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Abstract 
 

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

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

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

Ekonomika ako implikátny poriadok a globalizácia svetovej ekonomiky ako civilizačný 
celopohyb 
 

   Chápanie ekonomiky ako implikátneho poriadku môže 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 samotného1.  

                     
∗ Ivan Klinec, Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 81105 Bratislava, e-mail: ivan.klinec@savba.sk, 
ivan.klinec@gmail.com 
    1 David Steindl-Rast: Krize významu. In: Prostor č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor 
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   David Bohm vo svojich knihách Fragmentácia a celostnosť2, Celostnosť a implikátny 

poriadok3, Rozvíjanie významu4, Myslenie ako systém5 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, že svet je chápaný ako pozostávajúci z 

entít, ktoré sú mimo seba v tom zmysle, že existujú v nezávislých oblastiach priestoru a času a 

interagujú silami, ktoré neprinášajú žiadne zmeny v ich esenciálnych prirodzenostiach6.  

   Implikátny teda zavinutý poriadok vytvorený Davidom Bohmom je založený na zavíjaní celku 

a častí. V implikátnom poriadku je všetko zložené do všetkého a celok univerza je v princípe 

zvinutý celopohybom do každej časti aktívne, podobne to platí pre všetky jeho časti7.  Každá 

časť je potom v základnom zmysle vztiahnutá vo svojich základných aktivitách k celku a k 

všetkým ostatným častiam8. Celopohyb alebo tiež holomovement je podľa Bohma taký pohyb, 

ktorý je zvinovaním celku do každej oblasti súčasne s rozvinovaním každej oblasti do celku9.  

   David Bohm ako príklad implikátneho poriadku uvádza hologram, kde význam celku je 

zavinutý v každej jeho časti a každá časť hologramu je obrazom celého objektu10. Po rozbití 

holografického obrazca vznikne množstvo malých obrazcov a v každom je možné rozvinúť 

obrazec celý. Každá časť hologramu obsahuje teda informáciu o celom objekte, ktorá je v nej 

                                                                
č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor, Praha 1992 

    2 David Bohm: Fragmentation and Wholeness. Van Leer Foundation, Jerusalem 1976 

    3 David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan Paul, London 
1980  

    4 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 

    5 David Bohm: Thought as a System. Routledge, London, New York 1995 

    6 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 

    7 Ibid. 

    8 Ibid. 

    9 Ibid. 

    10 Ibid., David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan Paul, 
London 1980, David Bohm: Thought as a System. Routledge, London, New York 1995 
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zavinutá11.  

   Príkladom implikátneho poriadku však môže byť aj ekonomika. A dnešná globálna svetová 

ekonomika je typickým príkladom implikátneho poriadku a globálneho celopohybu. Každá 

ekonomika každej jednotlivej krajiny má v sebe zavinuté základné princípy fungovania 

globálnej svetovej ekonomiky a každá ekonomika každej krajiny tiež participuje na zmene a 

vývoji princípov fungovania globálnej svetovej ekonomiky. V implikátnom poriadku, ako 

uvádza Bohm, stav celku môže organizovať časti, a to nie iba silným spojením veľmi 

vzdialených častí, ale tiež preto, že tento stav je taký, že organizuje časti, má sám realitu, ktorá 

nezávisí na tom, kde tieto časti sú12. Ide teda o akýsi druh synchronicity v implikátnom 

poriadku.  

   V prípade globálnej ekonomiky vidíme, že jej stav a vývoj ovplyvňuje ekonomiky 

jednotlivých krajín najmä ich štruktúru a princípy fungovania. Vidíme tu tiež určitý druh 

synchronicity, ktorý sa prejavuje v podobných zmenách v ekonomikách rôznych krajín na 

rôznych miestach avšak v približne rovnakom čase a v rovnakom smere. Zmeny v týchto 

ekonomikách jednotlivých krajín možno 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, každá 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 

                     
    11 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 

    12 Ibid. 
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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 ekonomiky13. Podobne 

vidia tento problém aj John Naisbitt14 a Daniel Bell15.  

   Potreba vytvorenia novej ekonomickej teórie a rešpektovania realít reálneho sveta je 

predmetom záujmu už 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 stavu16 a Pre spoločné dobro17, ktorú napísal spolu s Johnom 

Cobbom a Paul Ekins a Manfred Max-Neef najmä v práci Ekonómia reálneho sveta18.  

