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Úvod

ÚVOD
Táto kniha je výsledkom mojej osobnej angažovanosti sa v skúmaní 

príèin dnešných ekonomicko spoloèenských problémov. Predchádzalo 
jej mnoho rokov cestovania a práce v oblastiach a sférach, kde som 
mohol nazrieś do problémov obyèajného èloveka snažiaceho sa prežiś 
v rámci dnes fungujúceho ekonomického systému.

Vydieraèské prostredie, možnosś tlaèiś ¾udí k neprirodzenému 
správaniu, využívanie faktoru strachu èi odsúvanie ¾udí do nezvlád-
nute¾ných situácií je v koneènom dôsledku základným pilierom, 
motorom a podstatou funkènosti kapitalizmu. Je to pomalé, avšak isté 
śahanie celej spoloènosti do vzájomného otroctva alebo samoznièenia. 
Podstatou knihy je vysvetlenie základných príèin takéhoto sprievodné-
ho javu nielen v rámci kapitalizmu, ale aj socializmu a návrh nového 
systému, ktorý eliminuje práve podstatu chýb fungujúcich systémov a 
vytvorí skutoèné demokratické a slobodné prostredie.

Návrh pozostáva z dvoch základných bodov. Prvým je komplexná 
zmena princípov fungovania peòažného systému, a to pod¾a návrhov 
Josepha Hubera (profesor hospodárskej sociológie na Univerzite 
Martina Luthera v Halle-Wittenbetgu) a Jamesa Robertsona (bývalý 
riadite¾ výskumného inštitútu britských bánk a politický poradca), 
ktoré rozpracovali v knihe Tvorba nových peòazí, Peòažná reforma 
pre informaèný vek, 2000 (Creating New Money). Toto riešenie má 
dnes množstvo zástancov v tých najodbornejších kruhoch. Druhým je 
implementácia kooperatívneho fungovania firiem, ktoré aj v rámci kapita-
listického makroprostredia fungujú efektívnejšie a lepšie ako akéko¾vek 
centrálne riadené kapitalistické spoloènosti. K tomu majú významné 
výhody z poh¾adu riešenia iných makroekonomických problémov a ide o 
demokraticky riadené spoloènosti. Preto si aj napriek zatia¾ chýbajúcej 
podpore tejto knihy v našich odborných kruhoch dovolím povedaś, že 
jej podstata je odborne ve¾mi dobre krytá.

Snahou je vytvoriś nieèo, èo bude maś znaky demokracie a 
slobody. Dosiahnuś takéto ciele v dnešnom, dovolím si povedaś vyko-
risśovacom spôsobe fungovania, nie je technicky možné. Dosiahnuś, 
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aby progres nesúvisel s našou nenásytnou, možno na obyèajné 
prežitie namierenou aktivitou a nièením priestoru na život ïalším 
generáciám, prípadne nièením života iných alebo dokonca ¾udí v iných 
kútoch sveta. Aby bol progres výsledkom správnej a demokratickej 
vnútornej organizácie, ktorá vytlaèí spoloèné fungovanie do ove¾a 
vyšších levelov. A že to v podstate súvisí s duchom dnešnej doby.

1.1. Úvod do ekonómie
Tento výklad ekonomiky alebo ekonómie nebude teda obsahovaś 

množstvo zložitých štatistík, èísel alebo výrazov. Taktiež nie som žiaden 
odborník na medzinárodnú politiku alebo vzśahy, alebo na bankovníc-
tvo èi iné veci, a tak sa môže sa staś, že nejaké veci opíšem aj menej 
presnými výrazmi, preto renomovaní odborníci, dlhodobo pracujúci v 
danej oblasti, urèite budú vedieś nejaké veci napadnúś. Ja som viac 
pôsobil v neodborných kruhoch, dôsledky systémových chýb sledoval 
a precítil na vlastnej koži, a preto sa snažím pri interpretácii používaś 
vlastné slová. Mojou snahou je pomenovaś problémy ekonómie èo 
najjednoduchším spôsobom a poukázaś na základné zákonitosti, 
ktorých nebratie do úvahy spôsobuje obrovské problémy. Chcem 
vlastne povedaś, že ekonómia ako veda je nieèo neuverite¾ne jedno-
duché a rád by som to v texte tejto knihy aj ukázal.

¼udia spolu nejako fungovaś musia. Je nás na planéte cez 7 miliárd, 
je nás stále viac a urèité pravidlá a typ organizácie sú nevyhnutné. Je-
den bez druhého asi žiś nemôžeme. Urèite drvivá väèšina ¾udí rozumie 
tomu, že ¾udia sa navzájom potrebujú a musia sa pokúšaś, resp. uèiś 
sa žiś vo vzájomnom rešpekte a harmónii. 

Samotný vývoj èloveka a ¾udstva nás tlaèí do neustále efektívnej-
šej organizácie a de¾by práce. To v podstate znamená, že kým pred 
nieko¾kými storoèiami si rodina zabezpeèovala všetko relatívne sama, 
dnes vo vysoko organizovanej spoloènosti má maś každý èlovek len 
nejaký typ úlohy, èo by malo logicky viesś aj k efektívnejšiemu a lep-
šiemu životu pre všetkých. Do ve¾kej miery je to navonok tak, keïže 
obchody sú plné všakovakých tovarov, oproti minulosti vyrábame 
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viac a efektívnejšie. Avšak pod týmto pozlátkom sa môžu skrývaś 
najzákladnejšie problémy a ten vývoj až taký pozitívny byś nemusí, 
aj keï je nepochybné, že technologický rozvoj nás dostal do doby, 
keï sme spoloène schopní bezproblémovo zabezpeèiś základné 
zdroje na život pre všetkých.

Ekonomický priestor by som teda skúsil trochu laicky oznaèiś ako 
priestor, ktorý umožòuje takúto de¾bu a organizáciu práce. Umožòuje 
zabezpeèiś, že Jožko sa nauèí murovaś a v živote sa špecializuje na túto 
èinnosś. Samozrejme èasom sa z neho stane v tejto oblasti odborník, 
bude to robiś rýchlo a bezpeène a takto bude prispievaś do spoloè-
ných potrieb. Z Janka sa zase stane pekár a v tejto oblasti podstúpi 
podobný progres ako Jožko a takto svojím prínosom zefektívni celý 
spoloèný produkt a celý spoloèný výrobný proces, ktorý by mal daś 
všetkým viac.

Na to, aby nieèo také bolo pri väèšom poète zapojených ¾udí do 
procesu možné, je potrebný nejaký výmenný prostriedok. Tomu 
my dnes hovoríme peniaze. Jožko za murovanie dostane urèitú sumu 
peòazí a za ne si bude následne môcś kúpiś od Janka chlieb. Ten teda 
tiež za svoju prácu dostane peniaze. ¼udia už dávno pochopili, že 
peniaze potrebujú, že tvoria nevyhnutnú súèasś takéhoto spoloèného 
zefektívòovania ekonomického alebo spoloèného výrobného procesu. 

1.1.1. Vývoj poznania v oblasti ekonómie
Že je výhodnejšie a rozumnejšie pre všetkých, ak sa lepšie zor-

ganizujú a podelia si jednotlivé úlohy, postupne azda chápeme stále 
viac. Nie je to niè iné ako prirodzený vývoj civilizácie. K tomu sme 
aj všetci rôznorodí a môžeme maś rôzne danosti. Takto je z niekoho 
lepší murár, z niekoho zasa lepší pekár. Pre spoloènú organizáciu sme 
pochopili aj nevyhnutnosś výmenného prostriedku, s ktorým by malo 
zákonite nastaś skvalitòovanie života pre všetkých. 

Peniaze môžeme bezproblémovo zaradiś na strop v oblasti za-
bezpeèovania spoloèného ekonomického priestoru. Bez nich by to 
zrejme nešlo.
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Postupne s vývojom rôznych typov organizácií a priestorov si via-
cerí zaèali všímaś výhody a zákonitosti spoloèného fungovania, ktoré 
zahàòali do urèitých teórií. Tak sa zaèala rozvíjaś novodobá veda pod 
názvom ekonómia. 

Tieto poznatky sa rôzni filozofi èi myslitelia teda snažili dávaś 
do urèitých modelov už v dávnejších èasoch. Avšak novodobý typ 
vývoja tejto vednej disciplíny by sme mohli spájaś so 17.-18. storoèím. 
Istá skupina humanistov, myslite¾ov alebo možno povedaś aj vedcov 
zaèala rozoberaś a vysvet¾ovaś tzv. trhový mechanizmus, konkurenciu 
a obchodovanie. Išlo o obdobie, keï výroba nebola centralizovaná 
vo ve¾kých fabrikách a produkciu mali na starosti buï jednotlivci, 
alebo malé skupiny ¾udí, ktoré sa samozrejme snažili prispôsobovaś 
potrebám a vyrábaś to, èo si iní žiadali a mohli to následne predaś. 
Azda ideálne prostredie pre všímanie si zákonitostí fungovania trhu a 
trhového mechanizmu.

Peniaze boli brané ako samozrejmosś a nešlo o rozoberanie vplyvu 
ich spôsobu fungovania na celkový ekonomický priestor. Bezpochyby už 
vtedy na mnohých miestach fungovali na tých istých princípoch, ako je 
to dnes, avšak formovanie jeho fungovania, ktoré dospelo do dnešnej 
podoby, bolo ešte len v zárodkoch a nemalo až také diametrálne vplyvy.

Vysvetlenie funkènosti trhového mechanizmu, na ktoré bola 
vtedajšia doba zrejme ideálna, je najvýznamnejší a najlepší vynález, 
aký bol kedy v rámci tejto vednej disciplíny vytvorený. Bohužia¾, ne-
skoršie obdobie sa zvrtlo do automatického vytvárania priestoru, ktorý 
tieto zákonitostí vytláèalo. 

1.1.2. Trh a trhový mechanizmus
Vysvetlenie trhového mechanizmu sa nachádza v mnohých knihách. 

Je výborne znázornené pomocou pôsobenia tzv. ponuky a dopytu 
a mechanizmu tvorby cien a trhovej rovnováhy. 

Pôsobenie trhového mechanizmu si zakladá na fakte, že každý 
jednotlivec v priestore má svoje potreby a je snaha ich napåòaś. Každý 
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sa snaží nájsś ten správny spôsob fungovania, ktorý mu, samozrejme, 
priestor, v ktorom žije, umožòuje. O tom èo, ako a kedy sa bude vyrá-
baś rozhodujú jednotlivci – ich rozhodnutia a preferencie. Cena je vo 
všeobecnosti urèovaná pôsobením ponuky a dopytu a takto vzniká 
tzv. trhová rovnováha.

Ve¾mi dôležitý faktor, ktorý poháòa celý mechanizmus do-
predu, je konkurencia. Ak je k dispozícií viac typov murárov, bude 
mojou snahou vybraś si toho najlepšieho, ktorý mi to isté spraví za 
menej alebo lepšie, èi výhodnejšie. Ak jeden murár vidí, že ten druhý 
to vie robiś lepšie a efektívnejšie, bude sa snažiś svoju prácu zlepšiś a 
vyrovnaś sa tomu lepšiemu. Toto vo všeobecnosti tlaèí ¾udí k vzájom-
nému zlepšovaniu sa a v celkovom poh¾ade celý výrobný proces do 
efektívnejšieho levelu. Jednoducho to pôsobí dobre pre všetkých a 
bude zvyšovaś blahobyt celej spoloènosti. Naše skúsenosti s minulým 
spôsobom organizácie ekonomického priestoru nám musia vravieś, že 
tento atribút je pre rozvoj všetkých nevyhnutný a elimináciou jeho 
fungovania dlhodobo funkèný organizmus nedostaneme. K tomu 
sa ale vrátim v ïalších kapitolách.

Postupom èasu sa vzh¾adom na zjavnú nefunkènosś dnes fungujú-
ceho modelu organizácie a v podstate z celospoloèenského h¾adiska 
z èasového poh¾adu zhoršujúcu sa situáciu zaèali objavovaś teórie 
snažiace sa o spochybòovanie týchto samoregulácií a ukazujúce na 
nevyhnutnosś zvyšovania vynútených regulácií alebo štátnych zásahov. 
Samozrejme, ak nieèo navonok zjavne nefunguje tak, ako to nejaká 
teória s¾ubuje, h¾adajú sa rôzne vysvetlenia. 

Trhový mechanizmus však nefungovaś ani nemôže. Je to 
vlastne sloboda ¾udí a jeho výsledky sú generované ich vô¾ou s tým, 
že sa jednotlivci musia prispôsobovaś okoliu, èo vo všeobecnosti tlaèí 
k zlepšovaniu celého priestoru. Je to nieèo založené na najzákladnej-
ších prirodzenostiach. Pokia¾ dnes nieèo nefunguje, príèin a nebude 
spoèívaś v samotnom trhovom mechanizme, ale zjavne niekde inde.
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1.2 Výmenný prostriedok
1.2.1 Typológia výmenného prostriedku

Spôsob fungovania a vývoja výmenného prostriedku tiež prechá-
dzal rôznym vývojom. ¼udia si schva¾ovali a urèovali rôzne spôsoby, 
ktoré im pomáhali pri spomínanej de¾be práce. V minulosti to mohli byś 
dokonca aj drievka èi kamene, avšak po urèitom èase sa samozrejme 
vyprofilovalo nieèo, èo je málo falšovate¾né a teda si môže udržaś svoju 
hodnotu a slúžiś na daný úèel. Vytvorili sa mince zo zlata, striebra, ale 
neskôr aj medi a iných vzácnych kovov. Ich vzácnosś bola teda daná 
obmedzenosśou zdrojov a nízkou falšovate¾nosśou. Neskôr sa na 
peniaze zaèal používaś papier s urèitými vlastnosśami, aby sa papierové 
peniaze dale len śažko falšovaś, a dnes sa k nim pridali tzv. digitálne 
peniaze, èo nám umožnili informaèné technológie. Takéto peniaze v 
skutoènosti fyzicky neexistujú, avšak to neznamená, že pri ich fungovaní 
platia iné pravidlá. My ich nevidíme, ale v zásade z poh¾adu ich úžitku 
fungujú úplne rovnako. 

Z tohto poh¾adu môžeme peniaze deliś do dvoch základných skupín:

 – fyzické peniaze (drievka, kamene, mince a papierové peniaze),

 – digitálne peniaze (existujúce len v poèítaèových programoch).

Výrobný proces týchto dvoch typov peòazí je úplne rozdielny. 
Nasledujúce obrázky v krátkosti a možno trochu humorne znázoròujú 
ich postup:

Obrázok è. 1: Výrobný proces fyzických peòazí
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Obrázok è. 2: Výrobný proces digitálnych peòazí

Je zrejmé, že to, ko¾ko sa v priestore vyrobí, je úplne nezávislé 
od toho, ko¾ko je v òom peòazí. Peniaze sú len prostriedok na to, aby 
sme mohli robiś veci lepšie a efektívnejšie. Èím je ich viac, tým sú ceny 
vyššie. Neplatí, že èím je ich viac, tým máme viac. Hovorím samozrejme 
z poh¾adu celého spoloèného priestoru. Vplyvy na jednotlivca z poh¾adu 
množstva vlastníctva výmenného prostriedku sú samozrejme iné. 

V ekonomickej terminológii sa javu celoplošného zvýšenia cien 
vraví inflácia. Ak by sme nechali priestor bez nejakých regulácií, teda 
nechali fungovaś len trh, ktorý závisí od rozhodnutí a preferencií èlenov 
ekonomických priestorov, množstvo peòažných jednotiek by bolo skoro 
stopercentne urèujúce pre vývoj inflácie. Samozrejme pri rovnakom 
množstve výrobkov. Ak hovorím len skoro stopercentne, tak je to iba 
preto, lebo jedným z faktorov urèujúcich výšku cien je aj rýchlosś 
obehu peòazí. To znamená, ako rýchlo ich ¾udia míòajú a dávajú opäś 
do kolobehu a èi niekto „nenecháva peniaze pod vankúšom“, èím 
vlastne znižuje ich množstvo. Avšak takéto faktory môžu vplývaś na výšku 
cien len málo a pri nejakom stabilnom vývoji sa nedajú v krátkodobom 
kontexte predpokladaś nejaké výrazné zmeny v správaní jednotlivých 
èlenov priestoru.
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Obrázok è. 3: Vzśahy medzi množstvom peòazí, vyrobeným produktom a 
cenovou hladinou

Myslím, že takéto veci sú aj tak ve¾mi jednoducho pochopite¾né. 
Chcel som však hlavne pre neekonómov trochu priblížiś problematiku 
peòazí, ich množstva a cien. Vlastne povedaś aj to, že ich celkové množ-
stvo nemá absolútne niè spoloèné s tým, ko¾ko èlenovia nejakého 
priestoru dokážu vyrobiś. Nemá niè spoloèné s tým, ako sme ako 
spoloènosś bohatí. Peniaze sú len prostriedok na to, aby sme mohli 
spoloène tvoriś viac a vzájomne si pomáhaś. Aby sme mohli vytváraś 
spoloèné priestory, v ktorých si podelíme úlohy. Peniaze sú nieèo, èo 
potrebujeme na spoloènú organizáciu, bez ktorej sa už fungovaś nedá.

Aby som to teda zhrnul. Pri nezmenených pravidlách sa fakt, že 
v nejakom priestore existuje 100 alebo 1000 peòažných jednotiek 
slúžiacich na výmenu tovarov a služieb, absolútne neodrazí na tom, èi 
sme ako spoloènosś bohatší alebo chudobnejší. Jediné na èo tento 
fakt bude maś vplyv, sú ceny jednotlivých vyrobených alebo hodnot-
ných vecí. V druhom prípade (1000 peòažných jednotiek) bude cena 
10-násobne väèšia.

Peniaze, èi už v podobe drievka, kameòov, drahých kovov, papie-
rových zmeniek alebo digitálne, majú z tohto azda najpodstatnejšieho 
poh¾adu v skutoènosti úplne rovnaké vlastnosti a ich forma absolútne 
neovplyvòuje ich úžitok alebo to, ako dokážu zabezpeèiś svoju funkciu, 
aby sme mohli fungovaś v spoloèných priestoroch. Samozrejme, hovo-
rím o situácií, keby všetky tieto typy peòazí boli nefalšovate¾né a mali 
rovnaké vlastnosti z poh¾adu bezpeènosti a iných ved¾ajších atribútov. 

5 % zvýšenie 
vyrobeného 

produktu

5 % zvýšenie 
množstva 

peňazí

stabilná 
cenová 
hladina, 

nulová inflácia
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Ja by som však ve¾mi rád rozprával o druhom možnom delení pe-
òazí, ktoré má v dnešnej dobe asi ten najdôležitejší efekt na funkènosś 
nášho ekonomického priestoru.

Je to delenie na:

 – peniaze, ktoré vznikajú ako dlh a za úrok,

 – peniaze, ktoré nevznikajú ako dlh a za úrok.

Viem si teraz predstaviś èo si mnohí èitatelia pomyslia. Èo to ten 
blázon hovorí. Veï ja som doteraz poèul len o papierových èi digitálnych 
peniazoch, resp. v minulosti o zlatých minciach. Tak ja sa budem snažiś 
priblížiś, ako toto delenie peòazí vplýva na svet a život okolo nás, a ak 
sa mi to podarí, niektorí môžete maś krátkodobé problémy s dýchaním. 
Samozrejme, toto delenie absolútne nesúvisí s tým predošlým, ktoré 
som spomínal vyššie. Všetky typy nám známych peòazí môžu maś v 
podstate obe tieto formy, a to tak dlh, ako aj nieèo, èoho vznik nie 
je podmienený automatickým vznikom dlhového bremena.

1.2.2 Peniaze vznikajúce ako dlh za úrok
Tento typ peòazí by sme mohli na základe dnešných možností opäś 

rozdeliś do dvoch èastí:

 – peniaze prichádzajúce do systému cez súkromné inštitúcie,

 – peniaze prichádzajúce cez štátne inštitúcie (dnešný spôsob 
fungovania peòazí napr. v Èíne).

Celý vývoj tzv. vyspelého kapitalistického systému je založený 
na peniazoch na dlh poskytovaných súkromnými subjektmi, ktoré 
sa dlhodobo snažia o využívanie týchto príležitostí pre svoje záujmy. 

1.2.3 Peniaze vznikajúce ako dlh a poskytované 
súkromnými subjektmi

Tento typ peòazí je dlhodobou súèasśou ekonomického priestoru, 
v ktorom sa momentálne nachádzame a ktorý prešiel dlhodobým 
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vývojom. Dnešný typ vývoja bankovníctva má korene asi 500 rokov 
dozadu a postupne sa profiloval. Potrebu a nevyhnutnosś zabezpeèe-
nia výmenného prostriedku zaèali využívaś rôzne subjekty, ktoré to 
samozrejme chceli využiś vo svoj prospech, a ako každý iný èlovek 
v tejto spoloènosti sa snažili zrejme napåòaś svoje potreby a h¾adali k 
tomu nejakú cestu.

Vznikali inštitúcie snažiace sa na tejto potrebe ekonomického 
priestoru zarábaś a poskytovali nejaké platidlo. Už samotné zlaté mince 
boli pre potreby vzájomnej výmeny do istej miery nefunkèné, keïže sa 
jednoducho opotrebúvali, a aj preto vznikli tzv. peniaze kryté zlatom. 
Išlo o fakt, že za platobný prostriedok sa považovali dokumenty, ktoré 
potvrdzovali vlastníctvo istého množstva zlata uloženého niekde na 
bezpeènom mieste, ktoré predstavovala banka. Nie som ve¾ký odborník 
na presný vývoj bankovníctva, preto sa do toho nebudem ve¾mi obúvaś. 

