
krajín a zároveň roztváranie príjmových noţníc medzi Severom a Juhom,
medzi bohatými a chudobnými. Toto rozdelenie sa s nástupom
digitalizácie ekonomiky a spoločnosti začalo nazývať digitálnym
rozdelením a hľadajú sa cesty a stratégie k jeho prekonaniu. Táto
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charakteristika je rozpracovaná v prácach Roberta Reicha, Alvina Tofflera,
Johna Naisbitta, Jeremy Rifkina, Manuela Castellsa, Fritjofa Capru a ďalších.


Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň
prechodom z éry špecializácie do éry integrácie. Jednotlivé časti
súčasnej civilizácie ako sú regióny, štáty, ekonomiky, organizácie a pod.
sú prepájané do jedného celku celosvetovej globálnej vzájomne
prepojenej civilizácie. Základom integrácie je vznik globálnej svetovej
ekonomiky, svetového trhu a vytvorenie celosvetovej siete informačných
superdiaľníc. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Alvina Tofflera,
Johna Naisbitta, Alberta Gora, Milana Zeleného, Billa Gatesa, Manuela
Castellsa, Fritjofa Capru, Jeremy Rifkina a ďalśích.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter
intelektualizácie spoločnosti. Rast intelektu a inteligencie spoločnosti sa
prejavuje v transformácii industriálnej ekonomiky na ekonomiku
informačnú. Ekonomika sa prepája do sietí a vzniká sieťová inteligencia.
Hlavnými vstupmi a výstupmi ekonomiky sa stávajú informácie a
znalosti. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Petra Druckera,
Alvina Tofflera, Yoneji Masudu, Marca Porata, Stephena Roacha, Fritza
Machlupa, Gilberta Burcka, Manuela Casdtellsa, Fritjofa Capru, Jeremy
Rifkina, Dona Tapscotta a ďaších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so
vznikom globálnej dediny - vzájomne prepojeného a vzájomne závislého
sveta, v ktorom globálne civilizačné problémy sa stávajú problémami
jednotlivých krajín a naopak problémy jednotlivých krajín sa stávajú
globálnymi problémami. Neriešenie jednotlivých problémov vedie potom
k narastaniu globálnej krízy celej civilizácie. Táto charakteristika je
rozpracovaná v prácach Marshalla McLuhana, Hazel Hendersonovej, Davida
Bohma, Fritjofa Capru, Manuala Castellsa a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň
prechodom od neobmedzeného rastu k trvalo udrţateľnému rozvoju.
Základom tohoto prechodu je uvedomenie si limitovanosti zdrojov Země
a otočenie sa civilizácie dovnútra spojené s vyuţívaním vnútorných
zdrojov. Táto charakteristika je rozoracovaná v prácach R. Buckminstera
Fullera, Dennisa Meadowsa, Donelly Meadowsovej, Správach Rímskemu
klubu, Johna Naisbitta, Stephena Schmidheinyho a ďalších.



Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so
spiritualizáciou všetkých oblastí ţivota človeka, spoločnosti i celej
civilizácie. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Johna Naisbitta,
Fritjofa Capru, Alvina tofflera, Yoneji Masudu, Kaoru Yamaguchiho, Marilyn
Fergusonovej a ďalších.

Teórie vytvárania novej ekonomiky
Nová ekonomika je pojem, ktorý býva stotoţňovaný s ekonomickými aktivitami
spojenými s Internetom,
s rastom akcií technologických firiem v USA alebo
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s hospodárskou politikou, ktorú v rokoch 1993 aţ 2000 uskutočňoval uskutočňoval
Bill Clinton a Albert Gore.
V skutočnosti ako novú ekonomiku môţeme označiť novovytvárajúcu sa štruktúru
ekonomiky, ktorá vznikla z klasickej industriálnej ekonomiky pod vplyvom
transformačného účinku moderných informačných technológií a najmä Internetu a
tieţ hospodársku politiku, ktorá zodpovedá riadeniu ekonomiky krajiny resp. štátu
v podmienkách globálnej ekonomiky a svetového trhu. Úspech novej ekonomiky
v USA v rokoch 1993 aţ 2000 inšpiroval takisto Európsku úniu, ktorá v roku 2000 na
Lisabonskom summite v marci prijala desaťročnú stratégiu zaloţenú práve na
princípoch novej ekonomiky. Nová ekonomika je dnes teoreticky dosť podrobne
rozpracovaná a teórie novej ekonomiky sa vyvíjajú zároveň s premenami reálnej
ekonomiky. Nová ekonomika tak ako sa vyprofilovala v USA je ako ekonomický
model charakterizovaná nasledovne:


Nová ekonomika sa vyprofilovala na základe transformácie klasickej
industriálnej
ekonomiky
spôsobenej
prienikom
moderných
informačných technológií a najmä Internetu do všetkých oblastí a
odvetví fungovania ekonomiky.



Základom vytvárania novej ekonomiky je produktivita práce, ktorej rast
je dosahovaný vyuţívaním moderných informačných technológií.



Nepretrţitý rast produktivity práce spôsobený modernými informačnými
technológiami sa premieta do rastu konkurencieschopnosti produkcie a
konkurencieschopnosti ekonomiky.



Rast produktivity práce a rast konkurencieschopnosti ekonomiky a jej
produkcie sa premieta do rastu celej ekonomiky, ktorý je výrazne vyšší
ako u tradičnej industriálnej ekonomiky.



Rast
ekonomiky
spôsobený
rastom
produktivity
práce
a
konkurencieschopnosti
ekonomiky
spôsobených
modernými
informačnými technológiami je spojený s nízkou infláciou a býva
označovaný ako neinflačný rast.



Neinflačný rast ekonomiky je spojený s vytváraním pracovných miest
spojených s pouţívaním moderných informačných technológií. Veľká
časť pracovných miest sa vytvára v oblasti kyberpriestoru. Na
vytvorenie takéhoto pracovného miesta je potrebný počítač, človek a
zodpovedajúce znalosti. Vytvorenie takéhoto pracovného miesta nie je
podmienené existenciou organizácie.



Vytváranie pracovných miest v novej ekonomike je spojené s vysokou
kvalifikáciou, s vysokými zručnosťami a vysokými mzdami.



V novej ekonomiky sa veľká časť ekonomických aktivít transformuje do
digitálnej podoby a prenáša sa do oblasti kyberpriestoru.



V novej ekonomike sa do kyberpriestoru prenáša aj časť vytvárania HDP.
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Nová ekonomika má sieťovú podobu. Hlavnou organizačnou štruktúrou
novej ekonomiky sú siete, ktoré postupne nahradzujú tradičné
industriálne hierarchie.



V novej ekonomike následkom vytvárania sieťových štruktúr a
vzájomným prepájaním jednotlivých organizácií do jedného celku vzniká
sieťová inteligencia, ktorá je spojená so zdieľaním vyuţívania
informačných a poznatkových zdrojov.



Hlavnou formou kapitálu v novej ekonomike sú informácie a znalosti.
Informačný a znalostný kapitál je zároveň rozhodujúcou formou kapitálu,
ktorá zaručuje úspech na svetových trhoch.



Nová ekonomika je charakteristická novými pravidlami fungovania,
ktorými sa odlišuje od pravidiel fungovania klasickej industriálnej
ekonomiky.



Nová ekonomika je spojená s koncom klasického ekonomického cyklu.
Ako bude vyzerať pohyb novej ekonomiky príp. nová podoba
ekonomického cyklu je v štádiu skúmania.

Teoretici novej ekonomiky jej vznik kladú do obdobia začiatku 70-ych rokov
dvadsiateho storočia a vytvorenie jej základov spájajú s rozpadom starého
ekonomického poriadku v období medzi 70-ymi rokmi a 90-ymi rokmi dvadsiateho
storočia.
Vznik novej ekonomiky je jednoznačne spojený s nástupom informačnej
spoločnosti a s ňou spojeným pretváraním ekonomického poriadku. Za hlavných
teoretikov novej ekonomiky sú povaţovaní Robert Atkinson, Don Tapscott, Lester
Thurow, Robert Reich, Joel Kotkin, John Alic, Randolph Court, Joseph Ward,
Stephen Herzenberg, Albert Gore, George Gilder a ďalší.
Alternatívne ekonomické teórie - prehľad
Zmena paradigmatických základov ekonomickej teórie by mala viesť k zosúladeniu
tejto teórie so súčasnými zmenami paradigmy myslenia a vedy a následne
k prispôsobeniu sa súčasnej svetovej ekonomiky meniacej sa civilizačnej paradigme.
Vytváranie novej ekonómie, ekologickej ekonómie alebo ekonómie reálneho sveta je
perspektívnou alternatívou k súčasnej nie celkom vyhovujúcej ekonomickej teórií
najmä makroekonómii. Fungovanie ekonomiky vychádzajúcej z postulátov novej
ekonómie by malo napomôcť zmene vzťahu ekonómie a ekológie a ekonomika
postavená na báze novej ekonómie by mohla začať pôsobiť v súlade so ţivotným
prostredím na Zemi namiesto jeho dnešnej deštrukcie. Sara Parkinová vo svojom
prehľade histórie vývoja zeleného myslenia na Západe dokonca uvádza novú
ekonómiu ako zelené myslenie.
Sara Parkinová zaradila do svojho prehľadu vývoja zeleného myslenia na Západe
filozofické a prírodovedné koncepcie väčšinou holistického charakteru ako napr.
Herodotovo ponímanie prírodných systémov ako sebaregulujúcich sa systémov,
Huttonovo poňatie Zeme ako jediného makrokozmu, Suessovo poňatie biosféry,
Vernadského koncepciu planetárneho ţivota, Lovelockovú hypotézu Gaia alebo
Naessovu biocentrickú filozofiu. Z ekonomických koncepcií zaradila Sara Parkinová
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do tohoto prehľadu vývoja filozofického myslenia na Západe zavedenie koncepcie
entropie do ekonomickej teórie Georgescu-Roegenom, koncepcie limitovaného rastu
Paula Ehrlicha a Rímskeho klubu a koncepcie nových ekonómov okolo Hermana
Dalyho.
Takéto začlenenie novej ekonómie medzi zelené myslenie ukazuje smer zmeny
ekonomickej teórie, tak ţe táto bude rešpektovať prírodné zákony a bude fungovať
v súlade so zachovaním ţivotného prostredia na Zemi. Jeden z prvých krokov
k sformulovaniu ekonomickej teórie priaznivej ţivotnému prostrediu urobil v roku
1973 Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne. Ernst F. Schumacher sa
touto knihou stal inšpirátorom a zakladateľom tej vetvy ekonómie, ktorá sa nazýva
v súčasnosti novou ekonómiou. Ako Schumacher tak aj noví ekonómovia sú však
pokračovateľmi tej teoretickej vetvy ekonómie, ktorú Mark Lutz nazýva humanistická
ekonómia a kde moţno zaradiť takých mysliteľov ako boli Jevons, Carlyle, Ruskin,
Hobson, Gandhi, Tawney alebo spomínaný Schumacher. Medzi novú ekonómiu
moţno zaradiť teoretické koncepcie humanistickej ekonómie, ekologickej ekonómie
alebo ekonómie reálneho ţivota, aj keď nie všetky sú vţdy za novú ekonómiu
povaţované. Všetky tieto teoretické koncepcie videnia ekonomiky moţno povaţovať
za reálnu a perspektívnu alternatívu k dnešnému hlavnému prúdu klasickej a
neoklasickej ekonomickej teórie. Všetky teoretické koncepcie novej ekonómie
smerujú k zosúladeniu pôsobenia ekonómie a ekológie a následne
k zharmonizovaniu vzťahu ekonomiky a ţivotného prostredia na Zemi.
Medzi hlavné teoretické prúdy vznikajúceho nového ekonomického myslenia
môţeme zaradiť novú ekonómiu /Ekins, Max-Neef, Conaty, Hendersonová,
Parkinová, Rifkin, Goldsmith, Etzioni, Gore, Schumacher, Dothwaite/, humanistickú
ekonómiu /Lutz, Lux/, ekonómiu reálneho ţivota /Ekins, Max-Neef, Daly/, ekologickú
ekonómiu /Ekins, Conaty, Parkinová, Hendersonová/, ekonómiu ustáleného stavu
/Daly, Cobb/, geonómiu /Carson, Mouldenová, Rifkin/, bionómiu/Rotschild/,
bioekonómiu /Georgescu-Roegen/, socioekonómiu /Etzioni/ a regeneračnú ekonómiu
/Hawken/. Charakteristickou črtou vznikajúcich nových alternatívnych ekonomických
teórií je skutočnosť, ţe ich predstavitelia vzájomne spolupracujú a nebojujú medzi
sebou, ako tomu je u konvenčných ekonómov, ale snaţia sa spolu a vo vzájomnej
interakcii postihnúť čo najviac problémov, ktoré by mohli napomôcť zlepšeniu stavu
ţivotného prostredia na Zemi.
Podľa problémovej oblasti, ktorá tvorí jadro jednotlivých alternatívných teórií,
môţeme tieto teórie rozdeliť na:
 teórie, zaoberajúce sa integráciou resp. reintegráciou ekonomiky resp.
spoločnosti do vyšších systémov napr. prírody, Univerza / Schumacher,
Capra, Georgescu-Roegen, Hendersonová, Parkinová, Daly, Goldsmith, NorbergHodgeová/,
 teórie zaoberajúce sa vzťahom ekonómie a energie a navrhujúce nové cesty
riešenia problémov energie v súčasnej ekonomike / Ostwald, Scheer,
Hedersonová, Georgescu-Roegen, Hawken, Daly, Parkinová, Lovins, Lovinsová,
Weizsäcker /,
 teórie zaoberajúce sa vzťahom entropie a ekonómie resp. ekonomiky
/Ostwald, Georgescu-Roegen, Schutze, Daly, Parkinová, Hendersonová /,
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 teórie, zaoberajúce sa paradigmatickým posunom vo vnímaní problémov
ekonomiky, spoločnosti a civilizácie / Capra, Goldsmith, Georgescu-Roegen,
Hendersonová, Parkinová, Daly, Schumacher, Lovins, Lovinsová, Weizsäcker /
 teórie zaoberajúce sa alternatívnynmi ekonomickými nástrojmi, ukazovateľmi
a cestami podpory trvalej udrţateĺnosti / Daly, Cobb, Jr., Hendersonová,
Parkinová, Conaty, Ekins, Douthwaite, Scheer, Lovins, Lovinsová, Weizsäcker /,
 teórie zaoberajúce sa kritikou industrializmu, globalizácie, voľného trhu a
načrtávajúce funkčné alternatívy / Goldsmith, Goldsmith, Hendersonova, Korten,
Daly, Kapstein, Ramonet, Parkinová, Scheer, Schumacher, Capra, Hawken /
 teórie zaoberajúce sa kritikou svetových finančných inštitúcií / Parkinová,
Rich, Goldsmith, Goldsmith, Korten, Rifkin, Ramonet, Kapstein, Daly, Cobb, Jr. /,
 teórie zaoberajúce sa tvorbou koncepcií, programov a projektov
podporujúcich trvalú udrţateľnosť / Gore, Brutlandová, Scheer, Hendersonová,
Parkinová, Conaty, Ekins /,
 teórie zaoberajúce sa sociálnym rozmerom trvalej udrţateľnosti / Goldsmith,
Goldsmith, Conaty, Ekins, Parkinová, Hendersonová, Ramonet, Kapstein,
Schumacher, Douthwaite, Rifkin, Norberg-Hodgeová /.
Alternatívne ekonomicke teórie - základné charakteristiky
Nová ekonómia resp. jej predstavitelia vytvárajú určitý alternatívny ekonomický
model resp. alternatívnu ekonomickú teóriu, ktore sa môţe stať východiskom pre
formuláciu politík trvalo udrţateľného rozvoja ako i ich následnú realizáciu. Tento
model je zaloţený na tom, ţe chápe ekonomiku ako podsystém prírody, rešpektuje
druhý zákon termodynamiky a snaţí sa o zosúladenie pôsobenia ekonomiky so
zachovaním ţivotného prostredia na Zemi. Hlavnými charakteristikami, ktoré odlišujú
tento alternatívny ekonomický udrţateľný model od konvenčného industriálneho
modelu sú nasledovné:
 Alternatívny udrţateľný model sa snaţí minimalizovať produkciu entropie
resp. pôsobiť proti jej vzniku, je zaloţený na minimalizácii produkcie
odpadov, minimalizácií spotreby surovín a energie, maximálnom zuţitkovaní
vstupujúcej energie, surovín a materiálov. Zatiaľ čo industriálny model je
lineárny, udrţateľný model je cyklický. Snaţí sa napodobovať prírodu. /
Wilhelm Ostwald, Nicholas Georgesc-Roegen, Herman Daly, Sara Parkin, Ernst
Schumacher, Hazel Hendesrsonová, Fritjof Capra /
 Alternatívny udrţateľný model je chápaný ako otvorený, interagujúci
podsystém, rešpektujúci zákony prírody a Univerza. Industriálny model je
konštruovaný ako mechanizmus, stroj, udrţateľný model sa snaţí
napodobovať prírodu napr. koncept ekogramotnosti. Industriálny model
chápe ekonomiku ako uzavretý, izolovaný systém, komunikujúci s okolím
jedine prostredníctvom spotreby surovín a energie a produkcie odpadov. /
Nicholas Georgescu-Roegen, Ernst Schumacher, Herman Daly, Sara Parkin, Hazel
Hendersonova, Fritjof Capra /.
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 Alternatívny udrţateľný model je zaloţený na diverzifikácií ľudských potrieb a
individualizácií spokojnosti ľudí, podľa ich hodnotových orientácií a
prirodzených, spotreba má byť primeraná, zatiaľ čo industriálny model je
zaloţený na maximálnej spotrebe tovarov a sluţieb a umelej podpore rastu
tejto spotreby. Hlavným kritériom industriálneho rozvoja je dosahovanie
zisku, zatiaľ čo hlavným kritériom udrţateľného modelu je spokojnosť
človeka a jeho spoluţitie s prírodou / Ernst Schumacher, Fritjof Capra, Hazel
Hendersonova, Edward Goldsmith, James Goldsmith, Pat Conaty, Paul Ekins/.
 Alternatívny udrţateľný model je zaloţený na diverzifikácií produkcie a
sluţieb, zatiaľ čo industriálny model je zaloţený na masovej sériovej
produkcii a zároveň uniformite tovarov a sluţieb /Edward Goldsmith, Pat
Conaty, Paul Ekins, Helena Norberg-Hodgeová, Richard Douthwaite/.
 Alternatívny udrţateľný model sa snaţí korigovať zlyhanie trhu akceptovaním
dlhodobých horizontov a potreby zachovania ţivotného prostredia na Zemi,
vyţaduje maximálnu internalizáciu nákladov a prisúdenie skutočnej hodnoty
Prírode. Industriálny model pozerá na Prírodu iba ako na zdroj surovín a
odkladište odpadkov a odpadov, náklady sú vo veľkej miere externalizované
/Herman Daly, John Cobb, Jr., Amory Lovins, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Hazel
Hendersonová, Sara Parkinova/.
 Alternatívny udrţateľný model smeruje k vyváţeniu globalizácie resp.
globálnej ekonomiky lokálnymi ekonomickými aktivitami, na rozdiel od
industriálneho modelu, kde globalizácia lokálne ekonomiky likviduje / James
Goldsmith, Edward Goldsmith, Pat Conaty, Richard Douthwaite, Sara Parkinová,
Hazel Hendersonová/.
 Alternatívny udrţateľný model je zaloţený na sieťovej organizácii ekonomiky
a spoločnosti, zatiaľ čo industriálny model je zaloţený na koncentrácii,
centralizácii a hierarchizácii /Dennis Meadows, Donella Meadowsová, Kevin
Kelly/.
 Alternatívny udrţateľný model vyţaduje pracovnú silu s pruţnou
kvalifikáciou, zatiaľ čo industriálny model vyţaduje jednoduchú a
nízkokvalifikovanú pracovnú silu /Sara Parkinová, Pat Conaty, Helena NorbergHodgeaová/.
 Alternatívny udrţateľný model vyuţíva kôš ekonomický, spoločenských a
environmentálnych ukazovateľov, šitých na mieru a konštruuje alternatívne
ekonomické ukazovatele, zamerané na kvalitu ţivota, zatiaľ čo industriálny
model vyuţíva ako hlavný ukazovateľ hrubý domáci produkt /Herman Daly,
John Cobb, Jr., Hazel Hendersonová, Sara Parkinová/.
Alternatívne ekonomické nástroje - prehľad
Predstavitelia novej ekonomiky a alternatívnych ekonomických teórií a škôl vyvinuli
a testujú viacero ekonomických nástrojov, ktoré môţu napomôcť k presmerovaniu
smerom k trvalo udrţateľnému rozvoju, či uţ postupnými úpravami súčasného
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ekonomického systému, alebo vytváraním alternatívneho ekonomického systému,
ktorá súčasný ekonomický systém postupne nahradí. Týmito nástrojmi sú :


Ekologická daňová reforma, zaloţená na internalizácií externalít a zavedení
ekologických daní zahrňujúcich skutočné náklady spotrebovávaných surovín a
energie a ţaťaţení pôvodcu znečistenia externými nákladmi , čo by malo viesť
k zníţeniu spotreby surovín a energie resp. k ich efektívnejšiemu vyuţívaniu.
Pôvodný koncept ďaňovej reformy je prisudzovaný britskému ekonómovi Cecilovi
Pigouovi, ktorý si uţ v roku 1920 všimol, ţe pre hospodárstvo je prospešné, keď
sa za spotrebu verejných statkov platia spravodlivé ceny. Podľa jeho názoru by
dane mali primerane riadiť ceny. V súčasnosti je ekologická daňová reforma
spájaná najmú s Ernstom Ulrichom von Weizsäckerom, tieţ s Amorym Lovinsom,
Stephanom Schmidheinym, ktorý navrhol koncept eko-efektívnosti, Hazel
Hendersonovou, ktorá navrhuje daňové úľavy na podporu nezamestnanosti, daň
zo znečistenia a nahradenie dane z pridanej hodnoty - Value Added Tax - VAT
daňou z vydanej hodnoty - Value Extracted Tax - VET, a ďalšími.



Zavedenie občianského príjmu – Citizen´s Income alebo Basic Income podľa
návrhov Jamesa Robertsona. Občianský príjem by nahradil príspevky na deti
a starobné dôchodky a bol by financovaný z ekologických daní.



Zavedenie alternatívnych ekonomických ukazovateľov, ukazujúcich skutočný
stav celej spoločnosti namiesto doterajšieho HDP, pouţívanie koša
ekonomických,
spoločenských
a
environmentálnych
ukazovateľov,
diverzifikovaných podľa potrieb jednotlivých regiónov, oblastí resp. štátov.
Najznámejšími alternatívnymi ukazovateľmi sú:



ISEW - Index of Sustainable Welfare - Index trvalo udrţateľného ekonomického
bohatstva, ktorý skonštruovali v roku 1989 Herman Daly a John Cobb, Jr. v
spolupráci s New Economic Foundation,



HDI - Human Development Index - Index ľudského rozvoja, skonštruovaný a
pouţívaný v rámci UNDP - United Nations Development Program - Rozvojového
programu OSN,



Country Futures Indicators - Indikátory budúcnosti krajiny, skonštruované Hazel
Hendersonovou,



Calvert-Henderson Quality of Life Indicators, ktoré Hazel Hendersonová
vytvorila z Country Futures Indicators v spolupráci s Calvert Investment Fund,



Net National Welfare - Index čistého národného bohatstva, skonštruovaný
japoncami,



Wealth Index - Index bohatstva Svetovej banky, podľa ktorého 60% bohatstva
národov tvorí ľudský kapitál, 20% prírodné zdroje a 20% vybudovaný kapitál ako
továrne, banky, infraštruktúra



Presun dôrazu z produktivity práce na produktivitu zdrojov a energie tzv.
negawattová revolúcia Amory Lovinsa, zaloţená na skutočnosti, ţe najlacnejšia
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energia, je nevyrobená resp. ušetrená energia. Negawatty sú vlastne nevyrobené
watty.Je to vlastne koncept efektívnosti energie, keď je moţné efektívnosť
predávať. Lovins tieţ navrhol koncept negalitrov pre vodu a negakilometrov pre
pohonné látky, ktoré sú zaloţené na rovnakých princípoch ako negawatty.


Pouţívanie ekonomických nástrojov ako Least Cost Planning - LCP nákladovo najpriaznivejšieho energetického plánovania resp. integrovaného
plánovania zdrojov - IRP, ktoré sa vyuţíva v USA, Feebates, ktoré navrhol
Rosenfeld a čo je akási kombinácia poplatku - fee, čiţe pokuty, malusu za
neefektívnosť a zľavy - rebate, čiţe prémie, bonusu za efektívnosť. Lovins
uvádza, ţe feebates by sa dali pouţiť na urýchlenie zavádzania nových
proekologických technológií.



Prevádzanie ekologického a sociálneho auditu, ekologické a sociálne
účtovníctvo, ekologické, etické a sociálne investovanie. Tieto koncepty sú
presadzované najmä New Economic Foundation a novými ekonómami Patom
Conatym, Paulom Ekinsom alebo Richardom Douthwaitom. Princípom je
nahradenia hlavného kritéria zisku kritériami zameranými na podporu ekológie,
sociálneho a miestneho rozvoja a rešpektovanie určitej etiky.



Vytváranie sieti lokálnej ekonomiky, podpora komunitnej ekonomiky,
vytváranie systémov komunitnej ekonomiky, bezpeňaţné systémy,
bezpeňaţná ekonomika napr. systémy LETS - Local Exchange Trade Systems,
ktoré vymyslel Michael Linton, druţstevné záloţne Credit Unions, komunitné
pôţičkové fondy SHARE - Self Help Association for Local Economy - Asociácia
vzájomnej pomoci pre miestnu ekonomiku, ktorá funguje v USA a CELT Community Enterprise Loans Trust - Pôţičkové konzorcium pre komunitné
podnikanie, ktoré funguje na Novom Zélande, Mondragonský druţstevný systém
a ďalšie.



Presun priorít na obnoviteľné a alternatívne energetické zdroje ako solárna
energia, veterná energia, geotermická energia, presun prostriedkov napr.
z investícií do jadrovej energetiky do daňových úĺav a zvýhodňovania
alternatívnych energetických zdrojov, vytváranie a realizácia alternatívnych
stratégií ako napr. Slnečná stratégia Hermanna Scheera.

Uvedené ekonomické nástroje sú s úspechom odskúšavané v rôznych krajinách
sveta, napr. negawattová revolúcia umoţnila v mnohých prípadoch presmerovanie
k udrţateľnejšiemu rozvoju. Pouţívanie a zavádzanie týchto nástrojov však závisí od
vôle politikov a riadiacich pracovníkov a tieţ od stavu spoločnosti, stupňa demokracie
a konsenzu v otázke potreby opustenia industriálneho modelu rozvoja ekonomiky a
prechodu k modelu trvalo udrţateľnému resp. aspoň o čosi udrţateľnejšiemu.
Alternatívne finančné a menové systémy - prehľad
Sme svedkami narastania mnoţstva a diverzity alternatívnych finančných
a menových systémov. Tieto alternatívne finanćné a menové systémy sú vo veľkej
miere zamerané na podporu a rozvoj lokálných ekonomík, doplnenie hlavných
národných mien, podporu a rozvoj komunít, sociálneho kapitálu a komunikácie.
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Vidíme akési vyvaţovanie rozpadajúceho sa sociálneho kapitálu alternatívnými
menovými a finančnými systémami.
Alternatívne menové a finančné systémy majú rôzne podoby. Medzi hlavné takéto
systémy môţeme zaradiť:
 Lokálne menové systémy
 Komunitné menové systémy
 Komplementárne menové systémy
 Kolkované meny
Hlavné alternatívne finančné a menové systémy:
 Wara – komplementárna mena, tovarové peniaze, zavedené v roku 1923,
kolkované peniaze kryté uhlím, kolok bol formou zdrţnej dane, zavedené majiteľom
uhoľnej bane Dr. Hebeckerom v mestečku Schwanenkirchen v Nemecku, stali sa
hlavným bodom hnutia Freiwirschaft – Slobodná ekonomika inšpirovaného dielom
Silvia Gesella, ministerstvo financií Waru zakázalo a vyhlásilo za ilegálnu v roku
1931
 Kolkované bankovky vo Worgli, lokálna kolkovaná mena zavedená v Rakúskom
mestečku Worgl starostom Michaelom Unterguggenburgerom, platila od 5. júla
1932 do 21. novembra 1933, banokovky boli kolkované, kolky predstavovali
poplatok za stojné, starosta Unterguggenburger podporoval súkromnú iniciatívu
a ekonomickú slobodu, vystupoval proti fašizmu a komunizmu a ich teóriam, mena
bola zrušená v dôsledku rozhodnutia centrálnej banky
 WIR - Wirtschaftsring – Genossesnschaft – kruh vzájomnej ekonomickej pomoci,
švajčiarská doplnková komunitná mena jednotlivcov a malých firiem, zaloţená
v roku 1935 Wernerom Zimmermanom a Paulom Enzom, pretrvala dodnes, v roku
1994 dosiahla ročný objem 2.5 miliardy švajčiarských frankov, má pribliţne 80 000
členov, WIR je systémom vzájomných zápočtov – predaj tovarov a sluţieb a fiat
meny – poskytovanie pôţičiek, 1 WIR má hodnotu 1 švajčiarského franku, všaetky
platby musia byť prevádzané vo WIR
 LETS – Local Exchange Trade System, doplnková lokálna mena zavedená
Michaelom Lintonom a Davidom Westonom v roku 1983 v údolí riečky Comox
v Kanade, systém vzájomných zápočtov v rámci komunity, platby a transakcie sa
robia v LETS spolu s normálnou menou, pre vzájomné zápočty vyuţívaný počítač,
nazývaná aj zelené doláre
 Time Dollars - časové doláre, komunitná mena zavedená v roku 1986 americkým
právnikom Edgarom Cahnom, Time Dollars boli na začiatku určené pre domovy
dôchodcov, školy a sociálne projekty, dnes majú čoraz širšie uplatnenie, daňový
úrad USA rozhodol, ţe Time Dollars nebude zdaňovať, základom Time Dollars je
poskytovanie hodinového kreditu za hodinovú sluţbu, tento kredit môţe byť potom
v rámci komunity, pouţívajúcej Time Dollars, vymenený za inú sluţbu, dlh sa zasa
vyrovnáva poskytnutím sluţby v rámci komunity, Time Dolars podporujú vytváranie
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a udrţiavanie sociálneho kapitálu, Time Dollars je moţné vymieňovať nielen za
sluţby, ale tieţ za potraviny, šaty, hypotéky, zdravotné poistenie, počítače
a študentské pôţičky.
 Fairy Shares – časové doláre zavedené v Glaucesterhire, Newcastli a Lewishane
s podporou The New Economic Foundation
 Ithaca HOURS – Ithacké hodiny, lokálna komunitná mena v meste Ithaca
neďaleko New Yorku v USA, základom Ithaca HOURS je časopis, vychádzajúci raz
za dva mesiace, v ktorom vychádzajú inzeráty na produkty a sluţby ľudí a firiem
akceptujúcich Ithaca HOURS, jedna Ithaca HOUR je ekvivalentom 10 amerických
dolárov, predstavuje zhruba jednu hodinu práce pri minimálnej mzde v tejto oblasti,
v systéme Ithaca Hours sú vydávané bankovky v hodnote dvoch, jednej, pol a štvrť
hodiny, tieto sú vydávané prostredníctvom inzerentov v novinách, kaţdý inzerent
dostane bankovky v hodnote 4 Ithaca Hours, keď uverejní svoj inzerát, komunita
Ithaca Hours je obmedzená na oblasť dvadsať míľ okolo centra mesta Ithaca,
časopis obsahuje asi 1200 poloţiek vrátane 200 firiem, patria tu miestny
supermarket, tri kiná, trh s poľnohospodárskym tovarom, lekárska starostlivosť,
právnici, obchodní poradcovia a najlepšia reštaurácia, miestna banka akceptuje
účty v Ithaca Hours, systém Ithaca Hours riadi Ithacké menové predstavenstvo,
ktoré sa schádza neformálne raz za dva mesiace
 CELT - Community Enterprise Loans Trust, pôţičkové konzorcium pre
komunitné podnikanie, ktoré funguje na Novom Zélande
 SHARE - Self Help Association for Local Economy, asociácia vzájomnej pomoci
pre miestnu ekonomiku, ktorá funguje v USA
Alternatívne projekty a riešenia
Projekt prechodu k hydrogénovej ekonomike
Problém energie vystupuje do popredia ako určujúca globálna výzva, ktorá
ovplyvňuje súčasný i budúci vývoj spoločnosti na národnej i globálnej úrovni.
Vyčerpávajúce sa zdroje energie ako i rastúce medzinárodné napätie okolo oblastí
bohatých na klasické suroviny ako sú ropa a zemný plyn spolu s pokračujúcim
znečisťovaním ţivotného prostredia vytvárajú tlak na hľadanie nových surovinových
a energetických zdrojov ako i na čo najrýchlejšiu transformáciu existujúcich
energetických a ekonomických systémov na tieto zdroje.
Najperspektívnejším projektom, ktorý v prípade úspešnej realizácie umoţní zmenu
základných energetických zdrojov spolu so zodpovedajúcimi zmenami ekonomiky
a spoločnosti ako i významnými geopolitickými dopadmi je projekt transformácie
súčasnej ekonomiky zaloţenej v rozhodujúcej miere na vyuţívaní fosílnych palív na
ekonomiku fungujúcu na báze hydrogénu nazývanú tieţ hydrogénová ekonomika.
Moţnosti prechodu na hydrogénovú ekonomiku sú predmetom intenzívneho
výskumu zhruba od osemdesiatych rokov 20.storočia. Bolo publikovaných viacero
kníh pojednávajúcich o moţnostiach vyuţívania hydrogénu ako energetického zdroja
resp. o transformácii ekonomiky na hydrogén ako rozhodujúci energetický zdroj.
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Boli vydané viaceré publikácie zaoberajúce sa vyuţívaním hydrogénu ako
energetického zdroja: Peter Hoffman: The Forever Fuel148, James S. Cannon:
Harnessing Hydrogen149, Jeremy Rifkin: Hydrogen Economy150, Michael A. Peavey:
Fuel From Water151, Peter Hoffman: Tomorrow´s Energy.152
Od konca deväťdesiatych rokov 20.storočia bolo vypracovaných viacero projektov
zaoberajúcich sa moţnou transformáciou súčasnej ekonomiky fosílnych palív na
hydrogénovú ekonomiku.
Predpokladá sa postupné zvyšovanie významu alternatívnych energetických
zdrojov ako zemný plyn, geotermálna energia, biomasa, vietor a solárna energia,
ktoré budú vo vzrastajúcej miere dopĺňať súčasné hlavné energetické zdroje, ktorými
sú tepelné, elektrárne na ropu a uhlie, jadrové a vodné elektrárne. Ako nový hlavný
energetický zdroj je uvaţovaný zhruba od desaťročia 2010 aţ 2020 hydrogén čiţe
vodík.
V roku 2002 bola publikovaná U.S. ministerstvom energetiky Národná hydrogénová
vízia zameraná na transformáciu U.S. ekonomiky na hydrogénovú ekonomiku
s cieľom zmeny hlavného energetického zdroja a zníţenia závislosti U.S. ekonomiky
na zdrojoch z nestabilných oblastí sveta. Táto národná hydrogénová vízia bola
doplnená viacerými realizačnými dokumentmi.
Projekt a realizácia Národnej hydrogénovej vízie je postavený na podobných
princípoch a konceptuálnych východiskách ako bol úspešný projekt budovania
informačných superdiaľníc, a to vytvorení konceptuálnych rámcov na úrovni vlády
a koordinácia vládnymi inštitúciami spolu s realizáciou ťahanou trhom,
transnacionálnymi korporáciami, osobnou spotrebou a osobným dopytom
a výskumom a vývojom.
Organizačné princípy navrhovanej hydrogénovej ekonomiky sú takisto kompatibilné
s organizačnými princípmi, na základe ktorých bol realizovaný projekt informačných
superdiaľníc. Prechod k hydrogénovej ekonomike predpokladá vytvorenie
distribuovanej hydrogénovej infraštruktúrnej siete vyuţívajúcej súčasné energetické
infraštruktúrne siete spolu s napojením jednotlivých uţívateľov na túto distribuovanú
infraštruktúrnu energetickú sieť, a to spôsobom, ţe títo uţívatelia budú zároveň
producentmi elektrickej energie produkovanej hydrogénovými zariadeniami. Ide teda
o jednu z charakteristík spoločnosti Tretej vlny, a to prozumerizmus tzn. spojenie
produkcie a spotreby v jednej osobe resp. jednom subjekte.
Predpokladaný organizačný princíp distribuovanej hydrogénovej infraštruktúrnej
siete ukazuje na kompatibilitu hydrogénovej vízie s princípmi vytvárajúcej sa
civilizácie Tretej vlny.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa dá usudzovať na moţnú úspešnú realizáciu
hydrogénovej vízie, a to v podobnom časovom rozpätí ako tomu bolo a je
u informačných superdiaľníc resp. Internetu. Ide o časový horizont realizácie
hydrogénovej vízie zhruba 10 aţ 20 rokov.
U.S. programové dokumenty týkajúce sa prechodu k hydrogénovej ekonomike
počítajú s časovým horizontom 2030 aţ 2040 a podobný dokument vypracovaný
Európskou komisiou počíta s časovým horizontom 2050. Základné významné dopady
realizácie hydrogénovej vízie sa však očakávajú uţ od roku 2010, a to v súvislosti so
148
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začiatkom masového vyuţívania automobilov na hydrogénový pohon resp. na
palivové články.
U.S. programové dokumenty prechodu k hydrogénovej ekonomike boli
vypracované na základe následovných tlakov:


národnej bezpečnosti – potreba stať sa viac nezávislými na konfliktných
regiónoch sveta



globálneho otepľovania a potreby zníţenia oxidov uhlíka v ovzduší



sľubných technologických pokrokov



dlhodobých energetických potrieb pre podporu neustále rastúcej
svetovej populácie

U.S. vláda prijala od roku 2002 viaceré programové dokumenty, týkajúce sa
prechodu k hydrogénovej ekonomike v časovom horizonte 2030 aţ 2040, ktoré majú
urobiť USA viacej nezávislými od dodávok ropy z konfliktných a problémových oblastí
sveta.
Základné programové dokumenty vlády USA pre prechod k hydrogénovej
ekonomike sú nasledovné:


A National Vision of America´s Transition to a Hydrogen Economy - To
2030 and Beyond153



The National Hydrogen Energy Roadmap154



Hydrogen Posture Plan155



The Hydrogen Economy156

Dlhodobá vízia prechodu americkej ekonomiky na hydrogén ako významný zdroj
energie. Dopady realizácie tejto vízie budú mať širší ekonomický a spoločenský
dosah a v prípade úspešnej realizácie takisto ovplyvnia globálne civilizačné trendy.
Vízia bola spracovaná pre potreby U.S. ministerstva energetiky - U.S. Department of
Energy.
Autori vízie uvádzajú nasledujúce kľúčové riadiace sily, ktoré budú ovplyvňovať
rozvoj hydrogénovej energie:
národná bezpečnosť
 klimatické zmeny
 populačný a ekonomický rast
153
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 kvalita vzduchu
 konzistencia priorít národnej energetickej politiky
 cena hydrogénovej infraštruktúry
 uskladňovanie hydrogénu a prenosové zariadenia
 vedomie hydrogénovej bezpečnosti
 dostupnosť fosílnych energetických zdrojov
 spotrebiteľské preferencie
Prechod k hydrogénovej ekonomike je rozdelený na štyri fázy:
 Fáza 1. - Pokrok v technológiách, politikách a trhoch
 Fáza 2. - Prechod na trh
 Fáza 3. - Expanzia trhov a infraštruktúry
 Fáza 4. - Realizácia hydrogénovej vízie
Americkí futurológovia Peter Schwartz, Doug Randall uvádzajú v článku How
Hydrogen Can Save America157 nasledovné kroky realizácie hydrogénovej vízie
resp. prechodu k hydrogénovej ekonomike:
 Riešenie problému hydrogénu ako paliva
 Podpora masovej výroby vozidiel poháňaných palivovými článkami
 Konverzia národnej palivovej infraštruktúry na hydrogén.
 Vzostup hydrogénovej produkcie
 Verejná kampaň na podporu hydrogénovej ekonomiky.
Nosnou transformáciou prechodu k hydrogénovej ekonomike má byť zmena
základnej automobilovej technológie spolu s prechodom na nový druh paliva
hydrogén. Riadiacimi silami tejto zmeny sa majú stať osobná spotreba spolu s trhom
plus prechod automobilových výrobcov na novú technológiu.
Perspektívy prechodu k hydrogénovej ekonomike
Poprední americkí experti pôsobiaci v automobilov priemysle Lawrence D. Burns,
J. Byron McCormick a Christopher E. Borroni-Bird v článku Vozidlo zmeny158, ktorý
publikovali v roku 2004, uvádzajú nasledovný postup transformácie na hydrogénovú
ekonomiku.
Za pár rokov:
a. v malom počte budú prototypové vozidlá prenajaté k vyskúšaniu motoristom
bývajúcim neďaleko čerpacích staníc
b. vozidlá tranzitných či firemných parkov, ktoré sa kaţdodenne vracajú do garáţi,
napr. autobusy, poštové autá a dodávky, začnú byť doplňované palivom z centrálne
rozmiestnených vodíkových staníc
Za desať rokov - 2014:
a. automobilky vyrábajú „skateboardy“ poháňané palivovými článkami a
„nasadzovacie“ karosérie niekoľkých typov
b. výstavba hydrogénových čerpacích staníc s lokálnymi reformátormi zemného
plynu /chemické krakovacie jednotky/ pre podporu prvých vyrobených vozidiel
c. inštalácia stacionárnych generátorov pre premenu zemného plynu na hydrogén
a jeho plnenie do palivových článkov na pracoviskách, ktoré potrebujú vysoko
spoľahlivú dodávku „ušľachtilej“ energie za účelom prenosu dát, kontinuálnej výroby
157
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či poskytovania lekárskej pomoci v núdzových situáciách, ide napríklad
o doplňovanie palivových článkov vozidiel záchrannej sluţby priamo v nemocniciach
Za viac ako desať rokov:
a. stacionárne jednotky s reformátormi či palivovými článkami sú uţ k dispozícii
v iných hospodárskych jednotkách a následne aj v domácnostiach, ktoré za úhradu
dodávajú energiu z nich do siete v rámci takzvaného distribuovaného systému výroby
energie, tieto subjekty začínajú lokálne poskytovať hydrogén svojím zamestnancom
b. v distribučnej sieti pribúda viacej hydrogénových staníc s elektrolyzérmi
c. veľké montáţne závody dodávajú na trh skateboardové podvozky v troch
veľkostiach /kompaktné, stredne veľké a veľké/
d. predávajú sa nové karosérie rôzneho druhu prevedenia, ktoré moţno nasadiť na
pouţitý skateboard
e. iné závody vyrábajú v rôznych regiónoch rozmanité karosérie a zásobujú nimi
miestny trh /napríklad traktory a nákladné vozidlá v Číne a v Indii/
Na určitom stupni zdokonaľovania systémov pre generovanie energie vozidlami sa
staneme svedkami špecifickej úlohy automobilu v rámci meniacej sa globálnej
energetickej siete. Vozidlá sa potom moţno stanu novým energetickým zdrojom,
a ako také budú zásobovať elektrinou domácnosti i pracoviská.
Väčšina vozidiel trávi deväťdesiat percent svojho ţivota zaháľaním. Preto si moţno
predstaviť ten exponenciálny nárast dostupnosti energie, ak sa podarí nahradiť
elektrorozvodnú sieť výrobnými kapacitami osobných a nákladných automobilov
odstavených v autoparkoch a garáţach. Môţeme uváţiť, čo by to znamenalo, ak by
iba jedno z dvadsaťpäť dnešných vozidiel v Kalifornii bolo poháňané palivovými
článkami. Svojou spoločnou kapacitou by tieto vozidlá predbehli elektrorozvodnú sieť
tohto štátu.
Burns, McCormick a Borroni-Bird uvádzajú159, ţe prijatie hydrogénu ako paliva pre
automobily by pre automobilový priemysel znamenalo začiatok prechodu z takmer
stopercentnej závislosti na rope ku kombinácii rôznych palivových zdrojov.
98 % energie vyuţívanej pre pohon automobilov dnes vďačí za svoj vznik práve
rope. V dôsledku toho sa spotrebujú zhruba dve tretiny surovej ropy dováţanej do
USA na dopravu.
Náhradou fosílnych palív by došlo k zníţeniu závislosti USA a ďalších krajín na
zahraničnej rope a k rozvoju domácich environmentálne šetrných energetických
zdrojov. Toto úsilie taktieţ podnieti hospodársku súťaţ v oblasti cien za energie.
V dlhodobej perspektíve by tento trend mohol vyvolať stabilitu a zníţenie cien
energie a palív.
Burns, McCormick a Borroni-Bird predpovedajú, ţe za predpokladu súčasného
tempa rozvoja techniky uvidíme na cestách atraktívne vyzerajúce a cenovo dostupné
vozidlá poháňané palivovými článkami ešte pred koncom tohto desaťročia /2010/.
Významný nárast počtu týchto vozidiel sa dá očakávať v rokoch 2010 aţ 2020, aţ
výrobcovia automobilov začnú vytvárať základňu nevyhnutnú pre podporu
veľkokapacitnej výroby.
Pretoţe celková obmena vozidlového parku potrvá pribliţne dvadsať rokov, potrvá
prinajmenšom rovnakú dobu, neţ sa dostavia v plnom rozsahu tie ekologické
a energetické výhody, ktoré vozidlá poháňané hydrogénom môţu poskytnúť.
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Namiesto historickej evolúcie automobilu sme teraz svedkami vývoja revolučných
technológií, ktoré od základu pretvárajú nielen koncept automobilu, ale aj jeho úlohu
v našom svete.
Celkový počet vozidiel môţe vzrásť zo zhruba 700 miliónov na viac ako 1.1
miliardy. V roku 2020 bude vlastniť vozidlo pätnásť percent obyvateľov planéty.
Hybnou silou tejto očakávanej expanzie budú rýchlo narastajúce stredné vrstvy
v rozvojovom svete, inými slovami rastúce príjmy na hlavu. A vyššie príjmy takmer
priamo súvisia s vlastníctvom automobilu.
V USA sa od roku 1970 počet kilometrov, ktoré kaţdý rok prejdú osobné
a nákladné automobily zdvojnásobil a zďaleka predstihuje prírastok obyvateľstva.
Tri štvrtiny automobilov sveta sú teraz sústredené v USA, Európe a Japonsku. Dá
sa však očakávať, ţe dejiskom tohto vzostupu predaja nových vozidiel budú
v budúcich desiatich rokoch zo šesťdesiatich percent novo vzniknuté trhy v Číne,
Brazílii, Indii, Kórei, Rusku, Mexiku, Poľsku a Thajsku.
Globálny cestovný ukazovateľ človekokilometre za rok sa za roky 1990 – 2020 viac
ako zdvojnásobí a ďalšie zdvojnásobenie nastane do roku 2050, pričom svetová
automobilová doprava sa v rokoch 1990 – 2050 strojnásobí.
Dopravný sektor rastie zo všetkých najrýchlejšie a zdá sa byť najhoršie
zvládnuteľným zdrojom uhlíkových emisií, pretoţe vyprodukuje 21 % z globálneho
úhrnu emisií spojených so spotrebou energie.
V palivových článkoch dochádza k čistej premene plynného hydrogénu na
elektrickú energiu. Vďaka nim sa stávame svedkami neznečisťujúcich vozidiel
poháňaných trakčnými elektromotormi. V kombinácií s kompaktným drôtovo
ovládaným elektronickým riadením, ovládačmi bŕzd a akcelerácie otvára technológia
palivových článkov pred konštruktérmi nové moţnosti ako napr. rozobrať vozidlo na
podvozok
s kolesami
/skateboard/
a potenciálne
výmennou
karosériou
s rozšíriteľným interiérom.
Palivové články, v ktorých sa vodíkové atómy štiepia na protóny a elektróny pre
napájanie elektromotorov za emisie úplne neškodných vodných pár, zrejme urobia
z automobilov dopravné prostriedky omnoho šetrnejšie k ţivotnému prostrediu.
Nielenţe by automobily prestali tak veľkou mierou znečisťovať ovzdušie, ale stali
by sa aj bezpečnejšími, pohodlnejšími, osobnejšími a dokonca aj cenovo
dostupnejšími. Naviac by tieto vozidlá na palivové články moţno motivovali posun
smerom k zelenšej energetike na báze hydrogénu.
Ak sa tak stane, zmení sa od základu výroba i spotreba energie. V tomto zmysle by
mohli byť osobné i nákladné vozidlá na hydrogénové palivové články zárukou
budúcnosti, kedy bude moţné bez doterajších obmedzení daných ohľadmi na
ţivotné prostredie a prírodné zdroje našej planéty takmer donekonečna rozvíjať
osobnú mobilitu ako slobodu nezávislého cestovania a premiestňovania sa.
Vozidlo s hydrogénovými palivovými článkami je takmer dvakrát účinnejšie ako
vozidlo so spaľovacím motorom a k vyvinutiu rovnakého výkonu mu stačí iba
polovica energie obsiahnutej v palive.
Ešte významnejšie je, ţe vedľajšími produktmi palivových článkov sú len voda
a teplo. A plynný hydrogén moţno nakoniec extrahovať z rôznych palív
a energetických zdrojov ako zo zemného plynu, etanolu, vody a nakoniec aj
z obnoviteľných energetických systémov.
Celý rad automobiliek, vedomých si tohto potenciálu, venuje vytrvalé úsilie vývoju
vozidiel na palivové články, medzi nimi predovšetkým Daimler Chrysler, Ford,
General Motors, Honda, PSA Peugeot-Citroen, Ranault-Nissan a Toyota.

74

Sme tak svedkami pribliţovania novej revolúcie, ktorej iniciátorom bude opäť
automobil, ktorý však namiesto benzínu bude jazdiť na hydrogén.
Alternatívne ekonomické a sociálne teórie
Populačný zákon Thomasa R. Malthusa
Thomas Robert Malthus (1766-1834) bol pôvodne anglikánskym pastorom.
Neskoršie pôsobil ako profesor politickej ekonómie. Pôsobil ako profesor na East
India Company´s Haileybery College.
Preslávil sa populačným zákonom, ktorý sformuloval vo svojej knihe Esej o princípe
populácie a o jeho vplyve na budúcnosť - Essay on the Principle of Population as it
Affects the Future (1798)160.
Publikoval tieţ knihy An Inquiry into the Nature and Progress of Rent (1815),
Principles of Political Economy (1820) a Definitions of Political Economy (1827).
Kritizoval Davida Ricarda v spore o obilné zákony, v ktorom obhajoval záujmy
pozemkových vlastníkov. Zastával nákladovú teóriu hodnoty. Povaţoval vysokú
pozemkovú rentu a vysoké ceny poľnohospodárskych výrobkov za symptom
zámoţnej spoločnosti.
V Eseji o princípe populácie prišiel k záveru, ţe obyvateľstvo má tendenciu
automaticky rásť geometrickým radom, zatiaľ čo výroba potravín sa v najlepšom
prípade môţe zvyšovať iba radom aritmetickým. Pretoţe však ľudia pôrodnosť
neobmedzujú, môţe sa rozdiel medzi obidvomi uvedenými tendenciami odstrániť iba
cestou hladomorov, ktoré periodicky redukujú počet obyvateľstva na úroveň
zodpovedajúcu jeho substitučnej úrovni.
Malthus sa vyslovoval proti akýmkoľvek antikoncepčným metódam a spásu videl
v morálnej zdrţanlivosti, čo znamená neskoršie sobáše u chudobných vrstiev
a počestnosť pred manţelstvom.
Postindustrializmus Arthur J. Pentyho
Arthur Joseph Penty (1875-1938) bol anglickým sociológom, ekonómom,
spisovateľom, architektom a politickým aktivistom. Je povaţovaný za pokračovateľa
Williama Morrisa a Johna Ruskina. Bol predstaviteľom gildového socializmu (Guild
Socialism).
Pojmy postindustriálny (post-industrial), postindustrializmus (post-industrialism),
postindustriálna spoločnosť (post-industrial society) a postindustriálny štát (postindustrial state) pouţil ako prvý v roku 1914 spolu s Anandom K. Coomaraswamym
v antológii Esseys in Post-Industrialism: A Symposium Prophecy Concerning the
Future of Society161. Penty svoju predstavu postindustrializmu rozšíril v knihách Old
Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State (1917)162 a Post-Industrialism
(1922)163.
Arthur Penty napísal 14 kníh. Väčšina z týchto kníh pojednávala o kríze
industriálnej spoločnosti a o moţných alternatívach k nej.
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Penty vydal knihy The Restoration of the Guild System (1906)164, Restoration of
Guild System (1916), Esseys in Post-Industrialism: A Symposium Prophecy
Concerning the Future of Society (1914), A Guildsman´s Interpretation of History
(1920), 315 str.165Old Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State (1922)166,
Guilds and the Social Crisis (1919)167, Post-Industrialism (1922)168169, Guild
Alternative (1922), Towards a Christian Sociology (1923), Agriculture and
Unemployed (1925)170, Means and Ends (1932), The Distributist Manifesto (1937)171.
Vo svojích knihách predostrel gildovú alternatívu k existujúcej industriálnej
spoločnosti. Pentyho moţno povaţovať tieţ za vizionára, ktorý videl ďalej ako jeho
súčasníci, ktorý však nebol vo svojej dobe docenený a dnes je prakticky neznámy.
Uvaţoval o budúcej podobe ekonomiky a spoločnosti, ktorá by bola pre človeka
prijateľnejšia ako industriálna spoločnosť. Svoju predstavu budúcej spoločnosti
nazval postindustrializmus a je ho moţné povaţovať za tvorcu tohoto pojmu.
Penty odsudzoval štát voľného času (Leisure State), ktorý povaţoval za
kolektivistický a spojený so servilným štátom (Servile State) a volal po návrate
decentralizovanej spoločnosti malých remeselných dielní, zušľachťujúcich prácu, čo
nazýval postindustriálnym štátom. Bol predstaviteľom distributivizmu a zástancom
distributivistickej teórie – distributist theory a gildového systému – guild system. Bol
tieţ zástancom ekonomického korporativizmu a prirodzenej komunity. Kládol dôraz
na dušu – soul resp. ducha - spirit.
Pentyho predstava postindustriálneho štátu korešponduje s niektorými konceptami
udrţateľného rozvoja vytvorenými v súčasnej dobe.
Sociálna trojčlennosť Rudolfa Steinera
Rudolf Steiner (1861-1925) bol filozofom, duchovným mysliteľom, vizionárom.
Narodil sa v roku 1861 v Kraljevci v Rakúsku–Uhorsku dnešnom Chorvátsku. Pôsobil
v Rakúsku-Uhorsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Zaloţil antropozofiu – duchovnú
vedu o človeku. Je autorom waldorfskej pedagogiky, antropozofickej medicíny,
eurytmie a biologicko-dynamického poľnohospodárstva. Vytvoril koncepciu sociálnej
trojčlennosti a sociálnej organiky.
Rudolf Steiner publikoval knihy Filozofia slobody – Philosophie der Freiheit (1893),
Goetheho svetový názor – Goethes Weltanschaunug (1897), Theosofia –
Theosophie (1904), Hlavné body sociálnej otázky ako ţivotná nutnosť pre prítomnosť
i budúcnosť – Kernpunkte der Sozialen Frage in die Lebensnotwendigkeiten der
gegenwart und Zukunft (1919)172, Národohospodársky kurz – Nationalokonomische
Kurs (1922), (1931)173.
Steiner zdôrazňoval, ţe staré poriadky nemoţno udrţiavať násilím, ani ich násilím
odstraňovať. Je potrebné rozpoznať základné vývojové tendencie vo vnútri
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spoloćnosti a vedome ich dovádzať k plnej realizácii. Tieto tendencie smerujú
k členeniu spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti, z ktorých kaţdá má svoje
vlastné zákonitosti a nemala by preto byť prepletená s ostatnými ako je tomu
doteraz.
Týmito tromi oblasťami sú: oblasť hospodárska, oblasť štátneho a právneho ţivota
a oblasť duchovná či kultúrna. Kaţdá z nich by mala mať svoju samosprávu, svoje
vlastné medzinárodné styky a nemala by zasahovať do činnosti ostatných oblastí.
Podľa Rudolfa Steinera by sa úloha štátu mala obmedzovať iba na politickú sféru,
na vnútornú a vonkajšiu ochranu občanov a dbať na ich rovnosť pred zákonom. Štát
nemá hrať úlohu hospodárskeho podnikateľa alebo inak zasahovať do chodu
hospodárskeho ţivota.Rovnako tak nie je jeho poslaním akýmkoľvek spôsobom
ovplyvňovať kultúrny ţivot vrátane vedy, školstva, umenia, náboţenstva a podobne.
Ide teda o sféru, kde by mala vládnuť plná tvorivá sloboda a individuálna iniciatíva.
Podľa Steinera duchovný ţivot prekračuje hranice štátov a to moţno tieţ povedať
z iného hľadiska i o hospodárskych vzťahoch, ktoré sa čím ďalej tým viac
internacionalizujú a robia štátne hranice postupne zbytočnými.
V hospodárstve by mali bratsky spolupracovať všetci, ktorí sa podieľajú na jeho
procese tzn. výrobe, obehu tovarov a spotrebe. Mali by vytvárať pre vedenie
hospodárstva samosprávne asociatívne zdruţenia a grémia.
Steiner tvrdí, ţe cieľom trojčlenného usporiadania spoločnosti je ľudsky dôstojný
ţivot kaţdého jednotlivca. Nemôţe ho zaistiť ani kapitalizmus, ktorý zniţuje ľudskú
prácu na úroveň tovaru a nie je schopný prekonať sociálnu nespravodlivosť, ani
socializmus, ktorý zotročuje občanov ustrnulou byrokraciou, ochromuje prirodzený
hospodársky rozvoj a premieňa slobodný duchovný ţivot na štátom kontrolovanú
ideológiu.
Steiner zdôrazňoval, ţe sociálny vývoj je dynamický proces, ktorý nemoţno
znehybniť nejakým riešením raz a navţdy, ako sa o to pokúšal socializmus.
Prirodzený ekonomický poriadok Silvio Gesella
Silvio Gesell (1862-1930) bol argentínsko-nemecký podnikateľ a ekonóm. Narodil
sa v roku 1862 v Prusku. V roku 1887 emigroval do Argentíny, kde sa stal
podnikateľom. Neskoršie sa vrátil do Európy. Pôsobil vo Švajčiarsku a v Berlíne.
V roku 1919 bol vymenovaný za ministra financií vo vláde Gustava Landauera
v Bavorskej republike. Neskoršie bol zatknutý a prenasledovaný ako krajnou
pravicou, tak aj krajnou ľavicou. Jeho práce sú povaţované za kompromis medzi
individualizmom a kolektivizmom.
Gesellovo dielo tvorí dohromady 18 zväzkov. Väčšinu z nich vydal v Argentíne.
Publikoval okrem iného Currency Reform as Bridge to the Social State (1891),
Nervus Rerum (1891), The Nationalization of Money (1905), The Natural Economic
Order (1906), Active Currency Policy (1907) Jeho hlavné dielo The Natural Economic
Order bolo publikované v angličtine v roku 1958174. Bol oceňovaný takými
ekonómami, ako boli John Maynard Keynes alebo Irving Fisher.
Gesella k štúdiu peňaţných problémov priviedla kríza posledných desaťročí 18801890, ktorá prebiehala práve v Argentíne neobyčajne prudko. V Buenos Aires
uverejnil v roku 1891 svoju prvú prácu: Die Reformation in Munzwesen als Brucke
zum sozialen Staat – Reforma mincovníctva ako most k sociálnemu štátu. Kniha
nazvaná Nervus Rerum, uverejnená takisto v Buenos Aires v tom istom roku,
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obsahovala jeho hlavné myšlienky o peniazoch. Ďalšie knihy a pamflety následovali
aţ do roku 1906, kedy sa presťahoval do Švajčiarska. Nazhromaţdil si určitý majetok
a mohol sa v posledných desaťročiach svojho ţivota venovať dvom najpríjemnejším
zamestnaniam pre tých, ktorí si nemusia zarábať na źivobytie, a to spisovateľstvu
a experimentálnemu poľnohospodárstvu.
Prvá časť jeho hlavného diela bola uverejnená v roku 1906 v Les Hauts Geneveys
vo Švajčiarsku pod názvom Die Verwirklichung des Rechtes auf den vollen
Arbetsertrag – Uskutočnenie práva na plný výnos práce a druhá časť v roku 1911
v Berlíne pod názvom Die Neue Lehre vom Zins – Nová náuka o úroku. Tieto knihy
boli spojené do jedného zväzku uverejneného v Berlíne a vo Švajćiarsku počas vojny
v roku 1916 a dosiahli šieste vydanie za źivota autora pod názvom Die naturliche
Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld – Prirodzený hospodársky poriadok
zaloţený na oslobodení pôdy a peňazí. Anglický preklad urobený Philipom Payom
mal názov The Natural Economic Order – Prirodzený hospodársky poriadok. V apríli
v roku 1919 vstúpil Gesell do krátkodobej vlády v Bavorsku ako jej minister financií.
Neskoršie bol súdený vojenským tribunálom.
Posledných desať rokov svojho ţivota preţil v Berlíne a vo Švajčiarsku a venoval
sa propagande. Sústredil na seba takmer náboţenské zanietenie a mal tisíce ţiakov
po celom svete. Prvý medzinárodný kongres Švajčiarsko-nemeckej ligy pre
oslobodenie pôdy a peňazí – Freiland-Freigeld Bund a podobných organizácií sa
konal v Bazileji v roku 1923.
Gesellové skúsenosti s nestabilnou mierou v Argentíne ho viedli k presvedčeniu, ţe
základom sociálne zodpovedného kapitalizmu je peňaţná a pozemková reforma.
V roku 1891 popísal úlohu rýchlosti peňaţného obehu ako rozhodujúceho faktoru pri
stanovovaní úrovne cien.
Gesellova hlavná kniha Prirodzený ekonomický poriadok je písaná chladným
a vedeckým jazykom, aj keď je celkom preniknutá vášnivou a vrelou oddanosťou
ideálu sociálnej spravodlivosti. Účelom knihy ako celku bolo vybudovať
protimarxistický socializmus, reagovať na laissez-faire pouţitím teoretických
princípov celkom odlišných od Marxa, ktoré spočívali skôr na zavrhnutí neţ na
prijímaní klasických predpokladov, na oslobodení sˇuťaźe a nie na jej potlačení.
Silvio Gesell vytvoril koncept prirodzeného ekonomického poriadku v knihe
Prirodzený ekonomický poriadok. Tento je postavený na koncepte obeţného stimulu.
Gesell hovoril o prirodzenom ekonomickom poriadku alebo o slobodnej ekonomike.
Zvláštny príspevok Gesellov k teórii peňazí a úroku je nasledovný. Predovśetkým
jasne rozlišuje medzi úrokovou mierou a hraničnou efektívnosťou kapitálu
a dokazuje, ţe práve úroková miera bráni rastu reálneho kapitálu. Potom zdôrazńuje,
ţe úroková miera je javom čisto peňaźným, a źe špecifickou zvláśtnosťou peňazí,
z ktorej vyplýva význam úrokovej miery, je skutočnosť, ţe s ich vlastníctvom ako
prostriedkom k akumulácii bohatstva sú pre drţiteĺa spojené iba nepatrné náklady
udrţovania, a ţe hlavné formy bohatstva, ako zásoby tovarov, s ktorými sú spojené
znaćné náklady udrţovania, v skutočnosti poskytujú výnos iba preto, ţe śtandardná
hladina je uź ustálena v peniazoch.
Gesell vychádzal z predpokladu, ţe peniaze sú určitým druhom verejnej sluţby.
Navrhoval zaviesť poplatok za dobu, počas ktorej sú drţané v zásobe. Tento
poplatok býva nazývaný aj ako poplatok za zdrţanie alebo tieţ zdrţné. Z finančného
pohĺadu je poplatok za zdrţanie vlastne matematickým ekvivalentom zápornej
úrokovej miery.
Gesell odporúčal mechanizmus kolkovaných bankoviek. Základnou predstavou
bolo stimulovať ľudí, aby tieto peniaze dávali do obehu, a to prostredníctvom
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kolkovania. Na rube kaţdej bankovky by bolo 12 prázdnych políčok. Pre kaţdý
mesiac jedno. Do týchto políčok bolo moţné nalepiť kolok. Aby bankovka zostala
v platnosti, musela mať nalepený aktuálny kolok. Tieto kolky by bolo moţné kúpiť za
lokálnu menu v obchodoch, ktoré sa tohto projektu zúčastnili.
Gesell v roku 1918 napísal, ţe ak bude zachovaný terajší peňaţný systém, potom
neuplynie ani 25 rokov a budeme tu mať ďalšiu ešte hroznejšiu vojnu. Podobne ako
predtým budú podniknuté pokusy anektovať cudzie územia a za týmto účelom budú
vyrábané zbrane s odôvodnením, ţe sa tým zabezpečuje práca pre
nezamestnaných. Medzi nespokojnými masami vzniknú divoké revolúčne hnutia
a bude kvitnúť jedovatá rastlina extrémneho nacionalizmu. Medzi národmi nebude
ţiadne vzájomné porozumenie a na konci to všetko môţe viesť iba k vojne.
Gesellov koncept bol vyuţitý v tridsiatych rokoch 20.storočia pri zavedení
kolkovaných mien napr. v rakúskom meste Worgli.
Kolkované peniaze Irvinga Fischera
Irving Fischer (1867-1947) bol americký ekonóm. Pôsobil ako profesor ekonómie
na Yale University. Zaoberal sa úrokovými mierami. Publikoval viacero kníh najmä
o problématike úrokových mier. Medzi nimi The Nature of Capital and Income (1906),
Rate of Interest (1907), Elementary Principles of Economics (1911)175, The
Purchasing Power of Money. Its Determination and Relation to Credit, Interest and
Crises (1911), (1922)176, The Making of Index Numbers (1922), The Theory of
Interest (1922)177, Stamp Scrip (1933)178, 100 % Money (1935)179.
Fisher napísal viacero článkov o experimentoch s kolkovanými peniazmi
v rakúskom meste Worgli v tridsiatých rokoch 20. storočia. Vydal k tejto problématike
knihu Stamp Scrip(1933)180.
Fischer bol presvedčený, ţe kolkované bankovky predstavujú východisko
z hospodárskej depresie po roku 1929. Podľa Fischera správna aplikácia
kolkovaných bankoviek by vyriešila Veľkú hospodársku krízu za tri týţdne.
Veľká transformácia Karla Polanyiho
Karl Polanyi (1886-1964) bol britský ekonóm, historik a antropológ maďarského
pôvodu. Narodil sa v roku 1886 vo Viedni. V roku 1934 opustil Rakúsko a stal sa
britským občanom.
Pôsobil vo Veľej Británii a v USA. Vyučoval na Oxford University, University of
London, Bennington College a Columbia University. Publikoval knihy The Esence of
Fascism (1935), The Great Transformation (1944)181. Bol editorom kníh Christianity
and Social Revolution (1935) a Trade and Market in the Early Empires.
Karl Polanyi vo svojej knihe Great Transformation - Veľká transformácia popisuje
dopady utópie autoregulatívneho trhu. Ukázal tu k akému zlomu došlo nástupom
samoregulačného trhu vplyvom ekonomického liberalizmu, teda trhu na ktorom sa
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ceny určujú vzťahom dopytu a ponuky bez vonkajších zásahov. Popisuje tu vznik
autoregulatívneho trhu na základe inštitucionálnych opatrení liberálneho štátu.
Prvý krát v histórii došlo k tomu, ţe ekonomické javy sa chápali oddelene od
spoločnosti, akoby samy o sebe tvorili systém, ktorému sa mali podriadiť všetky
ostatné vzťahy v spoločnosti. Ekonomika, doteraz včlenená do spoločenského
systému, sa podľa logiky trhu stáva autonómnou a robí si nárok na to, aby sa jej
všetky spoločenské vzťahy podriadili. V tomto smere malo rozhodujúci význam
zrušenie chudinských zákonov – poor laws. Pracovné vzťahy mal riadiť iba zákon
trhu.
Karl Polányi ukazuje ako sa v tomto trhovom systéme, ktorého začiatok kladie do
roku 1834, narába s pôdou, prácou a peniazmi ako s tovarom a ako trhový systém
ničí spoločnosť, aţ vznikne v dôsledku hospodárskej a politickej krízy tridsiatych
rokov 20. storočia potreba opäť začleniť ekonomiku do celého spoločenského
systému. V skutočnosti vznikli veľmi rýchlo protitlaky a nakoniec v priebehu krízy
tridsiatych rokov 20. storočia spoločnosť presadila opätovné začlenenie ekonomiky
do spoločenského systému.
Podľa Karla Polányiho trh vôbec nie je prirodzený a musel byť ustanovený, a to
niekedy aj násilím. Autoregulatívny trh ustanovený pod nátlakom ničí tkanivo
spoločenských vzťahov.
Energetický výklad sociálnych javov Wilhelma Ostwalda
Energetické koncepcie nemeckého chemika, filozofa a sociológa Wilhelma
Ostwalda (1853-1932) umoţňujú alternatívne videnie ekonomický a spoločenských
procesov, ktoré je vo svojej podstate kompatibilné s dnešnými koncepciami trvalo
udrţateľného rozvoja.
Wilhelm Ostwald vytvoril energeickú teóriu kultúry a sformuloval energetický
imperatív. Medzi jeho základné prace patria Energie (Die Energien) (1907),
Energetické základy kultúry (Energetische Grundlangen der Kulturwissenschaften)
(1909) a Energetický imperatív (Der energetische Imperativ) (1912). V Energetických
základoch kultúry Ostwald tvrdí, ţe energetika môţe dať sociálnym vedám
(Kulturwissenschaften) niektoré základné princípy, nie však všetky, ktoré sociálne
vedy potrebujú.
Americký sociológ Pitrim Sorokin zhrnul Ostwaldov energetický výklad sociálnych
javov nasledovne:
Kaţdá udalosť a kaţdá sociálna alebo historická zmena je v podstate len premenou
energie.
Z energetického hľadiska je vytvorenie kultúry iba premenou surovej energie na
uţitočnú (Nutzenenergie).
Čím väčší je koeficient uţitočnej energie, dosiahnutý pri takejto premene, tým väčší
je kultúrny pokrok. Tak napr. primitívna lampa, ktorá mení chemickú energiu na
svetelnú, dáva iba tri percenta uţitočnej energie, kým dokonalejšia lampa dáva
pätnásť, alebo viac percent. Preto môţeme povedať, ţe nahradenie horšej lampy
lepšou je pokrok.
Človek je stroj na premenu všetkých ostatných foriem energie.