   Názov ekonómia reálneho sveta výstižne vyjadruje zmenu reálneho sveta, zmenu reality a 

najmä skutočnosť, že dnešná ekonómia sa zaoberá všeličím iným nie však reálnym svetom19.  

   Dnešná moderná ekonómia a najmä makroekonómia vychádza aj dnes z predpokladov 

nelimitovaných zdrojov, neobmedzených možností 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 reality20.  

   Reálny svet je však dnes jedna globálna svetová ekonomika založená na fungovaní jedného 

                     
    13 Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost. Management Press, Praha 1994 

    14 John Naisbitt: Megatrends. Warner Books, New York 1984 

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

    16 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992 

    17 Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy 
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989  

    18 Paul Ekins, Manfred Max-Neef /editors/: Real-Life Economics. Understanding Wealth 
Creation. Routledge, London 1992 

    19 Ibid. 

    20 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, 
Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy Toward 
Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989  
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globálneho svetového trhu, ďalej je to obmedzenosť zdrojov a potreba nahradzovania 

prírodných zdrojov, rastúce znečistenie životného 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 každej 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. Výstižne tento globálny celopohyb a zmenu základných princípov 

fungovania ekonomiky i celej civilizácie vyjadril Alvin Toffler vo svojej trilógií Šok z 

budúcnosti21, Tretia vlna22 a Posun moci23.  

   Alvin Toffler v prechode spoločnosti od princípov fungovania Druhej vlny na princípy 

fungovania Tretej vlny24 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 môžeme nazvať aj krízou významu ako to 

urobil aj David Steindl-Rast25 a súčasnú turbulentnú dobu možno 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.  

   Tiež nové ekonomické teórie a pokusy o holistickú interpretáciu zmenenej ekonomickej 

reality je možné chápať ako hľadanie zodpovedajúceho významu globálnej ekonomickej reality 

a jej jednotlivých častí. 

                     
    21 Alvin Toffler: Future Shock. Bantam Books, New York 1990 

    22 Alvin Toffler: The Third Wave. Bantam Books, New York 1990 

    23 Alvin Toffler: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edgee of the 21st 
Century. Bantam Books, New York 1990 

    24 Alvin Toffler: The Third Wave. Bantam Books, New York 1990  

    25 David Steindl-Rast: Krize významu. In: Prostor č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor, Praha 
1992 
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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, môže napomôcť nazeraniu na ekonómiu ako na jednu vedu zloženú z parciálnych 

ekonomických teórií, ktoré sa vzájomne doplňujú a spolu vytvárajú mapu ekonomických teórií.  

   Každá ekonomická teória má svoje časové a rozsahové limity pôsobenia, každá ekonomická 

teória má svoj účel, miesto a čas a žiadnu ekonomickú teóriu nemožno absolutizovať. Takýmto 

chápaním vzťahu ekonomických teórií a ekonomickej reality 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 živote 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 snažia 

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 tiež obrovské mrhanie energie 

jednotlivca i spoločnosti, ktorá je vynakladaná na presadenie určitej ekonomickej teórie a tiež 

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 snažili sa tých 

druhých presvedčiť o tom, že jedine tá ich fyzika predstavuje celú fyziku a tie ostatné, že sú 

nepravdivé. Fyzici si však uvedomujú, že 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 snažili ovládnuť politický život 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 snažia vysvetľovať život a fungovanie celej spoločnosti a 

každého jednotlivca, a podľa tejto teórie spoločnosť riadiť, hoci je to iba teória zaoberajúca sa 

finančnou rovnováhou, teda oblasťou financií a nie celou spoločnosťou. 
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   Takisto predstavitelia neoliberálnej ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá prevažne oblasťou 

obchodu alebo obchodnej výmeny sa snažia jej pravidlá rozšíriť na celú spoločnosť, hoci 

obchod je iba časť spoločnosti a všetci ľudia nie sú obchodníci a ani nimi nemôžu byť a všetko 

sa nemôže stať tovarom a predmetom obchodu a tiež predstavitelia neokeynesiánskej 

ekonomickej teórie, ktorá pojednáva o štátnych zásahoch a regulácii ekonomiky sa snažia 

prostredníctvom štátnych zásahov riadiť celú spoločnosť ako i život každého jednotlivca.  

