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Súčasnosť sa nesie v znamení finančnej krízy, ktorej začiatky sa datujú do 
obdobia rokov 2001 až 2003, kedy Americký Federálny rezervný fond (FED) 
v snahe stimulovať ekonomický rast „udržoval krátkodobé sadzby na extrémne 
nízkej úrovni“.1 Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 pristúpil FED 
v roku 2003 k zníženiu úrokových sadzieb na 1 percento, ktoré sa dôsledkom 
pôsobenia inflácie „prepadli“ až do záporných hodnôt. Práve tieto „lacné 
peniaze“ boli príčinou vzniku špekulatívnych techník s cieľom „previesť 
úverové riziko na iných investorov, napr. Penzijné a spoločné investičné 
fondy“, s jednoznačným cieľom dosahovania čo najväčších výnosov.2  

Dôsledky úrokového stimulu sa prejavili až v roku 2007, kedy v USA naplno 
prepukla tzv. kríza realitného trhu, ktorej podstatou bolo neadekvátne 
financovanie najmä nižších príjmových skupín obyvateľstva formou 
poskytovania hypotekárnych úverov pri už spomínanej, výrazne nízkej 
úrokovej sadzbe, s kratšou dobou fixácie, sľubujúc následnú možnosť 
refinancovania úveru v prípade zvýšenia úrokových sadzieb. Ako prax ukázala, 
úplne bežným štandardom sa stalo poskytovanie tzv. „klamlivých úverov“, 
ktoré boli poskytované na základe neúplnej úverovej dokumentácie, či úplne 
bez akýchkoľvek dokladov. Absolútnym vrcholom ľadovca bolo poskytovanie 
tzv. „ninja úverov“, čo znamenalo poskytnúť hypotekárny úver žiadateľovi, 
ktorý nemá „žiadne zamestnanie, žiadny príjem, žiadny majetok“.3  

Následné niekoľko percentné zvýšenie úrokových sadzieb a s tým súvisiace 
navýšenie splátok úverov odhalilo skutočnú platobnú neschopnosť dlžníkov, 
čoho dôsledkom bola nízka, skoro nulová návratnosť poskytnutých finančných 
prostriedkov, ktorá viedla k deštruktívnemu správaniu sa na finančných 
trhoch, spôsobených zvyšujúcim sa rizikom. Obrovský tlak sa vyvinul na 
bankové inštitúcie, ktoré boli nútené prehodnocovať a zaisťovať čoraz väčšiu 

                                                 
1  KOHOUT, P.: Finance po krizi, s. 12. 
2  SOROS, G.: Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co bude dál, s. 12.  
3 SOROS, G.: Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co bude dál, s. 13. 
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likviditu na finančnom trhu. Táto kríza však odhalila podľa Sorosa ešte jednu 
závažnú skutočnosť a to, že „globálny finančný systém bol vybudovaný na 
mylných predstavách“, ktoré navyše „ovplyvňujú nie len finančné trhy, ale 
prakticky všetko, čo človek robí“.4 

Európu zasiahli dôsledky krízy až v roku 2008, kedy dochádza 
k evidentnému spomaleniu ekonomického rastu, zvýšeniu miery inflácie 
a následnej hrozbe prepadu ekonomiky do nežiaducej recesie. Napriek tomu, že 
bol rok 2010 rokom opätovného oživenia ekonomiky, prepukla nová, tentoraz 
tzv. „kríza štátnych dlhopisov“, ktorá ako sa javí, paradoxne zasiahla iba 
Európu, nie celý svet.5 Súčasná kríza sa dotýka primárne Európy, no v globálne 
previazanej spoločnosti neschopnosť reagovať dostatočne rýchlo na vzniknutú 
krízu, znamená ohroziť celosvetový finančný systém, ktorého sekundárne 
dôsledky môžu mať fatálne následky.  

Odporúčaní ako riešiť súčasnú hospodársku krízu, ktorej dôsledkom je 
pokles rastu ekonomiky, resp. samotná recesia je niekoľko, medzi dve najzá-
kladnejšie odporúčania patrí podľa Kohouta „monetárna politika, ktorá je plne 
v rukách centrálnych bánk alebo fiškálna (čiže rozpočtová) politika“. Pre obdobie 
recesie je príznačné, „že vlády praktizujú expanzívnu fiškálnu politiku, čo je 
možné previesť dvoma spôsobmi: expanzia cestou zvýšenia vládnych výdajov alebo 
expanzia cestou zníženia daňovej záťaže“.6 Po odznení recesie a zastabilizovaní 
ekonomickej situácie na trhu, by mala nasledovať konsolidácia verejných 
financií a celková transformácia finančného trhu, s cieľom zamedzenia návratu 
podobných kríz, ktorých sme dnes svedkami.  