Ináè povedané, menu zaèali vydávaś súkromné inštitúcie. Najprv 
fungovali len ako bezpeènostný sejf vydávajúci potvrdenky na vlastníctvo 
nejakej vzácnosti (zlata, striebra a pod.), za èo si brali nejakú odmenu, 
a neskôr ako vlastníci nejakého zlata vydávali potvrdenky na vlastníc-
tvo urèitej jeho èasti, ktoré sa všeobecne považovali za platidlo. Toto 
poskytovali za nejaký úrok a takto sa zabezpeèil v priestore výmenný 
prostriedok. Èasom sa to reorganizovalo, vznikali tzv. centrálne banky 
(hlavne pre potreby vytvorenia monopolu na požièiavanie peòazí štátu), 
avšak tiež boli pod kontrolou súkromných inštitúcií a dodávali menu 
za úrok ako dlh. Zaèiatkom minulého storoèia sa aj tento typ trochu 
pozmenil a vznikol tak zaujímavo znejúci systém povinných minimál-
nych rezerv, keï sa upustilo od meny krytej zlatom a mena vznikala 
na iných princípoch, èo trochu rozoberám v nasledujúcich kapitolách.

Základné typy systému peòazí fungujúcich ako dlh:

 – zlatý štandard,

 – systém povinných minimálnych rezerv.
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1.2.4 Peniaze kryté zlatom
Nasledujúci obrázok ilustruje základný princíp fungovania bankové-

ho systému v zlatom štandarde pri vzniku peòazí z poh¾adu peòažných 
tokov:

Obrázok è. 4: Fungovanie peòažného systému založeného na peniazoch 
krytých zlatom

Tento typ peòazí vstupoval do ekonomiky cez súkromné inštitúcie 
a každá inštitúcia mohla do systému daś maximálne také množstvo 
peòazí, ko¾ko mala zlata. Èasom sa urèila stála cena nejakého množ-
stva zlata, a to stabilizovalo celý model. Èiže ak mala banka dve kilá 
zlata, ktorého všeobecne štandardizovaná cena bola 100 000 korún 
za kilogram, mohla do ekonomiky pustiś 200 000 korún.

Schéma ukazuje základný princíp vzniku peòazí pri zlatom štandar-
de. Banky jednotlivým subjektom peniaze požièiavajú a sú limitované 
množstvom vlastneného zlata.

Zelená šípka znázoròuje pôžièku pre subjekty, teda istinu. Èervená 
zase opaèný smer toku peòazí. Skladá sa z istiny a úroku.

Maximálne množstvo peòazí je limitované množstvom zlata.
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Samotná existencia a princíp peòazí fungujúcich ako dlh voèi súk-
romným subjektom je sprevádzaná urèitými tlakmi a zákonitosśami, ktoré 
sa budem snažiś priblížiś v nasledujúcom texte. Avšak jednou z ve¾mi 
dôležitých vecí, ktoré takýto systém potreboval pre svoje fungovanie 
a šírenie a vytváranie svojich zákonitých tlakov a dôsledkov, je ve¾ké, 
lepšie povedané neustále rastúce množstvo peòazí.

Èasom sa tento systém teda ukázal ako málo flexibilný a bol 
nahradený novým – systémom povinných minimálnych rezerv.

1.2.5 Systém povinných minimálnych rezerv
Základný princíp fungovania bankového systému v systéme povin-

ných minimálnych rezerv pri vzniku peòazí z poh¾adu peòažných tokov:

Obrázok è. 5: Fungovanie peòažného systému v systéme povinných minimál-
nych rezerv

Centrálna banka vytvorí nejaké peniaze a požièia ich jednotlivým 
bankám v systéme. Tie sú povinné nechaś si urèité percento rezerv a 
zvyšok môžu požièiavaś subjektom v priestore. Všetky tieto peniaze v 
koneènom dôsledku konèia opäś v bankách a zase platí to isté pravidlo. 

Banka1 
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Banka si musí nechaś percento rezerv a zvyšok môže poskytnúś ako 
pôžièku. Takýmto spôsobom jednotlivé banky prakticky vytvárajú nové 
peniaze. Napríklad pri rezervách 10 percent tento mechanizmus 
umožòuje vytvoriś 10 násobne väèšie množstvo peòazí, ako bolo 
pôvodne vydané centrálnou bankou.

Celý mechanizmus fungovania dnešného ekonomického priestoru 
má svoje zákonitosti a tlaky, o ktorých viacej píšem neskôr. Sprevádza 
ho tzv. fenomén vznikajúcich kríz, ktoré boli a sú logickým vyústením 
a zároveò vynikajúcim dôvodom na to, aby sa pod zámienkou riešenia 
krízových dôsledkov mohlo zaviesś nieèo nové. A tak sa zaviedol 
tento zaujímavý spôsob vytvárania peòazí. Najprv v USA po zavedení 
Federálneho rezervného systému (centrálnej banky v dnešnej podobe) 
pred viac ako storoèím, avšak postupne sa rozšíril do mnohých èastí 
sveta a samozrejme aj k nám. Krízy sa samozrejme nevyriešili, keïže 
ich príèina spoèíva úplne inde, ale zato sa podarilo vytvoriś možno 
poslednú brzdu na nastavené trendy a nevyhnutné dôsledky tohto 
ekonomického priestoru, nekoneèné množstvo peòazí.

Tento mechanizmus umožnil celému bankovému systému vytvoriś 
doslova neobmedzenú ponuku peòazí a takto odstrániś problém ne-
flexibilnosti tzv. zlatého štandardu pri peniazoch na dlh. 

Schéma vývoja peòažného systému fungujúceho na princípe vzniku 
peòazí ako dlh voèi súkromným subjektom:
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Obrázok è. 6: Vývoj v oblasti fungovania peòazí ako dlh voèi súkromným 
subjektom 

Takto sme sa dostali do dnešného fungovania peòazí ako dlh voèi 
súkromným subjektom so zaujímavými pravidlami na ich emisiu. 

1.2.6 Zákonitosti spojené s fungovaním peòazí 
ako dlh 

V nasledujúcich bodoch skúsim zhrnúś fakty, ktoré sprevádzajú 
samotnú existenciu peòazí ako dlh za úrok, a to vzh¾adom na povahu 
èloveka, ako aj jeho snahu o využívanie príležitostí a povedzme aj lo-
gický samovývoj v oblasti fungovania peòažného systému dnešného 
typu, ktorý majú priamo alebo nepriamo v rukách súkromné subjekty. 

Jednotlivé dôsledky a výsledky tohto pôsobenia sú na jednej stra-
ne, pri poh¾ade na dlhodobý vývoj a èísla v oblasti makroekonomických 
ukazovate¾ov alebo vývoja pri peòažnom systéme, bezproblémovo 
vidite¾né a zjavné. Ale aj tak je možné na mieste uviesś, ako tieto veci 
vplývali na vývoj dnešného systému.

zlatý štandard

• banka mohla vydať 
množstvo peňazí 
úmerné jej vlastnenému 
zlatu.

• časom sa pri 
automatických 
dôsledkoch tohto typu 
peňazí spojených s 
krízami a 
nevyhnutnosťou 
neustáleho navyšovania 
množstva peňazí ukázal 
ako neflexibilný

systém povinným 
minimálnych rezerv

• vymenil tzv zlatý 
štandard a v podstate 
umožnil bankovému 
systému vytvárať toľko 
peňazí, koľko bude 
potrebné.

• zavádzaný za oficiálnou 
snahou eliminácie 
vplyvov na vznik kríz,  
ktoré samozrejme 
neodstránil, len prehĺbil 
a zrýchlil nedostatky 
kapitalistického modelu
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Základné fakty a zákonitostí sprevádzajúce fungovanie typu peòazí 
ako dlh voèi súkromným subjektom sú nasledovné:

 – Èím viac dlhov, tým väèšie zisky.

 – Automatické tlaky na zvyšovanie nevyhnutnosti ponuky peòazí.

 – Dlhová pasca.

 – Odlev zdrojov a ich vplyv na nerovnováhu takéhoto prostredia.

Obrázok è. 7: Základné fakty a zákonitostí sprevádzajúce fungovanie typu 
peòazí ako dlh voèi súkromným subjektom

a) Èím viac dlhov, tým väèšie zisky

Keïže niektoré subjekty zarábajú na tom, že poskytnú výmenný 
prostriedok za úrok, ktorý im musia subjekty èasom vrátiś, je jasné, že 
èím viac sa u nich subjekty zadlžujú, tým viac zarábajú. Samozrejme, 
nejaké konkurenèné prostredie by mohlo tieto zisky znižovaś, avšak 
to sa postupne vytláèalo v prospech úzkej skupiny, ktorá mohla 
èoraz viac manipulovaś a ovplyvòovaś celkové podmienky a v snahe 
o zvyšovanie vlastného zisku èoraz viac zarábaś a konkurenciu doslova 
nešportovo vytláèaś.

Èiže pri tomto type peòazí je jasné, že èím viac dlhov, tým lepší 
zárobok. Takéto inštitúcie samozrejme zarábali a zarábajú aj na rôznych 
typoch ¾udského nešśastia. Napríklad vojny èi iné katastrofy boli a sú 
pre ne doslova zlatou baòou a pri každej z nich v minulosti nesmierne 
zbohatli. Štáty si jednoducho museli požièiavaś viac, èo týmto inštitúciám 
zaruèilo fantastické zisky.

Existencia 
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b) Automatické tlaky na zvyšovanie nevyhnutnosti ponuky peòazí

Ïalším zaujímavým faktorom je, že èím viac peòazí môžu ostat-
ným poskytnúś, tým je to pre nich lepšie. Zlatý štandard predstavoval 
urèité limity. Tento spôsob bol vzh¾adom k nevyhnutnosti zvyšovania 
množstva peòazí z dôvodov dlhových pascí (ïalší bod) èi odlevu 
zdrojov a vôbec udržania peòazí v systéme neflexibilný a vymyslel sa 
lepší. Tak aby bolo peòazí stále to¾ko, ko¾ko ich bude treba. Systém 
tzv. povinných minimálnych rezerv to hravo vyriešil. 

c) Dlhová pasca

Samotný fakt, že peniaze vznikajú automaticky ako dlh a za úrok, 
spôsobuje vznikanie tzv. dlhovej pasce. Je to preto, že ak subjekt v 
systéme musí spolu s istinou vrátiś aj úrok, automaticky mu musí 
aj na tento úrok niekto požièaś. Tento fakt v koneènom dôsledku 
spôsobuje to, že subjekty v systéme padajú do spomínanej dlhovej 
pasce a dlhy sa neustále navyšujú, aby v òom vôbec nejaké peniaze 
boli. V praxi takáto kombinácia môže maś iba jeden záver. Èasom sa 
niekto musí dostávaś do takých dlhov, že ich nie je schopný splá-
caś. Celá história dnes aj u nás fungujúceho ekonomického priestoru 
je spájaná s už spomínanými krízami, keï dochádza k ve¾kému poètu 
krachov tých subjektov, ktoré nie sú schopné splácaś dlhy, a následne 
k prerozde¾ovaniu majetkov. Dnes sa o takýchto faktoch uèíme v škole 
ako o súèasti systému a normálnej a prirodzenej veci. Spolu s neustá-
lymi deficitmi rozpoètov a pod. Ja chcem len naznaèiś, že tieto veci sú 
skutoène nevyhnutné a je to len a len kvôli faktu, že peniaze do tohto 
priestoru prichádzajú ako dlh a za úrok cez súkromné inštitúcie. 

d) Odlev zdrojov a ich vplyv na nerovnováhu takéhoto prostredia

Teória trhového mechanizmu, ktorú sa ¾uïom podarilo vytvoriś už 
pred nieko¾kými storoèiami, hovorí o tom, že trh má schopnosś byś v 
dlhodobej rovnováhe a takto spravodlivo a na základe schopností jed-
notlivcov prerozde¾ovaś zdroje. To znamená, že z dlhodobého h¾adiska 
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nie je možné vytváraś ve¾ké zisky, keïže na tie automaticky reagujú 
iní a konkurenèné prostredie pritlaèí ceny na takú úroveò, aby to 
jednoducho platilo. V oblasti, ktorá zabezpeèuje priestoru prostriedok 
výmeny, však tieto automatické trhové pravidlá nejako zaujímavo 
neplatia. Fakty a spôsoby, ktoré sú spojené s dlhodobým fungovaním 
celého finanèného systému umožòovali jednoducho obrovskú ziskovosś. 

Mnohé krízy sa riešili vojnami. Ve¾mi zaujímavý spôsob bol zvole-
ný v terajšej kríze, keï neschopnosś štátov splácaś dlhy je riešená 
ïalším zadlžovaním iných štátov. Automatická neschopnosś splácaś 
dlhy niektorými subjektmi je dôsledok chýb finanèného systému a ich 
nesplácanie by samozrejme urobilo bankám problémy. Vyhli sa im 
trikom, ktorý sa v praxi odborne nazýva euroval. Urèite si mnohí spo-
mínajú na to, že Slovensku bola snaha nezapojiś sa do neho vyèítaná, 
ako ne¾udská a vyobrazená ako neochota pomôcś iným krajinám. V 
skutoènosti išlo o pomoc bankám a urèite nie nejakým ¾uïom. Išlo o 
nápravu chýb finanèného systému, a to opäś len na úkor ¾udí. 

A keïže veci sa pohýòajú, v úsilí o predåžovanie agónie a fungovania 
dnešného systému sa vymyslel ïalší trik, ktorý má názov Banková 
únia. Spoloèné bankové fondy na záchranu bánk samozrejme nemôžu 
tiež niè vyriešiś, hoci ide o menší krok vpred oproti fatálnemu okrá-
daniu spojenému so samotným eurovalom. Ide iba o chabý pokus 
o plátanie dôsledkov iných problémov a o zakrytie oèí pred tým, že 
sa v skutoènosti niè nerieši.

1.2.7 Peniaze nevznikajúce ako dlh
Tento typ peòazí môže maś rôzne podoby a fungoval u nás po-

èas tzv. socializmu. Prvotné impulzy a idey tohto typu ekonomického 
priestoru vznikli pri h¾adaní alternatívy k nefunkènému kapitalizmu, keïže 
jeho dlhodobé smerovanie a dôsledky na stále väèšie masy ¾udí boli 
už dávno známe. Základnými znakmi bolo centrálne rozhodovanie a 
nevyužívania princípov trhového mechanizmu .
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Ináè povedané o tom, èo, ako, kedy a za ko¾ko sa bude vyrábaś, sa 
rozhodovalo z centra namiesto toho, aby o tom rozhodovali jednotlivci 
na základe svojich preferencií a rozhodnutí. 

Samotný peòažný systém teda neprevádzkovali súkromné osoby a 
nevyužívali túto potrebu spoloènosti na snahu o uspokojovanie svojich 
potrieb a maximalizáciu zisku alebo úžitku. Neboli teda tendencie alebo 
nejaké tlaky, aby táto zložka mala nejaký zásadne deštrukèný vplyv na 
celkovú funkènosś priestoru.

Problémy vtedajšieho ekonomického systému teda spoèívali inde. 

Peniaze však predstavovali nieèo, èo bolo poskytované spoloènými 
organizaènými jednotkami, a nešlo o nejaký dlh voèi niekomu. Boli to 
peniaze nás všetkých.

V minulosti sa vyskytujú mnohé prípady využívania tohto typu 
peòazí aj v kombinácii s trhovým mechanizmom. Išlo iba o krátko-
dobejšie pokusy, ktoré boli v krátkom období opäś nahradené dnes 
zaužívanou formou. Avšak dá sa vravieś o tom, že táto zmena bola 
prakticky stále spojená s ve¾kým rozmachom hospodárstva takéhoto 
priestoru. Dá sa vravieś aj o tom, že sú zaznamenané viaceré pokusy 
o takéto kroky, ktoré však boli dlhodobo vytláèané a odmietané. Dl-
hodobý proces rozvoja dnes fungujúceho ekonomického priestoru u 
nás sa však dá spájaś s funkènosśou peòazí na dlh a ich poskytovaním 
súkromnými subjektmi.

1.3 Kapitalizmus a socializmus
Ve¾mi rád by som urobil nejakú zrozumite¾nú schému, ktorá by 

objasnila princípy týchto dvoch funkèných modelov hospodárstva a 
pomohla urobiś všeobecnejší nadh¾ad nad ich vplyvom na ich reálne 
výsledky a dôsledky. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvòovali a ovplyvòujú 
ich funkènosś, avšak ja by som rád h¾adal v zdrojoch ich výskytu.

Je teda možno trochu diskutabilné takýmto spôsobom zjedno-
dušovaś také pojmy ako sú kapitalizmus a socializmus, ktoré v sebe 
navonok zahàòajú množstvo malièkostí, avšak ja si to predsa len dovolím. 
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Pokúsim sa to práve na základe pojmov, ako je trhový mechanizmus 
a používanie typu peòazí založených alebo nezaložených na dlhu od 
súkromných spoloèností.

Kapitalizmus nám teda predstavuje kombináciu peòazí založe-
ných na dlhu a poskytovaných súkromnými osobami a v rozhodo-
vacom procese pokus o využívanie princípov trhu. Ide o ponechanie 
rozhodnutí na samotné subjekty priestoru snažiace sa o maximalizáciu 
napåòania svojich potrieb. Teda na trh.

Socializmus predstavuje jednoducho kombináciu spoloèných 
peòazí a pokusu o centrálne riadenie procesov. 

1.3.1 Kapitalizmus
Už v samotnom názve je zahrnutý princíp, ktorý je špecifický pre 

fungovanie tohto typu organizácie. Kapitál, ve¾kokapitál, rozhodovanie 
cez kapitálovú závislosś a pod. 

Základným mazivom pre de¾bu práce v tomto priestore je typ 
peòazí, ktoré vznikajú ako dlh a sú poskytované súkromnými sub-
jektmi. Tieto súkromné subjekty sa samozrejme snažia o maxima-
lizovanie a napåòanie svojich potrieb, v podstate o maximalizáciu 
zisku. Nakoniec je to nieèo normálne a samotný princíp súśaživosti 
je pre funkènosś trhového mechanizmu nieèo nevyhnutné a dobré. 
Avšak systémové chyby èi slabá kontrola a transparentnosś vyústili do 
následného profilovania celého systému.

Možnosś vydávaś peniaze súkromníkmi a takto dávaś do obehu 
menu má teda korene nieko¾ko storoèí dozadu a je to zrejme súèasś 
prirodzeného vývoja spoloènosti. To, že každý subjekt chce zvyšovaś 
svoj zisk a zárobok, èasom spôsobilo aj rôzne typy zmien v celkovom 
peòažnom systéme. 

Samotné kroky pri prechode zo zlatého štandardu na systém tzv. 
povinných minimálnych rezerv, alebo v posledných rokoch známy typ 
riešenia dôsledkov nastavenej dlhovej pasce na úkor ¾udí a mnohé iné 
typy krokov z ïalekej minulosti naznaèujú, že aj politické rozhodnutia 
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sú v súlade s potrebami bankového sektora a umožòujú ïalšie 
bohatnutie súkromným subjektom poskytujúcim peniaze ako dlh.

Èi už sú tieto rozhodnutia nejako ovplyvòované zvyšujúcim sa vply-
vom týchto súkromných osôb alebo nie, aké typy tlakov spôsobovali v 
minulosti nemožnosś zaviesś vlastnú menu, to už nie je asi ve¾mi dôležité. 
Každopádne, poskytnuté príležitosti vyvolávali následné kroky a dá sa 
povedaś, že zrejme obyèajná snaha o maximalizáciu zisku v kombinácii 
s takýmito možnosśami vyústila do situácie, ktorá sa v dnešnej dobe dá 
sledovaś v priamom prenose. 

¼udia na vrchole tejto finanènej pyramídy dlhodobo na úkor spo-
loènosti (cez nastavené a pre tento úèel neustále prispôsobované 
pravidlá) doslova nekontrolovate¾ne bohatli.

Samotný princíp fungovania trhového mechanizmu na napåòanie 
toho, èo s¾ubuje, samozrejme potrebuje aj pravidlá na to, aby vôbec 
fungoval. Trhová rovnováha aj prípadné krátkodobé nerovnováhy, kto-
ré by śahali aj ostatných, aby zlepšovali celý proces, potrebuje svoje 
podmienky. Tieto podmienky v rámci kapitalistického systému kvôli 
tomuto defektu splnené nikdy neboli. Ony nejako fungovali a dalo sa 
vidieś progresy, monopolizácia prostredia a v podstate centralizácia 
moci cez kapitálovú závislosś však postupne tieto princípy úplne 
vytláèali a dá sa dnes povedaś, že doviedol priestor do centrálneho 
spôsobu rozhodovania bez nejakých náznakov trhového fungovania. 
Dlhodobo k nièomu inému ani dôjsś nemohlo. 

Ako bude reagovaś na situáciu v trhovom mechanizme murár, ktorý 
vidí, že niekto iný robí prácu lepšie a je v podstate efektívnejší? Bude 
sa, samozrejme, snažiś prispôsobiś, ak chce vôbec prežiś. Musí krá-
èaś s dobou alebo sa vyrovnaś lepším. Možno si veèer nevypije, aby v 
práci podal lepší výkon, alebo si zaobstará lepšie vedro èi kvalitnejšiu 
maltu... Dôležité je, že konkurencia ho bude tlaèiś k zodpovednosti a 
takto sa ¾udia v priestore vzájomne śahajú a v podstate si pomáhajú.

Takéto nieèo platí vlastne pre všetky subjekty dobrého trhového 
mechanizmu. Samozrejme, aplikuje sa to aj pre ve¾ké skupiny ¾udí, 
ktorých spoloèným úsilím by mal byś nejaký výsledok, ktorý dokážu 
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spoloènosti ponúknuś. Pri takýchto väèších kolektívoch sa zrejme 
uplatnia iné spôsoby zlepšovania ich fungovania – v prvom rade 
pôjde o zmeny organizácie a riadenia, ktorý by mal priniesś lepší 
úžitok. Avšak v dobrom trhovom mechanizme sa aj takéto kolektívy a 
teda spôsoby organizácie navzájom śahajú, zlepšujú a pomáhajú si.