80

Prispôsobenie je iba najlepšie moţné zuţitkovanie surovej energie a jej premena
na uţitočnú energiu. Čím väčšie je percento uţitočnej energie týmto spôsobom
dosiahnuté, tým lepšie je prispôsobenie.
Spoločnosť, ako súhrn indivíduí, pracujúcich spolu pre spoločný cieľ, je zriadením
pre lepšie zuţitkovanie a dokonalejšiu premenu surovej energie na uţitočnú. Kde
nepanuje poriadok a úprava vzájomných vzťahov, ale neusporiadaný boj, tam
nachádzame neuţitočné mrhanie energiou a jej dokonalá premena je nemoţná.
Svojim usporiadaním spoločnosť umoţňuje lepšie premieňanie energie. Existencia
spoločnosti je oprávnená iba pokiaľ slúţi tomuto cieľu. Ak však miesto toho skôr
zdrţuje, neţ pomáha získavaniu týchto výsledkov, stráca skutočný cieľ svojej
existencie.
Funkcie reči, zákona, obchodu, výroby, trestu, štátu, vlády alebo iných kultúrnych
javov môţeme vyjadriť tým istým spôsobom. Všetky uľahčujú lepšie zuţitkovanie
surovej energie a zabraňujú jej neuţitočnému mareniu. V primitívnych štádiach
kultúry boli tieto úlohy dosiahnuté pre nedokonalosť metód iba nedokonale.
Hlavným prostriedkom pre udrţanie poriadku bolo násilie a donútenie, ktoré viedli
k ohromnému mrhaniu energie. Avšak s kultúrnym pokrokom sa stali metódy
sociálnej kontroly menej márnotratné.
Hodnota a oprávnenie štátu spočíva v stále lepšom zuţitkovávaní energie pre
blaho všetkých členov a existencia štátu je oprávnená iba potiaľ, pokiaľ slúţi tomuto
účelu.
Blahobyt a peniaze sú len sústredené formy uţitočnej energie. Ich nahromadenie
slúţi tomu istému účelu. Pre uľahčenie tejto snahy spočíva oprávnenie súkromného
vlastníctva. Ak prestane vykonávať túto funkciu, stráca zmysel svojho bytia.
Veda je najdôleţitejším prostriedkom zuţitkovávania energie. Preto je veda
základom civilizácie, najlepšia krv a najhlbší koreň kaţdej kultúry. Veľkí
vynálezcovia a vedci majú byť oceňovaní, pretoţe slúţia tomto účelu. Z toho plynie
veľká hodnota výchovy, škôl a všetkých inštitúcií pre nahromadenie, obohatenie a
rozšírenie vedy a nutnosť podmienok ako sú sloboda myslenia a vynaliezania, bez
ktorých by sa tento účel nemohol dosiahnúť.
Vo svojej práci Energetický imperatív sformuloval Ostwald energetický imperatív
slovami neplýtvaj energiou, ale zhodnoť ju na základe aplikácie druhej vety
termodynamiky na všetko dianie a najmä na súhrn ľudského konania.
Nemecký sociológ Herman Scheer uvádza, ţe Ostwald vyzdvihol všeobecný
sociologický význam entropického zákonu. Vyznačil pre celú kultúru úlohu vytvoriť
najvyššiu efektívnosť transformácie premieňanej energie, teda urobiť všetko preto,
aby straty procesom premeny boli čo najmenšie.
Podľa Ostwalda energetický imperatív je prírodným zákonom, ktorý budeme
nasledovať, keď pochopíme, ţe nie je ţiadna iná moţnosť mimo tento zákon a ak ho
nasledovať nebudeme, jedného dňa prestane ľudský ţivot existovať.
Bioekonómia Nicholasa Georgescu-Roegena
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Nicholas Georgescu-Roegen bol americkým ekonómom rumunského pôvodu.
Pôvodným povolaním bol fyzik. Pôsobil na Vanderbilt University a neskoršie na
Massechussets Technology Institute v USA. Sformuloval teóriu bioekonómie.
Je autorom viacerých kníh. Medzi jeho hlavné práce patria The Entropy Law and
the Economic Process (1971) a Energy and Economic Myths (1976).
Georgescu-Roegen v týchto knihách rozpracoval ekonomickú teóriu, ktorá
vychádza z pôsobenia druhého zákona termodynamiky a tento zákon povaţuje za
určujúci aj pre fungovanie ekonomiky tak ako aj celej spoločnosti. GeorgescuRoegen tvrdí, ţe by sme mali uvaţovať o svojich činnostiach z pohľadu biológie a
mali by sme rešpektovať zákony prírody a najmä druhý zákon termodynamiky.
Georgescu-Roegen býva povaţovaný za prvého ekonóma, ktorý začal pouţívať
v ekonomickej teórií pojem entropia. O fungovaní ekonomiky potom uvaţuje
z pohľadu druhého zákona termodynamiky a produkcie entropie ekonomickým
systémom. Georgescu-Roegen tvrdí, ţe ak chceme vyrábať viac lepších a väčších
vecí, ako sú práčky, autá, lietadlá, automaticky sa chystáme spôsobiť viac
znečistenia.
Nicholas Georgescu-Roegen uvádza, ţe objav entropického zákona viedol k pádu
mechanistickej dogmy klasickej fyziky a dnes uţ nikto nepopiera, ţe ekonomika
biologických procesov je riadená entropickým zákonom a nie zákonmi mechaniky.
Gergescu-Roegen povaţuje za základnú myšlienku svojej knihy Entropický zákon a
ekonomický proces myšlienku, ţe aj ekonomický proces musí byť tesne prepojený
s entropickým zákonom. Georgescu-Roegen uvádza, ţe entropický zákon sa javí ako
najekonomickejší zo všetkých prírodných zákonov. Skutočnosť, ţe prírodný zákon je
zahrnutý vo všetkých aspektoch ľudského správania vedie potom k tesnému
prepojeniu resp. ovplyvňovaniu ekonomických aktivít človeka entropickým zákonom.
Georgescu-Roegen upozorňuje na skutočnosť, ţe väčšina ekonomických koncepcií,
ktoré dominujú súčasnému ekonomickému mysleniu sú akousi analógiou
mechanistického myslenia vo fyzike.
Ekonomický proces je podľa tohoto myslenia chápaný ako izolovaný, sebaobsaţný
a ahistorický proces, predstavujúci cirkuláciu tokov medzi produkciou a spotrebou
bez vonkajších vstupov a výstupov. Ekonomický proces teda nie je zasadený do
vonkajšieho prostredia a teda ani nie je prepojený s princípmi a zákonmi tohoto
prostredia. Georgescu-Roegen navrhuje nahradiť toto myslenie prístupom, keď
ekonomický proces je zasadený do vonkajšieho prostredia teda prírody a jeho
fungovanie je ovplyvňované pôsobením princípov a zákonov tohoto prostredia teda
prírody a teda najmä entropickým zákonom čiţe druhým zákonom termodynamiky.
Georgescu-Roegen uvádza, ţe entropický zákon je základňou ekonomiky ţivota na
všetkých úrovniach. Za potrebné povaţuje zavedenie pojmu entropia do
ekonomického myslenia a ekonomickej teórie, pretoţe bez tohoto pojmu nie je
moţné vysvetliť vzájomné pôsobenie ekonomiky a entropického zákona.
Pojem entropia povaţuje za koncept, ktorý ma viacero významov a ktorého
pouţívanie v ekonomickej teórií môţe napomôcť vysvetleniu súčasného
deštruktívneho pôsobenia ekonomických činností na prírodu. Podľa tohoto konceptu
viac produkcie vytvára viac odpadu a teda väčšiu entropiu a preto aby sme produkciu
entropie zníţili, mali by sme sa snaţiť o lepšie zuţitkovanie energie vstpujúcej do
ekonomického procesu resp. pôsobiacej v ekonomickom systéme. GeorgescuRoegen na základe vyuţitia konceptu entropie a druhého zákona termodynamiky
vytvoril teóriu bioekonómie, ktorá analyzuje fungovanie ekonomického systému ako
súčasť okolitého systému prírody a za základný zákon fungovania ekonomiky
povaţuje práve tento druhý zákon termodynamiky.
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Georgescu-Roegen ovplyvnil svojou
teóriou
väčšinu novovznikajúcich
ekonomických teoretických škôl zaoberajúcich sa vzťahom ekonomiky a ţivotného
prostredia a z jeho teórie vychádzajú napr. Fritjof Capra, Herman Daly, Hazel
Hendersonová, Sara Parkinová, Hermann Scheer a mnohí ďalší. Zavedenie
konceptu entropie do ekonomickej teórie Georgescu-Roegenom vytvorilo teoretické
východisko pre formuláciu ekonomických koncepcií priaznivých ţivotnému prostrediu.
Extropia Maxa Mora
Max More (1964) je americký vizionár pôvodom z Anglicka, vlastným menom Max
O´Connor, vyštudoval filozofiu, politológiu a ekonómiu na Oxforde. Vytvoril koncept
extropie ako opaku entropie, v roku 1988 zaloţil Extropy Institute 182 v Kalifornii, USA.
Je prezidentom Extropy Institute, od roku 1988 vydáva časopis Extropy, sformuloval
extropiánske princípy, ktoré pravidelne aktualizuje, zaloţil hnutie extropiánov, ţije
v Kalifornii, USA.
Publikoval texty Dynamic Optimism. An Extropian Cognitive-Emotional Virtue
(1990), Transhumanism. A Futurist Philosophy (1990), The Extropian Principles
(1991), Technological Self-Transformation. Expanding Personal Extropy (1993),
Pancritical Rationalism. An Extropian Metacontext for Memetic Progress (1994), The
Diachronic Self. Identity, Continuity, Transformation (1995), Transhumanism.
Towards a Futurist Philosophy (1996), Beyond the Machine. Technology and
Posthuman Freedom (1997), Virtue and Virtuality. From Enhanced Senses to
Experience Machines (1998), Self-Ownership. A Core Extropian Virtue (1998).
Extropia je podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti,
energie, ţivotaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu183.
Extropisti 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 slobody184.

Malé je krásne Ernsta Schumachera
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) bol nemecký ekonómom, podnikateľom a
novinárom. Narodil sa v Nemecku. Pôsobil vo Veľkej Británii a v USA. Vyštudoval
ekonómiu na Oxforde. V roku 1933 začal prednášať na Columbia University v New
Yorku v USA. Neskoršie sa venoval obchodu, poľnohospodárstvu a novinárstvu.
Potom znovu prednášal ekonómiu v Oxforde. Po druhej svetovej vojne pôsobil ako
odborný poradca vlád mnohých rozvojových krajín pre problématiku
poľnohospodárstva. Zaloţil Intermediate Technology Group. V roku 1974 dostal
vyznamenanie CBE - Commander of the Britiish Empire.
Napísal knihy Small is Beautiful. A Study of economics as if People Mattered
(1973), A Guide for the Perplexed (1977), Good Work (1977), The Future is
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Manageble. Schumacher´s Observations on Non-Violent Economics and Technology
with a Human Face (1978).
Ernst F. Schumacher sa stal inšpirátorom proekologicky orientovaných
ekonomických myšlienkových smerov a škôl ako sú nová ekonómia, zelená
ekonómia alebo ekologická ekonómia, ktorých predstavitelia sa väčšinou hlásia
k jeho odkazu. Vo Veľkej Británii tieţ pôsobí Schumacher College, inštitúcia
zameraná na vzdelávanie pre 21.storočie, ktorá na počesť Schumachera nesie jeho
meno.
Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne načrtol východiská
alternatívneho ekonomického modelu, ktorého fungovanie by nenaruţovalo ţivotné
prostredie. Schumacher v tejto knihe predloţil alternatívnu ekonomickú paradigmu
v podobe kvalitatívnej paradigmy transformácie systému Zem, ktorá by bola
alternatívou k súčasnej kvantitatívnej rozvojovej paradigme a gigantománii modernej
spoločnosti.
Ernst Schumacher povaţuje za osudnú chybu našej doby vieru v to, ţe bol
vyriešený problém produkcie. Táto viera sa týka nielen neinformovaných ľudí, ale
predovšetkým expertov, kapitánov priemyslu, ekonomických manaţérov vlád celého
sveta, akademických i neakademických ekonómov a ekonomických ţurnalistov, ktorí
všetci veria, ţe problém produkcie uţ bol vyriešený a ostáva uţ len vyriešiť problém
voľného času bohatým krajinám a transférovať technológie chudobným krajinám.
Schumacher povaţuje za chybu tieţ to, ţe moderný človek sa uţ necíti byť
súčasťou prírody, ale vonkajšou nezávislou silou, ktorá ju dokáţe meniť.
Schumacher poukazuje na to, ţe moderný človek tvrdí, ţe bojuje s prírodou, pričom
zabúda, ţe v prípade svojho víťazstva sa ocitne na strane porazených. Tento boj mu
tieţ dáva ilúziu neobmedzenej moci, ale iba menšina sa dnes zamýšľa nad tým, čo
by totálne víťazstvo znamenalo pre pokračovanie existencie ľudstva. Ilúzia
neobmedzenej moci podľa Schumachera podporovaná úţasnými vedeckými a
technologickými objavmi produkuje taktieţ ilúziu vyriešenia problému produkcie.
Schumacher tieţ povaţuje za omyl formuláciu pracovnej teórie hodnoty Marxom a
prístup ku kapitálu, keď za kapitál povaţujeme iba malú časť skutočného kapitálu
ktorý pouţívame. Oveľa väčší je podľa Schumachera kapitál poskytovaný prírodou,
ktorý oveľa prevyšuje kapitál vytvorený človekom, ktorý je zároveň jediný, ktorý je za
kapitál povaţovaný. Schumacher tieto prístupy povaţuje za samovraţedný omyl
moderného človeka. Schumacher navrhuje zmenu pohľadu na ekonomiku a
spoločnosť, tak aby bol braný do úvahy takisto prírodný kapitál a jeho úloha pri
fungovaní modernej ekonomiky.
Schumacher povaţuje za chybné nadraďovanie ekonomiky ostatnému ţivotu a
ekonómii prisudzuje kľúčovú úlohu v zmene súčasného videnia sveta. Uvádza, ţe
ekonómi dnes rozhodujú o tom, čo je uţitočné resp. neuţitočné, o tom, čo je
ekonomické resp. ekonomické nie je. Podľa súčasných kritérií neekonomické je
kaţdé počínanie, ktoré nevedie k zisku.
Schumacher upozorňuje na fragmentárnosť takéhoto videnia, ktoré
nezohľadňujecelú mnohorakosť pohnútok a efektov, ale zaujíma sa iba o to, či sa na
nejakej činnosti dá zarobiť alebo nedá. Schumacher uvádza, ţe ekonómovia nám
nehovoria, ako činnosť jednotlivca alebo skupiny bez ohľadu na zisk, osoţí celej
spoločnosti. Podľa neho slepá viera v neviditeľnú ruku trhu nastolila dogmu, ţe je
v celospoločenskom záujme, aby kaţdá spoločnosť, či súkromná alebo štátna,
produkovala zisk.
Schumacher v knihe Malé je krásne navrhuje vytvárať ekonomiku menších
primeraných rozmerov, ktorá by bola alternatívou k súčasnej gigantománii a
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nenavrhuje ničenie veľkých štruktúr, ale zakladanie malých v ich lone. Problematiku
mierky vidí ako jeden z kľúčových problémov a jeho riešenia sú z veľkej časti
inšpirované východnými filozofiami resp. náboţenstvami najmä buddhizmom.
Malé je krásne preto býva často označované ako buddhistická ekonomika.
Skutočne je táto kniha z veľkej časti inšpirovaná buddhistickým učením a mnoho
Schumacherových následníkov ako napr. Helena Norberg-Hodgeová pokračujú vo
vytváraní buddhistickej ekonómie resp. ekonomiky, čo je v súčasnosti jedna z vetiev
ekologicky priaznivej ekonómie. Schumacher sa neskoršie vo svojich prácach najmä
v Sprievodcovi pre zmätených znovu obracal aj ku kresťanskému mysleniu resp. ku
kresťanskej mystike.
Podmienky ekonomického pokroku Colina Clarka
Prvým ekonómom, ktorý vymedzil sektorálnu štruktúru ekonomiky a umoţnil
sledovanie dynamiky vývoja ekonomiky bol austrálsky ekonóm Colin Clark.
Colin Clark v roku 1940 vo svojej práci Podmienky ekonomického pokroku rozčlenil
ekonomiku na tri sektory primárny, sekundárny a terciárny, ktoré podľa neho zároveň
vytvárajú štruktúru ekonomiky a neustálym vývojom menia svoj podiel na celkovej
štruktúre ekonomiky.
Colin Clark zavedením sektorálneho členenia do ekonomickej teórie umoţnil
sledovanie ekonomickej dynamiky, zmenu ekonomickej štruktúry a poloţil tak
základy k pochopeniu súčasných zmien v ekonomike a spoločnosti, ktorých sme
svedkami v posledných desaťročiach dvadsiateho storočia.
Práca Colina Clarka sa tieţ stala metodologickým východiskom vzniku koncepcií
postindustriálnej, informačnej a znalostnej spoločnosti.
Bod obratu Fritjofa Capru
Fritjof Capra je americkým fyzikom, systémovým teoretikom, ekológom a filozofom.
Narodil sa v roku 1939 vo Viedni. Zaoberal teóriou kvantovej fyziky, neskoršie
zmenou paradigmy vedy. Ph.D. získal na univerzite vo Viedni v roku 1966. V rokoch
1966-1968 vyučoval a skúmal teoretickú fyziku vysokých energií v Orsay v Paríţi a
v rokoch 1968-1970 pôsobil na University of California v Santa Cruz v Kalifornii
v USA. Pôsobil tieţ v Stanford Linear Accelerator Centre a na Imperial College
v Londýne. Je zakladateľom Elmwood Institute a Institute for Ecoliteracy v Berkeley
v Kalifornii. Capra je autorom viacerých kníh, v ktorých sa zaoberá paradigmatickými
zmenami v myslení, spoločnosti i civilizáciii a hľadaním ciest k udrţateľnému rozvoju.
Je tieţ autorom koncepcie ekologickej gramotnosti - ecol-literacy. Capra je autorom
kníh Tao of Physics (1975), The Turning Point, Science, Society and the Rising
Culture (1982)185, Uncommon Wisdom. Conversation with remarkable people (1988),
The Web of Life. A New Scientific Understanding of Living Systems (1996)186, The
Hidden Connections. Integrating The Biological, Cognitive, And Social Dimensions Of
Life Into A Science Of Sustainability (2002)187 a spoluautorom kníh Green Politics
(1984), ktorú napísal so Sarou Parkinovou a Belonging to the Universe (1991)188,
ktorú napísal s Davidom Steindl-Rastoma Thomasom Matusom. Fritjof Capra sa od
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roku 1997 zúčastňoval konferencie FORUM 2000 v Prahe, usporiadávanej českým
prezidentom Václavom Havlom a spisovateľom a nositeľom Nobelovej ceny za mier
Eliem Wieselom.
Fritjof Capra v knihách The Turning Point a Uncommon Wisdom hľadá korene
súčasnej krízy civilizácie, ktoré vidí najmä v nesúlade medzi ţivou realitou a
mechanistickým videním sveta. Jeho knihy sú zároveň hľadaním novej paradigmy
videnia sveta, ktorá by prekonaniu tejto krízy napomohla. Capra nazerá na ekonómiu
a ekonomické problémy zo systémového pohľadu a snaţí sa o ich holistické
chápanie. V zmysle systémového pohľadu je podľa neho ekonomika ţivým
systémom, zloţeným zo ţivých bytostí a sociálnych organizácií v neustále vzájomnej
interakcii, ako aj interakcii s okolitými ekosystémami, na ktorých existenčne závisí.
Capra tvrdí, ţe podobne ako individálne organizmy, ekosystémy sú
samoorganizujúcimi sa a samoregulujúcimi sa systémami, v ktorých ţivočíchy,
rastliny, mikroorganizmy a anorganické zloţky sú vzájomne prepojené komplexnou
sieťou vzájomných závislostí, zahrňujúcich výmenu hmoty a energie v nepretrţitých
cykloch. Podľa Capru konvenční ekonómovia, či uţ neoklasici, marxisti, keynesiáni,
alebo post-keynesiáni, vo všeobecnosti postrádajú ekologickú perspektívu.
Ekonómovia majú podľa neho sklon vyseparovať ekonomiku z ekologického tkaniva,
v ktorom je vrastená a opísať ju prostredníctvom zjednodušených a veľmi
nerealistických teoretických modelov.
Capra tvrdí, ţe v dynamike ekonomiky, podobne ako akéhokoľvek systému,
prevládajú fluktuácie. Ako príklad dôleţitých ekonomických fluktuácií uvádza dobre
známy cyklus rastu a úpadku, nepretrţitého rozpadu a opätovnej tvorby štruktúr
zahŕňajúcej obmenu všetkých stavebných častí. Tvrdí, ţe z hľadiska systémového
pohľadu je ekonomika, podobne ako ţivé systémy, zdravá vtedy, ak sa nachádza
v stave dynamickej rovnováhy, charakterizovanej nepretrţitou fluktuáciou
premenných. Podľa Capru ak chceme vhodne charakterizovať ekonomiku v rámci jej
sociálneho a ekologického kontextu, potom základné koncepty a premenné
ekonomických teórií musia byť adekvátne tým, ktorými charakterizujeme sociálne a
ekologické systémy. Capra sa odvoláva na Nicolasa Georgescu-Roegena, podľa
ktorého je nevyhnutné posudzovať ekonomické aktivity a technológie nie v pojmoch
priúzkodefinovanej energetickej účinnosti, ale v pojmoch termodynamickej účinnosti.
Na základe toho Capra tvrdí, ţe podobne ako koncepty efektívnosti a HDP, aj tie,
ktoré sa týkajú produktivity a zisku, budú musieť byť definované v rámci širokého
ekologického kontextu a v súvislosti s dvomi základnými premennými - energiou a
entropiou.
Capra tvrdí, ţe ani technokratická ekológia za súčasného stavu technologického
parku neposkytuje šancu na potlačenie ekologickej katastrofy. Východisko vidí
v nových technológiach a ekologickej gramotnosti - eco-literacy. Caprov koncept
ekologickej gramotnosti - eco-literacy je veľmi jednoduchý a znamená iba to, ţe
človek by sa mal naučiť hovoriť jazykom prírody. Capra tvrdí, ţe všetka múdrosť,
ktorú potrebujeme k trvalo udrţateľnému ţivotu, je zakódovaná v jazyku prírody a
dôstojné preţitie ćloveka podľa neho závisí na tom, či sa naučí tento jazyk dešifrovať.
Ako východisko ekogramotnosti Capra vidí systémové myslenie.
Systémové myslenie podľa neho sa v posledných dvadsiatich rokoch dostalo na
novú úroveň rozvojom vied komplexnosti, vrátane nového matematického jazyka a
nových koncepcií umoţňujúcich popísať komplexnosť ţivých systémov. Vznikajúca
teória ţivých systémov je potom podľa neho základňou ekologickej gramotnosti.
Capra uvádza, ţe namiesto toho, aby sme svet videli ako mechanizmus, zloţený zo
základných stavebných blokov, vedci objavili, ţe hmotný svet je sieťou
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neooddeliteľných vzorov vzťahov, a ţe aj planéta ako celok je ţivým,
sebaregulujúcim systémom. Evolúcia podľa Capru uţ nie je nazeraná ako boj o
preţitie a víťazstvo silnejšieho, ale ako kooperatívny tanec, ktorého hnacou silou je
tvorivosť a neustála inovácia. Nové technológie sú podľa Capru technológie, ktoré
kopírujú správanie ekosystémov.
Ekosystémy sa vyvíjali bilióny rokov a po celý čas pracovali na zdokonalení
ekologickej rovnováhy. Nové technológie by mali slúţiť výrobe úplne nových
produktov a nie len na večné opravovanie tých starých a ekologicky nevhodných.
Ako príklad uvádza Capra hnutie ekologického designu, ktoré sa dnes šíri v USA.
Hlavnou opornou myšlienkou tohoto hnutia je imitácia prírodného kolobehu.
Ekologický design navrhuje zdruţenie niekoľkých priemyselných odvetví do jedného
reťazca tak, aby sa odpad jedného priemyselného odvetvia stal východiskovou
surovinou iného odvetvia.
Fritjof Capra tvrdí, ţe trvalo udrţateľná spoločnosť musí zachovať nielen
ekonomický rast či rozvoj, ale aj celú sieť ţivota, na ktorej závisí dlhodobé preţitie.
Inými slovami, trvalo udrţateľná spoločnosť musí byť vybudovaná tak, aby ţivot,
podnikanie, ekonomika, fyzikálne štruktúry a technológie neboli v rozpore so
základnou schopnosťou prírody zachovávať ţivot.
Prvý krok tohoto úsilia musí podľa Capru pochopiteľne viesť k ekologickej
gramotnosti tzn. k chápaniu základných princípov udrţateľnosti ţivota., ktoré sa
vyvinuli v ekosystémoch. Musíme sa preto naučiť systematicky myslieť v pojmoch
súvislostí, kontextov a vývoja. Podľa capru ak pouţijeme systémové myslenie
k štúdiu celej planetárnej domácnosti, čo je podľa neho doslovný význam pojmu
ekológia, zistíme, ţe princípy usporiadania ekosystému sú základné princípy
usporiadania všetkých ţivých systémov, ţe sú to základné vzorce ţivota. Capra
uvádza následovné príklady:
ekosystémy neprodukujú odpad, pretoţe odpad jedného druhu sa stáva potravou
pre iný druh,
látka neustále koluje sieťou ţivota,
energia, ktorá poháňa tento ekologický kolobeh, prúdi zo Slnka,
diverzita zvyšuje odolnosť,
ţivot sa od svojho počiatku pred tromi miliardami rokov nešíril po planéte bojom,
ale spoluprácou, partnerstvom a vytváraním sietí.
Capra uvádza, ţe to nie sú iba ekologické princípy, ale princípy spoločenstiev
vôbec. Ekologická udrţateľnosť je podľa Capru základom bezpečnosti a istoty
ľudských práv a hlavnou úlohou v budúcom storočí bude aplikovať ekologické
znalosti a systémové myslenie tak, aby sme zásadne premenili technológie a
sociálne inštitúcie a premostili priepasť medzi ľudskými plánmi a ekologicky
udrţateľným systémom prírody.
Podľa Capru na konci tohoto storočia sa javia dva moţné smery vývoja, ktoré budú
mať hlavný dopad na blahobyt a spôsob, ako bude ľudstvo ţiť v budúcom storočí.
Obidva smery pracujú so sieťami a prevratne novými technológiami. Jeden znamená
globálny kapitalizmus a spoločnosť sietí, druhý vytvorenie trvalo udrţateľných
spoločností, zahrňujúcich ekogramotnosť a postupy ekodesignu. Capra uvádza, ţe
zatiaľ čo globálny kapitalizmus stavia na elektronických sieťach finančných a
informačných tokov, ekogramotnosť a ekodesign stavajú na ekologických sieťach
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energetických a materiálových tokov. Rozdielne sú ciele týchto dvoch smerov vývoja.
Cieľom globálnej ekonomiky je maximalizovať majetok a moc elít Spoločnosti sietí,
cieľom ekodesignu je maximalizovať trvalú udrţateľnosť siete ţivota.
Capra tvrdí, ţe tieto dva modely, z ktorých kaţdý obsahuje komplex sietí a
špeciálne pokročilé technológie, sa v súčasnej dobe stretávajú. Spoločnosť sietí ničí
miestne spoločenstvá, a preto je vo svojej podstate neudrţateľná, tvrdí Capra. Táto
spoločnosť je zaloţená na ústrednej hodnote kapitalizmu ,a to zarábaniu peňazí iba
pre peniaze, čo vylučuje ostatné hodnoty. Avšak ľudské hodnoty sa môţu meniť,
nepatria k prírodným zákonom. Capra tvrdí, ţe do tých istých elektronických sietí
informačných a finančných tokov by sa mohli zabudovať iné hodnoty a úlohou
dvadsiateho prvého storočia je podľa neho zmeniť hodnotový systém tak, aby bol
zlučiteľný s poţiadavkami ekologickej udrţateľnosti.
Cesta Edwarda Goldsmitha
Britský ekológ, environmentalista, mysliteľ a dlhoročný šéfredaktor časopisu The
Ecologist Edward Goldsmith je autorom väčšieho počtu kníh zaoberajúcich sa
problémami ţivotného prostredia a hľadaním ciest zo súčasnej globálnej krízy.
Vydal knihy The Great U-Turn. De-Industrializing Society (1989)189, Imperiled
Planet. Restoring Our Endangered Ecosystems (1990)190 spolu s Peterom
Bunyardom, Nicholasom Hildyardom a Patrickom McCullym, The Way. An Ecological
World View (1993)191, The Future of Progress. Reflections on Environment and
Development (1995)192 spolu s Vandanou Shivou, Helenou Norberg-Hodge a
Martinom Khorom, The Case Against the Global Economy And for a Turn Toward the
Local (1997)193 spolu s Jerry Manderom. Je tieţ autorom, spoluautorom, editorom
alebo spolueditorom kníh Blueprint for Survival (1972), Green Britain or Industrial
Wasteland ? (1987)194 spolu s Nicholasom Hilyardom, The Social and Environmental
Effects of Large Dams (1986)195 spolu s Nicholasom Hilyardom, The Earth Report.
The Essential Guide in Global Economic Issues (1988)196 spolu s Nicholasom
Hilyardom, The stable society: its structure and control: towards a social cybernetics
a mnohých ďalších.
Od roku 1972 vydáva časopis socialnych ekológov The Ecologist. Vo svojom
ţivotnom diele Cesta - Ekologický pohľad na svet predloţil Edward Goldsmith svoju
originálnu koncepciu usporiadania spoločnosti, tak aby fungovala v súlade so
zachovaním ţivotného prostredia. Jeho slovami načrtol svetový názor či kozmológiu
vo forme súborov základných zákonov či princípov, ktoré vidí vo Vesmíre a
v kozmologických procesoch ako riadiace.
Goldsmithovo videnie sveta je tieţ významným príspevkom k pochopeniu koreňov
súčasnej globálnej krízy. Tento spôsob videnia sveta je zaloţený na pochopení
prirodzeného chodu sveta a prírody. Edward Goldsmith sa v Ceste snaţí ukázať, ţe
ekologický pohľad na svet skutočný prospech a skutočné bohatstvo odvodzuje
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z prirodzeného chodu sveta a vesmíru ako takého. Goldsmith upozorňuje, ţe naše
najväčšie bohatstvo musíme vidieť v priaznivej a stabilnej klíme, ktorej sme sa tešili
stovky miliónov rokov.
Podľa Goldsmitha nemôţe byť väčśie bohatstvo ako lesy a úrodná
poľnohospodárska pôda, rieky a potoky, pramene a podzemné vody, mokrade a
korálové útesy, moria a oceány a ţivot v jeho tisícoch najrozmanitejších formách,
ktoré obýva. K tomuto bohatstvu patria tieţ širšie rodiny a súdrţné obce, v ktorých
sme preţili asi 95 % nášho času na tejto planéte a ktoré nám poskytovali
nedoceniteľné a nenahraditeľné formy. Goldsmith v Ceste pouţíva pojem kritický
poriadok / critical order / prírody a spoločnosti. Týmto pojmom chce Goldsmith
zdôrazniť, ţe poriadok, ktorý je základom stability prírodných i spoločenských
systémov je vo svojej podstate schopný zmien, prispôsobeniu sa zmenám vonkajších
podmienok. Tieto zmeny však nie sú samoúčelné, ale sú vyvolané potrebou udrţať
vnútornú integritu pod tlakom vývoja okolitého prostredia.
Goldsmith v Ceste pouţíva tieţ pojem sporiadaná spoločnosť / vernacular society /
a týmto pojmom označuje spoločnosť, ktorá ţije v súlade s Cestou, s ekologickým
pohľadom na svet. Goldsmith tvrdí, ţe pokiaľ je kritický poriadok prírody a
spoločnosti zdrojom všetkého prospechu a naším skutočným bohatstvom, musíme
sa zariadi´t tak, aby sa naším prvoradým cieľom stala jeho ochrana. Goldsmith
poukazuje na to, ţe ochrana kritického poriadku prírody a spoločnosti bola do
značnej miery cieľom väčšiny tradičných spoločností, dokiaľ boli predchnuté
náboţenskou úctou k Zemi. Upozorňuje, ţe všetkým týmto spoločnostiam je
spoločná viera, ţe ľudský blahobyt závisí na udrţaní kritického poriadku vesmíru,
ktorý v tomto poňatí zahŕňa aj jednotlivých ľudí, ich rodiny, obce, spoločnosti,
prírodný svet, duchovný svet predkov a duchovný svet prírody.
Goldsmith tieţ upozorňuje, ţe stojí za pozornosť, ţe celý vesmír je štruktúrovaný
podľa toho istého pravidla, čo znamená, ţe pokiaľ sa mal udrţať kritický poriadok
vesmíru, bolo nutné udrţiavať všetky jeho časti vedené totoţnými základnými
princípmi. Podľa Goldsmitha kľúčovú súčasť pohĺadu na svet mnohých pradávnych
spoločností predstavoval pojem Cesta. Tú bolo nutné nasledovať, aby sa neprekročili
univerzálne zákony a udrţal sa kritický poriadok vesmíru. Vo védickej Indii sa táto
cesta nazývala Rta, u hinduistov a buddhistov Dharma, u starých Perţanov Aša, Tao
v starej Číne a Themis u Helénov.
Kaţdá väčšia katastrofa, ktorá sa prihodila v spoločnosti predchnutej týmto
pohľadom na svet sa automaticky chápala ako prekročenie vesmírnych zákonov.
Sporiadaná spoločnosť, podľa Goldsmitha, stanovuje diagnózu nemocí a iných
neduhov ako príznaky sociálnych a ekologických priestupkov, ktorých sa dopustila
opustením Cesty, teda prekročením prírodných zákonov a narušením kritického
poriadku. Priestupky moţno napraviť jedine návratom na Cestu.
Ekonómia ustáleného stavu Hermana E. Dalyho
Herman E. Daly je americký ekonóm. Je predstaviteľom ekologickej ekonómie.
Herman Daly vytvoril koncepciu ekonómie ustáleného stavu - steady-state
economics.
Daly je bývalým ekonómom Svetovej banky a autorom viacerých kníh ako sú
Smerom k ekonómii ustáleného stavu – Toward a Steady-State Economy (1973),
Ekonómia ustáleného stavu - Steady-state economics (1977) (1991)197, Pre spoločné
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dobro - Presmerovanie ekonomiky smerom ku komunite, ţivotnému prostrediu a
trvalo udrţateľnej budúcnosti - For the Common Good. Redirecting the Economy
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future (1989)198, ktorú
napísal spolu s Johnom Cobbom, Jr., Ohodnotenie Zeme – Vauing the Earth (1993),
Za hranicami rastu - Ekonómia trvalo udrţateľného rozvoja - Beyond the Growth.
Economics of Sustainable Development (1997)199 a Ekologická ekonómia a ekológia
ekonómie – Ecological Economics and the Ecology of Economics (2000). Publikoval
viac ako sto odborných článkov v odborných časopisoch a knihách.
Herman Daly vyučoval dvadsať rokov ekonómiu na Louisiana State University.
Daly v súčasnej dobe pôsobí ako profesor ekonómie na University of Maryland.
Zaoberá sa ekonomickým rozvojom, populáciou, zdrojmi a ţivotným prostredím.
Daly je zakladateľom a asociovaným editorom časopisu Ecological Economics.
V roku 196 mu bola udelená Honorary Right Livelihood Award.
Základné východisko teórie ekonómie ustáleného stavu - steady-state economics
tvorí chápanie ekonomiky ako súčasti alebo podsystému prírody resp. ekosystému.
Daly v Ekonómii ustáleného stavu uvádza, ţe pre štandardnú ekonómiu ekonomika
je izolovaný systém, v ktorom výmena hodnôt prebieha medzi firmami a
domácnosťami a z okolitého prostredia nič nevstupuje a tieţ aj do neho nič
nevystupuje.
Ekonomika je chápaná tak, ako keby nemala ţiadne okolité prostredie. Pre
koncepciu ekonomiky ustáleného stavu ekonomika je otvoreným subsystémom
konečného a nerastúceho ekosystému alebo okolitého prostredia. podľa Dalyho
ekonomika
ţije
vďaka
importu
nízkoentropickej
energie
a
exportu
vysokoentropických odpadov.
Kaţdý subsystém konečného nerastúceho systému sa musí sám v určitom bode
stať nerastúcim. Teda aj ekonomika ako subsystém nerastúceho ekosystému resp.
nerastúcej Zeme bude musieť v určitom bode prestať expandovať čo do rozsahu.
Ekonomiku ustáleného stavu Daly definuje ako ekonomiku s konštantnou zásobou
ľudí a nástrojov, udrţovanou na určitej, ţiadúcej, dostatočnej úrovni malými
rýchlosťami zmien toho, čo prechádza výrobou, tj. najniţší moţný tok materiálov a
energií z prvých štádií výroby (čerpanie materiálov s nízkou entropiou z prostredia) k
poslednému štádiu výroby (znečistenie prostredia odpadmi s vysokou entropiou a
exotickými materiálmi).
Daly je zástancom myšlienky, ţe pri dnešnom rytme vyuţívania majú prírodné
zdroje obmedzenú dĺţku trvania a, ţe tento koniec uţ nie je vzdialený. Daly si myslí,
ţe je potrebné nájsť prostriedky, ako zníţiť spotrebu ľudských spoločností, ktorou sa
meria miera hospodárskeho rastu, bez toho aby sa zníţila kvalita ţivota.
Ekologická daňová reforma Ernsta Ulricha von Weizsäckera
Nemecký biológ a environmentalista Ernst Ulrich von Weizsäcker (1939) je autorom
konceptu ekologickej daňovej reformy, ktorý v súčasnej dobe slúţi ako podklad pre
oficiálnu agendu OECD, EÚ a OSN. Ernst Ulrich von Weiszacker bol profesorom
biológie v Essene, univerzitným profesorom v Kasseli, riaditeľom Centra OSN pre
vedu a techniku v New Yorku a od roku 1984 do roku 1991 riaditeľom Inštitútu pre
ekologickú politiku v Bonne. V súčasnej dobe je prezidentom Ústavu pre klímu,
ţivotné prostredie a energiu v nemeckom Wuppertali, ktorý bol zaloţený v roku 1991.
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Je autorom viacerých kníh, zaoberajúcich sa problematikou ţivotného prostredia ako
napr. Politika Zeme. Je spoluautorom Správy Rímskemu klubu Faktor štyri spolu s
americkými environmentalistami Amory B. Lovinsom a jeho ţenou L.Hunter
Lovinsovou. Von Weizsäcker je nositeľom alternatívnej Nobelovej ceny.
Vo svojom koncepte ekologickej daňovej reformy Weizsäcker vychádzal
z predpokladu, ţe ekologické poţiadavky by nemali obmedzovať ekonomický rozvoj,
súčasne si však uvedomoval, ţe na trh nie je v tomto ohľade spoľahnutie. Existuje
totiţ celý rad statkov, ktoré nikomu nepatria, ako sú vzduch, nepoškodená krajina,
more, slnečný svit, ale aj kľud a ktoré je moţno znečistiť či inač poškodiť, bez toho
aby za to páchateľ musel zaplatiť. Okrem tohoi existujú aj statky, ktoré síce niekomu
patria, ako napr. pôda. les, jazerá, rieky, ale ktoré takisto môţe viacmenej beztrestne
poškodiť ktokoľvek zvonku. Škody, za ktoré pôvodca nemusí platiť, teória označuje
ako externality. Weizsäcker verí, ţe práve internalizácia externalít a predovšetkým
ekologické dane by mohli byť kľúčom k systémovému riešeniu zmienených
nedostatkov trhu.
Nové dane by totiţ viedli k zvýšeniu cien najmä u palív, surovín a energií a
následne k obmedzeniu dopytu a k zvýšeniu účinnosti pomocou zásadných
technologických a organizačných premien. Továrne by začali investovať do všetkého,
čo by mohlo zníţiť surovinovú a energetickú náročnosť ich chodu - od výroby cez
chod kancelárií aţ po dopravnú vyťaţenosť. Napríklad papierňa by platila zvýšenú
daň za papier vyrobený z čerstvo vyrúbanych stromov. Uľavilo by sa jej aţ vtedy,
keby na jeho výrobu pouţila recyklovaný papier. Rekoštrukcie starých budov by sa
mohli začať vyplácať viac ako ich búranie a budovanie nových stavieb. Výsledkom
daňovej reformy by tak mohol byť zjednodušene povedané návrat sedliackého
rozumu.
Veľký dôraz kladú tvorcovia ekologickej daňovej reformy na zachovanie daňovej
neutrality. To znamená, ţe zavedenie zelených danímusí sprevádzať zníţenie iného
druhu dane.Weizsäcker odporúča predovšetkým zníţenie platieb sociálneho
zabezpečenia a daní z príjmov.
Hlavný trik reformy tak spočíva vlastne v tom, ţe celkove by sa dane nezvýšili, ale
presunuli inde. ľudská práca, ktorej ponuka je uţ dlho dostatočná aţ prebytočná, sa
po zníţení sociálnych a príjmových daní stane lacnejšou, a teda dostupnejšou.
Prírodné zdroje, ktorých je naopak stále väčśí nedostatok, budú naopak drahšie. Inač
povedané: daňou uţ nebude toľko zaťaţená naša práca, originalita, usilovnosť či
nápaditosť, ako skôr suroviny, energia, doprava, stroje.
Ďalším dôleţitým princípom ekologickej daňovej reformy je jej postupnosť a vopred
čitateľná rozfázovanosť na dlhšie obdobie. Podľa Weizsäckera by uţ päťpercentný
presun ročne vyvolal ţiadúcu zmenu. Pre začiatok stačí vytýčiť smer. Uţ samo
vedomie, ţe ceny za čerpanie surovín budú desiatky rokov stúpať, rozhúpe
manaţerov a inţinierov k váţnym úvaham o moţnostiach úspor, tvrdí Weizsäacker
v knihe Faktor štyri.
Negawattová revolúcia Amory B. Lovinsa
Amory B. Lovins (1947) je americký vizionár, environmentalista, inovátor a jeden z
popredných svetových odborníkov na presadzovanie princípov trvalej udrţateľnosti v
praktickom ţivote. Narodil sa vo Washingtone D.C.. So svojou ţenou Lee Hunter
Lovinsovou zaloţil v roku 1992 Rocky Mountain Institute v štáte Colorado v USA, kde
pôsobí ako riaditeľ výskumu a jeho ţena ako prezidentka inštitútu. Obidvaja sú
nositeľmi alternatívnej Nobelovej ceny. Amory Lovins je autorom koncepcie
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negawattovej revolúcie. So svojou ţenou a s Ernstom Ulrichom von Weizsäckerom
sú autormi Správy Rímskemu klubu z roku 1995, ktorú nazvali Faktor štyri s
podnadpisom Dvojnásobný blahobyt - polovičná spotreba prírodných zdrojov. Amory
Lovins predpovedal ako dvadsaťštyriročný , ţe spotreba energie bude postupom
času pomaly klesať. Bolo to ešte pred energetickou krízou v roku 1973 a jeho
predpoveď bola v rozpore so všetkými vtedy uverejňovanými prognózami. Vývoj mu
však dal zapravdu a Amory Lovins rozpracoval svoje prístupy k spotrebe energie do
podoby negawattovej revolúcie, ktorá sa postupne začala úspešne realizovať v USA,
najä však v Kalifornii. Samotný koncept negawattovej revolúcie je postavený na
vyuţití síl trhu na úspory energie. Podľa Lovinsa motív zisku, ktorý poloţil základy
trhovému hospodárstvu je taký účinný, ţe podľa jeho názoru musí byť zapriahnutý aj
pri prekonávaní energetickej krízy. Lovins tak chce urobiť predovšetkým
prostredníctvom vhodných daní.
Lovins je tieţ toho názoru, ţe dnešný trh je vo veľkej miere deformovaný a musí
byť zodpovedajúcim spôsobom skorigovaný, a to tak, ţe vznikne eko-kapitalizmus.
Podľa Lovinsa príkazy eko-kapitalizmu znejú jednoducho, avšak v praxi nie sú vôbec
triviálne. Patria medzi ne:
 Snaţ sa o to, aby ceny vypovedali ekologickú pravdu.
 Najprv rob to, kde sú náklady najmenšie.
 Investuj do efektívnosti, kedykoľvek je lacnejšia ako drancovanie.
 Vytvor trh pre ušetrené zdroje.
 Odmeňuj ţiadúce konanie, nie jeho opak.
 Daňovo zvýhodni to, čo je ţiadúce, nie to, čo je ţiadané.
 Urýchli vyradenie neefektívnych prístrojov.
Amory Lovins poukazuje na skutočnosť, ţe zaloţenie spravodlivých podmienok pre
úspory energie a vyuţitie energie slnka a vetra v USA je povzbudzujúcim príkladom
toho, ako môţu nové trhy viesť k veľkým ziskom v efektívnosti. Uvádza, ţe za
pätnásť rokov zśkali Spojené štáty pomocou zvyšovania efektívnosti štyrikrát toľko
novej energie, neţ prostredníctvom zvyšenia ponuky energie, a to pochádzalo z
jedne tretiny z obnoviteľných zdrojov. To je o to pozoruhodnejšie, ţe vláda stala
počas takmer počas celého tohoto časového úseku (išlo o obdobie prezidentov
Reagana a Busha) ideologicky celkom na strane veľkých elektrárni s ich ponukou
energie, zaloţenej na neobnoviteľných zdrojoch ako sú uhlie a energia, a bránila
rozvoju energetickej efektívnosti a vyuţívaniu obnoviteľných zdrojov. O zmienený
výsledok sa postaral dobre fungujúci trh s podporou jednotlivých štátov.
Termín negawattová revolúcia je odvodený od záporných wattov, a teda
nevyrobenej energie. Podľa Lovinsa negawatty môţu nahrádzať megawatty, čiţe
úspory energie môţu nahrádzať jej výrobu. Koncepcia negawattovej revolúcie
vychádza z toho, ţe aj efektívnosť sa dá kupovať a predávať a prenáša dôraz z
efektívnosti práce na efektívnosť zdrojov. Negawattová revolúcia je tieţ spojená s
plánovaním minimalizujúcim náklady - least cost planning. Lovins uvádza, ţe
energetická kríza viedla k úvaham o tom, čo zákazníci vlastne chcú a začali sa
nanovo formulovať otázky a prślušné odpovede, dotýkajúce sa hospodárenia s
energiou.
Prišlo sa na to, ţe:
 Zákazníci nechcú kilowatthodiny sami o sebe, ale teplú sprchu, príjemné teplo,
osvetlenie, pohon strojov alebo elektrolýzu - inými slovami, chcú sluţby
energie nie energiu samotnú.
 Chceli by, aby tieto sluţby boli čo najrýchlejšie, najspoľahlivejšie a
najlacnejšie. Komisie verejných sluţieb / Public Utility Commissions - PUC /,

