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Náčrt teórie syntropickej ekonómie 

 

 

   Ekonómia prechádza vývojom rovnako ako ostatné vedy. Hlavný prúd ekonomickej teórie 

sa dnes významne podieľa na prehlbovaní globálnej krízy civilizácie. Súčasná ekonómia 

hlavného prúdu je neoddeliteľne spojená s odchádzajúcou industriálnou spoločnosťou. 

Ekonomické teórie industriálneho veku dnes zlyhávajú pri popisovaní novovytvárajúcej sa 

ekonomickej reality informačného veku. Zrod ekonomických teórií pre informačný vek je 

spojený s využitím metodologických východísk holistickej paradigmy, ktorá postupne 

nahrádza starú mechanistickú paradigmu industriálneho veku. Entropický charakter súčasnej 

ekonomiky bude postupne nahrádzaný syntropickými parametrami, ktoré umožnia prechod 

k novému syntropickému modelu ekonomiky informačného veku. 

   Syntropická ekonomická teória bude predstavovať zjednotenú ekonomickú teóriu 

umožňujúcu fungovanie ekonomík na globálnej úrovni i na úrovniach lokálnych v súlade 

s princípmi a zákonmi spoločnosti, prírody a Univerza.  

 

   Základnými charakteristikami syntropickej ekonomickej teórie sú: 

 

• Chápanie ekonomickej teórie ako mapy ekonomickej reality. Chápanie tejto teórie 

ako určitého druhu mentálnej mapy, ktorá je limitovaná v priestore a čase. Chápanie 

jednotlivých ekonomických teórií a teoretických škôl a smerov ako fragmentárnych 

pohľadov rozvíjajúcich význam jednej nerozdelenej reality – ekonomiky. Nazeranie 

na ekonómiu ako na jednu vedu zloženú z jednotlivých parciálnych ekonomických 

teórií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, vytvárajú mapu  ekonomických teórií a každá 

ekonomická teória má svoje miesto, účel, čas a limity pôsobenia a žiadnu 

ekonomickú teóriu nemožno absolutizovať. 

 

• Nazeranie na ekonomiku a jej jednotlivé podštruktúry ako na živé systémy, živé 

organizmy zahrňujúce syntropické kvality ako finality, ciele a atraktory. Syntropický 

charakter ekonomiky zahŕňa získavanie informácií z budúcnosti, pričom syntropia 



vytvára protiváhu entropie a zabezpečuje vzrast koncentráciu hmoty a energie 

v ekonomických systémoch. 

 

• Prechod od evolúcie druhej triedy, ktorá je entropicky sebecká k evolúcii prvej triedy, 

ktorá bude syntropicky kooperatívna. Orientácia na zarábanie peňazí charakteristická 

pre ekonomiku industriálneho veku je inherentne entropická. Základom prechodu 

k evolúcii prvej triedy môže byť myseľ so svojou anti-entropickou resp. syntropickou 

funkciou. Ako syntropické sú nazerané sklony ľudí kultivovať pôdu, starať sa 

o zvieratá, tvoriť umenie, stavať a vynaliezať. Veľkodušnosť a súcitnosť ľudí sú 

primárne syntropické. Sebeckosť je entropická. Príroda umiestnila ľudské bytosti na 

tejto planéte pre ich syntropické fungovanie, preto aby udržiavali regeneratívnu 

podstatu Univerza. 

 

• 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. 

 

• 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 používania 

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 čiže rozptyľujúcej štruktúry disipujúcej 

energiu, suroviny, materiály a informácie a vytvárajúcej štruktúru spoločnosti okolo 

atraktorov tzn. príťažlivých faktorov v podobe výrobných faktorov. Chápanie 

výrobných faktorov ako atraktorov ktoré určujú štruktúru a profil ekonomiky, 

spoločnosti a civilizácie. 

 

• Hodnotová reorientácia človeka i civilizácie založená 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 až potom obchodník alebo finančník.  

 

• Syntropický ekonomický systém bude vytvorený na báze sieťovo-centrickej 

organizácie. Bude zahŕňať siete hodnotových memov štrukturovaných okolo 

spoločných hodnotových orietnácií a bude vytvárať priestor pre znižovanie entropie 

jednotlivcami alebo organizačnými podštruktúrami systému. Ekonomika bude 

vytvárať pavučinu vzájomných spojení a prepojení, v ktorej bude mať významnú 

úlohu sociálny kapitál. 

 

   Vytvorenie syntropickej ekonomickej teórie a syntropického ekonomického systému 

umožnia vytvorenie globálnej ekonomickej a civilizačnej štruktúry, ktorá bude fungovať 

v harmónii s prírodou a Univerzom a umožní tak prekonať súčasne narastajúce krízové 

prejavy spôsobené zastaralými ekonomickými teóriami predstavujúcim v súčasnej dobe 

ekonómiu hlavného prúdu. 

 