Èo však spôsobí situácia, keï niekto v takomto priestore doká-
že rôznymi zaujímavými spôsobmi permanentne bohatnúś na úkor 
ostatných? 

Stane sa vlastne to, že o zdrojoch, ktoré by mali ísś medzi všet-
kých a o používaní, ktorých by mal rozhodovaś samotný trh vytváraný 
stretávaním sa mnohých subjektívnych potrieb a túžob, rozhodujú 
nejakí jedinci èi úzka skupina ¾udí. Takáto skupina vlastne stále oberá 
ostatných o slobodu a berie si právo rozhodovaś o tom, èo nemá 
byś v jej právomoci. 

Takto postupne o tom, èi Jožko murár bude maś prácu, resp. za akú 
odmenu, nerozhoduje nejaké pôsobenie trhu a teda jeho skutoèné 
schopnosti, ale niekto zhora, kto si prostredníctvom takto nastavené-
ho mechanizmu postupne zobral tieto možnosti od mnohých iných. 

Takto sa pomaly, ale isto vytvára pyramída, pri ktorej o tom, èo je 
dobré, správne a ako majú byś veci usporiadané, rozhoduje hierarchická 
štruktúra, ktorej strop tvoria automaticky ¾udia na èele firiem, ktoré 
majú oprávnenie zabezpeèovaś fungovanie maziva potrebného na 
naše fungovanie v spoloène organizovaných priestoroch, teda peòazí. 
¼udia, ktorí systém formovali a prispôsobovali tak, aby o rozhodovacie 
právomoci postupne obrali masy ostatných a dostali ich do svojich rúk. 
¼udia, ktorí zrejme len využívajú príležitosti priestoru a snažia sa sledovaś 
svoje ciele a napåòaś svoje túžby, a zároveò tým, možno aj nevedomky, 
doslova nièia slobodu, trh, ekonomiku èi celú spoloènosś.

Celý vývoj kapitalistického systému je spájaný s faktami bohat-
nutia bohatých na úkor ostatných, monopolizácie odvetví, zvyšovania 
centralistického riadenia a vlastne zvyšovania moci firiem napojených 
na finanèné inštitúcie. 

Kooperativizmus.indd   27Kooperativizmus.indd   27 19.5.2015   14:47:4919.5.2015   14:47:49



STANISLAV JURÈIŠIN: KOOPERATIVIZMUS

28

Možno si mnohí povedia, veï chyba bude asi v tom, že ¾udia nieèo 
také vôbec robia. Že chyba je predsa len v ¾uïoch. To urèite je do istej 
miery pravda, veï èlovek má svoju povahu a prirodzený inštinkt snažiś 
sa o prežitie alebo napåòanie potrieb. Takéto príležitosti a možnosti 
teda vytvárajú aj následné reakcie a správanie. V iných èastiach sa 
budem snažiś ukázaś, že takéto veci je bezproblémovo možné od-
strániś a zabezpeèiś mazivo èi iné pravidlá na úplne iných princípoch.

Kapitalistický systém má v sebe zabudované také defekty, že 
nemá ani najmenšiu šancu poskytnúś prirodzený a slobodný vývoj 
celej spoloènosti. Jeho výsledky sú zjavné a nedostatky sa dlhodobo 
potvrdzujú. 

Celkovo to funguje presne tak, ako keï štát oberá subjekty 
o zdroje prostredníctvom zvyšovania daní a následne sa ich snaží 
centrálne prerozde¾ovaś. Rozhodnutia sú teda na niekom inom ako 
na ¾uïoch, ich subjektívnych pocitoch a následných krokoch. Je to v 
podstate založené na tom istom princípe a vytvára to teda pyramídovú 
rozhodovaciu hierarchiu, kde sa ¾udia v snahe o prežitie musia namiesto 
ponúknutia nieèoho, èo osloví a pomôže ostatným, usilovaś o získava-
nie zdrojov a priazne z vyšších poschodí tejto pyramídovej hierarchie. 

Rozdiel medzi štátom a princípmi dnes fungujúceho ekonomického 
systému je v tom, že v rámci neho ide o dlhodobo vytvorenú a formovanú 
absolútnu moc, kým štát má v sebe aspoò nejaké demokratické princípy. 

Pri zamyslení sa nad faktorom absolútnej moci, prebraním skú-
seností z minulosti, je asi jasné, na aké nebezpeèenstvá mierim a èo 
mám na mysli. Analógia so štátom a prípadným nekontrolovate¾ným 
zvyšovaním daní a ich centrálnym rozde¾ovaním spojeným s aj dnes 
vidite¾nými sprievodnými javmi mi však príde najrozumnejšia a naj-
jednoduchšie pochopite¾ná pri približovaní celého kapitalistického 
mechanizmu.

Èasom sa v rámci tohto systému vyskytujú stále väèšie dôvody 
na zvyšovanie štátnych zásahov a regulácií. Postupne to generuje 
nové a nové teórie aj v rámci tohto systému, ktoré zdôrazòujú 
nevyhnutnosti regulácií v èasoch krízy a zvyšovania ich vplyvu pro-
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stredníctvom rozde¾ovania zdrojov cez štátne inštitúcie. Tieto trendy 
sú vlastne tiež len akýmsi logickým vyústením nefunkènosti tohto 
modelu a nevyhnutnosti nastania kríz a neustáleho zhoršovania situácie 
stále väèších más ¾udí. 

Zaujímavosśou však je, akým spôsobom sa dokázali takéto, ale 
aj rôzne iné teórie presadzovaś a doslova dostávaś do pozornosti cez 
rôzne knihy, publikácie èi doslova nastavené marketingové nástroje, 
prièom teórie poukazujúce na podstatu problému spájané práve s 
peniazmi fungujúcimi ako dlh voèi súkromným subjektom si cestu 
na denné svetlo nájsś dlhodobo nedokázali. Toto je tiež ve¾mi zaují-
mavý dôsledok celého mechanizmu, ktorý funguje v rámci tohto typu 
ekonomického modelu alebo priestoru. 

Obrázok è. 8: Vplyv defektov systému na možnosti informovanosti verejnosti

Rozhodnutia teda nerobia ¾udia a nevytvárajú sa prostredníctvom 
trhu, ale rozhodovacie právomoci sú im permanentne brané a robia 
ich vyššie poschodia takto sformovanej hierarchie.

Kapitalizmus je teda centrálne a diktatúrne riadenie prostred-
níctvom pyramídy, kde na èele sú ¾udia držiaci a manipulujúci celý 
spôsob dodávania maziva nevyhnutného pre de¾bu práce, teda peòazí.

Dlhodobou súèasśou fungovania tohto systému sú teda aj spomí-
nané krízy. Tie prichádzajú po urèitých intervaloch a sú vzh¾adom na 
nemožnosś nastania nejakých makroekonomických rovnováh absolútne 
nevyhnutnou súèasśou tohto fungovania ekonomiky. Riešili a riešia sa 
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rôznymi spôsobmi, eliminácia ich výskytu je však v rámci tohto mecha-
nizmu v podstate nemožná. 

Obrázok è. 9: Fungovanie a dôsledky kapitalizmu

1.3.2 Socializmus
Aj tento model ekonomického priestoru môžeme jednoducho 

charakterizovaś už pod¾a jeho názvu. Sociálny, spoloèný èi sociálne 
orientovaný.

Zárodky vzniku tohto ekonomického priestoru, ktorý bol apliko-
vaný v našich krajinách, sa spájajú s urèitými snahami o nachádzanie 
alternatívy ku kapitalizmu. 

Urèité dôležité myšlienky z teórii, z ktorých sa vychádzalo, boli v 
socialistickej realite zjavne obchádzané. Kapitalistická realita už v po-
lovici 19. storoèia prinášala dôsledky, ktoré vplývali na formovanie sa 
prvotných socialistických myšlienok, èiže monopolizáciu a vytváranie 
centralisticky riadených organizácií napojených na finanèný sektor. Tie 
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postupne preberali odvetvia a rozhodovacie právomocí v spoloènosti, 
èoho dôsledok bola stále horšia situácia a znižovanie slobody más ¾udí 
alebo jednoducho prostredie založené na vydieraní ¾udí. 

Riešenie spoloèného vlastníctva a centrálne organizovaného 
spôsobu rozdelenia dôchodkov vyzeralo ako dobré alternatívne 
riešenie k fatálnym dôsledkom spomínanej situácie. 

Tento spôsob organizovania ekonomického priestoru bol aplikova-
ný hlavne v slovanských krajinách, dnes ich poznáme aj pod pojmom 
krajiny bývalého východného bloku. Sú rôzne verzie, ktoré vysvet¾ujú 
príèinu faktu, že bol vôbec vyskúšaný. Tie však vo svojej podstate dô-
ležité nie sú. Dôležité sú asi fakty, ktoré sprevádzali jeho funkènosś èi 
nefunkènosś a ja sa budem viac zameriavaś na ne.

Išlo doslova o centralistický spôsob rozhodovania o tom, èo, ako 
a kedy sa bude vyrábaś a ako sa budú výsledky práce rozde¾ovaś. 
Prinieslo to síce väèšie istoty pre všetkých a prakticky všetkým zák-
ladné potreby pre život z materiálneho h¾adiska, èo bol ve¾ký pokrok 
oproti kapitalistickému systému, avšak aj svoje nedostatky. Fakt, že 
mechanizmus fungovania trhu (jeho zákonitosti) bol absolútne vytlaèený 
a aj oficiálnou cestou považovaný za nefunkèný, spôsobil èasom ve¾ké 
deformácie spojené s demotiváciou a zákonitým rozkladom takého-
to priestoru. K tomu sa dá hovoriś o politickej diktatúre s tiež vopred 
urèenými lídrami, ktorí boli nasadzovaní prostredníctvom vytvoreného 
politického systému, èo tiež èasom prinášalo zákonité dôsledky 
spojené s problematikou absolútnej moci a diktatúry. Systém sa stal 
èasom zvnútra prehnitý a nemal v sebe zabudované stabilizátory, 
ktoré by ho mohli z dlhodobejšieho h¾adiska poháòaś prirodzene vpred. 
Teda slobodu a motiváciu.

Samotná schopnosś materiálneho zabezpeèenia všetkých sa 
však dá považovaś za ve¾ký krok vpred oproti kapitalizmu, ktorý tieto 
veci v sebe na základe prirodzených zákonitostí v oblasti správania sa 
¾udí a fatálnym defektom v peòažnom systéme nikdy nemal. Èlovek 
a spoloènosś však na slobodný a prirodzený vývoj potrebuje aj 
slobodné a prirodzené prostredie, kde sa budú jednotlivé èlánky 
navzájom śahaś.
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Obrázok è. 10: Fungovanie a dôsledky socializmu

O socializme sa však tiež dá hovoriś ako o prirodzenom pokuse a 
súèasti prirodzeného vývoja spoloènosti, ktorý vyplynul zo situácie a 
dopadol tak, ako na základe jeho chýb aj dopadnúś musel.

1.4 Spôsoby organizácie výrobného procesu; 
priemyselná revolúcia

Skúsme si daś najjednoduchšiu otázku spojenú s celkovou prob-
lematikou a zmyslom vednej disciplíny – ekonómie. V èom je vôbec jej 
podstata? Azda nebudem vyzeraś hlúpo, ak si sám na òu odpoviem. 
Podstatou je predsa èo najjednoduchšie a najefektívnejšie vyrobiś 
to, èo k životu potrebujeme, a následne sa o to podeliś.

Nepochybne najlepším a myslím, že z dlhodobého h¾adiska jedi-
ným možným a spravodlivým spôsobom je uplatòovanie trhového 
mechanizmu. Socializmus ukázal, že jeho elimináciou dlhodobo k 
dobrým výsledkom nedôjdeme, aj keï snahy o nápravu kapitalistických 
dôsledkov boli ve¾mi prospešné a priniesli aj obrovské množstvo pozitív 
pre rozvoj celej spoloènosti.

Funkènosś trhového mechanizmu bolo jednoduché sledovaś 
pred nástupom priemyselnej revolúcie, keï celý výrobný proces fun-
goval prostredníctvom individuálnej produkcie, prípadne malovýroby. 
Jednotlivé subjekty takéhoto priestoru sa jednoducho snažia prispô-
sobovaś potrebám okolia, èo je podnetom k zlepšovaniu. Vtedy vznikli 
aj prvé ekonomické teórie objasòujúce funkènosś tohto mechanizmu, 
ako som spomínal v úvode.
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Samotný nástup priemyselnej revolúcie zaèal v období, keï sa 
už vo väèšej miere urèité skupiny pokúšali vytváraś podmienky pre 
využívanie príležitosti dodávania výmenného prostriedku do priestoru 
a snažili sa o vytvorenie èo najlepších podmienok pre monopolizovanie 
a centralizovanie tohto odvetvia. O týchto trendoch som už písal, išlo 
napríklad o obdobie implementácie centrálneho bankovníctva vo vte-
dajšej podobe. Takto si malé skupiny vytvárali a združovali vo svojich 
rukách stále väèšie prostriedky, resp. kapitál. Vznikal faktor držania 
tzv. ve¾kokapitálu v rukách malého poètu ¾udí. 

To je bezpochyby ve¾mi dôležitý faktor pri formovaní spôsobu 
organizácie väèších kolektívov, resp. presadzovaní ve¾kovýroby. 
Samozrejme, tento faktor z každého poh¾adu predstavoval obrovskú 
devízu, keïže maś vlastné prostriedky je nieèo iné, ako musieś si ich 
napríklad požièaś. 

Urèite sa nedá vravieś o tom, že neboli normálne podnikate¾ské 
možnosti. Výroba vo väèšom sa mnohokrát formovala z malých podni-
kov a bola spájaná s prirodzenou snahou o zlepšovanie. Resp. dobrý 
podnikate¾ský zámer mohol byś aj pri pôžièke odmenený úspechom. 
Chcem tým naznaèiś, ako vznik tzv. ve¾kokapitálu vplýval na formovanie 
sa vtedajšieho prostredia, v ktorom sa rozvíjala a stále rozvíja monopoli-
zácia, ktorú môžeme dnes oznaèiś aj za akúsi korporatívnu globalizáciu.

Zdroje sa nejakým spôsobom od spoloènosti śahali a dostávali 
do rúk malej skupiny ¾udí, ktorí automaticky zaèali maś ve¾ký a mož-
no povedaś aj podstatný vplyv na spôsob formovania sa celkového 
výrobného priestoru vzh¾adom na potreby doby. Vznikli typy organi-
zácií, ktoré sa vyznaèovali jedným alebo malým poètom vlastníkov 
a trendy na pyramídové usporiadanie takýchto typov organizácií. 
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Obrázok è. 11: Organizaèná štruktúra a spôsob riadenia kapitalistickej firmy

Na jednej strane to možno do istej miery prinieslo jednoduchšiu 
cestu k nevyhnutnému spájaniu ¾udí a vytvoreniu podmienok pre 
ve¾kovýrobu minimálne z èasového h¾adiska, avšak bezpochyby nie 
v súlade s nejakými princípmi trhu, slobody a pod. 

Princípy trhového mechanizmu boli teda s nástupom priemyselnej 
revolúcie a centralizáciou vplyvu ¾udí na proces a formovanie vydávania 
meny postupne stále viac vytláèané. 

Centrálne riadenie spájané s absolútnou mocou nikdy úspešné 
nebolo a zrejme sa dá takmer s istotou predpokladaś, že ani nikdy 
dlhodobo úspešné nebude. Obrovské zdroje vytváraného ve¾koka-
pitálu cez vydávanie meny pomáhali a asi aj dnes pomáhajú rozvíjaś 
monopolizáciu prostredia v každej sfére, aj keï je vidieś už ve¾kú snahu 
aspoò o umelú elimináciu týchto sprievodných javov dnešného systému. 
Konkurenèné výhody však prinášajú predpoklady na odstraòovanie 
konkurencie a neustále zvyšovanie ziskov ve¾kých korporácií. Prakticky 
všade na svete, kde dnes funguje tento spôsob organizácie priestoru, 
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sú trendy pohlcovania malých ve¾kými, a to v každej sfére, nie len v 
oblastiach, kde ve¾kovýroba pomáha k znižovaniu nákladov a vytvára 
takúto výhodu. Toto je v podstate dôsledok neustáleho odlevu zdrojov 
do horných poschodí vytvorenej rozhodovacej pyramídovej hierarchie. 
Tie najnižšie èlánky automaticky prichádzajú o svoje zdroje ako prvé. 

Dnes je toto riadenie alebo vlastnícke vzśahy èasto prepojené cez 
tzv. akciové trhy, keï môže byś navonok množstvo vlastníkov. V takýchto 
prípadoch èasto dochádza doslova ku kolízií záujmov ¾udí zodpovedných 
za riadenie a akcionárov. V koneènom dôsledku takýto typ riadenia má 
svoje obrovské nedostatky vo flexibilite èi skutoènej zodpovednosti 
riadiacich pracovníkov, ktorí sú dosadzovaní rôznymi spôsobmi. Èo je 
však dôležité, tiež iba zhora. Toto je azda ten najzložitejší typ centrál-
neho riadenia organizácie.

Tento princíp fungovania bol teda vynikajúcou živnou pôdou 
pre formovanie centralisticky riadených organizácií s malým poètom 
vlastníkov a organizovanie ve¾kovýroby v takomto smere. Prináša však 
aj mnohé iné zaujímavé negatíva. Fakt, že jednotlivci majú takýmto 
spôsobom možnosś vo ve¾kej miere zvyšovaś svoju ziskovosś, ide ruka 
v ruke aj so zvyšovaním podnetov na korupciu a byrokraciu. Vlastne 
tak na princípoch, na ktorých funguje finanèný systém a jeho vývoj, 
funguje aj celá spoloènosś.

Organizácia väèších kolektívov alebo ve¾kovýroby bola v socializme 
robená podobne centrálnym riadením, avšak prvotný rozhodovací 
proces bol podriadený politickému centru. Dnes sa dá navonok 
vravieś o tom, že ho má na starosti samotný vlastník, aj keï je otázne, 
do akej miery musí rešpektovaś vyššie hierarchie v pyramíde, ak chce 
prežiś a obstáś. Avšak tiež išlo o centrálne riadenie s tým, že o tom, èo 
a ako sa vyrobí, a o spôsobe rozde¾ovania spoloèného produktu sa 
rozhodovalo zo spomínanej politickej centrály. 

Tieto spoloènosti boli z dlhodobého h¾adiska poznaèené urèitou 
formou neefektivity a demotivaèného prostredia. Jednoducho na to, 
aby nieèo prirodzene fungovalo, je skutoène potrebné aj prirodzené a 
slobodné prostredie. To v rámci funkènosti socialistických, avšak ani 
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kapitalistických firiem nebolo nikdy vytvorené a neprirodzené a umelo 
vytvárané hierarchické štruktúry, v koneènom dôsledku zasahujúce v 
podstate akúko¾vek spoloèenskú èinnosś, nevytvárali živnú pôdu pre 
rovnovážny ekonomický a spoloèenský rast.

Obrázok è. 12: Organizaèná štruktúra a spôsob riadenia socialistickej firmy

1.5 Demokracia a sloboda
Sú to pojmy, ktoré zrejme spolu nejako súvisia a sú bezpochyby 

prepojené. Samozrejme, s vývojom ¾udstva a civilizácie sú spojené 
snahy o vytváranie podmienok pre èo najlepšie medzi¾udské fungo-
vanie. Obrovské aktivity za mier, rešpekt èi vzájomnú úctu dnes cítiś z 
mnohých strán. Dá sa hovoriś, že ¾udia pomaly nachádzajú spôsoby 
zabezpeèovania a vôbec identifikácie zdrojov problémov. 

Pokrok bolo vidno zatia¾ hlavne v politickej oblasti. Každé zria-
denie spájané s absolútnou mocou èasto ukazovalo svoje nedostatky 
a nebezpeèenstvá, ktoré sú zdokumentované mnohými spôsobmi, 
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a to hlavne z obdobia feudalizmu. Už len prechod na tzv. republiku 
bol ve¾kým krokom k napåòaniu snáh o zabezpeèenie vecí, ktoré som 
spomínal vyššie.

Avšak aj v rámci republikového zriadenia môžeme vidieś pokrok v 
snahe o definovanie princípov demokracie. Je to spôsob vytvárania 
štátnych aparátov, ktoré sú na istý èas zodpovedné za chod a riadenie 
štátnych záležitostí, a to na základe tzv. slobodných volieb. ¼udia si 
svojich zástupcov jednoducho volia a takýmto spôsobom majú mož-
nosś spolurozhodovaś o smerovaní a urèovaní spoloèných priorít.

Dá sa povedaś, že v oblasti vytvárania slobodného prostredia 
je princíp a význam samotného pojmu demokracia azda najväèším 
objavom. Je založený na spájaní individuálnych rozhodnutí do jedného 
celku. Vo svojej podstate sa úplne stotožòuje s princípmi fungovania 
trhového mechanizmu. Individuálne rozhodnutia dajú veciam nejaký 
spoloèný výsledok, ktorý by mal predstavovaś vô¾u ¾udu. Podobne 
ako trhový mechanizmus aj demokracia v sebe zahàòa dôležitý aspekt 
– konkurenciu. ¼udia si môžu vyberaś z rôznych kandidátov a èasom 
svoje rozhodnutia meniś a takýmto spôsobom samozrejme tlaèiś na 
zlepšovanie celého mechanizmu. Teda v tomto prípade z dlhodobého 
h¾adiska tlaèiś k rozhodnutiam, ktoré budú v záujme väèšej èasti ¾udí.

Je to ve¾mi zaujímavé, avšak demokratické princípy a hodnoty 
sa šíria a rozvíjajú ruka v ruke so stále väèším potláèaním princípov 
demokracie v hospodárskej oblasti. Trhový mechanizmus je v podstate 
nefunkèný a to, o èom by mali v normálnych podmienkach rozhodovaś 
masy ¾udí prostredníctvom rozhodovania sa o alokácií zdrojov, je stále 
viac a viac v právomoci špièiek pyramídy, o ktorej som už písal.