92

ktoré v USA dozerajú na verejný záujem pri poskytovaní sluţieb, rozhodli v
mnohý štátoch USA poţadovať najmä tú formu ponuky sluţieb spojených s
elektrickou energiou, ktorá zniţuje náklady. To je jadro metódy least cost
planning. - teda nákladovo najpriaznivejšieho energetického plánovania.
 Vďaka plánovaniu minimalizujúcemu náklady bolo dôkladne zamiešané
plánovaním prevádzky elektrárni. Kilowatthodiny museli náhle konkurovať
zvýšenej produktivite vyuţitia energie. Kdekoľvek zákazníci zistili, ţe je
zvýšená efektívnosť, nazývaná tieţ negawatt lacnejšia neţ zvýšená ponuka
megawatt, chcelisamozrejme prejsť na lacnejšiu energiu.
 Ihneď sa vyskytla otázka, kto zákazníkom efektívnosť, ktorá šetrí náklady
predá. Teoreticky to mohli byť inováciam naklonenímalí podnikatelia. í´ale
spočiatku nerozumeli zákazníkom. Naopak energetické podniky síce rozumeli
svojím zákazníkom, ale nemali spočiatku ţiadny záujem na zlepšovaní
efektívnosti. Stáli však pred voľbou, či sa majú sami aktívne zaoberať
predajom negawattov alebo či majú tento trh prenechať nejakým nováčkom,
ktorí by boli podľa zákona oprávnení obchodovať s negawattmi.
Lovins upozorňuje, ţe iba ponuka efektívnej alternatívy k prielomu efektívnosti
nestačí a uvádza následovné moţnosti ako všetko urýchliť:
 aktívnym ovplyvňovaním cien energie a zdrojov,
 ešte radikálnejšou reformou energetiky,
 rozvinutím rozsiahlých trţných nástrojov, napr. zavedením terminovaných
obchodov alebo iných derivátov pre efektívnosť zdrojov.
Koncept negawattov je podľa Lovinsa pouţiteľný aj pre iné zdroje a ako príklad
uvádza zdroj vodu a jej zodpovedajúce negalitre vody.
V Správe Rímskemu klubu Faktor štyri Amory Lovins, L.Hunter Lovinsová a Ernst
Ulrich von Weiszäcker pojednávajú o zoštyrnásobení produktivity zdrojov. Uvádzajú,
ţe z jedného barelu ropy alebo jednej tony surovín chcú zśkať štvornásobný
prospech. Tak môţu prospech zdvojnásobiť a zároveň zníţiť spotrebu prírodných
zdrojov na polovicu. Uvádzajú tu tieţ päťdesiať príkladov realizácie myšlienky faktoru
štyri na konkrétnych príkladoch.
Nová ekonómia Pata Conatyho
Pat Conaty je britský ekonóm. Je predstaviteľom novej ekonómie. Narodil sa
v Kalifornii, ale ţije vo Veľkej Británii. Zaujíma sa o alternatívne prístupy v ekonómii.
Aktívne spolupracuje s organizáciou New Economic Foundation a je riaditeľom
birminghamskej finančnej organizácie Birmingham Settlement, zameranej na
sociálne investície.
Nová alebo ekologická ekonómia sa podľa Conatyho odlišuje od ekonómie
ţivotného prostredia v základných východiskách. Ekonómia ţivotného prostredia sa
podľa Conatyho obmedzuje na to, ţe sa snaţí do ceny tovaru započítať škody, ktoré
výrobok spôsobuje ţivotnému prostrediu, takţe cena vzrastie a tomuto sa hovorí
internalizácia externalít alebo vonkajších nákladov. Nová ekonómia sa snaţí vrátiť do
ekonómie hodnoty. Conaty uvádza, ţe nová ekonómia vychádza z toho, ţe tým
najdôleţitejším hodnotám, ako je čistý vzduch alebo zmysluplná práca, nemoţno
pripevniť nálepku s cenou.
Podľa Conatyho tradičná ekonómia predpokladá, ţe stále väčšia produkcia čiţe
ekonomický rast sú vţdy priaznivé. Pritom stále väčšia produkcia okrem iného
znamená, ţe vyrábame stále viac zbytočných vecí, ktoré vydrţia stále menej. Oprava
sa nevypláca, vypláca sa vyhodiť ich a kúpiť iné. Jedným z dôsledkov takéhoto
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prístupu je to, ţe mnoţstvo ľudí vo výrobe vykonáva nudnú, opakujúcu sa a vlastne
zbytočnú prácu, pričom tradičná ekonómia to nevníma ako problém. Nová ekonómia,
ktorá vychádza z toho, ţe zmysluplná práca je pre človeka dôleţitá, to ako problém
vníma a chce tento problém ekonomickými prostriedkami riešiť.
Na presadzovanie myšlienok novej ekonómie vznikla Nadácia pre novú ekonómiu New Economics Foundation /NEF/, ako nezisková organizácia, ktorá bola zaloţená
v roku 1983 a ktorú zaloţili ľudia organizujúci alternatívny ekonomický summit - The
Other Economic Summit /TOES/, ktorý vznikol takisto v roku 1983 ako protiváha
ekonomickému summitu siedmich najbohatších krajín sveta.
Nadácia pre novú ekonómiu podľa Conatyho presadzuje víziu načrtnutú Ernstom F.
Schumacherom, víziu ekonomiky zaloţenej na subsidiarite, decentralizácii a na
úspornom vyuţívaní prírodných zdrojov. NEF vypracovala alternatívne ekonomické
indikátory - ukazovatele kvality ţivota a orientácie spoločnosti, ktoré by mali časom
nahradiť doteraz všeobecne vyuţívaný, celkom jednorozmerný hrubý národný alebo
domáci produkt. Ďalším projektom NEF je spracovanie metodiky sociálneho auditu.
Conaty uvádza, ţe sociálny audit na rozdiel od beţného auditu, ktorý sa zameriava
iba na finančný rozmer fungovania firmy, postihuje celú škálu vzťahov firmy k zamestnancom, k zákazníkom, k dodávateľom, k obci, kde firma sídli a k prírode.
Pýta sa napríklad ako sa zamestnancom vo firme pracuje, ako firma ovplyvňuje svoje
okolie, ako zaťaţuje prostredie, ako spolupracuje s dodávateľmi, ako ju vnímajú
zákazníci. Organizácia tak môţe sama o sebe zistiť, či a nakoľko prispieva k ochrane
prírody a k sociálnemu bohatstvu - ako je pre spoločnosť uţitočná. Podľa výsledkov
auditu potom môţe sama zmeniť svoje správanie tak, aby bola uţitočnejšia.
NEF sa zaoberá taktieţ vývojom a fungovaním alternatívnych finančných
organizácii, ktoré sú zamerané na sociálne investície. Conaty uvádza, ţe alternatívne
finančné organizácie vznikli v mnohých prípadoch ako reakcie na častú situáciu, kedy
sa z chudobných vidieckých alebo vnútromestských oblastí normálne peňaţné
ústavy stiahli, pretoţe usúdili, ţe sa im nevyplatí tu ďalej fungovať, čo malo rad
následkov. V prvom rade sa miestní ľudia nemali kde poistiť, nemali kde si uloţiť a
poţičiať peniaze a často sa potom dostávali do rúk neserióznych úţerníkov. ďalej bol
odchod bánk signálom pre veľké firmy a pre stredné vrstvy, ktoré takisto rýchlo
vypratali pole a nastal začarovaný kruh, s úpadkom malých firiem, poklesom daní a
vysokou nezamestnanosťou.
Conaty uvádza, ţe napríklad v Londýne alebo v Birminghame je v niektorých
veľkých štvrtiach nezamestnanosť viac ako 50 % a celé oblasti Západného Škótska
alebo Írska majú nezamestnanosť vyššiu ako 40 %. Conaty sa odvoláva na svojho
kolegu, ktorý o západnej Európe hovorí ako o ementáli, čiţe je plý dier, čo sú tie
miesta, kde ekonomický systém jednoducho nefunguje a miest funkčnej ekonomiky
je tam diera.
Conaty uvádza, ţe s tým ako upadá oficiálny ekonomický systém, vznikajú zdola,
s minimálnou podporou zhora, stovky organizácií, medzi ktoré patria napr.
druţstevné záloţne - credit unions, ktorých členmi sú väčšinou ľudia s nízkymi
príjmami, ktorí v nich sporia, poţičiavajú si od nich a zároveň ich riadia ako
dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Tieto druţstevné záloţne poskytujú pôţičky na
menšie výdaje. Ďalším príkladom alternatívnych finančných organizácii sú community
development loan funds, ktoré poţičiavajú peniaze na stavbu domov a community
development trusts, ktoré sa zameriavajú na podporu drobných podnikateľov
v úpadkových oblastiach. Conaty uvádza, ţe cieľom alternatívnych finančných
organizácií nie je na prvom mieste zisk, ale uspokojovanie miestnych sociálnych
potrieb, čo je podstatou sociálneho investovania. Conaty tieţ uvádza etické
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investovanie, ktoré je zaloţené na tom, ţe rastie počet ľudí, ktorí chcú vedieť ako
peňaţný ústav s ich peniazmi naloţí a chcú investovať do niečoho zmysluplného.
Keď napr. vedia, ţe ich peniaze pomohli opraviť školu, sú radi a uspokoja sa aj
s niţšími úrokmi.
Conaty uvádza tieţ príklady iniciatív zhora, ktoré by mohli čeliť sociálnemu
rozkladu a ekologickým problémom. Ako príklad uvádza napr. to, ţe v USA miestne
nevládne organizácie presadili zákon, ktorý ukladá miestnym pobočkám bánk
investovať časť peňazí, ktoré do banky uloţili miestni ľudia opäť na tomto mieste.
Ďalším opatrením, ktoré by pomohlo zlepšiť sociálnu situáciu, by bol podľa Conatyho
tzv. základný alebo občiansky príjem, čo znamená, ţe kaţdý dospelý občan by
dostával od štátu určitú mesačnú čiastku a k tej by si mohol zarobiť čokoľvek naviac,
bez toho aby o túto čiastku prišiel.
Podľa Conatyho by to vyriešilo situáciu, keď je veľká časť populácie udrţiavaná
v umelej nečinnosti, pretoţe nezamestnaný príde o podporu, ak si zarobí čokoľvek
naviac. Conaty uvádza, ţe takýto krok by podporila ekologická daňová reforma, ktorá
by daňovú záťaţ presunula zo zdanenia práce na zdanenie plytvania, či uţ plytvania
energiou alebo materiálom. Zvýhodnilo by sa tak vyuţitie ľudskej energie, ktorú
nevyuţívame dostatočne, a znevýhodnilo vyuţívanie prírody, ktorú vyuţívame
nadmerne. Takto pozmenený daňový systém by podľa Conatyho prispieval k väčšej
zamestnanosti, k niţšiemu tlaku na prírodu a zároveň by prispel k moţnosti vyplácať
kaţdému občanovi základný príjem.
Zelená ekonómia Sary Parkinovej
Sara Parkinová je britská environmentalistka a ekonómka. Je predstaviteľkou
zelenej politiky a novej ekonómie. Je autorkou viacerých kníh zaoberajúcich sa
problémami zelenej politiky, zelených hnutí, novou ekonómiou a ţivotným
prostredím. Sara Parkinová spolupracuje s New Economic Foundation a prednáša na
Schumacher College. Vydala knihy Green Parties (1989), Green Light on Europe
(1991), Green Future. Agenda for the 21st Century (1991) a Life and Death of Petra
Kelly (1994).
Sara Parkinová vo svojej knihe Zelená budúcnosť navrhla Agendu pre 21.storočie,
ktorá by mala viesť k transformácii ekonomického a spoločenského systému smerom
k systému fungujúcemu v súlade s prírodou. Vychádza pritom z teórií GeorgescuRoegena, Schumacher a ďalších zelených mysliteľov. Jej Agenda pre 21.storočie
zahŕňa následovné kroky:
Urobiť historický kompromis medzi bohatými a chudobnými. Súčasťou tohoto
historického kompromisu by malo byť:
Uznanie všetkých krajín, ţe /ako druh/ ţijeme nad moţnosti našej planéty.
Uznanie bohatých krajín, ţe musia zastaviť svoj rozvoj, ktorý sa tu definuje ako
spotreba energie a surovín.
Uznanie chudobných krajín, ţe nemôţu sledovať tie isté vzory rozvoja ako krajiny
bohaté, a to v spotrebe energie a surovín.
Splácanie bohatými krajinami niečoho z toho, čo dlhujú chudobným krajinám.
Znovu definovať pojem bezpečnosť ako počet spoločenstiev, schopných uspokojiť
svoje potreby čo najbliţšie k miestu, kde ţijú.
Prejsť na ekologický ekonomický systém.
Presunúť stratégie pouţívania energie z Veku fosíleneho paliva do Solárneho
veku.
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Divočinu rozširovať, nie vytláčať.
Integrovať ekológiu človeka a ekológiu prírody.
Sara Parkinová navrhuje nahradiť súčasný spotrebiteľský ekonomický model, ktorý
je lineárny a neudrţateľný, zeleným ekonomickým modelom, ktorý by bol cyklickým a
udrţateľným. Ako základné východisko pri vytvorení tohoto modelu pouţila
ekonomickú teóriu Nicholasa Georgescu-Roegena. Vychádza z pôsobenia druhého
zákona termodynamiky. Podľa tohoto zákona ak do systému vstupuje energia, musia
v ňom vznikať nejaké straty, musí vznikať odpad. To je termodynamický zákon, ktorý
sa podľa Sary Parkinovej nedá obísť.
Sara Parkinová upozorňuje, ţe ekonomika ako je postavená dnes, ignoruje tieto
vedecké princípy a má také spôsoby merania úspechu, ktoré sledujú len jediný
článok reťazca - produkt. Podľa toho potom ekonomika funguje lepšie ak produkuje
viac, a funguje horšie ak produkuje menej. Parkinová uvádza, ţe konvenčným
spôsobom zlepšenia ekonomiky je zvýšenie výsledného produktu, čo ale znamená
vloţiť viacej energie a surovín na vstupe a nevyhnutne získať viacej odpadu a
znečistenia na výstupe. Sara Parkinová charakterizuje súčasný spotrebiteľský
ekonomický model ako lineárny a neudrţateľný, ktorý je zameraný na maximum
produkcie, čo znamená maximálne vstupy energie a materiálov a maximálnu
produkciu odpadov a znečistenia.
Úćastníci tohoto systému aby uspeli, musia tohoto všetkého robiť viac. ľudská
spokojnosť a blahobyt je potom meraná mnoţstvom vyrobeného produktu, pričom
rast výroby zabezpečuje osobné blaho. Hlavným ukazovateľom je hrubý národný
produkt a účastníci aby boli úspešní musia externalizovať čo najviac nákladov. Celý
systém potom smeruje k čo najväčšiemu moţnému trhu, čo znamená globalizáciu,je
charakterizovaný centralizovanou, vysokoautomatizovanou výrobou, náročnou na
spotrebu energie a zamestnáva jednoduchú alebo nízkokvalifikovanú pracovnú silu.
Zelený ekonomický model, ktorý by mal nahradiť spotrebiteľský ekonomický model,
je podľa Sary Parkinovej cyklický a udrţateľný a je charakteristický maximálnym
vyuţitím energie a surovín, čo je potom spojené s minimalizáciou odpadov a
znečistenia. Účastníci tohoto systému aby uspeli musia tohoto všetkého robiť viac,
čiţe musia viac zuţitkovávať energie a suroviny, ktoré pouţívajú. Ľudská spokojnosť
a blahobyt sú potom merané kvalitou ţivota.Namiesto ukazovateľa HDP je
navrhovaný kôš ekonomických, sociálnych a environmentálnych ukazovateľov.
Účastníci aby boli efektívnejší musia internalizovať čo najviac nákladov. Dynamika
celého systému smeruje k najmenšiemu trhu čiţe lokalizácii a sytém je
charakterizovaný ako rozmanitá miestna výroba zaloţená na ľudskej práci s nízkymi
nárokmi na spotrebu energie a vyuţívaním pracovnej sily s pruţnou kvalifikáciou.
Sara Parkinová tvrdí, ţe súčasné ekologické problémy sú predovšetkým
ekonomickými problémami, a teda ak chceme hovoriť o ekologických problémoch, o
problémoch ţivotného prostredia, musíme hovoriť o ekonomických problémoch.
Príroda podľanej veľmi dobre pozná zásady trvalej udrţateľnosti a zásady akejkoľvek
ekologickej rovnováhy. Príroda vie, čo má robiť, aby sa zachovala a obnovovala. To,
čo zlyháva sme predovšetkým my a naša ekonomika tvrdí Sara Parkinová a dodáva,
ţe ak chceme niečo urobiť, nebude to zmena prírody, ale musíme zmeniť naše
spoločenské usporiadanie a našu ekonomiku.
Nová ekonómia Jamesa Robertsona
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James Robertson je britský ekonóm. Je predstaviteľom novej ekonómie.
Vyštudoval filozofiu a históriu na Oxforde. Pracoval vo vládnych úradoch
a v bankovníctve. Zaloţil a riadil Inter-Bank Research Organization.
Od roku 1974 pôsobí ako nezávislý publicista a výskumník. Spolupracuje s The
New Economics Foundation. V rokoch 1975 aţ 2000 vydával so svojou manţelkou
Alison Pritchard časopis Tutning Point neskoršie Turning Point 2000, vychádzajúci
dvakrát ročne. Pomohol zaloţiť the Other Economic Summit (TOES) a The New
Economic Foundation.
James Robertson publikoval knihy Profit or People ? The New Social Role of
Money (1978) 200, Power, Money and Sex. Toward a New Social Balance (1978) 201,
The Sane Alternative. A Choices of Futures. (1983) 202, Future Work. Jobs, selfemployment and leisure after the industrial age (1985) 203, Future Wealth. A New
Economics for the 21st Century (1990) 204, Benefits and Taxes. A Radical Strategy
(1994) 205, Transforming Economic Life. A Millennial Challenge (1998), Beyond the
Dependency Culture. People, Power a Responsibility in the 21st Century (1998) 206,
The Transformation of Economic Life (1998) 207, A New Economics of Sustainable
Development. A Briefing for Policymakers (1997) 208, Creating New Money.
A Monetary Reform for the Information Age (2000) 209 spolu s profesorom Josephom
Huberom.
Robertson navrhol rôzne stratégie pre vytvorenie ekologickejšej ekonomiky.
Navrhol daňovú reformu, ktorá by nahradila doterajšie dane zo mzdy, zo zisku
a z pridanej hodnoty zdanením vlastníctva pôdy, spotreby energie a ďalších
prírodných zdrojov.
Súčasťou jeho návrhov je aj vytvorenie občianského príjmu – citizen´s income
alebo basic income. Občianský príjem by nahradil, zjednodušil a rozšíril škálu uţ
dnes ecistujúcich štátnych príspevkov. Nahradil by príspevky na deti a starobné
dôchodky. Podstatný rozdiel oproti súčasnosti by bol v tom, ţe okrem detí
a dôchodcov by na štátny príspevok mala nárok aj skupina uprostred – dospelí v tzv.
produktívnom veku. Zároveň by sa zrušila väčšina ostatných štátnych príspevkov
občanom, najmä však príspevok v nezamestnanosti.
Podľa Robertsona by zavedenie občianského príjmu malo celý rad výhod. Odpadlo
by napríklad fdnešné adminstratívne náročné a poniţujúce overovanie príjmov, kedy
príjemca štátneho príspevku v nezamestnanosti musí dokazovať, ţe nemá ţiadne
finančné zdroje, vrátane prípadných ušetrených peňazí.
Robertson tvrdí, ţe zavedenie občianského príjmu by tieţ vyriešilo problém tzv.
pasce chudoby – poverty trap. Je to paradox, keď mnoho ľudí nepracuje a ostáva
závislými na podpore, pretoţe by sa ich príjmy po nástupe do práce de facto zníţili.
Občianský príjem by ľuďom umoţnil zaćať zarábať peniaze, bez toho aby ich celkové
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príjmy klesli. Robertson tvrdí, ţe by im tieţ umoţnil zaoberať sa neplatenou prácou –
výchovou detí, prácou v rámci spoločenstva.
Podľa Robertsona skutočnosť, ţe kaţdý by mal zaručený určitý minimálny príjem
od štátu, by naviac viedla k väčšej nezávislosti zamestnancov, k väčśej moţnosti
vyjednávať so zamestnávateľom. Tí, ktorí robia nepríjemnú, ťaţkú, špinavú prácu, by
tak moţno mali väčśiu šancu presadiť mzdu, ktorá by takúto nepríjemnú prácu
spravodlivejšie ohodnotila.
Robertson tvrdí, ţe na druhej strane by moţno mzdy ako celok išli oproti dnešku
o niečo málo dole, pretoţe ľudia by uţ nejaké peniaze mali, mali by určitý základ,
a v mnohých prípadoch by moţno boli ochotni pracovať za menej peňazí, ako
doteraz. Niţšie mzdy by viedli jednak k niţśiej nezamestnanosti, jednak k väčśej
moţnosti konkurencie na medzinárodných trhoch.
Podľa Robertsona peniaze na preplácanie občianského príjmu treba hľadať
v zdaňení pôdy, zdanení spotreby prírodných zdrojov a ďalśích typov ekologických
daní ako sú daň zo znečisťovania, poplatky za pouţívanie aut v mestách a podobne.
Robertson uvádza, ţe tu nejde iba o to, ţe sa takto zníţia ekologicky neţiadúce
aktivity, ţe sa podporia úspory energie a vyuţívanie obnoviteľných zdrojov, i keď to je
samozrejme dôleţitý aspekt. Podľa neho v kombinácii s občianským príjmom sa tu
rysujú základy novej spoločenskej zmluvy. Podstatou tejto spoločenskej zmluvy je to,
ţe ti, ktorí vyuźívajú spoločné, obecné zdroje, ako je pôda, energia či schopnosť
atmosféry absorbovať znečistenie, by mali za totovyuţívanie platiť ostatným.
Podľa Robertsona ekologické dane by nahradili daň z príjmu, daň z pridanej
hodnoty a daň zo zisku. Tieto dane by boli zrušené. Zamestnávať ľudí by sa začalo
viac vyplácať, ale pouţívanie energie a znečisťovanie by vyšlo drahšie ako doteraz.
Niektoré podniky by boli vo výhode, iné, pokiaľ by hodne znečisťovali či
spotrebovávali veľa energie, by boli znevýhodnené.
Robertson je toho názoru, ţe takáto radikálna zmena by sa nemohla zaviesť z roka
na rok, ale bolo by potrebné prechodné obdobie asi pätnásť rokov.
Robertson tvrdí, ţe súčasný daňový systém je absurdný. Ľudia platia dane z toho,
čo urobili uţitočné, z hodnôt, ktoré vytvorili. Mali by platiť dane z hodnôt, ktoré
spotrebovali, a to sú najmä hodnoty prírodné. Nový daňový systém by podporoval
podnikavosť, ekologické chovanie i zamestnanosť. Pôsobil by teda synergisticky:
riešil by niekoľko problémov naraz.
Ilúzia rastu Richarda Douthwaita
Richard Douthwaite (1942) je britský novinár a ekonóm. Je predstaviteľom novej
ekonómie. Zastával tieţ funkciu vládneho ekonóma v britskej karibskej kolónii
Montserrat. Od roku 1974 ţije v Írsku. Vydal knihy The Growth Illusion (1992)210,
Short Circuit (1996)211 a The Ecology of Money212.
V knihe The Growth Illusion Douthwaite spochybňuje pozitívne dôsledky
ekonomického rastu vo Veľkej Británii v rokoch 1955-1988. V knihe Short Circuit
popisuje fungujúce systémy lokálnych ekonomík, ktoré vytvárajú funkčnú alternatívu
k ekonomickej globalizácii. Richard Douthwaite uvádza, ţe ekonomický rast alebo
rast hrubého domáceho produktu je kaţdoročný prírastok celkového objemu tovarov
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a sluţieb, ktoré daná spoločnosť vyprodukuje a tvrdí, ţe je všeobecne rozšírenou
ilúziou predstava, ţe tento prírastok musí nutne znamenať zlepšenie podmienok pre
ţivot. Podľa neho, naopak ekonomický rast môţe viesť k zhoršeniu situácie
normálnych ľudí, keď tovary a sluţby, ktoré v rámci ekonomického rastu vznikajú,
stále častejšie sa pouţívajú iba na to, aby systém vôbec fungoval.
Douthwaite tvrdí, ţe skutočnosť, ţe je moderná ekonomika komplexná, spôsobil
ekonomický rast a tie príjmy naviac, ktoré z nej plynú, spotrebuje z veľkej časti na
svoju údrţbu a obyčajný človek tým nebohatne, ale práve naopak dokonca
chudobnie. Ako príklad uvádza Veľkú Britániu v rokoch 1955 aţ 1988, keď sa hrubý
národný produkt na osobu zdvojnásobil, ale veľká časť z tohoto rastu sa vloţila do
oblastí ako stavba diaľníc, letísk, zvýšenie objemu cestnej prepravy, rozšírenie
obalovej techniky, reklama, centralizácia výroby. Douthwaite tvrdí, ţe prírastky v HDP
vlastne financovali zmenu spôsobu fungovania ekonomiky, paradoxne smerom
k niţšej efektívnosti.
Douthwaite uvádza, ţe bilancia uvedeného obdobia je veľmi problematická,
pretoţe na jednej strane došlo k zlepšeniu bývania a vzrástol podiel univerzitného
vzdelania u mladých ľudí, zvýšila sa výroba aut a televízorov, ale na druhej strane sa
osemnásobne zvýšila zločinnosť, desaťnásobne bvzrástla nezamestnanosť, prudko
vzrástol počet rozvodov a chorôb ako je detská astma. Douthwaite v súvislosti
s ekonomickým rastom povaţuje za znepokojivé, ţe ide o vzostup v niekoľkých málo
odvetviach zameraných na export a aj keď v Írsku vznikajú nové továrne, tie sú
väčšinou vlastnene nadnárodnými firmami a veľká časť príjmov odchádza do
zahraničia. Je to spojená s ďalšou nevýhodou nerovnomerného geografického
rozdelenia, keď oblasti ekonomického rozvoja sa sústreďujú okolo veľkých miest,
kam sa ľudia sťahujú za prácou, čo má negatívne dôsledky ako vyľudňovanie vidieku
a prudké zvýšenie cien nehnuteľnosti v industriálne príťaţlivých oblastiach.
S ekonomickým rastom sa podľa Douthwaita takisto roztvárajú noţnice medzi
chudobnými a bohatými, čo je podľa neho znepokojivý trend.
Douthwaite tvrdí, ţe sa nedá povedať, ţe by kaţdý ekonomický rast bol a priori zlý,
čo by bolo rovnaké zjednodušenie ako prevládajúca mienka, ţe ekonomický rast je
vţdy dobrý. Zlé je podľa neho to, ţe sa nám ekonomický rast vymkol spod kontroly,
čo znamená, ţe je nutný, pretoţe naša ekonomika je naň nastavená a systém tak
jednoducho funguje.
Douthwaite povaţuje za negatívnu tieţ skutočnosť, ţe ekonomická teória sa pri
posudzovaní prospešnosti podniku stále sústreďuje iba na zisk pre majiteľa, a to
výhradne v peňaţnej podobe, pričom platí, ţe jeho výška vôbec nemusí vypovedať o
zisku pre spoločnosť. Douthwaite poukazuje na to, ţe môţe ísť o podnik, ktorého
výroba má negatívny vplyv na prírodu i na zamestnanosť v širšom regióne, ako je
tomu napríklad v prípade supermarketov, ktoré môţu spôsobiť krach malých
obchodov i výrobcov potravín v okolí. Dothwait tvrdí, ţe sa musíme naučiť hľadať
rovnováhu medzi ziskom pre podnikateľa tzv. ekonomickým hľadiskom a ziskom pre
spoločnosť.
Douthwaite tieţ kritizuje svetový ekonomický systém, ktorý vychádza z princípu,
ktorý je v skutočnosti podľa neho neobhájiteľný, a to, ţe najvyšśím dobrom pre
všetkých je čo najväčší výnos z kapitálu podnikateľa a systém preto umoţňuje
podnikateľom, aby svoje peniaze investovali kdekoľvek na svete. Douthwaite v tejto
súvislosti uvádza, ţe sa nesmieme diviť, ţe podnikatelia investujú v krajinách, kde je
pracovná sila lacnejšia a sociálne a ekologické normy mäkšie a tieţ, ţe zavádzajú do
výroby také technológie, ktoré im zabezpečia vyšśí výnos z kapitálu, ale zamestnajú
menej ľudí. Douthwaite tvrdí, ţe to znamená, ţe príjmy majiteľov sú tak vlastne na
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úkor príjmov bývalých zamestnancov. Tvrdí tieţ, ţe sa šplháme po eskalátore, ktorý
ide smerom dole, čo znamená, ţe ekonomika dnes musí rásť tempom 3% ročne, iba
aby nahradila pracovné miesta, ktoré sa strácajú procesom automatizácie a
zniţovaním výrobných nákladov, čo tieţ znamená, ţe liek na chorobu je zároveň jej
príčinou.
Douthwaite charakterizuje súčasný globálny ekonomický systém ako nestabilný,
ktorý vedie ku koncentrácii ekonomickej moci do neustále uţśích kruhov a, ktorý
naviac nie je schopný poskytnúť pracovné uplatnenie neustále väčśiemu počtu
svojích občanov. Douthwaite upozorňuje, ţe si treba v tejto súvislosti uvedomiť, ţe
v dnešnom svete sa rozšírila veľmi nepriama a komplikovaná ekonomická stratégia,
a to, ţe kaţdá krajina sa snaţí vyrobiť čo najlacnejšie obmedzené mnoţstvo tovaru,
to predať vo svete, opäť čo najlacnejšie, čo do určitej doby a miery bolo podľa
Douthwaita skutočne výhodné. Dnes ale podľa neho začína byť rad krajín i regiónov
vinou svojej nadmernej špecializácie príliš závislý na dodávkach zvonku, a to aj
v takých kľúčových oblastiach, ako sú potraviny a energia a neustále sa zvyšuje
medzinárodný obchod so vśetkými negatívnymi ekologickými dôsledkami, pričom
miestné zdroje ostávajú leţa´t ladom a miestní ľudia nemajú prácu.
Douthwaite ako alternatívu k tomuto systému navrhuje namiesto klasickej stratégie
špecializovať sa na to, čo vieme najlepšie, hľadať cesty, ako uspokojovať miestne
potreby najmä. tie kľúčové, ako sú jedlo, odev a energia, z miestných zdrojov.
V takomto prípade by podľa neho miestne ceny nesmeli byť určujúcim kritériom a
potom by bolo moţné vyrábať či pestovať pre vlastnú potrebu omnoho širší rozsah
produktov ako dnes. Podľa Douthwaita by bolo ideálne, keby túto stratégiu zvolili
jednotlivé vlády, ktoré majú rad organizačných, daňových a legislatívnych moţností,
ale keďţe v súčasnosti neexistuje ţiadna takáto vláda, ktorá by podobnú stratégiu
chcela presadzovať, je podľa neho priechodnejšie začať na miestnej alebo oblastnej
úrovni.
Douthwaite uvádza vo svojej knihe Short Circuit rad príkladov, kde sa vyviazanie
z globálnej ekonomiky a podpora ekonomiky lokálnej úspešne aspoň čiastočne darí.
Douthwaite uvádza, ţe v Európe, USA, Austrálii a ďalších krajinách existujú tisíce
takýchto iniciatív, ktoré vychádzajú zdola. Ako príklad uvádza v oblasti
poľnohospodárstva priamy predaj farmárskych produktov spotrebiteľom, čo funguje
tak, ţe sa okolo poľnohospodára alebo majiteľa zeleninovej záhrady sústredí skupina
ľudí, ktorá jeho produkty odoberá priamo, bez sprostredkovania systému distribúcie,
ktorý zahrňuje zloţité balenie, propagáciu, dopravu na veľké vzdialenosti, kým sa
dostane k spotrebiteľovi. Douthwaite tvrdí, ţe takto sú zvýhodnení všetci: farmár,
ktorý má odbyt pre svoje výrobky, spotrebiteľ, ktorý má zdravú a lacnú zeleninu a tieţ
aj príroda, jednak priamo, pretoţe farmár pestuje viacej druhov plodín a menej
chemicky hnojí a tieţ aj nepriamo, pretoţe nie je zaťaţená dôsledkami zloţitého
distribučného mechanizmu. Dothwaite tvrdí, ţe to je príklad ekonomickej skratky, keď
sa skupina vyviazala zo systému, ktorý je z hľadiska ľudí aj prírody neefektívny, čo je
spojené tieţ s pozitívnym psychologickým efektom, obmedzením pocitu závislosti na
veľmi nestabilnom a krehkom systéme.
Douthwaite ako príklad uvádza tieţ lokálne obchodné výmenné systémy a lokálne
bankovné systémy. Tvrdí, ţe pokiaľ chceme miestnu ekonomiku posilníť a pokiaľ
chceme viacej peňaţných transakcií na mieste a medzi susedmi, potom potrebujeme
vlastnú peňaţnú zasobu a vlastný lokálny bankový systém.
Douthwait uvádza, ţe v Európe sú veľmi rozšírené sytémy LETS / Lokal Exchange
Trade Systems/, ktoré umoţňujú skupinám ľudí vzájomnú výmenu pomocou vlastnej
menovej jednotky, ktorú si sami vymyslia a pomenujú. Vypracujú si potom zoznam
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sluţieb, ktoré sú ostatným v rámci systému ochotní poskytovať a začnú obchodovať,
pričom peniaze si väčšionou netlačia, ale spoliehajú sa na systém šekov, Takţe majú
aj svojho bankára, ktorý na základe zaslaných šekov zapisuje príjmy a výdaje na účty
jednotlivých členov. Dothwaite uvádza, ţe takýto systém je výhodný v tom zmysle, ţe
sa prispôsobuje objemu prebiehajúceho obchodu, čiţe keď rastie, rastie aj objem
obiehajúcej meny a keď klesá, klesá automaticky aj mnoţstvo peňazí v obehu a
nemôţe vzniknúť inflácia v rámci systému.
Douthwaite uvádza ako ďalší príklad lokálne bankové systémy, pretoţe miestné
spoločenstvá, ktoré chcú posilniť miestnú ekonomiku, skoro narazia na problém
úveru. Douthwaite uvádza, ţe beţné banky, ktorých jediným cieľom je čo najvyšší
zisk, často investujú do výnosných projektov na druhom konci sveta aj peniaze
miestnych vkladateľov a na pôţIćky pre miestne potreby uţ nezostáva, čo je podľa
neho jeden z najdôleţitejších faktorov úpadku vidieku ale aj niektorých častí veľkých
miest.
Upozorňuje, ţe v tejto súvislosti vznikajú peňaţné ústavy, ktoré majú okrem zisku
ešte iné ciele, ako napríklad investovanie do miestných produktov, ktoré podporia
zamestnanosť, úvery drobným podnikateľom, ktorí pre veľkú banku nie sú zaujímaví,
bezúročné pôţičky osamelým matkám, výhodné pôţičky na obstaranie si bývania a
pod. Ako príklad uvádza Douthwaite druţstevné záloţne / Credit Unions / v Severnej
Amerike, Írsku a Veľkej Británii, ktoré sú obzvlášť rozšírené v USA, kde mali
v polovici 90. rokov 66 miliónov členov. Okrem týchto záloţní podľa Douthwaita
vzniká v poslednej dobe rad ďalśích typov miestných bánk, ktoré sa cielene orientujú
na výhodné úvery pre miestne podnikanie alebo aj pre neziskové organizácie.
Douthwaite chápe vyľudňovanie vidieku za dočasný jav, spôsobený zvýšeným
vyuţívaním poľnohospodárskych vstupov zvonku. Uvádza, ţe ľudskú prácu
v posledných desaťročiach postupne nahradzovali fosilné zdroje energie, stroje a
umelé hnojivá a tí, ktorí takéto postupy zavádzali ako prví, na nich zarobili, postupne
sa však cena poľnohospodárskych výrobkov zniţovala, a na machanizáciu a
chemizáciu musel pristúpiť kaţdý, keď nechcel skrachovať. Klesal počet pracovných
príleţitostí v poľnohospodárstve a ľudia odchádzali do miest a s ich odchodom ďalej
klesali pracovné príleţitosti tých, čo zostali. Dothwaite sa ale domnieva, ţe
v budúcnosti pôjde cena energií dosť prudko dohora, čo by mohlo situáciu na vidieku
podstatne zmeniť v tom smere, ţe po ľudskej práci bude opäť väčší dopyt ako po
fosilných palivách a energeticky náročných postupoch, čo povedie k vyššej
zamestnanosti.
Ithacke hodiny Paula Glovera
Paul Glover je americký aktivista, podnikateľ a ekonóm. Vydal publikácie Ithaca
Power (1988) 213, Hometown Money: How to Enrich Your Community with Local
Currency (1995)214 a Los Angeles: A History of the Future(1982)(2001)215.
V roku 1991 zaviedol lokálnu menu Ithaca Hours – Ithacké hodiny. Ithaca je malé
mesto v blízkosti New Yorku v USA. Základom Ithaca Hours je časopis, vychádzajúci
raz za dva mesiace, v ktorom vychádzajú inzeráty na produkty a sluţby ľudí a firiem
akceptujúcich Ithaca Hours.
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Jedna Ithaca Hour je ekvivalentom 10 amerických dolárov. Predstavuje zhruba
jednu hodinu práce pri minimálnej mzde v tejto oblasti. V systéme Ithaca Hours sú
vydávané bankovky v hodnote dvoch, jednej, pol a štvrť hodiny. Tieto sú vydávané
prostredníctvom inzerentov v novinách. Kaţdý inzerent dostane bankovky v hodnote
4 Ithaca Hours, keď uverejní svoj inzerát.
Komunita Ithaca Hours je obmedzená na oblasť dvadsať míľ okolo centra mesta
Ithaca. Časopis obsahuje asi 1200 poloţiek vrátane 200 firiem. Patria tu miestny
supermarket, tri kiná, trh s poľnohospodárskym tovarom, lekárska starostlivosť,
právnici, obchodní poradcovia a najlepšia reštaurácia. Miestna banka akceptuje účty
v Ithaca Hours. Systém Ithaca Hours riadi Ithacké menové predstavenstvo, ktoré sa
schádza neformálne raz za dva mesiace.
Časové doláre Edgara S. Cahna
Edgar S. Cahn je americký právnik, ekonóm a podnikateľ. Prednáša na univerzite
vo Washington, D.C. v USA. V roku 1986 vypracoval koncepciu Time Dollars –
časových dolárov.
Edgar Cahn publikoval knihy Our Brothers Keeper: The Indian in White America
(1969) 216Time Dollars. The New Currency That Enables American to Turn Their
Hidden Resource – Time – Into Personal Security and Community Renewal (1998)
217
spolu s Jonathanom Rowem, Time Dollars. How to Build Community Through
Social Capital (2000) 218, No More Throw-Away People. The Co-Production
Imperative (2000)219.
Time Dollars boli na začiatku určené pre domovy dôchodcov, školy a sociálne
projekty. Dnes majú čoraz širšie uplatnenie. Daňový úrad USA rozhodol, ţe Time
Dollars nebude zdaňovať.
Základom Time Dollars je poskytovanie hodinového kreditu za hodinovú sluţbu.
Tento kredit môţe byť potom v rámci komunity, pouţívajúcej Time Dollars, vymenený
za inú sluţbu. Dlh sa zasa vyrovnáva poskytnutím sluţby v rámci komunity. Keď
niekto získa kredit, niekto iný automaticky vytvorí dlh.
Time Dollars sú reálnymi peniazmi. Podporujú vytváranie a udrţiavanie sociálneho
kapitálu. Time Dollars je moţné vymieňovať nielen za sluţby, ale tieź za potraviny,
šaty, hypotéky, zdravotné poistenie, počítače a študentské pôţičky.
LETS Michaela Lintona
Michael Linton je vynálezcom LETSystémov. LETS – Local Exchange Trade
System je doplnková lokálna mena, ktorá bola zavedená Michaelom Lintonom
a Davidom Westonom v roku 1983 v údolí riečky Comox v Kanade.
LETS predstavuje systém vzájomných zápočtov v rámci komunity, pričom platby
a transakcie sa robia v LETS spolu s normálnou menou. Pre vzájomné zápočty
vyuţívaný počítač. Je nazývaná aj ako zelené doláre. V súčasnosti funguje niekoľko
stoviek LETS po celom svete vrátane Slovenska.
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Koniec práce Jeremy Rifkina
Jeremy Rifkin (1943) je americkým vedcom, publicistom, environmentalistom,
ekonómom a politológom. Narodil sa v roku 1943. Je predstaviteľom novej ekonómie.
Titul z ekonómie získal na Wharton School of Finance and Commerce na
University of Pensylvania v USA. Titul z medzinárodných vzťahov získal na Fletcher
School of Law and Diplomacy na Tufts University v USA. Je zakladateľom a
súčasným prezidentom Foundation on Economic Trends vo Washingtone, D.C. Je
autorom šestnástich kníh pojednávajúcich o dopadoch technologických zmien na
ekonomiku, pracovnú silu, spoločnosť a ţivotné prostredie.
Vydal knihy ako Who Should Play God ? (1977)220 s Tedom Howardom, Emerging
Order. God in the Age of Scarcity (1979)221 s Tedom Howardom, Entropy. A New
World View (1980)222, Algeny. A study of biotechnology and its potential effect on
society (1983)223 s Nicanorom Perlasom, Declaration of Heretic (1985)224, Time
Wars. The Primary Conflict in Human History (1987)225, Biosphere Politics. A New
Consciousness for a New Century (1991)226, Voting Green. Your Complete
Environmental Guide to Making Poltical Choices in the 90´s (1992)227 s Carol
Grunewald Rifkinovou, Beyond Beef. The Rise and Fall of the Cattle Culture
(1992)228, The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of
the Post-Market Era (1995)229, Biotech Century. Harnessing the Gene and Remaking
the World (1998)230, The Age of Access. The New Culture of Hypercapitalism, Where
all of Life is a Paid-For Experience (2000)231, Hydrogen Economy. The Creation of
the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth (2002)232.
Jeremy Rifkin v knihe Koniec práce sa zaoberá problémami, ktoré vznikajú v
ekonomike v súvislosti s prechodom k informačnej spoločnosti. Rifkin vychádza zo
skutočnosti, ţe ţijeme v období základnej premeny a od základov sa mení spôsob
nášho podnikania a spôsob organizácie práce. Podľa jeho odhadu
v nadchádzajúcich päťdesiatich rokoch opustíme éru industriálnej spoločnosti a
vstúpime do éry informačnej spoločnosti.
Uvádza, ţe uţ dnes nahradzujú dokonalé počítače, telekomunikačné technológie a
roboty ľudskú pracovnú silu v celých odvetviach a v priebehu ďalších 25 rokov úplne
zmiznú robotníci v montérkach, pričom uţ dnes sú v USA aj v iných krajinách
továrne, ktoré sa bez robotníkov zaobídu. Taktieţ v oblasti sluţieb sa prepúšťa po
celom svete a krok za krokom sa komplexne likvidujú celé stupne manaţmentu a
infraštruktúry, podniky sa komplexne reštrukturalizujú a prispôsobujú digitálnej
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technológii a v tomto procese prichádzajú o prácu desiatky miliónov ľudí.
Rifkin uvádza, ţe základný rozdiel medzi industriálnou a informačnou spoločnosťou
je ten, ţe priemysel spočíva na masovej práci a informačný systém sa opiera o
vysoko vzdelaných špecialistov, ktorí sami určujú ciele svojej tímovej činnosti.
Upozorňuje, ţe politici sa v tejto súvislosti nezaoberajú najzávaţnejšími otázkami,
ako čo robiť s neustále rastúcim počtom nezamestnaných, ktorých nový informačný
vek uţ nebude potrebovať a ako rozvinúť diskusiu o najlepšom moţnom vyuţití
dramaticky rastúcej produktivity práce tak, aby v novej ekonomickej ére mal svoje
miesto kaţdý a nielen úzky okruh privilegovaných.
Rifkin upozorňuje, ţe v posledných storočiach sme prácu definovali príliš úzko, a to
ako schopnosť jednotlivca predávať svoju pracovnú silu na trhu a náš cit pre
sebahodnotenie a naša identita boli viazané na schopnosť získavať za peniaze,
nadobudnuté predajom pracovnej sily, výrobky pre vlastný spotrebu. Problémom
potom podľa Rifkina bude to, čo urobíme, keď práce stoviek miliónov uţ nebude
treba, keď ju razantný pokrok informačnej technológie ako produktívny faktor vyradí.
Rifkin tvrdí, ţe zatiaľ čo industriálna éra urobila koniec práci otrockej, informačná éra
by mohla skoncovať s prácou námedznou.
Bezpodmienečne musíme preto podľa Rifkina pojem práce znovu premyslieť a
zodpovedať otázku aké alternatívne formy práce sú moţné, aby sa pre budúce
generácie vytvoril rámec príjmov, nutných pre uspokojovanie ţivotných potrieb. V
nastupujúcom storočí budeme vedieť vyrábať so stále menším počtom pracovných
síl stále väčšie mnoţstvo tovarov a sluţieb a s rýchlym pokrokom techniky a
technológie pritom dokáţe potrebný vzostup produktivity a produkcie zaistiť veľmi
malý počet analytikov, ktorí budú obsluhovať veľmi sofistikované stroje. Rifkin tu ako
príklad uvádza americké poľnohospodárstvo, v ktorom pred 120 rokmi pracovala
väčšina Američanov, ale dnes je to niečo iba medzi 3 aţ 5 percentami, pričom so
svojím strojovým vybavením, chemickými a biologickými prostriedkami dokáţu
vyrobiť viac, ako sa dá v USA spotrebovať.
Rifkin upozorňuje, ţe politici nikde na svete nie sú pripravení a ani nevedia riešiť
problematiku rastúcej nezamestnanosti. Uvádza, ţe títo politici väčšinou tvrdia, ţe na
zvládnutie zamestnanosti stačí rekvalifikácia, ţe stačí absolvovať krátky
rekvalifikačný kurz, zvýšiť úroveň robotníckej práce, rozšíriť záchrannú sociálnu sieť
a tým zvýšiť konkurenčnú schopnosť národného hospodárstva.
Rifkin však tvrdí, ţe ide o niečo omnoho zloţitejšie. Navrhuje, aby sme od
informačnej spoločnosti očakávali to isté ako od spoločnosti industriálnej, a to kratšiu
pracovnú dobu, vyššie mzdy, viac voľného času, pričom tieţ navrhuje aby sa do roku
2005 v celosvetovom meradle skrátil pracovný týţdeň na 30 hodín a potom na 20
hodín.
Rifkin tvrdí, ţe keďţe nové technológie racionalizujú prácu, máme iba dve
moţnosti, a to buď skrátiť pracovnú dobu alebo zredukovať pracovné miesta a
alternatívou je buď viacej voľného času alebo viacej nezamestnanosti. Rifkin tieţ
tvrdí, ţe dvadsať percent pracujúcich, ktorí pracujú v oblasti vedy a podobných
činností, vyţadujúcich vysokú kvalifikáciu a znalosti, má prospech z nových
technológií a povedie sa im stále lepšie a osemdesiat zostávajúcich percent
vypadáva z hry a musí sa uspokojiť s prácou na skrátený úväzok, s pracovnými
zmluvami na obmedzenú dobu, s niţšími mzdami a nakoniec s nezamestnanosťou.
Rifkin však navrhuje iné riešenie, ktoré je podľa neho lepšie, a to rozdelenie sa o
prínos z nových technológii.
Uvádza tieţ, ţe tradičné ekonomické programy krachujú a aj keby sa skrátila
pracovná doba, aj tak by sme mali ešte stále dosť nezamestnaných, pričom dôvodom
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by ostal rýchly rast produktivity v hospodárstve, vybavovanom neustále novou
špičkovou technológiou. Podľa jeho názoru tento problém nie je schopný riešiť ani
súkromný ani verejný kapitál a nevyrieši ho ani trhová ekonomika a ani štát.
Rifkin navrhuje celkom netradičné riešenie a tým je tretí sektor. Podľa jeho názoru
práve v treťom sektore by v 21.storočí malo pribúdať najväčšie mnoţstvo pracovných
príleţitostí. Francúzi tretí sektor nazývajú sociálnou ekonomikou a Američania zasa
neziskovou ekonomikou, pričom práve tam sa produkuje sociálny kapitál a tisíce
dobrovoľníkov a platených pracovných síl pôsobí vo verejnoprospešných
organizáciách, kde pracujú, aby pomáhali svojim blízkym. Princípom je tu
vzájomnosť a tu sa tvorí sociálny kapitál a Rifkin odporúča podporovať práve tento
tretí sektor, pričom za kľúčovú otázku povaţuje to, či sa podarí rozvinúť politické
hnutie, ktoré by presadilo, ţe v informačnej spoločnosti sa budú prírastky výroby
prelievať práve do tohoto tretieho sektoru.
Rifkin povaţuje za kľúčovú myšlienku pre 21.storočie to, ţe miznúce pracovné
príleţitosti v súkromnom a štátnom hospodárstve by sa potom vytvárali v sociálnej
oblasti vo verejnoprospešných organizáciách. Rifkin preto odporúča vychovať novú
generáciu ekonómov, ktorá by sa zaoberala problematikou sociálneho kapitálu.
Navrhuje napríklad podporu tretieho sektoru formou daňový úľav zo mzdy pre tých,
ktorí v tomto sektore pracujú.
Upozorňuje, ţe všade vo svete tretí sektor dosahuje najvyšší hospodársky rast.
Navrhuje tieţ spojenie štátneho a tretieho sektoru a vlády by podľa neho mali
kombinovať štátny kapitál so sociálnym kapitálom. Nové významné poslanie vlád po
celom svete potom spočíva vo vyuţívaní výnosov z rastu produktivity pre spoločnosť
práve prostredníctvom podpory rozvoja tretieho sektoru.
Ekonomická pasca Jamesa Goldsmitha
James Goldsmith bol britským podnikateľom, priemyselníkom a finančník. Napísal
dve knihy The Trap (1993)233 a The Response. GATT and Global Free Trade
(1995)234. Kniha The Trap vznikla z rozhovorov s francúzskym novinárom Yvesom
Messarovitchom. Od roku 1990 sa venoval kritike procesov globalizácie. Zaloţil tieţ
v roku 1994 vo Francúzsku nové politické hnutie L´Autre Europe, ktoré bojuje proti
neobmedzenej liberalizácii svetového obchodu. James Goldsmith je bratom
vydavateľa časopisu The Ecologist Edwarda Goldsmitha.
James Goldsmith tvrdí, ţe voľný obchod medzi krajinami s veľmi odlišnými
mzdovými hladinami je destabilizujúci pre obidve strany. Nadnárodné firmy podľa
neho vyváţajú prácu z krajín s vyššími mzdami (Západ) do tých druhých, kde
pracovná sila môţe byť aj štyridsaťkrát alebo päťdesiaťkrát lacnejšia (Juh).
Goldsmith uvádza, ţe pre Západ to znamená rastúcu nezamestnanosť a pre krajiny
Juhu je príchod nadnárodných spoločností spojený s väzbou na medzinárodné
finančné a politické štruktúry, čo vedie k potlačeniu miestnej ekonomiky a k rozsiahlej
chudobe. Goldsmith tvrdí, ţe čím sú rozdiely medzi obchodujúcimi krajinami väčšie,
tým je výsledok deštruktívnejší a najhorší je preto podľa neho globálny obchod.
Goldsmith označuje vieru v prospešnosť voľného trhu za neopodstatnenú ideológiu.
Podľa Goldsmitha neexistuje v jednej krajine jediná ekonomika, ale ekonomiky dve, a
to ekonomika národná a ekonomika nadnárodných firiem, pričom ich záujmy sú
nielen odlišné, ale dokonca v priamom konflikte. Goldsmith uvádza, ţe obidve
ekonomiky sú pritom vzájomne závislé, pretoţe ľudia potrebujú korporácie, aby si
233
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zarobili na ţivobytie a korporácie zasa potrebujú predať svoje tovary. Goldsmith tvrdí,
ţe konfliktný a pritom vzájomne závislý vzťah sa verne odzrkadľuje v sociálnom
chaose, ktorý dnes vidíme, nech sa pozrieme do ktorejkoľvek časti sveta.
Goldsmith tvrdí, ţe zámena hodnôt je príčinou väčšiny naších problémov a napriek
obrovskému nárastu bohatstva a hospodárskemu rozvoju počet ľudí ţijúcich v úplnej
chudobe bez prestania stúpa a ţiariace, prepychové centrá veľkomiest sú
obkolesené brlohmi vydedencov. Nie človek, ale rozmach vedy, nových technológii a
ekonomického rastu sa stal konečným cieľom a sú mu obetované záujmy mnohých
národov a ich kultúry, tvrdí Goldsmith. Goldsmith uvádza, ţe veriť, ţe obrat a zisky
veľkých koncernov a výška burzových ukazovateľov sú spoľahlivými meradlami
zdravia národného hospodárstva a spoločnosti je hlboký omyl, pretoţe skutočne
zdravé ekonomiky nevylučujú z aktívneho ţivota stále väčší počet spoluobčanov.
Goldsmith uvádza, ţe sa zdá, ţe sme zabudli zmysel hospodárskej činnosti a
upozorňuje na to, ţe v starej dobrej Amerike Henry Ford povedal, ţe chce platiť čo
najvyšśie mzdy svojím zamestnancom, aby sa mohli stať jeho zákazníkmi, kým dnes
sa pýšime tým, ţe platíme menej robotníkom ako susedia. Goldsmith tvrdí, ţe sme
zabudli, ţe ekonomika je nástroj slúţiaci potrebám spoločnosti, a nie nástroj
pouţívaný na jej úkor.
Goldsmith sa kritický stavia k dnešnej ekonomickej globalizacii. Upozorňuje, ţe
obhajcovia voľného svetového obchodu tvrdia, ţe ako spotrebitelia všetci nakoniec
budeme mať prospech z lacnejších výrobkov lacných rúk. Problém je v tom, tvrdí
Goldsmith, ţe nie sme iba spotrebitelia, ale tieţ pracujúci a poplatníci a ako
konzumenti si moţno budeme môcť kúpiť veci lacnejšie, ale skutočnú cenu za údajne
lacnejšie výrobky zaplatia tí z nás, ktorí prídu o prácu, dostanú menšiu mzdu a musia
odvádzať väčšie dane na pokrytie rastúcej nezamestnanosti, pričom klesá dobyt,
prepúšťa sa, uťahujú sa opasky a roztáča sa čertovské kolo.
Goldsmith upozorňuje, ţe tak ako rastie nezamestnanosť a chudoba, zvyšuje sa
zločinnosť a prospech z lacného dováţaného tovaru môţe byť ťaţko zaplatený
sociálnymi a hospodárskymi nákladmi, ktoré so sebou prináša. Goldsmith tvrdí, ţe
v konečnej analýze porazení globalizácie budú samozrejme ľudia, ktorí stratia obţivu
následkom presunu výroby do lacnejších končín. A k ním je treba pripočítať tých,
ktorí stratia zamestnanie, pretoţe ich továrne sa neodsťahovali do zahraničia a
neobstoja v súťaźi s lacným dovozom a tieţ aj stovky miliónov robotníkov, ktorých
zárobková schopnosť klesá spolu s devalváciou ľudskej práce.
Goldsmith tvrdí, ţe víťazmi globalizácie budu zasa tí, ktorí môţu ťaţiť z takmer
nevyčerpateľnej zásoby rúk a mozgov ochotných pracovať za hladovú mzdu. Sú to
podľa neho predovšetkým firmy, ktoré môţu odsťahovať výrobu do lacnejších oblastí,
ktoré zneuţívajú moţnosti platiť menšie mzdy doma, ktoré majú kapitál, aby mohli
investovať v lacnejších krajinách a ktoré tieţ majú stále väčśie zisky.
Goldsmith uvádza, ţe nadnárodné firmy dodávajú na trh viac neţ tretinu všetkých
tovarov a sluţieb, ich ročný obrat presiahol 5 biliónov dolárov ročne a kontrolujú viac
neţ tretinu všetkých priamých zahraničných investícií. Zosvetovavanie trhov je teda
podľa Goldsmitha prwe nich ţivotne dôleţité, aby mohli lacno vyrábať a globálne
predávať, ale budú ako víťazovia v pokeri na Titaniku tzn., ţe rany, ktoré zasadia
svojím národom budú príliš hlboké a prinesú veľmi ťaţké dôsledky.
Goldsmith uvádza dva druhy obrany proti silám globalizácie.
 Po prvé je podľa neho potrebné odmietnúť koncept voľného svetového
obchodu. Upozorňuje, ţe to neznamenávytvárať pevnosti uzatvorené voči
ostatnému svetu, ale dovoliť kaţdému regiónu aby sa rozhodol, či a kedy
nadviaźe bilaterálne dohody s inými regiónmi k vzájomne hospodárskemu
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prospechu. Podľa Goldsmitha nesmieme jednoducho otvoriť naše trhy
kdejakému výrobku bez ohľadu na to, či to prospieva národnému
hospodárstvu, ničí zamestnanosť alebo destabilizuje spoločnosť. Goldsmith
v tejto súvislosti upozorňuje, ţe pôvodný koncept jednotnej Európy bol
koncipovaný v podobe vytvorenia najväčšej slobbodnej obchodnej zóny na
svete, pričom v nej nemali byť ţiadne tarify, ţiadne bariéry, iba voľný, súťaţivý
trh a obchod s mimoeurópskymi národmi mal podliehať jednotnej tarife, ktorá
by uprednostňovala európsku zamestnanosť a výrobky. Upozorňuje, ţe asi
pred dvadsiatimi rokmi, technokrati, ktorí vládnu Európe, potichu začali meniť
túto základnú zásadu a postupne ju nahradili voľným medzinárodným
obchodom a odvtedy zamestnanosť začala klesať navzdory rastu HDP.
 Po druhé je podľa Goldsmitha nutné odmietnúť koncept špecializácie.
Upozorňuje, ţe potrebujeme diverzifikované národné hospodárstvo, ktoré
umoţní všetkým občqanom produktívne uplatnenie. Goldsmith tvrdí, ţe
špecializácia zákonite vytvára chronickú nezamestnanosť a prispieva
k zniţovaniu zárobkov, čo rast HDP nevyrieši. Trend na pracovnom trhu
potom zlyháva a vedie k biedne plateným, neistým pracovným miestam,
väčśinou na skratený úväzok, čo potvrdzuje doterajší vývoj.
Goldsmith uvádza rad rôzných opatrení, ktoré by mohli posunúť globálny systém
do ţiadúceho smeru:
 Mohol by sa zdaniť viac kapitál ako práca.
 Pravidlá hry zahraničného obchodu by sa mali zmeniť tak, aby veľké vývozné
národy sa stali rovnako veľkými spotrebiteľmi globálnej výroby.
 Mala by sa zastaviť devalvácia ľudskej práce zavedením sociálnej doloţky
v medzinárodných obchodných zmluvach, ktoré by vyţadovali dodrţiavanie
základných robotníckych práv.
 Zamestnanosť by sa mala uprednostniť v národných hospodárskych prioritách
viac ako medzinárodná konkurencieschopnosť ako hlavná otázka blahobytu.
Geonómia Patricka Carsona a Julie Mouldenovej
Patrick Carson a Julia Mouldenová sú americkí podnikatelia a predstavitelia
geonómie. Spolu uverejnili knihu Green is Gold. Business Talking to Business about
the Environmental Revolution - Zelený poklad. Rozhovor dvoch podnikateľov o
ekologickej revolúcii. V tejto knihe načrtávajú alternatívnu ekonomickú koncepciu,
ktorú nazvali geonómia. Geonómia je nová ekonomická teória, ktorá sa objavila spolu
so vzrastaním rýchlosti ekologickej revolúcie obchodu.
Patrick Carson a Julia Mouldenová uvádzajú, ţe to je teória systému, v ktorom by
bol hospodársky rast spojený so zachovaním prírodného prostredia. Odvolávajú sa
na Bjorna Stigsona, ktorý tvrdí, ţe dnes zaobchádzame s prírodou rovnako ako sme
pred sto rokmi zaobchádzali s robotníkmi. Vtedy sme vo svojich kalkuláciach
nepočítali so ţiadnými výdavkami na zdravie a bezpečnosť robotníkov a dnes
nepočítame so ţiadnými výdavkami na zdravie a bezpečnosť prírody. Carson a
Mouldenová k tomu uvádzajú, ţe namiesto toho túto cenu platí spoločnosť vo forme
miznúcich prírodných zdrojov, vymierania potenciálne cenných ţivočíchov a rastlín,
poškodenia zdravia obyvateľstva, otepľovania klímy a rozkladu ozónovej vrstvy atď.
Cena poškodeného ľudského zdravia a znečisteného ţivotného prostredia, ktorú
stoja jedovaté plyny, ktoré nejaká továreň vypúšťa do ovzdušia, obyčajne nie je
zahrnutá v jej ekonomickej bilancii ani v cene, ktorú spotrebitelia platia za výrobky.
Carson a Mouldenová uvádzajú, ţe geonómia je jednoducho ubvedomenie si
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súvislostí medzi hospodárskou situáciou štátu a stavom jeho neobnoviteľných
zdrojov. Geonómovia potom hovoria o najlepších spôsoboch zahrnutia ekologických
nákladov, ktoré by sa riadili zákonom dopytu a ponuky, a teda základným princípom
trhu. Geonómovia sú tieţ presvedčení, ţe kaţdej činnosti, ktorá nejakým spôsobom
ovplyvňuje ţivotné prostredie, zodpovedá určitá peňaţná čiastka.
Podľa Carsona a Mouldenovej geonómia uţ v skutočností platí aj dnes, aj keď nie
všade a vo všetkom. Podľa nich prvé vývojové fázy geonómie moţno pozorovať uţ
dnes. Sú to napr. prísnejšie opatrenia na kontrolu emisii, finančne nákladnejšie
pistenie povinného ručenia, vzrastajúce ceny za skladovanie odpadov, ekologické
audity a vyhodnocovanie vplyvu na ţivotné prostredie, ktoré sa postupne stávali
súčasťou nákladov na podnikanie v deväťdesiatych rokoch. Carson a Mouldenová
tvrdia, ţe tieto náklady stúpnu zároveň s tým, ako si začneme byť lepšie vedomí
ekonomickej hodnoty znečisťovania ţivotného prostredia. Tvrdia tieţ, ţe vývoj
fungujúceho geonomického modelu bude jedným z najzloţitejších a najťaţších
problémov, ktoré bude musieť ľudská spoločnosť riešiť v dvadsiatomprvom storočí.
Za dôleţitý princíp geonómie povaţujú Carson a Mouldenová to, źe budeme
musieť začať platiť za sluţby, ktoré nám poskytuje prírodné bohatstvo Zeme tzn.
vrátane pôdy, atmosféry a mora, čo zároveň znamená, ţe sa ich začneme snaţiť
vyuţívať omnoho šetrnejšie. Carson a Mouldenová tvrdia, ţe jednou z hlavných úloh
geonómov bude priradiť všetkým prírodným zdrojom určitú hodnotu. Spolu so
začlenením týchto nákladov do nákladov na podnikanie sa rapidne zmení charakter
ekonomických ukazovateľov - buď ich bude potrebné zmeniť úple alebo nahradiť
novými systémami.
Podľa dnešného merania HDP ekologická havária znamená prírastok hrubého
národného produktu, podľa geonómie by straty prírodných zdrojov a ekologické
škody spôsobené haváriami, znamenali pokles hrubého domáceho produktu. Carson
a Mouldenová uvádzajú, ţe súčasný hrubý národný produkt predstavuje celkovú
hodnotu za jeden rok vyrobených tovarov a poskytnutých sluţieb v jednej krajine.
Nový ekologický hrubý národný produkt by podľa nich musel obsahovať hodnotu
nielen ľuďmi vytvoreného kapitálu, ale tieţ prírodného kapitálu od fosilných palív a
nerastných surovín aţ po mokrade a poľnohospodársku pôdu.
Geonómovia argumentujú, ţe hospodárstvo ľudskej spoločnosti je iba
subysystémom celkovej biosféry. Pretoţe hospodárstvo neexistuje oddelene od
prírody, akékoľvek ekonomické kalkulácie, ktoré nezahŕňajú ţivotné prostredie, sú
nepresné. Nový ekonomický systém sa podľa Carsona a Mouldenovej bude rozvíjať
v medzinárodnom meradle a jedným z prvých krokov smerujúcich k vývoju nového
systému ekologického hrubého národného produktu, budú podľa nich ekologické
audity celých krajín, ktoré by umoţnili získať podrobný prehľad prírodných zdrojov na
celom svete, zahrňujúci ako neobnoviteľné zdroje, tak aj zdroje obnoviteľné.
Carson a Mouldenová tvrdia, ţe zavedenie geonomického systému bude
doprevádzať rastúci dopyt po neobnoviteľných zdrojoch , čo spôsobí nárast cien
surovín z neobnoviteľných zdrojov a ten zvýši náklady na podnikanie, čo sa spätne
prejaví v spotrebiteľskej cene výrobkov. Carson a Mouldenová sú presvedčení, ţe
konečným dôsledkom tejto ekonomickej revolúcie bude revolúcia sociálna, ktorá
spôsobí, ţe všetci začnu zdroje pouţívať omnoho hospodárnejšie a efektívnejšie a
následovať bude postupný odklon od spotreby smerom k šetreniu, jednoducho preto,
lebo nebude existovať iná moţnosť. Carson a Mouldenová upozorňujú na dva nové
trendy:
Tak ako sa bude rozširovať geonómia, rozvojové krajiny si uvedomia, ţe ich
prírodné zdroje majú omnoho vyššiu hodnotu, ako im v súčasnej dobe prisudzuje
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medzinárodný trh.
Pretoţe znečistenie ţivotného prostredia nerešpektuje štátne hranice, rozvojové
krajiny si uvedomia, ako dôleţité je pouţívať ekologicky šetrné technológie a budú
vyţadovať, aby im rozvinuté krajiny pomohli zaviesť tie najlepšie dostupné
technológie. Geonómia bude vyţadovať, aby priemyselné krajiny prestali
vyčerpávať bohatstvo menších národov.
Carson a Mouldenová predpokladajú, ţe ekologický spôsob uvaţovania sa
postupom času stane integrálnou súčasťou ţivotného štýlu a podnikania, čo zmni
charakter vládnej politiky, systému vládnucích inštitúcií a spôsob rozhodovania
v celej spoločnosti a podnikateľský sektor sa uţ nebude obmedzovať iba na
uspokojenie potrieb jednotlivých spotrebiteľov, ale bude sledovať záujmy celej
spoločnosti.
Ekonomika daru Gifforda Pinchota
Gifford Pinchot vedie so svojou ţenou Elizabeth konzultačnú firmu Pinchot and
Company. Je autorom viacerých kníh ako napr. The End of Bureaucracy and the
Rise of the Intelligent Organization (1994), The Intelligent Organization Engaging the
Talent and Initiative of Everyone in the WorkPlace (1996), Intrapreneuring. Why You
Don´t Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur (1999).
Gifford Pinchot ekonomiku daru za ekonomiku primeranú pre trvalo udrţateľný
rozvo. Vychádza z toho, ţe nie všetky ekonomiky sú zaloţené na maximalizácii
osobných ziskov, ale niektoré sú zaloţené na princípe daru. Podľa Pinchota časť
úlohy posunúť vývoj trhovej a neekologickej spoločnosti smerom k spoločnosti trvalo
udrţateľného rozvoja leţí na vládnych akciách, ako sú napr. určité formy regulácií,
daní, podpôr a partnerských vzťahov, smerujúcich k spoločnému cieľu. Iná časť bude
leţať na pleciach novo organizovaných spoločností, ktoré budú schopné podporovať
svojích zamestnancov, slúţiť zákazníkom a obchodníkom a zároveň prispievať
ekologickým cieľom.
Pinchot tvrdí, ţe ani vládne regulácie a zásahy, ani snaha korporácii naplniť
očakávanie zdola nebudú stačiť, pokiaľ sa ľudia sami nevzdajú sebeckých vízií
úspechu. Odvoláva sa pritom na Lewisa Mumforda, podľa ktorého základná zmena
príde aţ vtedy, keď kultúra civilizácie zmení svoju víziu a chápanie človeka. Pinchot
vidí novú definíciu úspechu v nahradení zamerania na zisk zameraním na dar. Tvrdí,
ţe definovať úspech tak, ţe je lepšie viacej rozdať ako získať, nie je nič nové ani
naivne idealistické, ale poznajú to dejiny a ľudská podstata a je to vţdy viac ako moc
a peniaze.
Podľa Pinchota prvým krokom smerom k trvalo udrţateľnému rozvoju je naučiť sa
byť pyšný na hodnotu darov a príspevkov iným. Ešte ďalej dovedené to znamená
snaţiť sa o kvalitu vo vyuţívaní akejkoľvek energie namiesto vyţadovania stále
väčšieho prísunu tejto energie. Podľa Pinchota z tohoto uhlu pohľadu nám zisk a
bohatstvo pomôţu prispieť, aj keď nie sú zárukou podnikateľského úspechu. Pinchot
uvádza, ţe v lovecko-zberačských spoločnostiach bol lovec cenený nie podľa toho,
koľko zabil, ale podľa toho, koľko priniesol späť ľuďom. Pinchot uvádza, ţe Lewis
Hyde vo svojej nádhernej knihe The Gift: The Erotic Life of Property / Dar: erotický
ţivot majetku / rozlišuje dva druhy ekonomiky.
Výmennú ekonomiku, v ktorej je najviac cenený ten, kto vlastní najviac, a
ekonomiku daru, v ktorej je najviac cenený ten, kto najviac rozdá druhým. Pinchot
poukazuje na skutočnosť, ţe aj keď si väčšinou myslíme, ţe princípy ekonomiky daru
môţu fungovať najviac tak v nejakej primitívnej spoločnosti, Hyde poukazuje na to,
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ţe takto to funguje vo svete vedy. Tam je najviac cenený ten, kto najviac prispel a
obohatil vedenie všetkých. Vedec, ktorý síce veľa vie, ale nikomu neprispel, je skôr
ľutovaný, ako cenený. Jeho alebo jej kariéra je potom povaţovaná za premrhanie
talentu.
Pinchot tvrdí, ţe informačný vek sa vyznačuje aj tým, ţe informácie stárnu a
strácajú na hodnote, a tieţ kapacitou obohatiť viac neţ jedného človeka. Vo väčšine
prípadov informácia tým, ţe je zdieľaná, nadobúda na hodnote. Podľa Pinchota zatiaľ
čo výmenná ekonomika je moţno vhodná pre industriálny vek, tak ako sa blíţime
informačnému veku, prichádza na program dňa ekonomika daru.
Podľa Pinchota ďalším krokom k trvalo udrţateľnému rozvoju našej spoločnosti je
obchodovať tak, aby sme obdarovali spoločnosť. Pinchot tvrdí, ţe záruka výnimočnej
kvality v novovznikajúcej kultúre bude nie značný zisk alebo veľké vlastníctvo, ale
premyslený príspevok celej spoločnosti. Tvrdí, ţe budúce veľké zisky poplynú
z poskytovania sociálnych sluţieb, zo sponzorstva na nákup a rekultiváciu pôdy a jej
zalesnenie, alebo z vybudovania siete škôl. Pinchot tieţ tvrdí, ţe jeden aspekt
doterajšej ekonomiky, inštitucionálne vlastníctvo spoločností, priamo vadí uplatneniu
ekologickejšej vízie úspechu. Iba na samom počiatku sa ľudia na toho, ktorý myslel
len na svoj zisk bez ohľadu na čokoľvek iné, pozerali veľmi správne ako na netvora.
Ďalším krokom smerom k trvalo udrţateľnému rozvoju je podľa Pinchota presun od
kapitálu k talentu. Zamestnanci uţ nie sú ľahko vymeniteľnými časťami celku, čo
samozrejme nie je dobré pre nevzdelaných a netalentovaných, ale má omnoho viac
pozitívnych stránok. Zamestnávatelia sa musia o svojich talentovaných
zamestnancov viacej aj osobne zaujímať a slušne s nimi jednať. Zamestnanci, ktorí
sú ţiadaní, si potom môţu na trhu práce vybrať zamestnanie a naplno uplatniť svoj
talent v spoločnosti, ktorá dbá na ekológiu výroby, alebo priamo v inštitúciach či
organizáciach, ktoré vykonávajú sociálne prospešnú prácu. Pinchot tvrdí, ţe tam kde
sa pracuje tvorivým spôsobom, je trvala udrţateľnosť inšpiratívnym prvkom
súťaţivosti.
Pinchot povaţuje za významný krok k trvalo udrţateľnému rozvoju dobrovoľnú
skromnosť. Podľa neho dobrovoľná skromnosť neznamená iba produkovať menej
odpadov, ale tieţ menej utrácať a rozumnejšie investovať. Pinchot tvrdí, ţe tým
najzaujímavejším na trhu ekologických zamestnaní je šanca vybrať si také
zamestnanie, v ktorom by človek čo najviac prispel komunite i celej planéte. To, o čo
v tomto podnikaní a obchode ide, je podľa Pinchota príleţitosť demonštrovať
moţnosť ako produkovať ako lepší výrobok či sluţbu, tak zároveň stanovovať nové
štandardy pokiaľ sa týka znečistenia ţivotného prostredia alebo pomoci tým menej
šťastným. To nezvládneme, ak sa nenaučíme ţiť šťastnejšie hoci aj s menšími
platmi, tvrdí Pinchot.
Slnečná stratégia Hermanna Scheera
Hermann Scheer (1944) je nemeckým ekonómom, sociológom a politikom. Je
doktorom politických vied. Je čestným prezidentom Európskej asociácie pre solárnu
energiu EUROSOLAR a vydavateľom časopisov Das Solarzeitalter a Yearbook of
Renewable Energies. Od roku 1980 je poslancom Spolkového snemu a od roku 1983
je členom parlamentného zhromaţdenia Rady Európy. V roku 1999 mu bola udelená
alternatívna Nobelová cena. Vydal knihy Sonnenstrategie - Politik ohne Alternative
(1993), ktorá vyšla v českom preklade ako Slnečná stratégia - Politika bez alternatívy
(1999). Predloţil v nej alternatívnu stratégiu rozvoja spoločnosti a civilizácie,
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zaloţenú na vyuţívaní solárnej energie. Ďalej vydal knihy Zuruck zur Politik (1995) a
Solare Weltwirschaft (1999).
Hermann Scheer vo svojej knihe vychádza predovšetkým z konceptov
energetického imperatívu Wilhelma Ostwalda a ekonomiky fungujúcej na základe
druhého zákona termodynamiky Nicholasa Georgescu-Roegena. Scheer vychádza
z toho, ţe vo vzťahu k Slnku je biosféra otvoreným systémom, ktorým prúdi slnečné
ţiarenie. Uvádza, źe entropia rastie na Slnku a energia z neho vyţiarená nám
poskytuje „ voľnú „ energiu, čo znamená, ţe nepotrebujeme ţiadnu ďalšiu energiu,
aby sme mohli získavať slnečnú energiu. Táto je v pohybe ešte skôr, ako sa ju
pokusíme vyuţiť. Prirodzené ţiarenie ohrieva zemský a morský povrch, kde sa
absorbuje a vo forme tepla sa opäť vyţiari, pričom spätné vyţiarenie nie je úplné.
Scheer uvaţuje o troch formách nepriamej slnečnej energie, a to o biomase, vetre
a tečúcej vode:
 Scheer poukazuje na to, ţe Slnko premieňa svoju energiu v rastlinách, pričom
výţiva a biomasa predstavujú nepriamu slnečnú energiu.
 Okrem toho, podľa Scheera, nesvieti Slnko na povrch Zeme rovnomerne:
mraky, ľad a snehová pokrývka odráţajú a absorbujú iba malú časť paprskov,
denné a nočné doby sú rozdielné podľa ročných období a zemepisnej šírky a
nerovnomerný povrch Zeme mení uhol dopadov paprskov. Tieto rozdiely
medzi teplejšími a studenšími zónami oţiarenia zapričiňujú pohyb vzduchu,
pričom veterná energia je formou nepriamej slnečnej energie.
 Scheer tvrdí, ţe tam, kde Slnko ţiari na vodstva, ovplyvňuje vyparovanie vody,
ktorá kondenzuje v atmosfére a ako dáţď padá späť na zem a z vyšších
geografických oblastí tečie do niţších, a teda povaţuje tečúcu vodu za
nepriamu slnečnú energiu.
Scheer tvrdí, ţe je pochopiteľné, ţe termodynamické zákony pôsobia aj v prípade
solárnej energie, ale vo svojom výsledku nezapričiňujú nárast prídavnej entropie nad
rámec daný rozptylom a vyţiarením do kozmického priestoru. Oproti tomuto procesu
stojí na druhej strane prírastok negentropie fotosyntetickou premenou slnečnej
energie, teda pri raste rastlín. Energetický tok vyvolaný slnečným ţiarením zniţuje
opäť entropiu výstavbou nového poriadku.
Scheer uvádza, ţe slnečná energia je integrálnou súčasťou zhruba rovnováţneho
stavu zemskej prírody, pričom tento stav nie je statický, pretoţe je vystavený
neustálym zmenám. Scheer tvrdí, ţe vyuţívaním slnečnej energie sa zapájame do
súčasných procesov a zmien ako dodatočný uţívateľ a neohrozujeme tým ekosféru
oţivenou slnečnou energiou. Rozptyl slnečnej energie do nevyuţiteľnej formy iba
oddialime a straty vznikajúce pri jednotlivých premenách sa neprejavia v globálnom
meradle ţiadnou dodatočnou tvorbou tepla.
Scheer tvrdí, ţe v oblasti vyuţívania slnečnej energie je hlavný rozdiel medzi zlou a
dobrou premenou rozdielom ekonomickým: ak máme techniku s nízkou účinnosťou,
bude premena drahá a spotrebuje viacej materiálu, ak máme techniku s vysokou
účinnosťou, zredukuje sa kapitálová a materiálová potreba na jednotku energie.
Scheer tvrdí, ţe v kaţdom prípade môţe globálne energetické hospodárstvo
zachovať ekosféru. Aktualizovaný energetický imperatív musí podľa Scheera znieť
nasledovne: Vyuţívaj iba tie zdroje energie, ktoré neprodukujú ţiadne dodatočné
teplo, emisie alebo iné zostatky, čiţe pouţívaj iba solárne energetické zdroje.
Svet, v ktorom každý vyhráva Hazel Hendersonovej
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Hazel Hendersonová (1933) je americkou ekonómkou a futurologičkou. Je
profesorkou ekonómie a predstaviteľkou novej ekonómie. Je konzultantkou o trvalo
udrţateľnom rozvoji vo viac ako tridsiatich krajinách. Je spoluautorkou a
spolueditorkou prvej správy Global Commission to Fund the United Nations Globálnej komisie pre financovanie OSN, ktorá bola nazvaná The United Nations at
Fifty: Policy and Financing Alternatives - OSN v päťdesiatke: Politika a alternatívy
financovania.
Je členkou predstavenstva Worldwatch Institute a Svetovej komisie pre
financovanie OSN. Je autorkou, spoluautorkou alebo editorkou šiestich kníh:
Creating Alternative Futures (1978, 1996), The Politics of the Solar Age (1981, 1988),
Paradigms in Progress (1991, 1995/), Building a Win-Win World (1996), Redefining
Wealth and Progress (1990) a The United Nations: Policy and Financing Alternatives
(1995, 1996).
V roku 1996 vytvorila novú skupinu indikátorov Country Futures Indicators ako
alternatívu k HDP. Tieto indikátory boli pomenované ako Calvert-Hendersonovej
indikátory kvality ţivota - Calvert-Henderson Quality-of-Life Indicators. Hendersonová
prednáša na Schumacher College, na University of California v Santa Barbare a
v Berkeley.
Od roku 1997 sa zúčastňuje konferencie FORUM 2000 v Prahe, ktorú poriada
český prezident Václav Havel a nositeľ Nobelovej ceny za mier Elie Wiesel.
Hendersonová sa vo svojich knihách zaoberá príčinami súčasnej krízy spoločnosti a
civilizácie, ktoré vidí najmä v paradigmatických východiskách dnešného
ekonomického modelu a nesúlade tohoto modelu s realitou súčasnej civilizácie.
Presadzuje etické princípy vo fungovaní trhu a koncepciu trvalo udrţateľného
rozvoja.
Hazel Hendersonová v knihe Budovanie sveta, v ktorom sú všetci víťazmi, uvádza
ţe táto kniha je pokusom o pokračovanie dekonštrukcie ekonomistickej konkurenčnej - konfliktnej paradigmy a vytvorenie nových platforiem pre akciu. My
všetci vytvárame nový jazyk kvality ţivota, tvrdí Hendersonová. Poukazuje na to, ţe
súčasná disfunkčná ekonomistická paradigma stále kontroluje rozpravu, na čo
netreba ani na chvíľu zabudnúť a ekonómi sú stále myšlienkovou políciou.
Ekonómia je podľa Hendersonovej najrezistentnejším vedným odborom a pritom
primárnym vedným odborom industriálneho rozvoja, ktorý sa stal synonymom pre
ekonomický rozvoj a ekonomizmus. Ekonomistická paradigma podľa Hendersonovej
vidí ekonómiu ako primárne hľadisko verejnej politiky, tak ako aj individuálnej a
verejnej voľby.
Tak sa ekonómia stala najsilnejším vedným odborom, ktorý celkom ovláda politický
proces od druhej svetovej vojny v kaţdej krajine sveta. Hendersonová chce
detronizovať ekonómiu ako predominantný nástroj politickej analýzy globálneho
ekonomického konfliktného systému, pričom podľa nej je naša globálna budúcnosť
multidisciplinárna, kooperatívna a dúhovo zafarbená. Hendersonová v knihe
Budovanie sveta, v ktorom sú všetci víťazmi pojednáva o strete a kolízii dvoch
paradigiem - paradigmy ekonomického rastu a vynárajúcej sa paradigmy trvalo
udrţateľného rozvoja.
Hazel Hendersonová vidí jeden zo základných nedostatkov súčasnej ekonómie v
zanedbávaní očividnej skutočnosti, ţe ľudská činnosť prebieha vo vnútri spoločnosti
a, ţe spoločnosť je súčasťou ekosystému. Ekonomická činnosť je podľa
Hendersonovej umoţňovaná a moţno povedať dotovaná samotnou spoločnosťou, a
to najmä neplatenou činnosťou, ako je práca v domácnosti, výchova detí, vzájomná
pomoc a starostlivosť o starých a chorých. Tejto činnosti, ekonómami ignorovanej a
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pritom nevyhnutnej pre fungovanie ekonomiky v uţšom zmysle, hovorí
Hendersonová ekonomika lásky - love economy. Ekonomikou lásky sa zaoberajú
preváţne ţeny. Rovnako tak je podľa Hendersonovej ekonomika dotovaná zo strany
prírody. Príroda poskytuje rad neplatených sluţieb, od rozkladu humusu cez
samočistenie vody aţ po reguláciu klímy. Túto dvojitú dotáciu podľa Hendersonovej
ekonomická teória ignoruje.
Hendersonová ako ďalší nedostatok vidí rastúci tlak ekonomiky na sociálne a
ekologické podporné systémy, ktoré sa pod týmto tlakom rúcajú, pričom dotácie do
týchto systémov klesajú. Vláda je potom nútená vydávať stále viacej prostriedkov na
políciu, aby kontrolovala stále rastúcu zločinnosť, na sociálnu podporu osamotených
rodičov, na čistiarne odpadových vôd či na asanáciu kontaminovaných oblastí.
Rastúce vládne výdaje sa nakoniec podľa Hendersonovej odrazia v inflácií. Ďalšou
príčinou inflácie je potom podľa Hendersonovej vyčerpávanie zdrojov. Ukazuje to na
tom, ţe keď prvýkrát v USA objavili ropu, stačilo zatlačiť trúbku do zeme a ropa
tryskala von. Dnes sa musí stavať ropovod aţ na Aljašku a to stojí stovky a stovky
miliárd dolárov a táto cena sa potom odrazí v cenách všetkého, čo sa z ropy vyrába.
Hendersonová tieţ tvrdí, ţe nadnárodné firmy dominujú na trhu, pretoţe neplatia
plnú cenu dopadu svojej činnosti na ţivotné prostredie. Ako príklad uvádza dovoz
tovarov často z veľkej vzdialenosti, kde tieto spoločnosti vyuţívajú štátom dotovanú
cestnú infraštruktúru a lacný benzín, do ktorého ceny neboli započítané škody, ktoré
automobilová doprava spôsobuje ľuďom i prírode. Hendersonová tvrdí, ţe aţ sa
vymyslí lepšie účtovníctvo, ktoré by bralo do úvahy škody na ţivotnom prostredí, a
nadnárodné firmy budú musieť zahrnúť do rozpočtu plnú cenu dopravy a energie,
ktorú vyuţívajú, hneď sa stanú ich tovary drahšími a ukáţe sa, ţe ich efektívnosť
bola iba zdanlivá, spôsobená skresľujúcim ekonomickým hodnotením.
Hendersonová zastáva názor, ţe cieľom spoločnosti i jednotlivcov by mal byť
rozvoj. Pod rozvojom chápe postup k niečomu vyšsšiemu, k väčšej múdrosti,
vyrovnanosti, sile, zdraviu atď. Tvrdí však, ţe sme zamenili ciele a prostriedky a
ekonómi nám povedali, ţe prostriedkom pre dosiahnutie uvedených cieľov je rast, a
preto sme o tento rast začali usilovať a pritom sme zabudli prečo vlastne a dnes sa
cieľom stal rast samotný.
Hendersonová vidí ako významný problém problém indikátorov. Sama je autorkou
resp. spoluautorkou nových indikátorov ako Future Country Indicators alebo CalvertHenderson Indicators of Quality of Life. Hendersonová vychádza z toho, ţe hlavný
súčasný indikátor HDP neplní svoj účel, a preto treby vyvinúť indikátory nové, ktoré
by lepšie a presnejšie ukazovali stav spoločnosti, v ktorom sa nachádza.
Hendersonová uvádza, ţe hrubý národný produkt je iba súčtom sluţieb a výrobkov
vyprodukovaných v danom roku.
Aby sme zistili,, ako na tom skutočne sme, potreb ujeme podľa nej, radu ďalších
indikátorov a štatistík, ktoré nepochádzajú od ekonómov, ako je kojenecká úmrtnosť,
znečistenie ovzdušia, rýchlosť vymierania biologických druhov alebo počty kniţníc a
múzeí. Uţitočným indikátorom podľa Hendersonovej je tieţ efektívnosť vyuţívania
energie a stupeň nerovnosti dôchodkového rozdelenia, pretoţe v mnohých krajinách
spolu s rastúcim hrubým národným produktom stúpa tieţ rozdiel medzi chudobnými a
bohatými. Hendersonová tvrdí, ţe ak pouţívame jediný indikátor pokroku, to je to
isté, ako keby lekár usudzoval o zdraví alebo chorobe výhradne tým, ţe by meral
krvný tlak a s takýmto lekárom by bol spokojný asi málokto.
Hendersonová sa tieţ zaoberá vytváraním nestability v ekonomike a spoločnosti.
Vidí prepojenosť súčasného ekonomické modelu s nestabiltou v rámci jednotlivých
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ekonomík a tieţ aj nestabilitou globálného systému planéty. Hendersonová tvrdí, ţe
tieto nestability môţu byť všetky vysvetlené vedeckými termínmi:
 V klasickej rovnováţnej termodynamike v termínoch prvého a druhého zákona
termodynamiky tj. zákona zachovania energie a zákona entropie, podľa
ktorých všetky ľudské bytosti a všetky ţivé systémy prijímajú negentropiu /
dostupné formy energie a koncentrovaných materiálov / a transformujú ju do
entropického znečistenia rôznych stupňov a my môţeme merať a pozorovať
tieto usporiadavajúce aktivity a neporiadok, ktorý vytvárajú niekde inde / napr.
štruktúrovanie európskych krajín v ich koloniálnej perióde za cenu vä)čšieho
spoluvytvárania neporiadku v ich kolóniach /.
 V termínoch biológie a evolučného princípu, čo znamená kompromisy medzi
dlhodobou stabilitou a štruktúrou a adaptáciou a adaptabilitou.
 V termínoch všeobecnej systémovej teórie , napr fenomén suboptimalizácie
resp. optimalizácie subsystémov.
 V termínoch ekológie, ako zneuţívanie princípu vzájomnej prepojenosti
ekosystémov a celej biosféry, čo znamená nepretrţité cyklenie všetkých
zdrojov, prvkov, materiálov, energie a štruktúr. Táto vzájomná prwepojenosť
všetkých subsystémov na planéte Zem je omnoho viac fundamentálna ako
vzájomná závislosť ľudí, národov, kultúr, technológií atď.
Hendersonová tieţ uvádza základné princípy, na ktorých musí byť vybudovaný
nový svetový poriadok, pričom tieto princípy by podľa nej mali začať byť vyčísľované
v indikátoroch rozvoja, ktoré budú prekračovať indikátor HNP ako napr. PQLI /
fyzická kvalita ţivota / alebo BHN /základné ľudské potreby /. Navrhované princípy sú
nasledovné:
 hodnota všetkých ľudských bytostí,
 právo na uspokojenie základných ľudských potrieb / fyzických,
psychologických a metapsychických / všetkých ľudských bytostí,
 rovnosť príleţitostí pre sebarozvoj pre všetky ľudské bytosti,
 uznanie, ţe tieto princípy a ciele musia byť dosiahnuté v rámci ekologickej
tolerancie krajiny, morí, vzduchu, lesov a maximálne únosnej kapacity
biosféry,
 uznanie, ţe všetky tieto princípy musia byť aplikované s dôrazom na budúce
generácie ľudí a ich biosférické ţivotapodporné systémy a musia zahŕňať
rešpekt k všetkým formám ţivota ako i k Zemi samotnej.
Hendersonová tvrdí, ţe historicky, ľudský rozvoj môţe byť vnímaný ako mnoţstvo
lokálnych experimentov vytvárania spoločenských poriadkov rôzných podôb, ale
obyčajne zaloţených na parciálnych konceptoch, čo znamená, ţe tieto spoločenské
poriadky pracovali pre niektorých ľudí a na náklady ďalších ľudí a boli zaloţené na
exploatácii prírody. Okrem toho pracovali v krátkych termínoch a horizontoch, aj keď
sa zdalo, ţe zaniknú v dlhodobých horizontoch.
Hendersonová uvádza tieţ základné trendy budúceho vývoja spoločnosti a
civilizácie v dlhodobom horizonte:
 Globálny prechod do Solárneho veku.
 Akcelerujúca globalizácia evidentná vo sférach bankovníctva a financií,
satelitných telekomunikácií, komputerizácií, leteckej doprave, militarizácie a
zrýchľujúcich sa technologických inovácií.
 Očakávanie rastu turbulencií a nových nestabilít.
 Očakávanie, ţe väčšina zmien, ktorých sme svedkami, sú zmenami
ireverzibilnými.
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Väčšina naších konceptuálnych nástrojov, ktorými mapujeme tieto zmeny, ako
ekonomické tak aj konvenčné vedecké prístupy, sú stále postavené na
Newtonových ídeách a reverzibilných modeloch hnacej sily v univerze ako
hodinovom stroji. Preto môţeme tieţ očakávať narastajúci šok z budúcnosti aj
v predtým stabilných oblastiach naších osobných a politických ţivotov a
ţivotov inštitúcií.