Pristavme sa pri jednom z najčastejšie sa opakujúcom odporúčaní súčasnosti, 
ktorým je zvýšenie ekonomického rastu, čo si môžeme pod týmto pojmom 
predstaviť? Samuelson a Nordhaus vysvetľujú zvýšenie ekonomického rastu na 
príklade obyčajného človeka, ktorý ešte pred viac ako storočím pracoval 12 
hodín denne, 6 až 7 dní v týždni za 1 dolár na hodinu. Žil v dobe, kedy nebola 
„elektrina, ani telefón, ani rádio alebo televízia, či stereozariadenie, ani tečúca 
voda, ani záchod, ani ústredné kúrenie“, dokonca, iba málokto mohol navštíviť 
susedné mesto, dedinu, či dostať adekvátne zdravotné služby alebo kvalitné 
lieky na každú chorobu. A v čom je ten rozdiel dnes? „Obrovský rozdiel 

                                                 
4  SOROS, G.: Nové paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co bude dál, s. 19. 
5  NYBERG, L.: Hospodárska obnova: Súčasná situácia a konkrétne iniciatívy. Úradný vestník 

EU 2011/C 48/11. Dostupné na internete: 
 <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:048:0057:0064:SK:PDF>

, [cit. 22. 1. 2012]. 
6 KOHOUT, P. Finance po krizi, s. 76. 
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v úrovni súkromnej spotreby a verejných služieb je názornou ilustráciou 
účinkov ekonomického rastu“.7  

Z uvedeného vyplýva, že dosahovanie ekonomického rastu je podmienené 
výškou úrovne súkromnej spotreby, ktorá závisí najmä od schopností 
spotrebiteľov získať finančné prostriedky na pracovnom, či finančnom trhu 
potrebných na jej realizáciu. A tak môžeme vyjadriť hypotézu, že zvýšenie 
spotreby a konzumu nie je ničím iným ako obyčajnou honbou za peniazmi, 
ktoré nám dokážu poskytnúť nadbytok materiálnych statkov a verejných 
služieb a tým zabezpečiť žiaduci ekonomický rast, no otázkou ostáva, či cena, 
ktorú platíme v podobe hodnotovo prázdneho života, ktorý sa stal našou 
každodennou realitou nie je privysoká?!  

Zamerajme sa na zistenie pravej podstaty krízy, ktorej sme dnes súčasťou, 
odpovedajúc si, v čom je táto kríza výnimočná? Súčasná kríza nie je ničím 
výnimočná v porovnaní s predchádzajúcimi krízami8, výnimočnou je 
„obdivuhodná podobnosť mechanizmu najrôznejších finančných kríz počas 
ľudskej histórie svedčiac o tom, kto je vinníkom krízy roku 2008: ľudská 
povaha a prirodzenosť“, ktorú ako ďalej Kohout píše, možno definovať ako 
„túžbu po zisku – nenažratosť“.9 Kríza skutočne odhalila v celej svojej nahote 
svoju podstatu, ktorou bola praobyčajná túžba po vysokých výnosoch 
ziskuchtivých jednotlivcov, pre ktorých výška provízie znamenala toľko, že sa 
neštítili zbúrať všetky morálne zábrany pri realizácii tohto nízkeho počinu. 
Výsledkom sú státisíce zadlžených a zbedačených ľudí, skrachované kreatúry, 
ktoré v úžasnej nevedomosti a túžbe po dosiahnutí blahobytu využili „chybu“ 
systému v slepej viere v neotrasiteľnú súčasnosť.  