1.6 Zhrnutie
Na záver tejto kapitoly, v ktorej som chcel ukázaś princípy fungo-

vania kapitalistického a socialistického zriadenia, by som pre lepšiu 
predstavivosś zhrnul závery do nasledujúcej tabu¾ky.
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            Základné aspekty 

Typ ek. priestoru
Typ peòazí Trhové princípy

Kapitalistický ek. priestor
Peniaze ako dlh 
voèi súkromným 
firmám

Snaha 
o využívanie 
trhových princípov

Socialistický ek. priestor
Vlastné bezúroèné 
peniaze

Snaha o centrálne 
riadenie 
a nevyužívanie 
trhových princípov

Tabu¾ka è. 1: Základné aspekty formujúce kapitalistický a socialistický eko-
nomický priestor

Oba typy ekonomických priestorov sa jednoznaène ukazujú 
ako neschopné samovývoja a fungovania v prospech celej spoloè-
nosti. Z oboch sa, aj keï rôznym spôsobom, stal typ medzi¾udského 
fungovania založený na riadení a rozhodovaní z centra alebo na 
urèitej forme diktatúry. 

Bohužia¾ oba teda mali a majú svoje chyby. Z kapitalistického 
sa stala nekompromisná pyramídová hra s významným vplyvom 
ve¾kokapitálu, ktorý využíva možnosś ovládaś vydávanie meny a ná-
sledne prispôsobuje podmienky pre zvyšovanie významu takéhoto 
typu centrálneho riadenia. Socialistický vlastne neprežil kvôli tej istej 
chybe spojenej s absolútnou mocou a snahou o úplnú centralizáciu 
riadenia hospodárskych procesov bez využívania akýchko¾vek princípov 
trhového mechanizmu. 

Základné chyby oboch typov priestoru sú v podstate ¾ahko iden-
tifikovate¾né. V kapitalistickom sú to peniaze fungujúce ako dlh 
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voèi súkromným osobám a vsocializme úplné odmietanie trhového 
mechanizmu. 
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2. KOOPERATIVIZMUS
Tak ako pri skôr opisovaných priestoroch sa vnútorná povaha ko-

operativizmu dá vyèítaś zo samotného názvu: kooperácia, spolupráca, 
h¾adanie foriem spolupráce a rešpektu. 

V predchádzajúcom texte som sa pokúšal opisovaś základné 
problémy, ktoré obe nám známe ekonomické priestory dostali do 
nemožnosti dlhodobého fungovania. 

Na úvod tohto výkladu skúsim doplniś tabu¾ku, ktorú som uviedol 
v predchádzajúcej kapitole, o ïalšiu kolónku a pokúsim sa naèrtnúś, 
v èom spoèíva záruka dlhodobého úspechu navrhovaného systému.

              Základné aspekty 

Typ ek.priestoru
Typ peòazí Trhové princípy

Kapitalistický ek. priestor
Peniaze ako dlh 
voèi súkromným 
firmám

Snaha o využívanie 
trhových princípov

Socialistický ek. priestor
Vlastné bezúroèné 
peniaze

Snaha o centrálne 
riadenie 
a nevyužívanie 
trhových princípov

Kooperativistický ek. 
priestor

Vlastné bezúroèné 
peniaze

Snaha o využívanie 
trhových princípov

Tabu¾ka è. 2: Riešenie pre vytvorenie dlhodobo efektívneho a funkèného 
ekonomického priestoru
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Toto je celý základ riešenia, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme 
dokázali vytvoriś poctivý a dlhodobo funkèný ekonomický priestor, 
ktorý by mal v sebe zabudované princípy motivácie a súśaživosti a 
zároveò by eliminoval príležitosti na zneužitie a využitie procesu vydávania 
meny na vytváranie centrálneho ekonomického riadenia.

Riešenie vyzerá teda úplne jednoducho a vlastne je aj dosś logic-
ké. V nasledujúcom texte by som chcel ukázaś spôsob, akým sa obe 
tieto veci dajú zabezpeèiś v dnešnej dobe pri nevyhnutnosti potreby 
vytvárania ve¾kých kolektívov na zabezpeèovanie výrobného procesu a 
presadzovaní princípov ich spájania na demokratickom a motivaènom 
základe bez použitia centralistických politických alebo ve¾kokapitálo-
vých stimulov.

2.1 Peòažný systém v kooperativistickom 
ekonomickom priestore

Poïme ešte raz k podstate existencie peòazí ako takých. Nájdem 
asi málo odporcov v tom, že zabezpeèujú de¾bu práce a teda ide o 
prostriedok na uskutoèòovanie vzájomnej výmeny tovarov a služieb. 

Peniaze teda potrebujeme. Musíme ich nejakým spôsobom za-
bezpeèiś, aby to tu celé mohlo nejako fungovaś. Fungovanie peòazí na 
dlh je z tohto poh¾adu prinajmenšom èudné a o tom, aké príležitosti 
a následné dôsledky na celý priestor tento faktor prinášal, asi písaś 
ïalej nemusím.

2.1.1 Vývoj novonavrhovaného spôsobu fungovania 
peòažného systému.

O probléme kapitalistického systému sa dlhodobo vie a jeho 
podstata je už mnoho desaśroèí, možno aj storoèí presne a trefne 
definovaná. Kombinácia ¾udského správania so spomínanými príle-
žitosśami však spôsobuje jeho zamlèiavanie a neustále odsúvanie na 
druhú ko¾aj. Vzh¾adom na povahu tohto ekonomického priestoru to 
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automaticky spôsobuje len prehlbovanie pyramídového otrockého 
mechanizmu a deformácií. Nakoniec samotná situácia neexistencie 
internetu a možností vplývania na informovanosś cez kontrolu mediál-
neho spravodajstva alebo akýchko¾vek informaèných kanálov, ktoré 
prichádzajú ruka v ruke s dôsledkami existencie spomínaného typu 
peòazí a vytvárania špekulaèného ve¾kokapitálu, trochu naznaèujú, 
preèo sa to vyvíjalo takýmto smerom. 

V tejto publikácii èerpám z práce Josepha Hubera (profesor hospo-
dárskej sociológie na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbetgu) a 
Jamesa Robertsona (bývalý riadite¾ výskumného inštitútu britských bánk 
a politický poradca), ktorú zverejnili v knihe Tvorba nových peòazí; 
Peòažná reforma pre informaèný vek, 2000. Návrh je teda prispô-
sobený digitálnemu veku a existencii digitálnych peòazí a založený 
prakticky na princípe spoloèného dodávania peòazí do systému vo forme 
„daru“ alebo nenávratného „grantu“ – tak ako mnohokrát v minulosti, 
ibaže v súlade s dnešnými špecifickými potrebami a azda na základe 
väèších skúseností podložených faktami a lepšou prepracovanosśou.

Dnes má tento model vzniku a fungovania ve¾ké množstvo zástancov, 
ktorí patria do kruhov bývalých vysokých bankárov alebo ¾udí aktívne 
fungujúcich v rôznych oblastiach ekonómie.

2.1.2 Kapitalistický spôsob vzniku peòazí
Dnes fungujúci peòažný systém vytvára peniaze do ekonomiky 

pomocou existencie bankového systému, ktorý má 2 typy inštitúcií:

 – centrálna banka,

 – jednotlivé banky v systéme.

Obrázok è. 13 znázoròuje toky, ktorými musia peniaze v tomto 
systéme postupovaś, aby z nich bol nejaký celospoloèenský úžitok. 
Centrálna banka vytvorí nejaké peniaze a následne ich poskytne banke 
v systéme (zelená šípka) ako dlh za nejaký úrok. Banka má na základe 
pôsobenia mechanizmu tzv. povinných minimálnych rezerv možnosś 
dodávaś subjektom v ekonomickom priestore peniaze, ktorých je v 
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koneènom dôsledku nieko¾konásobne viac ako tých, ktoré prijala od 
centrálnej banky (modrá šípka). Tie idú do systému ako dlh a vracajú 
sa banke aj s úrokom (oranžová šípka). Èervená šípka znázoròuje fakt, 
že aj banky platia centrálnej banke úroky za požièané peniaze. 

Obrázok è. 13: Spôsob vzniku peòazí v kapitalistickom modele

2.1.3 Kooperativistický peòažný systém
Obrázok è. 14 zobrazuje fungovanie peòažného systému navrho-

vaného spomínanou skupinou aktivistov. Zdá sa to možno neuverite¾né 
a jeho jednoduchosś až hlúpa, avšak používanie zdravého rozumu je 
niekedy spojené aj s h¾adaním jednoduchosti. Možno aj citovaś staré 
známe porekadlo, že v jednoduchosti je krása. Všetko, èo je potrebné 
urobiś pre dlhodobú funkènosś ekonomického priestoru z poh¾adu 
problematiky peòažného systému, je daś do systému peniaze a v 
prípade potreby dodaś ïalšie. 

Kým do kapitalistického systému sú peniaze dodávané prostred-
níctvom bankového systému zloženého z dvoch typov inštitúcií a na 
základe tzv. systému povinných minimálnych rezerv, fungovanie koope-
rativistického peòažného systému zabezpeèuje len jedna inštitúcia. Je 
to Centrálna banka, ktorá dodá peniaze nie ako dlh s nevyhnutnosśou 
vrátenia, ale doslova ich daruje (znázornené prostredníctvom zelenej 
šípky) množstvu subjektov ekonomického priestoru. 

Banka Banka Banka Banka 

Centrálna 
banka 
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Obrázok è. 14: Spôsob vzniku peòazí v kooperativistickom modele

Centrálna banka je teda jediný výrobca nevyhnutného maziva. Avšak 
aj v tomto prípade môžeme celkový bankový systém rozdeliś na dve èasti:

 – centrálnu banku

 – jednotlivé banky v systéme

Banky v systéme však na rozdiel od kapitalistického modelu 
nie sú zainteresované do výroby nových peòazí, ale ich jedinou úlo-
hou zostáva alokaèná funkcia. To znamená zabezpeèenie funkènosti 
celého mechanizmu v praxi. Plnia vlastne tie isté funkcie ako dnešné 
banky, ale okrem výrobnej.

Nasledujúci obrázok znázoròujúci toky peòazí pri ich vzniku do 
systému:

 

Ekonomický 
priestor zložený 

z množstva 
subjektov 

 

Centrálna banka 
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Obrázok è. 15: Toky peòazí v mechanizme ich vzniku v kapitalistickom a koo-
perativistickom modely

2.1.4 Centrálna banka
Centrálna banka predstavuje štátnu inštitúciu. Spomínaní tvorco-

via tohto modelu zdôrazòujú potrebu zabezpeèenia urèitej nezávislosti 
od vlády a jej rozhodnutí. Jej základnou úlohou má byś sledovanie a 
dosahovanie menovej stability. To v praxi jednoducho znamená, že jej 
snahou má byś dodávaś do systému to¾ko peòazí, aby sa udržala cenová 
stabilita (obr. è. 3). Nevyhnutnosś nezávislosti od rozhodnutí vlády ide 
ruka v ruke s princípmi a zákonitosśami ¾udského správania. Každá vláda 
sa snaží o napåòanie svojich s¾ubov voèi volièom, k èomu potrebuje maś 
èo najviac prostriedkov, èo môže vyvolaś tlaky na zvyšovanie množstva 
peòazí. Presne ten istý princíp motivuje subjekty, aby využívali možnosti 
na zvyšovanie ziskov, resp. prispôsobovali si pravidlá a realizovali kroky, 
ktoré budú smerovaś k napåòaniu tohto cie¾a, ako sa to stalo v peòažnom 
systéme kapitalistického priestoru.

Je teda nevyhnutné urobiś opatrenia na elimináciu využívania 
takýchto možností na nejaké osobné záujmy, v tomto prípade na zís-
kavanie tzv. politického kapitálu.

Aby som to teda zhrnul. Centrálna banka je štátna inštitúcia a 
jej rozhodnutia nepodliehajú priamemu vplyvu vlády.
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2.1.5 Funkcie centrálnej banky
Funkcie centrálnej banky by sme mohli zhrnúś do dvoch základ-

ných bodov:

 – výroba a koordinácia množstva peòazí v systéme,
 – kontrola a koordinácia funkènosti a bezpeènosti celého banko-

vého systému.

2.1.6 Výroba a koordinácia množstva 
peòazí v systéme

Ide o základnú a najdôležitejšiu funkciu centrálnej banky. Na 
základe makroekonomických ukazovate¾ov a výsledkov rozhoduje o 
tom, ko¾ko nových peòazí do celkového peòažného systému dodá. 

Tieto peniaze putujú do systému doslova ako dar, keïže nepred-
stavujú dlh voèi nikomu. Celý tento mechanizmus sa zabezpeèí tak, 
že novovytvorené peniaze idú priamo do štátneho rozpoètu a teda 
vlastne všetkým rovnako.

Mechanizmus tvorby peòazí je teda úplne jednoduchý proces 
a je to tá najdôležitejšia vec, ktorá je nevyhnutná na zabezpeèenie 
nejakej dlhodobej funkènosti ekonomického priestoru. 

Obrázok è. 16: Proces tvorby nových peòazí v kooperativistickom modely

Teda spôsob vzniku peòazí by sme mali zvládnutý. Naïalej je však 
nevyhnutné zabezpeèiś funkènosś takéhoto modelu peòažného systému 
v praxi a o tom bude zase nasledujúci text.

Rozhodnutie 
Centrálnej banky o 

emisii nových peňazí 
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makroekonomických 
ukazovateľov

Pripísanie týchto 
peňazí na účet štátu
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štátnych výdavkov
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2.1.7 Kontrola a koordinácia funkènosti a bezpeènosti 
celého bankového systému

Žijeme v dobe informaèných technológií, ktoré so sebou bez-
pochyby priniesli obrovské množstvo pozitív a prinášajú možností na 
zjednodušovanie nášho života. Ich vplyv sa výraznou mierou podpísal 
aj na vývoji a vzh¾ade momentálneho peòažného systému. Fyzické pe-
niaze, ktoré predstavovali buï mince, alebo papierové potvrdenky, 
do ve¾kej miery vystriedali tzv. digitálne. Sú to peniaze, ktoré existujú 
len v tzv. poèítaèových programoch. Takisto fyzické spôsoby platby 
priamo mincami alebo bankovkami vystriedali digitálne. 

Na jednej strane to prináša množstvo zjednodušení. Je pre nás 
všeobecne ove¾a jednoduchšie platiś kartou alebo prostredníctvom 
internetu ako fyzickými peniazmi. 

Avšak prináša to so sebou aj urèité negatíva. Prvým je netranspa-
rentnejší model a pri spomínanom systéme povinných minimálnych 
rezerv aj úplne jednoduchý v podstate nevidite¾ný spôsob vzniku peòazí. 
Druhým je do istej miery bezpeènosś spájaná s fungovaním virtuál-
neho sveta namiesto fyzického. Tomu sa však pomaly nevyhneme a 
nedá sa hovoriś, že by negatíva prevyšovali pozitíva. 

Pri h¾adaní príèin nefunkènosti celého systému je nevyhnutné 
skúmaś, ako peniaze vznikajú, a nie, v akej sú podobe. Teda samotný 
prechod na digitálnu formu peòazí by nemal žiadny efekt na to, èi je 
peòažný systém funkèný alebo nie, èo som už opisoval v prvej kapitole.

Kým niekedy v minulosti bola pri vzniku peòazí nevyhnutná tlaèiareò, 
papier, resp. kov, dnes to teda ide jednoduchšie (obrázok è. 1 a è. 
2). Avšak na druhej strane môže byś riziko falšovania vyššie a kontrola 
funkènosti takéhoto systému o to zložitejšia. 

Pred viac ako storoèím bol vznik americkej centrálnej banky 
oficiálne zdôvodòovaný existenciou kríz a s¾uboval ich elimináciu a 
odstránenie. V skutoènosti išlo v podstate hlavne o vytvorenie mecha-
nizmu na vytváranie neobmedzeného množstva peòazí, ktoré je pri 
peniazoch fungujúcich na dlh v podstate nevyhnutné. 
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Výsledkom teda nebolo odstránenie kríz, ale len odstránenie 
poslednej brzdy, ktorá bránila postupnému a systematickému 
monopolizovaniu a alokácií majetkov z nízkych stupòov hierarchií do 
vyšších, a to nedostatku peòazí. Tento fakt som už spomínal.

V kooperativistickom modele je teda existencia centrálnej banky 
nevyhnutná kvôli výrobnému a rozhodovaciemu procesu v oblasti 
emisie a vzniku nových peòazí a z poh¾adu funkènosti mechanizmu 
vzh¾adom na existenciu digitálnych peòazí aj na kontrolu celého 
finanèného systému. 

Obrázok è. 17: Kontrola fungovania kooperativistického finanèného systému 
z dôvodu existencie digitálnych peòazí

Celý mechanizmus zabezpeèujúci funkènosś kooperativistického 
modelu je podrobne pripravený a navrhnutý spomínanými aktivistami. 
Pre lepšiu predstavu ho zatia¾ len trochu priblížim, keïže podrobnejšie 
sa mu venujem v kapitole 3.

Všetky banky v systéme sú povinné evidovaś svoje úèty aj v 
centrálnej banke. Takto sa vytvára kontrolný mechanizmus (banky 
rozlišujú dva základné typy úètov: vkladové – netermínované a inves-
tièné – termínované) zabezpeèujúci, aby banka nemohla požièiavaś 
žiadne peniaze, ktoré neprijme ako termínovaný vklad. Teda ak si niekto 

                                                          

 

1000$                                            1000$ 
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uloží peniaze na netermínovanom úète (môže ich kedyko¾vek vybraś) v 
banke, banka s nimi nesmie niè robiś a slúži iba ako sejf.

Iba peniaze, ktoré si klienti uložia v banke na nejakú dohodnutú 
dobu, môže použiś na požièiavanie ïalej. Takto sa zabezpeèí praktic-
ky to, aby nevznikali nové peniaze a toèili by sa iba tie existujúce. Pri 
existencii len fyzických peòazí by zrejme nešlo až o tak ve¾ký problém, 
pri digitálnych sú však takéto kontrolné opatrenia doslova nevyhnutné.

Takto sa teda zabezpeèí bezpeènosś a transparentnosś celého 
systému. 

Kontrolná a koordinaèná úloha centrálnej banky teda spoèíva:

 – v kontrole nevytvárania nových peòazí jednotlivými bankami,

 – vo zvýšení bezpeènosti celkového bankového systému z poh¾adu 
rizík virtuálneho sveta.

Kontrola nevytvárania nových peòazí má za cie¾, aby banky ne-
ponúkali úvery z neexistujúcich peòazí (obrázok è. 17). Prebieha 
prostredníctvom kontroly ich fondov, ktoré budú povinné evidovaś v 
centrálnej banke. Tento mechanizmus opisujem v 3. kapitole.

Na úplnú analýzu bezpeènosti z poh¾adu virtuálneho sveta pri 
takýchto formách peòazí sú zrejme potrební IT experti a azda aj hlbšia 
analýza. Avšak aj bez nej sa zrejme dá povedaś, že tieto kontrolné 
mechanizmy vytvoria pôdu pre vysokú bezpeènosś virtuálneho sveta 
peòažného systému. 

Pokia¾ sa však zamyslíme nad najdôležitejšou zložkou, ktorá ur-
èuje bezpeènosś nového modelu a tým je bezpeènosś samotných 
vkladov, nie je pochýb o obrovskom posune v smere k stabilnému, 
stopercentne bezpeènému systému. Viac o tejto problematike ob-
sahuje kapitola 3, ale je asi namieste túto podstatnú vec zdôrazniś.
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2.1.8 Fungovanie jednotlivých bánk 
v novonavrhovanom systéme

Dnes si azda ani nevieme predstaviś, ako by sme fungovali bez 
bánk. Maś k dispozícií sejf, kde by sme si bezpeène uložili svoju 
hotovosś, považujeme za absolútnu nevyhnutnosś. Podobne je to aj 
s potrebou nejakej pôžièky. Vieme, že v prípade nevyhnutnej potreby 
máme k dispozícií miesto, kde by sme si mohli peniaze na nejaký èas 
požièaś. To sú základné bankové funkcie, ktoré vidí bežný èlovek zo 
svojho poh¾adu, a niekto ich zabezpeèovaś musí.

Nasledujúce obrázky znázoròujú rozdiel v postavení jednotlivých 
bánk v kapitalistickom a kooperativistickom modele: 

Obrázok è. 18: Postavenie jednotlivých bánk v kapitalistickom modele

Banka teda na rozdiel od kapitalistického systému nemá absolútne 
výrobnú funkciu peòazí. Jej jedinou úlohou v rámci celého priestoru 
je napåòanie funkcií, ktoré sú z poh¾adu bežných ¾udí v podstate úplne 
identifikovate¾né a vidite¾né. Slúži im na ukladanie svojich peòazí a 
úspor a na ich alokáciu. 
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Obrázok è. 19: Postavenie jednotlivých bánk v kooperativistickom modele

To znamená, že ak si niekto v banke uloží nejaké úspory na nejaký 
èas, tá s nimi môže následne pracovaś a ïalej ich niekomu požièaś. 
Teda s nimi obchoduje. Podobne ako každý obchodník, ktorý nieèo 
kúpi a následne sa snaží predaś za nejakú vyššiu cenu – zvýšenú o 
jeho zisk, teda odmenu za zrealizovanie takéhoto obchodu. 

V prípade banky cenu za kúpu a predaj tohto obchodu predstavujú 
úroky. Peniaze kúpi za nejaký úrok a následne predá za vyšší. V 
praxi to znamená, že úroky za termínované vklady v bankách sú nižšie 
ako úroky za pôžièky.