Postindustriálna spoločnosť Daniela Bella
Americký sociológ, politológ, futurológ a sociálny prognostik Daniel Bell uverejnil
viacero prác, dotýkajúcich sa problematiky transformácie industriálnej spoločnosti na
spoločnosť postindustriálnu. Daniela Bell medzi prvými identifikoval koniec
industriálnej spoločnosti a nástup spoločnosti, ktorú on nazval spoločnosťou
postindustriálnou. Daniel Bell je povaţovaný za autora pojmu postindustriálna
spoločnosť. Neskôr tieţ začal pouţívať pojem informačná spoločnosť.
Bell sa stal známym svojou knihou Koniec ideológie, ktorú publikoval v roku
1960235. Za jeho základnú prácu sa povaţuje kniha Príchod postindustriálnej
spoločnost236,i ktorú publikoval v roku 1973, kde sa ako prvý pokusil načrtnúť
základné rámce vznikajúcej štruktúry postindustriálnej spoločnosti. V roku 1976
publikoval svoju ďalšiu významnú knihu Kultúrne protirečenia kapitalizmu237. V roku
1978 publikoval v Príručke výskumu budúcnosti esej Postindustriálna ekonomika238.
V roku 1980 uverejnil svoju štúdiu Sociálne rámce informačnej spoločnosti239.V roku
1987 publikoval v americkom časopise Daedalus esej Svet a Spojené štáty v roku
2013240.
Bell definoval “päť dimenzií postindustriálnej spoločnosti“ nasledovne:
 Vytváranie ekonomiky sluţieb.
 Prevaha profesionálnej a technickej triedy.
 Ústrednosť teoretických znalostí ako zdroja inovácií a vytvárania politiky
v spoločnosti.
 Moţnosť udrţateľného technologického rastu.
 Vytváranie novej “intelektuálnej technológie“.
1. Za základ prechodu k postindustriálnej spoločnosti povaţuje Bell vytváranie
ekonomiky sluţieb. Spoločnosť zaloţená na ekonomike sluţieb sa stala synonymom
vznikajúcej postindustriálnej spoločnosti. Bell vychádza zo sektorálneho členenia
ekonomiky, ktoré ako prvý zaviedol austrálsky ekonóm Colin Clark, keď rozdelil
ekonomiku na tri sektory primárny, sekundárny a terciárny. Primárny sektor
zodpovedal sektoru poľnohospodárstva, sekundárny sektor zodpovedal priemyslu a
terciárny sektor zodpovedálsluţbám. Podľa Bella hlavným znakom ekonomiky
sluţieb a postindustriálnej spoločnosti je skutočnosť, ţe väčšina pracovných síl na
rozdiel od industriálnej spoločnosti sa nesústreďuje v primárnom a sekundárnom
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sektore, ale sa presúva do terciárneho sektoru. Bell terciárny sektor definoval ako
obchod, financie, dopravu, zdravotníctvo, rekreáciu, výskum, vzdelávanie a vládu 241.
2. Prevaha profesionálnej a technickej triedy je podľa Bella ďalším rysom
postindustriálnej spoločnosti. Bell uvádza, ţe je dôleţité nielen to, kde ľudia pracujú,
ale aj to akú prácu vykonávajú. Expanzia ekonomiky sluţieb priniesla so sebou
posun v profesnej štruktúre od modrých golierov k bielým golierom. V roku 1956
pracovníci bielych golierov prvý krát v histórií postindustriálnej civilizácie prevýšili
počet modrých golierov v profesnej štruktúre. Bell tieţ uvádza, ţe najdôleţitejšou
zmenou bol vzrast profesionálnej a technickej zamestnanosti. Bell uvádza, ţe kým v
roku 1940 bolo 3.9 milióna takýchto osôb v spoločnosti, v roku 1964 to bolo uţ 8.6
milióna a v roku 1975 to podľa jeho odhadov z roku 1973 malo byť 13.2 milióna
profesionálnych a technických osôb.
3. Tretím rysom postindustriálnej spoločnosti je podľa Bella ústrednosť teoretických
znalostí vchode spoločnosti. Industriálna spoločnosť bola podľa Bella koordináciou
strojov a ľudí pre účely produkcie tovarov. Postindustriálna spoločnosť je
organizovaná okolo znalostí pre potreby sociálnej kontroly a riadenia inovácií a
zmeny , čo vytvára nové sociálne vzťahy a nové štruktúry spoločnosti. V
postindustriálnej spoločnosti sa znalosti stávajú nevyhnutnými pre fungovanie
spoločnosti. Zmenil sa tieţ charakter samotných znalostí. V postindustriálnej
spoločnosti je rozhodujúca pre organizáciu rozhodovania a riadenia zmeny
ústrednosť teoretických znalostí - primárnosť teórie pred empíriou.
4. Štvrtou zmenou postindustriálnej spoločnosti je moţnosť udrţateľného
technologického rastu. Štruktúra postindustriálnej spoločnosti umoţňuje rozvinúť
nové dimenzie spoločenskej zmeny, plánovania a kontroly technologického rastu.
Podľa Bella mechanizmy postindustriálnej spoločnosti umoţňujú riadené
usmerňovanie investícií pre potreby technologického rastu, čo by malo umoţňovať
vzrast produktivity a štandardu ţivota. Rozvoj nových prognostických a mapovacích
techník umoţňuje plánovať dôsledky technologickej zmeny a redukovať
nedeterminovanosť ekonomickej budúcnosti.
5. Vzrast novej intelektuálnej technológie predstavuje piatu charakteristiku
postindustriálnej spoločnosti podľa Bella. Bell uvádza ako základné objavy vznik
managementu organizácie zloţitosti, identifikáciu a implementáciu stratégií
racionálnej voľby v hrách s prírodou a v hrách medzi osobami a rozvoj novej
intelektuálnej technológie.
Bell neskôr prešiel ku koncepcii informačnej spoločnosti ako spoločnosti
postindustriálnej a svoju koncepciu postindustriálnej spoločnosti doplnil o potrebu
vytvorenia informačnej teórie hodnoty, ktorá by objasnila podiel informácií a znalostí
na vytváraní hodnôt. Za významné tieţ povaţoval zlievanie technológií a vznik novej
technológie tzv. kompunikácie.
Civilizácia Tretej vlny Alvina Tofflera
Alvin Toffler (1928) je americký futurológ, sociológ, novinár, publicista. Spolu
s maţelkou Heidi Tofflerovou zaloţil a vedie strategickú poradenskú firmu Toffler
Associates, zaoberá sa strategickým plánovaním, radí vládam a korporáciam, autor
viacerých kníh. V trilógii Šok z budúcnosti, Tretia vlna a Posun moci vytvoril vlnovú
koncepciu civilizačnej zmeny.
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Agrárnu civilizáciu Prvej vlny vystriedala industriálna civilizácia Druhej vlny a tá je
koncom dvadsiateho storočia striedaná informačnou civilizáciou Tretej vlny.
Vytvoril tieţ teóriu konfliktu zaloţenú na strete týchto troch vzájomne odlišných
civilizačných vĺn. Pôsobil ako hosťujúci špecialista Russel Sage Foundation,
hosťujúci profesor na Cornell University, člen New School for Social Research,
korešpondent Bielého domu.
Je drţiteľom čestných doktorátov z oblasti literatúry, práva a vedy, vo Francúzsku
dostal titul Officier de l´Orde des Artes et Lettres, v USA bol zvolený za člena
American Association for the Advancement of science, je čestným spolupredsedom
Amerického výboru pre UNIFEM - organizácie OSN pre podporu rozvoja ţenského
hnutia.
Publikoval knihy The Culture Consuments. A Study of Art and Affluence in America
(1964), Future as a Way of Life (1965), The Schoolhouse in the City (editor) (1968),
Future Shock (1970), The Futurists (editor) (1972), Learning for Tomorrow. The Role
of the Future in Education (editor) (1974), The Eco-Spasm Report (1975), The Third
Wave (1980), Previews and Premises(1983), The Adaptive Corporation (1985),
Powershift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century (1990),
War and Anti-War. Survival at the Dawn of the 21st Century (co-author) (1993),
Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age (coauthor) (1994), Creating a New Civilizartion. The Politics of the Third Wave (coauthor) (1995), Beyond the Crisis. Korea in the 21st Century (Toffler Associates)
(2001)
Toffler popísal Nový systém vytvárania bohatstva civvilizácie Tretej vlny. Alvin
Toffler sa zaoberá zmenou chápania a spôsobov vytvárania bohatstva najmä vo
svojej trilógii Šok z budúcnosti, Tretia vlna a Posun moci. V poslednej práci Toffler
sformuloval svoju predstavu nového systému vytvárania bohatstva zaloţeného na
znalostiach ako hlavnom zdroji bohatstva.
Toffler tvrdí, ţe svet sa dnes rozdelil na rýchlych a bohatých tzn. na krajiny, ktoré
informačnú technológiu ovládli a na krajiny, ktoré informačnú technológiu ešte
neovládli. Odteraz, ako to napísal v Posune moci Alvin Toffler, sa bude svet deliť na
rýchlych a pomalých, to znamená na krajiny s rýchlymi ekonomikami a na krajiny
s pomalými ekonomikami. Toto rozdelenie je podľa Tofflera výsledkom rozšírenia
nového systému vytvárania bohatstva. Rýchle ekonomiky fungujú na báze
moderných informačných technológií. Pomalé ekonomiky fungujú na báze
zastaralých industriálnych technológií. Základom rýchlej ekonomiky je nový systém
vytvárania bohatstva. Rýchle ekonomiky generujú bohatstvo a moc rýchlejšie ako
pomalé.
Rýchle a pomalé ekonomiky existujú vedľa seba a vzájomne spolu súperia nejaký
čas, kým nahradí jedna druhú. Rýchle a pomalé ekonomiky existujú vedľa seba
nielen ako ekonomiky vyspelých a menej vyspelých krajín, ale aj v rámci týchto
krajín. Systém vytvárania bohatstva však v jednej krajine existuje iba jeden a
v súčasnej civilizácii existuje uţ iba jeden systém vytvárania bohatstva.
Nový systém vytvárania bohatstva, zodpovedajúci rýchlej alebo informačnej
ekonomike, znamená zmenu ekonomických pravidiel. Nový systém vytvárania
bohatstva je zaloţený na znalostiach ako hlavnom zdroji ekonomickej a
politickej moci a bohatstva.
Alvin Toffler v Posune moci charakterizuje nový systém vytvárania bohatstva
nasledovne:
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1. Nový zrýchlený systém vytvárania bohatstva je vo vzrastajúcej miere závislý

na výmene údajov, informácií a znalostí. Ak neprebieha výmena znalostí,
nevytvára sa nové bohatstvo.
2. Nový systém vytvárania bohatstva prekračuje hranice masovej produkcie

smerom k flexibilnej, zákazkovej alebo „demasifikovanej“ produkcii.
3. Konvenčné faktory výroby - pôda, práca, suroviny a kapitál sa stávajú menej

dôleţitými, tak ako ich nahradzujú symbolické znalosti.
4. Namiesto kovových alebo papierových peňazí, skutočným médiom sa

stávajú elektronické peniaze.
5. Tovary a sluţby sú modularizované a usporadúvané do systémov, ktoré

vyţadujú sprísňovanie a stálu revíziu noriem.
6. Pomaly fungujúce byrokracie sú nahradzované malými (demasifikovanými)

pracovnými jednotkami, prechodnými alebo „adhokratickými“ tímami,
vzrastajúcim komplexom obchodných aliancií alebo konzorcií.
7. Počet a varieta organizačných jednotiek sa znásobuje.
8. Pracovníci sa stávajú menej vymeniteľnými. Najúčinnejšími nástrojmi

rozširovania bohatstva sú symboly v hlavách pracovníkov.
9. Novým hrdinom uţ nie je pracovník modrých golierov, finančník alebo

manaţér, ale inovátor, ktorý kombinuje imaginatívne znalosti s akciou.
10. Tvorba bohatstva je vo vzrastajúcej miere chápaná ako kruhový proces

s odpadmi recyklovanými do vstupov ďalšieho cyklu produkcie.
11. Producenti

a konzumenti, rozdelení
znovuzjednotení v cykle tvorby bohatstva.

industriálnou

revolúciou,

sú

12. Nový systém tvorby bohatstva je lokálny aj globálny.

Alvin Toffler uvádza, ţe do roku 1863 existovalo v Spojených štátoch sedem tisíc
mien. Svoju menu malo kaţdé mesto, Kaţdý podnik, dokonca aj obchody.
Štandardizácia meny bola súčasťou industrializácie. Pretoţe industrializácia, ako je
známe, štandardizuje všetko: potraviny, vkus, výrobky, vzdelanie, ţivotný štýl. Tretia
vlna mení tento proces aj na menovom trhu, pretoţe počítače bez problémov
prevádzajú operácie v akejkoľvek mene.
Toffler tvrdí, ţe aj v prípade, ţe vznikne nejaká univerzálna mena, budú pomimo
nej existovať tisíce miestných alebo špeciálnych mien, moţno nejakých polovičných
mien. V kaźdom prípade, ke´d sa mení povaha kapitálu a povaha peńazí, preţíva
systém základnú zmenu a je obtiaţne merať ho predošlými nástrojmi.
Toffler uvádza, ţe v Tretej vlne sa nemení len kapitál, ale aj peniaze. Kedysi boli
menou uţitočné predmety – rýţa, soľ, zlato. Keď ich nebolo moţné vymeniť, dali sa
vyuźiť ináč. Priemyselná revolúcia priniesla papierové peniaze, ktoré samé o sebe
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nemali ţiadnu uţitnú hodnotu. Tá závisela na písmenách a čísliciach vytlačených na
kúsku papiera.
Toffler tvrdí, ţe teraz sme vstúpili do éry elektronických peňazí. Vo vreckách ešte
nosíme nejaké doláre alebo centy, ale skutočné peniaze, to sú miliardy dolárov
prelievajúcich sa medzi svetovými burzami, bankami a firmami v podobe radu
numerických signálov, ktoré si vymieňajú počítače, ktoré bleskovo prepočítavajú
akcie Microsoftu na poľské dlhopisy, dlhopisy na opcie blízkovýchodnej ropy, opcie
na švajčiarské franky, franky na doláre, doláre na akcie, libry, ruble, zloté. Toffler
preto napriek všetkým ekonómom usudzuje, ţe svet nesmeruje k jednej mene, ale
k mnoţstvu mien. Tretia vlna, počítače, elektronické peniaze umoţňujú návrat k tek
rôznorodosti, ktorá existovala pred priemyselnou érou.
Kapitalizmus 21.storočia Roberta B. Reicha
Americký ekonóm a profesor Harvardovej univerzity Robert B. Reich pôsobil ako
hlavný ekonomický poradca prezidenta USA Billa Clintona a zároveň zastával funkciu
ministra práce v prvej vláde USA pod vedením Billa Clintona. Ako jeden z hlavných
architektov americkej hospodárskej politiky patrí medzi najvplyvnejších muţov
americkej i svetovej ekonomiky. Medzi hlavné záujmy jeho výskumu patrí vznikajúca
globálna svetová ekonomika, ale aj základné princípy a zákonitosti jej vytvárania a
fungovania. Základné poznatky o princípoch a zákonitostiach vytvárania a
fungovania globálnej ekonomiky uverejnil Reich vo svojej základnej práci Dielo
národov s podtitulom Príprava na kapitalizmus 21. storočia, ktorá bola v USA vydaná
v roku 1991.
Reich vo svojej práci Dielo národov, ktorej titul je voľnou parafrázou na názov
základnej práce klasika ekonomickej teórie, Adama Smitha, Pojednanie o pôvode a
podstate bohatstva národov, sa pokúsil načrtnúť základné princípy a hybné sily
vznikajúcej globálnej ekonomiky. Vznik globálnej ekonomiky povaţuje Reich za
natoľko závaţný a významný, ţe vzniká potreba nanovo formulovať niektoré
základné postuláty tradičnej ekonomickej teórie, ktoré s postupujúcou globalizáciou
ekonomiky strácajú staré významy a nadobúdajú významy nové. Reich sa pokúša
načrtnúť nový obraz ekonomického diania, ktorý by viac bral do úvahy realitu
nadchádzajúcej globálnej ekonomiky a realitu spoločnosti, ktorú tento vývoj vytvára.
Podľa neho v dobe, keď takmer všetky faktory výroby - peniaze, technológie, továrne
a zariadenia - bez prekáţok prekračujú štátne hranice, stráca zmysel samotná idea
národnej napr. americkej ekonomiky, amerického kapitálu, amerických výrobkov a
americkej technológie a táto prebiehajúca transformácia ovplyvňuje aj všetky ostatné
krajiny, niektoré rýchlejšie a hlbšie a niektoré menej. Konvenčné diskusie o
hospodárstve - o hrubom národnom produkte, o raste národného hospodárstva, o
konkurencieschopnosti štátu - podľa Reicha nesmerujú k jadru veci, podobne ako
k nemu nesmerujú ani ničím neprekvapujúce prognózy budúceho vývoja ekonomiky.
Národná idea stratila podľa Reicha v období vznikajúcej globálnej ekonomiky
význam, národná ekonomika prakticky prestala existovať a základnou otázkou napr.
v USA uţ nie je budúcnosť americkej ekonomiky, ale budúcnosť americkej
spoločnosti a tieţ osud väčšiny Američanov, ktorí prehrávajú v globálnom
konkurenčnom boji. Odpoveď na túto otázku bude závisieť na tom, či doposiaľ
existuje natoľko silný záujem o americkú spoločnosť, ţe všetci, a najmä tí
najprivilegovanejší a najúspešnejší, budú ochotní prinášať obete, ktoré by pomohli
väčšine opäť získať pôdu pod nohami tak, aby sa mohla plne zúčastniť novej
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globálnej ekonomiky. Táto otázka, ktorá je otázkou zodpovednosti, stojí podľa Reicha
pred všetkými štátmi, ktorých ekonomické hranice sa vytrácajú.
Reich predpovedá, ţe v globálnej ekonomike budúceho storočia prestanú existovať
národné produkty a technológie, národné korporácie, prestane existovať národný
priemysel a prestanú existovať aj národné ekonomiky, aspoň v tom zmysle ako ich
dnes chápeme. Tým jediným, čo podľa Reicha bude aj naďalej vymedzené štátnymi
hranicami, budú kvalifikácia a znalosti občanov. V tejto novej ekonomickej realite
prvoradou politickou úlohou kaţdého štátu bude vyrovnať sa s odstredivými silami
globálnej ekonomiky, ktoré budú ohrozovať vzájomné väzby občanov. Toto sa prejaví
v skutočnosti, ţe globálna ekonomika dá tým kvalifikovanejším a chápavejším
občanom ešte väčšie bohatstvo, zatiaľ čo tým menej kvalifikovaným ponúkne iba
klesajúcu ţivotnú úroveň.
Reich tvrdí, ţe v globálnej ekonomike 21. storočia hranice budú strácať
ekonomický zmysel a tí občania, ktorí budú mať najlepšie šance na prosperitu na
svetovom trhu, budú v pokušení odhodiť puta národnej príslušnosti a odpútať sa tak
od svojich menej šťastných spoluobčanov. Predstava pretrvávajúcej existencie
národnej ekonomiky ako základného celku hospodárskeho diania v rámci štátu uţ
v súčasnej dobe podľa Reicha nezodpovedá novej globálnej realite a pretrvávanie
tejto predstavy viedlo k chybnej diagnóze súčasných hospodárskych a sociálnych
problémov a záporne ovplyvnilo diskusie o národných cieľoch jednotlivých ekonomík.
Následkom toho súčasné hospodárske politiky vychádzajú zväčša z chybných
predpokladov.
Význam myšlienky hospodárskeho národa a s tým spojený hospodársky
nacionalizmus je podľa Reicha spojený s obdobím priemyselnej veľkovýroby, ktorej
štruktúra, organizácia, fungovanie a dopady na spoločnosť spôsobili, ţe ekonomika
nachádzajúca sa na území jednotlivého štátu bola chápaná ako jeden celok a jej
rozvoj a napredovanie bolo národným záujmom kaţdého občana tohoto štátu.
Blahobyt kaţdého občana bol takto spojený s úspechom národného hospodárstva a
tento úspech závisel na úspechu hospodárskych subjektov pôsobiacich v rámci
tohoto národného hospodárstva.
Obraz ekonomiky sa však začal meniť so vznikom nadnárodných korporácií a s tým
spojenou globalizáciou ekonomiky a trhov. Americké korporácie, ktoré globalizáciu
ekonomiky odštartovali, pôsobili na jej začiatku ako rozšírenie vplyvu americkej
ekonomiky a amerických záujmov na teritórium väčšie ako boli hranice národného
štátu, čiţe USA. Neskoršie sa však situácia zmenila a s postupujúcou globalizáciou
ekonomiky a rastom vplyvu a pôsobnosti nadnárodných korporácií, rastúci vplyv
amerických hospodárskych subjektov za hranicami USA bol v stále väčšej miere
vyvaţovaný rastúcim hospodárskym vplyvom a vstupom zahraničných
hospodárskych subjektov na americký trh a postupujúcou stratou amerického
charakteru nadnárodných korporácií i amerického trhu a americkej ekonomiky.
Obranné hospodárske stratégie zamerané na ochranu amerických ekonomických
záujmov napr. vyuţitím hospodárskeho protekcionizmu, dumpingu a zniţovania cien
americkej pracovnej sily alebo finančných trikov skončili zväčša neúspešne a
pokračujúcej strate amerického hospodárskeho vplyvu sa týmto spôsobom
nepodarilo zabrániť. Reich vidí príčinu v chybnom nazeraní a chápaní vývoja
globálnej ekonomiky a národných ekonomických záujmov v nej.
Podľa Reicha nazeranie na americké hospodárske subjekty ako na subjekty
zabezpečujúce styk Američanov so svetovou ekonomikou a zabezpečujúce rast
bohatstva jednotlivých obyvateľov USA je v súčasnej dobe zastaralé. A obraz
ekonomiky, v ktorej hospodársky osud väčšiny Američanov bol neoddeliteľne spojený
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s osudom americkej ekonomiky a amerických korporácií, uţ neplatí a je obrazom
minulosti.
Americká ekonomika a americké korporácie prestávajú existovať v podobe, ktorú
moţno zmysluplne odlíšiť od zvyšku globálnej ekonomiky. A naviac americká
ekonomika ako celok uţ nemá odlišnú totoţnosť, na ktorej by závisel osud
Američanov. V tejto súvislosti Reich uvádza, ţe predpoklad, ţe by oţivenie americkej
ekonomiky alebo amerického priemyslu Američanom pomohlo, svedčí o zastaralom
myslení. Podľa Reicha ţivotná úroveň Američanov, rovnako ako občanov ďalších
krajín, začína závisieť ani nie tak na úspechu kľúčových korporácií alebo odvetví
štátu, alebo dokonca na niečom, čo sa nazýva „ národné hospodárstvo „, ako skôr na
celosvetovom dopyte po ich kvalifikácií a znalostiach.
Reich uvádza, ţe to čím sa súčasná globálna ekonomika v základe líši od národnej
ekonomiky obdobia priemyselnej veľkovýroby, je úplne nová organizačná štruktúra a
organizačná výstavba tejto ekonomiky. Na konci dvadsiateho storočia sa podľa
Reicha moderné korporácie iba na prvý pohľad podobajú svojim náprotivkom
z polovice storočia. Ich názvy, mená a značky síce stále znejú rovnako a symbolizujú
americkú ekonomiku, stále ako predtým navodzujú predstavu obrovského bohatstva
a moci nad obchodom a rovnako doteraz majú svoje sídla v budovách zo skla a
ocele, avšak pod povrchom týchto organizácií sa všetko mení a máločo sa podobá
ich pôvodnému stavu.
Reich dochádza k záveru, ţe kľúčové americké korporácie uţ neplánujú a
nerealizujú veľkovýrobu tovarov a sluţieb, nevlastnia obrovské sústavy továrni,
strojov, laboratórií, skladov a ďalších hmatateľných aktív a ani do takýchto zloţitých
sústav neinvestujú. Taktieţ uţ nezamestnávajú armády továrenských robotníkov a
stredných manaţérov a kľúčové spoločnosti uţ vlastne ani nie sú americké. Sú stále
viac obyčajnou fasádou, za ktorou sa to iba hemţí hromadou decentralizovaných
skupín a podskupín, ktoré neustále zadávajú objednávky jednotkám rozptýleným po
celom svete.
Americké korporácie, podľa Reicha, prešli obrovskou transformáciou a výsledkom
je dnešná sieťová organizácia týchto korporácií a ich prechod od veľkovýroby tovarov
k vysokej hodnote svojich tovarov. K takejto podobnej transformácií dochádza podľa
Reicha aj v iných národných hospodárstvach, ktoré boli tradične zorganizované okolo
veľkovýroby.
V ekonomike zameranej na dosahovanie vysokej hodnoty svojej produkcie a vo
vysoko zhodnocujúcom podniku zisky uţ neplynú z veľkovýroby, ale z priebeţného
objavovania nových spojení medzi rôznymi riešeniami a potrebami. Reich tvrdí, ţe
starý rozdiel medzi „ tovarom „ a „ sluţbami „ stratil zmysel, pretoţe značná časť
hodnoty vytváranej úspešným podnikom a vlastne jediná hodnota, ktorú nemoţno
ľahko celosvetovo zopakovať, zahŕňa mnoho typov sluţieb : špecializovaný výskum,
výrobné a konštrukčné sluţby potrebné k riešeniu problémov, špecializované
predajné, marketingové a konzultačné sluţby potrebné k identifikácií problémov a
špecializované strategické, finančné a manaţérske sluţby.
Kaţdý podnik orientovaný na vysokú hodnotu pracuje v odbore poskytovania práve
takýchto sluţieb. Reich uvádza, ţe vysoko zhodnocujúci podnik uţ nemusí
kontrolovať obrovské zdroje, nemusí organizovať celé armády výrobných robotníkov
alebo vnucovať beţnú činnosť. Z tohoto dôvodu nemusí byť organizovaný ako staré
pyramídy, ktoré boli charakteristické pre štandardizovanú výrobu, kde mocní
generálni riaditelia vládli neustále sa rozširujúcemu počtu manaţérov rôznych úrovní,
stále väčším skupinám robotníkov platených hodinovou mzdou, a kde sa všetci riadili
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štandardnými postupmi. Vysoko zhodnocujúci podnik takto organizovaný byť
nemôţe. Takýto podnik musí byť organizovaný na princípe sietí.
Podľa Reicha tri skupiny, ktoré dávajú novému podniku najväčšiu časť jeho
hodnoty - riešitelia problémov, identifikátori problémov a strategickí
sprostredkovávatelia - musia byť navzájom v priamom kontakte, aby mohli neustále
objavovať nové moţnosti. Ak majú byť správne vyriešené tie pravé problémy, musia
informácie plynúť rýchlo a zreteľne a pre byrokraciu v takomto podniku nesmie byť
miesto.
Reich uvádza päť najbeţnejších organizačných foriem podnikových sietí, ktoré sa
neustále vyvíjajú, a kde patria :


nezávislé ziskové centrá (independent profit centers),



vyčlenené partnerstvá (spin-off partnerships),



pričlenené partnerstvá (spin-in partnerships),



licencie (licensing) a



čisté sprostredkovávateľstvo (pure brokering).

Novou organizačnou štruktúrou prepájajúcou svetovú ekonomiku do jedného celku
je podľa Reicha globálna sieť. Táto globálna sieť má podobu, po celom svete sa
šíriacej, nových organizačných sietí vysoko zhodnocujúceho podniku, ktoré
nahradzujú staré pyramídy kľúčových veľkovýrobných podnikov. Tieto siete uţ podľa
Reicha nemoţno označiť za americkú, britskú alebo japonskú korporáciu a ţiaden
hotový produkt uţ nebude americký, britský alebo japonský. V pavučinovitých
organizáciách vysoko zhodnocujúceho podniku uţ nie je moţná kontrola zhora a nie
je moţné ani centralizované vlastníctvo. V takejto organizačnej štruktúre tok moci a
bohatstva smeruje do skupín, ktoré nazhromaţdili najcennejšie schopnosti :
schopnosti riešiť a identifikovať problémy a strategicky sprostredkovávať. Takéto
skupiny moţno podľa Reicha v stále väčšej miere nájsť za hranicami USA a po
celom svete.
Tak, ako sa svet vďaka zvyšujúcej sa efektivite telekomunikácií a dopravy
zmršťuje, takéto skupiny v jednej krajine dokáţu kombinovať svoje schopnosti so
schopnosťami ľudí ţijúcich v iných krajinách tak, aby zákazníci prakticky kdekoľvek
na svete získali najväčšiu hodnotu. Vláknami globálnej pavučiny sú počítače, faxy,
satelity, monitory s veľkou rozlišovacou schopnosťou a modemy a všetky tieto
zariadenia spojujú návrhárov, konštruktérov, dodávateľov, drţiteľov licencií a
dealerov po celom svete.
Reich uvádza, ţe v staršej veľkovýrobnej ekonomike mala väčšina produktov
rovnako ako korporácie, z ktorých pochádzali, výraznú štátnu príslušnosť. Bez
ohľadu na mnoţstvo hraníc, ktoré tieto produkty prekročili, nikto nepochyboval o
krajine ich pôvodu, ktorej názov tieţ väčšinou niesli.
V nastupujúcej vysoko zhodnocujúcej ekonomike, ktorá nezávisí na veľkovýrobe, je
u stále menšieho mnoţstva produktov jasná krajina ich pôvodu. Tovar je moţné
efektívne vyrábať na mnohých rôznych miestach a moţno ho kombinovať
všemoţnými spôsobmi, aby bolo vyhovené potrebám zákazníkov ţijúcich na rôznych
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miestach. Intelektuálny a finančný kapitál môţe prichádzať odkiaľkoľvek a môţe byť
tieţ okamţite nasadený.
V globálnych sieťach sú produkty výsledkom práce ľudí v mnohých krajinách.
V medzinárodnej obchodnej výmene ide často ani nie tak o hotové výrobky, ako o
sluţby súvisiace so špecializovaným riešením problému, s identifikáciou problému a
so sprostredkovávateľstvom. A kombináciou všetkých týchto faktorov vzniká
hodnota. Tá však nemá národný ale globálny charakter.
Zmeny spojené so vznikom globálnej ekonomiky a s prechodom od veľkovýroby
k vysoko zhodnocujúcej ekonomike výrazne zasiahli aj oblasť pracovných síl. Dnes
uţ neplatí, ţe na bojiskách svetového obchodu stoja jednoznačne proti sebe
americké korporácie a americkí pracujúci proti cudzím korporáciam a cudzím
pracujúcim. Javom typickým pre globálnu ekonomiku je globálna sieť, ktorá moţno
sídli v USA, moţno z nich získava značnú časť finančného kapitálu, avšak jej
výskumné, konštrukčné a výrobné kapacity sú rozptýlené po Japonsku, Európe a
Severnej Amerike. Ďalšie výrobné kapacity moţno nájsť v juhovýchodnej Ázii a
v Latinskej Amerike, marketingové a distribučné centrá na všetkých kontinentoch a
tých, ktorí poskytujú pôţičky a investujú, na Tchaj-wane, v Japonsku, Nemecku i
USA.
Takáto celosvetová firma konkuruje podobným celosvetovým firmám, ktoré majú
svoje ústredie v iných krajinách a frontové línie uţ nezodpovedajú štátnym hraniciam.
Úspechy a zisky takejto celosvetovej firmy sú potom úspechom a ziskami
pracovníkov firmy v ktorejkoľvek krajine sveta, nielen pre tých, ktorí sú zamestnaní
v USA. Američania sa tak stávajú súčasťou medzinárodného trhu práce a ich
konkurencieschopnosť na tomto globálnom trhu začína závisieť nie od osudov
niektorej americkej korporácie či amerického odvetvia, ale od funkcií, ktoré
vykonávajú, a od hodnoty, ktorú pridávajú globálnej ekonomike.
Iné národy prekonávajú presne rovnakú transformáciu, niektoré pomalšie, avšak
všetky sa zúčastňujú v podstate na tom istom trende, ktorý nie je obmedzovaný
štátnymi hranicami. Bariéry prekáţajúce medzinárodnému toku poznatkov, peňazí a
hmatateľných produktov sa rúcajú a v kaţdej krajine celé skupiny ľudí vstupujú do
globálnych sietí.
Určujúcim trendom v reprofilácii globálnej štruktúry pracovných síl je vznik troch
dominujúcich kategórií na trhu pracovných síl, a to:


beţných výrobných sluţieb,



osobných sluţieb a



symbolických a analytických sluţieb.

V USA tieto tri funkčné kategórie pokrývajú viac neţ tri zo štyroch pracovných
miest. Medzi ostatných patria farmári, baníci a ďalší ľudia zamestnaní v ťaţbe
prírodných zdrojov, ktorí dovedna tvoria menej neţ päť percent amerických
pracujúcich. Zostatok tvoria hlavne štatni zamestnanci, zamestnanci v regulovaných
odvetviach a vládou platení pracovníci, ktorí sú takmer všetci chránení pred
globálnou konkurenciou. Tá sa však týka takmer všetkých ostatných pracovných síl.
Vo vznikajúcej globálnej ekonomike podľa Reicha je aj to najvýznamnejšie
postavenie v tej najprestíţnejšej organizácii ľahko zraniteľné svetovou konkurenciou,
ak sa obmedzuje na ľahko opakované beţné činnosti. Jediná skutočná konkurenčná
výhoda spočíva v schopnosti riešiť, identifikovať a sprostredkúvať nové problémy.
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Robert Reich sa kriticky stavia k vytvorenému mýtu voľného trhu a tvrdí, ţe
myšlienka „voľného trhu“, ktorý by neovplyvňovali zákony a politické rozhodnutia, je
čistou fantáziou. Trh nestvoril Boh v prvý šiestich dňoch a ani ho neudrţiava vôľa
Prozreteľnosti. Je ľudským výtvorom, meniacim sa súborom úsudkov o právach a
zodpovednostiach jednotlivca. Kaţdý štát si formuluje a zhromaţďuje odpovede na
otázky vlastníckych práv, ich ohrození a obmedzení alebo obmedzení pôsobenia
trhu, a tak vzniká jeho vlastná verzia trhu. Odpovede na uvedené otázky boli
v rôznych štátoch v rôznych časoch rôzne a závisia zväčša od hodnôt, ktoré
spoločnosť vyznáva, od dôrazu, ktorý kladie na solidaritu, tradíciu, zboţnosť atď.
V moderných štátoch je vláda hlavnou agentúrou, prostredníctvom ktorej
spoločnosť uvaţuje o normách, definuje a presadzuje tie, ktoré organizujú trh.
Sudcovia i zákonodarcovia, vládni úradníci aj pracovníci štátnej správy neprestajne
pozmeňujú a prispôsobujú pravidlá hry čiţe pravidlá trhu a obvykle sú mlčky, ale
vţdy starostlivo sledovaní a niekedy aj riadení tými, ktorí majú zrejmý záujem o
dôsledky jednotlivých rozhodnutí. Čím viac sa otázka voľného trhu prezentuje ako
veľká voľba medzi vládou a trhom, tým viac sa zahmlieva schopnosť vidieť
nekonečné mnoţstvo alternatívnych spôsobov, ako štruktúrovať pravidlá vlastníctva
a výmeny. Reich uvádza ako príklad, na ktorom moţno ukázať mýtus voľného trhu,
dereguláciu.
Deregulácia je termín, ktorý dosiahol najväčšiu popularitu koncom 70.rokov a v
80.rokoch a všeobecne sa pokladal za prejav rozhodujúceho obratu smerom
k voľnému trhu a odklonu od vládnych zásahov. Termín deregulácia by mal
predstavovať iba zmenu povahy vládnych zásahov, a to od prikazovania konkrétnych
výsledkov k vytváraniu a udrţaniu nových trhov. Príkladom je aj deregulácia
leteckých spoločnosti v USA, ktorá neodstránila zodpovednosť vlády za civilné
letectvo, ale iba presunula právomoci. Ideologické upínanie sa na dereguláciu
leteckých spoločnosti v USA - na mýtickú voľbu medzi vládnou kontrolou a slobodou
trhu - viedlo politikov k ignorovaniu ich zodpovednosti za vytváranie a udrţiavanie
tohoto nového trhu. Výsledkom bolo, ţe sa civilné letectvo skoncentrovalo do rúk
niekoľkých spoločnosti a vznikom veľkých prestupných letísk sa obmedzila
konkurencia, čo malo za následok rast cien leteniek a rastu počtu letov a cestujúcich,
čím sa zároveň zvýšilo riziko katastrof.
Vláda USA preto investovala do nových systémov kontroly vzdušného priestoru,
zvýšila počet bezpečnostných inšpekcií a zmenila štruktúru podnetov pre civilné
letectvo tak, aby bolo zaručené dodrţiavanie príslušných predpisov. To všetko potom
viedlo k poţiadavkám obnoviť reguláciu leteckých společnosti. Dereguláciou
leteckých spoločnosti sa tak namiesto definitívneho obratu k voľnému trhu dosiahla
iba zmena vládnych zásahov a kontroly trhu.
Vznik globálnej ekonomiky vo významnej miere ovplyvnil distribúciu bohatstva
v kaţdej krajine. Vznikom globálnej ekonomiky sa zmenili pravidlá rozdeľovania
bohatstva v kaţdej krajine tak, ţe toto rozdeľovanie závisí od konkrétneho prínosu do
svetovej ekonomiky. Bez ohľadu na to, ako je vaša práca oficiálne klasifikovaná,
alebo bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pracujete, vaše skutočné postavenie
v konkurenčnom boji začína závisieť od funkcie, ktorú máte vo svetovej ekonomike.
Tu spočíva aj zásadná príčina roztvárania príjmových noţníc. Situácia robotníkov sa
zhoršuje takisto ako situácia pracovníkov v sluţbách, aj keď menej zreteľne. Tou
pracovnou skupinou, ktorá má vo svetovej ekonomike úspech, sú symbolickí
analytici, čiţe tí, ktorí riešia, identifikujú a sprostredkovávajú nové problémy.
Hlavnou zmenou v oblasti distribúcie bohatstva v globálnej ekonomike je to, ţe uţ
neexistujú rovnaké pravidlá platné pre všetkých pracovníkov v rámci ekonomiky
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jednotlivej krajiny, ale tieto pravidlá určuje globálna ekonomika. Príjmy jednotlivých
skupín pracovníkov alebo pracovných odvetví potom neurčuje a neovplyvňuje
vzostup alebo úpadok národnej ekonomiky, ale závisia od toho, aké sú tieto príjmy
v globálnej ekonomike. Na príklade USA Reich uvádza, ţe pred globalizáciou sa
všetci Američania nachádzali na rovnakej ekonomickej lodi, ktorú predstavovala
americká ekonomika. Väčšina z nich preţívala poklesy a vzostupy spoločne podľa
toho, ako korporácie, v ktorých pracovali, odvetvia, ku ktorým tieto korporácie patrili,
a národné hospodárstvo ako celok zvyšovali svoju produktivitu alebo stagnovali.
V globálnej ekonomike sú však Američania uţ teraz na rôznych lodiach, a to podľa
toho, v akej korporácii alebo v akom odvetví ekonomiky pracujú.
Jedna loď sa potápa rýchlejšie, druhá pomalšie a tretia pláva čoraz úspešnejšie.
Premena kľúčových amerických korporácií na globálne siete spôsobila, ţe
najrýchlejšie sa v USA potápa loď s robotníkmi. Vznik globálnych sietí má za
následok, ţe väčšina robotníckych miest sa z USA presúva do rozvojových krajín,
kde je lacná pracovná sila. To isté platí aj pre ostatné vyspelé krajiny. Presun
pracovných miest vo výrobe z vyspelých do rozvojových krajín je podľa Reicha
veľkým dobrodením pre mnohých robotníkov v rozvojových krajinách, ktorí by ináč
boli nezamestnaní alebo by pracovali za omnoho niţšiu mzdu. Títo robotníci však
majú dnes viac peňazí, za ktoré si môţu kupovať symbolické analytické sluţby
z vyspelých krajín. Tento trend tieţ prospieva na celom svete všetkým, ktorí dnes
získavajú štandardizované produkty vyrábané vo veľkom lacnejšie ako predtým.
Aj druhá loď, na ktorej sú pracovníci zamestnaní v sluţbách, sa potápa, ale
pomalšie a nerovnomernejšie. Väčšina ľudí pracujúcich v sluţbách je platená na
úrovni minimálnej mzdy alebo tesne nad ňou, mnohí pracujú iba na čiastočný úväzok
a v dôsledku toho dostávajú iba skromný plat. Pracovníci v sluţbách väčšinou ani
nepoberajú všetky pôţitky, ktoré si vydobili robotníci vo veľkých priemyselných
korporáciach alebo symbolickí analytici pracujúci na výnosnejších vláknach
globálnych sietí. Pracovníci v sluţbách sú chránení pred priamymi účinkami globálnej
konkurencie, a podobne ako všetci ostatní ťaţia z prístupu k lacným produktom
z celého sveta. Nie sú však imúnni voči nepriamym účinkom globálnej konkurencie.
Najúspešnejšou pracovnou skupinou sú symbolickí analytici. Celosvetový dopyt po
ich poznatkoch rastie a je moţné čoraz ľahšie oznamovať tieto poznatky. Nie všetci
symbolickí analytici však prosperujú rovnako. Symbolickí analytici na dolnom
rebríčku si vo svetovej ekonomike udrţiavajú svoje postavenie iba s veľkými
ťaţkosťami. Po najúspešnejších symbolických analytikoch je však taký celosvetový
dopyt, ţe pre nich ani nie je ľahké sledovať všetky svoje príjmy. Nikdy v histórii si
ľudia svojou prácou nezarobili na taký blahobyt, aký sú schopní dosahovať práve
najúspešnejší symbolickí analytici. Najdôleţitejšou príčinou rozširovania svetového
trhu a zvyšovania globálneho dopytu po symbolických a analytických poznatkoch sa
stalo dramatické zlepšenie celosvetových komunikačných a dopravných moţností.
Návrhy, inštrukcie, rady a vizuálne i zvukové symboly moţno prenášať po celej
zemeguli v čoraz väčšom meradle a rýchlejšie, s čoraz väčšou presnosťou a za
čoraz niţšiu cenu.
Na základe analýzy vývoja trendov globálnej ekonomiky Reich ţiada zmenu
ekonomického a politického myslenia tak, aby sa zohľadnila realita globálnej
ekonomiky v ekonomike a politike jednotlivých štátov a aby sa opustili stereotypy
ekonomického a politického myslenia z obdobia pred globalizáciou, ktoré boli
v preváţnej miere zaloţené na myšlienke hospodárskeho nacionalizmu a
hospodárskeho národa. Hospodárskou úlohou štátu v globálnej ekonomike uţ nie je
zvyšovanie ziskovosti korporácií a hospodárskych subjektov, ktoré pôsobia pod
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vlajkou štátu, alebo zvyšovanie majetku jeho občanov. Tou je zlepšovanie ţivotnej
úrovne občanov štátu prostredníctvom zvyšovania hodnoty toho, čím prispievajú
k svetovej ekonomike.
Obavy o konkurencieschopnosť krajiny dnes často smerujú na nesprávnu adresu,
pretoţe uţ nejde o to, čo vlastníme, ale ide o to, čo robíme. Z tohoto hľadiska
vyplýva hlavný problém USA, ktorý spočíva v tom, ţe niektorí americkí občania sice
pridávajú americkej ekonomike značnú hodnotu, väčšina Američanov tak však
nerobí. V dôsledku toho sa potom zväčšuje priepasť medzi nepočetnou menšinou a
všetkými ostatnými. Aby sa zlepšilo hospodárske postavenie dolných štyroch pätín,
bude sa privilegovaná horná pätina musieť rozdeliť o svoje bohatstvo a investovať do
schopnosti ostatných Američanov vytvárať bohatstvo.
Horná pätina je čoraz pevnejšie napojená na globálnu ekonomiku, a preto má
čoraz menší záujem o výkon a potenciál svojich menej privilegovaných
spoluobčanov. Z toho vzniká potom známa dilema nielen USA, ale aj ostatných krajín
sveta, pretoţe realita globálnej ekonomiky sa týka kaţdej z nich. Robert Reich vidí
súčasnosť ako historický okamih, keď kaţdá spoločnosť má príleţitosť znovu
definovať, kým je, prečo sa spojila a čo dlhuje sebe navzájom i ostatným obyvateľom
sveta. Tento historický okamih zároveň umoţňuje sformulovať nové ekonomické a
politické myslenie, ktoré by zodpovedalo trendom, mechanizmom a princípom
fungovania vznikajúcej globálnej svetovej ekonomiky.
Naša spoločná budúcnosť Gro Harlem Brutlandovej
Gro Harlem Brutlandová je nórska politička. Od roku 1987 stala na čele nórskej
Strany práce. V rokoch 1974-1979 bola nórskou ministerkou ţivotného prostredia a
neskoršie predsedníčkou nórskej vlády. V rokoch 1984-1987 bola predsedníčkou
Svetovej komisie pre ţivotné prostredie a rozvoj, ktorá pod jej vedením vydala v roku
1987 správu Naša spoločná budúcnosť, v ktorej formulovala princípy trvalo
udrţateľného rozvoja. Táto správa bola v tom istom roku predloţená Valnému
zhromaţdeniu OSN.
Správa Naša spoločná budúcnosť sa zaoberá alarmujúcim stavom ţivotného
prostredia na Zemi a poukazuje na moţné východiská, ktoré vidí v prechode ľudstva
na trvalo udrţateľný rozvoj. Jedným zo záverov správy je, ţe ĺudstvo je schopné
urobiť svoj rozvoj trvalo udrţateľným, čiţe môţe zaisťovať svoje súčasné potreby bez
toho, aby obmedzilo moţnosti budúcich generácií. Správa obsahuje tri časti
zamerané na spoločné záujmy ľudstva pri záchrane ţivotného prostredia na Zemi,
spoločné úlohy, ktoré z týchto záujmov vyplývajú a spoločné snahy, v ktorých by sa
malo spojiť úsilie ľudstva.
Filozofia soprávy je postavená na skutočnosti krízového stavu, v ktorom sa v
súčasnosti ľudstvo nachádza. Doterajšie delenie rôzných globálnych kríz na krízu
ţivotného prostredia, krízu ekonomického rozvoja alebo energetickú krízu stráca
svoje opodstatnenie. Medzi jednotlivými oblasťami sa dnes strácajú hranice. Realitou
je existencia jednej globálnej krízy, pred ktorou ľudstvo stojí. Riešiť túto krízu moţno
za predpokladu zmeny prístupu k otázkam ţivotného prostredia a hospodárského
rozvoja. Starostlivosť o ţivotné prostredie a hospodársky rozvoj nie sú nezávislé
úlohy, ale naopak, sú nerozlučne spojené. Hospodársky rozvoj nemôţe byť úspešný,
ak sa opiera o upadajúcu základňu prírodných zdrojov, a ţivotné prostredie nemoţno
ochraňovať, ak sa hospodársky rast dosahuje za cenu ekologickej skazy. Tieto
otázky predstavujú vzájomne prepojený a veľmi zloţitý systérm príčin a následkov, v
ktorom:
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krízové javy v ţivotnom prostredí /ekologické stresy/ navzájom súvisia,
ekologické stresy súvisia so štruktúrou a spôsobmi hospodárskej činnosti,
ekologické a ekonomické otázky súvisia s mnohými sociálnymi faktormi,
systémové správanie sa uplatňuje nielen vo vnútri jednotlivých štátov, ale aj medzi
nimi.
Koncepcia trvalo udrţateľného rozvoja obsiahnutá v správe vychádza z
predpokladu, ţe uspokojovanie ľudských potrieb a túţob je najvyšším cieľom rozvoja.
Lenţe vieme, ţe ani základné potreby veľkého mnoţstva ľudí v rozvojových krajinách
nie sú uspokojované a svet, v ktorého niektorých častiach vládne chudoba a
nespravodlivosť, bude vţdy náchylný na ekologické a iné krízy. Trvalo udrţateľný
rozvoj vyţaduje a predpokladá, ţe sa budú uspokojovať základné potreby všetkých
ľudí a, ţe pritom takisto všetci budú môcť lepšie naplniť svoje túţby po lepšom ţivote.
Ak má ţivotná úroveň presiahnúť základné minimum, musia ţivotné spotrebné
štandardy všade na svete prihliadať na zaistenie dlhodobej udrţateľnosti. Mnohí z
nás však ţijú nad ekologické moţnosti prírodných zdrojov, čo vidíme napr. v prípade
energetickej spotreby.Uvedomelé potreby sú spoločensky a kultúrne podmienené a
trvalo udrţateľný rozvoj by mal preferovať také hodnoty, ktoré neprekračujú
ekologicky prijateľnú úroveň spotreby a, ktoré sa môţu stať predmetom rozumného
snaţenia pre všetkých. Uspokojovanie základných potrieb čiastočne závisí od
dosiahnutia plného potenciálu rastu.
Udrţateľný rozvoj preto tam, kde potreby ľudí teraz nie sú uspokojované,
jednoznačne predpokladá hospodársky rast, inde sa môţe odvíjať v súlade s ním, ak
sa v jeho obsahu uplatnia ekologické i sociálne princípy trvalej udrţateľnosti a
nevykorisťovania. Rast sám osebe však nestačí. Vysoká výroba a masová chudoba
môţu existovať vedľa seba a ohrozovať ţivotné prostredie. Trvalo udrţateľný rozvoj
preto vyţaduje, aby spoločnosť uspokojovala potreby ľudí nielen zvyšovaním
produkčného potenciálu, ale aj zabezpečením spravodlivej príleţitosti pre všetkých.
Filozofia trvalo udrţateľného rastu by sa mala podľa správy čo najskôr preniesť do
praktickej politiky. Svet musí rýchlo stanoviť stratégiu uľahčujúcu prechod štátov od
súčasných, často deštruktívnych procesov rastu a rozvoja na cestu trvalo
udrţateľného rozvoja. To bude vyţadovať zmeny politických prístupov vo všetkých
krajinách, zmeny prihliadajúce tak na vlastný vývoj krajiny, ako aj na jej vplyv na
rozvojové moţnosti ostatných štátov.
Medzi rozhodujúce ciele koncepcie trvalo udrţateľného rozvoja správa zaraďuje:
oţivenie rastu, zmenu kvlaity rastu, uspokojenie základných potrieb, ak ide o
pracovné príleţitosti, výţivu, energiu, vodu a hygienické zariadenia, zaistenie
udrţateľnej úrovne populácie, uchovanie a posilnenie základných zdrojov a spojenie
ekologických a ekonomických hľadísk pri rozhodovaní.
Oţivenie rastu spája správa najmä s riešením otázky chudoby. Chudoba bráni
ľuďom vyuţívať zdroje racionálnym spôsobom a zvyšuje tlak na ţivotné prostredie.
Takáto chudoba existuje najviac v rozvojových krajinách a často sa prehĺbila za
hospodárskej stagnácie v osemdesiatych rokoch.
Nevyhnutnou, ale nie jedinou podmienkou eliminácie absolútnej chudoby v treťom
svete je pomerne rýchle zvýšenie priemerného príjmu na obyvateľa, čo je rovnako
predpokladom na dosiahnutie obratu v stagnujúcich a klesajúcich rozvojových
trendoch. Podnety na hospodársky rast tretieho sveta obsahuje uţ logika trvalo
udrţateľného rozvoja. Tá je zaloţená na jednej strane na zniţovaní potrieb surovín a
energie priemyselných štátov, a tým aj zmenšovaní trhov surovín a ďalších komodít z
rozvojových krajín. Na druhej strane sa táto logika zakladá na úsilí rozvojových krajín
zameranom na likvidáciu biedy a na uspokojovanie základných potrieb , čo znamená
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zvýšenie dopytu na vnútornom trhu po poľnohospodárskych produktoch,
priemyselnom tovare a niektorých sluţbách.
Zmena kvality hospodárskeho rastu je podľa správy ďalším cieľom trvalo
udrţateľného rozvoja. Ten neznamená iba hospodársky rast, ale vyţaduje také
vnútorné zmeny, ktoré zníţia materiálovú a energetickú náročnosť a súčasne
zabezpečia spravodlivejšie rozdeľovanie ziskov.
Takéto zmeny sú nevyhnutné vo všetkých krajinách ako súčasť opatrení na
zachovanie ekologického potenciálu prírodného bohatstva, pre ţiadúce
prerozdelenie príjmov a na potlačenie tendencii k hospodárskym krízam. Proces
hospodárskeho rozvoja musí oveľa výraznejšie zachovávať skutočné kapitálové
zdroje. Vo všetkých krajinách, bohatých aj chudobných, je nevyhnutné dosiahnúť to,
aby sa do prepočtov hospodárskeho rozvoja v plnom rozsahu zahŕňali aj prírastky a
úbytky fondu prírodných zdrojov.
Uspokojovanie základných ľudských je ďalším cieľom trvalo udrţateľného rozvoja
vzhľadom na to, ţe aj pri dostatku tovarov a ponúkaných sluţieb mnoho ľudí nemôţe
uspokojovať potreby na úrovni slušného ţivota a niekedy ani jednoduchého preţitia.
Významnou a najnaliehavejšou úlohou rozvoja je uspokojiť potreby a túţby rastúcej
populácie tretieho sveta. Najzávaţnejšou základnou potrebou je obţiva, čo vyţaduje
dostatok pracovných príleţitostí. Očakávaný rast počtu pracovných síl v období rokov
1985 aţ 2000 v rozvojových krajinách vyţaduje vytvoriť nové pracovné príleţitosti pre
60 miliónov osôb ročne. Hospodársky rozvoj musí vytvárať pracovné príleţitosti v
takom rozsahu a na takej úrovni produktivity, ktorá by umoţnila aj chudobným
domácnostiam udrţiavať si minimálnu ţivotnú úroveň. Z hľadiska ţivotného
prostredia sú veľmi dôleţité aj ďalšie vzájomne prepojené potreby: bývania,
zásobovania vodou, hygienického vybavenia a starostlivosti o zdravie. Nedostatky v
týchto oblastiach sú často viditeľnými prejavmi ekologického stresu. Zlepšenie
uspokojovania základných ľudských potrieb by sa malo v budúcnosti opierať o
iniciatívnu podporu a svojpomoc miestnych spoločenstiev a o efektívne vyuţívanie
nenáročných technológií.
Za jednu z hlavných otázok trvalo udrţateľného rozvoja správa povaţuje
zabezpečenie trvalo udrţateľnej úrovne populácie. Dieťa narodené v krajine s
vysokou spotrebou surovín a energie znamená pre svetové zdroje väčšie bremeno
ako dieťa narodené v chudobnejšiej krajine. Udrţateľný rozvoj je ľahšie
dosiahnuteľný v krajine s počtom obyvateľov stabilizovaným na úrovni
zodpovedajúcej produkčnej kapacite ekosystémov. V priemyselných krajinách je
miera piopulačného rastu niţšia ako jedno percento a niektoré krajiny uţ dokonca
dosiahli nulový rast alebo sa k nemu blíţia. Celkový počet obyvateľstva
priemyselného sveta by sa z dnešnej 1.2 miliardy mohol zvýšiť na pribliţne 1.4
miliardy v roku 2025. Väčšiu časť svetového populačného prírastku budú tvoriť
rozvojové krajiny, kde sa 3.7 miliardy obyvateľov z roku 1985 rozrastú na 6.8 miliardy
v roku 2025. Tretí svet nemá nijakú moţnosť migrovať do nových krajín a čas
ostávajúci na vyrovnanie nerovnováhy je kratší ako mali priemyselné krajiny. Tu
pramení potreby rýchleho zníţenia tempa populačného rastu najmä v takých
oblastiach, kde sa miera prírastku populácie zvyšuje.
Významné miesto v koncepcii trvalo udrţateľného rozvoja má ochrana svetových
prírodných zdrojov. Ochrana svetových prírodných zdrojov a zaistenie ich obnovy, ak
ide o zdroje obnoviteľné, je jedným z nevyhnutných predpokladov uspokojovania
potrieb na trvalo udrţateľnom základe. Vysoká spotreba v priemyselnom svete,
prírastok spotreby nevyhnutný na dosiahnutie minimálneho ţivotného štandardu v
rozvojových krajinách i očakávaný populačný rast si vyţiadajú podstatné zmeny v
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doterajších prístupoch.
Uchovávanie a obnova prírody a jej zdrojov nie je však otázkou iba ďalšieho
rozvoja, ale je súčasťou naších morálnych záväzkov voči ostatným ţivým bytostiam a
budúcim generáciam. Ak ľudia nemajú inú moţnosť, stúpa ich nápor na prírodné
zdroje. Rozvojová politika by mala predovšetkým umoţniť trvalú obţivu ľudí, najmä v
oblastiach vystavených ekologickému stresu alebo chudobných na suroviny.
Konečné hranice celosvetového rozvoja zrejme určuje dostupnosť energetických
zdrojov a schopnosť biosféry absorbovať vedľajśie produkty výroby a spotreby
energie.
Stratégiou trvalo udrţateľného rozvoja sa v správe ako spoločná niť vinie potreba
spojiť pri rozhodovacích procesoch ekonomické a ekologické hľadiská. Obidva
aspekty navzdory všetkému v reálnom svete často splývajú. Náprava naších postojov
a cieľov, prirodzene aj inštitucionálne usporiadanie na všetkých úrovniach bude
vyţadovať výraznú zmenu. Ekonomické a ekologické záujmy nie sú nevyhnutne
protikladné. Zlučiteľnosť ekologických a ekonomických cieľov sa však často stráca v
dôsledku uplatňovania individuálnych alebo skupinových záujmov. Rozhoduje sa s
malým ohľadom na dôsledky, aké to má pre ostatných ľudí, so slepou vierou v
schopnosť vedy nájsť riešenie a s ignorovaním vzdialených dôsledkov dnešných
rozhodnutí.
Pre trvalo udrţateľný rozvoj je nevyhnutné stanoviť zákonnú zodpovednosť za
širšie dôsledky prijatých rozhodnutí. To vyţaduje revidovať právny poriadok a zmeniť
inštitucionálnu štruktúru tak, aby právny poriadok a štátne i samosprávne orgány
mohli v hospodárskej praxi obhajovať a uplatňovať verejné, perspektívne orientované
záujmy.
Potrebné úpravy musia vyplývať z predpokladu, ţe ţivotné prostredie vyhovujúce
zdraviu a ţivotu ľudí je nevyhnutnou podmienkou pre všetky ľudské bytosti vrátane
budúcich generácií. Pri tomto prístupe sa dostane právo na pouţívanie spoločných aj
súkromných zdrojov do správneho kontextu so širšími spoločenskými záujmami.
Zákon sám o sebe nemôţe spoločné záujmy vnucovať. Môţe principiálne
predpokladať zodpovedajúce vedomosti spoločnosti aj aktívnu podporu miestnýc
spoločenstiev, na čo logicky nadväzuje väčśia účasť verejnosti na príprave
rozhodnutí týkajúcich sa ţivotného prostredia. To moţno dosiahnúť
decentralizovaným obhospodarovania zdrojov, od ktorých závisia miestne
spoločenstvá a udelením práv miestným komunitám vyslovovať zásadné stanoviská
k pouţívaniu zdrojov. Preto treba podnecovať občianské iniciatívy, posilňovať
rozličné organizácie a upevňovať miestnu demokraciu.
Ekologické ciele treba zabudovať do daňovej sústavy, do metód hodnotenia
spoločenskej efektívnosti, do spôsobov výberu novej techniky, do zásad zavádzania
nových technológií, do stimulácie zahraničného obchodu i do všetkých zloţiek
rozvojovej politiky. Spôsoby integrácie ekonomických a ekologických aspektov v
rámci právneho poriadku a rozhodovacích systémov jednotlivých krajín je potrebné
uviesť do vzájomného súladu aj na medzinárodnej úrovni.
Správa uvádza ako cieľ stratégie trvalo udrţateľného rozvoja v najšišom zmysle
slova nastolenie harmónie medzi ľudskými bytosťami a medzi ľudstvom a prírodou.
Predpokladom na dosiahnutie cieľov stratégie trvalo udrţateľného rozvoja je
transformovanie spoločenského systému do takej podoby, aby to napomáhal. Takýto
spoločenský systém by potom podľa správy obsahoval:
politický systém, ktorý občanom umoţní účasť na rozhodovacích procesoch,
ekonomický systém, ktorý je schopný vytvárať prebytky a podnecovať pokrok vo
vede a technike na vlastnej spoľahlivej základni,
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sociálny systém, ktorý sa stará u účinné riešenia, ak vzniknú napätia z
disharmonických dôsledkov rozvoja,
výrobný systém, ktorý rešpektuje svoje povinnosti uchovať základňu prírodných
zdrojov pre ďalší rozvoj,
vedecko-technický systém, ktorý je schopný kontinuálne vyhľadávať lepšie
riešenia,
medzinárodný systém, ktorý sa stará o všestranne udrţateľné spôsoby obchodu a
finančnej politiky,
administratívny systém, ktorý je pruţný a zároveň schopný sám seba korigovať.
Realizácia princípov a cieľov stratégie trvalo udrţateľného rozvoja by mala
ľudskému spoločenstvu zabezpečiť väčšie šance na oveľa bezpečnejšiu, oveľa
bohatšiu a oveľa nádejnejšiu budúcnosť.
Prekročenie Limitov Donelly Meadowsovej, Dennisa Meadowsa a Jorgena
Randersa
Autori prvej správy Rímskemu klubu Limity rastu Dennis Meadows, Donella
Meadowsová a Jorgen Randers vydali v roku 1992 knihu Prekročené limity
s podtitulom Predstava trvalo udrţateľnej budúcnosti v konfrontácií s globálnym
kolapsom, v ktorej uvádzajú:


Vyuţívanie mnohých základných zdrojov a produkcia mnohých druhov
znečistenia uţ prekročili mieru, ktorá je fyzicky udrţateľná. Bez významných
redukcií materiálových a energetických tokov bude prebiehať v nasledujúcich
desaťročiach nekontrolovateľný úpadok produkcie potravín, vyuţívania
energie a industriálnej produkcie.