Túžba po čoraz väčšom zisku a blahobyte nás vedie k čoraz väčšej spotrebe 
a konzumu, odkláňajúc sa od prirodzených hodnôt, ktoré nám boli z generácie 
na generáciu predávané, nedbajúc na ich posolstvo. A pritom práve posolstvo 
tradičných hodnôt je dnes zásadným, ako uvádza di Fabia, hodnoty, ktoré dnes 
vyznávame sa odlúčili od tradičného hodnotového systému, ktorý bol 
„pôvodne založený na skúsenostiach a životných múdrostiach čerpajúcich 
z náboženského, filozofického či prírodného poznania“, pričom dnes už 
môžeme súdiť, že „nedochádza k jeho adekvátnej náhrade“.10  

Nezáujem „o filozofické či náboženské otázky“ je obdobne aj podľa Fromma 
typický práve pre dnešných ľudí, ktorých príhodne pomenováva ako ľudí 

                                                 
7  SAMUELSON P. A., NORDHAUS W. D.: Ekonomie, s. 852. 
8  Medzi najvýznamnejšie krízy, ktoré vykazujú podobnosť tej súčasnej patria krízy z roku 

1873, 1929, 1997 a 2008. KOHOUT, P.: Finance po krizi, s. 213. 
9  KOHOUT, P.: Finance po krizi, s. 213. 
10  DI FABIO, U.: Kultura svobody, s. 90.  
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„tržného charakteru“, ktorým navyše „chýba hlboký vzťah k sebe alebo 
k druhým“, čím je možné vysvetliť deštruktívnu povahu ich konania.11 

Počiatky začiatku konca hodnotového systému predpovedal už Nietzsche, keď 
vyjadril presvedčenie, že „príde doba, kedy bude mať človek k svojim službám 
nadbytok sily: veda striehne po tom, ako privodiť toto otroctvo prírody“ 
pričom človek uviaznutý v takejto dobe „nebude mať potrebu mnohých 
vlastností, a preto ich ubudne. Nemáme už potrebu cností, preto ich stratíme – 
ako morálku“.12 Na stratu morálky reflektuje aj Ortega y Gasset, ktorý ju 
vysvetľuje ako životný štýl súčasného človeka, ktorého podstata je „práve 
v úsilí žiť bez toho, aby sa podriaďoval akejkoľvek morálke“.13 Na naše 
rozhodovanie sa v oblasti toho čo je morálne a čo už nie, má bezpochyby vplyv 
doba, ktorú Šmajs popisuje nasledovne: „žijeme v globalizujúcej sa technosfére, 
v moci moderného Leviatana, ktorý nás zotročuje tým, že nám poskytuje 
blahobyt, zábavu, informácie a pohodlie. Aj preto je silnejší ako naše morálne 
predsavzatia a naša individuálna vôľa“.14  

Vráťme sa však na počiatok vzniku „konzumnej spoločnosti“, ktorá para-
frázujúc Lipovetského, úzko súvisí s vývojom zariadení a strojov schopných 
zabezpečiť zvýšením produktivity práce, rýchlosťou a počtom vyrobených 
výrobkov „masovú produkciu“. Nastáva obdobie „konzumného kapitalizmu“, 
ktoré navyše so sebou prináša „demokratizáciu v prístupe k tovaru“, ktorá sa 
vyvinula iba „vďaka obecnému rozšíreniu Taylorovho a Fordovho modelu 
organizácie výroby, ktoré umožnilo ako výnimočný nárast produktivity práce, 
tak rast miezd“.15  

Vznik tejto novej spoločnosti, založenej na výrobe množstva, podnietila podľa 
Baumana postupný odklon „od mocenskej hierarchie pracoviska k indi-
viduálnej slobode výberu a k autonómii mimo továreň“, čo „oslabilo mocenské 
konflikty a transformovalo uvoľnenú energiu nesúhlasu v tlak zacielený na 
spotrebiteľský trh“, ktorý vytvoril začiatok „nového, úžasného sveta spotre-
biteľského trhu“.16  

Moc spotrebiteľov, ktorá sa na spotrebnom trhu vytvorila vidí Beck v tom, že 
„spotrebitelia nie sú robotníci“, neviažu ich žiadne zmluvy, neobmedzujú 
hranice a takto „slobodní, nadnárodne organizovaní“, sieťovo prepojení 
a „cielene mobilizovaní, môže byť premenení v silnú zbraň“, ktorá môže byť 

                                                 
11  FROMM, E.: Mít nebo být, s 115 – 116. 
12  NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratizmus, s. 17. 
13  ORTEGA Y GASSET, J.: Vzbura davov, s. 193. 
14  ŠMAJS, J.: Od evolučnej ontológie k ekologickej politike, s. 142. 
15  LIPOVETSKY, G.: Paradoxní štestí: esej o hyperkonzumní společnosti, s . 30 – 38. 
16  BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době, s. 90. 
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nebezpečnou práve pre základ kapitalistickej spoločnosti, pre „moc 
kapitalizmu“.17 Moc spotrebiteľov sa ale uberá úplne iným smerom, sledujúc 
iba vlastné záujmy konzumenta, nehľadiac na dôsledky svojho počínania a tak 
sa natíska otázka, čo nám bezbrehý konzum poskytuje, že ho prijímame úplne 
vedome, s otvorenou náručou, dobrovoľne sa podriaďujúc jeho moci nad nami?  