2.1.9 Základné toky peòazí v rámci kapitalistického 
a kooperativistického modelu

Základné rozdiely v rámci oboch systémov pri vzniku peòazí už 
boli viackrát spomínané. Pre lepšiu predstavivosś by som ich chcel 
ilustrovaś v nasledujúcich schémach.
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Obrázok è. 20: Základný princíp tokov peòazí v rámci kooperativistického 
modelu medzi štátom, bankami a ostatnými subjektmi

Obrázok è. 21: Základný princíp tokov peòazí v rámci kapitalistického modelu 

V rámci kapitalistického modelu peniaze v zásade poskytujú ban-
ky. Prvotné peniaze síce vytvorí štát, avšak ten ich dodá bankám a 
tie potom ekonomickým subjektom. Následne, prostredníctvom už 
viackrát spomínaného multiplikaèného efektu, sa vytvárajú nové pe-
niaze a zabezpeèuje celý kolobeh, na ktorý má slúžiś bankový sektor a 
ktorý je pre nás vidite¾nejší vzh¾adom na praktické potreby. Ide však o 
netransparentný systém, kde v koneènom dôsledku peniaze vytvárajú 
banky. Èo je však dôležité, peniaze idú najprv bankám a tie ich potom 
alokujú subjektom.

Pre kooperativistický model je teda štát tým najzákladnejším a 
jediným èlánkom vzniku peòazí. Tie idú najprv ekonomickým sub-
jektom a tie ich až následne alokujú do bánk a využívajú nám známe 

 

 

 

 

 

 

 

Štát 

Banky Ekonomické 
subjekty 

Kooperativizmus.indd   52Kooperativizmus.indd   52 19.5.2015   14:47:5219.5.2015   14:47:52



53

Kooperativizmus

služby, ktoré plní bankový sektor. Banky ich potom spravujú alebo 
alokujú, a to bez využívania multiplikaèného efektu. 

Ide samozrejme o ten najzákladnejší a možno najzjednodušenejší 
poh¾ad na dnešnú, resp. navrhovanú funkènosś peòažného systému 
èi na základný rozdiel v spôsobe vzniku peòazí, keïže v dnešnej dobe 
pokusov o záchranu kapitalistického systému vznikajú rôzne pokusy 
novými peòažnými injekciami naštartovaś ekonomiku. 

2.1.10 Zhrnutie fungovania kooperativistického 
peòažného systému

Peniaze pri vzniku v rámci kooperativistického modelu nepred-
stavujú dlh voèi nikomu, ale idú do systému ako nenávratný grant 
cez štátny rozpoèet na základe rozhodnutia centrálnej banky. Jed-
notlivé banky v kooperativistickom modele môžu požièaś len existujúce 
peniaze a nemôžu ich doslova vyrábaś. 

Nemožnosś výroby a celkovú bezpeènosś tohto systému pri rizikách 
virtuálneho sveta zabezpeèí koordinácia a kontrola centrálnej banky. 
Výsledkom bude z dlhodobého h¾adiska v podstate stopercentne 
stabilný a ve¾mi bezpeèný bankový systém, ktorého èlenovia budú 
vystavení trhovému prostrediu a teda tlaèení do trhového a zodpo-
vedného správania. 

2.2 Vytváranie kolektívov za úèelom napåòania 
spoloèných cie¾ov

Túto problematiku som rozoberal v prvej èasti tejto knihy, no skúsim 
sa k nej sèasti ešte vrátiś. Od zaèiatku priemyselnej revolúcie v 19. 
storoèí stúpajú aj nároky na výrobný proces v rôznych odvetviach a 
stále vo väèšej miere je zavádzaná ve¾kovýroba. Èo to vlastne znamená? 

Znamená to, že na výrobu mnohých vecí, ktoré ¾udia v súlade s 
dobou a pokrokom dokážu a potrebujú vyrábaś, sa musia spojiś do 
väèších tímov. Samozrejme, s tým súvisí aj nevyhnutnosś priestorov 
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a mnohých iných vecí, ktoré sú na ktorúko¾vek výrobu potrebné. V 
ekonomickej terminológii sa tomu hovorí aj investície.

Túto dobu poznaèili trendy, ktoré sprevádzali dlhodobejšie for-
movaný spôsob vzniku tzv. ve¾kokapitálu. Tento fenomén bol priamym 
alebo nepriamym spôsobom ovplyvòovaný neustále navyšujúcimi sa 
potrebami ve¾kovýroby. 

Toto teda vyformovalo spôsob vytvárania a formovania takýchto 
kolektívov, ktoré by som vo všeobecnosti oznaèil ako kapitalistické 
spoloènosti. Majú zväèša jedného alebo nieko¾ko vlastníkov, ktorí majú 
v rámci spoloènosti príslušné rozhodovacie právomoci – pod¾a miery 
svojho podielu na vlastníctve takejto spoloènosti.

Takéto skutoènosti dnes považujeme za nieèo úplne normálne 
a samozrejmé. Na jednej strane sú pre spoloèný výrobný proces ne-
vyhnutné, avšak bežného èloveka v podstate nezaujíma, aký spôsob 
rozhodovania, riadenia èi fungovania tá ktorá spoloènosś má. Potrebu-
jeme prácu a oni nám ju dajú.

Vo všeobecnosti som chcel naznaèiś, že fakt, že dnes v našom 
priestore fungujú prakticky iba takto centrálne riadené spoloènosti s 
malým poètom ¾udí s absolútnou mocou v rozhodovacích procesoch, 
je výsledok toho, akú formu má náš dnešný systém od svojej podstaty. 

Socialistický priestor túto problematiku vyriešil organizáciami, 
ktoré v rozhodovacích procesoch podliehali priamo politickej cen-
trále. Bol vopred stanovený spôsob urèovania ¾udí do rozhodovacích 
pozícií na základe napríklad vzdelania èi politickej príslušnosti a takisto 
spôsob rozde¾ovania spoloèného produktu. 

Avšak aj v tomto priestore došlo k urèitému spôsobu zorganizovania 
takýchto ve¾kých kolektívov za spoloèným cie¾om. Teda ve¾kokapitál a 
jeho vplyvy bol nahradený nieèím iným. Èo je však podstatné, tiež 
len s prvkami centrálneho riadenia a absolútnej moci.
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2.2.1 Firemné motivaèné prostredie v kapitalistických 
a socialistických firmách

Trochu som priblížil oba typy vytvárania ve¾kých kolektívov za 
urèitým spoloèným úèelom. Oba majú jednu spoloènú vlastnosś a tým 
je centrálne riadenie spojené s prvkami absolútnej moci a diktatúry.

Viem, že takéto veci sa mnohým dnešným fanúšikom kapitalis-
tického systému nepáèia, avšak realita je jednoznaène taká. Vidieś 
kapitalistický systém ako nieèo, èo prináša trhový alebo demokratický 
spôsob fungovania, je v podstate ve¾mi naivné a krátkozraké, aj keï 
oproti socialistickému modelu zahàòa prvok väèších príležitostí a urèitý 
typ motivácie.

Socialistický model fungovania a riadenia firiem bol od svojej 
podstaty založený na demotivaèných princípoch. Vopred urèený 
spôsob rozde¾ovania dôchodku, umelá istota práce majúca možno až 
prvky nútenia a vopred urèený spôsob vytvárania riadiacich orgánov 
musel z dlhodobého poh¾adu prinášaś demotivaèné prostredie. 

Kapitalistické firmy na rozdiel od socialistických majú tento atribút 
v sebe zabudovaný. V záujme každého vlastníka je v snahe o prežitie 
vytváraś èo najlepšie obchodné výsledky. To ho núti robiś všetko pre to, 
aby bol lepší ako okolie. Samozrejme tento aspekt vplýva aj na to, že 
takýto èlovek sa snaží vytvoriś èo najefektívnejšiu organizáciu a využíva 
na to všetky prostriedky, ktoré mu poskytne priestor. 

Kapitalistický odlev zdrojov cez finanèný systém, vytváranie 
ve¾kokapitálu, formovanie celého prostredia na centrálnom riadení 
spolu s centrálne riadenými firmami, totálna devastácia trhových prin-
cípov, vysoká nezamestnanosś, v snahe o prežitie nutnosś získavaś 
zdroje z vyšších poschodí hierarchie, obrovské rozdiely v príjmoch, 
spôsob a forma prístupu k bývaniu, to sú faktory, ktoré vytvárajú ur-
èité prostredie, ktorým sa musia riadiś aj jednotliví vlastníci a ktoré 
je urèujúce pre spôsob, akým fungujú pri snahe o vytváranie zisku a 
prežitie. To ponúka kapitalistický systém a tým núti jednotlivé subjekty k 
urèitej forme správania. Tým sa vytvára motivaèné prostredie tvorené 

Kooperativizmus.indd   55Kooperativizmus.indd   55 19.5.2015   14:47:5219.5.2015   14:47:52



STANISLAV JURÈIŠIN: KOOPERATIVIZMUS

56

motivaènými stimulmi, ktoré sú v koneènom dôsledku založené na 
vydieraní. Avšak bezpochyby ponúka efektívnejšie organizácie, ako 
boli socialistické firmy.

Socialistické firmy boli teda menej efektívne, avšak celý priestor 
ponúkal prostredie, ktoré nebolo tlaèené do vytvárania nieko¾kých 
subjektov so stále väèšou mocou a vytvárania stále väèších más ¾udí 
žijúcich v strachu z prežitia a z materiálneho h¾adiska doslova na prahu 
žobroty s malými predpokladmi na normálny život. Samozrejme mám na 
mysli hospodársku oblasś. Celkový priestor sa kvôli fenoménu absolútnej 
moci a diktatúry v politickej oblasti zvrtol do spoloèensky nestabilného 
a neslobodného prostredia. Robilo sa to teda iným spôsobom ako v 
kapitalizme, ktorý ¾udí oberá o slobodu prostredníctvom zdrojov, majetkov 
èi odlúèením od spoloènosti prostredníctvom vydieracích nástrojov. 

Vyššia efektivita kapitalistických firiem oproti socialistickým 
absolútne neodráža celkový celospoloèenský efekt. Motivaèné 
prvky využívané v kapitalistickom prostredí sú založené na pyramí-
dových hrách a vytváraní strachu o prežitie, kým v socialistickom 
vlastne chýbali.

2.2.2 Kooperatívny spôsob vytvárania a spájania 
kolektívov

Tento spôsob vytvárania väèších kolektívov za úèelom napåòania 
spoloèných cie¾ov je založený na úplne iných princípoch ako kapita-
listické a aj socialistické firemné prostredie.

Kooperatívny spôsob vytvárania kolektívov je charakterizovaný 
týmito základnými vlastnosśami:

 – organizácia je v spoloènom vlastníctve všetkých zamestnan-
cov,

 – riadenie spoloènosti je založené na demokratických prin-
cípoch a hierarchia je vytváraná prostredníctvom priamej 
demokracie zdola.
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Z poh¾adu spôsobu riadenia sa od oboch typov líši v tom, že 
nejde o centrálne riadenú organizáciu, ale riadenie je založené na 
princípoch demokracie a vytvárané z dolných poschodí hierarchie.

Azda najdôležitejšia zmena, ktorá pri existencii tohto typu organi-
zácie kolektívov nastáva, je práve vnútorné motivaèné prostredie. Na 
základe participácie na riadení a preberaní spoloènej zodpovednosti 
za hospodárske výsledky vzniká priestor pre celofiremné zodpo-
vedné správanie.

Tento zásadný rozdiel vytvára typ organizácie, ktorý je vo svojej 
podstate založený na demokratických princípoch. Podobne ako trh, 
ktorý vygeneruje vô¾u ¾udí a spojí mnohé subjektívne preferencie a 
rozhodnutia do uceleného obrazu, aj demokratický spôsob riadenia 
spojí vô¾u mnohých ¾udí do jedného výsledku a obrazu. 

Spoloèná zodpovednosś k tomu vytvára prirodzené formy kon-
trolných mechanizmov v rámci organizácie založené na slobodnej 
vo¾be a slobodných rozhodnutiach. Takéto faktory majú z dlhodobého 
h¾adiska vynikajúce úèinky na prirodzený rast efektivity a zlepšovanie 
celej organizácie.

Obrázok è. 22: Organizaèná štruktúra a spôsob riadenia kooperativistickej firmy.
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Toto sú základné rozdiely a zmeny, ktoré sú zahrnuté v tomto 
spôsobe vytvárania kolektívov. 

Tento spôsob vytvárania a formovania kolektívov a tímov je už aj 
v dnešnej kapitalistickej dobe zaužívaný a bežný. Je ve¾mi dôležité 
zdôrazniś, že pri sledovaní dlhodobých výsledkov a porovnávaní s 
bežnými kapitalistickými firmami tieto organizácie zaznamenávajú 
lepšie výsledky a sú teda z poh¾adu firemného prostredia dokázate¾ne 
efektívnejšie aj v kapitalistickom makroprostredí, ktoré charakterizuje 
neustále bohatnutie horných poschodí hierarchie na úkor dolných, a 
tým aj urèité tlaky na udržiavanie pyramídovej štruktúry, kde majú ka-
pitalistické spoloènosti bezpochyby svoje pevné miesto. Samozrejme, 
nemám na mysli ziskovosś mnohých korporácií vyplývajúcu z dnešného 
postavenia. Tam sa asi súśažiś nedá. Mám na mysli zachytenú ziskovosś 
a efektivitu predovšetkým výrobných podnikov.

Nasledujúci obrázok znázoròuje porovnanie dlhodobej efektivity 
socialistických, kapitalistických a kooperativistických firiem.

Obrázok è. 23: Porovnanie socialistických, kapitalistických a kooperativistických 
firiem z poh¾adu efektivity
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Ešte by som zhrnul bežné pravidlá, ktorými sú tieto typy organizácií 
charakterizované:

 – Sú urèené maximálne možné rozdiely v odmeòovaní najvyš-
ších a najnižších èlánkov rozhodovacej hierarchie.

 – Hierarchia je vytváraná na základe priamej demokracie v 
rámci organizácie.

 – Zisky urèené na rozde¾ovanie pre zamestnancov sa rozde¾ujú 
na základe rovnakého odmeòovacieho kódu, aký je používaný 
pri mzdách. Rozde¾ujú sa medzi všetkých zamestnancov, èo 
má ve¾ký efekt pre nastolenie všeobecných makroekono-
mických rovnováh z poh¾adu návratu zdrojov do obehu, èi na 
obmedzovanie vzniku fenoménu korupcie pri možnostiach 
nekontrolovate¾ného bohatnutia jednotlivcov alebo úzkych 
skupín na úkor celej spoloènosti.

Výsledkom spoloèného rozhodovania, prijatia spoloènej zod-
povednosti a spoloènej participácie na riadení sú efektívnejšie 
organizácie, kde sa spoloèný produkt rozde¾uje na základe urèitých 
spoloèných pravidiel prijatých a schválených v podstate celou orga-
nizáciou. Tieto fakty majú obrovský význam nielen z mikropoh¾adu 
a pozície obyèajných ¾udí, ale aj z makroekonomických súvislostí, 
vracania zdrojov do kolobehu, èi problémov korupcie a byrokracie, èo 
opisujem v iných èastiach tejto knihy.

Ak vezmeme do úvahy aj predpokladané zmeny v makroprostredí, 
keï vznikne plná zamestnanosś, trhové rozde¾ovanie produktu a iné 
atribúty, dostaneme v koneènom dôsledku v rámci firemného prostre-
dia tlaky na úplne odlišné motivaèné faktory. Makroprostredie je ve¾mi 
dôležitým faktorom pre spôsob fungovania jednotlivých organizácií. 
Prepojenosś týchto faktorov je azda bezpredmetná a vytváraný spôsob 
motivaèného prostredia je makroprostredím ve¾mi ovplyvnený.
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2.3 Zákonitostí ¾udského správania
Z rôznych strán poèuś, ako v spoloènosti všetko zlyháva kvôli 

tomu, aký je èlovek, pre jeho chamtivosś a podobne. Ja by som túto 
problematiku chcel zobraś z iného konca a ukázaś, že trendy a tlaky na 
takéto, mnohokrát možno aj neuvedomelé správanie sú jednoznaène 
v defektoch kapitalistického systému.

¼udia vymysleli spôsob tzv. demokracie, keï sa zodpovední do-
sadzujú na základe vo¾by. 

Èo sa stane, ak existuje nejaký spôsob, ako úplne obísś akéko¾vek 
princípy demokracie a niekto je schopný získavaś moc a rozhodova-
cie tlaky na ostatných iným spôsobom? Jednoducho sa nájde niekto, 
kto bude chcieś využiś ponúknutú príležitosś pre napåòanie svojich 
subjektívnych potrieb. Presne to sa stalo s finanèným systémom, tak 
došlo k jeho zneužitiu.

Staré dobré porekadlo, že ryba smrdí od hlavy, evidentne platí aj 
v celkovom kapitalistickom ekonomickom priestore. Vytvorilo to cen-
trálne riadenie spolu s centrálne riadenými výrobnými organizáciami a 
netrhový spôsob rozde¾ovania vyrobeného produktu nechaný doslova 
na samovývoj a subjektívne pocity vyšších poschodí hierarchie. 

Je śažké zameriavaś sa na malièkosti a jednotlivé dôsledky týchto 
trendov. Celkový výsledok je však taký, že nenásytná túžba jednotlivcov 
a úzkych skupín po zvyšovaní moci doviedla spoloènosś doslova do 
kolapsu. Spôsob rozde¾ovania dôchodku, nevyhnutnosś zasahova-
nia štátu, nevyhnutnosś nezamestnanosti, absolútna nemožnosś 
nastania makroekonomických rovnováh s následkom postupnej 
devastácie celej spoloènosti je dôkazom nemožnosti fungovania 
hlavy systému na takýchto princípoch.

Samotná existencia centrálne riadených organizácií s neustálym 
navyšovaním štátneho a centralistického zasahovania do rozde¾ova-
nia produktu je tiež len logickým dôsledkom obrovskej korupcie a 
byrokracie. Tak ako niekto využije príležitosś poskytovaś spoloènosti 
peniaze a získaś tak absolútnu moc, pokia¾ existuje možnosś malej 
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skupiny ¾udí zbohatnúś na úkor celej spoloènosti cez spoloèné zdroje, 
tiež to urobia. 

Existenèný tlak v podmienkach vysokej nezamestnanosti a ná-
slednej vydierate¾nosti sa tiež prejavuje v správaní jedného èloveka 
k druhému. ¼udia sú nútení bezpodmieneène si udržaś prácu, ktorej 
je stále menej a menej, a odplata sa stále zmenšuje (mám na mysli 
obyèajných ¾udí), èo bezpochyby vplýva na ich celkovú pohodu a 
následné správanie.

2.4 Výroba – spotreba
Podstatou a významom ekonomického priestoru je teda spoloèná 

de¾ba práce. Je to vytvorenie takého mechanizmu, ktorý umožní pomo-
cou spoloènej organizácie vytvoriś èo najviac, èo najefektívnejšie a 
èo najspravodlivejšie si spoloène vyrobený produkt rozdeliś. 

Procesy, ktoré v rámci každého priestoru v rámci jeho fungovania 
prebiehajú, môžeme rozdeliś na dve základné èasti:

 – výroba,

 – spotreba.

Vlastne ide len o to, že sa nieèo vyrobí a následne spotrebuje. 
Výmena sa koná pomocou výmenného prostriedku. 

To je vlastne všetko, èo sa okolo nás deje pri poh¾ade na ekono-
mické aktivity. 

Mnohí ekonómovia rozoberali túto problematiku a pomocou nej 
vysvet¾ovali dôležitosś a význam hlbšieho chápania rovnováh v takomto 
navonok jednoduchom procese, ktorý sa okolo nás prakticky neustále 
odohráva.

Opäś sa budem snažiś priblížiś túto problematiku pomocou rozo-
berania jednotlivých spôsobov organizácie priestoru, ktoré sú nám 
ve¾mi dobre známe.
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štát

spotreba – domácnostivýroba – firmy

Možno by bolo jednoduché povedaś, že výrobu zabezpeèujú firmy 
a spotrebu domácnosti. Z väèšej miery to síce platí, no nedá sa to 
takto zovšeobecniś. Nasledujúcou schémou by som rád priblížil, akým 
spôsobom je tak výroba, ako aj spotreba ovplyvòovaná jednotlivými 
zložkami (firmy, domácnosti, štát). Pri oboch základných procesoch 
sa pôsobenie týchto zložiek prelína.

Výroba v socialistickom modele bola zabezpeèovaná štátom. O 
tom, èo, ako, kedy a kde sa bude vyrábaś, rozhodoval štát. Zakladal typy 
organizácií, ktoré priamo podliehali jeho riadeniu, a takto zabezpeèoval 
výrobný proces. Dopredu sa rozhodlo, aký spôsob odmeòovania bude 
zaužívaný, a to prostredníctvom výmenného prostriedku, ktorý vydával 
štát. Takto ¾udia dostali odmenu za svoj podiel na výrobnom procese a 
tie peniaze následne používali na spotrebu. Štát rozhodoval aj o cenách 
a dlhodobo sa umelo snažil vytváraś akúsi rovnováhu v tejto oblasti. 
Nenechával to teda na pôsobenie trhového mechanizmu, ale úplne 
sám rozhodoval a prispôsoboval výrobu, ceny a spotrebu.

Obrázok è. 24: Vplyv jednotlivých subjektov ekonomického priestoru na výrobu 
a spotrebu 
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Obrázok è. 25: Výroba – spotreba, socialistický model

Dá sa povedaś, že takýmto spôsobom sa darilo vytváraś dlho-
dobú rovnováhu, avšak ve¾kými dlhodobými slabinami sa ukázalo 
práve centrálne riadenie a nízka úroveò motivaèného prostredia, 
ktoré z dlhodobejšieho h¾adiska spôsobovali rozklad celého spôsobu 
fungovania priestoru. Samotná nízka flexibilita centrálneho riadenia a 
prispôsobovacia schopnosś z èasového h¾adiska postupne  vyúsśovala 
do faktov a znakov, ktoré èasom sprevádzali tento systém – prázdne 
regály alebo dlhé rady na nedostatkový tovar.