   Uvedomenie si reality fragmentárnych a teda parciálnych pohľadov jednotlivých 

ekonomických teoretických smerov na ekonomiku i spoločnosť môže významnou mierou 

napomôcť prekonaniu rozdelenia spoločnosti a civilizácie a rozumnejšiemu využívaniu 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 vedu26. Možno iba 

dodať, že 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, že myslenie je svojou podstatou neúplné a každá myšlienka, každá teória 

je iba spôsobom videnia, spôsobom pohľadu na vec z určitého výhodného postavenia27. Bohm 

upozorňuje, že ak pokladáme naše myšlienky za konečné, ak predpokladáme, že zahrňujú 

všetky možnosti, 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 výsledkom je v každom prípade fragmentarizácia28.  

   Presne toto možno pozorovať aj u konvenčnej resp. tradičnej ekonómie, ktorá ignoruje alebo 

znásilňuje fakty týkajúce sa globálnej krízy a výsledkom je fragmentarizácia spoločnosti, ktorej 

sme každodennými svedkami.  

   Bohm tvrdí, že teória implikátneho poriadku by mohla pomôcť skoncovať s ďalekosiahlou 

a všetko prestupujúcou fragmentarizáciou, vyplývajúcou z mechanistického pohľadu na svet. 

Podľa neho sa dá porozumieť fragmentarizácií pomocou uvedomenia si rozdielu medzi slovami 

fragment a časť29.  

                     
    26 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 

    27 Ibid. 

    28 Ibid. 

    29 Ibid. 
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   Časť je, podľa Bohma, neoddeliteľne spojená s celkom, čo neplatí pre fragment, pretože ten je 

od celku oddelený. Bohm upozorňuje, že fragmentárny spôsob myslenia, nám dáva irelevantné 

kusy a fragmenty, namiesto toho, aby nám pomohol vidieť skutočné časti vztiahnuté k celku30.  

   Bohm tiež 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. že myšlienkam zodpovedá niečo v skutočnosti31.  

   Fragmentarizácia, podľa Bohma, tiež 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 užitočnosti a platnosti. Vedie teda k všeobecnej tendencii rozkladať 

veci nerelevantným a neprimeraným spôsobom podľa toho, ako my myslíme32. Bohm tiež 

upozorňuje, že aj keď sú všetky časti ľudstva podstatne vzájomne spojené a na sebe závislé, 

zabraňuje primárny a prevažujúci význam, dávaný rozdielom medzi ľuďmi, rodinami, 

zamestnaniami, národmi, rasami, náboženstvami, ideológiami atď., ľudským bytostiam v 

spolupráci pre všeobecné dobro a dokonca aj pre prežitie. Ak uvažuje 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 ľuďmi33.  

   Bohm upozorňuje, že ak začne napr. svet znamenať súbor rozpojených mechanických 

fragmentov samých o sebe, potom ľudia nemôžu 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 tiež Bohm, a pozná, že táto percepcia znamená, že 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 totiž 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 

začlenená34. Bohm tiež tvrdí, že naša civilizácia trpí tým, čomu sa dá povedať zlyhanie 

                     
    30 Ibid. 

    31 Ibid. 

    32 Ibid. 

    33 Ibid. 

    34 Ibid. 
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významu a zmena je možná, iba keď je prijatý nový význam, ktorý nie je mechanistický. Taký 

význam pociťovaný ako hodnotný, uvoľní potom energiu nutnú k uskutočneniu celého nového 

spôsobu života. Iba význam môže uvoľniť energiu.Bohm ďalej hovorí, že ľudia nemajú v 

súčasnej dobe energiu nutnú k uskutočneniu celého nového spôsobu života, aby čelili moru 

problémov, ktoré nás ohrozujú a mechanistický význam smeruje k umŕtveniu energie, takže 

ľudia zostávajú stále takí akí sú35. Bohm preto tvrdí, že význam je základným pre to, čo život 

skutočne je36.  

   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, že každá 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, môže 

napomôcť k uvoľneniu energie spoločnosti, ktorá je v súčasnej dobe viazaná bojom medzi 

jednotlivými ekonomickými teóriami a smermi myslenia.  
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