Tento úpadok nie je nevyhnutný. Aby sa mu ľudstvo vyhlo, sú potrebné dve
zmeny. Prvou je obsiahla revízia politiky a postupov, ktoré zvečňujú rast
materiálnej spotreby a populácie, druhou je rapídny, aţ drastický rast
efektívnosti vyuţívania materiálov a energie.

Trvalo udrţateľná spoločnosť je technicky a ekonomicky moţná. Bola by
ţelateľnejšia ako spoločnosť, ktorá sa usiluje riešiť svoje problémy stálou
expanziou. Prechod na trvalo udrţateľnú spoločnosť vyţaduje dôslednú
vyváţenosť medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi s dôrazom na
dostatočnosť, spravodlivosť a kvalitu ţivota viac ako na technológiu, vyţaduje
tieţ vyspelosť, súcit a múdrosť.
Základná priorita, na ktorú kladú dôraz autori práce Za hranicami limitov a ktorá
tvorí základ myšlienky trvalo udrţateľného rozvoja, je rozdiel medzi rastom a
rozvojom. Ak niečo rastie, znamená to, ţe sa to kvantitatívne zväčšuje. Ak sa to
rozvíja, potom sa to kvalitatívne zlepšuje alebo sa to aspoň odlišuje. Kvantitatívny
rast a kvalitatívne zdokonalenie sú zaloţené na rozdielnych zákonoch. Naša planéta
sa rozvíja bez toho, aby rástla. Naša ekonomika ako subsystém konečnej a
nerastúcej Zeme sa musí eventuálne adaptovať na jednoduchý model rozvoja.
Neexistuje významnejšia priorita, ktorá by sa mala riadne dodrţiavať. To nám hovorí,
ţe hoci jestvujú limity rastu, nemôţu byť limity pre rozvoj, Myšlienka nahradiť rast
rozvojom korešponduje s globálnym myslením. Japonský futurológ Yoneji Masuda
napr. prirovnáva Zem ku kozmickej lodi, ktorá má obmedzené zásoby potravín,
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pohonných látok a ďalších zdrojov, a na riešenie obmedzenosti zdrojov navrhuje
vyuţiť myslenie kozmickej lode, čo je v podstate nahradenie rastu rozvojom.
Prekročenie limitov sa podľa autorov práce Za hranicami limitov stalo realitou.
Zväčšujúci sa rozsah, akým ľudská populácia a ekonomika vyuţívajú zdroje Zeme a
emitujú znečistenia a odpady do ţivotného prostredia, je neudrţateľný a ţivotné
prostredie sa s nim nemôţe vyrovnať. Ľudská spoločnosť prekračuje jeho limity.
Zmeny sú príliš rýchle. Signály sú neskoré, nekompletené skreslené, ignorované
alebo odmietnuté. Dôleţitosť týchto signálov je obrovská. Ohlas je pomalý. Po
prekročení limitov sa môţe vyskytnúť mnoţstvo rozličných následkov. Jedným z nich
je samozrejme, druh kolapsu. Autori práce veria, ţe korekcia je moţná a povedie
k ţelateľnej , dostatočnej, spravodlivej a trvalo udrţateľnej budúcnosti. Rovnako sú si
istí, ţe ak sa korekcia neurobí, kolaps nebude len moţný, ale zaručený.
Súčasná ekonomika zaloţená na raste pokračuje v ňom obrovskými tempami. Za
posledných dvadsať rokov svetový rast vo väčšine ľudských aktivít dosiahol obrovské
rozmery.
Podľa autorov je Zem konečná. Rast hocičoho fyzického vrátane ľudskej populácie
a jej automobilov, budov a továrenských komínov nemôţe pokračovať navţdy.
Dôleţité limity rastu však nie sú limity populácie, áut, budov alebo komínov, aspoň
nie priamo. Sú nimi limity spotrebovaných tokov energie a materiálov potrebných na
udrţanie ľudí, áut, budov a komínov v činnosti. Ľudská populácia a ekonomika
závisia od konštantných tokov vzduchu, vody, potravín, surovín a fosilných palív zo
Zeme. Ľudská populácia takisto konštantne emituje odpady a znečistenia späť do
Zeme. Limity rastu sú limitami schopnosti planetárnych zdrojov poskytovať tieto
prúdy materiálov a energie a limitami schopnosti planetárnych smetísk absorbovať
znečistenie a odpady. Jednou z hlavných príčin prekročenia limitov je prudký pohyb,
rast a zmena v ľudskom spoločenstve. V globálnom systéme populácie potravinová
produkcia, industriálna produkcia, spotreba zdrojov a znečistenie stále rastú. Okrem
toho táto produkcia, spotreba a znečistenie rastú čoraz viac a prudšie. Ich rast
prebieha podľa modelu, ktorý matematici nazývajú exponenciálny rast.
Autori práce Za hranicami limitov na základe pouţitých počítačových modelov
dospeli k nasledujúcim záverom o vývoji ľudstva smerom k trvalo udrţateľnej
spoločnosti:


Prechod k trvalo udrţateľnej spoločnosti je pravdepodobne moţný bez
redukcie buď populácie alebo industriálneho výstupu. Prechod k trvalej
udrţateľnosti však vyţaduje aj uváţené sociálne obmedzenia budúcej
populácie a industriálneho rastu a významné zlepšenia v technologickej
účinnosti, ktorou sa vyuţívajú zemské zdroje.



Existuje mnoho ciest, ktorými by mohla byť trvalo udrţateľná spoločnosť
štrukturovaná, veľa alternatív počtu ľudí, ţivotných štandardov,
technologických investícií a alokácií medzi industriálnymi tovarmi, sluţbami,
potravou a ďalšími materiálnymi potrebami.



Tak ako sa pribliţujú limity Zeme a špeciálne ako sú prekračované, sú
nevyhnutné kompromisy medzi počtom ľudí, ktorý môţe Zem uţiviť, a
materiálnou úrovňou, na ktorej sa môţe kaţdá osoba udrţiavať.

Presné numerické údaje o kompromisoch nie sú známe a budú sa časom meniť
tak, ako sa bude meniť technológia, znalosti, ľudská schopnosť napodobňovať a
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zemské systémy obţivy. Mnoţstvo uţiviteľnej populácie a ţivotný štandard sa môţu
zvyšovať alebo klesať. Všeobecný dôsledok kompromisov ostáva rovnaký:


viac ľudí znamená menej materiálových nákladov na jednu osobu alebo vyššie
riziko kolapsu,



čím dlhší čas bude svetová ekonomika potrebovať na redukciu nákladov a
prechod na trvalú udrţateľnosť, tým niţšia bude úroveň populácie a
materiálnej úrovne, ktorá bude maximálne udrţateľná, prieťahy v tomto bode
znamenajú kolaps,



čím vyššie si spoločnosť stanoví plány pre materiálnu ţivotnú úroveň, tým viac
riskuje prekročenie a zničenie svojich limitov.

Ekonóm Svetovej banky Herman Daly v súvislosti s prechodom na trvalú
udrţateľnosť navrhol tri podmienky trvalej udrţateľnosti:


vyuţívanie obnoviteľných zdrojov neprekračuje mieru ich regenerácie,



miera vyuţívania neobnoviteľných zdrojov neprekračuje mieru, ktorou sa
vyvíjajú trvalo udrţateľné obnoviteľné substitúty,



miera znečisťujúcich emisií neprekračuje asimilatívnu kapacitu prostredia.

Autori sformulovali návrhy na transformáciu svetového systému smerom k trvalej
udrţateľnosti do týchto smerov:


Zlepšenie signálov. Spoznávať viac a monitorovať aj blaho ľudskej populácie,
aj podmienky lokálnych a planetárnych zdrojov a smetísk. Informovať vlády a
verejnosť pravidelne a pohotovo tak o environmentálnych, ako aj o
ekonomických podmienkach. Zahrnúť reálne environmentálne náklady do
ekonomických cien, pretvoriť ekonomické indikátory, ako HNP, tak aby sa
nezmiešavali náklady s prínosmi alebo nákladová náročnosť s blahobytom
alebo znehodnocovanie prírodného kapitálu s príjmami.



Urýchlenie časov odozvy. Aktívne vyhľadávanie signálov, ktoré indikujú, ţe je
ţivotné prostredie stresované. Rozhodnutie vopred, čo robiť, ak sa objavia
problémy (ak je to moţné, predpovedať ich pred objavením), a mať vhodné
inštutcionálne a technické dohody nevyhnutné pre efektívne konanie. Výučba
vedúca k flexibilite a kreativite, ku kritickému mysleniu a k schopnosti
pretvárať fyzické aj sociálne systémy. Počítačové modelovanie tu môţe
napomôcť, ale dôleţitejšie bude všeobecné vyučovanie systémového
myslenia.



Minimalizácia vyuţitia neobnoviteľných zdrojov. Fosilné palivá, fosilné
podzemné vody a minerály by sa mali vyuţívať s najvyššou moţnou
efektívnosťou, recyklovať, ak je to moţné (palivá nemoţno recyklovať, ale
minerály a vodu moţno), a spotrebovávané iba ako súčasť prechodu
k obnoviteľným zdrojom.
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Prevencia erózie obnoviteľných zdrojov. Produktivita pôdy, povrchových vôd,
vyuţívaných podzemných vôd a všetkých ţivých súčastí zahrňujúcich lesy,
ryby, zver by mala byť chránená a v takej miere, v akej je to moţné,
obnovovaná a zväčšovaná. Tieto zdroje by sa mali vyuţívať iba v takej miere,
v akej sú schopné sa regenerovať. To vyţaduje informácie o ich
regeneračných mierach a prísne spoločenské sankcie alebo ekonomické
návody proti ich naduţívateľom.



Vyuţívanie všetkých zdrojov s maximálnou efektívnosťou. Väčšie ľudské
blaho treba dosiahnuť s menšou zdrojovou náročnosťou, lepšiu kvalitu iba
v prípade, ak sa neprekročia limity. Dosiahnutie vyššej efektívnosti je aj
technický moţné, aj ekonomicky výhodné. Vyššia efektívnosť je kľúčová
otázka v prípade, ţe súčasná a budúca populácia majú jestvovať bez
dosiahnutia kolapsu.

Spomalenie a eventuálne zastavenie rastu populácie a fyzického kapitálu.
Existujú reálne limity miery pre dosiahnutie prvých piatich uvedených poloţiek.
Preto táto posledná poloţka je základná. Zahŕňa v sebe inštitucionálnu a
filozofickú zmenu
a sociálnu inováciu.
Vyţaduje definovanie úrovne
populácie a industriálneho výstupu, ktorý je ţelateľný a udrţateľný. To
vyţaduje ciele blízke myšlienke rozvoja, skôr ako myšlienke rastu. Stavia
otázku vízie účelu ľudskej existencie, tak aby nevyţadovala stálu fyzickú
expanziu.
Autori pri hľadaní ciest pre reštrukturalizáciu systému vybrali päť nástrojov - päť
ciest, ktoré by mohli napomáhať transformáciu k trvalej udrţateľnosti. Existuje však
mnoho ďalších ciest. Týmito nástrojmi sú: vizionárstvo, networking, hovorenie
pravdy, učenie sa a láska.


Vizionárstvo
Prvou cestou revolúcie trvalej udrţateľnosti je vizionárstvo. Vizionárstvo znamená
predstavivosť. Základom tejto predstavivosti sú predstavy. Tieto predstavy by mali
byť predstavami toho, čo naozaj chcete, nie toho, čo si niekto myslí, ţe chcete, alebo
toho, čo ste sa naučili, ţe by bolo vhodné.
Predstava trvalo udrţateľnej spoločnosti podľa autorov práce Za hranicami limitov
sa koncentruje na následovné charakteristiky:


Trvalá udrţateľnosť, efektívnosť, spravodlivosť, slušnosť a spoločenskosť ako
dôleţité spoločenské hodnoty.



Vodcovia, ktorí sú čestní, úctiví a viac zainteresovaní na vykonávaní svojej
práce ako na udrţaní svojej pracovnej pozície.



Materiálna dostatočnosť a bezpečnosť pre všetkých, nízka miera úmrtnosti,
nízka miera pôrodnosti a stabilná populácia.



Práca, ktorá ctí ľudí, namiesto toho, aby ich poniţovala. Niektoré cesty
poskytovania podnetov, odovzdať sa plne práci pre spoločnosť a byť za to
odmeňovaný.
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Ekonomika, ktorá je prostriedkom, a nie cieľom, taká, ktorá slúţi blahu
ľudského spoločenstva a prostredia, a nie vyţadujúca, aby spoločnosť a
prostredie slúţili jej.



Efektívne a obnoviteľné energetické systémy, efektívne cyklické materiálové
systémy.



Technické projekty, ktoré redukujú znečisťovanie a odpady na minimum, a
spoločenský súhlas s neprodukovaním znečistení a odpadu, ktoré príroda
nemôţe zvládnuť.



Regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré zušľachťuje pôdu, vyuţíva prírodné
mechanizmy na obnovu ţivín a kontrolu jedov a produkuje hojnosť
nekontaminovanej dopravy.



Ochrana ekosystémov v ich variete s ľudskou kultúrou ţijúcou v harmónii
s týmito ekosystémami, preto vysoká diverzita aj prírody, aj kultúry a ľudská
tolerancia a ocenenie pre túto diverzitu.



Flexibilita, inovácia (sociálna aj technická) a intelektuálna výzva. Prosperita
vedy a pokračujúce rozširovanie ľudských znalostí.



Väčšie pochopenie celých systémov ako základná súčasť vzdelania kaţdého
jednotlivca.



Decentralizácia ekonomickej moci, politického vplyvu a vedeckých expertíz.



Politické štruktúry, ktoré pripúšťajú rovnováhu medzi krátkodobými a
dlhodobými záujmami. Niektoré cesty vykonávania tlaku v záujme budúcich
pokolení.



Vysoká zručnosť v občianskych veciach a vlád v umení nenásilných konfliktov.



Tlačové a vysielacie média, ktoré odráţajú diverzitu sveta a v rovnakom čase
spájajú dovedna kultúry sveta s relevantnými, presnými, včasnými,
nestrannými a inteligentnými informáciami, zasadenými do ich historického a
celosystémového kontextu.



Príčiny ţivota a myslenia kaţdého nevyţadujú akumuláciu materiánych vecí.

Networking
Druhou cestou revolúcie tvalej udrţateľnosti je networking. Networking má
významnú úlohu pri transformácii na trvalú udrţateľnosť. V súčasnosti nemôţeme
pracovať bez sietí. Mnohé siete sú neformálne. Tieto neformálne siete sú často
efektívnejšie ako formálne inštitúcie. Sú prirodzeným domovom nových informácií a
môţe sa z nich vyvíjať nový systém štruktúr. Siete významné pre nás sú tak lokálne,
ako aj medzinárodné. Siete sú nehierarchické. To, čo ich drţí dohromady, nie je sila,
záväzky, materiálne podnety ani spoločenská zmluva, ale zdieľanie hodnôt a
vedomie toho, ţe niektoré úlohy, ktoré nemoţno vyriešiť separátne, moţno vyriešiť
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dohromady. Siete prispievajúce k trvalej udrţateľnosti sa vytvárajú najaktívnejšie na
lokálnej a globálnej úrovni. Nové organizácie na týchto úrovniach môţu byť
mimoriadne potrebné pre vytváranie trvalo udrţateľnej spoločnosti, ktorá harmonizuje
s lokálnymi ekosystémami, tak aby dodrţiavali globálne limity.
Pravdivé vyjadrovanie sa
Treťou cestou trvalej udrţateľnosti je pravdivé vyjadrovanie sa. Autori sa pri
diskusiách o limitoch rastu stretávali s tendenčnosťou, so zaujatosťou,
s jednostrannosťami, so slovnými pascami a nepravdami. Podľa ich mienky je
potrebné tieto skreslenia označiť a vyvarovať sa ich tak, aby sa „vyčistilo“ myslenie o
ľudskej ekonomike a jej vzťahu k Zemi. Skreslenia, ktoré uvádzajú autori, sú
nasledujúce (nie - uvádza skreslený výrok, ale - uvádza príklad pravdivého
vyjadrovania sa):
Nie: Varovania o budúcnosti sú predpoveďou alebo osudom.
Ale: Varovania o budúcnosti sú odporúčaním následovať odlišnú cestu.
Nie: Ţivotné prostredie je prepychom, konkurenčným nárokom alebo komoditou,
ktorú budú ľudia kupovať, keď si to budú môcť dovoliť.
Ale: Ţivotné prostredie je zdrojom všetkého ţivota a kaţdej ekonomiky.
Nie: Zmena je obeťou.
Ale: Zmena je výzvou a je nevyhnutná.
Nie: Zastavenie rastu uzavrie chudobných v ich chudobe.
Ale: Súčasné modely rastu zamykajú chudobných do ich chudoby, chudobní
potrebujú rast, ktorý je špecificky uspôsobený na to, aby slúţil ich potrebám.
Nie: Kaţdý by sa mohol pozdvihnúť na materiálnu úroveň najbohatších krajín.
Ale: Všetky materiálne ľudské potreby by mali byť uspokojované materiálne a všetky
nemateriálne ľudské potreby by mali byť uspokojované nemateriálne.
Nie: Kaţdý rast je dobrý, bez otázok, rozlišovania alebo skúmania.
A nie: Kaţdý rast je zlý.
Ale: Čo je potrebné, nie je rast, ale rozvoj. Ak rozvoj vyţaduje fyzickú expanziu, mal
by byť spravodlivý, taký, ktorý si moţno dovoliť a je trvalo udrţateľný.
Nie: Technológia vyrieši všetky problémy, alebo technológia nerobí nič, ale
spôsobuje problémy.
Ale: Aká technológia zredukuje náklady, zvýši efektívnosť, zlepší zdroje, zdokonalí
signály a zníţi chudobu a ako ju môţe spoločnosť podnecovať ?
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A: Čo môţeme urobiť pre naše problémy ako ľudské bytosti okrem našich schopností
produkovať technológiu ?
Nie: Trhový systém nám automaticky prinesie budúcnosť, akú chceme.
Ale: Ako môţeme vyuţiť trhový systém spolu s mnohými ďalšími organizačnými
zariadeniami, aby nám priniesli budúcnosť akú chceme ?
Nie: Priemysel je príčinou všetkých problémov alebo liekom.
Nie: Vláda je príčinou alebo liekom.
Nie: Environmentalisti sú príčinou alebo liekom.
Nie: Nejaké ďalšie skupiny (napr. ekonómovia) sú príčinou alebo liekom.
Ale: Všetci ľudia a inštitúcie majú svoju úlohu vo veľkej systémovej štruktúre.
V systéme, ktorý je štrukturovaný pre prehriatie, všetci účastníci zámerne prispievajú
k prehriatiu. V systéme, ktorý je štrukturovaný pre trvalú udrţateľnosť, priemysel,
vláda, environmentalisti, a najmä ekonómovia budú mať podstatnú úlohu
v prispievaní k trvalej udrţateľnosti.
Nie: Neuţitočný pesimizmus.
A nie: Silný optimizmus.
Ale: Rozhodnúť sa odhaliť pravdu o úspechoch a neúspechoch v súčasnosti a
moţnostiach a prekáţkach v budúcnosti.
A nad všetkým: Odvaha prijať a zniesť námahu súčasného sveta. Podpora vízie
lepšej budúcnosti, nespúšťať zo zreteľa.
Učenie sa
Štvrtou cestou revolúcie trvalej udrţateľnosti je učenie sa. Prvé tri cesty
vizionárstvo, networking a pravdivé vyjadrovanie sa sú zbytočné, ak nevedú
k činnosti. Treba urobiť veľa vecí, aby sme napomohli prechodu k trvalo
udrţateľnému svetu. Učenie sa znamená ochotu ísť pomalšie, prebrať veci,
zhromaţdiť informácie o efektoch činnosti vrátane základných, ale nie vţdy vítaných
informácií, ţe činnosť alebo politika nefunguje.
Láska
Poslednou cestou trvalo udrţateľnej revolúcie je podľa autorov práce Za hranicami
limitov láska. Láska, ako zmena vzťahov by mala byť základom nového humanizmu.
Filozofiu nového humanizmu výstiţne vyjadrujú slová dlhoročného prezidenta
Rímskeho klubu Aurelia Pecceia, ako ich uviedol vo svojej práci Sto stránok pre
budúcnosť - Reflexie prezidenta Rímskeho klubu:
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„Humanizmus charakteristický pre našu epochu musí nahradiť princípy a
normy, na ktoré sa teraz pozerá ako na nedotknuteľné, ale ktoré sa stávajú
nepouţiteľnými alebo sú v rozpore s našimi cieľmi, musí podporovať nové
hodnotové systémy, aby sme obnovili našu vnútornú rovnováhu a novými
spirituálnymi, etickými, filozofickými, sociálnymi, politickými, estetickými a
umeleckými motiváciami naplnili prázdnotu našich ţivotov, musí byť schopný
obnoviť v nás lásku, priateľstvo, porozumenie, solidaritu a ducha obete a
pohostinnosti a musí nám zrozumiteľne sprostredkovať, ţe tieto kvality nás
tesnejšie spájajú s inými formami ţivota a s našimi bratmi a sestrami
kdekoľvek na Zemi, viac ako si vieme predstaviť.“
Ak práca Limity rastu znamenala v oblasti ţivotného prostredia vztýčený prst
s varovaním, ţe je za päť minút dvanásť, potom práca Za hranicami limitov varuje, ţe
je päť minút po dvanástej, ale ešte vţdy je čas prehodiť výhybku z trate vedúcej ku
globálnemu ekologickému kolapsu na trať smerujúcu k trvalo udrţateľnej budúcnosti.
Od toho, ako si túto skutočnosť uvedomí ľudstvo, a ako sa k nej postaví, závisí jeho
budúcnosť.
Megatrendy informačnej spoločnosti Johna Naisbitta
John Naisbitt je americký prognostik a futurológ, publicista a manaţér, zakladateľ a
vedúci poradenskej firmy Megatrends, Ltd., autor slávnej knihy Megatrendy, pôsobil
ako riaditeľ IBM, Eastman Kodak, pôsobí ako hosťujúci profesor Harvard University,
poradca a prednášateľ, radí politikom a svetovým korporáciam, ţije v Telluride,
Colorado, USA
Publikoval knihy Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives (1982),
Re-Inventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the
New Information Society (co-author) (1985), Year Ahead: 1986. Powerful Trends
Shaping Your Future (1985), Megachoices: Options for Tomorrow´s World (1985),
Year Ahead: 1987 (1986), Megatrends 2000. Ten New Directions For the 1990´s
(1990), Megatrends for Woman. From Liberation to Leadership (co-author) (1992),
Japan´s Identity Crisis (co-author) (1992), Global Paradox. The Bigger the World
Economy, the More Powerful Its Smallest Players (1994), When the Canary Stops
Singing. Women´s Perspectives on Transforming Business (foreword) (1994),
Megatrends Asia. Eight asian Megatrends That are Reshaping Our World (1996),
Megachallenges. A COMPASS for the 21st Century (co-author) (1998), Ecology. How
Environmental Trends Are Reshaping the Global Economy (co-author) (1998), High
Tech - High Touch. Technology and Our Search for Meaning (co-author) (1999).
John Naisbitt publikoval v roku 1984 knihu Megatrendy alebo Nové smery
pretvárajúce náš ţivot. V tejto knihe popísal desať základných megatrendov, ktoré
pretvárajú industriálnu spoločnosť na spoločnosť informačnú. Pre identifikáciu týchto
megatrendov pouţil metódu obsahovej analýzy. Megatrendy samozrejme identifikoval
na príklade americkej spoločnosti. Pôsobenie týchto megatrendov je však dnes
celosvetové prispôsobené podmienkám a úrovni konkrétnej krajiny.
Týchto desať megatrendov pretvárajúcich industriálnu spoločnosť zhrnul
Naisbitt nasledovne:
1.

Hoci si i naďalej myslíme, ţe ţijeme v industriálnej spoločnosti, v podstate
sme sa zmenili na ekonomiku zaloţenú na tvorbe a rozdeľovaní informácií.
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2.

Pohybujeme sa v dvojitom smere "vyspelá technika / vysoká citlivosť" a pre
kaţdú technológiu hľadáme kompenzačnú ľudskú reakciu.

3.

Uţ si nemôţeme dovoliť luxus pôsobiť v rámci izolovaného, sebestačného,
národného ekonomického systému, musíme si teraz uvedomiť, ţe sme
súčasťou globálneho hospodárstva.

4.

Reštrukturujeme sa zo spoločnosti zaloţenej na krátkodobých záujmoch a
prínosoch v prospech riešenia vecí

5.

V mestách a štátoch, v malých organizáciach a pobočkách sme opätovne
objavili schopnosť inovovať a dosahovať výsledky zdola nahor.

6.

Presúvame sa od inštitucionálnej pomoci k väčšiemu spoliehaniu sa na seba
samého vo všetkých aspektoch nášho ţivota.

7.

Objavujeme, ţe rámec reprezentatívnej demokracie sa stal zastaralý v ére
okamţite zdieľanej informácie.

8.

Vzdávame sa svojej závislosti na hierarchických štruktúrach v prospech
informačných sietí. To bude obzvlášť dôleţité pre podnikateľskú sféru.

9.

Čoraz viac Američanov ţije na Juhu a na Západe, nechávajú za sebou staré
priemyselné mestá na Severe.

10.

Od obmedzenej spoločnosti typu buď / alebo s obmedzeným rozsahom
moţností osobného výberu explodujeme do voľnej spoločnosti poskytujúcej
viacero moţností výberu.

V roku 1994 publikoval Naisbitt knihu Globálny paradox, v ktorej pojednáva o na
pohľad paradoxnej a prekvapujúcej súvislosti súčasného civilizačného vývoja, ktorá sa
však stále zreteľnejšie prejavuje ako často neočakavané a nevysvetliteľné dianie,
ktorého sme dnes kaţdodennými svedkami vo všetkých častiach sveta. Túto
paradoxnú a prekvapujúcu súvislosť Naisbitt nazval Globálnym Paradoxom a
sformuloval ju do podnadpisu knihy, ktorý znie Čím je väčšia svetová ekonomika, tým
mocnejší sú jej najmenší hráči.
Vzrast sily malých účastníkov svetového diania je to, čo kaţdodenne udivuje celý
svet. Vzrast veľkosti svetovej ekonomiky znamená zároveň úpadok sily jej veľkých a
neobratných účastníkov. Svetová ekonomika tak nesmeruje k vytvoreniu jedného
obrovského gigantu zaloţeného na hierarchii a centrálnom riadení, ale je zaloţená na
celosvetových trendoch smerujúcich k politickej nezávislosti a samoriadeniu jej malých
účastníkov na jednej strane, ktorí však na druhej strane vytvárajú stále viac
ekonomických aliancií, dávajú sa tak dokopy a vytvárajú tak svetovú ekonomiku ako
sieť navzájom prepojených,vzájomne závislých a vzájomne komunikujúcich malých
ekonomických subjektov alebo malých hráčov, ako tieto malé ekonomické subjekty
nazval Naisbitt. Naisbitt identifikuje mnoho paradoxov, ktorých sme svedkami v
dnešnom dramaticky sa meniacom svete, a ktoré spolu vytvárajú jeden Globálny
Paradox, jednu prekvapujúcu podobu svetovej ekonomiky. Záujem jeho knihy sa však
sústreďuje na nasledovné paradoxy, ktoré nastávajú stále častejšie, a ktorých sme
kaţdodennými svedkami (Naisbitt 1994):
1.
2.

Čím väčšia je svetová ekonomika, tým mocnejší sú jej najmenší hráči.
Štúdium najmenších ekonomických hráčov stále viac splýva so štúdiom ako
funguje prebiehajúci veľký tresk svetovej ekonomiky, a teda princípy
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fungovania malých ekonomík sa zhodujú s princípmi fungovania svetovej
ekonomiky.
3.

Výsledkom diania vo všetkých oblastiach svetovej ekonomiky sú menšie a
silnejšie jednotky.

4.

Tak ako sa svet integruje ekonomicky, tak sá jednotlivé časti stávajú stále
početnejšími a menšími a významnejšími. Globálna ekonomika rastie a
rozmery častí sa zmenšujú. Rast počtu malých hospodárskych subjektov je
úmerný rastu sily svetovej ekonomiky.

5.

Čím sa svetová ekonomika stáva väčšou a otvorenejšou, tým jej dominuje
viacej malých a stredných spoločností.

6.

Jednou z neartikulovaných príčin vzniku a rastúceho počtu strategických
aliancií je snaha spoločností zabrániť tomu, aby sa stávali väčšími. Veľké
spoločnosti si uvedomujú nevýhody, ktoré by vyplývali z ich ďalšieho
zväčšovania.

7.

Čím menšími robíme obchodné jednotky, tým efektívnejšie globalizujeme
naše ekonomiky.

8.

Súčasná demokracia a revolúcia v telekomunikáciách prináša potrebu
rovnováhy medzi tribalistickým a univerzalistickým na novej úrovni.
Demokracia vo veľkej miere zväčšuje a znásobuje kmeňovú asertivitu, zatiaľ
čo represia pôsobí opačne.

9.

Elektronika napomáha na jednej strane tribalizácii a na strane druhej
napomáha globalizácií. Elektronika tak vytvára rovnováhu medzi veľkosťou a
silou globálnej ekonomiky a mnoţstvom a silou jej malých hráčov.

10.

Základná mantra nového veku Mysli globálne a konaj lokálne sa mení vo svoj
opak a dnes znie : Mysli lokálne a konaj globálne.

11.

Čím viac sa stávame univerzalistickí, tým viac tribalisticky konáme.

12.

Čím viac sa stáva angličtina druhým jazykom, tým väčší význam nadobúda
materský jazyk.

13.

Čím je viacej demokracie, tým viacej štátov vzniká. Rast počtu malých štátov
tak súvisi s postupom demokracie a globalizáciou ekonomiky.

Tak ako sa stáva globálna ekonomika väčšou, jednotliví národní hráči sú
menší a menší.
15. Idea, ţe centrálna vláda je najvýznamnejšou časťou vládnutia je zastaralá. V
post-zastupiteľskej demokracii ľudia sa zastupujú sami, a nakoniec sa kaţdý
stáva politikom.
14.

John Naisbitt pokladá telekomunikácie za riadiacu silu, ktorá simultánne vytvára
čoraz väčšiu globálnu ekonomiku a robí jej časti čoraz menšími a silnejšími.
Telekomunikácie podľa neho budú poskytovať infraštruktúru kaţdému
priemyselnému odvetviu a kaţdej spoločnosti, ktorá bude musieť súťaţiť na skutočne
svetovom trhu. Bez telekomunikácií nijaké priemyselné odvetvie a nijaká spoločnosť
sa nebude môcť zúčastniť súťaţe na svetovom trhu. Telekomunikačný biznis bude
rásť a znásobovať sa tak, ako bude svetová ekonomika smerovať ku globálnej
vzájomnej prepojenosti.
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Telekomunikačný priemysel, ktorý zahŕňa telefóny, televíziu, počítače a spotrebnú
elektroniku, časom vstúpi do obdobia formujúceho tvorivého chaosu a bude výrazne
ovplyvňovať budúcu podobu svetovej ekonomiky. V oblasti telekomunikácií budú
naberať na sile štyri veľké myšlienky, ktoré sa budú postupne realizovať. Tieto štyri
veľké myšlienky budú mať takúto podobu:
Zlievanie technológií je spojené so vzájomnou prepojenosťou počítačov, telefónov
a televízie a vedie k vzniku telefónno-televízno-počítačových hybridov. Ich vstup
ako osobných komunikačných systémov na trh vedie k posunu ťaţiska záujmu
telekomunikačného priemyslu od riešenia problémov obchodu pomocou
technológie k zvýšeniu výkonnosti jednotlivcov prostredníctvom schopnosti
komunikovať s kýmkoľvek. Tento posun bude znamenať prechod od riadenia
obchodom k riadeniu jednotlivcom. To je tieţ súčasťou Globálneho Paradoxu, čím
väčšia je svetová ekonomika, tým silnejší sú jej malí hráči. Spoločnosti, ktoré budú
existovať v ďalších desaťročiach, budú ústretové komunikačným potrebám
jednotlivcov a budú zohľadňovať individualitu kaţdého, s kým budú komunikovať.
Strategické aliancie budú vznikať vo veľkých mnoţstvách s cieľom uspokojovať
potreby v spotrebiteľom riadenom informačnom veku.
Vytváranie globálnej siete bude spojené s postupným prepájaním jednotlivých sietí
navzájom. Tak ako sa stáva čoraz jasnejšie smerovanie telekomunikačnej
revolúcie, vývoj smeruje k vytváraniu globálnej telekomunikačnej siete sietí, ktorá
umoţní komukoľvek kdekoľvek na svete spojiť sa s kýmkoľvek iným. Táto digitálna
globálna pavučina sietí umoţní jednotlivcom komunikovať s kýmkoľvek kdekoľvek
na planéte v reálnom čase, a zmení tak spôsoby práce, spôsoby hry, spôsoby
pohybu a cesty vnímania spoluobčanov a spolukomunikujúcich z globálnej siete.
Osobné telepočítače sa stanú dostupné a potrebné pre kaţdého. V podstate
kaţdý bude môcť mať doma alebo na pracovisku telepočítač, prostredníctvom
ktorého bude môcť komunikovať hlasom, údajmi, výzorom alebo videom.
Podľa Naisbitta v globálnej ekonomickej sieti 21.storočia informačné technológie
budú riadiť zmenu, tak ako výroba riadila zmenu v industriálnej ére. Okrem
privatizácie a vzdelania nič nebude môcť väčšmi prispieť k správnemu
ekonomickému rozvoju štátu, ako existencia telekomunikačnej infraštruktúry. Bez
telekomunikačnej infraštruktúry ekonomiky jednotlivých krajín budú upadať.
Podľa Johna Naisbitta v Globálnom Paradoxe najväčši priemysel svetovej
ekonomiky, ktorým je turizmus, je riadený - tak ako ţiadny iný - individuálnymi
rozhodnutiami. To je príkladom toho, ţe najmenší hráči rozhodujú, a odráţa aj
paradox, ktorý spočíva v tom, ţe čím univerzalistickejší sa stávame, tým
tribalistickejšie konáme. John Naisbitt na základe tejto skutočnosti prišiel k záveru, ţe
čím viac integrujeme svet, tým viac diferencujeme naše skúseností.
Pre mnoho krajín sveta turizmus je najväčší výrobca peňazí a je zároveň
najsilnejším sektorom financovania globálnej ekonomiky. Naisbitt uvádza turizmus
nielen ako príklad Globálného Paradoxu, ale tieţ tvrdí, ţe turizmus je v súčasnosti
najväčší svetový priemysel globalizovaného sveta. Na podopretie tohoto tvrdenia o
turizme ako najväčšom globálnom priemysle sveta uvádza Naisbitt nasledovné
údaje:
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Turizmus zamestnáva celosvetovo 204 miliónov ľudí, teda kaţdý deviaty
pracovník pracuje v turizme, t.j. 10,6 percenta globálnej pracovnej sily.
Turizmus je vedúci prispievateľ k rozvoju ekonomiky, produkujúc neuveriteľných
10,2 percenta svetového hrubého domáceho produktu.
Turizmus je vedúci producent daňových príjmov, čo predstavuje 655 miliárd
dolárov.
Turizmus je najväčší svetový priemysel, podľa hrubej produkcie pribliţne 3,4
bilióna dolárov.
Turizmus zahŕňa asi 10,9 percenta spotrebiteľských výdavkov, 10,7 percenta
všetkých kapitálových investícií a 6.9 percenta všetkých vládnych výdavkov.
Očakávaný rast globálneho turizmu je asi 6,1-percentný, teda o 23 percent rýchlejší
ako očakávaný rast svetovej ekonomiky. Navyše medzi rokmi 1990 a 1993
zamestnanosť v cestovaní a turizme sa zvyšovala o 50 percent rýchlejšie ako
svetová zamestnmanosť. Podľa predpovedí Svetovej cestovateľskej a turistickej rady
cestovanie a turizmus vytvorí celosvetovo 144 miliónov pracovných miest v období
oddnes po rok 2005, z toho 112 miliónov v rýchlo rastúcich ekonomikách ázijskopacifického regiónu. Turizmus sa v USA stal aj najväčším zdrojom príjmov zo
zahraničia. V roku 1991 v USA dosiahli tieto zahraničné príjmy z turizmu 51 miliárd
dolárov, čím turizmus predstihol poľnohospodárstvo, ktoré dosiahlo zahraničné
príjmy iba 39 miliárd dolárov. Turizmus sa tak stal najväčším exportným americkým
priemyslom. John Naisbitt uvádza, ţe ak je turizmus najväčším prispievateľom
k rozvoju svetovej ekonomiky, potom je zaujímavá skutočnosť, prečo domáci politici
a tvorcovia medzinárodných dohôd venujú turizmu tak málo pozornosti. Jedným
z vysvetlení podľa Naisbitta je, ţe turizmus je multikomponentný priemysel, z ktorého
veľa častí sa posudzuje a pripája k iným ekonomickým sektorom, ako napr. letectvo
k doprave, obchody so suvenírami alebo reštaurácie k sluţbám alebo hotely a
ubytovanie ku komerčnému sektoru.
John Naisbitt za významnú a perspektívnu pokladá tú časť turizmu, ktorú on
nazýva ekoturizmus. Naisbitt uvádza definíciu ekoturizmu, tak ako je uvedená v knihe
Znovuzrodenie prírody, vydanej Audubonskou spoločnosťou. Podľa tejto definície
ekoturizmus je účelové cestovanie do prírodných oblastí za porozumením kultúrnej a
prírodnej histórie prostredia, pričom integrita ekosystému ostáva zachovaná a
zároveň je to poskytovanie ekonomických príleţitostí, ktoré robia zachovanie
prírodných zdrojov finančne ziskovým pre obyvateľov domáceho regiónu. Podľa
Naisbitta sa v USA uvaţuje o potenciálnom trhu pre ekoturizmus. Podľa Donalda
Hawkinsa z Univerzity Georgea Washingtona pribliţne 4 aţ 6 miliónov Američanov
cestuje kaţdý rok na výlety vzťahujúce sa k prírode a pribliţne 30 miliónov
Američanov patrí k environmentálnym organizáciam.
Podľa Naisbitta k niektorým výhodam ekoturizmu patria tieto skutočnosti:
Ekoturizmus prispieva k zachovaniu lokalít. Napríklad v Rwande bola vláda pod
tlakom na vyrúbanie lesných lokalít horských goríl, aby sa urobili cesty na dopravu
úrody a pre dobytok. Namiesto toho však tieto oblasti otvorili pre ekoturizmus,
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návštevníci platia 170 dolárov za to, aby mohli vidieť horské gorily a tento zdroj sa
stal primárnym zdrojom príjmov v oblasti.
Ekoturizmus prispieva k záchrane daţďových lesov. Naisbitt uvádza príklad rastu
počtu turistov, ktorí chcú vidieť ţivé daţďové tropické lesy v oblasti od Thajska aţ
po Kostariku. Títo turisti do tejto oblasti neprichádzajú preto, aby videli vyklčované
a spálené lesy a farmárčenie na miestach, kde boli tieto lesy.
Ekoturizmus zamestnáva ľudí. Naisbitt uvádza napríklad potrebu sprievodcov a
stráţcov v navštevovaných lokalitách a aj to, ţe potraviny a ďalšie tovary a sluţby
by mali pochádzať z lokálnej ekonomiky.
Ekoturizmus je cesta k získavaniu príjmov zo zahraničia. Naisbitt uvádza, ţe
v mnohých krajinách, napr. v Rwande, Keni, Kostarike alebo Nepále ekoturizmus
je popredný zdroj príjmov zo zahraničia.
Japonský projekt informačnej spoločnosti Yoneji Masudu
Yoneji Masuda je povaţovaný za najvýznamnejšieho japonského futurológa.
Zaloţil Inštitút pre výskum informačnej spoločnosti, pôsobil ako profesor Aomorskej
univerzity, výkonný riaditeľ Japonskej kreatívnej spoločnosti a popredný výskumník
Japonského centra produktivity. Vypracoval štúdiu Plán pre informačnú spoločnosť Japonský národný cieľ po roku 2000, ktorú napísal pre potreby japonskej vlády.
Napísal a publikoval viac ako 20 kníh. Za jednu z najvýznamnejších je povaţovaná
kniha Informačná spoločnosť ako postindustriálna spoločnosť, ktorá bola publikovaná
v roku 1979. Predloţil v nej svoju koncepciu informačnej spoločnosti, ktorá poslúţila
pre vypracovanie Japonského plánu pre prechod k informačnej spoločnosti
Od industriálnej k informačnej spoločnosti
Masuda v knihe Informačná spoločnosť ako postindustriálna spoločnosť povaţuje
súčasné obdobie za obdobie transformácie industriálnej spoločnosti na spoločnosť
postindustriálnu. Informačnú spoločnosť povaţuje za štvrtý typ spoločnosti, ktorá
nastupuje po predošlých troch: spoločnosti lovcov, agrárnej spoločnosti a
industriálnej spoločnosti.
Základnou silou tejto transformácie je podľa Masudu systém spoločenskej
technológie. Uvádza, ţe ľudstvo teraz stojí na prahu inovácie zaloţenej na
kombinácii počítačovej a komunikačnej technológie. Je to úplne nový typ
technológie, ktorého podstatou sú informácie, ktoré prinášajú transformáciu
industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť.
Masuda tvrdí, ţe pojem informačná spoločnosť na rozdiel od nejasného termínu
postindustriálna spoločnosť vystihuje presnejšie budúce charakteristiky a štruktúru
vznikajúcej spoločnosti. Produkcia informačných hodnôt, a nie produkcia hodnôt
materiálnych, bude rozhodujúcou silou budúceho rozvoja. Budúca informačná
spoločnosť bude vytváraná v komplexne nových rámcoch, zaloţených na presnej
analýze systému počítačovo-komunikačnej technológie, ktorá určuje základnú
povahu vznikajúcej spoločnosti.
Masuda uvádza sedemnásť základných transformácií procesu premeny
industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú:
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Primárnou inovačnou technológiou, ktorá stala pri zrode industriálnej spoločnosti
bol parný stroj a jeho hlavnou funkciou bolo nahradzovať a rozširovať fyzickú
prácu človeka. V informačnej spoločnosti bude takou inovačnou technológiou
počítačová technológia so základnými funkciami pamäti, výpočtu a kontroly. Tá
vytvorí rozvojové jadro informačnej spoločnosti a jej základnou funkciou bude
nahradiť a rozšíriť duševnú prácu človeka.
V industriálnej spoločnosti znásobila revolúcia hnacej sily materiálnu produkčnú
schopnosť a umoţnila masovú produkciu tovarov a sluţieb a ich rýchlu prepravu.
Informačná revolúcia bude prudko rozširovať informačnú produkčnú schopnosť a
umoţní masovú produkciu kognitívnej, systematizovanej informácie, technológie a
znalostí.
V industriálnej spoločnosti moderná továreň pozostávajúca zo strojov a zariadení
sa stala symbolom spoločnosti a bola produkčným centrom tovarov. V informačnej
spoločnosti sa stane informačný podnik (verejná infraštruktúra na počítačovej
báze), pozostávajúci z informačných sietí a databánk, symbolom spoločnosti a
stane sa produkčným a distribučným centrom tovarov.
V industriálnej spoločnosti sa trhy rozširovali následkom dobývania nového
priestoru. Vzrast kúpyschopnej sily bol hlavným faktorom expanzie trhov.
V informačnej spoločnosti znalostné hranice sa stávajú potenciálnym trhom a
primárnym faktorom expanzie informačných trhov bude vzrast moţnosti riešenia
problémov a rozvoja príleţitostí v stabilnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti.
V industriálnej spoločnosti vedúcimi priemyselnými odvetviami v ekonomickom
rozvoji sú strojárenstvo a chemický priemysel. Celková štruktúra ekonomiky
industriálnej spoločnosti zahrňuje primárne, sekundárne a terciárne priemyselné
odvetvia. V informačnej spoločnosti vedúcimi priemyselnými odvetviami budú
intelektuálne priemyselné odvetvia, jadrom ktorých bude priemysel znalostí.
Priemyselné odvetvia so vzťahom k informáciam budú tvoriť novú štruktúru tzv.
kvartérnu skupinu, ktorá rozšíri industriálnu štruktúru primáru, sekundáru a
terciáru. Táto nová štruktúra bude pozostávať z matice priemyselných odvetví so
vzťahom k informáciam na vertikále a zdravotníctva, bývania a podobných odvetví
na horizontále.
Ekonomická štruktúra industriálnej spoločnosti je charakterizovaná predajnoorientovanou trhovou ekonomikou, špecializáciou výroby vyuţívajúcej deľbu práce
a úplnou deľbou produkcie a spotreby medzi podnikom a domácnosťou.
Ekonomická štruktúra informačnej spoločnosti je charakterizovaná informáciami
ako osou socio-ekonomického rozvoja, produkovanými informačnými podnikmi,
vzrastom vlastnej produkcie informácií uţívateľmi a akumuláciou informácií a
expanziou týchto akumulovaných informácií prostredníctvom synergetickej
produkcie a zdieľanej uţitočnosti.
V industriálnej spoločnosti je zákon ceny základným socio-ekonomickým
princípom, neviditeľnou rukou, ktorá udrţuje rovnováhu dopytu a ponuky.
Ekonomika a spoločnosť sa rozvíjajú v súlade s týmto princípom. V informačnej
spoločnosti cieľový princíp bude základným princípom spoločnosti a synergetická
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dopredná väzba rozvrhujúca funkcie v záujme dosiahnutia spoločného cieľa sa
bude podieľať na udrţiavaní poriadku spoločnosti.
V industriálnej spoločnosti socio-ekonomický systém je systémom súkromných
podnikov charakterizovaných vlastníctvom kapitálu, voľnou konkurenciou a
maximalizáciou zisku. V informačnej spoločnosti socio-ekonomickým systémom je
systém dobrovoľnej občianskej spoločnosti charakterizovanej superioritou jej
infraštruktúry ako verejného a znalostne-orientovaného typu kapitálu a základný
rámec bude tvoriť princíp synergie a spoločenského úţitku.
V industriálnej spoločnosti najdôleţitejším subjektom sociálnej aktivity je podnik,
ekonomická skupina. Existujú tu tri oblasti sociálnej aktivity, a to súkromné
podniky, verejné podniky a sektor vládneho vlastníctva a súkromného
manaţmentu. V informačnej spoločnosti najdôleţitejším subjektom sociálnej
aktivity sú dobrovoľné komunity, ktoré môţu byť rozdelené na lokálne komunity a
informačné komunity.
Industriálna spoločnosť je spoločnosťou centralizovanej moci a hierarchických
tried. Informačná spoločnosť bude naopak multicentrovanou a komplementárnou
dobrovoľnou spoločnosťou. Táto spoločnosť bude horizontálne funkčnou,
udrţiavajúcou sociálny poriadok autonómnymi a komplementárnymi funkciami
dobrovoľnej občianskej spoločnosti.
Cieľom industriálnej spoločnosti je vytvorenie spoločnosti blahobytu. Informačná
spoločnosť bude smerovať k realizácii časovej hodnoty pre kaţdého svojho člena.
Politický systém industriálnej spoločnosti je parlamentný systém s väčšinovým
právom. V informačnej spoločnosti politickým systémom bude systém
participatívnej demokracie. Tento systém bude znamenať politiku participácie
obyvateľstva, politiku autonómneho riadenia občanmi, zaloţenú na súhlase,
participácií a synergii, ktorá akceptuje mienku menšín.
V industriálnej spoločnosti odbory pôsobia ako sila sociálnej zmeny a pracovné
hnutia pôsobia vyuţitím pracovných sporov ako svojich nástrojov. V informačnej
spoločnosti budú silami sociálnej zmeny občianske hnutia. Ich nástrojom budú
participačné hnutia.
V industriálnej spoločnosti existujú tri typy sociálnych problémov, a to
nezamestnanosť vyvolaná recesiou, vojny vyvolané medzinárodnými konfliktmi a
diktátorské fašistické reţimy. Problémami informačnej spoločnosti sú šok
z budúcnosti, zapríčinený neschopnosťou ľudí hladko reagovať na prudkú
transformáciu spoločnosti, akty individuálneho a skupinového terorizmu,
narušovanie individuálneho súkromia a kríza kontrolovanej spoločnosti.
Najvyvinutejším stupňom industriálnej spoločnosti je stupeň vysokej masovej
spotreby, sústredenej na tovary dlhodobej spotreby. Najvyvinutejším stupňom
informačnej spoločnosti bude masová znalostná kreatívna spoločnosť, v ktorej
komputerizácia umoţní kaţdej osobe vytváranie znalostí a prechod
k sebanaplňovaniu.
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V industriálnej spoločnosti uspokojovanie fyziologických a fyzických potrieb je
univerzálnym štandardom sociálnych hodnôt. V informačnej spoločnosti bude
univerzálnym štandardom hodnôt snaha o uspokojovanie dosahovaním cieľov.
Duch industriálnej spoločnosti znamená renesanciu ducha ľudského oslobodenia,
čo etický znamená rešpekt k základným ľudským právam a dôraz na dôstojnosť
indivídua. Duch informačnej spoločnosti bude duchom globalizmu a symbiózy
človeka s prírodou.
Prechod k informačnej spoločnosti sa začal rozvojom komputerizácie. Yoneji
Masuda hovorí o štyroch stupňoch jej rozvoja. Prvý stupeň znamenal vyuţitie
počítačov na úrovni veľkej vedy, druhý vyuţíval počítače na úrovni manaţmentu. V
treťom sa začali vyuţívať v spoločnosti ako celku a v štvrtom sa dostali na úroveň
indivídua.
1. Prvý stupeň komputerizácie spadá do obdobia rokov 1945 aţ 1970. V tomto
období sa začali počítače vyuţívať pri národných projektoch , akými boli napríklad
národná obrana a dobývanie kozmu. Garantom komputerizácie bol štát. V záujme
národnej bezpečnosti i prestíţe krajiny sa rozvíjali veľké systémy národnej obrany
(ochrana pred raketovým útokom), či program dosiahnutia Mesiaca. V kozmickom
programe Apollo sa počítače vyuţívali v technologických systémoch, pri výpočtoch
trajektorií a pri diaľkovom riadení kozmickej výpravy.
2. Druhý stupeň komputerizácie znamenal posun od komputerizácie veľkej vedy ku
komputerizácii manaţmentu, a to na úrovni vlády a vo sfére biznisu. Ide o roky
1955 aţ 1980. Cieľom bol rast hrubého národného produktu. Komputerizácia
manaţmentu a administratívy vo vláde a v súkromných podnikoch zvýšila
efektívnosť činnosti obidvoch inštitúcií. V USA začal veľký biznis intenzívne
vyuţívať technológie a systémy vyvinuté vládou pre národnú obranu a dobývanie
kozmu.
3. Tretí stupeň komputerizácie trvá pribliţne od roku 1970. Komputerizácia sa
v tomto stupni šíri v prospech spoločnosti ako celku. Počítače sa uplatňujú
v širokej oblasti sociálnych potrieb.
4. Štvrtým stupňom komputerizácie bude komputerizácia indivídua. Kaţdá osoba
môţe vyuţívať počítačové informácie v dialógovom reţime pri riešení svojich
problémov a rozširovaní svojich moţností. V tomto stupni informačná spoločnosť
dosiahne ekvivalentnú úroveň tej, akú v industriálnej spoločnosti predstavoval
stupeň masovej spotreby. Osobný terminál bude v kaţdej domácnosti kaţdodenne
vyuţívaný na riešenie tak beţných problémov, ako aj na vytváranie budúceho
ţivota jednotlivca.
Čo sa týka informačného priestoru komputerizácie, tak ten prechádza tromi
vývojovými stupňami: stupňom limitovaného priestoru, potom dosiahne priestor
regionálno-národný a napokon priestor globálny.
1. Prvý stupeň komputerizácie v limitovanom priestore zodpovedá obmedzenému
vyuţitiu počítačov obchodnými podnikmi, vládou, alebo domácnosťami na báze
jednotlivých počítačov.
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2. Druhý stupeň zodpovedá rozsahu informačných sietí, prostredníctvom ktorých
podniky, vládne organizácie, lokálne vlády a individuálne osoby uskutočňujú
vzájomnú výmenu počítačových informácií. Na tomto stupni počítač musí byť
kombinovaný s komunikačnými okruhmi. Na úrovni manaţmentu sa to prejavilo
napr. počítačovými sieťami v rezervačnom systéme leteniek a v on-line bankovom
systéme. V Japonsku od roku 1970 obohatili túto úroveň o vytvorenie
komunikačných okruhov pre biznis.
3. Tretí stupeň zodpovedá komputerizácii globálneho priestoru. K informačným
technológiam počítačových a komunikačných okruhov pribudli komunikačné
satelity. Mnoho amerických multinacionálnych korporácií začalo prevádzkovať
vlastné globálne riadiace informačné systémy, vyuţívajúce komunikačné satelity.
Ak sa porovná tempo industriálnej a informačnej revolúcie, zistíme, ţe informačná
postupuje šesťkrát rýchlejšie. Z toho je moţné predvídať, ţe masová znalostná
kreatívna spoločnosť môţe vzniknúť v prvej polovici 21.storočia. Odlišnú rýchlosť
postupu informačnej revolúcie a revolúcie hnacej sily ukazujú aj významné medzníky
ich priebehu.
Masuda tvrdí, ţe inovačná technológia informačnej epochy mení sociálny a
ekonomický systém spoločnosti. Napríklad technológia vykonáva prácu, ktorú
predtým vykonával človek, potom technológia umoţnila vykonávať takú prácu, ktorú
predtým človek nebol schopný vykonávať, a napokon sa existujúce sociálne a
ekonomické štruktúry transformujú do nového sociálneho a ekonomického systému.
Tri stupne revolúcie v počítačovej a komunikačnej technológií nahradzujú a rozširujú
duševnú prácu človeka. Prvým stupňom je automatizácia, v ktorej duševná práca sa
vykonáva aplikáciou počítačovo-komunikačnej technológie. Druhým stupňom je
tvorba znalostí, ktorá rozširuje moţnosti duševnej práce. Tretím stupňom je systém
inovácií, politické a sociálne transformácie vyplývajúce z prvých dvoch rozvojových
stupňov.
Masuda uvádza, ţe tvorba znalostí je príkladom, ako sa rozširuje ľudská duševná
práca prostredníctvom počítačovo-komunikačnej technológie. Tvorba znalostí
znamená podľa Masudu tvorbu intelektuálnych hodnôt: buď sa riešia problémy alebo
sa rozvíjajú príleţitosti. Veľké pamäťové kapacity, vysoká rýchlosť výpočtov
umoţňujú integrované kontrolné funkcie. Medzi najvýznamnejšie systémy, ktoré
riešia problémy, patria predvídacie, expertné a výstraţné systémy, predpovedanie
trendov atď. Dokáţu identifikovať problémy, kým sa nestanú váţnymi, predpovedajú
budúce trendy, projektujú potenciálne alternatívne riešenia, vyhľadávajú nepoznané
problémy. Druhým aspektom tvorby znalostí je rozvoj príleţitostí, čo znamená
výskum a vývoj budúcich moţností v prudko sa meniacich podmienkach prostredia.
Rozvoj príleţitostí je podnecovaný existenciou informačných podnikov.
Prostredníctvom nich podľa Masudu budú ľudia schopní získať viac informácií a
rýchlejšie ako dnes. Budú mať viac šancí pre výber svojej budúcej práce alebo
smeru svojej sociálnej aktivity. Nové priemyselné odvetvie sa bude rozvíjať ako
reakcia na potreby indivíduí i väčších skupín. Priemysel moţností bude zameraný na
pomoc indivíduám a skupinám, bude im pomáhať rozvíjať a realizovať ich budúce
plány. Hlavnými sektormi priemyslu moţností budú podľa Masudu priemysel
vzdelávania, masovej komunikácie, konzultačný priemysel a odvetvia spojené
s psychosomatickou medicínou a molekulárnou biológiou.