Kapitalistický priestor sa zase vyznaèuje ponechaním pôsobenia 
trhového mechanizmu na výrobný proces. Teda o tom, èo, ako, kedy a 
kde sa bude vyrábaś, rozhodujú jednotlivé podniky, ktoré nepodliehajú 
priamo štátnemu riadeniu. Podobne aj cenotvorba je ponechaná na 
rozhodnutí firiem a je tiež výsledným produktom trhového mechanizmu.

Problémom tohto priestoru sa však ukazuje spôsob vzniku a fun-
govania peòazí. Tie do systému dávajú súkromné inštitúcie a už pri ich 
vzniku okamžite predstavujú dlhové bremeno. To spôsobuje vytváranie 
prostredia vhodného na neustále odèerpávanie zdrojov v prospech 
týchto súkromných firiem a vytváranie ve¾kokapitálu, následné ne-
ustále znižovanie kúpyschopného dopytu na strane domácnosti a na 
druhej neustále prehlbovanie pyramídového spôsobu rozhodovania 

                                                            VÝROBA 

Štát, 
zodpovedný aj 
za vytváranie 

peňazí 

SPOTREBA 

Výrobný 
subjekt 1 

Výrobný 
subjekt 2 

Výrobný 
subjekt 3 
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Neustále zvyšovanie 
rozdielov v 
rozdeľovaní 

spoločného produktu 
na netrhových 

princípoch

Situácia, ktorá 
vynútila štátne 

regulácie v podobe 
fixného určovania 
najnižšej možnej 

mzdy a existenčného 
minima z dôvodu 

nízkych zbytkov, ktoré 
zostávajú najnižším 
článkom hierarchie

Vznik 
makroekonomických 

nerovnováh ako 
nezamestnanosť, 

zvyšovanie deficitu a 
tiež tlakov na 
zadlžovanie. 

v prospech týchto súkromných firiem, ktoré sa prejavuje v tzv. mono-
polizácií prostredia. Teda vytláèanie pôsobenia trhového mechanizmu 
pri formovaní celého priestoru, èím sa už asi opakujem.

Tento samovývoj došiel do takých foriem, že si neustále vynucuje 
väèšie a väèšie zásahy štátu do ekonomiky a priamo do hospodárskych 
pravidiel. Tie sú, vzh¾adom na situáciu, bezproblémovo obhájite¾né a 
šíria sa aj prostredníctvom ekonomických teórií. Kríza sa zaèala braś 
ako prirodzená súèasś celého prostredia a štátne zásahy v èasoch 
krízy sú považované za nevyhnutné. Asi takéto vysvet¾ovanie sa dnes 
nachádza v rôznych uèebniciach a teóriách.

Najzaujímavejším pravidlom, ktoré sa aplikuje a zrejme najviac 
pôsobí na vznik a existenciu vysokej nezamestnanosti, je minimálna 
mzda, prípadne vynútené životné a existenèné minimá a podobné 
nástroje. Jednoducho spomínaný samovývoj dostal celý hospodársky 
priestor do takej podoby, že neexistencia takýchto pravidiel by síce na 
jednej strane možno pomohla s riešením nezamestnanosti, avšak na 
druhej by najnižšie stupne takto vytvorenej hierarchie neboli doslova 
schopné prežiś. Toto je výsledok pôsobenia prehlbovania absolútnej 
moci v hospodárstve a jej dôsledkov na jeho vzh¾ad.

Obrázok è. 26: Nevyhnutnosś zvyšovania štátnych zásahov do kapitalistického 
hospodárstva

Takto sa celý ekonomický priestor dá charakterizovaś ako ve¾mi 
nízko efektívny a plný nerovnováh.
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Obrázok è. 27: Výroba – spotreba, kapitalistický model

Kooperativistický model je založený na ponechaní rozhodnutí a 
vytváraní rovnováh v oblasti výroba – spotreba na trhovom mechanizme, 
prièom všetky peniaze do systému poskytuje štát a nepredstavujú dlh 
voèi nikomu. 

Rozhodnutia o tom, èo, ako, kedy a kde sa bude vyrábaś, zabezpeèí 
trhový mechanizmus. Podobne je to aj s cenotvorbou. Neexistencia 
možností odoberania zdrojov cez finanèný systém a vytvárania ka-
pitalistických nerovnováh umožní dlhodobú funkènosś a rovnováhu 
spojenú s plnou zamestnanosśou a trhovým rozde¾ovaním vyrobeného 
dôchodku.
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Obrázok è. 28: Výroba – spotreba, kooperativistický model
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3. KOOPERATIVIZMUS V PRAXI 
A TRANSFORMAÈNÝ PROCES

Úlohou poslednej – tretej èasti tejto publikácie je priblížiś, ako by 
mal mechanizmus kooperativizmu fungovaś v praxi a akým spôsobom 
je možné sa k nemu v dnešnej patovej situácii dostaś.

3.1.1 Finanèný systém
Nepochybujem, že už z doterajšieho výkladu si mnohí všimli, k èomu 

kooperativizmus v podstate smeruje. Snahou je vytvoriś transparentný 
finanèný systém, ktorý bude slúžiś výluène na potreby zabezpeèenia 
výmenného prostriedku, ktorý nebude maś v podstate žiaden vplyv 
a dopad na reálne ekonomické procesy a vytvorí priestor pre sku-
toène funkèný trhový mechanizmus. A práve toto ponúka kombinácia 
spoloènou organizáciou vydávanej meny a snaha o implementáciu 
nových, na princípe kooperácie fungujúcich bánk. 

Spoloènou organizáciou vydávaný výmenný prostriedok vytvára 
predpoklady pre jeho dobrú kontrolu a ponúka možnosti koordinácie 
pravidiel jeho vydávania.

Kooperatíva ako najdemokratickejší a najefektívnejší typ organi-
zácie firiem prináša aj ïalšie významné výhody z poh¾adu samotného 
finanèného systému. Prerozde¾ovanie ziskov všetkým zamestnancom 
zabraòuje bohatnutiu úzkych skupín prostredníctvom rôznych špekulácií 
v tejto oblasti. Èiže eliminuje rôzne typy machinácií, ktoré by mohli 
nabúraś fungovanie reálnej ekonomiky a ktoré vytlaèili reálnu ekonomiku 
z kapitalistického modelu.

Riziká, ktoré sa týmto systémom eliminujú, by sa dali zhrnúś takto:

 – zastavenie negatívnych javov spojených s fungovaním peòazí, 
ako dlh, ako sú deficity a dlhy,

 – tlaky na zastavenie monopolných dohôd v oblasti ceny a 
alokácie peòazí.
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3.1.2 Fungovanie štátu v kooperativizme
Štát je jedným zo subjektov ekonomického priestoru. Jeho riadenie 

majú na starosti ¾udia, ktorí sú nominovaní prostredníctvom slobodných 
volieb a demokratickým spôsobom.

Nedá sa azda ani nevidieś deštrukèné vplyvy štátu èi verejnej 
správy v rámci dnes fungujúceho modelu kapitalistickej organizácie. 
Musia totiž riešiś jeho dôsledky, napr. nezamestnanosś, pyramídové 
trendy, vytláèanie ¾udí do pásma žobroty èi už v podstate vysoký stupeò 
vytvoreného vydieracieho prostredia. 

Štát (alebo verejná správa) sa následne využíva na plátanie defektov 
kapitalistického modelu a jeho zásahy majú deštrukènú povahu a nega-
tívny vplyv na celý ekonomický priestor. Ak máme rozprávaś o snahe o 
trhové hospodárstvo, je nevyhnutné zabrániś umelému zasahovaniu do 
ekonomiky a nechaś ju fungovaś na základe prirodzených pravidiel. A 
preto sa samotný kapitalistický model úplne nezhoduje s princípmi 
slobody èi spomínaného trhového mechanizmu. 

Základnou úlohou štátu v rámci kooperativizmu je teda poskytnúś 
prostriedok výmeny a stanoviś pravidlá, ktoré obmedzia špekulantstvo 
na minimum a nechajú ekonomiku pracovaś. Teda to, aby trhové hos-
podárstvo sa mohlo rozvíjaś v podmienkach, kde ho nebudú deformovaś 
negatívne vplyvy vyplývajúce z možností a ¾udskej povahy.

Korupcia, byrokracia èi rodinkárstvo

Tieto dnes ve¾mi známe problémy sú teda logickým znakom kapi-
talistického systému. Zákonitosti fungovania štátu èi verejnej správy je 
potrebné h¾adaś v spôsobe, akým funguje celý ekonomický systém, a 
v tom, èo ovplyvòuje správanie ¾udí.

Žijeme jednoducho v dobe, keï ¾udia upadajú do ve¾mi śažkých 
situácii. Spôsobuje to nekompromisný mechanizmus, ktorý zjavne 
ovplyvòuje aj ich správanie v rôznych situáciách. Snaha o akúsi 
záchranu je prirodzeným znakom každého èloveka. Politika v rámci 
kapitalistického systému sa èasto využíva na takéto ciele. Jej funkènosś 
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v prospech akéhosi dobra pre všetkých je ekonomickým systémom 
významne brzdená. Dostali sme sa azda až do takej situácie, keï je 
politika braná ako jediný spôsob na prežitie. 

To, že štát bude v rámci kooperativizmu fungovaś pre ¾udí a bude 
to organizaèná štruktúra, ktorá bude plniś v prvom rade administratívne 
a kontrolné funkcie, zabezpeèí viacero faktorov. Základom je celková 
zmena princípov fungovania ekonomického systému, keï sa obnoví 
normálna ekonomika, úplne eliminuje nezamestnanosś a ¾udia 
prestanú byś vydierate¾ní.

Aj v rámci zabezpeèovania nevyhnutných spoloèných investièných 
projektov je možné a dôležité urobiś kroky, ktoré podobne ako v prípade 
finanèného systému zabezpeèia obmedzenie fenoménu špekulaèné-
ho bohatnutia jednotlivcov alebo úzkych skupín ¾udí. Bude potrebné 
zabezpeèiś, aby štát v rámci možností zadával projekty iba firmám 
fungujúcim na kooperatívnych princípoch.

Ve¾mi dôležitou súèasśou spoloènosti sú média. Majú svoju dôležitú 
funkciu. Aj táto zložka je však v rámci kapitalistického modelu ve¾mi 
úzko prepojená s kapitálom a riadenie podlieha rovnakým pravidlám 
ako riadenie celého kapitalistického modelu. Sú vlastne súèasśou 
nastavenej diktatúry. 

Minimálne v procese transformácie bude potrebné zabezpeèiś, aby 
v rámci mediálneho priestoru fungovali aj nejaké kooperatívy a takto 
boli odstránené existujúce majetkové èi personálne prepojenia, ktoré 
možnosś vplývaś na štruktúru spravodajstva zneužívali na manipulaèné 
úèely a vytvárali tak priestor pre vytváranie obrazu, ktorý ide ruka v ruke 
s diktatúrou. V rámci transformácie to asi nebude ten najdôležitejší 
krok, no pre fungujúci štátny aparát je potrebný.

Faktory, ktoré vytvoria štátny aparát fungujúci pre potreby spoloè-
nosti, môžeme zhrnúś následovne:

 – Ekonomický systém, kde budú všetci pracovaś a ¾udia nebudú 
nútení riešiś zhoršujúce sa a èoraz śažšie zvládnute¾né životné 
situácie.
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 – Neexistencia nevyhnutnosti štátnych intervencií ako základ 
pre plátanie chýb a dôsledkov kapitalistického modelu.

 – Snaha o obchodovanie štátu iba s kooperatívami, èo obmedzí 
možnosti nekontrolovaného obohacovania sa malých skupín na 
spoloèných projektoch.

 – Vytvorený mediálny priestor, ktorý bude z dlhodobého h¾adiska 
ochránený od podobných vplyvov, akými sú v rámci kapitalistic-
kého priestoru centrálne riadiace intervencie.

3.2 Porovnanie systémov z poh¾adu 
makroekonomických ukazovate¾ov

Ve¾mi dôležité pri analýze ekonomickej a všeobecne spoloèenskej 
situácie je uvedomiś si, v akej dobe žijeme z poh¾adu organizácie sveta, 
a to azda z väèšej perspektívy. 

Organizaèné nastavenie dovo¾ovalo a neustále dovo¾uje mo-
nopolizovaś prostredie, èo znamená zvyšovanie absolútnej moci a 
možností na jej udržiavanie a oslabovanie vplyvu demokratických alebo 
slobodných princípov. Je to jednoducho tak a v rámci kapitalistického 
systému to tak bolo a aj stále bude. 

Zároveò vznikali a vznikajú rôzne udalosti, ktoré sú v podstate 
len sprievodnými javmi nastavených organizaèných pravidiel. My ich 
poznáme ako infláciu, deficit, dlhy, miera nezamestnanosti, rast HDP 
a pod. Rád by som priblížil podstatu a dôvody existencie problémov 
indikovaných jednotlivými makroekonomickými ukazovate¾mi v rámci 
kapitalistického systému a porovnal ich s obdobnými ukazovate¾mi v 
kooperativizme.

3.2.1 Základná podstata organizácie kapitalistického 
a kooperativistického modelu

Asi sa opäś budem opakovaś ako viackrát aj v iných problemati-
kách, avšak skúsim vysvetliś princíp prechodu na spoloèné peniaze 
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trochu zjednodušeným príkladom, ktorý môže byś pre jeho håbkové 
pochopenie tiež zaujímavý.

Predstavme si uzavretý organizaèný priestor, v ktorom sa rozhodlo 
obchodovaś a navzájom si vymieòaś tovary a služby 10 subjektov. Musia 
si zabezpeèiś prostriedok výmeny a dohodnú sa, že im ho bude niekto z 
nich poskytovaś, a to za úrok. Je to nevyhnutné na to, aby mohol orga-
nizaèný priestor vôbec existovaś. Ten niekto prostredníctvom vydávania 
výmenného prostriedku a rozhodovania o jeho alokácii dokáže neustále 
bohatnúś a stále viac na organizaèný priestor vplývaś. Získava absolútnu 
moc a oberá o slobodu ostatných. A takto vznikol kapitalistický systém 
a to je dôvodom všetkých dnešných problémov. 

Samozrejme v rámci takéhoto minipriestoru by si to ¾udia všimli, 
lebo problémy s dlhovou pascou, nutnosśou zvyšovania masy peòazí 
èi monopolizáciou sú v malom ¾ahšie identifikovate¾né a také konanie 
by stopli, aj keï v takom malom priestore by sa rovnováhy dali možno 
nejako ukontrolovaś. Nepoložili by si však otázku, preèo by si vlastne 
mali prostriedok výmeny od niekoho požièiavaś, a tak zostali v kapita-
listickom modele.

Obchod a vzájomná výmena sú v rámci kooperativistického 
modelu umožnené pomocou vlastných peòazí. Ak sa desaś subjektov 
rozhodne vytvoriś si vlastný spoloèný prostriedok výmeny bez nutnosti 
požièiavania od niekoho a budú takto medzi sebou obchodovaś, vyhnú 
sa fatálnym dôsledkom, ktoré by ich skôr èi neskôr postihli. 

Týchto nieko¾ko viet je základnou podstatou celého riešenia, o 
ktorom píšem túto knihu. Aj keï sa snažím problematiku rozanalyzovaś 
èo najviac vzh¾adom na vysoký stupeò dnešnej organizácie a v úsilí, aby 
táto teória èo najviac odrážala dnešnú dobu a dnes vidite¾né dôsledky, 
podstata je skutoène hlavne v tomto. 

Prejdem teda k jednotlivým makroekonomickým ukazovate¾om, s 
ktorými sa my ako dennodenní hltaèi poskytovaných informácií stretáva-
me a pokúsim sa priblížiś, èo v skutoènosti znamenajú pre organizáciu 
sveta a podstatu funkènosti ekonomického systému. Verím, že práve 
takéto porovnanie s novonavrhovaným systémom lepšie priblíži tieto 
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problematiky a ich význam pre dôležité fakty urèujúce spôsob života 
okolo nás.

3.2.2 Inflácia
Túto problematiku som trochu rozoberal na úvodných stranách, 

avšak k jej pochopení azda prispeje aj takýto konfrontaèný poh¾ad, 
ktorý môže nastaviś vyššiu perspektívu.

Inflácia sa dá definovaś ako nárast cenovej hladiny. Sú na to dnes 
rôzne spôsoby merania, aj doba je trochu komplikovanejšia na zachy-
tenie všetkých príèin existencie tohto fenoménu.

V zásade sa však dá hovoriś, že infláciu spôsobuje vyšší nárast 
množstva peòazí v systéme ako nárast produktu. Kapitalistický 
systém je však komplikovaný mechanizmus, kde sa vytvárajú trochu 
zložitejšie podmienky na úplné štatistické zachytenie a na nejakú 
reguláciu tejto zložky. Peniaze sú poskytované súkromnými subjekt-
mi a samotná regulácia ich množstva je do ve¾kej miery obmedzená. 
Proces rozde¾ovania produktu je podmienený pyramídovou štruktúrou 
a jej zákonitosśami. Má bezpochyby vysoký vplyv nielen na spôsob 
rozde¾ovania, ale vplýva aj na cenotvorbu a následné na podmienky na 
trhu. Ve¾ká moc sústredená v rukách jednotlivcov a skupín vytvára 
v koneènom dôsledku urèité možnosti vplyvu na infláciu. Možnosti 
spoloènej regulácie sú však ve¾mi obmedzené.

Èo je však dôležité, samotná inflácia je akýmsi dlhodobým sprie-
vodným javom netransparentného špekulaèného mechanizmu dnešnej 
doby. Celková štruktúra ekonomiky núti k neustálemu vytváraniu nových 
peòazí. 

Inflácia v rámci kooperativistického modelu by bola ove¾a 
transparentnejšia – nastane, ak fyzický nárast množstva peòazí 
dodaných centrálnou bankou bude väèší, ako je nárast produktu. 
Transparentný a na súśažných a trhových princípoch rozde¾ovaný produkt 
však trh nedeformuje a neumožòuje rôzne typy manipulácií ako v kapi-
talistickom systéme. Tie peniaze prostredníctvom kooperativistického 
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kontrolného a rozde¾ovacieho mechanizmu však v skutoènosti skonèia 
v rukách všetkých a vytvoria prirodzený ekonomický kolobeh v oblasti 
výroba – spotreba a naštartujú ekonomický proces. Nové peniaze teda 
nikam neutekajú a nevytvárajú ekonomické a spoloèenské deformácie 
dnešnej doby. 

Takáto inflácia v podstate spôsobí to, že sa novovytvorené peniaze 
nejakým spôsobom rozdelia cez štátny rozpoèet na spoloèné potreby. 
Samozrejme, v rámci kooperativistického modelu sa dá predpokladaś 
stabilizácia a je potrebné zabezpeèiś, aby nárast peòazí bol v súlade s 
nárastom produktu v záujme udržania makroekonomickej rovnováhy, na 
èo sú pripravené nástroje, o ktorých som písal v predošlých kapitolách. 

To, èi je nieèo dobrým alebo zlým javom z poh¾adu organizaèného 
sveta a jeho zákonitostí, stále závisí hlavne od toho, èi sa nevytvára 
neprirodzená moc cez netransparentné bohatnutie, ktorá po nejakom 
èase prinesie negatíva spojené so stratou slobody a vznikom dnes 
vidite¾ných problémov. Ak infláciu sprevádza nejaká nevyhnutná po-
treba, peniaze idú v podstate všetkým a sú nezadåžené. Nie je to až 
taký negatívny alebo nevyhnutne problémy prinášajúci jav, aj keï je 
samozrejme lepšie sa mu vyhnúś. Avšak kým v rámci kapitalistického 
systému je nemožné ju korigovaś alebo vytváraś dlhodobú rovnová-
hu, v rámci kooperativizmu sú na to pevné a komplexné nástroje. 
Kooperativizmus po zavedení prinesie vyriešenie tohto fenoménu a 
bude môcś nastaś rovnováha, kde funguje skutoèná reálna ekonomika 
bez nutnosti zaoberania sa takýmito, v podstate pre život nepodstatný-
mi, ale logickými prejavmi absurdných pravidiel, ktoré v sebe zahàòa 
kapitalistický organizaèný mechanizmus.

V rámci kooperativistického modelu bude teda možné túto 
makroekonomickú velièinu plne regulovaś a h¾adaś spôsoby na jej 
elimináciu, aby v podstate nemala žiaden vplyv na reálnu ekono-
miku. Z dlhodobého h¾adiska to v rámci kapitalistického modelu 
možné nikdy nebolo a nikdy nebude. To je podstatný rozdiel, ktorý 
je dôležité zdôrazniś pri takejto prvotnej analýze. 
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3.2.3 Deficit štátneho rozpoètu a verejný dlh
Každý vie, èo sa mu stane, ak bude každoroène zarábaś menej, 

ako spotrebuje. Alebo ak bude maś menšie príjmy ako výdavky. Dlho-
dobo to predsa možné nie je! Takáto logika však už desaśroèia neplatí 
v rámci štátneho rozpoètu kapitalistických ekonomík.

Jedným z podstatných sprievodných javov fungovania kapitalis-
tického systému je, že nutne vzniká dlhová pasca. Dlhy v ekonomike 
založenej na vydávaní peòazí ako dlh musia neustále rásś. Preèo? Lebo 
každé euro, ktoré medzi nami koluje, si niekto musel požièaś a už pri 
vzniku predstavuje dlhové bremeno. A to dlhové bremeno sa musí 
splatiś aj s úrokom. A odkia¾ má vzniknúś ten úrok? Jednoducho aj na 
ten si niekto musí požièaś. To som už naznaèoval v iných kapitolách, 
ide však azda o najpodstatnejšiu vec, ktorá vplýva na problémy okolo 
makroekonomických ukazovate¾och. Pri hlbšom zamyslení ide tiež o 
prejav abnormálnej povahy dnešného systému, keï ¾udia musia medzi 
sebou zápasiś, aby nezbankrotovali.

