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EKONOMSKA

OKOLJSKA DRUŽBENA

KRIZA



Ekonomija je vojna
(za dobrine)



Oboroženi konflikti med
državami so strašljivi. Toda
ekonomska vojna ni nič
boljša.

Njene uničevalne posledice
niso nič manjše od tistih, ki
jih povzroča vojna – v
vsakdanjem pomenu
besede.



…tisti, ki bodo to krizo preživeli, bodo
iz nje izšli močnejši, ker bo kriza s
trga izbrisala del konkurence.

Kdor bo preživel, bo imel ob
ponovnem zagonu gospodarstva
prosto pot za osvajanje trgov.

dr. Matej Lahovnik, intervju Mladina

6. 3. 2009

Jasno je, da neka dežela ne more
dobiti, ne da bi druga izgubila.

Voltaire



Komercializacija in privatizacija dobrin in storitev

(ekonomska vojna)

“Multinacionalne korporacije želijo vse spremeniti v trg. Za
prvotne prebivalce voda ni blago, temveč skupno dobro.”

Oscar Olivera

Cochabamba, Bolivija, 2000



 Amerikanci imajo
drugačen sistem: oni
ne zasedajo z
orožjem, temveč z
denarjem,

 to se bolj splača, to je
sistem novega časa...

1975





 Zvezne rezerve (ameriška CB) je v zasebni lasti;

 dolarske bankovce (Federal Reserve Notes)
ustvarjajo Zvezne rezerve, ki jih posojajo vladi
ZDA (le-ta ustvarja zgolj kovance, ki
predstavljajo 1/1000 celotne denarne mase);

 dejanskega denarja (kovanci in bankovci skupaj)
je za manj kot 3 % celotne denarne mase;

 denar, ki ga banke posojajo, ni ustvarjen na
podlagi že vloženih depozitov (prihrankov),
ampak gre za popolnoma nov denar.



Ekonomski genocid

 852 milijona podhranjenih

 25.000 mrtvih zaradi
lakote, vsak dan

 1,3 milijarde brez dostopa
do neoporečne vode

 nezaposleni …



TEMELJNI VZROK KRIZE

 nepravična
porazdelitev dobrin

 in njihova nezmerna
raba

Sleherno gibanje proti
vojni bo neuspešno, če
se ne dotakne korenin
vsega zla – človeškega
pohlepa.

Gandi



AIG, (NLB …)

 180.000.000.000 $
pomoči države

 165.000.000 $ nagrad
uslužbencem



KRIZA

 gr. krisis iz

 krinein odločiti se



3E – ekonomija,
etika in ekologija

celostni pristop



O IZVORU EKONOMIJE

gr. OIKONOMIA

OIKOS + NOMOS

Ksenofon: Oikonomos (~350 pr. Kr.)

… delo dobrega ekonomista je v
vsakem primeru skrbno upravljanje s

svojim domom in posestvom.



OIKOS
dom, družina; (domače) okolje in dobrine;

gospodinjstvo; lokalna, državna in globalna skupnost



NOMOS
zakon; organiziranje, vodenje in upravljanje

NOMOS – bog Zakona

žena EUSEBIA – boginja
dolžnosti, spoštovanja, moralnosti

hčerka DIKE – boginja pravičnosti

Ekonomija je “modro in zakonito vodenje gospodinjstva za skupno dobro cele
družine. Pomen se je kasneje razširil na vodenje velike družine, Države.”

J. J. Rousseau - 1755



EKOLOGIJA

OIKOS + LOGOS

“veda o okolju”

Ernst Haeckl, 1866

“Znanost o medsebojnih
odnosih med organizmi in
okoljem.”



Ekonomija

Ekologija Etika

družbena
pravičnost

upravljanje z dobrinami –

zadovoljevanje osnovnih potreb vseh ljudi

ravnovesje med
potrebami ljudi in

zmožnostmi okolja

3E – potrebe ljudi, okoljsko
ravnovesje, družbena pravičnost

BLAGINJA
ČLOVEŠTVA



Medsebojna delitev – temeljni ekonomski odnos
v družini (OIKOS-u).



KAKO DELITI
DOBRINE



Starorimska ureditev lastništva dobrin

 res privatae (privatna lastnina),

 res publicae (javne stavbe, ceste in podobno)

 res communes (darovi narave, ki pripadajo vsem)



SKUPNE DOBRINE ČLOVEŠTVA (commons)

nova kategorija lastnine

 voda
 gozdovi
 obdelovalna zemlja
 energetski viri
 zemeljska bogastva
 ozračje

 znanje
 dediščina človeštva

Omogočajo zadovoljevanje človeških potreb oziroma preživetje človeštvu!



MEDSEBOJNA DELITEV SKUPNIH
DOBRIN NA GLOBALNI RAVNI

Nova agencija v okviru OZN, ki bi skrbela za:

 koordinacijo delitve skupnih (ključnih) dobrin med
državami,

 nadzor nad njihovim izkoriščanjem (priporočljive
količine),

 oblikovanje intervencijskih skladov



Medsebojna delitev dobrin na državni ravni

Vsako leto zavržemo 15.000 ton
neprodanega kruhaDržavna agencija odkupi

presežke,

• ki se po nižji ceni prodajajo ali
brezplačno podarijo revnejšim
državljanom

• ali se v primerni obliki se ponudijo
globalnemu skladu …



Medsebojna delitev

Ekonomija

“Tržna” ekonomija

Skupne dobrine človeštva

Zadovoljevanje osnovnih
potreb vseh ljudi

Nad osnovnimi potrebami
(želje)

hrana, voda, prebivališče,
zdravstveno varstvo in izobraževanje

EKOLOGIJA ETIKA



UTD – univerzalni temeljni dohodek

“URADNA EKONOMIJA”

 podjetja

 družbene institucije

 državni aparat

“NEVIDNA EKONOMIJA”

 gospodinjstva (vzgoja
otrok, urejanje okolice …)

 društva

 lokalne skupnosti

 NVO

 prostovoljci …



Demokratično podjetje (ekonomija)

Lastništvo:

NEPRENOSLJIVO

 globalna skupnost, preko OZN

 država ter lokalne skupnosti v katerih podjetje deluje

 nevladne organizacije

 zaposleni

PRENOSLJIVO
 zasebniki – njihov skupni lastniški delež ne bi smel presegati 50%



Medsebojna delitev na lokalni ravni

 delitev storitev (“časovna
banka”)

 skupna uporaba
nekaterih dobrin …



Dolgov prost denar

 denar – last državljanov (ne zasebnih bank);

 denar izdaja javna državna ustanova (širok nadzor

predstavnikov različnih družbenih skupin);

 denar primarno vstopa v ekonomski sistem
preko plačila javnih storitev in dobrin (financiranje

šolstva, zdravstva, socialnega varstva; nevladnih organizacij in
društev; javne infrastrukture itd.)



Bruto nacionalna sreča

 Kraljevina Butan meri razvoj s
kazalnikom Bruto nacionalne
sreče (GNH – Gross National
Happiness):

 človeška družba se razvija
takrat, kadar se prepletata in
dopolnjujeta tako materialni
kot duhovni razvoj.



Medsebojna delitev

 Širok okvir znotraj katerega je mogoče na različne načine

 deliti ključne skupne dobrine, s katerimi lahko zadovoljujejo
osnovne potrebe vseh ljudi na planetu,

 ne da bi ogrozili našo skupno prihodnost.



"Brez medsebojne delitve ne bo
pravičnosti,

brez pravičnosti ne bo miru,

brez miru ne bo prihodnosti.“

Maitreja