146

Masuda tvrdí, ţe nový duch v spoločnosti vytlačí starý, keď sa spoločnosť
dezintegruje a vznikajú nové štruktúry. Napríklad keď zanikala feudálna agrárna
spoločnosť a vznikala spoločnosť industriálna, nastúpil duch renesancie.
Nastupujúcim duchom informačnej doby je podľa neho globalizmus, označovaný tieţ
ako neorenesancia, pretoţe hlavným cieľom nadchádzajúcej epochy bude
oslobodenie ľudského ducha. Charakter a obsah neorenesancie sa bude líšiť od
renesancie vo viacerých smeroch, ktoré sú zároveň základnými charakteristikami
myslenia globalizmu.
Masuda uvádza tri základné charakteristiky myslenia globalizmu:
1. Prvou charakteristikou globalizmu je „ myslenie kozmickej lode „. Myslenie
kozmickej lode“ znamená obmedzený ţivotný priestor a limitované zdroje ako na
kozmickej lodi. Ak bola industriálna spoločnosť érou explózie, potom podľa
Masudu bude informačná spoločnosť érou implózie. Staré teritoriálne hranice,
ktoré rozdeľovali ľudstvo, budú zrušené. Táto skutočnosť, existencia hraníc, bola
prepojená s nedostatkom prírodných zdrojov. Tento problém nedostatku zdrojov
bude riešený skôr alebo neskôr poklesom úrovne industriálnej produkcie. Ľudstvo
aj v blízkej budúcnosti, napriek pokusom prenikať do vesmíru, bude nútené
uskutočňovať svoje ciele na planéte Zem.
2. Druhou charakteristikou myslenia globalizmu je idea symbiózy. Táto je koncepciou
mierovej symbiózy, symbiózy ľudstva a prírody, nového myslenia v našej dobe,
ktoré preváţi podľa Masudu myslenie liberalizmu a individualizmu. Historickým
pozadím tejto idey je vývoj nových druhov vied spolu s pokračujúcimi problémami
znečistenia ţivotného prostredia. Atómová veda umoţnila rozvoj jadrovej energie
a jadrovej hrozby, čo viedlo podľa Masudu k mierovej koexistencii USA a ZSSR,
ktorá preváţila nad ideologickými rozdielmi. Hrozba zneuţitia biologických vied
viedla k novým pohľadom na etiku. Rastúce znečisťovanie ţivotného prostredia
spôsobené nadmernou industriálnou produkciou, viedlo zase k vytvoreniu novej
vedy ekológie, od ktorej sa odvinula nová myšlienka symbiózy človeka s prírodou.
3. Treťou charakteristikou myslenia globalizmu je podľa Masudu koncepcia
globálneho informačného priestoru. Na rozdiel od tradičného geografického
priestoru tento znamená priestor spojený informačnými sieťami bez existencie
regionálnych hraníc. Keď sa informačný priestor rozšíri do globálnych rozmerov,
stane sa globálnym informačným priestorom postaveným na báze globálnej
informačnej infraštruktúry, komunikačných liniek, komunikačných satelitov a
sieťových počítačov. Informácie nebudú poznať národné hranice. Vznikom
globálneho informačného priestoru začnú celosvetové komunikačné aktivity medzi
občanmi cez hranice štátov a bude moţné pozerať sa na problémy z globálneho
hľadiska. Keď sa toto uskutoční, potom, podľa Masudu, duch globalizmu preváţi
konfliktné národné záujmy a jednoznačne sa stane súčasťou myslenia ľudí.
Ľudstvo tak prejde k globálnemu mysleniu a holistickému videniu sveta.
Japonský plán prechodu k informačnej spoločnosti
Koncepcia informačnej spoločnosti Yoneji Masudu tvorí základný východiskový
koncept pre Japonský plán prechodu k informačnej spoločnosti. Tento plán zahŕňa
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deväť oblastí, v ktorých má prechod k informačnej spoločnosti pokračovať a ktoré
majú podobu jednotlivých projektov. Týmito projektmi sú:
Administratívna databanka umoţňujúca prístup k potrebným informáciam pre
potreby administratívneho riadenia.
Computopolis - počítačové mesto zaloţené na báze informačných centier a
informačných sietí, ktorého rozvoj sa očakáva v informačnej spoločnosti.
Regionálny diaľkový kontrolný
informačnú technológiu.

medicínsky

systém

vyuţívajúci

modernú

Počítačovo riadená výučba zameraná na získanie znalosti a zručnosti potrebných
v informačnej spoločnosti.
Systém prevencie ţivotného prostredia zaloţený na informačných centrách a
komunikačných sieťach.
Centrum myšlienkových think-tankov pozostávajúcich z databánk, počítačov,
alternatívnych modelov, programov, kniţníc, diskusných miestností, zamerané na
sústreďovanie a generovanie nových myšlienok.
Informačné centrum pre malé podnikanie zamerané na obchodné konzultácie a
poskytovanie potrebných informácií.
Centrum obnoveného rozvoja práce zamerané na podporu dynamiky pracovnej
sily.
Počítačové mierové zbory - zamerané na pomoc rozvojovým krajinám v oblasti
informatizácie spoločnosti.
Vízia informačnej spoločnosti japonského futurológa Yoneji Masudu patrí medzi
veľké vízie spoločnosti 21.storočia. Masuda sa ňou zaradil medzi veľkých vizionárov
informačného veku.
Zmena kurzu Stephana Schmidheinyho
Stephan Schmidheiny je švajčiarským priemyselníkom a podnikateľom. V roku
1992 zaloţil Podnikateľskú radu pre udrţateľný rozvoj - Business Council for
Sustainable Development (BCSD) neskoršie premenovanú na World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD). Vykonával funkciu predsedu BCSD.
Teraz zastáva funkciu čestného predsedu WBCSD. Schmidheiny bol poradcom pre
podnikanie a priemysel generálneho tajomníka Konferencie OSN o ţivotnom
prostredí a rozvoji Maurice Stronga.
WBCSD je skupina 48 výkonných vedúcich pracovníkov a predsedov správnych
rád národných a nadnárodných spoločností zo všetkých oblastí sveta. Stephan
Schmidheiny a BCSD vydali v roku 1992 knihu Zmena kurzu. Globálna podnikateľská
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perspektíva rozvoja a ţivotného prostredia - Changing Course. A Global Business
Perspective on Development and the Environment242.
Schmidheiny je tieţ autorom alebo spoluautorom kníh Towards an Ecologically
Sustainable Growth Society. Physical Foundation, Economic Transitions, and
Political Constraints (1994)243 spolu Brunom Fritschom a Walterom Seifritzom,
Financing Change. The Financial Community, Eco-efficiency and Sustainable
Development (1998)244 spolu s Frederickom J.L. Zorraquinnom a Walking the Talk.
The Business Case for Sustainable Development (2002)245 spolu s Chadom
Hollidayom a Philipom Wattsom. Schmidheiny je tieţ spoluautorom publikácie
Signals of Change. Business Progress Towards Sustainable Development (1999)246
spolu s Rodneyom Chasem a Liviom DeSimonem.
Schmidheinyho aktivity na poli hľadania ciest k udrţateľnému rozvoju sú veľmi
významné, nakoľko smerujú k akceptácií základných princípov udrţateľného rozvoja
národnými a nadnárodnými spoločnosťami a k ich realizácii v praktickej činnosti
týchto společností. Schmidheiny a BCSD urobili krok k zaplneniu medzery v riadení
svetovej ekonomiky smerom k udrţateľnému rozvoju, a to v zmysle presmerovania
kurzu globálnej aktivity národných i nadnárodných společnosti v smere udrţateľného
rozvoja.
Schmidheiny a BCSD vyuţívajú teoretické rámce udrţateľného rozvoja vytvorené
najmä Našou spoločnou budúcnosťou Svetovej komisie pre ţivotné prostredie a
Agendou 21 a snaţia sa ich pretransformovať do podoby sady nástrojov
umoţňujúcich ovplyvňovanie aktivít národných i nadnárodných společnosti smerom
k udrţateľnému rozvoju.
Najvýznamnejšou publikáciou Stephena Schmidheinyho a BCSD je Zmena kurzu,
v ktorej predloţili svoju filozofiu zmeny smerovania ekonomických aktivít a ich
presmerovania k udrţateľnému rozvoju. Súčasťou Zmeny kurzu je aj Deklarácia
podnikateľskej rady pre trvalo udrţateľny rozvoj247, kde sa okrem iného uvádza, ţe
podnikanie bude hrať rozhodujúcu rolu pre budúce zdravie tejto planéty a BCSD ako
poprední podnikatelia sú zaviazaní presadzovať trvalo udrţateľný rozvoj a
uspokojovať potreby prítomnosti bez ústupkov na úkor spokojného ţivota budúcich
generácií. Táto predstava rešpektuje poznanie, ţe ekonomický rast a ochrana
ţivotného prostredia sú neoddeliteľne spojené a kvalita súčasného i budúceho ţivota
spočíva v uspokojovaní základných ľudských potrieb bez deštrukcie ţivotného
prostredia, na ktorom závisí všetok ţivot. BCSD uvádza, ţe pre dosiahnutie tohoto
cieľa sú nevyhnutné nové formy spolupráce medzi vládou, podnikateľskou sférou a
spoločnosťou.
Schmidheiny a BCSD sa v Zmene kurzu zaoberajú nasledovnými oblasťami
spojenými s udrţateľným rozvojom248:
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základnou koncepciou udrţateľného rozvoja a miestom podnikania
v udrţateľnom rozvoji,
 stanovením cien preţivotné prostredie, trhmi, nákladmi a nástrojmi,
 problémami energie a trhu v kontexte udrţateľného rozvoja,
 kapitálovými trhmi a financovaním udrţateľného rozvoja,
 vzťahom obchodu a udrţateĺného rozvoja,
 riadením spoločnej zmeny k udrţateľnému rozvoju,
 procesmi inovácie v kontexte udrţateľného rozvoja,
 technologickou spoluprácou pre zabezpečenie udrţateľného rozvoja,
 udrţateĺným hospodárením s obnoviteľnými zdrojmi,
 riadením udrţateľného rozvoja v rozvojových krajinách.
Schmidheiny a BCSD v Zmene kurzu vychádzajú z faktov o úpadku ţivotného
prostredia, ktoré zreteľne ukazujú, ţe je potrebné zmeniť spôsoby zabezpečovania
udrţateľnosti pokroku tak, aby uspokojoval potreby súčasnosti bez ohrozenia
schopností budúcich generácii uspokojovať ich vlastné potreby. Podľa
Schmidheinyho čistý a vyrovnaný ekonomický rast, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
trvalo udrţateľného rozvoja, vyţaduje efektívnejšie vyuţívanie zdrojov, avšak
z hľadiska podnikania je potrebné, aby sa jednalo o ekologickú efektívnosť. Dokázať,
ţe takýto rast je moţný, je jedným z testov podnikania a priemyslu.
Schmidheiny a BCSD povaţujú za základný kameň udrţateľného rozvoja systém
otvorených, konkurenčných trhov, v ktorých sú ceny tvorené tak, aby odráţali
náklady ţivotného prostredia i ostatných zdrojov.249 Udrţateľný rozvoj vyţaduje
produkciu stále väčšieho objemu tovarov a sluţieb pre uspokojenie potrieb rýchlo
rastúceho obyvateľstva. Zároveň musia byť zdroje ţivotného prostredia vyuţívané
efektívnejšie a výrobné postupy a spotreba musia prinášať menej znečistenia.
Pretoţe výroba a znečistenie sú ovplyvnené dennou činnosťou miliárd ľudí,
udrţateľný rozvoj nemoţno efektívne zabezpečiť iba rezolúciami vlád. Vlády by podľa
Schmidheinyho a BCSD mali zabezpečiť rámec, v ktorom sa môţe udrţateľný rozvoj
začať napĺňať.250
Schmidheiny a BCSD tvrdia, ţe k udrţateľnému rozvoju môţu ľudí motivovať
otvorené trhy.251 Keď sú pre zdroje riadne stanovené ceny, potom konkurencia vedie
výrobcov k minimalizácii ich vyuţívania. Pokiaľ znečistenie chápeme jako zdroje,
ktoré unikli z výrobného systému, strach z nákladov bude viesť výrobcov
k obmedzeniu znečistenia na minimum, a to najmä vtedy, keď sa za znečistenie platí
alebo sú zodpovední za škody, ktoré vytvárajú.
Súťaţ v otvorených trhoch je podľa Schmidheinyho a BCSD primárnou hnacou
silou pre tvorbu nových technológii.252Pre efektívnejšie vyuţívanie zdrojov a ďalšie
zniţovanie znečistenia je potom potrebná nová technológia. Schmidheiny a BCSD
tvrdia, ţe ak rozvoj technológie tieţ závisí na ekonomickom raste, potom na ňom
závisí aj udrţateľný rozvoj.253Otvorené a súťaţivé trhy vytvárajú nové zamestnania a
príleţitosti a sú tak najefektívnejšou cestou k uspokojeniu potrieb ľudí.
Prístupné trhy dávajú ľuďom silu a ponúkajú najväčšie príleţitosti pre chudobných.
Schmidheiny a BCSD tvrdia, ţe voľné trhy sú neoddeliteľné od ostatných foriem
slobody, ktoré sa prehnali koncom 20.storočia našou planétou a za hlavnú príčinu
neúspechu centrálne plánovaných ekonomík vo východnej Európe a pomalý a
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váhavý vývoj mnohých rozvojových krajín povaţujú prekáţky efektívnej účasti
občanov na trhoch.254
Schmidheiny a BCSD sa zaoberajú otázkou prečo bolo obdobie industrializácie
obdobím neudrţateľného vyuţívania zdrojov a vysokej úrovne znečistenia, ak trhy
skutočne podporujú efektívne vyuţívanie zdrojov a zniţovanie znečistenia.
Odpove´dou podľa nich je skutočnosť, ţe trhy jednoducho v minulosti neodráţali a
ani neodráţajú náklady na degradáciu ţivotného prostredia.255 Pri ekonomických
rozhodnutiach na podnikateľskej alebo vládnej úrovni sa často k nákladom na
zachovanie ţivotného prostredia neprihliada, pričom tieto náklady sú nazývané
„vonkajšími“ čiţe externalitami. Tradične nie sú do výpočtov nákladov zahrňované
ináč neţ prostredníctvom predpisov na ochranu ţivotného prostredia, pričom sú
ćasto nedostatočné a sú zbytočným bremenom pre spotrebiteľov a priemysel. 256
Schmidheiny a BCSD povaţujú za najdôleţitejšiu korekciu v súčasnom trhovom
systéme potrebu zapracovania vonkajších nákladov do nákladov na podnikanie.
K tomu dnes exituje celý rad nástrojov, mnoho podnikov a vlád uţ tento proces
zahájilo a veľká časť platných zákonov na ochranu ţivotného prostredia umoţňuje
internalizáciu nákladov na zachovanie ţivotného prostredia. Schmidheiny a BCSD
však zdôrazňujú, ţe podniky a vlády musia postupovať medzinárodne zjednoteným
spôsobom alebo sa aspoň začať pohybovať týmto smerom tak, aby globálny trh
ponúkal rovnaké informácie, rovnaké pravidlá súťaţe a tým aj rovnakú otvorenosť a
rovnaké príleţitosti pre všetkých účastníkov.257
Schmidheiny a BCSD upozorňujú, ţe stanovenie reálnych cien a internalizácia
nákladov na zachovanie ţivotného prostredia je teoretická abstrakcia a zároveň
ideál.258 Ako stanovenie reálnych cien či cien podľa skutočných nákladov sa
označuje zahrnutie nákladov na zachovanie ţivotného prostredia do účtov podnikov.
Rovnako ako v prípade demokracie a voľného trhu ide však o teoretickú abstrakciu a
ideál a jeho aproximácia sa bude líšiť podľa podmienok, času a
miesta.259Schmidheiny a BCSD upozorňujú, ţe aj keď ekonómi pracujú na stanovení
skutočných nákladov pre rôzne typy znečistenia a poškodenia ţivotného prostredia a
táto práca je veľmi uţitočná, niektoré náklady nie je moţné presne kvantifikovať. Ako
príklad uvádzajú také globálne znečistenie akým je ničenie ozónovej vrstvy, pričom
v tomto prípade celkové náklady ostávajú abstrakciou, pretoţe cenu za ničenie
ozónovej vrstvy Zeme nie je moţné presne odhadnúť.260
Schmidheiny a BCSD poukazujú na potrebu vyuţívania súčasných nedokonalých
vedomostí a dostupných nedokonalých nástrojov pri zahrňaní nákladov na
zachovanie ţivotného prostredia do celkových nákladov, pričom nedostatok presnosti
při stanovení súčasných a budúcich nákladov vôbec neznamená, ţe nemoţno
stanoviť vôbec ţiadnu cenu.261Rovnako ako jednotlivci stanovujú ceny statkov
v osobnom vlastníctve, spoločnosť musí pomocou politických postupov stanoviť ceny
za uţívanie statkov v spoločnom vlastníctve ako sú vody, ovzdušie atď. Táto práca
musí vychádzať z najlepších dostupných vedeckých poznatkov a z preferencií a
voľby občanov. Schmidheiny a BCSD zdôrazňujú, ţe trh nám nehovorí, kam máme
ísť, avšak poskytuje najefektívnejšie prostriedky ako sa tam dostať. Preto bude
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spoločnosť musieť prostredníctvom svojich politických systémov odhadnúť hodnoty,
stanoviť dlhodobé ciele, po jednotlivých krokoch zavádzať opatrenia akými sú
poplatky a dane a robiť priebeţné korekcie na základe skúseností a meniacich sa
informácií.262
Schmidheiny a BCSD tvrdia, ţe pri prechode k udrţateľnému rozvoju moţno
postačí pomalé ale predvídavé zavádzanie poplatkov za vyuţívanie ţivotného
prostredia, pričom plánovanie infraštruktúry, technický rozvoj, kultúrny štýl a
spotrebitelia by potom mohli predvídať zvýšenie ceny a reagovať naň.263
Schmidheiny a BCSD upozorňujú, ţe napriek tomu, ţe pojem internalizácie
vonkajších nákladov je v teórii ekonómie jasný, jeho uplatňovanie v reálnom svete sa
stáva rozporuplným. 264 Medzinárodná dohoda však bola dosiahnutá aspoň v jednom
bode diskusie, a to keď sa uţ v roku 1972 členovia Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj - OECD zhodli na princípe znečisťovateľ platí - Pollution Pays
Principle /PPP/, podľa ktorého by znečisťovatelia mali hradiť plné náklady
akýchkoľvek škôd spôsobených výrobou tovarov a sluţbami. Realizácia tohoto
princípu je však dodnes nepresná a náhodná.265
Schmidheiny a BCSD uvádzajú tri mechanizmy, ako prinútiť podnikateľov, aby si
uvedomili cenu ţivotného prostredia alebo aby obmedzili jeho poškodzovanie. Sú
to266:
 Príkazy a kontrola, kde patria vládne nariadenia vrátane noriem pre jednotlivé
technológie a výrobky, noriem pre odpadové vody a emisie atď.
 Samočinná regulácia, kde patria iniciatívy obchodných spoločností alebo
priemyselného sektoru zamerané napríklad na reguláciu prostredníctvom
noriem, monitorovania a cieľových opatrení na zníţenie znečistenia ţivotného
prostredia, pričom samočinná regulácia sa môţe ukázať ako efektívnejšia ako
nariadenia alebo ekonomické nástroje. To je spôsobené tým, ţe podnikatelia
väčšinou zadrţujú informácie o technológiach a emisiách, ktoré vlády
potrebujú pre efektívnu reguláciu.
 Ekonomické nástroje, ktoré zahrňujú vládne zásahy do trhu prostredníctvom
mechanizmov ako sú dane a poplatky za znečistenie, obchodovateľné
povolenia k znečisteniu, systémy náhrad za zálohy /na sklenené fľaše/,
bonifikácie, pôţičky na úsporu zdrojov, diferenčné ceny /na olovnatý a
bezolovnatý benzín/, zvláštne výhody v odpisoch a odstraňovanie
deformujúcich dotácií a bariér obchodnej činnosti.
Schmidheiny a BCSD povaţujú za potrebné dosiahnúť správny pomer medzi
systémom príkazov a kontroly, samočinnou reguláciou a efektívnymi ekonomickými
nástrojmi. Podľa ich názoru by na tento pomer mali mať vplyv nasledovné faktory267:
 Efektívnosť, čo znamená, ţe musia byť zvolené opatrenia, ktoré sú z hľadiska
nákladov najefektívnejšie pre spoločnosť.
 Flexibilita reakcie, pretoţe podnikanie potrebuje byť schopné si zvoliť spôsob
reakcie na regulácie tj. ako dosiahnúť cieľ čo najefektívnejším spôsobom.
 Dôvera v regulačné prostredie, pretoţe podnikanie potrebuje poznať povahu a
pravdepodobný dopad regulácie v priebehu významného časového obdobia
tak, aby bolo moţné plánovať investície a nie prevádzať technologické
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investície, ktoré budú stratové pod vplyvom meniacich sa regulačných
opatrení.
 Postupné zavádzanie regulačných opatrení tak, aby podnikateľské subjekty
mali čas na plánovanie optimálnej reakcie.
 Rovnaké podmienky pre všetkých, pričom nariadenia by mali postihovať
všetky porovnateľné podniky rovnako.
 Priehľadnosť harmonizácie, tak aby u kaţdého podnikateľského subjektu bolo
zjavné, ţe vyhovuje predpisom.
Stephen Schmidheiny a WBCSD sa snaţia zmenu smerom k udrţateľnému rozvoju
premeniť čo najviac na realitu a posun k realizácii tejto zmeny kurzu naznačuje kniha
Financovanie zmeny (1998) ako i neskoršia publikácia Signály zmeny (1999), kde sa
snaţia načrtnúť cesty financovania presmerovania svetovej ekonomiky tak, aby nimi
predloţený koncept zmeny kurzu svetovej ekonomiky sa premenil na realitu.
Globálny Marshallov plán Alberta Gora
Bývalý americký viceprezident Albert Gore je prvým americkým a svetovým
politikom v takej vysokej funkcii zaoberajúcim sa problematikou ţivotného prostredia.
Moţno ho tieţ povaţovať za predstaviteľa novej ekonómie, kedţe je autorom
Globálného Marshallovho plánu, ktorý vo veľkej miere vyuţíva poznatky
alternatívnych ekonomických teórií podporujúcich smerovanie k trvalo udrţateľnému
rozvoju. Pred vstupom na dráhu profesionálneho politika pracoval sedem rokov ako
novinár. V roku 1976 ho zvolili do Snemovne reprezentantov a v roku 1984 do
Senátu. Počas celého svojho pôsobenia v Kongrese USA viedol boj za zachovanie
ţivotného prostredia na Zemi.
20.januára 1993 nastúpil do funkcie amerického viceprezidenta po boku prezidenta
USA Billa Clintona. Je autorom knihy zaoberajúcej sa stavom ţivotného prostredia na
Zemi a moţnosťami jeho záchrany , ktorú pod názvom Zem v rovnováhe a
podtitulom Ekológia a ľudský duch vydal v USA v roku 1992. Je takisto autorom
projektu Digitálna Zem a projektu informačných superdiaľníc, ktorý sa počas jeho
pôsobenia vo funkcii viceprezidenta začal realizovať v USA a takisto na globálnej
úrovni.
Al Gore je tieţ autorom Globálneho Marshallovho plánu na záchranu ţivotného
prostredia na Zemi a Strategickej environmentálnej iniciatívy. Obidva tieto projekty sú
súčasťou jeho knihy Zem v rovnováhe.
Globálny Marshallov plán tvorí
environmentálnu paralelu k ekonomickému Marshallovmu plánu, ktorý bol
realizovaný USA v Európe po skončení druhej svetovej vojny. pôvodný Marshallov
plán, nazývaný aj Európsky program obnovy, bol zameraný na znovuvybudovanie
západnej Európy a obnovu jej normálnej ekonomickej aktivity.
V súčasnej dobe je potrebné realizovať na celom svete plán podobný tomuto, ktorý
bude zameraný na obnovu ţivotného prostredia na celom svete. Globálny Marshallov
plán by mal byť kombináciou rozsiahlej, dlhodobej, starostlivo cielenej pomoci
rozvojovým krajinám, úsila zameraného na návrh a transfér nových technológií
potrebných pre podporu ekonomického pokroku chudobným štátom, celosvetového
programu stabilizácie svetovej populácie a stanovenia záväzkov priemyselných
štátov urýchliť ich prechod k takému modelu ţivota, ktorý by bol priaznivý pre ţivotné
prostredie.
Svetové úsilie pre záchranu ţivotného prostredia na Zemi musí byť podľa Al Gora
organizované okolo piatich strategických cieľov.
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Prvým strategickým cieľom by mala byť stabilizácia svetovej populácie. Tento
strategický cieľ by mal byť postavený na politike smerujúcej k vytváraniu
takých podmienok v kaţdom štáte sveta , ktoré sú nevyhnutné pre
demografický prechod. Demografický prechod je historická zmena od
dynamickej rovnováhy vysokej miery narodených a vysokej miery zomretých k
stabilnej rovnováhe nízkej miery narodených a nízkej miery zomretých. Táto
zmena sa uskutočňuje v mnohých priemyselných štátoch, ktoré majú nízku
mieru detskej úmrtnosti a vysokú mieru gramotnosti a vzdelanosti, zatiaľ čo v
rozvojových krajinách sa prakticky vôbec neuskutočňuje.
 Druhým strategickým cieľom by mal byť rýchly vývoj environmentálne
priaznivých technológií špeciálne v energetike, doprave, poľnohospodárstve,
projektovaní budov a výrobe. Tieto technológie by mali byť schopné
prispôsobiť sa trvalo udrţateľnému ekonomickému pokroku bez súčasnej
degradácie ţivotného prostredia. Tieto nové technológie musia byť rýchlo
trasférované všetkým štátom. Špeciálne štátom tretieho sveta, ktoré pristúpia
na spôsob platby za tieto technológie prostredníctvom vyrovnania rôznych
obligácií.
 Tretím strategickým cieľom by mala byť komplexná a celosvetová zmena
ekonomických pravidiel, ktorými sa meria vplyv rozhodnutí na prostredie. Musí
sa zaviesť systém ekonomického účtovnívtva, ktorý stanoví hodnoty
primerané ekologickým dôsledkom beţných rozhodnutí jednotlivcov,
korporácií a štátu na trhu.
 Štvrtým strategickým cieľom by malo byť dojednanie a schválenie novej
generácie medzinárodných zmluv, ktoré spoja do jedného celku regulačné
rámce, špecifické obmedzenia, mechanizmy odzbrojenia, kooperatívne
plánovanie, spoločné dohody, podnety a vzájomné závôzky, ktoré budú
nevyhnutné pre úspech celého plánu.
 Piatym strategickým cieľom by malo byť vytvorenie kooperatívneho plánu pre
výchovu obyvateľstva sveta o globálnom ţivotnom prostredí. Tento cieľ si
vyţiada vytvorenie obsiahlých programov výskumu a monitoringu súčasných
zmien v prostredí spôsobom, ktorý by zahrňoval výskumníkov zo všetkých
štátov sveta, špeciálne študentov. Potom by sa tento cieľ uskutočňoval cez
prohgramy rozširovania informácií o lokálnych, regionálnych a strategických
ohrozeniach ţivotného prostredia. Súčasťou tohoto čieľa je aj podpora nových
modelov myslenia, zameraných na vzťah civilizácie ku globálnemu prostrediu.
Kaţdý z týchto piatich strategických cieľov je v úzkom vzťahu k ostatným. Nakoniec
by Globálny Marshallov plán mal usilovať aj o integrujúci cieľ: vytvoriť najmä v
rozvojovom svete také spoločenské a politické podmienky, ktoré by boli nápomocné
vzniku trvalo udrţateľných spoločností. Týmito spoločenskými a politickými
podmienkami by mali byť: sociálna spravodlivosť zahrňujúca i spravodlivé modely
vlastníctva pôdy, previazanosť na ľudské práva, adekvátna výţiva, zdravotná
starostlivosť, prístrešie, vysoký stupeň gramotnosti, väčšie politické slobody,
participácia a zodpovednosť.
Stabilizácia svetovej populácie. Tento strategický cieľ je základným pilierom
celého Globálneho Marshallovho plánu. Ţiaden cieľ nie je taký rozhodujúci pre liečbu
globálneho ţivotného prostredia, ako stabilizácia ľudskej populácie. Prudká explózia
v raste počtu ľudí od začiatku vedeckej revolúcie a špeciálne počas druhej polovice
tohoto storočia je najjasnejśím signálom príkladu dramatickej zmeny v celkových
vzťahoch medzi ľudským druhom a ekologickým systémom Zeme.Riešenie problému
stabilizácie ľudskej populácie by malo byť postavené na svetovej stratégiipre
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navodenie globálneho demografického prechodu k niţším stupňom rastu populácie.
V súčasnej ľudskej civilizácii sú dve skupiny štátov. Prvú skupinu tvorí väčšina
rozvojového sveta, ktorá má vysokú mieru narodených aj vysokú mieru zomretých a
prudko rastúcu populáciu. Naopak USA, Kanada, Japonsko , Tchaiwan, Juţná
Korea, Hong Kong, Singapúr, Austrália, Nový Zéland a všetky štáty západnej Európy
a Škandinávie, majú teraz nízku mieru narodených a nízku mieru zomretých a
relatívne stabilnú populáciu. Ale tieto štáty v tejto druhej skupine vrátane USA, patrili
kedysi do prvej skupiny.
Svetová stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala
zabezpečiť prechod štátov z prvej skupiny, a teda najmä rozvojových krajín do druhej
skupiny. Táto stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala
vychádzať zo skúseností krajín, kde bol tento demografický prechod uţ uskutočnený
a mala b yzahŕňať alokáciu zdrojov pre financovanie starostlivo naplánovaných
funkčných programov gramotnosti, ktoré sú kľúčové pre kaţdú spoločnosť, ktorá stojí
pred problémom demografického prechodu.
Stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala ďalej
zahrňovať rozvíjanie efektívnych programov na zníţenie detskej úmrtnosti a
zabezpečenia preţitia a dobrého zdravia detí.
Posledným bodom stratégie globálneho demografického prechodu by malo byť
zabezpečenie plánov a techník kontroly pôrodnosti, ktoré by mali byť robené
komplexne, mali by byť verejne prístupné a mali by byť v súlade s danou kultúrou.
Strategická environmentálna iniciatíva je programom, ktorý zabezpečuje
dosiahnutie druhého strategického cieľa Globálneho Marshallovho plánu - vývoja
environmentálnych technológií. Tento program by mal byť predmetom zvláštneho
záujmu a mal by byť dobre finančne zabezpečený. Program by mal byť zameraný na
vývoj environmentálne priaznivých technológií, ktoré budú podporovať trvalo
udrţateľný ekonomický pokrok a ktoré budú môcť nahradiť ekologicky deštruktívne
technológie. Tieto technológie musia byť efektívne a mali by byť rýchle poskytnuté
tým štátom, ktoré ich nie sú schopné samé vyvinúť alebo si ich kúpiť. Al Gore
navrhuje pre zabezpečenie druhého strategického cieľa Globálneho Marshallovho
plánu celosvetový rozvoj Strategickej environmentálnej iniciatívy. Táto iniciatíva
usiluje o vyradenie starých nevhodných technológií a zastavenie prác na nich a
zároveň podporuje vývoj a rozširovanie novej generácie inteligentných a prostrediu
priaznivých technológií, ktoré by nahradili vyraďované technológie. Iniciatíva by mala
byť v čo najkratšom čase predmetom intenzívnych medzinárodných rozhovorov,
najprv medzi priemyselnými štátmi a potom medzi nimi a rozvojovým svetom.
Strategická environmentálna iniciatíva by mala zahrňovať nasledovné opatrenia:
 Daňové podnety pre nové technológie a daňové znevýhodnenia pre staré
technológie.
 Financovanie výskumu a vývoja nových technológií a perspektívne
vyraďovanie starých technológií.
 Programy vládnych nákupov prvých predajných verzií nových technológií.
 Prísľub veľkých ziskov na trhu viazaný na vyradenie starých technológií.
 Ustanovenie prísnych a sofistikovaných procedúr ohodnotenia technológií,
ktoré budú venovať zvýšenú pozornosť všetkým cenám aj ziskom - aj
monetárnym aj ekologickým - ktoré vyplynú z nových navrhovaných
substitučných technológií.
 Zaloţenie siete výcvikových centier po celom svete, ktoré vytvoria jadro
environmentálne vzdelaných projektantov a technikov. Zabezpečenie
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pripravenosti rozvojových štátov akceptovať environmentálne atraktívne
technológie a skúsenosti.
 Zavedenie kontroly exportu v rozvinutých krajinách, ktorá umoţní stanoviť
ekologický efekt technológií práve tak, ako reţim kontroly počas studenej
vojny / známy ako COCOM /. Robill starostlivé a neobyčajne presné analýzy
potenciálov vojenského účinku technológií určených pre export.
 Významné zdokonalenie právnych systémov, špeciálne v tých krajinách, ktoré
sú v súčasnosti neschopné dať záruky práv vynálezcov a výskumníkov nových
technológií. Tento bod nie je druhoradý, je to jedna zo základných ciest, ako
zabezpečiť ţivotaschopnosť väčšiny programov transféru technológií.
Adekvátna ochrana intelektuálnych vlastníckych práv je vţdy hlavným jablkom
sváru v globálnom obchodnom vyjednávaní.
 Lepšia ochrana patentov a autorských práv, zdokonalenie licenčných zmlúv,
joint ventures, koncesie, zastúpenia firiem a rozmanitosť podobných právnych
konceptov. Všetky tieto právne koncepty budú dôleţité pre uvoľnenie
tvorivého génia, ktorého treby vybudiť. Strategická environmentálna iniciatíva
by mala vyuţiť úspechy a skúsenosti dosiahnuté v rámci Strategickej obrannej
iniciatívy /SDI/ najmä v oblasti technológií a prenesením ťaţiska z vojenskej
do environmentálnej oblasti.
Nová globálna ekonomika. Tretím strategickým cieľom Globálneho Marshallovho
plánu je vytvorenie novej globálnej ekonomiky. Tento cieľ by mala zabezpečovať
kategorická zmena ekonomických pravidiel, prostredníctvom ktorých naša civilizácia
zaloţená prevaţne na trhovej ekonomike, určuje kritéria voľby. Al Gore pre
vytvorenie novej globálnej ekonomiky a nových ekonomických pravidiel navrhuje
nasledovné zmeny:
 Definícia HDP /hrubého domáceho produktu/ by sa mala zmeniť tak, aby
zahrňovala environmentálne ceny a úţitky.
 Definícia produktivity by sa mala zmeniť tak, aby odráţala kalkulácie
environmentálneho zlepšenia alebo zhoršenia.
 Vlády by mali súhlasiť so zrušením neprimeraných diskontných sadzieb a
prevzatím lepších metód kvantifikácie vplyvu súčasných rozhodnutí na budúce
generácie.
 Vlády by mali zrušiť verejné výdaje na subvencovanie a podporu
environmentálne deštruktívnych aktivít.
 Vlády by mali zvýšiť mnoţstvo a presnosť informácií o environmentálnych
vplyvoch produktov a poskytnúť ich spotrebiteľom.
 Vlády by mali urobiť opatrenia na podporu plného odhalenia zodpovednosti
jednotlivých spoločností za environmentálne škody.
 Vlády by mali prevziať programy pomoci spoločnostiam pri štúdiu cien a
úţitkov environmentálnej efektívnosti.
 Štáty by mali zrevidovať svoje antitrustové zákony tak, aby obsahovali aj
problematiku environmentálnych škôd.
 Vlády by mali poţadovať prepojenie noriem ochrany ţivotného prostredia
k zmluvám a medzinárodným dohodám, vrátane obchodných dohôd.
 Environmentálne záujmy by mali byť integrované do kritérií pouţívaných
medzinárodnými finančnými inštitúciami pre vyhodnocovanie všetkých
navrhovaných grantov rozvojových fondov.
 Vlády by mali urýchľovať záväzky vyuţitia dlhov pre prírodu pre podporu
environmentálneho správcovstva a vzájomnú úľavu dlhov.
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Vlády by mali rozvíjať medzinárodné dohody ustanovujúce limity emisií CO2 a
trh pre obchod s emisnými úvermi.
Štvrtý strategický cieľ Globálneho Marshallovho plánu predstavuje úspešné
dojednanie a schválenie novej generácie medzinárodných zlúv a dohôd
zameraných na ochranu ţivotného prostredia. Rozšírenie nových právnych
zákonov je pre úspešný program obnovy ekologickej rovnováhy Zeme takisto
významné ako sú preň významné demokracia a trhová ekonomika. Plán alberta Gora
vytvára rovnováhu medzi priemyselnými štátmi a rozvojovými štátmi a je postavený
na novej generácii medzinárodných zmluv a dohôd. Prototypom takéhoto nového
typu zmluvy je Montreálsky protokol, ktorý je globálny čo do rozsahu, stanovuje
zákaz pouţívania chemikálií ničiacich ozónovú vrstvu a charakterizuje dohodu o
zdieľaní ceny tohoto zákazu medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami. Taktieţ
anticipuje nevyhnutnosť pravidelných posudkov stavu problematiky v závislosti na
nových informáciach o atmosfére.
Vytvorenie globálneho environmentálneho konsenzu je jadrom piateho
strategického cieľa Globálneho Marshallovho plánu. Tento cieľ vyţaduje
fundamentálne zmeny v spôsobe zhromaţďovania informácii o tom. čo sa deje so
ţivotným prostredím a organizáciou celosvetového vzdelávacieho programu podpory
komplexnému porozumeniu krízy. V takomto programe by ľudstvo malo aktívne
hľadať cesty podpory nového spôsobu myslenia o beţných vzťahoch medzi ĺudskou
civilizáciou a Zemou. To je azda najťaţšia a najdôleţitejšia výzva, ktorá stojí pred
ľudstvom. Ak sa presadí nové myslenie o svete prírody, všetky ostatné akcie sa
stanú ľahšie uskutočniteľné. Základom všetkých stratégií zmeny spôsobu ľudského
myslenia o Zemi musí byť koncentrované úsilie zamerané na presvedčenie ľudí, ţe
globálne ţivotné prostredie je súčasťou ich ţivota, ako tomu aj v skutočnosti je.