Poïme však späś ku štátnemu rozpoètu. Štát je teda jedným zo 
subjektov ekonomického priestoru. Ak sa zamyslíme nad priestorom 
ako celkom, niektoré subjekty si musia nevyhnutne stále viac požièiavaś, 
aby medzi nami nejaké peniaze boli. Ak by v mínuse alebo deficite 
nebol štát, logicky by museli byś deficitné niektoré iné subjekty. 
A preto tým, že štát je v každoroènom deficite, vlastne pomáha 
súkromnej sfére padaś pomalšie do dlhových pascí a krachov.

Deficit štátneho rozpoètu je z urèitého poh¾adu teda dobrým znakom 
a v rámci kapitalistického nastavenia pomáha súkromnej sfére padaś 
pomalšie do dlhových pascí. Avšak v koneènom dôsledku sa to prejaví 
aj tak rovnako, aj keï sa to takto rieši aspoò celoplošne. Významnú 
položku štátneho rozpoètu predstavujú splátky dlhov a najmä úroky zo 
splácaných dlhov. To je položka, ktorá vznikla iba kvôli chybe kapitalis-
tického systému a za normálnych okolností by neexistovala. Samotný 
mínus, v ktorom sa neustále štátne rozpoèty dlhodobo nachádzajú, 
je ve¾mi nešśastným dôsledkom zle vytvorených organizaèných 
kapitalistických pravidiel.
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Verejný dlh je velièina, ktorá obsahuje naakumulované dlhy všet-
kých subjektov. Poèas mnohých desaśroèí neustále rastie, èo má svoju 
logiku. Ak by totiž neexistovali dlhy, v rámci kapitalistického systému by v 
podstate neboli ani peniaze. A nutnosś platiś úroky tieto dlhy automaticky 
(z dlhodobého h¾adiska) zvyšuje.

Existencia faktorov, ako je deficit štátneho rozpoètu alebo verejný 
dlh, je teda spôsobená iba chybnými organizaènými pravidlami kapi-
talistického systému.

Tieto faktory v rámci kooperativistického systému existovaś 
nebudú alebo existovaś nemusia, pretože dlhodobo sa im dá vyhnúś. 
Bude bezproblémovo možné dosahovaś prirodzenú dlhodobú rovnováhu 
týchto ukazovate¾ov (aj keï vzájomné dlhy existovaś budú, odstránime 
nevyhnutnosś obrovskej zadåženosti voèi bankovému systému). Peniaze 
predstavujú nieèo, èo si vytvoríme sami a nebudeme si ich musieś od 
nikoho požièiavaś. A potom už len obchodovaś, vyrábaś a navzájom sa 
dopåòaś. 

Hospodársky systém je dnes významne globalizovaný, a tak jedna 
krajina môže vykazovaś vynikajúce výsledky (prebytky) a slúžiś ako prí-
klad pre iné. V globálnom meradle je to však možné len na úkor iných 
štátov, ktoré môžu dlh len presunúś na súkromnú sféru, èo tiež nie je 
ve¾ká výhra. V dlhodobom kontexte teda takto nemožno skutoène 
riešiś problémy kapitalistického modelu.

3.2.4 Nezamestnanosś a nútená fluktuácia 
Nezamestnanosś je stav, keï nie každý v rámci ekonomického 

priestoru má prácu a teda nie je aktívnym prispievate¾om do spoloè-
ného produktu. 

Celková kapitalistická organizaèná štruktúra prináša také 
dôsledky, že nezamestnanosś je v podstate nutnosśou. Zdroje sa 
jednoducho medzi subjekty nevracajú, konèia niekde v nevidite¾ných 
sférach, a to automaticky obmedzuje spotrebu. Jednoducho nie je 
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možné nastaviś rovnovážny kolobeh, kde sa produkt vyrobí a následne 
spotrebuje a opäś vyrobí a spotrebuje, lebo medzitým nieèo uniká.

Ïalším dôsledkom je nútená fluktuácia, ktorá je spôsobená sa-
motnou povahou kapitalizmu. Prostriedky, ktoré konèia v nevidite¾ných 
sférach, sa sèasti prelievajú do regiónov atraktívnych pre investorov 
poberajúcich zisky, ktorí patria do vyšších poschodí hierarchickej 
štruktúry. Na jednej strane sa tak vytvárajú pomerne bohaté regióny 
so zvýšeným dopytom po pracovnej sile a na druhej strane hladové 
doliny, kde èlovek nemá šancu zamestnaś sa a aj v prípade, že pracuje, 
tak poberá ove¾a nižšiu mzdu, hoci životné náklady sú na celom území 
približne rovnaké. To spolu s faktom, že prostriedky jednoducho uni-
kajú inde, spôsobuje nútenú fluktuáciu a dodatoèné nerovnováhy 
na trhoch. Celková analýza tohto netransparentného systému je dosś 
zložitá, keïže mnoho faktorov pôsobí na celkovú komplikovanosś, av-
šak nezamestnanosś a nerovnováhy na pracovných trhoch sú jedným 
z ïalších dôsledkov kapitalistickej organizácie.

V praxi sa používajú rôzne manipulatívne vysvetlenia, preèo existuje 
aj tento fenomén a tento faktor. Pod¾a mnohých sa vïaka technolo-
gickému pokroku dosiahla taká vysoká úroveò produktivity práce, že 
jednoducho nezostalo dosś práce pre všetkých. To je asi najèastejší a 
najkomplexnejší poh¾ad. Ja by som však chcel dokázaś, že také nieèo 
pravdou nie je, o èom svedèí skutoènosś, že tento fenomén vznikol, 
až keï sa peniaze zaèali vydávaś ako dlh.

Ak by sa vracali všetky prostriedky medzi ¾udí, teda neunikali by 
do iných oblastí alebo rôznych nevidite¾ných sfér, automaticky by sa 
všetky spotrebovávali. ¼udia majú tendenciu všetko míòaś a aj keï nie, 
nový finanèný systém spôsobí, že každá úspora vytvára prostriedky 
pre investície, ktoré sa alokujú prostredníctvom bankového systému. 
Takto sa teda opäś všetko spotrebuje a vytvára priestor pre celkovú 
rovnováhu.

Jediným dôvodom existencie nezamestnanosti v rámci kapitalistic-
kého systému je teda jeho organizácia, ktorá umožòuje netransparentné 
a nevidite¾né presuny prostriedkov do nevidite¾ných alebo menej vidi-
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te¾ných sfér, netrhové rozde¾ovanie spoloèného produktu, nemožnosś 
vytvorenia rovnováhy vo vzśahu výroba – spotreba a následne aj na 
trhu práce. 

Kooperativistický systém je zárukou nulovej nezamestnanosti 
a zastavenia nútenej fluktuácie vo ve¾kom. Pri poctivom finanènom 
systéme a zabezpeèení toho, že prostriedky sa medzi ¾udí vracajú a 
neunikajú do rôznych dimenzií, je isté, že všetci ¾udia budú maś prácu 
a uplatnenie. Môže sa meniś štruktúra zamestnanosti, avšak urèite 
nevznikne nedobrovo¾ná nezamestnanosś. Zmena štruktúry spôsobí, 
že sa napríklad presunie bremeno z výrobnej sféry na služby. A to 
vïaka technologickému pokroku, keïže dokážeme jednoduchšie 
vyrobiś viac. ¼udia budú maś viac èasu aj peòazí, èo v kapitalistickom 
modele chýba, a tým sa vytvorí dopyt po turizme a rekreaèných aktivi-
tách. Azda netreba pripomínaś ïalšie spoloèenské pozitíva pre celkový 
spoloèenský život v takej situácii. Jednoduchý kolobeh a prirodzený 
vývoj založený na jednoduchých pravidlách je teda riešením všetkého.

Nemožnosś nastavenia makroekonomickej rovnováhy je dnes 
v teóriách zachytená viacerými spôsobmi. Ukazujú v podstate to, že 
zlepšenie jedného ukazovate¾a sa deje na úkor iného. Toto je dlhodo-
bý znak tohto organizaèného mechanizmu zahrnutý v ukazovate¾och. 
Azda najvidite¾nejší je vzśah medzi infláciou a nezamestnanosśou v 
rámci kapitalistického modelu (tzv. Phillipsova krivka). Ak chceme 
maś nižšiu nezamestnanosś, musíme maś vyššiu infláciu a naopak. 
Alebo jednoducho povedané, ak sa má udržaś ekonomický kolobeh 
a zamestnanosś v podmienkach, kde zdroje unikajú a peniaze sú 
dlhom, takže si ich musíme neustále požièiavaś za úrok, musí sa 
spoloènosś ako celok stále viac zadlžovaś a umelo zvyšovaś objem 
peòazí v systéme. 

Z poh¾adu makroekonomických ukazovate¾ov kooperativizmus 
prinesie také prostredie, kde bude bezproblémovo možné udržaś 
nulovú nezamestnanosś, nulovú infláciu, vyrovnaný štátny rozpoèet 
a ten najvyšší stupeò rastu HDP založený na slobode a iniciatíve 
jednotlivca, sa skutoène odrazí aj na kvalite života väèšiny. Zároveò 
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sa z ekonomického systému vytvorí prieh¾adný organizmus, v ktorom 
sa nebude daś manipulovaś a zavádzaś.

Inflácia Nezamest-
nanosś

Deficit ŠR 
a verejný 
dlh

Rast HDP

Kapitalistic-
ký model

Neudržate¾-
nosś stabil-
nej cenovej 
hladiny

Nutnosś 
existencie 
nedob-
rovo¾nej 
nezamest-
nanosti

Nevy-
hnutnosś 
existencie 
týchto javov 
na udržanie 
ekonomiky

Ve¾mi málo 
odráža 
nárast cel-
kovej kvality 
života

Koopera-
tivistický 
model

Dlhodobo 
udržate¾ná 
stabilná 
cenová 
hladina

Nulová ne-
dobrovo¾ná 
nezamest-
nanosś

Neexisten-
cia týchto 
problémov 
z dlho-
dobého 
h¾adiska

Odráža aj 
nárast kva-
lity života 
z poh¾adu 
celej spo-
loènosti

Tabu¾ka è. 3: Porovnanie kapitalistického a kooperativistického modelu z 
poh¾adu makroekonomických ukazovate¾ov.

3.3 Základné faktory, ktoré zabezpeèia vyššiu 
efektívnosś kooperativistického modelu

Faktory, ktoré vplývajú na celkovú efektivitu systému, je potrebné 
zaèaś h¾adaś v už samotnej existencii fenoménu nezamestnanosti v 
rámci dnes fungujúceho systému.

Nezamestnanosś a nízke odmeny ako produkt vývoja mocenskej 
organizácie spolu s už vyprofilovaným spôsobom centrálneho riadenia 
vytvárajú také pracovné podmienky založené na zneužívaní mocenského 
postavenia, ktoré možno v podstate prirovnaś k novodobému otroctvu, 
lebo spåòajú azda všetky predpoklady pre existenciu tohto fenoménu. V 
koneènom dôsledku sa práve tento fenomén stáva základným motorom 
fungovania takto nastaveného stroja.
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Ïalším významným faktorom, ktorý ovplyvòuje spôsob organizácie 
a jeho všeobecnú efektívnosś je existencia špekulaènej ekonomiky, 
ktorá vyplýva práve z centralizácie zdrojov kdesi v centre a z násled-
ných, rôzne formovaných pyramídových hier. Špekulatívna ekonomika 
však automaticky vytláèa tú reálnu, z ktorej sa stáva akási neatraktívna 
súèasś systému. 

Dá sa povedaś, že tento systém poháòaný nástrojmi vydierania je 
v koneènom dôsledku vysoko neefektívny a prináša automatické ab-
normality, ktoré spôsobujú množstvo už spomínaných spoloèenských 
deformácií a problémov.

Základné faktory ovplyvòujúce vysokú efektivitu kooperativis-
tického systému sú teda tieto:

 – plná zamestnanosś,

 – vytlaèenie faktora vydierania ako základného motora kapita-
listického stroja, 

 – trhový mechanizmus a samotná súśaživosś,

 – vytlaèenie špekulaènej ekonomiky a dôraz na reálnu.

Plná zamestnanosś

Plná zamestnanosś je prirodzený stav, ktorý by nastal v prípade 
neexistencie chýb v organizácii kapitalistického systému. Spôsobí ju 
to, že sa zabráni špekulaènému odlevu zdrojov, ku ktorému dochádza v 
kapitalistickom priestore, a vytvorí prirodzený kolobeh výroba – spotreba.

Eliminácia faktoru vydierania

Pôsobenie faktora vydierania v rámci kapitalizmu je zapríèinené 
vyššie uvedeným faktom existencie nezamestnanosti a tým, že sa-
motná mocenská štruktúra vytvorila ve¾mi ve¾ké rozdiely v rozde¾ovaní 
spoloèného produktu. Maś možnosś pracovaś za takú hodnotu, ktorá 
bezproblémovo zabezpeèí prirodzené potreby každého èloveka, 
vytvorí v kombinácii s plnou zamestnanosśou také prostredie, v 
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ktorom sa bude daś hovoriś o tom, že existuje sloboda. Práve tento 
faktor zabezpeèí dlhodobú efektivitu celej organizaènej štruktúry. 
Èím vyšší pocit vnútornej slobody v spoloènosti panuje, tým vyššia je 
miera inovatívnosti a tendencia lojálnosti k spoloènosti, èo sú základné 
faktory na zabezpeèenie spomínaného cie¾a.

Trhový mechanizmus

Trhový mechanizmus v podstate zabezpeèuje demokratické a 
prirodzené prostredie v ekonomickom systéme. Ide o základný nástroj, 
prostredníctvom ktorého je možné zabezpeèiś plnú zamestnanosś a 
eliminovaś vydieranie.

Dôraz na reálnu ekonomiku

Špekulaèný nádych ekonomiky a akési degradovanie reálnych 
prispievate¾ov k produktu èi už v rámci odmeòovania alebo možností 
na sebarealizáciu je logickým sprievodným javom kapitalistického py-
ramídového fungovania. V rámci novonavrhovaného systému nastane 
ve¾ký posun od špekulaènej ekonomiky späś k reálnej ekonomike. 
Kooperativizmus je aj z tohto poh¾adu teda zjavne efektívnejší a 
prinesie omnoho vyšší reálny produkt.

3.4 Transformaèný proces
Snahou celkového projektu je vytvorenie takej organizácie, ktorá 

bude skutoène spåòaś princípy solidarity, rešpektu a humánnosti. Stav, 
v ktorom sa v dnešnej dobe nachádzame, je cestou do èiernej diery, 
a bez komplexnej reformy sa zlepšiś nedá. Negatívne trendy sa preja-
vujú stále intenzívnejšie a èím dlhšie budú pôsobiś, tým bude samotný 
transformaèný proces nároènejší.

Snahou a cie¾om je robenie vecí tak, aby sa udiali s èo najmen-
šími umelými zásahmi do ekonomiky. Teda aby sa v podstate nikoho 
nedotkli. Nedá sa v dnešnej dobe povedaś, kto je vinný za to, èo sa u nás 
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deje, a èi vôbec ide o chybu niekoho konkrétneho. Minulé generácie 
zažili nespravodlivosś poèas snahy o prechod na socialistickú spoloè-
nosś, ktorá bezpochyby zanechala v ¾uïoch pocit krivdy a negatívne 
pôsobila na všeobecnú náladu v spoloènosti. Aj transformaèný proces 
na dnešný systém mal ve¾mi podobný charakter a spôsobil súèasné 
utrpenie más ¾udí a oèividný spoloèenský rozklad. Preto je snahou za-
viesś kooperativizmus tak, aby sa to dotklo ¾udí èo najmenej a bez 
nejakého vyvlastòovania. Hneï na zaèiatku poviem dobrú správu, že 
také nieèo možné je a aj kvôli snahe o tento spôsob je potrebné zaèaś 
s reformami èo najskôr. 

Základné èasti transformaèného procesu by sme mohli rozdeliś 
do troch bodov:

 – prechod na vlastnú menu, teda slovenskú korunu,

 – postupný prechod na štátom vydávanú menu,

 – podpora firiem na kooperatívnom základe, ktoré vytvoria dobrý 
kanál pre rozumné rozde¾ovanie spoloèných zdrojov urèených 
na aktiváciu ekonomiky, postupne vytvoria kapitalistické konku-
renèné prostredie a budú vplývaś na stimuláciu ekonomiky.

3.4.1 Prechod na vlastnú menu
Na to, aby sa reforma mohla zaèaś uskutoèòovaś, je v prvom rade 

potrebný odchod z menovej únie a opätovný prechod na slovenskú 
korunu. Za urèitých ideálnych okolností by samozrejme mohlo dôjsś 
k reforme v rámci celej menovej únie, je to však ve¾mi málo prav-
depodobné, okrem toho by sa pri transformaènom procese rapídne 
znížila nevyhnutná flexibilita.

Nieèo podobné sa u nás dialo pred nieko¾kými rokmi, ale išlo o 
opaèný proces. Tentokrát bude musieś byś zmena robená trochu ináè. 
Nie je totiž možné dlhšiu dobu nechaś fungovaś obe meny tak, ako to 
bolo pri prechode na Euro, keïže by to mohlo maś destabilizaèné úèinky.

Celú zmenu je potrebné dôkladne pripraviś a podrobne informovaś o 
veciach, ktoré sa uskutoènia. Výmenný kurz treba pre jednoduchosś urèiś 
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v pomere 1:1, avšak ten sa hneï na zaèiatku nejakým spôsobom pohne, 
s èím bude potrebné poèítaś. Dôležitou èasśou tohto prechodu bude, 
èi a akým spôsobom sa nám podarí o veciach informovaś a oboznámiś 
verejnosś so skutoènými princípmi celkových zmien, v rámci ktorých 
prechod na slovenskú korunu predstavuje iba urèitú nevyhnutnú èasś.

Je potrebné poèítaś s väèšími komplikáciami, ako pri prechode na 
Euro, ale práve vïaka dobrej informovanosti o celkovej reforme a jej 
zmysle spojenej s ïalšími bodmi sa dá predpokladaś jej bezproblémová 
zvládnute¾nosś. To znamená, že nenastane ve¾ká devalvácia meny a 
reforma si získa ve¾kú dôveru. 

Výsledkom bude, že budeme maś opäś bankový a hotovostný 
systém vedený v slovenských korunách a bude urèený volatilný 
kurz s inými menami tak, ako to bolo ešte pred prechodom na Euro. 

Ide o opaèný proces, takže bude potrebné, rovnako ako pri pre-
chode na Euro, urèiś menšie èasové obdobie s povinným používaním 
oboch mien, a to kvôli udržaniu cenovej stability. Pôjde tiež o èasové 
obdobie, poèas ktorého bude možné vymeniś hotovostné peniaze bez 
poplatkov. 

Ïalším dôležitým krokom bude umožniś obèanom (subjektom) 
ponechaś si svoje vklady na devízových úètoch v starej mene.

Existujú dve možností, kedy tento prechod uskutoèníś

 1. Ešte pred zaèatím 2. bodu transformaèného procesu – teda 
pred prechodom na štátom vydávanú menu. Za túto alternatívu 
hovorí zjednodušenie zaèatia samotného prechodu na nezadlže-
né peniaze z poh¾adu prevodu úètov a urèitého rizika devalvácie 
meny kvôli śažkej predvídate¾nosti správania sa finanèných trhov 
alebo ¾udí. Nevýhodou môže byś zvýšená nároènosś prechodu 
z poh¾adu centrálnej banky, ako aj nutnosś vytvorenia rezerv a 
vynaloženia úsilia a nákladov na organizáciu systému, ktorá bude 
funkèná iba krátky èas.

 2. Paralelne s prechodom na štátom vydávanú menu. Tu by sa pri 
dobrej informovanosti o podstate novovznikajúceho peòažného 
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systému dalo predchádzaś rizikám ve¾kých devalvaèných tlakov. 
Výhody a nevýhody sú samozrejme opaèné ako pri predchádza-
júcom bode.

Tento prechod by bol predmetom diskusie pred zaèatím reforiem, 
prièom by pomohlo, že opaèný proces sme už zažili a je mnoho ¾udí, 
ktorí sa na òom zúèastnili priamo v praxi.

Základným cie¾om tohto predstavovania transformácie je ukázaś, 
že veci sú aplikovate¾né a dajú sa realizovaś. To pri prvom bode je 
azda aj samozrejmé. Ak sme boli schopní prejsś na Euro, tak zvládneme 
aj opaèný chod,aj keï možno trochu s väèšími komplikáciami vzh¾adom 
na špecifiká opaèného procesu. 

Názory argumentujúce komplikovanosśou uskutoènenia tohto bodu 
pri poh¾ade na dôsledky dnešného finanèného systému nemôžu obstáś. 
To nie je o komplikovanosti, ale o nevyhnutnosti. A h¾adanie cesty, ako 
sa nieèo dá, namiesto dokazovania, že sa nieèo nedá, je jedinou šancou 
na progres v každej oblasti spoloèenského života. My sa totiž budeme 
zbytoène baviś o akomko¾vek spoloèenskom probléme bez toho, aby 
sme h¾adali cestu nápravy abnormálneho finanèného systému. 

3.4.2 Reforma zabezpeèujúca prechod na štátom 
vydávanú menu

Úlohou tohto bodu transformácie je, aby sa všetky peniaze, 
ktoré sú momentálne v obehu a sú vytvorené obchodnými bankami, 
nejakým spôsobom stiahli a vrátili štátu, ktorý ich dodá do ekonomi-
ky cez štátny rozpoèet. Takto peniaze prestanú byś dlhom, ale stanú 
sa štátnym, dlhom nezaśaženým prostriedkom výmeny, ktorý nebude 
prinášaś všetky problémy, o ktorých v podstate píšem v celej tejto knihe.