Jednou z odpovedí je Baumanov pohľad, v ktorom konštatuje, že „spotre-
biteľský trh je teda miestom, kde môžeme spoločne získať slobodu a istotu. 
Slobodu môžeme získať bezbolestne a istotu si môžeme vychutnať, bez toho, 
aby sa tým oslabilo naše presvedčenie o subjektívnej nezávislosti“.18 Akiste, 
dostáva sa nám slobody, ktorá je ale iba akýmsi preludom, fikciou a nie 
skutočnou nezávislosťou, pretože život, ktorý dnes žijeme sa vyznačuje svojou 
rýchlosťou tvorby zisku, kde podstata jedinca je založená na hodnotách 
súvisiacich s dosiahnutou mierou blahobytu a spoločenského postavenia, ktoré 
vedie naopak k úplnej závislosti a strate slobody, „...sekularizovaná spoločnosť 
prijala materiálny svet za primárnu realitu, materializmus za dominantnú 
hodnotu a v konečnom dôsledku ekonomický rast za hlavný cieľ ľudskej 
činnosti“.19  

No prináleží nám ešte iná „odmena“, ktorú dosiahnutím statusu a peňazí 
získavame úplne zadarmo, a tou je strach a úzkosť zo straty nadobudnutého, 
ktorú výstižne opisuje Lorenz „... strach z chudoby, strach, že sa chybne 
rozhodnem a nebudem už na vyčerpávajúcu situáciu stačiť“.20 Konzumný 
spôsob života má ale tú moc „znižovať strach zo straty“ už raz skonzumovaného 
(nedokáže ale znížiť strach zo straty už raz nadobudnutého) tým, že ako 
uvádza Fromm, vyvolá v konzumentovi pocit, že to čo už raz skonzumoval mu 
nemôže nikto zobrať, no zároveň, kruh sa uzatvára, ženie konzumenta k čoraz 
väčšej spotrebe, keďže to čo už raz skonzumoval ho prestalo „uspokojovať“.21 
Povážlivé pritom na dnešnom konzumovaní je najmä rýchlosť akou spoločnosť 
dokáže nové veci vymieňať za ešte novšie modely, pričom dôvod nie je zďaleka 
dosiahnutá životnosť výrobku, ale posadnutosť vlastnením a hrozivou predstavou 
vybočenia z davu.  

Stále trpíme nutkavou potrebou vymieňať a nakupovať tovar klamúc 
samých seba, že dôvodom tejto naháňačky je zvyšovanie kvality nášho života, 
pričom pravda je neraz úplne prostá..., udržať si už raz získaný status 
v spoločnosti, ktorej chceme byť aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou si vyžaduje 

                                                 
17  BECK, U.: Moc a protiváha moci v globálním věku, s. 32. 
18  BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době, s. 82. 
19  KORTEN, D. C.: Keď korporácie vládnu svetu, s. 267. 
20  LORENZ, K.: 8 smrtelných hříchů, s. 29. 
21  FROMM, E.: Mít nebo být, s. 29. 
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prinášať obete. Sme skutočne už ako tie Kellerove „oslepnuté ovce v južnom 
Chile pasúce sa pod ozónovou dierou“, ak nedokážeme pochopiť a vidieť „ako 
„prosperita“ v poslednom záchvate vybíja celé živočišné druhy, mení v púšť 
tropické pralesy a zúfalo z miesta na miesto preváža jedovaté zplodiny svojho 
odumierania“.22  

Rozhodli sme sa na základe „slobodnej“ voľby prijať spotrebný a konzumný 
štýl života za svoj, môžeme ho preto právom označiť za všeobecne 
akceptovateľný!? Ale iba do chvíle, kým nepríde na rad otázka zodpovednosti za 
budúcnosť našu, no aj ďalších generácií. Zaviazali sme sa, že naša budúcnosť sa 
bude odvíjať od trvalo udržateľného rozvoja23, ktorého nutnosť zadefinovania 
vznikla ako „reakcia na poznanie, že akýkoľvek neregulovaný a nekonečný rast 
v prostredí obmedzených a konečných zdrojov nie je jednoducho možný“.24  

