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EKONOMICKÁ ANTROPOLÓGIA1 

 Abstract: In the era of globalisation and lasting economic and fi nancial crisis 
economists are discussing the problems which complicate existence and functioning 
of society. The ideas of academicians who are unable to record the symptoms of 
crisis are not suffi cient to understand the contemporary economic situation and to
fi nd solutions to it. They cannot fully appreciate the impact of phenomenon 
“fi nancialization” of the economy on the real economic life (they relied on the invisible 
hand of the market, concept of generating values on fi nancial markets, trading with 
“innovative fi nancial products” on the stock market). Therefore it is useful to apply 
the outcomes of economic anthropology analysis. Economic anthropology enables 
us to take into consideration results in the area of “substance” economics, which 
could help us fi nd potential solutions to consequences of the crisis.
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Úvod

 Nie príliš veľa ľudí študujúcich ekonomické vedné disciplíny sa stretlo s pojmami
z oblasti antropológie. Ide o dôležitú vednú disciplínu na pochopenie toho, ako
sa pozerať na ľudské aktivity a ich ekonomický rozmer. Antropológia má viacero
disciplín, výsledky ich skúmania môžu byť prospešné pre  ekonómov a obchod-
níkov. Cieľom tohto príspevku je priblížiť využitie ekonomickej antropológie v eko-
nomických vedách. Úlohou kultúrnej, sociálnej a ekonomickej antropológie je po-
rozumieť ľudskej situácii prostredníctvom štúdia všetkých jej prejavov (ľudská 
kultúra, tradície, spôsob života, zvyky, spoločenské javy). Antropológia sa zaoberá 
všetkými okolnosťami ľudskej existencie, usiluje sa o získanie odstupu a potrebného 
nadhľadu vo vzťahu k nášmu vlastnému životu, radí sa medzi humanitné vedy a snaží 
sa objasniť spôsoby organizácie spoločnosti a analyzuje jej inštitúcie. Predmetom jej 
skúmania sú mysliace, vnímavé bytosti a ich správanie. Existuje aj biologická veda, 

1 Príspevok je súčasťou vedeckého projektu VEGA 1/0803/10: Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy a jej do-
sah na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére marketingo-
vých stratégií podnikateľských subjektov.