Projekt Milénium Americkej rady pre Univerzitu OSN
Projekt Milénium - The Millennium Project je najväčší futurologický projekt sveta
a vyše 2735 účastníkov tohoto projektu z celého sveta predstavuje zároveň najväčší
futurologický globálny think tank na svete. The Millennium Project prebiehal od roku
1996 pod patronátom Americkej rady pre Univerzitu OSN - American Council for The
United Nations University, ktorá celý projekt koordinovala v spolupráci so
Smithsonian Institution vo Washingtone a The Futures Group International. Prípravné
práce projektu začali v roku 1992. Od roku 2009 funguje projekt samostatne. Projekt
je sponzorovaný korporáciami ako napr. Deloitte and Touche, Hughes Space and
Communications, General Motors, Motorola alebo Monsanto Company, nadáciami
napr. Alan F. Key and Hazel Henderson Foundation for Social Inovation a ďalšími
inštitúciami ako napr. U.S. Army Environmental Policy Institute alebo U.S.
Department of Energy.
Projekt predstavuje globálnu sieť a globálny think tank viac ako 2735 futurológov,
vedcov, predstaviteľov byznisu a politikov, ktorí odhadujú budúcnosť ľudstva,
vyhodnocujú politiky a dokumentujú rad pohľadov na problémy a príleţitosti, ktorým
bude ľudstvo čeliť na prahu nového milénia. Projekt spája informovaných, vnímavých
a imaginatívnych jedincov a inštitúcie celého sveta, ktorí spolupracujú na výskume,
robení interview a vypracovaní správ. Projekt nie je jednorázovou štúdiou, ale vytvára
nepretrţitú kapacitu pre rozsiahle úvahy o budúcnosti ľudstva.
The Millennium Project je organizovaný v podobe uzlov - nodes a je koordinovaný
riadiacou radou - The Planning Committee. V súčasnej dobe sa na projekte podieľajú
uzly reprezentujúce Čínu, Ruskú federáciu, Egypt, Juţnú Ameriku, Strednú Európu,
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Juţný Pacifik, Indiu, Irán, Veľkú Britániu, Taliansko a Japonsko a ´dalšie. Viaceré
uzly sú v štádiu prípravy a k projektu sa postupne pripájajú. Súčasťou
stredoeurópskeho uzlu sú aj Česká republika a Slovenská republika. Kaţdoročne
projekt publikuje správu Stav budúcnosti, ktorá zahŕňa výsledky projektu, scenáre a
vízie budúceho vývoja, inovujúce spätné väzby a poskytuje mechanizmy pre
kumulatívne myslenie o budúcnosti.
V rámci projektu bolo doteraz publikovaných sedem správ Stav budúcnosti 1997 Implikácie pre akcie dnes - 1997 State of the Future - Implications for Action
Today268, Stav budúcnosti 1998 - Problémy a príleţitosti - 1998 State of the Future
Issues and Opportunities269, Stav budúcnosti 1999 - Výzvy, ktorým čelíme na prahu
nového milénia - 1999 State of the Future - Challenges We Face at the Millennium270,
Stav budúcnosti na prelome milénií - State of the Future at the Millennium271, Stav
budúcnosti 2001 - 2001 State of the Future272, Stav budúcnosti 2002 - 2002 State of
the Future273, Stav budúcnosti 2003 - 2003 State of the Future274, Stav budúcnosti
2004 - 2004 State of the Future, Stav budúcnosti 2005 - 2005 State of the Future,
Stav budúcnosti 2006 - 2006 State of the Future, Stav budúcnosti 2007 - 2007 State
of the Future, Stav budúcnosti 2008 - 2008 State of the Future, Stav budúcnosti 2009
- 2009 State of the Future. Zvláštne vydanie mileniálnej správy Stav budúcnosti Global Challenges for Humanity275 bolo vydané pre potreby Milleniálneho Valného
zhromaţdenia OSN, ktoré sa konalo v roku 2000 za účasti hláv štátov celého sveta.
Editormi správ sú špičkoví americkí futurológovia Jerome C. Glenn a Theodore J.
Gordon, ktorí zároveň celý projekt riadia a autormi správ je viac ako 2735 expertov
z celého sveta.
Správy Stav budúcnosti obsahujú 15 výziev, ktorým musí čeliť ľudstvo na prahu
nového milénia a 237 akcií, ktoré identifikovali a odporúčali experti participujúci na
vypracovaní správy. Týchto 15 výziev bolo vyselektovaných na základe troch rokov
prác na vypracovávaní globálnych výhľadových štúdií. Ako prvý krok v rokoch 19961997 bolo expertmi vybraných spolu 182 rozvojových oblastí, z ktorých bolo
vyselektovaných 15 problémov a 131 akcií odporúčaných expertmi. V rokoch 19971998 bolo expertmi vybraných 180 rozvojových oblastí, z ktorých bolo
vyselektovaných 15 príleţitostí a 213 akcií odporúčaných expertmi. A v rokoch 19981999 bolo 15 problémov a 15 príleţitostí zlúčených do 15 výziev, ktorým musí čeliť
ľudstvo na prelome milénií a 237 akcií, ktoré odporúčali experti k jednotlivým výzvam.
Následovný prehľad ukazuje 15 globálnych problémov a 15 globálnych príleţitostí
spojených do 15 globálnych výziev, ktorým musíme čeliť na prahu nového milénia:
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Ako môţe byť dosiahnutý trvalo udrţateľný rozvoj pre všetkých ? Dosahovanie trvalo
udrţateľného rozvoja (príleţitosť č.1), Rast populácie a jednotlivé ekonomiky sa
nepriaznivo ovplyvňujú s kvalitou ţivotného prostredia a prírodnými zdrojmi (problém
č.7), Ekonomický rast prináša ako prísľuby tak aj hrozivé následky (problém č.12)
Ako predchádzať konfliktom o vodu a urobiť vodu dostupnú pre kaţdého ? Čerstvá
voda sa stáva vzácnosťou v určitých lokalizovaných oblastiach sveta (problém č.2)
Ako môţu byť uvedené do rovnováhy populačný rast a vyuţívanie zdrojov. Svetová
populácia rastie najviac tam, kde ľudia môţu uspokojovať svoje ţivotné potreby
najmenej (problém č.1), Redukcia miery populačného rastu ( príleţitosť č.6)
Ako skutočná demokracia vyrastá z autoritárskych reţimov ? Transformácia
autoritárskych reţimov na demokracie (príleţitosť č.4)
Ako môţu byť dlhodobé perspektívy častejšie vyuţívané pri politickom rozhodovaní ?
Vzrast akceptácie globálnych dlhodobých perspektív do politického rozhodovania
(príleţitosť č.2)
Ako môţu byť globalizácia a konvergencia informačných a komunikačných
technológií vyuţité pre dobro všetkých ? Globalizácia konvergencie informačných a
komunikačných technológií (príleţitosť č.9), Informačné technológie zahrňujú ako
prísľuby tak aj hrozby (problém č.10)
Ako môţu etické trhy podnietiť ekonomický rozvoj k redukcii medzery medzi
bohatými a chudobnými ? Medzera v ţivotnej úrovni medzi bohatými a chudobnými
vyzerá byť viac extrémna a viac rozdeľujúca /problém č.3/, Podporovanie
ekonomického rozvoja prostredníctvom etických trhových ekonomík (príleţitosť č.11)
Čo môţe byť urobené pre redukciu hrozby nových a znovu objavujúcich sa chorôb a
rastúceho počtu imúnnych mikroorganizmov ? Hrozba nových chorôb a znovu
objavovanie sa chorôb a imúnnych mikroorganizmov narastá (problém č.4),
Pandémia HIV sa rozširuje (problém č.14)
Ako môţe byť zdokonalená schopnosť robiť správne rozhodnutia, tak ako sa
inštitúcie a podstata práce mení ? Schopnosť rozhodovania vyzerá byť menšia, tak
ako problémy sa stávajú viac globálnymi a komplexnými v podmienkách narastania
neistoty a rizika (problém č.5), Zdokonaľovanie inštitúcií (príleţitosť č.15), Zmysel
práce, nezamestnanosť, voľný čas, a podzamestnanosť sa menia (problém č.15)
Ako môţu zdieľané hodnoty a nové bezpečnostné stratégie redukovať etnické
konflikty a terorizmus ? Terorizmus narastá čo do intenzity, rozsahu a hrozby
(problém č.6), Krutosť náboţenských, etnických a rasových konfliktov narastá
(problém č.9), Podpora diverzity a zdieľaných etických hodnôt (príleţitosť č.5),
Vyvíjanie stratégií pre svetový mier a bezpečnosť (príleţitosť č.7)
Ako môţe vzrastajúca autonómia ţien zdokonaľovať ľudské podmienky ? Postavenie
ţien sa mení (problém č.8), Vzrastá ekonomická autonómia ţien a iných skupín
(príleţitosť č.12)
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Ako moţno predísť tomu aby sa zločin stal silnejším a sofistikovanejším globálnym
podnikaním ? Organizované kriminálne skupiny sa stávajú sofistikovanými
globálnymi podnikmi (problém č.11)
Ako moţno bezpečnejšie uspokojovať rastúci dopyt po energii? Jadrové elektrárne
po sveta zastarávajú (problém č.13), Rozvíjanie alternatívnych zdrojov energie
(problém č.8)
Aké sú najefektívnejšie cesty urýchlenia vedeckých objavov a technologických
aplikácií pre zdokonalenie ľudských podmienok ? Rozširovanie potenciálu pre
vedecké a technologické objavy (príleţitosť č.3), Vzrastajúci pokrok
v biotechnológiach (príleţitosť č.10), Pokračovanie sľubných kozmických projektov
(príleţitosť č.14),
Ako môţu byť etické ohľady viac rutinne inkorporované do globálnych rozhodnutí?
Vytvorenie globálnej etiky.
Globálne výzvy, vytvorené v rámci The Millennium Project, predstavujú
najkomplexnejšiu výpoveď o smeroch vývoja, ktorými sa bude v najbliţších 25 aţ 50
rokoch uberať globálna civilizácia. Samotný koncept výzvy v sebe zahŕňa slobodu
voľby reagovať na danú problémovú oblasť a znamená vlastne problemové pole,
ktoré sa v závislosti na zvládnutí resp. nezvládnutí problémov, ktoré sú v ňom
zahrnuté, mení buď na rozvojovú príleţitosť alebo na hrozbu ďalśiemu rozvoju.
Globálne výzvy boli vytvorené v priebehu rokov 1996 aţ 2003 viac ako 2735
expertami z celého sveta vrátane 30 expertov zo Slovenska a z Českej republiky a sú
permanentne aktualizované. Globálne výzvy zahŕňajú:
Udrţateľný rozvoj - Ako môţe byť dosiahnutý udrţateľný rozvoj pre kaţdého ?
Neudrţateľný rast je dnes najväčšou hrozbou pre budúcnosť ľudstva po odstránení
hrozby jadrovej vojny. V súčasnej dobe miliardy ľudí sú odsúdené ţiť v chudobe bez
udrţateľného rastu a veľká časť civilizácie bude čeliť hrozbe kolapsu. Svet si vo
vzrastajúcej miere uvedomuje nepriaznivé interakcie medzi populáciou a
ekonomickým rastom na jednej strane a kvalitou ţivotného prostredia a prírodnými
zdrojmi na strane druhej. Následkom toho, veľa politických a intelektuálnych lídrov
z celého sveta povaţuje udrţateľný rozvoj - zahrňujúci dimenzie environmentálne,
ekonomické, sociálne a kultúrnej diverzity - za najvýznamnejší cieľ pre zjednotenie
ľudstva a jeho inštitúcií.
Voda - ako môţe mať kaţdý zabezpečený dostatok čistej vody bez konfliktu?
Pribliţne 450 miliónov ľudí v 29 krajinách ţije v lokalitách s nedostatkom vody,
pričom tento počet sa môţe do roku 2050 zvýšiť na 2.5 miliardy. Viac ako 1 miliarda
ľudí nemá dostatok nezávadnej čistej vody. Takmer polovica sveta nemá vyhovujúcu
kanalizáciu a 80 % všetkých chorôb v rozvojovom svete je spojených s vodou. Okolo
40 % ľudstva ţije v povodiach riek zdieľaných viac ako dvomi krajinami. Ak budú
súčasné trendy pokračovať, potom v roku 2025 dve tretiny ľudí na Zemi budú ţiť
v regiónoch poznačených stresom spojeným s vodou. Vodné systémy sú zraniteľné
industriálnymi katastrofami, poľnohospodárskym znečistením a teroristickými útokmi.
Byznis tak, ako funguje dnes bude viesť k svetovej vodnej kríze, spojenej s masovou
migráciou, chorobami a vojnami.
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Populácia a zdroje - Ako môţu byť uvedené do rovnováhy populačný rast a
zdroje ? Svetová populácia rastie najrýchlejšie tam, kde si ľudia môţu najmenej
zabezpečiť svoje ţivotné potreby. Viac ako 1 miliarda ľudí po celom svete ţije
v slumoch a squatterských komunitách. Z 83 miliónového kaţdoročného prírastku
ľudskej populácie, iba 1 milión ţije v industriálnom svete. Napriek tomu, ţe miera
rastu populácie začala klesať, očakáva sa vzrast súčasnej populácie zo 6.2 milirdy
na 9 miliárd v roku 2050, pričom 98 % tohoto rastu bude v najchudobnejších
krajinách. Pribliţne polovica sveta ţijúca v mestách na 2% pôdy spotrebováva
pribliţne 75% zdrojov a produkuje pribliţne rovnaké mnoţstvo znečistenia. Počas
jednej generácie pribliţne 3 miliardy obyvateľov miest vzrastú na 5 miliárd, čím sa
stane urbanizácia jedným z najsilnejších trendov dneška. Prírodné zdroje
podporujúce tento rast sa scvrkávajú. Svetová populácia starne a presúva sa do
miest: v roku 2050 bude viac starších ľudí ako deti a najviac z nich bude ţiť
v preplnených mestách. Industriálny svet sa stal bohatším predtým ako zostarol, ale
úspech programov kontroly pôrodnosti bude znamenať, ţe rozvojový svet zostarne
skôr ako sa stane bohatým.
Demokratizácia - Ako sa môţe skutočná demokracia vytvárať z autoritárskych
reţimov ? Prvý krát v histórii ţije viac ľudí v demokraciach ako v diktatúrach. Podľa
Freedom House 120 krajín je parlamentnými demokraciami, čo zahŕňa asi 63 %
svetovej populácie. Pretoţe demokracie nesmerujú k vzajomným vojnovým
konfliktom a vznik humanitárnych kríz je omnoho viac pravdepodobný v rámci
autoritárskych reţimov, trend k demokracii by mal viesť k mierovejšej budúcnosti.
Vytváranie demokracie však nie je hladký proces. Mnohé súčasné demokracie
nemajú konsolidované svoje demokratické inštitúcie a kultúrne zmeny. Počas
prechodu veľa ľudí môţe stratiť svoje príjmy a sociálne postavenie. Mladé
demokracie, vytvárajúce sa z autoritárskych reţimov, potrebujú dlhodobú
ekonomickú stabilitu, určité skúsenosti s pluralizmom a väčšinu prodemokratických
účastníkov aby sa stali skutočnými demokraciami. Dramatické zmeny ako
viacstrannícke voľby, slobodná tlač, písané ústavy, právne reformy a nezávislé
súdnictvo nevytvárajú simultánne kultúru demokracie s občianskou zodpovednosťou.
Vzrastajúca schopnosť manipulácie s informáciami všade ohrozuje slobodu voľby.
Globálne dlhodobé perspektívy - Ako sa môţe politické rozhodovanie stať viac
citlivým ku globálnym dlhodobým perspektívam ? Komplexnosť, akcelerácia
zmeny, a globalizácia na prelome milénií podnietili vzrastajúcu pozornosť k budúcim
moţnostiam. Mnoho politických lídrov však pozerá iba na najbliţšie voľby a tí z viac
autoritárskych reţimov zameriavajú svoje úsilie na krátkodobé riešenia pre udrţanie
sa pri moci. Denná zloţitosť poltík a potreba riešiť beţné problémy nechávajú málo
času pre zaoberanie sa dlhodobými perspektívami a následkami. Korporatívni
podielníci chcú rýchly zisk, tlačiac tak korporatívnych lídrov k akciám, ktoré môţu
zlepšiť zisk v ďalšom štvrťroku. Lídri neziskových organizácií, ktorí môţu pozerať na
dlhšie časové horizonty, tak robia iba z perspektívy jedného problému. Potrebujeme
vytvoriť participatívny proces informovaný výskumom budúcnosti, podporiť tréning a
vzdelávacie kurzy v myslení o budúcnosti, konvertovať metódy výskumu budúcnosti
do vyučovacích metód. Potrebujeme tieţ organizovať údaje pre ľahšie pouţitie
v predvídaní a politických analýzach, inkorporovať metódy výskumu budúcnosti ako
napr. scenáre do všetkých úrovní politického rozhodovania a výcviku decizorov.
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Globalizácia informačnej technológie - Ako môţu byť globalizácia a
konvergencia informačných a komunikačných technológií prospešnými pre
kaţdého ? Internet rastie rýchlejšie ako akýkoľvek fenomén v histórii a stáva jednou
z najmocnejších síl zmeny. Ešte pred 10 rokmi však o ňom počulo iba málo ľudí.
Dnes stimuluje otázky, učenie a vytváranie nových organizačných foriem, o ktorých
ešte pred 5 rokmi nebolo počuť.
Niektorí dokonca tvrdia, ţe sa stane
samoorganizujúcim mechanizmom pre vznikajúci globálny mozog zdokonaľujúci
kolektívnu inteligenciu ľudstva. Nua Ltd. odhaduje ţe zo 407 miliónov ľudí
pripojených on-line na konci roku 2000, bolo v USA a Kanade 167 miliónov, v Európe
113 miliónov, v Ázii a Pacifiku 105 miliónov, v Latinskej Amerike 16.5 milióna,
v Afrike 3.1 milióna a na Strednom východe 2.4 milióna. Počítačové komunikácie sa
stávajú tepnami byznisu s 2 biliónmi dolárov obiehajúcimi okolo sveta kaţdý deň.
Elektronický obchod samotný dosiahol 1.3 biliónov dolárov pred rokom 2004.
V priebehu piatich aţ šiestich rokov 1 miliarda ľudí môţe byť pripojená
k vytvárajúcemu sa „planetárnemu nervovému systému„, vytvoriac tak
z kyberpriestoru bezprecedentné médium pre civilizáciu. Čoskoro uvidíme kompletný
gigabytový počítač na jednom čípe. Aplikácie informačných technológií vo vzdelávaní
môţu byť najväčším vyrovnávačom medzi chudobnými a bohatými krajinami. Napriek
tomu, ţe kybertechnológie môţu priniesť mier a hojnosť, treba mať na zreteli hrozbu
informačnej vojny, kyberterorizmus, citlivosť finančných trhov, podvody, stratu
kultúrnej diverzity a znalostnú medzeru. Mohli by sme urobiť prístup k Internetu
ľudským právom, ukončiť národné telekomunikačné monopoly, vynájsť podnety pre
poskytovanie výcviku pre kaţdého, vytvoriť nízkocenové Internetové zariadenia
s priamym satelitným prístupom, vyuţiť existujúci softvér k zablokovaniu uráţlivých
materiálov, podporiť tele-dobrovoľníkov pre pomoc chudobným regiónom, vyvinúť
štandardy vzťahujúce sa k obsahu, grafiku pre jednoduchšie uţívanie Internetu a
súhlasiť s pravidlami správania na globálnej informačnej diaľnici.
Medzera medzi bohatými a chudobnými - Ako môţe etická trhová ekonomika
podporiť redukciu medzery medzi bohatými a chudobnými ? Svetová ekonomika
vzrástla za posledných 50 rokov z 3 biliónov dolárov na viac ako 30 biliónov dolárov.
Počas posledných 40 rokov očakávaná dľţka ţivota v rozvojových krajinách vzrástla
zo 46 na 64 rokov, miera detskej úmrtnosti bola zredukovaná o 50 %, podiel detí
zapísaných do základnej školy vzrástol o viac ako 80 % a prístup k bezpečnej pitnej
vode a kanalizácii sa zdvojnásobil. Napriek tomu Svetová Banka odhaduje, ţe počet
ľudí ţijúcich z 1 aţ 2 dolárov na deň by mohol vzrásť z 2 miliárd na 4 miliardy
v priebehu budúcich 25 rokov. Z 1.3 miliardy ľudí, ktorí spotrebovávajú menej ako 1
dolár za deň, 44 % ţije v Juţnej Ázii, po pribliţne 24 % v Sub-Saharskej Afrike a
Východnej Ázii a 6.2 % v Latinskej Amerike a Karibiku. Podľa UNDP najbohatších 20
% sveta je zodpovedných za 86 % spotreby, pričom najchudobnejších 20 %
spotrebováva iba 1 % globálnej produkcie. Rozdiel v príjmoch na osobu medzi 20 %
najbohatšími a 20 % najchudobnejšími bol 30 ku 1 v roku 1960, tento pomer vyskočil
na 78 k 1 v roku 1994 a trochu poklesol na 74 k 1 v roku 1999. The Asia Foundation
odhaduje, ţe tento pomer môţe dosiahnúť 100 k 1 pred rokom 2015. Účastníci vo
všetkých trhových ekonomikách by sa mali správať viac eticky a viac prispievať
k sociálnym potrebám a cieľom ako ich ignorovať. Etické trhové ekonomiky sú
podporované, keď „úroveň hracieho poľa„ je garantovaná spravodlivým súdnym
systémom a vládami, ktoré zabezpečujú politickú stabilitu, šancu participovať na
lokálnych rozvojových rozhodnutiach, obchodnými podnetmi, ktoré vyhovujú
sociálnym a environmentálnym cieľom a prístupom k pôde, kapitálu a informáciam.
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Zdravie - Ako môţe byť redukovaná hrozba nových a znovuobjavujúcich sa
chorôb a imúnnych mikroorganizmov ? Infekčné chroby sú príčinou asi 30 %
úmrtí na svete. Veľký pokrok bol dosiahnutý v boji proti týmto podmienkám uspal
mnohých ľudí falošným pocitom bezpečnosti. V posledných 20 rokoch viac ako 30
nových a vysokoinfekčných chrôb ako napr. Ebola a AIDS bolo identifikovaných, pre
mnohé z ních neexistuje liečba, liek alebo vakcína. Okrem toho, počas posledných
20 rokov, 20 známych druhov chorôb ako TBC a malária si vyvinulo antimikrobiálnu
rezistenciu zapríčinenú rozšíreným pouţívaním a zneuţívaním liekov. Zároveň staré
choroby ako cholera, mor, meningitída, hemoragická horúčka, diftéria a ţltá horúčka
sa znovu objavili ako ohrozenia verejného zdravia po rokoch úpadku. Efekty tohoto
vývoja sú znásobované takými faktormi ako prudký vzrast leteckej dopravy, veľkou
populáciou podvýţivených a nevzdelaných ľudí ţijúcich v podštandardných
podmienkách, nezdravým prostredím a neadekvátnymi zdravotnými sluţbami a zlým
zásobovaním vodou a kanalizáciou. Globalizácia obchodu rovnako ako najnovšie
zmeny v produkcii,
obchodovaní a spracovaní potravy zvyšujú riziko chorôb
vznikajúcich z potravy. Environmentálne faktory tieţ vystavujú ľudí predtým
neznámym chorobám. Nakoniec aktivity ako odlesňovanie, turizmus, konflikt a
migrácia do vzdialených osídlení podporujú ohrozenie chorobami.
Kapacita pre rozhodovanie - Ako môţe byť zdokonaľovaná kapacita pre
rozhodovanie v nádväznosti na zmeny práce a inštitucionálne zmeny ? Mnoho
ľudí verí, ţe je moţné vytvárať budúcnosť viac ako jednoduchej príprave na
budúcnosť, ktorá je lineárnou extrapoláciou súčasnosti alebo produkt šance alebo
osudu. Vzrastajúca komplexnosť vyţaduje informované rozhodovanie, efektívnu
akciu a rýchle výsledky. Ale rastúce mnoţstvo a zloţitosť volieb, ktoré musia byť
rozhodnuté, sa zdá rásť nad naše schopnosti analyzovať a robiť rozhodnutia. Počet
ľudí zapojených do rozhodovania taktieţ vzrastá vzhľadom na väčšiu komplexnosť
v rozhodovaciom procese. Problémy ako globálne otepľovanie a etika a aplikácie
genetického inţinierstva majú sklon byť náročnejšími ako problémy v minulosti.
Morálna zodpovednosť je zriedkavo braná do úvahy pri rozhodovaní. Spolu
s rozširovaním demokracie viac ľudí je zapojených do rozhodovania robiac závery
viac obtieţnejšími. Je samozrejme, ţe neistota a riziko budú vysoké pri niektorých
významných rozhodnutiach, pretoţe tieto budú musieť byť robené bez plnej znalosti
faktorov, ktoré budú ovplyvňovať ich výstupy.
Mier a konflikt- Ako môţu zdieľané hodnoty a nové bezpečnostné stratégie
redukovať etnické konflikty, terorizmus, a pouţitie zbraní hromadného ničenia
? Na začiatku nového milénia etnické konflikty stále pokračujú a terorizmus je
v neustále vzrastajúcej miere deštruktívny, má široký záber a je ťaţké mu zabrániť.
Krutosť náboţenských a etnických konfliktov taktieţ vzrastá, tak ako aj počet štátov
so zbraňami hromadného ničenia. Podľa komisára UNHCR 21.5 milióna ľudí je
utečencami. Zbrane chemickej, biologickej a informačnej vojny sú tieţ lacné a ľahko
pouţiteľné malými skupinami. V rovnakom čase sú vytvárané stratégie pre svetový
mier a bezpečnosť a rastie globálne úsilie podporujúce rešpekt k diverzite a zdieľané
etické hodnoty. Je študovaná transkultúrna etika a dialógy medzi rozdielnými
pohľadmi na svet narastajú. Rast demokracie, medzinárodný obchod a globálne
zviditeľňovanie uskutočňované novými médiami, Internetom a satelitným dohľadom
spolu so zlepšením svetového cestovania a ţivotných štandardov podporujú
vzrastajúcu akceptáciu bezpečnostných podmienok, ktoré robia moţnou viac mierovú
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evolúciu ľudstva. Niekedy bolo otroctvo široko akceptované ako prirodzená inštitúcia,
dnes je skoro zlikvidované pretoţe ľudia zmenili svoje mysle a inštitúcie. Ak sa to
podarilo pri otroctve, potom prečo nie pri vojne a terorizme ? V dlhodobých časových
horizontoch riešením týchto problémov je lepšie vzdelávanie lídrov. Musíme
porozumieť základným príčinam terorizmu, nie iba následkom a vytvoriť sociálny
marketing alebo verejné vzdelávacie programy podporujúce rešpekt k diverzite a
rovnakým právam.
Ţeny - Ako môţe zmenené postavenie ţien pomôcť zlepšiť ľudské podmienky ?
Zmenené postavenie ţien bolo dosiahnuté prostredníctvom Konvencie o eliminácii
všetkých foriem diskriminácie ţien, prijatej Valným zhromaţdením OSN pred 20
rokmi a akceptovanej 167 štátmi sveta, ktoré súhlasili s adaptáciou národných
akčných plánov a politík pre umoţnenie rovnosti ţien. Lepšia vzdelanosť, zníţenie
detskej úmrtnosti, dokonalejšia a cenovo prístupná antikoncepcia, efektívne
programy plánovaného rodičovstva, hnutia za ţenské práva a vyuţívanie Internetu
dohromady zvýšili participáciu ţien v hotovostných ekonomikách a ich sociálny štatút
v priebehu niekoľkých posledných generácií. Tam, kde bol štatút ţien posilnený, tam
sa zníţila pôrodnosť a všebecný blahobyt sa zvýšil. Vzdelané ţeny vychovávajú
zdravšie deti, majú niţšie percento pôrodnosti a efektívnejšie prispievajú k pracovnej
sile. V posledných 20 rokoch sa ţeny v rozvojových krajinách zdokonalili
dvojnásobne rýchlejšie ako muţi vo vzdelanosti a školskej dochádzke. Miera ţenskej
úmrtnosti sa zníţila celosvetovo o 50 %. Keď ţeny kontrolujú príjmy, potom väčśia
časť týchto príjmov je vynakladaná na potravu a iné vstupy pre zlepšenie výţivy a
zdravia. Z tohoto dôvodu rozvoj detí je závislý na ekonomickej sile ţien a ich
postavení v spoločnosti a to je jasná odpoveď na otázku ako zmenená rola ţien
pomáha zlepšovať ľudské podmienky. Zlepšenie štatútu ţien by mohlo byť najlepšou
cenovo efektívnou stratégiou ktorá by reagovala na väčšinu ostatných globálnych
výziev.
Transnacionálny zločin - Ako moţno zabrániť organizovanému zločinu aby sa
stával silnejším a sofistikovanejším globálnym podnikom ? Transnacionálny
organizovaný zločin by sa mohol stať narýchlejšie rastúcim priemyslom sveta.
Medzinárodný menový fond odhaduje, ţe viac ako 5 % globálnej ekonomiky pribliţne
1.5 bilióna dolárov za rok je prepierané prostredníctvom medzinárodného finančného
systému. To je viac ako svetový naftový a plynárenský priemysel dohromady.
Medzinárodné siete drogových kartelov, bývalá mafia a bývalí pracovníci
spravodajských sluţieb z rôznych krajín zhromaţďujú obrovské sumy peňazí
z ilegálnych drog a iných zdrojov, umoţňujúc svojim členom kupovať poznatky a
technológie pre vytváranie nových foriem kriminality pre generovanie vyšších ziskov
a stávanie sa hrozivou globálnou silou. S dennými medzinárodnými transférmi 2
biliónov dolárov prostredníctvom počítačovej komunikácie potenciál pre korupciu je
mimoriadny. Potenciálna synergia medzi organizovaným zločinom, korupciou a
terotrizmom sa môţe vyvinúť do významnej sily ohrozujúcej vládne rozhodovanie a
verejné záujmy.
Energia - Ako môţe byť bezpečne a efektívne uspokojený rastúci dopyt po
energii ? Svetová spotreba energie sa počas posledných 20 rokov zvýšila o viac ako
50 % a do roku 2050 sa zdvojnásobí alebo strojnásobí. Fosílne palivá by mohli
zaplniť medzeru, avšak za neakceptovateľnú environmentálnu cenu. Všetky hlavné
projekcie ukazujú nárast skleníkových plynov počas nasledujúcich 50 rokov. Počas
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nasledujúcich 10 aţ 15 rokov sa počíta s uzavretím viac ako 300 jadrových elektrárni.
Následkom toho nové zdroje budú potrebné nielen pre rastúci dopyt, ale aj pre
pokrytie strát elektriny z odstavených jadrových elektrárni. Alternatívne zdroje
energie jako fotovoltické články, solárna termálna energia, geotermálna energia,
vodík, veterná energia, prílivová energia, biomasa, oceánové termické rozdiely, fúzia
a satelity na solárnu energiu sa nevyvíjajú dostatočne rýchlo aby zaplnili medzeru a
uspokojili budúci dopyt. Musíme zvýšiť financovanie vývoja alternativnych zdrojov
energie a s tým spojených zmien. Energetické problémy môţu vyvolať poţiadavku
vytvorenia Svetovej organizácie pre energiu pre koordináciu výskumu energie, vývoj
a asistenciu pri implementačných politikách.
Veda a technológia - Ako môţu byť urýchlené vedecké a technologické objavy
pre zdokonalenie ľudských podmienok ? Rýchlosť vedeckých objavov a
technologických aplikácií rapídne mení ľudské podmienky. Znalostná báza pre tento
rast je kumulatívna a v rastúcej miere interdisciplinárna, neukazuje ţiaden náznak
spomalenia, ale naopak vytváranie nových hraníc. Nanotechnológie budú v širokej
miere urýchľovať technologickú efektívnosť.
Biotechnológie vytvoria lepšie
zdravotníctvo a výţivnejšiu potravu pri pouţití menej pôdy a vody. Kognitívne vedy
zdokonalia vzdelávanie a mentálne zdravie. Umelá inteligencia s kvantovými
počítačmi podporia vzrast kolektívnej inteligencie. Kozmické vedy otvoria nové
technologické a spoločenské hranice. Synergia medzi vedami sa urýchľuje globálnou
konvergenciou komunikačnej a informačnej technológie.
Globálna etika - Ako môţu byť etické aspekty viac rutinne zahrnuté do
globálneho rozhodovania ? Vzrast vzájomnej prepojenosti sveta a spravodajstvo
sofistikovaných médií znemoţňujú uskutočňovanie neetických rozhodnutí bez
povšimnutia. Následkom toho sme zaplavení omnoho viac dôsledkami pochybných
rozhodnutí, neţ aké je schopný súčasný systém odvrátiť. Toto vedie k novému pocitu
kolektívnej zodpovednosti po akom je volané vo Všeobecnej deklarácií práv človeka.
Na dôvaţok samoorganizácia prostredníctvom Internetu umoţňuje jednotlivcom
stavať sa silnejšou morálnou silou. Think tanky, komisie OSN a medzináboţenské
dialógy navrhujú vytvorenie globálnej etiky. Globálna etika musí korešpondovať
nielen s hlavnými náboţenskými morálkami, mala by tieţ spojiť veriacich a
neveriacich do novej aliancie. Musíme nájsť efektívne politiky proti korupcii, podporiť
vôľu konať, kontrolovať lobbying a redukovať pýchu a zahľadenie do seba,
podporovať česť a poctivosť, podporovať rodičovské vedenie pri vytváraní pocitu
hodnôt, redukovať bariéry slobodného prístupu k informáciam, vytvoriť spoločnú
dohodu o etike.
Záver
S prehlbovaním globálnej krízy súčasnej civilizácie bude čoraz nástojčivejšie
narastať potreba presmerovania civilizácie na cestu trvalo udrţateľného rozvoja.
Alternatívne udrţateľné ekonomicke modely a teórie k tomu vytvárajú dostatočné
predpoklady. Teraz bude záleţať uţ iba od vôle ľudí, kedy a ako rýchlo sa k realizácii
takýchto alternatív odhodlajú. Od toho tieţ bude závisieť ich ďalšia existencia na
Zemi.
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Príloha
Extropianske Principy 3.0 - Transhumanisticka Deklaracia
Extropia - mnozstvo inteligencie, informacii, poriadku, vitalita, kapacity pre
zdokonalenie obsiahnute v urcitom systeme.
Extropiani - ti, co sa snazia o zvacsenie mnozstva extropie; podporovanie vyvijajuca
sa transhumanisticka filozofia extropie.
Extropia je transhumanisticka filozofia. Extropianske Principy definuju specificku
"odnoz" transhumanistickeho myslenia. Ako humanisti, tak aj transhumanisti
uprednostnuju pokrok a hodnoty zalozene na nas samych, na rozdiel od externej
nabozenskej autority. Transhumanisti vsak posuvaju humanismus este dalej, snahou
o dosiahnutie samotnych ludskych limitov, pomocou vedy a technologie
skombinovanej s kritickym a kreativnym myslenim. Bojujeme proti nevyhnutnosti
starnutia a smrti, snazime sa o postupne zdokonalovanie nasich intelektualnych
schopnosti, nasich fyzickych kapacit, a nasho emocionalneho vyvoja. Vidime
humanitu, ludskost, ako prechodne stadium v evolucnom vyvoji inteligencie.
Obhajujeme pouzitie vedy k zrychleniu nasej premeny z ludskeho (humanneho)
stavu na transhumanny alebo az posthumanny stav. Ako povedal fyzik Freeman
Dyson: "Ludskost mi pripada ako uzasny zaciatok, ale nie posledne slovo."
Tieto Principy niesu prednesene ako absolutne pravdy alebo univerzalne hodnoty.
Tieto Principy kodifikuju a vyjadruju tie postoje a stanoviska potvrdene tymi, ktori
sami seba nazyvaju "Extropianmi". Extropianske myslenie ponuka zakladny ramec
pre myslenie o ludskom stave. Tento dokument zamerne nespecifikuje rozne
presvedcenia, technologie, vysledky. Tieto Principy iba definuju zaklady racionalneho
a efektivneho postoja k zivotu, neovplyvneneho dogmami,ktore nemozu prezit
vedecku alebo filozoficku kritiku. Rovnako ako humanisti schvalujeme plnohodnotny
a racionalny pohlad na zivot, ale taktiez sa snazime vyhnut dogmatickej viere
hociakeho druhu. Extropianska filozofia stelesnuje inspirujuci a povysujuci pohlad na
zivot zatial co ostava otvorena revizii zo strany vedy a bezhranicneho zlepsovania sa.
Neustály pokrok-- Neustala snaha o dosiahnutie vyssej inteligencie, vzdelania,
efektivnosti a nekonecnej dlzky zivota, snaha o odstranenie politickych, kulturnych,
biologickych a psychologickych limitov seba-realizacie a seba-aktualizacie. Neustale
prekracovanie prekazok v nasom pokroku a moznostiach. Expanzia do vesmiru a
zlepsovanie sa bez konca.
Seba-Transformácia - Pokracujuce moralne, intelektualne a fyzicke zlepsovanie sa
pomocou kritickeho a kreativneho myslenia, osobna zodpovednost a experimentacia.
Snaha o biologicky neurologicky narast popri emocionalnom a psychologickom
zlepsovani.
Prakticky Optimizmus - Podporovanie cinnosti pozitivnymi ocakavaniami.
Adaptovanie racionalneho, na cinnosti zalozeneho optimizmu, namiesto slepej viery
alebo stagnujuceho pesimizmu.
Inteligentne Technologie - Pouzitie vedy a technologie na kreativne prekonanie
nasich "prirodnych" limitov ktorymi nas obdarovalo nase biologicke dedicstvo, kultura
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a prostredie. Prijimanie technologie nie ako technologiu samu pre seba, ale ako
efektivny prostriedok k zlepseniu zivota.
Otvorená Spolocnosť - Podporovanie socialnych pravidiel ktore povzbudzuju
slobodu prejavu, slobodu konania a experimentacie. Opozicia k autoritarskej
spolocenskej kontrole a uprednostnovanie decentralizacie moci. Preferovanie
vyjednavania namiesto boja, vymeny namiesto natlaku. Otvorenost k zdokonalovaniu
sa namiesto statickej utopie.
Seba-Urcenie - Nezavisle myslenie, individualna sloboda, osobna zodpovednost,
seba-regulacia, sebaucta a respekt k ostatnym.
Racionalne Myslenie - Uprednostnovanie dovodu a faktov pred slepou vierou,
zamyslanie sa nad dogmami. Otvorenost pre kazdu vyzvu nasej viere a
presvedceniu. Privitanie kritiky existujuceho presvedcenia a a zaroven otvorenost k
novym myslienkam.
Neustaly Pokrok
Extropiani sa snazia o postupne zdokonalovanie sa, nasich kultur, a nasich prostredi.
Snazime sa o fyzicke, intelektualne a psychologicke zlepsenie. Vazime si neustaleho
usilia vo vedomostiach a porozumeni. Extropiani nesuhlasia s tradicnymi tvrdeniami,
ze by sme mali opustit nasu ludsku podstatu nezmeneni, aby sme sa podriadili
"Bozej voli" alebo tomu co je povazovane za "prirodzene". Ako nasi intelektualny
bratranci,humanisti, taktiez sa snazime o pokracujuci pokrok vo vsetkych smeroch.
Avsak v nasom usili ideme dalej ako vacsina humanistov: Spytujeme tradicne,
biologicke, geneticke a intelektualne zabrany v nasom pokroku a moznostiach.
Extropiani rozoznavaju unikatne konceptualne schopnosti nasho druhu, nasu
prilezitost k posunutiu evolucie k novym horizontom. Povazujeme ludskost za
prechodne stadium medzi nasim zivocisnym dedicstvom a a nasou posthumannou
buducnostou. Na prvotnej Zemi, hmota bez vedomia sa skombinovala tak, ze utvorila
prve seba-replikujuce molekuly a vznikol zivot. Prirodne evolucne procesy
vygenerovali stale viac a viac komplexnejsie organizmy so stale inteligentnejsimi
nervovymi sustavami, neskor mozgami. Priama chemicka interakcia jednobunkovych
organizmov viedla k vzniku zmyslovych a vnimacich organov, ktore umoznovali este
zodpovednejsie chovanie. Nakoniec, vznik mozgovej kory umoznil vedome ucenie a
experimentaciu.
S prichodom konceptualneho uvedomenia sa ludstva, sa pokrok zrychloval este viac,
kedze sme postupne zacali pouzivat inteligenciu, technologiu a vedecke metody.
Snazime sa o zrychlenie tohto evolucneho procesu, prekrocenim ludskych
biologickych a psychologickych limitov.
Neakceptujeme neziaduce aspekty ludskeho stavu. Snazime sa prekonat nase
prirodne a tradicne limity nasich moznosti. Pouzitim vedy a technologie sa snazime
znicit obmedzenie dlzky zivota, inteligencie,osobnej vitality a slobody. Sme si vedomi
ze pokorne prijatie "prirodzenych" limitov dlzky nasich zivotov je absurdne.
Ocakavame ze zivot sa rozsiri mimo Zem -- kolisky ludskej a transhumannej
inteligencie -- a ze osidlime vesmir.
Pokracujuce sa zlepsovanie obsiahne aj ekonomicky rast. Nevidime ziadny
nedostatok zdrojov ktory by zabranil rastu, a pokladame rast za kompatibilny s
kvalitou prostredia. Extropiani podporuju racionalny enviromentalizmus zamerany na
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zlepsovanie podmienok pre nas rozvoj. Inteligentny managment zdrojov a prostredia
bude podporovany predlzenim dlzky ludskeho zivota. Efektivny ekonomicky system
podporuje konzervaciu, substituciu (nahradzovanie) a inovaciu, vyhyba sa potrebe
zabrzdit rast a pokrok. Migracia do vesmiru neuveritelne zvacsi energiu a zdroje
dostupne nasej civilizacii. Predlzenie zivota podpori mudrost a vedomosti, zatial co
obmedzi nedbanlivost a rozmarnost. Snazime sa o zlepsenie opatrne a inteligentne.
Vazime si neustaleho ucenia a objavovania ako individuality, a podporujeme nase
kultury k experimentovaniu a vyvinu. Niesme ani konzervativny, ani radikalny,
chceme uchovat to, co funguje,tak dlho, ako to funguje, a taktiez zlepsit to,co moze
byt zlepsene. V nasom hladani sme neustale na hrane medzi lahkomyselnostou a
sebauspokojenim.
Ziadne zahady niesu vecne, ziadne limity neprekonatelne, nezname sa podda
genialite. Snazime sa o pochopenie univerza, nechvejeme sa pred zahadami zatial
co pokracujeme v uceni a v coraz vacsom vychutnavani zivota.
Seba-Transformacia
Extropiani sa zamieriavaju na fyzicke, intelektualne, psychologicke a eticke
zlepsenie. Snazime sa stat sa lepsimi ako sme, a utvrdit to, co je momentalne cenne.
Postupne sebazlepsovanie od nas vyzaduje prehodnotenie nasho zivota. Pritomna
samolubost neznamena sebauspokojenie, pretoze clovek si vie vzdy predstavit
buduci lepsi obraz seba sameho. Extropiani prehlbuju svoje vedomosti, su
racionalny, rozsiruju ich fyzicke, emocionalne a intelektualne kvality. Vybrali sme si
vyzvu namiesto pohodlia, inovaciu namiesto emulacie, transformaciu namiesto
letargie.
Extropiani su ludia noveho veku, experimentatori ktori nasleduju vyskum k
dosiahnutiu efektivnejsich myslienok, a ktori su ochotni preskumavat nove
technologie sebatransformacie. V nasich snahach o dosiahnutie kontinualneho
zlepsovania sa spoliehame na nas vlastny usudok, hladame si vlastnu cestu a
odmietame slepu konformitu ale aj bezmyslienkovitu rebeliu. Extropiani sa casto
odlisuju od hlavneho prudu pretoze odmietaju byt sputany dogmou, ci uz
nabozenskou, politickou alebo intelektualnou.
Ako ludia noveho veku, Extropiani studuju pokrocile, vznikajuce, a buduce
technologie ktore by mohli podporit ich sebatransformujuci potencial. Podporujeme
biomedicky vyskum,pretoze chceme pochopit a kontrolovat proces starnutia,
implementujeme efektivne prostriedky k predlzeniu nasej zivotnosti. Chceme sa
biologicky a neurologicky rozvijat, preto pouzivame, alebo sa zaujimame o
prostriedky ako napr. neurochemicke stimulanty pocitace a elektronicke siete,
inteligentny agenti, kriticke a kreativne metody ucenia sa, meditacia a vizualizacne
techniky a aplikovana kognitivna psychologia. Odhodenim limitov, ktorymi nas
obdarovala matka priroda sa snazime vyuzit nas dar racionalnej, empirickej
inteligencie pri prekracovani nasich ludskych limitov.
Pretoze kazda individualita zije s inymi individualitami, zameriavame sa na
zlepsovanie nasich vzajomnych vztahov. Sme si vedomi, ze zaujmy ostatnych sa
lisia, preto sa snazime konat pre spolocne blaho vsetkych. Sebatransformacia
neznamena uzavrenie sameho do seba, znamena pokracujucu snahu o pochopenie
ostatnych, znamena pracu k dosiahnutiu optimalnych vztahov zalozenych na
vzajomnej benevolencii, a otvorenej komunikacii. Vieme, ze evolucia nam zanechala
zvieracie pudy a emocie ktore nas castokrat bezmyslienkovite vedu k nasiliu,
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konfliktu, strachu alebo dominancii. Vdaka sebauvedomeniu, pochopeniu a respektu
k ostatnym sa snazime prekonat tieto pudy.
Ajked sme si vedomi hodnoty ostatnych, primarne sa zameriavame na transformaciu
seba sameho, namiesto snahy o zmenu ostatnych ludi. Rozpoznavame nebezpecie
plynuce z kontroly ostatnych a preto sa snazime zlepsit svet pomocou prikladov,
hodnych nasledovania a pomocou vymeny nazorov. Niektori z nas sa intenzivne
zaoberaju vzdelavanim a zlepsovanim ostatnych ludi, ale iba pomocou dobrovolnych
prostriedkov respektujucich racionalitu, autonomiu a dostojnost jedinca.
Prakticky Optimizmus
Extropiani maju pozitivny a dynamicky postoj k zivotu. Snazime sa realizovat nase
idealy v tomto svete, dnes i zajtra. Namiesto prezivania nicim nenaplneneho zivota
podporovaneho fantaziami o dalsom zivote, entuziasticky smerujeme nasu energiu k
naplneniu nasej vizie nekonecneho vyvoja vpred.
Aby sme mohli zit naplno, efektivne a radostne, musime sa prestat mracit, musime
prestat mysliet negativisticky, musime sa zbavit porazeneckych nalad. Uznavame
problemy, ci uz technicke, socialne alebo psychologicke, ale nedovolujeme im, aby
dominovali nasmu mysleniu a smerovaniu. Na porazky reagujeme objavovanim a
vyuzivanim novych moznosti. Extropiani sa pridrziavaju optimistickeho pohladu na
buducnost, v ktorej vidime mnohe protilieky na choroby minulosti, a pritom jedine co
musime urobit je prevziat zodpovednost a zacat ju tvorit. Prakticky optimizmus
nedovoluje pasivne cakanie a dufanie v krajsie zajtrajsky; nezastavitelne nas pohana
k okamzitej cinnosti, konfrontujuc dnesne vyzvy a vytvarajuc este schopnejsie
vychodiska pre nasu buducnost.
Zamyslame sa nad limitmi ktore ini povazuju za normalne a nemenitelne. Dnes je na
svete viac vedcov (ktori sa zaoberaju starnutim, medicinou, pocitacmi,
biotechnologiami, nanotechnologiami a inymi progresivnymi vednymi disciplinami)
ako kedykolvek predtym v celej ludskej historii. Technologicky a socialny vyvoj
pokracuje v akceleracii. Extropiani drzia krok s pokrokom, pretoze podporuju vyskum
a su medzi prvymi ktori implementuju jeho vysledky. Sme konstruktivne skepticky k
obmedzujucim presvedceniam nasich blizkych, nasej spolocnosti, ale taktiez aj nas
samych. Vidime poza vsetky momentalne mozne prekazky pretoze sme kreativne
otvoreni ku vsetkym moznostiam.
Prijatie praktickeho optimizmu znamena zameranie sa na moznosti a prilezitosti,
ostrazitost ku vsetkym rieseniam a vysledkom. Znamena odmietnutie bedakania nad
vecami ktore sa nedaju prekonat, poucujeme sa z chyb namiesto ich zvelicovania.
Preferujeme "pre" namiesto "proti", tvorime mozne riesenia namiesto protestovania
voci tomu co existuje. Nas optimizmus je vlastne realisticky, pretoze svet berieme
taky aky je, nestazujeme sa na to ze zivot nieje fer. Prakticky optimizmus prave od
nas vyzaduje prebratie iniciativy, aby sme sa zdvihli a zapriahli do nasich tazkosti, a
prave tato nasa cinnost deklaruje, ze mozme dosiahnut nase ciele namiesto sedenia
v ustrani a zozierania sa porazeneckymi myslienkami.
Nase ciny a slova stelesnuju prakticky optimizmus, inspiruju ostatnych k vyniknutiu.
Sme zodpovedny za prebratie iniciativy v sireni tohto optimizmu, pretoze
posilnovanie nasej vlastnej dynamiky je lahsie dosiahnutelne v podobne naklonenom
prostredi. Preto stimulujeme optimizmus aj v ostatnych, komunikaciou o nasich
extropianskych ideach a zitim podla nasich idealov.
Prakticky optimizmus a pasivna viera su pravdaze nekompatibilne. Prakticky
optimizmus znamena kriticky optimizmus. Viera, to je pevne presvedcenie ze nejaka
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externa sila, ci uz Boh, Stat, alebo napriklad aj mimozemstania vyriesia nase
problemy. Viera zasieva pasivitu prislubovanim pokroku ktory nam bude prideleny
nadradenou mocou. Lenze, naoplatku za tento dar si od nas viera vyzaduje fixnu
doveru a podradenie sa tymto externym silam, cim vytvara dogmaticke presvedcenie
a iracionalne spravanie. Prakticky optimizmus podporuje iniciativu a inteligenciu,
uistuje nas ze sme schopni zlepsit zivot nasimi vlastnymi skutkami. Moznosti a
prilezitosti su vsade, volaju nas aby sme ich uchopili a stavali na nich. Dosiahnutie
nasich cielov vyzaduje, aby sme verili sami v seba, aby sme horlivo pracovali a boli
schopni zrevidovat nase strategie.
Kde ini vidia problemy a tazkosti, my vidime vyzvy. Kde sa ini vzdavaju, my
pokracujeme vpred. Kde ostatni vravia "tak uz dost" my vravime "Vpred! Nahor!"
Dostavame osobnu, socialnu a technologicku evoluciu do este lepsich foriem.
Namiesto strachu z buducnosti, Extropiani pokracuju vo vylepsovani vlny evolucneho
pokroku.
Inteligentne Technologie
Extropiani pokladaju vedu a techniku jednoznacne za nevyhnutnu a potrebnu.
Uzivame prakticke metody k dosiahnutiu nasich cielov rozsirenej inteligencie,
spickovych fyzickych schopnosti, psychologickej vycibrenosti, socialneho postupu a
nekonecnej dlzky zivota. Preferujeme vedu ako mysticmizmus, technologiu ako
modlitbu. Povazujeme vedu a techniku za nevyhnutne a neodmyslitelne prostriedky
ktore nam dopomozu dosiahnut nase najvznesenejsie hodnoty, idealy a vizie dalsej
evolucie. Snazime sa podporovat tieto formy inteligencie,pouzit ich na znicenie barier
nasich extropianskych cielov, radikalne transformujuc ci uz interne alebo externe
podmienky nasej existencie.
Technologia je prirodzene rozsirenie a vyjadrenie ludskeho intelektu, vole, kreativity,
zvedavosti a predstavivosti. Predpovedame a podnecujeme vyvoj este flexibilnejsich,
mudrejsich a zodpovednejsich technologii. Budeme sa spoluvyvijat s produktmi
nasich mysli, budeme s nimi integrovat,az nakoniec integracia technologii do nas
samych v tejto posthumannej synteze znasobi nase schopnosti a rozsiri nasu
slobodu.
Domyselna technologicka inovacia nas nestrasi, vzrusuje nas. Vitame kazdu
konstruktivnu zmenu rozsirujucu nase obzory, nebojacne a inventivne skumajucu
nove oblasti. Uprednostnujeme bezpecny a pozorny vyvoj novych mocnych
technologii, ale nesnazime sa utlmit pokrok, nesklaname sa pred neznamym. Nie
sme vahavi, nestagnujeme, radsej sa vezieme na vlnach buducnosti. Inteligentne
pouzitie biotechnologii a nanotechnologii, otvorenie novych horizontov vo vesmire,
odstrani nase problemy s materialnymi zdrojmi a zbavi nas enviromentalnych tlakov.
Technologie uprednostnujeme kvoli vyhodam ktore z nich plynu. Nepodporujeme
technologicky rozvoj len tak pre nic za nic, pre rozvoj sam o sebe. Inteligentne
technologie totiz znamenaju nielen ich pouzitie na znasobenie nasich vlastnych
schopnosti, ale taktiez vytvorenie nastrojov ktore sa k nam hodia a vyhovuju nasim
poziadavkam, nastrojov od ktorych ale nemusime byt zavisli.
Nasledujuce roky a dekady budu casy enormnych zmien, zmien ktore ohromne
rozsiria nase moznosti a schopnosti, zmien ktore zlepsia nase zivoty. Tato technicka
transformacia bude urcyhlena genetickym inzinierstvom, predlzenim zivota,
biovedami, intenzifikatormi inteligencie, sikovnejsimi rozhraniami k vykonnejsim
pocitacom, neuro-pocitacovou integraciou, celosvetovymi datovymi sietami,
virtualnou realitou, inteligentnymi agentmi, elektronickou komunikaciou, umelou
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inteligenciou, neurovedami, neuronovymi sietami, umelym zivotom, migraciou mimo
planety a molekularnou nanotechnologiou.
Otvorena Spolocnost
Extropiani si vazia otvorene spolocnosti ktore chrania slobodnu vymenu nazorov,
slobodu kritiky a slobodu experimentovania. Nebezpecnejsie ako zle ideje je
donucovacie potlacanie tychto idei. Lepsim myslienkam musi byt dovolene aby
vznikali v nasich instituciach evolucnym procesom vzniku, mutaciou a kritickym
vyberom. Sloboda vyjadrenia v otvorenej spolocnosti je najlepsie chranena
spolocenskym poriadkom charakterizovanym dobrovolnymi vztahmi a vymenami.
Oponujeme nedobrovolne vnutenym "autoritam", sme skepticky k donucovacim
politickym rieseniam, sme proti pasivnej a nespytujucej sa poslusnosti k vodcom,
proti neflexibilnym hierarchiam ktore potlacaju iniciativu a inteligenciu.
Aplikujeme kriticky racionalizmus v spolocnosti, pretoze vsetky nase institucie a
procesy su otvorene pokracujucemu zdokonalovaniu. Podpora pokroku a efektivne,
racionalne rozhodovanie vyzaduje rozlicne zdroje informacii a rozdielne uhly pohladu
ktore prekvitaju prave v otvorenych spolocnostiach. Centralizovane nariadene
chovanie brani objavovaniu, diverzite a nesuhlasnym nazorom. Nase extropianske
ciele mozme dosiahnut v mnozstve rozlicnych typov otvorenych spolocnosti, ale v
ziadnom pripade nie v teokraciach, autoritativnych, alebo totalitnych systemoch.
Spolocnosti s donutenou centralizovanou kontrolou nepovoluju iny nazor alebo
diverzitu, zatial co otvorene spolocnosti umoznuju existenciu vsetkych moznych
typov institucii -- ci uz autonomiu podporujucich alebo byrokratickych a
hierarchickych institucii. V otvorenej spolocnosti sa jedinec moze dobrovolne
rozhodnut, ci sa podriadi restriktivnejsim zriadeniam vo forme klubov, sukromnych
komunit,alebo korporacii. Otvorene spolocnosti umoznuju existenciu pevnejsie
organizovanych socialnych struktur dokym maju jedinci slobodnu moznost odist.
Otvorene spolocnosti sluzia ako zakladny ramec v ktorom sa moze zacat
spolocenska experimentacia, otvorene spolocnosti dovoluju a podporuju
objavovanie, inovaciu a pokrok.
Extropiani sa vyhybaju utopickym planom "perfektnej spolocnosti" namiesto toho si
vazia diverzitu v hodnotach, zivotnom style a pristupe k rieseniu problemov.
Namiesto statickej dokonalosti utopie preferujeme "extropiu" -- otvoreny, zakladny
ramec podporujuci jednotlivcov ale aj dobrovolne skupiny k formovaniu institucii a
socialnych foriem ktore oni sami preferuju. Dokonca aj ked si o niektorych takychto
rozhodnutiach myslime ze su blaznive, podporime hodnoty systemu umoznuje
vsetkym myslienkam aby boli vyskusane a uskutocnene so suhlasom vsetkych
zainteresovanych.
Nemame ziadne pouzitie pre technokraticku myslienku donucovacej centralnej
kontroly samozvolenymi "expertmi". Ziadna skupina expertov nemoze plne pochopit
a kontrolovat nekonecnu komplexnost ekonomie a spolocnosti zlozenej z jednotlivcov
ako oni sami. Narozdiel od utopistov vsetkych druhov, Extropiani sa nesnazia o
kontrolu zivota ludi alebo foriem a funkcii rozlicnych institucii, nesnazime sa o
dodrziavanie nejakeho dalekosiahleho planu. Pretoze vsetci zijeme v spolocnosti,
vsetkych nas musi zaujimat jej rozvoj. Ale tento rozvoj musi respekovat individualitu.
Socialne inzinierstvo by malo byt postupne, jednu po druhej budeme vylepsovat a
upravovat institucie na zaklade dobrovolnosti; a nie centralne naplanovana a potom
vynutena urcita vizia. Snazime sa o postupne zdokonalenie spolocenskych institucii a
ekonomickych mechanizmov, ale taktiez sme si vedomi problemov ktore sa vyskytuju
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pri zdokonalovani komplexnych systemov. Nas umysel mozno vyzera radikalne, ale
sme obozretny pri jeho uskutocnovani, sme si vedomi ze zmeny v komplexnych
systemoch castokrat prinesu neocakavane nasledky. Simultanna experimentacia s
mnozstvom moznych rieseni a zdokonaleni -- socialny paralelny processing -funguje lepsie ako utopcky centralne riadena technokracia.
Uprednostnujeme tie zakony a vlady, ktore sa hocikedy javia ako najprospesnejsie
pre rozvoj a udrziavanie otvorenosti a pokrokovosti spolocnosti. Podporujeme
otvorene spolocnosti opoziciou k nebezpecnym koncentraciam moci a namiesto
vlady autority uprednostnujeme vladu zakona. Spoznanim, ze moc korumpuje a
vedie k potlacaniu alternativnych myslienok a skutkov, preferujeme pouzitie pravidiel
a zakonov rovnocenne ci uz na legislatorov ako aj na vsetkych ostatnych, bez
vynimky. Povazujeme otvorene spolocnosti za zakladny ramec pre mierumilovne,
produktivne usilie k dosiahnutiu individualnych a skupinovych cielov.
Extropiani nechcu vladnut, ale taktiez nechcu byt ovladany. Drzime sa nazoru ze
jednotlivec je sam zodpovedny za svoj zivot. Zdrave spolocnosti si vyzaduju
kombinaciu slobody a zodpovednosti. Aby mohli otvorene spolocnosti existovat,
jednotlivci musia byt slobodny v uskutocnovani ich vlastnych zaujmov pomocou im
vlastnymi sposobmi. Ale aby mohli jednotlivci a spolocnosti prekvitat, sloboda musi
ist ruka v ruke so zodpovednostou.
Seba-Urcenie
Extropiani povazuju osobne sebaurcenie za potrebnu sucast tvorenej spolocnosti.
Kedze kultura a technologia nam ponukaju nekonecne zvacsujuce sa mnozstvo
moznosti sebaurcenie ziskava na dolezitosti. Sami za seba sa chceme rozhodnut v
ktorych veciach sa zmenime a v ktorych ostaneme rovnakymi. Sebaurcenie znamena
poznat svoje hodnoty, znamena to poznat svoje miesto a zmysel zivota. Mat jasny
zmysel zivota prinasa nielen prakticke a emocialne odmeny ale taktiez nas chrani
proti manipulacii a kontrole zo strany ostatnych. Sloboda od ostatnych prinasa
naplnenie a osobny pokrok len ked je skomibnovana so sebaurcenim.
Aby bolo sebaurcenie mozne, musim si najprv ujasnit a pochopit, co som a potom
vyuzit tuto viziu pri cviceni v sebakontrole. Ludske ja obsahuje mnozstvo tuzob a
snah zabudovanych do nasho biologickeho organizmu evolucnymi procesmi a
kulturnymi vplyvmi. Aby sme zobrali nas zivot do vlastnych ruk,musime si vybrat zo
svojich rozdielnych tuzob a sutaziacich pod-osobnosti. Zatial co spontannost hra
dolezitu rolu, vytvorenie a udrzanie zdraveho ja vyzaduje seba disciplinu a vytrvalost.
Osobna zodpovednost a autonomia ide ruka v ruke so sebaexperimentaciou.
Extropiani beru zodpovednost za dosledky ich rozhodnuti, odmietaju obvinovat
ostatnych za vysledky ich vlastnych slobodnych cinov. Experimentacia a
sebatransformacia vyzaduje risk; prajeme si aby sme boli slobodni a mohli sami
zhodnodit vyhody a nevyhody za seba samych, pouzitim vlastneho usudku a
prebratim zodpovednosti za vysledok. Odmietame donucovanie zo strany tych, co sa
snazia vnutit nam ich usudky a nazory na bezpecnost a efektivnost rozlicnych druhov
sebaexperimentacie. Osobna zodpovednost a sebaurcenie su nekompatibilne s
autoritativnou centralizovanou kontrolou, ktora potlaca moznosti vyberu a spontannej
autonomnosti osobnosti.
Donucovanie, ci uz pre "dobro vsetkych" alebo pre vzorovu ochranu jednotlivca je pre
nas neakceptovatelne. Natlak vytvara ignoranciu a oslabuje spojenie medzi vlastnym
osobnym vyberom a osobnym vysledkom, tym padom nici osobnu zodpovednost.
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Extropiani su racionalny individualisti, zijuci podla vlastneho usudku, robia reflektivne,
informovane rozhodnutia, profituju z uspechu ale aj z porazky.
Kedze sebaurcenie plati pre vsetkych, tento princip od nas vyzaduje respekt k
sebaurceniu ostatnych. To znamena obchod, nie nadvladu; racionalnu diskusiu
namiesto natlaku a manipulacie, kooperaciu namiesto konfliktu, vsade kde je to len
mozne. Priznanim si, ze ine osoby maju tiez vlastne zivoty, hodnoty sa snazime o
kooperaciu prospesnu pre vsetkych, nesnazime sa o dosiahnutie nasich zaujmov na
ukor ostatnych. Respektujeme autonomiu a racionalitu ostatnych pomocou ucenia
efektivnej komunikacie a spolocnej cinnosti k dosiahnutiu pre vsetkych vyhodnych
vysledkov.
Extropiani povazuju zhovievavost za cnost, ktora strazi nase interakcie so
sebaurcujucimi zivotmi ostatnych. Zhovievavost prirodzene ide ruka v ruke s uznanim
hodnot v ostatnych a viere v seba sameho. Povazujeme zhovievavost nie za zavazok
ktorym obetujeme vlastne zaujmy, ale za dispoziciu vdaka ktorej sme napomocny pre
ostatnych. K inym sa chovame, ako k moznym zdrojom hodnot, priatelstva,
kooperacie alebo aj rozkose. Zhovievavy postoj je pre nas citovo stabilnejsi ako
cynizmus, utocnost a lakomost, ale taktiez ma vacsiu schopnost indukovat reciprocnu
pozitivnu odpoved. Nechceme silou mocou suhlasit so vsetkymi za kazdu cenu, ale
snazime sa maximizovat vyhody interakcie s ostatnymi.
Sebaurcenie, to znamena byt zodpovedny za svoj zivot. A toto vyzaduje najme
inteligentne chovanie. A to zas vyzaduje nezavisle myslenie. Extropiani si su vedomi
ludskej slabosti: odovzdanie intelektualnej kontroly niekomu inemu. Sledujeme ako
sa ludia vzdavaju nezavisleho usudku, najma v oblasti nabozenstva, politiky, moralky
a vztahov a snazime sa prekonat to. Usmernenie nasich zivotov od nas vyzaduje
urcit pre seba vlastne hodnoty, dovody a ciny. Nove technologie nam umoznuju
vybrat si nielen co chceme robit, ale taktiez kto sme, ci uz fyzicky, intelektualne alebo
psychologicky. Ked prevezmeme zodpovednost za nas samych, mozme pouzit tieto
nove prostriedky na zdokonalenie seba samych prave podla nasich osobnych
hodnot.
Racionalne Myslenie
Extropiani uznavaju zdovodnovanie, kriticke myslenie, intelektualnu nezavislost a
cestnost. Odmietame slepu vieru a pasivne, komfortne rozmyslanie ktore vedie k
dogme, konormite a stagnacii. Nase odovzdanie sa pozitivnej sebatransformacii od
nas vyzaduje kriticku analyzu nasho momentalneho presvedcenia, chovania a
strategie. Extropiani preto preferuju uznanie chyby a poucenie sa z nej pred
predstieranim bezchybnosti. Preferujeme empiricizmus pred mysticizmom a
nezavisle vyhodnotenie pred konformitou. Nasa filozofia je filozofia zivota, ale
vzdialena od dogmy ci uz politickej, nabozenskej alebo osobnej, prave kvoli slepej
viere, znizovaniu ludskych hodnot a systematickej iracionalnosti.
Nie sme cynici ktori odmietaju kazdu novu myslienku. Tiez nejsme ludia ktori
akceptuju kazdu novu myslienku bez otazky. Pouzitim kritickeho a kreativneho
myslenia objavujeme uzasne nove myslienky, zatial co odfiltrujeme prec
neobhajitelne myslienky, ci uz nove alebo stare. Vieme ze ked sa chceme zdokonalit,
ci uz na individualnej alebo spolocenskej urovni, potrebujeme kriticky utocit na dogmy
a predsudky minulosti a odmietat popularne deziluzie pritomnosti.
Neakceptujeme ziadne konecne intelektualne autority. Ziadny jedinec, ziadna
institucia, ziadna kniha a ziadny jednotlivy princip nemoze sluzit ako zdroj alebo
standart pravdy. Vsetky presvedcenia mozu mat svoju chybu a preto musia byt
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otvorene neustalemu testovaniu. Nepovazujeme "osvietenie", autoritu, alebo emocie
za spolahnutiahodne zdroje vedomosti. Vyhlasenia ktore nemozu byt overene
berieme na lahku vahu. Zavisime na usudku nasho vlastneho vedomia zatial co
postupne zdokonalujeme nase vlastne intelektualne standarty a schopnosti. Najvacsi
doraz kladieme na dovod, to vsak neznamena ze by sme odmietali emociu a intuiciu.
Tieto mozu niest dolezitu informaciu a hrat dolezitu rolu v mysleni, ale nepovazujeme
pocity a intuicie za nezpochybnitelne autority. Povazujeme ich za nevedome
spracovanie informacii, ktorych spravnost je neista.
Extropiani hladaju objektivnu pravdu a objektivne vedomosti. Myslime si ze mozme
pochopit realitu, a ze pomocou vedy moze clovek progresivne obist svoje vlastne
kognitivne a zmyslove nedostatky a spoznat svet taky aky je. Ludia si zasluzia byt
hrdi na to co dosiahli, ale tiez by mali uznat ze sa este vela toho musime naucit.
Zaver
Tieto Principy niesu myslene ako pravidla ktore by mali byt na niekom uplatnovane.
Niesu obhajobou urcitych technologii. Niesu to konecne, nemenne vyroky. Niesu
predlozene ako absolutne pravdy. Vyjadruju vsak hodnoty a postoje spolocne pre
Extropianov zatial co vedome a hravo dosahujeme nase osobne ciele.
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Slovník základných termínov
Autopoetika (autopoetics)
Pojem autopoézia pochádza z gréckych slov auto, čo znamená sám a poiein, čo
znamená činiť. Je ním označovaný proces sebareprodukcie. Tento pojem zaviedli
čílski biológovia a teoretici vedy Humberto Maturana a Francesco J. Varela.
Ovplyvnili tým priebeh diskusie, ktorá vznikla v 60.rokoch nad pojmom
samoorganizácia systémov, postavenom na predpoklade, ţe určité systémy môţu
vytvárať vlastné štruktúry alebo v prípade ţivých podstát môţu operovať iba za
takých štrukturálnych podmienok, ktoré sami vytvorili. Pojem autopoézia ide ešte
ďalej neţ pojem samoorganizácia. Myšlienku sebavytvárania systémov prenáša zo
štruktúry na elementy systému. Autopoetické systémy sú také systémy, ktoré všetky
elementárne jednotky, celky, z ktorých pozostávajú, reprodukujú sieťou týchto
elementov a tým sa oddeľujú od svojho okolia, či uţ vo forme ţivota, vedomia alebo
komunikácie v prípade sociálnych systémov. Základným problémom tu nie je
opakovanie, ale pokračovanie operácií v prostredí, ktoré tieto operácie podmieňuje.
Teória autopoetických systémov je teóriou sebareferenčne uzatvorených systémov.
Bioekonómia (bioeconomics)
Alternatívna ekonomická teoretická škola, ktorej hlavným predstaviteľom je americký
ekonóm rumunského pôvodu Nicholas Georgescu-Roegen. Nicholas GeorgescuRoegen jako prvý pouţil pojem entropia v ekonomickej teórií. Urobil tak vo svojích
knihách Zákon entropie a ekonomický proces a Energia a ekonomické mýty.
Georgescu-Roegen postavil za základ svojej teoretickej koncepcie fungovanie
druhého zákona termodynamiky a tvrdil, ţe ekonómia je takisto fungovaniu tohoto
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zákona podriadená. Georgescu-Roegen tvrdil, ţe je absurdná skutočnosť, ţe
ekonomika by mala fungovať iba preto, aby produkovala viacej entropie, tak ako
funguje ekonomika dnes. Svoju teoretickú koncepciu navrhol tak, aby ekonomika
produkovala menej entropie. Georgescu-Roegen má v súčasnej dobe veľa
následníkov, ktorí sa snaţia aplikovať základné postuláty ekonomickej teórie, ktorú
sformuloval. Medzi hlavných patria Herman Daly, John Cobb, Sara Parkinová a
mnohí ďalší.
Bionómia (bionomics)
Alternatívna ekonomická teoretická škola, ktorá sa snaţí o vytvorenie ekonomickej
teórie fungujúcej na báze prírodných zákonov resp. chápe tieto zákony ako určujúce
pre fungovanie ekonomiky. Jej hlavným predstaviteľom je Michael Rotschild, ktorý
svoju koncepciu prezentoval v knihe Bionómia, podľa ktorej bola táto škola nazvaná.
Calvert-Hendersonovej indikátory kvality života (Calvert-Henderson Quality of
Life Indicators)
Sústava alternatívnych indikátorov vyjadrujúcich kvalitu ţivota spoločnosti, ktorá bola
vyvinutá americkou ekonómkou, futurologičkou a vizionárkou Hazel Hendersonovou
v spolupráci s americkou finančnou skupinou Calvert Group.
Celopohyb (holomovement)
Celopohyb je pojem vytvorený americkým fyzikom Davidom Bohmom v teórií
implikátneho poriadku. Celopohyb je taký pohyb, kde vývoj častí a celku sa navzájom
ovplyvňujú a zmeny celku sa premietajú do zmien častí a naopak zmeny častí sa
premietajú do zmien celku.
CELT (Community Enterprise Loans Trust
komunitné podnikanie)

- Pôžičkové kozorcium pre

CELT je novozélandska nezisková spoločnosť, propagujúca a podporujúca malé
podnikanie a druţstvá. Poskytuje poradenstvo, organizuje kurzy a dáva pôţičky.
Fondy získava z členských poplatkov, darov a subvencii. CELT funguje jako
komunitný pôţičkový fond.
Daň z vydanej hodnoty (value extracted tax)
Value Extracted Tax (VET) je jeden z konceptov daňovej reformy, ktorý navrhla
americká ekonómka a futurologička Hazel Hendersonová. Hendersonová navrhuje
zavedenie dane z vydanej hodnoty (VET) namiesto dane z pridanej hodnoty (Value
Added Tax - VAT).
Dystopia (dystopy)
Negatívna utópia. Predstava katastrofického budúceho usporiadania spoločnosti
zaloţená väčšinou na negatívnych charakteristikách budúcej spoločnosti a
vykresľujúca deštrukciu spoločnosti spojenú s neúmernou koncentráciou a
centralizáciou moci, kontrolou myslenia a správania sa mocou a pod. Medzi
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najznámejšie dystopie patria Koniec civilizácie Aldouxa Huxleya, 1984 Georga
Orwella alebo My Jevgenija Zamjatina.
Ekogramotnosť (ecoliteracy)
Ekologická gramotnosť alebo ekogramotnosť je koncept navrhnutý americkým
fyzikom a systémovým teoretikom Fritjofom Caprom. Podľa Capru ekologická
gramotnosť je koncept veľmi jednoduchý a znamená len to, ţe človek by sa mal
naučiť hovoriť jazykom prírody. Svojím myslením a konaním by mal imitovať prírodné
pochody. Všetka múdrosť, ktorú potrebujeme k trvalo udrţateľnému ţivotu, je
zakódovaná v jazyku prírody a dôstojné preţitie človeka závisí na tom, či sa ho naučí
dešifrovať.
Ekonómia (economics)
Ekonómia v pôvodnom zmysle znamená vedu o zákonoch hospodárenia. Názov
ekonómia je odvodený z gréckeho slova oikonómia, čo je spojenie slova oikos, čo
znamená dom alebo domáce hospodárstvo a nomos, čo znamená zákon. Postupom
času sa ekonómia začala viac zaoberať vytváraním a distribúciou bohatstva a
v súčasnej dobe sa za hlavný prúd ekonomickej vedy povaţuje makroekonómia,
ktorá je však iba jednou z ekonomických teórií, ktorá zaplnila prázdny priestor po
krachu ekonomík krajín reálneho socializmu. Makroekonómia tak ako je v súčasnej
dobe prezentovaná je viac vedou zaoberajúcou sa zárobkovým umením ako vedou o
hospodárení a aj z tohoto dôvodu sa začali ozývať hlasy po obnovení pôvodného
významu obsahu a funkcie ekonómie ako vedy o hospodárení. V tejto súvislosti třeba
spomenúť hlave predstaviteľov alternatívnych ekonomických škôl ako sú Herman
Daly, John Cobb, Herman Maynard, Susan Mehrtensová alebo Ernst F. Schumacher.
Ekonómia ekologická (ecological economics)
Ekologická ekonómia predstavuje iné označenie pre zelenú ekonómiu. Od
environmentálnej ekonómie sa odlišuje tým, ţe zatiaľ čo environmentálna ekonómia
sa snaţí zachovať základné princípy súčasného lineárneho neudrţateľného modelu
ekonomiky a jeho fungovanie upraviť nastavením iných parametrov, ekologická
ekonómia sa snaţí o zmenu týchto princípov.
Ekonómia environmentálna (environmental economics)
Ekonomická teoretická škola, ktorá sa snaţí upraviť fungovanie súčasného
lineárneho neudrţateľného modelu ekonomiky nastavením parametrov viac
priaznivých zachovaniu prírody a ţivotného prostredia, pričom jeho základné princípy
majú ostať zachované.
Ekonómia keynesiánska (Keynes economics)
Ekonomická teoretická škola, ktorá vychádza z teoretických prác britského ekonóma
Johna Maynarda Keynesa, ktorý je jej hlavným predstaviteľom. Za hlavné dielo
Johna M. Keynesa je povaţovaná kniha Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a
peňazí. Za hlavnú charakteristiku keynesiánskej ekonómie sa povaţuje úloha štátu a
štátnych zásahov pri odstraňovaní nedostatkov resp. zlyhaní trhovej ekonomiky.
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Keynesová ekonomická teória zohrala rozhodujúcu úlohu pri formulovaní
hospodárskej politiky, ktorá pomohla prekonať ničivé dôsledky veľkej hospodárskej
krízy v roku 1929. Keynesová ekonomická teória patrila medzi určujúce ekonomické
teórie aţ do nástupu neoliberalizmu a teórií Miltona Friedmana pred koncom
20.storočia. Opätovný vzostup teórií neokeynesianizmu je moţno zaznamenať na
prelome 20. A 21.storočia, keď sa začalo uvaţovať s vyuţitím štátnych zásahov ako
jednej z moţných ciest riešenia globálnych ekonomických problémov.
Ekonómia klasická (classical economics)
Klasická ekonómia je povaţovaná za hlavnú teoretickú školu modernej ekonómie a
jej predstavitelia za zakladateľov modernej ekonómie. Klasickí ekonómi ţili v období
priemyselnej revolúcie a rozmachu kapitalizmu teda koncom 18. a začiatkom
19.storočia. Väčšina klasických ekonómov sa zhoduje v tom, ţe hnacou silou
ekonomiky je individuálny záujem, prirodzený poriadok zaloţený na slobode a
vlastníckom práve. Trh a voľná konkurencia majú regulačnú úlohu, zisk je
opodstatnený roizikom a peniaze majú neutrálny charakter. Klasickí ekonómi vytvorili
viacero teórií vysvetľujúcich vytváranie hodnoty. Medzi hlavných teoretikov klasickej
ekonómie sa zaraďujú Adam Smith so svojím Pojednaním o podstate a pôvode
bohatstva, David Ricardo so svojími Zásadami politickej ekonómie a zdaňovania,
John Stuart Mill so Zásadami politickej ekonómie. Thomas Robert Malthus so svojími
Úvahami o populačnom zákone, Jean Baptiste Say s Pojednaním o politickej
ekonómií a tieţ Karol Marx s Kapitálom. Klasická ekonómia má svojho pokračovateľa
v neoklasickej ekonómií.
Ekonómia liberálna (liberal economics)
Liberálna ekonómia sa zakladá na myšlienke ekonomických práv: právo slobodne
disponovať svojou pracovnou silou a produktami svojej práce, sloboda obchodovať,
uzatvárať zmluvy, podnikať atď., čo zdôvodňuje existenciu trhovej ekonomiky, ale
nevylučuje ani intervenciu štátu, ani iné organizačné formy. Hospodársky
liberalizmus sa nie vţdy nutne zhoduje s politickým liberalizmom a sú moţné
kombinácie hospodárskeho liberalizmu s diktatúrou alebo politického liberalizmu so
štátnymi zásahmi. Medzi hlavných predstaviteľov liberálnej ekonómie patria Ludwig
von Mises a Friedrich August von Hayek.
Ekonómia marxistická (marxist economics)
Marxistická ekonómia počas celého 20.storočia výrazne ovplyvňovala vývoj celej
ľudskej civilizácie. Jej základy poloţil Karol Marx v 19. storočí svojimi teoretickými
prácami predovšetkým však viaczväzkovým Kapitálom a jeho spolupracovník
Friedrich Engels. Marx vytvoril koncepciu striedania spoločensko-ekonomických
formácií a vystriedania kapitalizmu socializmom teda iným spoločenským zriadením,
ktoré malo byť charakteristické najmä spoločenským vlastníctvom výrobných
prostriedkov a odstránením triedneho boja. Marxove teórie sa stali základom
vytvorenia systému reálneho socializmu v krajinách strednej a východnej Európy a
v Rusku neskoršie ZSSR, ktorý sa však v 90.rokoch 20.storočia zrútil. Marxove teórie
rozpracovával ďalej najmä Lenin, ktorý vytvoril teóriu marxizmu-leninizmu. Po krachu
reálneho socializmu záujem o Marxove ekonomické teórie opadol. Určité obnovenie
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záujmu o Marxa moţno badať v súvislosti s pokračujúcimi procesmi globalizácie a
hľadaním ciest odstránenia jej negatívnych dôsledkov.
Ekonómia neoklasická (neoclassic economics)
Neoklasická ekonómia predstavuje jednu z dominantných ekonomických teoretických
škôl súčasnosti. Jej základom je model všeobecnej trţnej rovnováhy, ktorý ako prvý
sformuloval Leon Walras, ktorý hovorí, ţe na všetkých trhoch existuje sústava takých
cien, ţe celková ponuka sa rovná celkovému dopytu, a v jej rámci sa tak realizuje
všeobecná ekonomická rovnováha. Neoklasickí ekonómi chápu spoločnosť ako
súhrn slobodných a vzájomne rovných jedincov. Na základe toho potom sa jedinci
správajú tak, ţe uvaţujú racionálne, kalkulujú, snaţia sa maximalizovať svoj úţitok či
zisk efektívnym vyuţívaním zdrojov. Neoklasická ekonómia je teóriou relatívnych
cien a teóriou alokácie vzácnych zdrojov s alternatívnym pouţitím. Problém
rozdeľovania dôchodkov medzi jednotlivcov je tu formulovaný prostredníctvom cien
tj. napr. mzda tj. cena sluţieb poskytnutých pracovníkom, je určená na pracovnom
trhu ponukou práce a dopytom po nej. Medzi hlavných predstaviteľov neoklasickej
ekonómie patria Carl Menger so Základmi ekonómie, William Jevons s Teóriou
politickej ekonómie a Leon Walras so Základmi čistej politickej ekonómie. Zaraďujú
sa tu tieţ Alfred Marshall, Eugen Bohm-Bawerk a Ludwig von Mieses.
Ekonómia neoliberálna (neoliberal economics)
Neoliberálna ekonómia sa presadila koncom 70.rokov a hlavne po zrútení systému
reálneho socializmu. Neoliberálna ekonómia je zaloţená na koncepte monetarizmu a
ekonómii ponuky. Monetarizmus kladie dôraz na boj proti inflácii vyuţívaním politiky
úrokovej miery a ekonómia ponuky sa snaţí oţiviť hospodárstvo stimulovaním
ponuky tj. obmedzovaním prekáţok pre súkromnú aktivitu a zmierňovaním zaťaţenia
podnikov. V hospodárskej politike je neoliberalizmus vyjadrený privatizáciou,
spochybnením sociálnej ochrany, väčšou pruţnosťou zamestnanosti, zniţovaním
povinných príspevkov a verejných výdajov. Neoliberalizmus je tieţ spájaný
s negatívnymi dôsledkami procesov ekonomickej globalizácie, nakoľko spolu
s globalizáciou dosiahol neoliberalizmus globálny záber. Za hlavného teoretika
neoliberalizmu je povaţovaný americký ekonóm Milton Friedman spolu so svojou
ţenou Rose Friedmanovou.
Ekonómia nová (new economics)
Nová ekonómia je hlavnou alternatívnou ekonomickou teoretickou školou, kde bývajú
zaraďované všetky proenvironmentálne zamerané ekonomické teórie. Jadro tejto
školy sa zdruţuje okolo Nadácie pre novú ekonómiu - New Economic Foundation vo
Veľkej Británií, ktorá má však celosvetový dosah. Predstavitelia novej ekonómie sa
snaţia o vytvorenie teoretického konceptu ekonómie, ktorý by bol v súlade so
zákonmi prírody a najmä druhým zákonom termodynamiky a zároveň sa snaţia o
praktickú realizáciu tohoto konceptu, ktorý realizujú v rôznych krajinách sveta
väčšinou podporou nových modelov lokálnej a komunitnej ekonomiky, podporou
ekologického, sociálneho a etického investovania, podporou lokálnych finančných
inštitúcií a pod. Medzi hlavných predstaviteľov novej ekonómie patria Paul Ekins, Pat
Conaty, Hazel Hendersonová, Sara Parkinová, Jeremy Rifkin, Manfred Max-Neef a
tieţ tu moţno zaradiť aj Alberta Gora.
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Ekonómia reálneho života (real-life economics)
Predstavitelia ekonómie reálneho ţivota tvrdia, ţe súčasná ekonómia sa nezaoberá
reálnym ţivotom ale iba rôznymi teoretickými konštrukciami, ktoré s reálnym ţivotom
veľa spoločného nemajú. Vytýkajú tieţ napr. makroekonómií fragmentárne pohľady
na realitu a pokusy o riešenie čiastkových problémov vytrhnutých z celku. Za cieľ si
kladú vytvorenie ekonomickej teórie, ktorá by sa zaoberala problémami reálneho
ţivota. Medzi hlavných predstaviteľov ekonómie reálneho ţivota patria Paul Ekins,
Manfred Max-Neef, Herman Daly a Jonathon Porrit.
Ekonómia zelená (green economics)
Zelená ekonómia patrí medzi novovytvarajúce sa alternatívne ekonomické teoretické
školy. Snaţí sa urobiť reálnu ekonomiku viac naklonenú zachovaniu prírody a
ţivotného prostredia na Zemi. Predstavitelia zelenej ekonómie sa snaţia nahradiť
súčasný lineárny neudrţateľný model fungovania ekonomiky cyklickým zeleným
modelom ekonomiky, ktorý by fungoval na základe rešpektovania druhého zákona
termodynamiky. Medzi hlavných predstaviteľov zelenej ekonómie patria Paul Ekins,
Pat Conaty a Sara Parkinová. Zelená ekonómia býva označovaná aj ako ekologická
ekonómia a jej predstavitelia bývajú zaraďovaní aj do novej ekonómie.
Ekonómia buddhistická (buddhistic economics)
Buddhistická ekonómia predstavuje sa novovytvarajúcu sa ekonomickú teoretickú
školu, ktorá sa snaţí integrovať základné princípy buddhizmu do ekonomickej teórie
a urobiť fungovanie reálnej ekonomiky viac priaznivejším zachovávaniu prírody a
ţivotného prostredia ako i zlepšiť postavenie človeka v ekonomickom systéme.
Jedným z princípov je zmena hodnotových orientácií človeka a opustenie
konzumerizmu ako i nahradenie zisku ako hlavného motora ekonomiky
sebarealizáciou kaţdého jednotlivca. Charakteristikou ekonomiky fungujúcej na
princípoch buddhizmu je tieţ jej prirodzený a primeraný rozmer a zachovávanie
kultúrnej indentity. Medzi hlavných predstaviteľov buddhistickej ekonomiky sa
zaraďuje Helena Norberg-Hodgeová, ktorá vo svojej knihe Dávne budúcnosti
popísala tradičnú ekonomiku a kultúru Ladaku ako i jej deštrukciu importovanými
vzorcami výroby a spotreby a Ernst.F. Schumacher, ktorý bol buddhizmom výrazne
ovplyvnený pri napísaní svojho hlavného diela Malé je krásne.
Ekonomika daru (gift economy)
Autorom konceptu ekonomiky daru je podnikateľ a konzultant Gifford Pinchot.
Ekonomika daru nahradzuje princíp maximalizácie osobných ziskov princípom daru.
Pinchot pre koncepciu ekonomiky daru vyuţil práce Maussa a Hydea. Úlohu daru
v spoločnosti popísal sociológ Marcel Mauss vo svojej Eseji o dare. Lewis Hyde vo
svojej knihe Dar
s podtitulom Erotický ţivot vlastníctva rozlišuje dva druhy
ekonomiky. Výmennú ekonomiku, v ktorej je najviac cenený ten, kto vlastní najviac, a
ekonomiku daru, v ktorej je najviac cenený ten, kto najviac rozdá druhým. Pinchot
poukazuje na skutočnosť, ţe aj keď si väčšinou myslíme, ţe princípy ekonomiky daru
môţu fungovať najviac tak v nejakej primitívnej spoločnosti, Hyde poukázal na to, ţe
takto to funguje vo svete vedy. Tam je najviac cenený ten, kto najviac prispel a
obohatil vedenie všetkých. Vedec, ktorý síce veľa vie, ale nikomu neprispel, je skôr
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ľutovaný ako cenený. Pinchot tvrdí, ţe informačný vek sa vyznačuje aj tým, ţe
informácie starnú a strácajú na hodnote, a tieţ kapacitou obohatiť viac neţ jedného
človeka. Vo väčšine prípadov informácia tým, ţe je zdieľaná, nadobúda na hodnote.
Podľa Pinchota zatiaľ čo výmenná ekonomika je moţno vhodná pre industriálny vek,
pre informačný vek je vhodná ekonomika daru. Pinchot povaţuje ekonomiku daru
tieţ za krok k trvalo udrţateľnému rozvoju, a to posun v obchodovaní tak, aby sme
obdarovali spoločnosť. Známkou výnimočnej kvality v novovznikajúcej kultúre bude
nie značný zisk alebo veľké vlastníctvo, ale premyslený príspevok celej spoločnosti.
Budúce veľké zisky poplynú z poskytovania sociálnych sluţieb, zo sponzorstva na
nákup a rekultiváciu pôdy a jej zalesnenia alebo z vybudovania siete škôl.
Ekonomika daru je spojená s novou definíciou úspechu a v nahradení zamerania na
zisk zameraním na dar.
Ekonómia ustáleného stavu (steady-state economics)
Ekonomická teória vytvorená americkým ekonómom Hermanom Dalym, bývalým
pracovníkom Svetovej banky. Základný koncept tejto teórie publikoval Herman Daly
v knihách Ekonómia ustáleného stavu a Za hranicami rastu. Daly bol pri vytvorení
teórie ekonómie ustáleného stavu inšpirovaný prácami amerického ekonóma
Nicholasa Georgescu-Roegena. Ekonómia ustáleného stavu rozlišuje medzi
fyzickým, kvantitatívnym rastom a nefyzickým, kvalitatívnym rastom. Ekonomika sa tu
rozvíja ale nerastie, rovnako ako sa rozvíja planéta Zem, ale nerastie. Rozvoj bez
rastu je tu trvalo udrţateľný rozvoj. Pre štandardnú ekonómiu predstavuje ekonomika
izolovaný systém, v ktorom výmena hodnôt prebieha medzi firmami a domácnosťami
a z okolitého prostredia nič nevstupuje ani doň nič nevystupuje. Ekonomika je
chápaná tak, ako keby nemala ţiadne okolité prostredie. Pre koncepciu ekonómie
ustáleného stavu je ekonomika otvoreným subsystémom konečného a nerastúceho
ekosystému a ţije vďaka importu nízkoentropickej energie a exportu
vysokoentropických odpadov. Kaţdý subsystém nerastúceho systému sa musí sám
v určitom bode stať nerastúcim. Teda aj ekonomika ako subsystém nerastúceho
ekosystému resp. nerastúcej Zeme bude musieť v určitom bode prestať expandovať
čo do rozsahu. Ekonomika podľa ekonómie ustáleného stavu je zaloţená na dvoch
fyzikálnych veličinách - na fyzických zásobách kapitálu (obsahujúceho ako ľudí, tak
výrobky) a na pohybe toho, čo prechádza výrobou. Tým, ţe sa to, čo prechádza
výrobou pridá do vzorca, je táto ekonomika schopná fungovať za predpokladu, ţe
zákon entropie stanoví absolútne obmedzenia kapacite ekonomiky.
Ekonomika digitálna (digital economy)
Digitálna ekonomika sa začala vytvárať v poslednom desaťročí 20.storočia v USA a
postupne začala nadobúdať celosvetový charakter. Jej nástup je spojený
s objavením sa modernej informačnej technológie, ktorá umoţňuje prevádzať rôzne
činnosti vrátane ekonomických do digitálnej podoby. Rozmach digitálnej ekonomiky
je tieţ spojený s rozvojom Internetu a moţnosťou presúvať digitálne produkty
z jedného konca Zeme na druhý. Základnými charakteristikami digitálnej ekonomiky
sú digitalizácia jednotlivých činností a ich presun do kyberpriestoru a tieţ produkcia
digitálnych produktov a presun trhových ajktivít do kyberpriestoru bez
sprostredkujúcej účasti človeka resp. jeho inštitúcií. Digitálizácia činnosti a produktov
umoţňuje výmenu receptov miesto
tovarov. Nicholas Negroponte, ktorý je
profesorom na MIT, upozorňuje, ţe presun hmoty je nahradzovaný presunom bitov,