Hlásime sa k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorého podstata tkvie v zvolení 
takého spôsobu využívania prírodných zdrojov, ktoré nebudú ohrozovať 
prírodné systémy zabezpečujúce život na Zemi, a to atmosféru, vodu, pôdu 
a živé organizmy.25 Deklarujeme zodpovednosť za naše skutky: „z tohto 
kontinentu, ktorý je kolískou ľudstva deklarujeme, prostredníctvom Implementačného 
plánu zadefinovaného na Svetovom Summite o trvalo udržateľnom rozvoji a tejto 
Deklarácie, zodpovednosť voči sebe navzájom, za väčšie spoločenstvo života a za naše 
deti“.26 

Skloňujme slová ako spoločenská zodpovednosť, politická zodpovednosť, 
zodpovednosť jednotlivca... a tak je namieste položiť otázku, na ktorú je nutné 
hľadať odpoveď v nás..., dokáže súčasná konzumná spoločnosť, pre ktorú je 
príznačná silná orientácia na jednotlivca, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou 
egoizmu a vysokou mierou tolerancie k nezodpovednému prístupu, zabezpečiť 

                                                 
22  KELLER, J.: Až na dno blahobytu, s. 115.  
23  Pojem trvalo udržateľný rozvoj vznikol ako reakcia na stále sa zhoršujúci stav životného 

prostredia, pričom po prvý raz bol zadefinovaný v roku 1982 Svetovou komisiou pre životné 
prostredie a rozvoj (WCED – The World Commission on Environment and Development), 
ktorá vydala správu „Naša spoločná budúcnosť – Our common future“. UN DOCUMENTS: 
Our common future. Dostupné na internete: ˂http://www.un-documents.net/ocf-02.htm˃, 
[cit. 2012 – 02 – 19]. 

24  ČUKA, P.; ČIŽMÁROVÁ, K.: Geografia a krajinná ekológia II., s. 44.  
25  UN DOCUMENTS: Our common future. Dostupné na internete: ˂http://www.un-

documents.net/ocf-02.htm˃, [cit. 2012 – 02 – 19]. 
26  UNITED NATIONS: Johannesburg Declaration on Sustainable Development – No. 6. Summit 

v Johannesburgu (2002) bol reakciou na zväčšujúcu sa devastáciu životného prostredia. 
Cieľom Summitu bolo zefektívnenie implementácie trvalo udržateľného rozvoja. Dostupné 
na internete: 

 <http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm> [cit. 
2012 – 02 – 17]. 

http://www.un.org/esa/sustdev/agreed.htm
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
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trvalo udržateľný rast bez poškodzovania prírodných systémov, ktorých sme 
navyše súčasťou aj my sami? 

Sme svedkami a aktérmi čoraz väčšej miery konzumu a spotreby, ktorá vedie 
k čoraz väčšej devastácii životného prostredia a to aj napriek snahe, ktorú 
môžeme sledovať už viac ako štyridsať rokov, nedokážeme naplniť očakávania 
spojené so zmierňovaním negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti. Výsledkom 
dlhoročného snaženia sú prijaté stratégie, normy, usmernenia, deklarácie, ktoré 
sú ale často nesplniteľné, nedostatočné, vágne a v niektorých krajinách často 
nerealizovateľné. Ekonomická kríza vyvíja čoraz väčší tlak na urýchlené 
riešenie vzniknutých problémov a tak sa environmentálne problémy posúvajú 
na okraj záujmu, do pozornosti a v čoraz väčšej miere dostáva otázka ako 
zabezpečiť neustály rast nehľadiac na kvalitu života. Ako uvádza Dudinský: 
„V „hre na priority“ sa problémy životného prostredia napriek deklarovanej 
vážnosti posúvajú za tzv. životne dôležité priority, za ktoré sú považované 
problémy späté so zabezpečením bezpečnosti, ekonomického rastu, štátnych 
a národných záujmov, investičných zámerov...27 Ešte stále žijeme v sladkej 
blaženosti vykazujúc všetky známky plytvania, otázne je, kto zaplatí vystavený 
účet!? 
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