196

pričom súčasné ekonomické inštitúcie ako napr. WTO sa stále zaoberajú presúvanim
hmoty. Digitalizácia ekonomiky je jednou z ciest k odľahčeniu ţivotného prostredia na
Zemi. Fritjof Capra upozorňuje, ţe je lepšie vymieňať si recepty ako hotové koláče,
čo digitalizácia umoţňuje. Digitálna ekonomika sa má v prvej štvrtine 21.storočia stať
motorom svetovej ekonomiky a má vytvárať milióny pracovných miest, pričom milióny
pracovných miest v klasických odvetviach ekonomiky zaniknú.
Ekonomika globálna (global economy)
Vznik globálnej ekonomiky je spojený so vznikom jednotného svetového trhu, ktorý
vytvoril dostredivú silu pre vzájomné spojenie ekonomík jednotlivých krajín do
jedného celku. Vytváranie globálnej ekonomiky nadobudlo na razancii v 90.rokoch
20.storočia, ale vytváranie jej inštitúcií prebieha od konca druhej svetovej vojny.
Globálna ekonomika začala vznikať transformáciou medzinárodnej ekonomiky.
Medzinárodnú ekonomiky tvorili ekonomiky jednotlivých krajín vzájomne
komunikujúce na báze medzinárodného obchodu. Globálna ekonomika znamenala
nadradenie väčšieho celku teda globálnej ekonomiky ekonomikám jednotlivých
krajín. Globálnu ekonomiku tvoria vzájomne prepojené ekonomiky jednotlivých krajín,
celosvetová sieť transnárodných korporácií, globálne inštitúcie ako sú Medzinárodný
menový fond, Svetová banka a Svetová obchodná organizácia, systém inštitúcii
OSN, globálne ekonomické aktivity spojené s celosvetovou pavučinou Internetu,
medzinárodný zločin ako globálny podnik, ekonomické aktivity celosvetovej siete
neziskových organizácií a ekonomické aktivity celosvetovo pôsobiacich
náboţenských organizácií. Kríza globálnej ekonomiky a globálna kríza ľudskej
civilizácie vyvolali na prelome 20. a 21. Storočia diskusiu o potrebe globálneho
riadenia - global governance, ďalej o potrebe reformy globálnych inštitúcií jako OSN,
SB, MMF, SOO a tieţ úvahy o potrebe zriadenia napr. Ekonomickej rady bezpečnosti
OSN. Takýto návrh bol napr. súčasťou správy Naše globálne susedstvo.
Ekonomika industriálna (industrial economy)
Industriálna ekonomika predstavovala ekonomiku obdobia industriálnej spoločnosti.
Táto ekonomika určovala štruktúru a chod spoločnosti jednotlivých krajín zhruba
posledných dvesto rokov. Prešla štádiami zrodu, vzostupu a po dosiahnutí
vrcholného obdobia rozkvetu a vyčerpaní svojich rozvojových moţností sa od
polovice 60.rokov začala transformovať na ekonomiku informačnú. Motorom a
hybnou štruktúrou industriálnej ekonomiky bol priemysel. Vznik high-tech
priemyselných odvetví odštartoval zrod informačnej ekonomiky v lone industriálnej
ekonomiky.
Ekonomika informačná (information economy)
Medzníkom vo vývoji informačnej ekonomiky sa stal rok 1956, kedy v USA počet
pracovníkov v informačnom sektore ekonomiky prvý krát prevýšil počet pracovníkov
v dovtedy najsilnejšom sektore priemyslu. Postupne sa informačný sektor čo do
počtu pracovníkov i čo do vytvoreného HDP stal najsilnejším sektorom ekonomiky
USA a tento trend sa začal prejavovať aj v ostatných vyspelých priemyselných
krajinách. Informačný sektor sa postupom času začal transformovať do podoby
informačnej ekonomiky, ktorá sa stala základom vytvárajúcej sa informačnej
spoločnosti. Informácie sa v informačnej ekonomike stali novou formou kapitálu,
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novým výrobným faktorom a rozhodujúcim zdrojom rozvoja ekonomiky a spoločnosti.
Podrobnú analýzu americkej ekonomiky urobili americkí ekonómi Marc Porat, Fritz
Machlup a Stephen Roach. V Európe takéto analýzy boli uskutočnené pod
patronátom organizácie OECD.
Ekonomika lokálna (local economy)
Lokálna ekonomika začala postupne vznikať ako protiváha ekonomiky globálnej i ako
odpoveď na deštruktívnu silu ekonomickej globalizácie. Lokálna ekonomika sa
zameriava na vyuţívanie miestnych zdrojov, či uţ surovinových, ľudských,
prírodných alebo finančných. Súčasťou lokálnej ekonomiky býva vzájomná podpora
miestnych výrobných, obchodných a spotrebiteľských aktivít organizovaných
v mnohých prípadoch v podobe lokálnych sietí. Jej súčasťou býva i nepeňaţná,
nemonetárna alebo sociálna ekonomika a nepeňaţné miestne systémy ako napr.
LETS, miestne finančníctvo zamerané na miestne pôţičky. Lokálna ekonomika
zabezpečuje väčšiu stabilitu daného regiónu a prispieva k ochrane prŕody a
ţivotného prostredia i k zachovaniu miestnej kultúry.
Ekonomika medzinárodná (international economy)
Medzinárodnú ekonomiku tvorili ekonomiky jednotlivých krajín komunikujúce
vzájomne prostredníctvom zahraničného obchodu. Procesy globalizácie spôsobili
transformáciu tejto ekonomiky na globálnu svetovú ekonomiku fungujúcu na princípe
jednotného svetového trhu, ktorej pravidlám fungovania sú podriadené ekonomiky
jednotlivých krajín.
Ekonomika nadnárodných korporácií (economy of transnational corporations)
Ekonomika nadnárodných korporácií je celosvetová časť globálnej ekonomiky, ktorú
vytvárajú aktivity nadnárodných korporácií. Britský podnikateľ a environmentalista
nazval túto ekonomiku ekonomikou nadnárodných korporácií. Táto ekonomika si
vytvára vlastné pravidlá, disponuje neobmedzenými zdrojmi a neprimerane
ovplyvňuje chod ekonomík jednotlivých krajín.
Ekonomika národná (national economy)
Pod národnou ekonomikou sa chápe ekonomika jednej krajiny, ktorá tvorí súvislý
fungujúci celok. Národná ekonomika býva tieţ nazývaná aj národné hospodárstvo.
Procesy ekonomickej globalizácie znamenali fakticky zánik národných ekonomík
jednotlivých krajín, a to ich rozdelením na dve časti. Jednu, ktorá je napojená na
globálnu ekonomiku, ako to uvádza Robert Reich alebo na ekonomiku nadnárodných
korporácií ako to uvádza James Goldsmith. Druhú, ktorá je odkázaná na vnútorné
zdroje danej krajiny. Obidve fungujú podľa odlišných pravidiel, pričom prvá disponuje
omnoho väčšími zdrojmi ako druhá. Prvá prosperuje a druhá sa potápa.
Ekonomika nová (new economy)
Vytvorenie novej ekonomiky je spojené s hospodárskou politikou, ktorú v USA
uskutočňoval v rokoch 1993 aţ 2000 tandem Bill Clinton a Albert Gore a zároveň
s rozvojom celosvetovej pavučiny Internet. Hlavnými charakteristikami novej
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ekonomiky sú rozvoj moderných informačných technológií a najmä Internetu, rast
produktivity práce, neinflačný rast ekonomiky, plná zamestnanosť, vysoké znalosti a
zručnosti a vysoké mzdy. Súčasťou politiky zameranej na podporu novej ekonomiky
sú aj strategické dlhodobé programy a projekty podpory rozvoja informačnej
spoločnosti, Internetu, digitálnej ekonomiky, elektronického obchodovania, vytvárania
poracovných miest, vzdelanosti a zručnosti obyvateľstva. Teoretické aspekty novej
ekonomiky boli rozpracované v knihách Kevina Kellyho, Dona Tapscotta, Lestera
Thurowa, Petra Schwarza, Paula Krugmana, Roberta Reicha, Alvina Tofflera, Billa
Gatesa, Michaela Della a mnohých ďalších. Rozvoj novej ekonomiky bol jedným
z predmetov záujmu šéfa amerického Federálneho rezervného fondu Alana
Greenspana.
Ekonomika sieťová (network economy)
Vznik sieťovej ekonomiky je spojený s modernými informačnými technológiami a
najmä Internetom, ktoré umoţňujú transformovať hierarchické štruktúry ekonomiky
do podoby sietí. Sieť sa potom stáva hlavnou organizačnou štruktúrou ekonomiky
zaloţenej na moderných technológiach a postupne transformuje aj celú spoločnosť
Americký vedec španielského pôvodu Manuell Castells analyzoval fungovanie
sieťových štruktúr v ekonomike a spoločnosti vo svojej knihe sieťová spoločnosť.
Ekonomika trhová (market economy)
Trhová ekonomika je pojem, ktorý sa koncom 20.storočia začal pouţívať namiesto
pojmu kapitalizmus. Celosvetové pouţívanie pojmu trhová ekonomika je spojené
s nadradením trhových princípov zákonom spoločnosti a prezentovaním trhu ako
prírodného zákonu. K podobnej situácii uţ však v histórii ľudstva došlo, a to
v Anglicku na začiatku 19.storočia, keď utópia voľného trhu zlyhala a v 30.rokoch
19.storočia musela byť ekonomika opätovne začlenená do spoločenského systému
tak, ako to popisuje Karl Polanyi vo svojej Veľkej transformácií. Je dosť
pravdepodobné, ţe aj na začiatku 21.storočia bude musieť byť trhová ekonomika
začlenená do globálneho spoločenského systému, ktorý bude musieť byť k tomuto
účelu vytvorený.
Ekonomika etická trhová (ethic market economy)
Etická trhová ekonomika je koncept, ktorý sa snaţí implementovať určité etické
zásady do fungovania trhovej ekonomiky. Jedná sa napr. o etické investovanie na
lokálnej úrovni alebo obdobné etické aktivity na úrovni globálnej. Medzi nástroje
etickej trhovej ekonomiky moţno zaradiť tieţ mikropôţičky - microcredits, ktoré majú
väčšiu návratnosť ako klasické pôţičky. Jednou zo zásad etickej trhovej ekonomiky
je to, ţe investor nebude naliehať na investovaní financií tam, kde je najväčší zisk,
ale spokojí sa aj s menším ziskom za predpokladu, ţe investície prebehnú v danom
regióne resp. pôjdu do rozvoja školstva, zdravotníctva a pod. Investor potom bude
mať väčšie nepriame efekty svojich investícií dané napr. väčšou stabilitou daného
regiónu. Rozvoj etickej trhovej ekonomiky môţe prispieť k zmenšeniu medzery medzi
bohatými a chudobnými. Rozvoj trhovej ekonomiky je tieţ jedna z 15 výziev s ktorými
sa bude musieť vysporiadať ľudstvo na prelome tisícročí a ktoré sú obsiahnuté
v správach projektu Milénium - The Millennium Project.
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Energetický imperatív (energetic imperative)
Koncept sformulovaný nemeckým chemikom, sociológom a filozofom Wilhelmom
Ostwaldom vo svojej práci Energetický imperatív. Ostwald sformuloval energetický
imperatív slovami neplýtvaj energiou, ale zhodnoť ju na základe aplikácie druhého
zákona termodynamiky na všetko dianie a najmä na súhrn ľudského konania.
Ostwald vyzdvihol všeobecný sociologický význam entropického zákonu. Vyznačil
pre celú kultúru úlohu vytvoriť najvyššiu efektívnosť transformácie premieňanej
energie, teda urobiť všetko preto, aby straty procesom premeny boli čo najmenšie.
Energetický imperatív je prírodným zákonom, ktorý budeme následovať, keď
pochopíme, ţe nie je ţiadna iná moţnosť mimo tento zákon a ak ho nebudeme
nasledovať, jedného dňa prestane ľudský ţivot existovať.
Entropia (entropy)
Pojem pochádza z gréckeho entrope, čo je zloţené z en, čo znamená v alebo vo
vnútri a trope, čo znamená pohyb. Entropia znamená čosi ako neurčitosť alebo
neusporiadanosť, ktorá podľa druhého zákona termodynamiky neustále narastá a
vynucuje si neustále usporiadavanie resp. zniţovanie entropie. Entropia znamená
tieţ rastúci neporiadok alebo chaos. Rast entropie je spojený so stratou informácie,
čo znamená úbytok usporiadanosti systému. V kybernetických vedách je informácia
poňatá ako negatívna entropia alebo negentropia. Americký ekonóm rumunského
pôvodu Nicholas Georgescu-Roegen zaviedol jako prvý pouţívanie pojmu entropia
v ekonomickej teórií. Urobil tak vo svojich knihách Entropický zákon a ekonomický
proces a Energia a ekonomické mýty. Zavedenie pojmu entropia do ekonomickej
teórie umoţnilo nazerať na ekonomiku ako na súčasť vyšších podsystémov jako je
Zem alebo Univerzum a reformulovať ekonomickú teóriu na základe druhého zákona
termodynamiky.
Evolúcia (evolution)
Pojem evolúcia pochádza z latinského evolvere, čo znamená vyvíjať. Evolúcia
znamená postupný a dlhodobý proces nepretrţitého vývoja. Pojem evolúcia tvorí
akýsi protiklad k pojmu revolúcia. Evolúcia ľudskej spoločnosti a civilizácie ukazuje
vývoj ako pokojný dlhodobý proces postupných zmien v spoločnosti, kým revolúcia
znamená prudký, radikálny a často násilný proces vývojový skok, ktorý vedie
k zmene predchádzajúceho stavu.
Exformácia (exformation)
Pojem vyvinul americký politik a vizionár Albert Gore, ktorý v rokoch 1993 aţ 2000
zastával funkciu viceprezidenta USA. Exformácia poslúţila Albertovi Gorovi jako
základné východisko pre vypracovanie projektu informačných superdiaľníc.
Exformácia je informácia, ktorá existuje mimo dosahu vedomia všetkých ţivých
bytostí, ale existuje v takých obrovských kvantách, ţe vplýva na okolité prostredie a
mení obsah a závaţnosť problémov, ktoré vystupujú do popredia. Príkladom sú
informácie, ktoré existujú mimo dosahu zo zemského povrchu a teda predstavujú pre
ľudí exformácie. Napríklad satelitný program Misia planéty Zem môţe dodávať dole
na zemský povrch z obeţnej dráhy také mnoţstvo informácií, ktoré je porovnateľné
s mnoţstvom všetkých údajov v celej kniţnici Kongresu USA. Napriek tomu ľudstvo
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nie je schopné vyuţívať ani všetky informácie, ktoré teraz o planéte Zem má.
Problémom je konvertovať exformáciu na informáciu a následne informáciu na
znalosti.
Extropia (extropy)
Pojem bol vyvinutý americkým vizionárom a zakladateľom Extropy Institute
v Kalifornii v USA Maxom Morom. Extropia je mierou inteligencie systému, jeho
informovanosti, energie, ţivota, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu.
Extropisti sa hlásia k spontánnemu poriadku, čo v ich poňatí znamená podporovanie
decentralizovaných a dobrovoľných procesov správy spoločnosti, podporovanie
tolerancie, slobodného trhu, rozdielnosti myslenia s dlhodobým výhľadom, osobnej
zodpovednosti a slobody.
Gaia
Hypotéza a neskoršie aj teória vytvorená v roku 1969 britským vedcom a lekárom
Jamesom E. Lovelockom, podľa ktorej funguje planéta Zem ako ţivý organizmus.
Lovelock teóriu Gaia rozpracoval vo svojich knihách Gaia - Ţivá planéta a Gaia Nový pohľad na ţivot na Zemi. James Lovelock svoju hypotézu Gaia nazval podľa
gréckej bohyne Zeme, čo mu doporučil jeho priateľ britský spisovateľ William
Golding. Prvý krát predniesol Lovelock hypotézu Gaia na vedeckej konferencii o
pôvode ţivota na Zemi, ktorá sa konala v Princetone v štáte New Jersey. Lovelock
svoju hypotézu Gaia postupne dopracovaval a zdokonaľoval a Gaiu potom definoval
jako zloţitú entitu zahrňajúcu biosféru, atmosféru, oceány a pevninu Zem, ako celok
tvoriaci spätnoväzobný alebo kybernetický systém, ktorý vyhľadáva optimálne
fyzikálne a chemické prostredie pre ţivot na planéte Zem. Udrţovanie relatívne
konštantných podmienok aktívnou kontrolou Lovelock popísal výrazom homeostáza.
Chaos (chaos)
Pojem chaos pochádza z gréckych slov chaskó, chainó, čo znamená byť roztvorený
resp. zo slova chasma, čo znamená priepasť. Pojem chaos sa pouţíva pre
označenie maximálnej neusporiadanosti, neprítomnosti akýchkoľvek regulujúcich
pravidiel, absenciu štruktúry, úplný rozvrat. Predstava chaotického stavu, ktorý stal
na počiatku všetkých vecí, je príznačná pre mýtické a náboţenské systémy mnoţstva
rôznych kultúr.
Index ľudského rozvoja (Human Development Index)
Alternatívny integrovaný ukazovateľ kvality ľudského ţivota, ktorý má vyjadriť
dosiahnutý stupeň viacdimenzionálneho ľudského rozvoja. HDI bol vyvinutý na
základe teórie indického ekonóma a nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu za rok
1998 Amartya Sana. HDI vychádza z kombinácie troch základných dimenzií
ľudského ţivota, pričom jednotlivé dimenzie vyjadrujú čiastkové ukazovatele, a to:
dĺţka ţivota, meraná očakávanou dĺţkou ţivota pri narodení, dosiahnuté vzdelanie,
merané kombináciou miery gramotnosti a kombinovanej miery zápisu na základné,
stredné a vysoké školy a ţivotná úroveň, meraná hrubým domácim produktom na
obyvateľa. Index stanovuje minimálnu a maximálnu hodnotu pre kaţdý parciálny
ukazovateľ a následne ukazuje, kde sa krajina na danej škále nachádza. Výsledná
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hodnota HDI sa pohybuje medzi hodnotami 0 a 1. Rozdiel medzi dosiahnutou a
maximálnou moţnou hodnotou vyjadruje zaostávanie krajiny za ideálnym stavom.
Podľa hodnoty HDI sa potom krajiny delia na krajiny s nízkym stupňom rozvoja (00.5), krajiny so stredným stupňom ľudského rozvoja (0.501-0.8) a krajiny s vysokým
stupňom ľudského rozvoja (0.801-1.0). Hodnoty HDI bývajú kaţdoročne publikované
v Správe o ľudskom rozvoji.
HDP (GDP)
Hrubý domáci produkt predstavuje v súčasnej dobe hlavný ekonomický ukazovateľ,
ktorým sa meria sila ekonomík jednotlivých krajín. Tento ukazovateľ sa pouţíva vo
väčšine inštitúcií zaoberajúcich sa analýzou stavu a vývoja ekonomík jednotlivých
krajín. HDP sa rovná súčtu pridaných hodnôt jednotlivých sektorov, odvetví a
výrobných jednotiek ekonomiky zvýšenému o daň z pridanej hodnoty uvalenej na
výrobky a o čisté dovozné dane, ktoré predstavujú colné poplatky mínus dovozné
subvencie. V súvislosti s prebiehajúcou civilizačnou transformáciou, globalizáciou
ekonomických procesov a prehlbujúcou sa globálnou krízou civilizácie začal HDP
strácať na výpovednej hodnote a začali sa vyvíjať alternatívne ukazovatele, ktoré by
viac vypovedali o stave ekonomiky a spoločnosti v jednotlivých krajinách. Ako príklad
moţno uviesť ukazovatele HDI alebo ISEW.
HNP (GNP)
Hrubý národný produkt predstavuje po HDP druhý hlavný ekonomický ukazovateľ,
ktorým sa meria sila ekonomík jednotlivých krajín. HNP sa vypočítava tak, ţe k HDP
sa pripočítajú príjmy výrobných faktorov platené zo zahraničia a odpočítajú dôchodky
faktorov platené do zahraničia.
Hierarchia (hierarchy)
Pyramidálne usporiadanie systému, ktoré rozoznáva jednotlivé stupne, ktoré sú
radené v podobe hierarchie. Hierarchická organizácia bola typická pre industriálny
model fungovania ekonomiky. Nástup moderných informačných technológií spôsobil
postupne nahradzovanie hierarchickej organizácie sieťovou organizáciou.
Holizmus (holism)
Termín je odvodený z gréckeho holos, čo znamená celok. Za holistické sa označujú
tie koncepcie, ktoré sa snaţia pochopiť vývoj celku vo vzájomnej interakcii s jeho
časťami. Základom holistických koncepcií je holistická paradigma resp. holistické
vnímanie sveta, ktoré umoţňuje nazeranie na zmeny v širších súvislostiach celku. Za
priekopnícke práce sa označujú najmä práce juhoafrického filozofa a politika Jana
Smutsa najmä jeho kniha Holizmus a evolúcia. Medzi novších predstaviteľov
holistických prístupov vo vede sa zaraďujú Fritjof Capra s knihami Bod obratu a Sieť
ţivota, David Bohm s teóriou implikátneho poriadku, ktorú rozpracoval v knihách
Celostnosť a implikátny poriadok a Nerozdelené univerzum, Humberto Maturana a
Francesco Varela so svojou teóriou autopetických štruktúr, Rupert Sheldrake
s teóriou morfogenetických polí a mnohí ďalší. Holistické prístupy postupne prenikajú
aj do spoločenských vied, čo moţno zreteľne vidieť na alternatívnych ekonomických
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teóriách snaţiacich sa o interpretáciu fungovania ekonomiky ako podsystému
vyšších celkov.
Implikátny poriadok (implicate order)
Téoriu implikátneho poriadku vytvoril americký fyzik a spolupracovník Alberta
Einsteina David Bohm. K vytvoreniu tejto teórie bol inšpirovaný svojimi dialógmi
s veľkým svetovým mysliteľom Jiddu Krishnamurtim. Bohm navrhuje nahradiť
doterajší mechanický poriadok implikátnym poriadkom. Základným znakom
mechanického poriadku je to, ţe svet je chápaný ako pozostávajúci z entít, ktoré sú
mimo seba v tom zmysle, ţe existujú v nezávislých oblastiach priestoru a času a
interagujú silami, ktoré neprinášajú ţiadne zmeny v ich základných prirodzenostiach.
Implikátny teda zavinutý poriadok je zaloţený na zavíjaní častí a celku.
V implikátnom poriadku je všetko zloţené do všetkého a celok univerza je v princípe
zvinutý celopohybom do kaţdej časti aktívne a podobne to platí pre všetky jeho časti.
Kaţdá časť je potom v základnom zmysle vztiahnutá vo svojich základných aktivitách
k celku a k všetkým ostatným častiam. Celopohyb alebo holomovement je taký
pohyb, ktorý je zvinovaním celku do kaţdej oblasti súčasne s rozvoinovaním kaţdej
oblasti do celku. Príkladom implikátneho poriadku je hologram, kde význam celku je
zavinutý v kaţdej jeho časti a kaţdá časť hologramu je obrazom kaţdého objektu.
David Bohm rozpracoval teóriu implikátneho poriadku vo svojich knihách
Fragmentácia a celostnosť, Celostnosť a implikátny poriadok, Rozvíjanie významu ,
Myslenie jako systém a v knihe Nerozdelené univerzum, ktorej spoluautorom je Basil
Hiley.
ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare)
Index trvalo udrţateľného ľudského blahobytu (ISEW - Index of Sustainable
Economic Welfare) predstavuje alternatívny ukazovateľ rozvoja ekonomiky, ktorý má
za cieľ vyjadriť mieru osobnej spotreby tak, aby zahŕňala celú škálu ukazovateľov,
ktoré sa při tvorbe tradičných ekonomických ukazovateľov obchádzajú. ISEW má
predstavovať alternatívu k ukazovateľu HDP - hrubému domácemu produktu. ISEW
bol vyvinutý americkým ekonómom Hermanom Dalym a americkým teológom a
ekonómom Johnom Cobbom, Jr.. Metodika vypočítavania ISEW bola publikovaná
v Dalyho a Cobbovej knihe Pre spoločné dobro.
Kapitalizmus (capitalism)
Ekonomický systém charakteristický súkromným vlastníctvom výrobných
prostriedkov, rozhodujúcou úlohou trhu, ktorý umoţňuje konkurenciu medzi
jednotlivými ekonomickými subjektami, podporou individuálnej podnikavosti a
usilovaním o maximálny zisk. Hnacou silou rozvoja ekonomiky a spoločnosti je
kapitál a snaha po maximálnom zisku. Kapitalizmus prešiel historickým vývojom od
svojich neľudských podôb vo svojich začiatkoch aţ po svoju civilizovanú podobu
koncom 20.storočia. Po páde reálneho socializmu koncom 20.storočia sa stal
kapitalizmus celosvetovým dominujúcim systémom a nadobudol globálny charakter.
Býva označovaný tieţ ako globálny kapitalizmus. Koncom 20.storočia sa
kapitalizmus začal transformovať do podoby sietí, čo názorne popísal americký
ekonóm Robert B. Reich vo svojej práci Dielo národov s podtitulom Príprava na
kapitalizmus 21.storočia.

203

Kríza (crisis)
Pojem kríza pochádza z latinského slova crisis, čo znamená rozhodnú chvíľu, obrat
,a ten zasa z gréckeho slova krizio, čo znamená rozhodnutie alebo rozhodný obrat.
Krízou býva označovaná situácia, keď je váţne narušené fungovanie určitého
systému alebo jeho častí.
Kyberpriestor (cyberspace)
Kyberpriestor je označenie pre virtuálny priestor vytvorený modernými informačnými
technológiami. S nástupom Internetu nadobudol kyberpriestor nové formy a stále viac
aktivít sa na prelome 20. a 21. storočia presúva do kyberpriestoru. Do kyberpriestoru
sa postupne presúvajú aj ekonomické aktivity, vytváranie HDP a vytváranie
pracovných miest. Podľa posledných analýz presúvanie ekonomických aktivít do
oblasti kyberpriestoru prispieva k šetreniu ţivotného prostredia. Pojem kyberpriestor
vytvoril spisovateľ science-fiction William Gibson vo svojej knihe Neuromancer.
Millennium Project
V súčasnej dobe najväčší futurologický projekt sveta zaoberajúci sa globálnymi
problémami v dlhodobej perspektíve. The Millennium Project predstavuje globálny
think tank organizovaný ako globálna sieť futurológov, prognostikov, vedcov, politikov
a expertov zaoberajúcich sa problémami budúcnosti, ktorí skúmajú perspektívy
ľudstva, vyhodnocujú politiky a identifikujú hrozby a príleţitosti, ktorým musí ľudstvo
čeliť na prelome tisícročí. Výsledky projektu sú kaţdoročne publikované v podobe
správy Stav budúcnosti - State of the Future. Doteraz boli publikované štyri správy, a
to 1997 State of the Future, 1998 State of the Future, 1999 State of the Future a
State of the Future at the Millennium. Editormi správ a zároveň vedúcimi projektu sú
americkí futurológovia Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon. Projekt bol
koordinovaný Americkou radou pre Univerzitu OSN - American Council for the United
Nations University v spolupráci so Smithsonian Institution a The Futures Group.
Projekt je organizovaný v podobe uzlov, ktoré zdruţujú účastníkov v jednotlivých
krajinách a regiónoch. V súčasnej době má projekt uzly v Číne, v Egypte, v Strednej
Európe, súčasťou ktorého je aj Česká republika a Slovenská republika, v Taliansku,
vo Veľkej Británií, v Indii, v Iráne a v Juţnom Pacifiku. Slovensko je zapojené do
projektu od roku 1997. V rámci projektu boli tieţ spracované správy o
environmentálnej bezpečnosti, vyuţívaní poznatkov futurológie v rozhodovacích
procesoch a experimentálna štúdia zameraná na vypracovanie scenárov vývoja
ľudskej civilizácie do roku 3000. Správa State of the Future at the Millennium slúţila
ako jeden z podkladov pre referát generálneho tajomníka OSN Kofi Annana na
Mileniálnom zasadaní Valného zhromaţdenia OSN a v skrátenej verzii bola na tomto
zasadaní distribuovaná vedúcim predstaviteľom jednotlivých štátov.
Millennium Institute
Výskumná
budúcnosti
Millennium
Barneyom.

inštitúcia vo Washingtone, D.C. zameraná na výskum problémov
a modelovanie budúceho vývoja ľudskej spoločnosti a civilizácie.
Insitute bol zaloţený americkým futurológom a vizionárom Geraldom
Gerald Barney je autorom správy pre prezidenta USA, ktorá bola
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publikovaná v roku 1980 pod názvom Global 2000 a neskoršie bola prepracovaná a
vydaná pod názvom Global 2000 revidovaný.
Model ekonomiky cyklický (cyclic model of economy)
Za cyklický model ekonomiky britská ekonómka a predstaviteľka novej ekonómie
Sara Parkinová označuje udrţateľný zelený model ekonomiky, ktorý by nahradil
súčasný lineárny neudrţateľný model ekonomiky. Tento cyklický model ekonomiky
by mal fungovať pri rešpektovaní druhého zákona termodynamiky a jeho základom
by malo byť maximálne spracovanie všetkých surovín a materiálov, ktoré vstupujú do
ekonomiky, a to tak aby sa zároveň zníţila produkcia odpadov a tým aj produkcia
entropie. Cieľom by tu nemala byť maximalizácia produkcie, ale kvalita ţivota.
Ukazovateľ HDP by mal nahradiť kôš ekonomických, sociálnych a environmentálnych
ukazovateľov. Pohyb by mal smerovať k čo najväčšej moţnej lokalizácii ,
decentralizácií a diverzifikácií. Charakteristikou modelu by mala byť pracovná sila
s pruţnou kvalifikáciou.
Model ekonomiky lineárny (linear model of economy)
Za lineárny model ekonomiky britská ekonómka a predstaviteľka novej ekonómie
Sara Parkinová označuje súčasný spotrebiteľský neudrţateľný ekonomický model,
ktorý predstavuje základ fungovania ekonomík väčšiny krajín sveta. Ekonomika je
v tomto modeli nastavená tak, ţe nerešpektuje existenciu druhého zákona
termodynamiky a aby bola úspešná musí všetkého vyprodukovať viac, čo znamená
viac spotreby surovín a materiálov, viac produkcie, viac odpadov a viac entropie.
Blahobyt je rovný mnoţstvu vyrobeného produktu. Hlavným ukazovateľom je hrubý
národný produkt a pohyb smeruje k maximalnej globalizácií, ktorá je spojená
s väčšou centralizáciou a koncentráciou. Charakteristikou tohoto modelu je aj
vyuţívanie lacnej nízkokvalifikovanej sily. Alternatívou tohoto modelu je udrţateľný
cyklický model ekonomiky.
Paradigma (paradigm)
Pojem paradigima pochádza z gréckeho paradeigma, čo znamená vzor, ídeu alebo
príklad. Tento pojem pouţívali antickí myslitelia Platón a Aristoteles vo svojich
prácach. Obnovenie záujmu o zmenu paradigmy vyvolal americký fyzik a historik
vedy Thomas Kuhn, ktorý v roku 1962 uverejnil dnes uţ klasickú prácu zaoberajúcu
sa zmenou paradigmy vedy s názvom Štruktúra vedeckých revolúcií. Táto práca sa
stala predmetom rozsiahlej diskusie , ktorá obrátila pozornosť na zmenu vedeckého
myslenia. Kuhn sa v práci zaoberal vývojom vedy a vedeckého myslenia z pohľadu
zmeny paradigmy. Dnes sa pojmom paradigma označuje vzor udalostí, vývojový
model či vyčerpávajúca schéma. Stephen R. Covey uvádza, ţe dnes je pojem
paradigma stále častejšie pouţívaný v beţnej reči a znamená model, teóriu,
vnímanie, predpoklad alebo rámec vzťahov. Covey tieţ uvádza, ţe jednoduchý
spôsob pochopenia významu paradigiem je predstaviť si ich ako mapy. Mapa je iba
popis istých aspektov územia, čo presne je aj paradigma. Je to teória, výklad či
model niečoho iného. Pojem paradigma, ktorý sa pôvodne pouţíval iba na vyjadrenie
vzoru vedeckého myslenia, sa rozšíril aj na iné oblastí a dnes sa hovorí o zmene
civilizačnej, ekonomickej či socioekonomickej paradigmy.
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Posun paradigiem (paradigm shift)
Ako posun paradigiem sa dnes označuje prebiehajúca transformácia ekonomiky,
spoločnosti a civilizácie. Posunom paradigiem sa nazýva prechod k informačnej
spoločnosti alebo civilizácii Tretej vlny a tieţ posun od karteziánskej mechanistickej
paradigmy vnímania sveta k holistickej paradigme.
Predikcia (prediction)
Predikcia znamená jednoznačnú výpoveď budúceho vývoja objektu predikcie. Od
prognózy, ktorá má charakter viacvariantnosti sa predikcia líši svojou
jednoznačnosťou.
Prognóza (prognosis)
Výpoveď o budúcom moţnom vývoji, ktorá vychádza z daného stavu poznania a
vyuţíva celú škálu metód prognózovania, predvídania, štúdií budúcnosti a výskumu
budúcnosti. Prognóza má väčšinou variantný charakter. Hovorí o alternatívnych
moţných budúcnostiach, ktorých uskutočnenie je podmienené splnením určitých
podmienok. Prognózy mávajú formu scenárov budúceho vývoja alebo trendov
budúceho vývoja.
Schumacher College
Vzdelávacia inštitúcia v Dartingtone vo Veľkej Británií, ktorá bola zaloţená v roku
1991 indickým mysliteľom Satishom Kumarom. Bola nazvaná podľa britského
ekonóma Ernsta F. Schumachera. Usporadúva vzdelávacie kurzy pre ľudí z celého
sveta, ktorých cieľom je hlbšie pochopenie duchovných, sociálnych a ekonomických
súvislostí ekologickej krízy. Súčasťou kurzov sú rôzne aktivity zamerané na praktické
uplatnenie získaných znalostí , varenie vegetariánskych jedál, pohyb, meditácia a
hudba. Kurzy na Schumacher College sú alebo boli vedené takými osobnosťami ako
Fritjof Capra, David Bohm, Hazel Hendersonová, James Lovelock, Edward
Goldsmith, Brian Godwin, Sara Parkinová, Rupert Sheldrake, Helena NorbergHodgeová, Vandana Šiva, Thomas Moore, Paul Ekins, Willis Harman, Wolfgang
Sachs, Matthew Fox a mnohými ďalšími. V úzkej spolupráci so Schumacher College
je vydávaný časopis Resurgence, zameraný na duchovnú obnovu spoločnosti a
civilizácie.
SHARE
SHARE (SelfHelp Association for Local Economy - Asociácia vzájomnej pomoci pre
miestnu ekonomiku) je nezisková organizácia, ktorá bola zaloţená za účelom pomoci
malým podnikateľom, produkujúcim potrebné sluţby a produkty pre miestnu oblasť a
spolupracuje s miestnou bankou. Bola zaloţená v Berkshire v USA. SHARE funguje
ako komunitný pôţičkový fond.
UNDP
Program OSN pre rozvoj - United Nations Development Programme. Od roku 1989
kaţdoročne uverejňuje správy o rozvoji ľudstva - Human Development Report.
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V roku 1999 bola publikovaná správa o dopadoch moderných informačných
technológií na spoločnosť a civilizáciu nazvaná Globalizácia s ľudskou tvárou.
V roku 1988 bola správa o ľudskom rozvoji zameraná na spotrebu, v roku 1997 na
chudobu, v roku 1996 na vzťah ekonomického rastu a ľudského rozvoja a v roku
1995 na problematiku postavenia ţeny v spoločnosti. V rámci UNDP bol vyvinutý
Index ľudského rozvoja - Human Development Index, ktorý býva kaţdoročne
publikovaný ako súčasť správ o ľudskom rozvoji.
Utópia (utopia)
Ideálny model, predstava alebo vízia budúceho usporiadania spoločnosti, ktorá je
zaloţená na vzťahoch harmónie, spolupráce a bezkonfliktnosti. Utópia zobrazuje
nové usporiadanie spoločnosti, kde sú odstranené negatíva spoločnosti existujúcej.
Medzi utópie patrí napr. Slnečný štát Thomasa Campanellu, Nová Atlantída Francisa
Bacona, Utópia Thomasa Mora, Najlepší štát Bernarda Bolzana alebo Platónová
Ústava. Za utópiu moţno povaţovať aj predstavu vybudovania beztriednej
komunistickej spoločnosti.
Index bohatstva (wealth index)
Index bohatstva bol vyvinutý skupinou pracovníkov Svetovej banky pod vedením jej
vtedajšieho viceprezidenta Ismaila Serageldina. Podľa konceptu tohoto indexu
bohatstvo národov pozostáva z ľudského kapitálu, prírodného kapitálu a
vybudovaného kapitálu, kde patria továrne, banky a infraštruktúra. Bohatstvo
národov je tvorené 60 % ľudským kapitálom, 20% prírodnými zdrojmi a 20%
vybudovaným kapitálom.
Konflikt Sever-Juh (conflict North-South)
Rozdelenie globálneho sveta na krajiny bohaté - krajiny Severu a krajiny chudobné krajiny Juhu. Toto rozdelenie je zaloţené rozdielných úrovniach ekonomík krajín
Severu a krajín Juhu. Krajiny Severu (USA, EÚ, postkomunistické krajiny) disponujú
vysokoindustrializovanými, vysokovýkonnými a vysokokonkurencieschopnými
ekonomikami vyuţívajúcimi moderné technológie, najnovšie poznatky vedy, čo je
spojené s vysokou ţivotnou úrovňou obyvateľstva a zároveň vysokou záťaţou na
vyuţívané zdroje a tieţ nízkym stupňom reprodukcie obyvateľstva. Krajiny Juhu
disponujú zväčša poloindustriálnymi ekonomikami, ktoré sú málo výkonné a málo
konkurencieschopné, nemajú prístup k moderným technológiam a najnovším
výdobytkom vedy. Reprodukcia obyvateľstva dosahuje vysokého stupňa, čo je
spojené s nízkou ţivotnou úrovňou väčšiny obyvateľstva. Jako východisko z tohoto
konfliktu sa uvaţuje nové medzinárodné usporiadanie, vyuţívanie alternatívnych
ekonomických modelov, nepriaznivým moţným scenárom je tieţ otvorený vojenský
konflikt krajín Severu a krajín Juhu.
Permakultúra (permaculture)
Designerský systém pre navrhovanie udrţateľných ľudský sídiel. Permakultúra je
skratkou pre permanentnú kultúru alebo tieţ permanentnú agrikultúru čiţe
poľnohospodárstvo. Tieţ systém hospodárenia na pôde. Cieľom je zosúladenie
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hospodárskej činnosti človeka a prírody. Permakultúru vyvinul austrálčan Bill
Mollison.
LETS (Local Exchange Trade System)
Systém bezpeňaţnej lokálnej ekonomiky. Miestny výmenný a obchodný systém –
Local Exchange Trading System. Je zaloţený na vzájomných zápočtoch. Funguje na
princípe komunity. Peniaze sú nahradené poukáţkami, ktoré sa vymieňajú za
poskytovanú prácu alebo sluţby. LETS vyvinul Michael Linton. Funguje v USA,
Kanade, Austrálii a Veľkej Británii.
Time Dollar
Systém vzájomného zápočtu so zúčtovacou jednotkou jednej hodiny. Vytvorený
Edgarom Cahnom. Americký dańový úrad všetky transakcie v Time Dollars oslobodil
od dane.
Barter
Obchod priamou výmenou tovarov alebo sluţieb bez pouţitia peňazí akéhokoľvek
druhu.
Fiat mena
Mena vytvorená z ničoho mocou úradnou. Vśetky národné meny sú fiat menami.
Úrok
Cena za pouţitie peňazí.
Trh (market)
Fyzický alebo virtuálny priestor, v ktorom sa dopyt a ponuka daného produktu alebo
sluţby vzájomne ovplyvńujú a vytvárajú cenu.
Megatrendy (megatrends)
Smery budúceho vývoja ľudskej civilizácie, ktoré popisal americký futurológ John
Naisbitt vo svojej knihe Megatrendy. Naisbitt identifikoval 10 hlavných megatrendov
transformácie industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú.
Internet
Celosvetová počítačová pavučina resp. sieť prepájajúca všetky krajiny sveta a
umoţňujúca okamţitú komunikáciu kohokoľvek s kýmkoľvek. Býva stotoţňovaná tieţ
s World Wide Webom, čo je celosvetová pavučina , ktorá sa rozvinula na základe
rozvoja Internetu ako jeho jedna súčasť. Internet je prvou globálnou štruktúrou
v histórii ľudských civilizácií. Radikálnym spôsobom zmenil ľudskú civilizáciu, systém
vytvárania a zdieľania bohatstva a moci, vytvoril sieťovú formu organizácie
ekonomiky, spoločnosti a civilizácie a novú globálnu kultúru.
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Digitálne rozdelenie (digital divide)
Rozdelenie spoločnosti a civilizácie na časť, ktorá má prístup k Internetu a druhú,
ktorá nemá. Tá časť, ktorá pripojenie na Internet má bohatne, ostatní nemôţu
participovať na výhodach Internetu a novovyvtváranom bohatstve. Vzniká stav
digitálnej exklúzie a v USA vláda začala organizovať programy zamerané na digitálnu
inklúziu s moţnosťou zabezpečiť prístup k Internetu kaţdému občanovi. Objavili sa
tieţ návrhy zakotviť právo na prístup k Internetu medzi základné ľudské práva.
WWW (World Wide Web)
Celosvetová pavučina siete Internet. Pozri Internet.
Atraktor (attractor)
Atraktor je taký bod, čiara alebo priestor, ktorý na seba sťahuje vytvárajúcu sa
štruktúru, čím sa stáva významným činiteľom organizácie a usporiadavania.
Audit ekologický (ecological audit)
Ekologický audit na rozdiel od beţného auditu, ktorý sa zameriava iba na finančný
rozmer fungovania firmy, zameriava sa ekologický audit aj na dopady činnosti firmy
na ţivotné prostredie a na okolitú prírodu vrátane takýchto dopadov produktov firmy.
Ekologický audit presadzuje New Economics Foundation na základe dobrovoľného
rozhodnutia firmy.
Audit sociálny (social audit)
Sociálny audit má širší záber ako ekologický audit a takisto sa nezuţuje iba na
finančný rozmer fungovania firmy. Sociálny audit postihuje celú škálu vzťahov firmy k zamestnancom, k zákazníkom, k dodávateľom, k obci, kde sídli a k prírode. Pýta sa
napríklad, ako sa vo firme pracuje, ako firma ovplyvňuje svoje okolie, ako
spolupracuje s dodávateľmi a ako ju vnímajú zákazníci. Organizácia tak môţe sama
o sebe zistiť, či a nakoľko prispieva k ochrane prírody a k sociálnemu bohatstvu a
ako je pre spoločnosť uţitočná. Podľa výsledkov auditu potom môţe firma svoje
chovanie zmeniť tak, aby bola uţitočnejšia. Podľa metodiky New Economics
Foundation sa firma hodnotí sama, sama sa potom obráti v rámci procesu
konzultácie na cieľové skupiny, ktoré ovplyvňuje, takţe vznikne nakoniec akési
sociálne vyúčtovanie. V záverečnej fáze New Economics Foundation alebo iná
organizácia, ktorá má oprávnenie pre sociálny audit, overí, či bolo toto hodnotenie
prevedené podľa pravidiel, či je vierohodné.
Blahobyt (welfare)
Názov takého stavu alebo usporiadania spoločnosti, jej časti, rodiny alebo
jednotlivca, ktoré umoţňuje v nadbytku uspokojovať všetky základné potreby.
Koncept štátu blahobytu - welfare state umoţňoval takto uspokojovať potreby väčšiny
obyvateľstva.
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Bod obratu (turning point)
Názov knihy amerického fyzika a teoretika zmeny paradigmy Fritjofa Capru, ktorý
bodom obratu označil zmenu súčasnej paradigmy rozvoja ekonomiky a spoločnosti
v smere, ktorý by umoţnil prekonanie súčasnej globálnej krízy civilizácie a zabezpečil
hodnotový posun civilizácie od materiálnych k duchovným hodnotám.
Budúcnosť (future)
Súbor alebo systém udalostí a procesov v prírode a v spoločnosti, ktoré sa môţu
v určitom čase a za určitých podmienok uskutočniť. Budúcnosť je predmetom
skúmania prognostiky, futurológie, štúdií budúcnosti a výskumu budúcnosti.
Celostnosť (wholeness)
Spôsob videnia reality tak, ţe jednotlivé časti a ich vývoj je nazeraný v kontexte
vývoja celku a vzájomnej interakcie časti a celku. Teoretický sa celostným videním
sveta zaoberal americký fyzik a teoretik vedy David Bohm vo svojich prácach
Fragmentácia a celostnosť, Celostnosť a implikátny poriadok a Hľadanie významu.
Cesta (way)
Koncepcia nazerania na svet, ktorú vo svojej knihe Cesta - Ekologický pohľad na
svet, vytvoril britský environmentalista a vydavateľ časopisu The Ecologist Edward
Goldsmith. Goldsmith v tejto knihe ukazuje, ţe ekologický pohľad na svet skutočný
prospech a skutočné bohatstvo odvodzuje z prirodzeného chodu sveta a vesmíru
ako takého. Goldsmith pouţíva pojem kritický poriadok prírody a spoločnosti. Týmto
pojmom chce zdôrazniť, ţe poriadok, ktorý je základom stability prírodných i
spoločenských systémov je vo svojej podstate schopný zmien, prispôsobeniu sa
zmenám vonkajších podmienok. Tieto zmeny však nie sú samoúčelné, ale sú
vyvolané potrebou udrţať vnútornú integritu pod tlakom vývoja okolitého prostredia.
Goldsmith pouţíva tieţ pojem sporiadaná spoločnosť pre spoločnosť, ktorá ţije
v súlade s Cestou, s ekologickým pohľadom na svet. Goldsmith tvrdí, ţe pokiaľ je
kritický poriadok prírody a spoločnosti zdrojom všetkého prospechu a naším
skutočným bohatstvom, musíme sa zariadiť tak, aby sa naším prvoradým cieľom
stala jeho ochrana. Upozorňuje na to, ţe ochrana kritického poriadku prírody a
spoločnosti bola do značnej miery cieľom väčšiny tradičných spoločnosti, dokiaľ boli
predchnuté náboţenskou úctou k Zemi.
Indikátory budúcnosti krajiny (Country Future Indicators)
Súbor indikátorov vyvinutých pre komplexné hodnotenie budúceho vývoja
spoločnosti a kvality ţivota americkou ekonómkou a futurologičkou Hazel
Hendersonovou. Neskoršie boli tieto indikátory modifikované do CalvertHendersonovej indikátorov kvality ţivota.
Dane zelené (green taxes)
Sústava daní, navrhovaných ako súčasť ekologickej daňovej reformy, ktoré by mali
zdaňovať pouţívanie zdrojov, energií a surovín tak, aby nedochádzala k ich
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plýtvaniu. Napr. platila by sa vyššia daň za papier vyrobený z čerstvo vyrúbaných
stromov ako zo starého papiera.
Daňová reforma (tax reform)
Reforma súčasných daňových systémov, zameraná na efektívnejšie vyuţívanie palív,
energií a surovín, ktorá by umoţnila zlepšiť chod ekonomiky a spoločnosti.
Najdiskutovanejšou formou daňovej reformy je ekologická daňová reforma.
Ekologická daňová reforma (ecological tax reform)
Reforma daňových systémov zameraná na implementáciu ekologického rozmeru do
chodu ekonomiky a spoločnosti. Pôvodný koncept ekologickej daňovej reformy sa
zrodil vo wuppertalskom Inštitúte pre klímu, ţivotné prostredie a energiu. Jeho
autorom je nemecký biológ a environmentalista Ernst Ulrich von Weiszäcker, ktorý
vychádzal z predpokladu, ţe ekologické poţiadavky by nemali obmedzovať
ekonomický rozvoj, súčasne si však uvedomoval, ţe na trh nie je úplné spoľahnutie.
Podstatou ekologickej daňovej reformy je prenesenie daňovej záťaţe zo zdanenia
prácena zdanenie surovín, energie, dopravy, strojov a pod. Základom ekologickej
daňovej reformy sú zelené dane a čo najviac moţná internalizácia externalít.
Darwinizmus (darwinism)
Evolučná teória, ktorej základom sú práce Charlesa Darwina. Základom darwinizmu
je postupný výber čiţe selekcia, podľa ktorej preţívajú organizmy, ktoré sa dokáţu
rýchlejšie a účelnejšie prispôsobiť vonkajším podmienkám a novo ziskané vlastnosti
a schopnosti dedične fixovať a vyuţívať. Evolučným vývojom prešiel takisto člověk,
ktorý sa podľa darwinizmu vyvinul z najvyspelejších typov ľudoopov.
Sociálny darwinizmus (social darwinizm)
Aplikácia teórie darwinizmu na vývoj ľudskej spoločnosti, podľa ktorej preţijú iba
najsilnejší resp. najzdatnejší. Býva zneuţívaný v politickej a spoločenskej praxi.
Globálna dedina (global village)
Jeden z prvých konceptov globálnej spoločnosti, ktorý vytvoril kanadský sociológ
Marshall McLuhan, ktorý uţ v 60.rokoch postrehol, ţe svet sa prepája do jedného
celku a vzniká čosi, čo on nazval globálnou dedinou.
Hĺbková ekológia (deep ecology)
Ekologický koncept presadzovaný najmä Arne Naessom, Billom Devallom a
Georgom Sessionsom. Vznikol jako reakcia na prehlbovanie globálnej krízy a na
neschopnosť klasickej ekológie nájsť vhodné riešenia.
Demokracia (democracy)
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Usporiadanie spoločnosti, v ktorom občania participujú na moci a rozhodovaní.
V parlamentnej demokracii tak robia prostredníctvom svojich volených zástupcov a
v priamej demokracii priamo.
Deštrukcia (destruction)
Ničenie, rozklad alebo dekompozícia štruktúry alebo systému.
Kreatívna deštrukcia (creative destruction)
Koncept vývoja ekonomiky vytvorený americkým ekonómom rakúskeho pôvodu
Josephom Aloisom Schumpeterom. Schumpeter vidí vývoj ekonomiky jako vzájomne
sa doplňujúce procesy ničenia starej štruktúry a vytvárania novej prostredníctvom
kombinácie starých výrobných faktorov s novými.
Disipatívne štruktúry (disipative structure)
Termín nerovnováţnej termodynamiky zavedený Iljom Prigoginom. Disipatívne
štruktúry sú rozptyľujúce štruktúry, ktoré vznikajú a udrţujú sa vďaka výmenám
energie s vonkajším svetom za nerovnováţnych podmienok.
Diskontinuita (discontinuity)
Narušenie vývojových trajektórií resp. ukončenie starých vývojových trajektórií a
strata styčných bodov medzi novým a starým vývojom. Nový vývoj je potom určovaný
inými princípmi ako starý.
Efektívnosť (efficiency)
Ekonomická kategória zameraná na účinnosť vyuţívania ekonomických faktorov.
Efektívnosť zdrojov (efficiency of sources)
Stupeň vyuţívania resp. zhodnocovania zdrojov. Americký vizionár Amory B. Lovins
presadzuje koncept efektívnosti zdrojov, ktorý by zabezpečil väčšie zhodnocovanie
pouţívaných zdrojov. V knihe Faktor 4, ktorú napísal so svojou manţelkou L.Hunter
Lovinsovou a Ernstom Ulrichom von Weiszäckerom, načrtáva spôsoby štyrikrát
efektívnejšieho zhodnocovania pouţívaných zdrojov.
Efektívnosť energie (efficiency of energy)
Stupeň vyuţívania resp. zhodnocovania energie. Americký vizionár Amory B. Lovins
presadzuje koncept efektívnosti energie, ktorý by zabezpečil väčšie zhodnocovanie
pouťívanej energie, V knihe Faktor 4, ktorú napísal so svojou manţelkou L.Hunter
Lovinsovou a Ernstom Ulrichom von Weiszäckerom, načrtáva spôsoby štyrikrát
efektívnejšieho zhodnocovania vyuţívanej energie.
Ekológia obchodu (ecology of commerce)
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Ekológia obchodu je koncept načrtávajúci základné princípy ekonomiky a obchodu,
ktoré by boli zaloţené na princípoch trvalej udrţateľnosti. Tento koncept vytvoril
americký environmentalista a vizionár Paul Hawken vo svojej knihe Ekológia
obchodu.
Sociálna ekológia (social ecology)
Teoretický koncept základných princípov fungovania ekonomiky a spoločnosti, ktorá
by bola zameraná na zlepšenie postavenia človeka v ekonomike a spoločnosti. Tento
koncept rozpracoval vo svojich knihách zakladateľ modernej teórie managementu
Peter F. Drucker.
Ekogramotnosť (ecoliteracy)
Ekologická gramotnosť alebo ekogramotnosť je koncept navrhnutý americkým
fyzikom a systémovým teoretikom Fritjofom Caprom. Podľa Capru ekologická
gramotnosť je koncept veľmi jednoduchý a znamená len to, ţe človek by sa mal
naučiť hovoriť jazykom prírody. Svojím myslením a konaním by mal imitovať prírodné
pochody. Všetka múdrosť, ktorú potrebujeme k trvalo udrţateľnému ţivotu, je
zakódovaná v jazyku prírody a dôstojné preţitie človeka závisí na tom, či sa ho naučí
dešifrovať.
Externality (externality)
Škody spôsobené ekonomickou činnosťou, za ktoré pôvodca nemusí platiť. Existuje
celá rada statkov, ktoré nikomu nepatria ako napr. vzduch, krajina, voda, more, ktoré
je moţno znečistiť alebo ináč poškodiť, bez toho aby páchateľ musel za to zaplatiť.
Okrem toho existujú aj statky, ktoré síce niekomu patria ako napr. pôda, les, jazerá,
rieky, ale ktoré tieţ moţno beztrestne poškodzovať.
Externalizácia (externalization)
Zväčšovanie mnoţstva statkov, ktoré sa pouţívajú v ekonomickom systéme, ale za
ktoré netreba platiť.
Feebates
Kombinácia poplatku (fee) - pokuty za neefektívnosť a zľavy (rebate) - prémie za
efektínosť, ktorú navrhol expert na efektívnosť energie Arthur Rosenfeld. Feebates
sú konštruované ako dynamické nástroje, podporujúce technologický pokrok.
Fluktuácia (fluctuation)
Termín pouźívaný v nerovnováţnej termodynamike, na označenie kolísania resp.
odchýlenia sa systému od pôvodného stavu.
Fordizmus (fordism)
Výrobná metóda vyvinutá americkým priemyselníkom Henry Fordom charakteristická
deľbou práce, vyuţívaním beţiacich pásov a montáţnych liniek , normalizáciou a
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zjednodušením súčiastok a mechanizáciou spojenou so štandardizáciou výrobných
operácií, ktorej výsledkom bol mimoriadný rast produktivity práce.
Forecasting
Pozri Prognózovanie.
Futurológia (futurology)
Veda o budúcnosti zaoberajúca sa vytváraním scenárov moţného budúceho vývoja
ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Futurológia kladie dôraz na identifikáciu
budúcich moţných príleţitostí a ohrození. Zakladateľom futurológie je Kurt Osip
Flechtheim. Futurológia mala spočiatku technokratický charakter napr. v prácach
Hermanna Kahna, Daniela Bella alebo Zbigniewa Brzezinského alebo organizácií
ako RAND Corporation. Neskoršie sa však humanizovala a vzniklo viacero jej
prúdov. Okrem klasickej futurológie sú to najmä štúdie budúcnosti a výskum
budúcnosti. V tretej tretine 20.storočia sa futurológia zamerala na prebiehajúcu
civilizačnú transformáciu ako napr. Alvin Toffler, John Naisbitt alebo Yoneji Masuda
alebo na hľadanie novej paradigmy, ktorá by predstavovala východisko z globálnej
krízy ako napr. Hazel Hendersonová, Barbara Marx Hubbardová alebo
R.Buckminster Fuller. Od roku 1997 prebieha najväčší futurologický projekt sveta
The Millennium Project zameraný na hľadanie ciest k prekonaniu globálnej krízy
civilizácie. Futurológovia sú organizovaní v dvoch medzinárodných organizáciach
World Future Society a World Future Studies Federation.
Globalizácia (globalization)
Súhrn paralelných procesov prepájajúcich súčasnú civilizáciu do jedného celku.
Kanadský sociológ Marshall McLuhan hovoril o vzniku globálnej dediny. Americká
ekonómka a futurologička Hazel Hendersonová vo svojej knihe Politika solárneho
veku hovorí o nastupujúcom veku globálnej vzájomnej závislostí a o siedmych
prebiehajúcich veľkých globalizáciach, a to: 1.industrializmu a technológie,2.
Financií, komunikácie a informácií, 3. Zamestnanosti, práce a migrácie, 4. Ľudských
efektov na znečistenie biosféry, 5. Militarizácie a 7.spotreby, kultúry a občianských
hnutí. Americký futurológ John Naisbitt hovorí v súvislosti s globalizáciou o
globálnom paradoxe, ktorý znamená to, ţe čím väčší celok sa vytvára, tým viacej
malých hráčov v rámci neho vzniká.
Globálna kríza (global crisis)
Globálna kríza ľudskej civilizácie vznikla ako prepojenie viacerých parciálnych kríz
ekonomickej, spoločenskej, politickej, ekologickej a ďalších. Všeobecne sa za príčinu
globálnej krízy povaţuje industriálny model ekonomiky a východisko sa hľadá
v prechode na model trvalo udrţateľného rozvoja.
Kyberpriestor (cyberspace)
Kyberpriestor je označenie pre virtuálny priestor vytvorený modernými informačnými
technológiami. S nástupom Internetu nadobudol kyberpriestor nové formy a stále viac
aktivít sa na prelome 20. a 21. storočia presúva do kyberpriestoru. Do kyberpriestoru
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sa postupne presúvajú aj ekonomické aktivity, vytváranie HDP a vytváranie
pracovných miest. Podľa posledných analýz presúvanie ekonomických aktivít do
oblasti kyberpriestoru prispieva k šetreniu ţivotného prostredia. Pojem kyberpriestor
vytvoril spisovateľ science-fiction William Gibson vo svojej knihe Neuromancer.
Predikcia (prediction)
Predikcia znamená jednoznačnú výpoveď budúceho vývoja objektu predikcie. Od
prognózy, ktorá má charakter viacvariantnosti sa predikcia líši svojou
jednoznačnosťou.
Subsidiarita (subsidiarity)
Princíp organizácie, podľa ktorého sa problémy majú riešiť na čo najniţšej úrovni
riadenia, a to na tej úrovni, na ktorej tí, ktorí rozhodnú o riešení problému, budú
znášať jeho dopady a samotné riešenie aj zaplatia.
Win-Win World
Koncepcia ekonomiky a spoločnosti americkej ekonómky a futurologičky Hazel
Hendersonovej, ktorá vidí riešenie súčasnej globálnej krízy v nahradení doterajších
win-lost (víťaz-porazený) stratégií win-win (víťaz-víťaz) stratégiami. Podľa
Hendersonovej vzájomne prepojený svet vedie k tomu, ţe globálne problémy treba
riešiť spôsobmi, ktoré zabezpečia aby z nich profitoval kaţdý, pretoţe ak kaţdý
nevyhrá, potom všetci prehrajú. Hendersonová túto koncepciu popísala vo svojej
knihe Budovanie sveta, v ktorom kaţdý zvíťazí.
Druhý zákon termodynamiky (second law of thermodynamics)
Druhý zákon termodynamiky hovorí, ţe vţdy, keď sa energia mení z jedného stavu
do druhého, je časť z jej dostupnej energie stratená, čomu sa hovorí entropia. Podľa
tohoto zákona entropia v uzavretých systémoch narastá a tieto spejú k zániku.
Druhý zákon termodynamiky sa nazýva aj zákonom entropie.
Entropický zákon (law of entropy)
Pozri Druhý zákon termodynamiky.
Program (program) Podrobný a presný popis postupu realizácie konkrétnych
opatrení nutných k splneniu vymedzených cieľov.
Naše globálne susedstvo (Our Global Neighbourhood)
Správa komisie pre globálne riadenie, publikovaná v roku 1995. Súčasťou správy sú
aj návrhy na reformu Organizácie spojených národov.
Rímsky klub (Club of Rome)
Medzinárodné nevládne zdruţenie vedcov, podnikateľov a verejných činiteľov,
zaoberajúcich sa výskumom globálnych problémov a moţnými cestami ich riešenia.
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Rímsky klub bol zaloţený v roku 1968 z iniciatívy talianskeho priemyselníka Aurelia
Pecceiho. Rímsky klub publikuje výsledky svojich výskumov v podobe správ
Rímskemu klubu.
Správy Rímskemu klubu (reports to the Club of Rome)
Správy Rímskemu klubu sú nepravidelne publikované výsledky bádania členov
Rímskeho klubu. Do konca roku 1999 bolo spolu opublikovaných 38 správ
Rímskemu klubu a publikácií Rímskeho klubu a 3 aţ 4 správy sú v štádiu
rozpracovania. Prvá správa Rímskemu klubu, nazvaná Limity rastu, bola publikovaná
v roku 1971 Dennisom Meadowsom, Donnellou Meadowsovou, Jurgenom
Randersom a Williamom Behrensom. Táto správa vyvolala rozsiahlu polemiku.
Ďalšími známymi srávami Rímskemu klubu sú Ľudstvo v bode obratu, Ciele pre
ľudstvo, Energia na protúčet, Prvá globálna revolúcia a Faktor štyri.
Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj (World Commision for
Environment and Development)
Komisia Organizácie spojených národov zriadená z iniciatívy tajomníka OSN Maurice
Stronga. Komisia pod vedením nórskej političky Gro Harlem Brutlandovej
vypracovala a v roku 1987 publikovala správu Naša spoločná budúcnosť, ktorá bola
v tom istom roku predloţená Valnému zhromaţdeniu OSN. V tejto správe bol prvý
krát formulovaný koncept trvalo udrţateľného rozvoja, ako cesta k prekonaniu
globálnej krízy ľudstva.ä
WFS (World Future Society)
Svetová futurologická spoločnosť zdruţujúca futurológov z celého sveta. Táto
spoločnosť je na rozdiel od World Future Studies Federation (Svetovej federácie
štúdií budúcnosti) viac americky orientovaná a jej konferencie sa kaţdý rok konajú
v niektorom meste USA. Je orientovaná viac komerčne ako WFSF.
WFSF (World Future Studies Federation)
Svetová federácia štúdií budúcnosti je svetovou futurologickou organizáciou, ktorá je
orientovaná viac na Európu a Áziu a jej konferencie sa konajú raz za dva roky
v niektorom z miest celého sveta. Je orientovaná menej komerčne jako WFS.
Tretia vlna (third wave)
Koncept civilizačných zmien vytvorených americkým futurológom Alvinom Tofflerom
v knihách Šok z budúcnosti, Tretia vlna a Posun moci. Toffler tvrdí, ţe v súčasnej
dobe naša civilizácia prechádza procesom transformácie od spoločnosti Druhej vlny,
čiţe industriálnej spoločnosti k spoločnosti Tretej vlny čiţe informačnej spoločnosti.
Toffler vidí základ týchto zmien vo vytvorení nového systému vytvárania bohatstva,
ktorý je v spoločnosti Tretej vlny zaloţený na znalostiach ako hlavnom zdroji rozvoja
ekonomiky a spoločnosti.
Stratégia (strategy)
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Súhrn rozhodnutí definovaných vzťahom k cieľom, ktoré sú hierarchický usporiadané,
navzájom súvisia a sú strednodobo alebo dlhodobo koordinované.
Slnečná stratégia (solar strategy)
Stratégia navrhnutá nemeckým ekonómom a sociológom Hermannom Scheerom,
ktorý vo svojej knihe Slnečná stratégia predloţil náčrt koncepcie ekonomiky a
spoločnosti, vyuţívajúcej ako hlavný zdroj slnečnú energiu spolu s náčrtom stratégie,
ktorá by umoţnila prechod k takejto ekonomike a spoločnosti.
Zisk (profit)
Dôchodok podniku alebo podnikateľa plynúci z prebytku výnosov z produkcie nad
celkovými nákladmi výroby a distribúcie produkcie.
Riadenie (management)
Súbor postupov, činností a politík uplatňovaných v podnikoch, ktorých cieľom je
zaistiť ich ţiadúce fungovanie. Predmetom riadenia je predaj, financovanie,
organizácia, personálne riadenie, marketing, účtovníctvo a kontrola výsledkov.
Globálne riadenie (global governance)
Koncepcia riadenia svetovej ekonomiky a politiky, ktorý by mal napomôcť
zosúladeniu politík jednotlivých štátov a medzinárodných organizácií tak, aby sa
prekonali problémové oblastí a hľadali spoločné východiská prospešné pre všetkých.
V súčasnej době sa vedie široká diskusia o problémoch globálneho riadenia. Jedným
z projektov globálného riadenia je aj správa Naše spoločné susedstvo, ktorá bola
vypracovaná a publikovaná Komisiou pre globálne riadenie.
Negawattová revolúcia (negawatt revolution)
Koncepcia vyvinutá americkým vizionárom a environmentalistom Amory B.Lovinsom,
ktorá je postavená na vyuţití síl trhu a jej názov je odvodený od záporných wattov a
teda nevyrobenej energie. Podľa Lovinsa je najlacnejšia energia nevyrobená energia
a úspory energie môţu nahrádzať jej výrobu. Koncepcia predstavuje jedno
z východísk súčasnej energetickej krízy.
Negawatty (negawatts)
Nevyrobené watty resp. ušetrená energia. Koncepcia vyvinutá Amory B.Lovinsom.
Dá sa aplikovať aj na iné zdroje. S negawattmi je moţné obchodovať. Lovins jako
príklad uvádza negalitre vody alebo negakilometre.
Produktivita (productivity)
Pomer medzi objemom výroby a mnoţstvom prostriedkov pouţitých k získaniu
produkcie. Produktivita meria efektívnosť výrobných faktorov a efektívnosť ich
kombinácie.
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Produktivita zdrojov (productivity of sources)
Koncept produktivity, navrhnutý americkým environmentalistom a vizionárom Amory
B.Lovinsom, ktorý prenáša ťaţisko merania produktivity z produktivity práce na
produktivitu zdrojov. To by malo zabezpečiť efektívnejšie vyuţívanie zdrojov a urobiť
ekonomiku viac ekologickou. Tento koncept bol predloţený v knihe Faktor 4.
Produktivita energie (produtivity of energy)
Koncept produktivity, navrhnutý americkým environmentalistom a vizionárom Amory
B.Lovinsom, ktorý prenáša ťaţisko merania produktivity z produktivity práce na
produktivitu energie. To by malo zabezpečiť efektívnejšie vyuţívanie energie a
urobiť ekonomiku viac ekologickou. Tento koncept bol predloţený v knihe Faktor 4.
Informácia (information)
Informácia je mierou organizácie, usporiadanosti. Informáciu prenášanú nejakou
správou moţno interpretovať ako zápornú entropiu. Informácia je názov pre obsah
toho, čo sa vymení s vonkajším svetom, keď sa mu prispôsobujeme a pôsobíme naň
svojim prispôsobovaním. Proces prijímania a vyuţívania informácie je procesom
nášho prispôsobovania k náhodilostiam vonkajšieho prostredia a nášho aktívneho
ţivota v tomto prostredí. Český filozof Zdeněk Neubauer upozorňuje, ţe pojem
informácia sa pouţíva ako informácia o niečom, a nie informácia niečoho. Podľa
Neubauera však informácia nie je jednoznačný predpis, vonkajšia správa
s jednoznačným obsahom, ale vnútorný tvar vyţadujúci výklad, skrátka tvorivý
princíp.
Spätná väzba (feedback)
Vlastnosť systému, ktorá umoţňuje regulovať budúce chovanie systému v závislosti
na splnení úkonov v minulosti.
Svetová banka (World Bank)
Svetová finančná inštitúcia, ktorá zdruţuje Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj,
zaloţenú v roku 1945, Medzinárodné zdruţenie pre rozvoj, zaloţené v roku 1960 a
Medzinárodnú finančnú spoločnosť, zaloţenú v roku 1956. Svetová banka bola
zaloţená v roku 1944 v Bretton Woods a je určená pre podporu ekonomického
rozvoja členských krajín, na základe finančnej a technickej pomoci.
Plánovanie (planning)
Plánovanie je proces, v ktorom ekonomické subjekty určia pre strednodobý horizont
ekonomické veličiny a kvalitatívne zmeny spojené s ich vývojom. Plánovanie
pozostáva z predvídania spontánneho vývoja ekonomických veličín a zo stanovenia
cieľov, ktoré sú ekonomické subjekty a ich prostredie nutení dosiahnúť.
Plán (plan)
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Sústava záväzných organizačných opatrení, postupov a podmienok, ktoré vedú
k dosiahnutiu vytýčeného cieľa.
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