Už spomínaní aktivisti a odborníci (Joseph Huber a James Ro-
betson) celý proces prechodu prispôsobili dnešnej dobe a dnešným 
podmienkam tak, aby sme si ho skoro vôbec nevšimli. Samozrejme, 
okrem toho, že o nieko¾ko rokov budeme maś všetci prácu a fantasticky 
prosperujúcu a rozvíjajúcu sa ekonomiku.
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Obrázok è. 29: Proces cirkulácie a premeny peòazí na spoloèné, dlhom ne-
zaśažené peniaze

Transformácia teda v podstate spoèíva v tom, že dnešné peniaze, 
ktoré sú dlhom voèi bankám, banka v momente, keï sa jej vrátia, 
dá štátu a ten ich okamžite pustí do ekonomiky. Vrátia sa cez štátny 
rozpoèet, aby sa množstvo peòazí v systéme nemenilo a nedošlo k 
deformaèným úèinkom na menovú stabilitu. Preto je potrebné vopred 
uviesś, že celý tento proces je naplánovaný až na 30 rokov. Ale aby som 
týmto èíslom nestrašil – v žiadnom prípade neznamená, že budeme 
musieś na rozvoj èakaś tých 30 rokov. Ide iba o technickú stránku veci, 
a to z dôvodu, že 30 rokov horná hranica:

 – väèšiny hypoték a

 – dlhodobých štátnych dlhopisov.

Poèas tejto doby bude teda možné stiahnúś všetky terajšie peniaze 
z obehu a nahradiś ich štátnymi. Tí všímavejší si urèite všimli, že aj tak 
väèšina dnešných peòazí bude stiahnutá behom prvých 5 až 10 
rokov a to je èas, ktorý bude pre formovanie novej štruktúry eko-
nomiky rozhodujúci a v podstate ide o maximálne obdobie, ktoré by 
malo staèiś na nastavenie rozhodujúceho smeru. Preto tých 30 rokov 
je síce predpokladaná doba trvania transformácie, ale rozhodujúce 
progresy sa budú konaś už v prvých rokoch. Je to ale doba, keï bude 
definitívne ukonèený technický prechod na kooperativizmus.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Štát 

Dnešné peniaze zaťažené 
dlhom  

Nové, spoločné, 
nezadlžené peniaze 
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Ale ja najprv prejdem k tomu, ako bude vyzeraś samotný bankový 
systém po reforme a v èom sa bude od toho dnešného líšiś. Je to dôle-
žité pre pochopenie krokov samotnej reformy a spôsobu jej aplikácie. 

Peniaze do ekonomiky bude môcś dodávaś iba centrálna banka 
a obchodné banky budú fungovaś iba ako alokátor peòazí. To je 
základná podstata a o nej som už azda aj dosś písal. Obchodná banka 
bude môcś na poskytovanie úverov použiś iba peniaze, ktoré si u nej 
klienti uložia na termínovaný vklad. S peniazmi na netermínovaných 
úètoch (v slovenských korunách alebo devízach) nebude môcś robiś 
niè. A takto sa v podstate zabráni tvorbe nových peòazí. Poïme teda 
pomaly k tomu, ako to bude fungovaś v praxi.

Typy úètov z poh¾adu klienta:

 - vkladové transakèné úèty,

 - investièné úèty.

3.4.2.1 Vkladové transakèné úèty a investièné úèty

Úèty, ktoré dnes poznáme pod názvom bežné úèty, sa budú volaś 
vkladové transakèné úèty. Rozdiel z poh¾adu klienta nebude žiaden. 
Z poh¾adu banky však ve¾mi podstatný. Nebude môcś s nimi robiś niè.

Jediným rozdielom z poh¾adu klienta bude zrejme to, že poplat-
ky za tieto úèty budú vyššie od tých dnešných. Je potrebné také 
nieèo povedaś a zdôvodniś vopred. Keï si uložíte peniaze na bežné 
úèty dnes, banka s nimi môže ïalej obchodovaś, a to s multiplikaèným 
efektom. Banka na nich jednoducho zarába. Toto zarábanie však má 
svoje nedostatky v podobe dnešných problémov. Ak si uvedomíte, že po 
realizovanej reforme budeme maś všetci prácu a fantasticky rastúcu, na 
logických pravidlách postavenú ekonomiku, ktorá bude prinášaś úžitok 
všetkým, sú vyššie náklady na poplatky azda nieèím nepodstatným. 
Nakoniec, urèite nepôjde o nejaké výrazné zvýšenie.

Investièné úèty budú predstavovaś dnešné termínované vklady 
v bankách a rozdiely v porovnaní s dnešnými budú z poh¾adu klienta 
minimálne. Iba tieto peniaze môže banka použiś na investovanie.
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Ve¾mi dôležitou zmenou prejde kontrola a evidencia úètov ob-
chodných bánk. Bude prebiehaś pod¾a nových pravidiel centrálnej 
banky.

Typy úètov, ktoré bude vlastniś, viesś a koordinovaś obchodná banka 
a budú vedené centrálnou bankou:

 – investièné fondy komerèných bánk,

 – operaèné úèty komerèných bánk,

 – zákaznícky úèet komerènej banky.

3.4.2.2 Investièné fondy komerèných bánk

Ide o úèet, na ktorom komerèná banka drží peniaze, ktoré získala 
z termínovaných vkladov klientov v banke a ešte ich neinvestovala. 
Èiže nedodala do obehu prostredníctvom úverov alebo nejakým iným 
spôsobom. Komerèná banka môže na tento úèet prevádzaś pros-
triedky aj zo svojho vlastného kapitálu.

V rámci týchto fondov si komerèná banka môže zaviesś podúèty, 
na ktorých môže viesś evidenciu prostriedkov na rôzne úèely a s 
rôznym termínom splatnosti. Ide o zjednodušenie celkového procesu 
evidencie a narábania s týmito úètami, keïže pôjde zjavne o tú naj-
komplikovanejšiu úlohu, ktorú bude maś komerèná banka v rámci 
riadenia svojho cash flow.

3.4.2.3 Zákaznícky úèet komerènej banky

Každá komerèná banka má len jeden a sú na òom uložené 
peniaze z vkladových transakèných úètov. Pôjde o úèet, na ktorom 
bude tá najpodstatnejšia èasś z prostriedkov, ktoré bude komerèná 
banka evidovaś, avšak s najmenšou nároènosśou na obsluhu. 
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3.4.2.4 Operaèné úèty komerèných bánk

Banka bude na nich držaś všetky ostatné peniaze. Môže v rámci 
nich vytvoriś podúèty za úèelom manažovania prostriedkov.

Je zrejmé, že v praktickom fungovaní bánk dochádza èasto 
k menej predvídate¾ným okolnostiam. Jednou z nich je aj riziko 
predèasného rušenia termínovaných vkladov zo strany klienta. Pre 
takéto nepredvídate¾né okolnosti budú slúžiś prostriedky na operaèných 
úètoch. Centrálna banka môže v rámci stabilizaèných pravidiel 
stanoviś minimálne percento z termínovaných vkladov, ktoré musí 
banka držaś na operaènom úète kvôli prípadnému predèasnému 
výberu prostriedkov. Toto pravidlo bude zrejme nevyhnutné a dôležité.

3.4.2.5 Úèet štátu

Ide o úèet, ktorý je vlastnený vládou a poskytovaný centrálnou 
bankou. Práve tento úèet bude slúžiś na novú emisiu, prípadne 
stiahnutie peòazí z obehu. Centrálna banka naò prevádza prostriedky 
ako nenávratný grant. Èiže ich jednoducho vyrobí, dá na úèet štátu a 
prostriedky idú do ekonomiky cez štátny rozpoèet. 

3.4.2.6 Základné výhody kooperativistického finanèného 
systému

Dali by sa zhrnúś do troch základných bodov:

 – stabilita a bezpeènosś,

 – clearingový systém,

 – prieh¾adnosś a možnosti regulácie peòažnej masy.

Takto by asi mal vyzeraś nový spôsob fungovania peòažného 
systému. Základnou výhodou oproti dnes fungujúcemu by mala byś 
jeho stabilita. Urèite si mnohí všimli, že kontrolné právomoci centrálnej 
banky sú v takom rozsahu, že klienti si môžu byś istí, že aj keï banka 
skrachuje, s ich prostriedkami sa niè nestane, lebo tie sú vedené na 
úètoch v centrálnej banke. Banka bude jednoducho jedným z aktérov 
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na trhu a pri zlých výsledkoch sa môže dostaś do problémov. No na 
stabilitu bankovníctva to nebude maś absolútne žiaden vplyv a ne-
nastanú podobné scenáre, ako aj u nás v nedávnej minulosti, keï 
sme krachy bánk museli riešiś z našich peòazí. Absurdita dnešného 
bankového systému je obrovská.

Na zabezpeèenie samotnej stability pre nepredvídané okolnosti 
v prípade, že komerèná banka nebude maś dostatok prostriedkov na 
vyplatenie splatných investièných úètov, môže centrálna banka poskyt-
núś komerènej tzv. núdzový úver. Ten musí komerèná banka následne 
splácaś zo zisku alebo splátok z existujúcich úverov. Centrálna banka 
v prípade využívania takého úveru môže komerènú nejako penalizovaś. 
Môže to robiś cez úrok, pokutu alebo na základe dodatoèného vyšet-
rovania dôvodov a následných sankcií.

Takýto plne kontrolovaný a stabilný systém bude maś i ïalšie výhody. 
Jednou z nich bude samotný clearingový systém, keï prevody medzi 
bankami budú umožnené behom nieko¾kých sekúnd. Samozrejme, 
nebude to platiś smerom do zahranièia, kde sa bude musieś opäś zaviesś 
clearingový systém fungujúci pred naším vstupom do menovej únie. 

Ako poslednú výhodu uvediem schopnosś centrálnej banky v 
každom momente urèiś, aká je peòažná masa v obehu, a schopnosś 
rýchlo reagovaś na potreby prostredníctvom pevných nástrojov. V 
dnešnej dobe to tak absolútne nie je. Vzh¾adom na fakt, že peniaze 
sú dlhom voèi bankám, ich koordinácia je znaène obmedzená (viac v 
nasledujúcej èasti). Využívajú sa na to nepriame nástroje, ako sú 

 – minimálne rezervy, ktoré si banky musia uchovávaś, 

 – úrokové sadzby, za ktoré centrálna banka poskytuje nové pe-
niaze do obehu (v dnešnej dobe sú na ve¾mi nízkej úrovni, èo 
však nemá ve¾ký vplyv na fakt, že peniaze predstavujú dlh a sú 
poskytované za ove¾a vyšší úrok cez komerènú banku),

 – intervencie na devízových trhoch, ktoré sa využívali donedávna 
a mali tiež nejaký vplyv na peòažnú masu. 

Nový systém bude teda omnoho prieh¾adnejší a bezpeènejší.
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3.4.2.7 Zmeny v peòažnej mase pri poskytovaní úverov ko-
merènými bankami pred a po reforme

Nasledujúca tabu¾ka znázoròuje, ak vznik úverov v komerèných 
bankách a ich splácanie vplýva na masu peòazí v obehu v systéme 
èiastkových rezerv a v navrhovanom systéme, ktorý sa bude využívaś 
v kooperativizme:

               Ekonomický systém

Bankové úkony

Kapitalistický 
systém (systém 
èiastkových rezerv 
alebo zlatého 
štandardu)

Kooperativistický 
systém

Poskytnutie úveru komerènou 
bankou

Zvýšenie peòažnej 
masy v obehu 
v rovnakej výške

Konštantná masa 
peòazí v obehu

Splácanie úveru komerènej 
banke

Zníženie peòažnej 
masy vo výške 
splatenej èasti 
úveru

Konštantná masa 
peòazí v obehu

Tabu¾ka è. 4: Vplyv úverov poskytnutých komerènými bankami na peòažnú 
masu v kapitalizme a kooperativizme

Každé poskytnutie úveru v systéme èiastkových rezerv (dnešný 
spôsob vydávania peòazí) znamená zvýšenie množstva peòazí v obehu. 
Z toho sa dá usudzovaś obtiažnosś vytvárania želanej makroekonomickej 
rovnováhy. Masa sa splácaním úveru následne znižuje. Tento mecha-
nizmus pri kooperativistickom finanènom systéme platiś nebude. Masa 
peòazí bude úplne nezávislá od mechanizmu poskytovania úverov.

3.4.2.8 Funkcie centrálnej banky v kooperativizme v praxi

Základné funkcie centrálnej banky boli spomenuté už v druhej 
kapitole. Súvisia s kontrolou dodržiavania pravidiel a následnými krok-
mi v prípade ich nefunkènosti a rozhodovaní o emisii nových peòazí.
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Tieto rozhodnutia bude prijímaś menová komisia každý mesiac, a 
to na základe makroekonomických ukazovate¾ov. Je dôležité zabezpeèiś, 
aby jej rozhodnutia nepodliehali vplyvu vlády a aby sa riadila výluène 
menovými cie¾mi, teda snahou o zabezpeèenie menovej stability.

Emisia peòazí sa bude konaś na spomínaný úèet štátu vedený 
centrálnou bankou a pôjde do ekonomiky prostredníctvom štátneho 
rozpoètu. Prípadné rozhodnutie o stiahnutí peòazí z obehu bude vy-
konané podobným spôsobom, teda ubratím zo spomínaného úètu.

Toto budú základné funkcie centrálnej banky v kooperativizme. 
Udržanie stability finanèného systému, resp. vytvorenie vysoko bez-
peèného a stabilného spôsobu fungovania výmenného prostriedku.

3.4.2.9. Proces prechodu na štátne peniaze a nový systém

Proces prechodu možno najjednoduchšie opísaś tak, že komerèná 
banka v èase, keï sa jej vrátia dnes existuúce úvery predstavujúce 
peniaze, ich následne vráti centrálnej banke, teda štátu.

Samozrejme, implementácia týchto krokov je trochu zložitejšia a 
je potrebné zabezpeèiś spomínaný hladký prechod, ktorý si v podstate 
ani nevšimneme. Návrh, z ktorého som èerpal pri predstavovaní prin-
cipiálnych rozdielov rôznych finanèných systémov, myslí aj na túto vec 
a je vlastne dôkladne pripravený pre využitie v rámci transformaèného 
procesu spoloènosti na kooperativizmus. 

Dôležitou èasśou bude teda príprava na samotný prechod, keï 
sa o zmenách musí dôkladne informovaś, pripraviś softvér, pomocou 
ktorého bude systém fungovaś, a vytvoriś štruktúry v centrálnej banke 
na sledovanie a koordináciu nového finanèného systému.

Celková príprava na prechod by mohla zabraś napríklad rok (poèas 
ktorého sa môže uskutoèniś prechod na vlastnú menu). Následne sa 
urèí presný dátum, keï zaènú platiś pravidlá nového systému.

Dátum, keï tieto zmeny zaènú platiś, sa bude volaś „Dátum pre-
chodu“.
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V tento deò budú všetky bežné úèty konvertované na vkladové 
transakèné úèty.

Všetky termínované vklady a sporiace úèty budú prevedené na 
tzv. investièné úèty.

Z poh¾adu klientov, teda normálnych úèastníkov trhu (okrem 
bánk) sa v podstate niè nezmení a túto zmenu si ani nevšimneme.

V deò dátumu prechodu zaènú banky evidovaś svoje zákaznícke 
a operaèné úèty a investièné fondy v centrálnej banke, ktorá nad 
nimi preberie kontrolu (doh¾ad).

Od tohto dátumu sa zaènú úvery poskytované bankami deliś na:

 – úvery poskytnuté pred dòom prechodu (predkonverzvné úvery),

 – úvery poskytnuté po dátume prechodu (nové úvery).

Toto je ve¾mi dôležitá fáza celého procesu. Po tomto dátume 
budú môcś banky poskytovaś len úvery pod¾a nových pravidiel, teda z 
investièného fondu.

Banka bude zároveò èakaś na splatenie predkonverzných úverov 
a peniaze následne odvádzaś štátu. Všetky tieto peniaze budú teda 
systematicky prevádzané na úèet štátu a takto opäś dodávané do obehu.

Úkony Vplyv na peòažnú zásobu

Splatené predkonverzné úvery Zníženie peòažnej masy o túto 
sumu

Úèet štátu Zvýšenie o sumu splatených 
predkonverzných úverov

Poskytnuté nové úvery Nezmenená peòažná zásoba

Splatené nové úvery Nezmenená peòažná zásoba

Výsledok Konštantná peòažná zásoba

Tabu¾ka è. 5:  Zabezpeèovanie menovej stability v procese transformácie
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Tabu¾ka približuje úkony, ktoré sa budú diaś poèas transformácie, a 
spôsob, akým sa bude udržiavaś menová stabilita.

3.4.2.10 Postup prechodu na štátnu menu v praxi

Komerèná banka od doby, keï sa prejde na nový systém, bude 
nútená maś neustále to¾ko prostriedkov na zákazníckom úète, akú 
hodnotu majú jej vkladové transakèné úèty, teda dnešné bežné úèty. 
Keïže ide o podstatnú èasś peòažnej zásoby, nebude to malá polož-
ka. Problémom však je, že takouto sumou banky hneï od zaèiatku 
disponovaś nebudú.

Na tento úèel bude každej banke poskytnutý tzv. preklenovací 
úver, a to presne v takej sume, v akej sú jej vkladové transakèné úèty. 
Banky ich budú vracaś presne v rozsahu, v akom jej budú prichádzaś 
splatené predkonverzné úvery. Aj keï sa zdá, že ide o navýšenie peòaž-
nej zásoby, nie je to tak. Všetky prostriedky budú viazané a evidované 
v centrálnej banke a banky s nimi v podstate niè robiś nemôžu. Budú 
urèené na vyplácanie týchto úètov v prípade, ak o to požiadajú klienti.

Nastáva však ešte jeden problém, a tým je nutnosś maś urèité 
prostriedky na svoje fungovanie a prípadne na poskytovanie nových 
úverov. Kvôli tomu bude urèené obdobie (navrhovaný je jeden rok), 
keï banky nebudú musieś splácaś preklenovacie úvery. Splácanie 
bude teda odložené. Práve prostriedky, ktoré získajú zo splatených 
predkonverzných úverov v tomto období, vytvoria urèité peniaze, s 
ktorými bude môcś banka operovaś.

Predchádzajúca tabu¾ka è. 5 bude teda v prvý rok po dátume 
prechodu vyzeraś trochu ináè.

Úkony Vplyv na peòažnú zásobu

Splatené predkonverzné úvery Zníženie peòažnej masy o túto 
sumu

Úèet štátu Nezmenený

Hodnota operaèných alebo 
investièných fondov bánk

Zvýšená o sumu splatených 
predkonverzných úverov

Kooperativizmus.indd   92Kooperativizmus.indd   92 19.5.2015   14:47:5519.5.2015   14:47:55



93

Kooperativizmus v praxi a transformaèný proces

Poskytnuté nové úvery Nezmenená peòažná zásoba

Splácané nové úvery Nezmenená peòažná zásoba
 
Výsledok Konštantná peòažná zásoba

Tabu¾ka è. 6: Menová stabilita poèas prvého roku transformácie

3.4.1.11 Vplyv procesu transformácie na štátny rozpoèet

Po uplynutí roku od dátumu prechodu, keï banky zaènú splácaś 
preklenovacie úvery, budú do štátneho rozpoètu prúdiś peniaze 
navyše. Poèas procesu transformácie sa cez rozpoèet precylkluje 
v podstate to¾ko prostriedkov navyše, ko¾ko je v ekonomike úverov.

Prílev týchto peòazí sa však èasom bude znižovaś. Preto je ve¾mi 
dôležité, aby neboli využívané na bežné výdavky štátu, ale slúžili na 
skutoèné naštartovanie ekonomiky. Ide o prostriedky, ktoré by mali slúžiś 
aj na naštartovanie a zavádzanie tretieho bodu v rámci transformaèného 
procesu. Mali by sa prednostne využívaś na:

 – znižovanie štátneho dlhu,

 – investièné projekty (zadávané pod¾a možností cez kooperatívy),

 – podporu vzniku kooperatív.

Dá sa predpokladaś, že práve v prvých 5 až 10 rokoch by malo 
dôjsś k precirkulovaniu najväèšieho množstva peòazí, a to by mal byś 
èas, keï sa zavedú hlavné kroky vedúce ku kooperatívnemu fungovaniu 
firemného prostredia.

Investièné projekty budú slúžiś na prvotné rozhýbanie ekonomiky. 
Ide o spoloèné projekty do infraštruktúry, ale aj na stavbu štadiónov a 
podobné veci, ktoré možno za nové štátne peniaze realizovaś a zabiś 
tak dve muchy jednou ranou. Tento spôsob financovania bude na 
rozciel od dnešného jednak lacnejší a všetky peniaze pôjdu medzi 
¾udí cez kooperatívy transparentnejším spôsobom. Jednoducho ne-
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bude situáciu z dlhodobého h¾adiska zhoršovaś, ale skutoène štartovaś 
ekonomiku pre potreby všetkých.

3.4.3 Podpora kooperatívnych firiem
Podpora vzniku kooperatív je teda tretím bodom procesu transfor-

mácie v rámci prechodu na nový systém. Základom bude vytvorenie 
urèitých firiem v týchto oblastiach:

 – v oblasti bankového systému pre implementáciu aj takejto formy 
bánk z viackrát uvedených dôvodov,

 – v oblasti mediálneho trhu, 

 – v stavebníctve a po¾nohospodárstve, ktoré by mali maś z týchto 
bodov najvyššiu prioritu.

Prvé dva body súvisia so snahou o vytváranie priestoru pre tento 
spôsob firemnej organizácie v rámci najdôležitejších oblastí celkového 
systému, a to kvôli požiadavke transparentnosti alebo konkurenènej 
bezpeènosti vzh¾adom na dnes fungujúce kapitálové prepojenie. Tretí 
bod súvisí so snahou o vytvorenie kanála, cez ktorý sa bude aktivi-
zovaś nový systému a realizovaś prvotné investièné projekty. Pôjde o 
najtransparentnejší spôsob, ako dostaś prostriedky medzi všetkých, 
aby mali èo najpriaznivejší úèinok na ekonomický start up.

Predpokladá sa, že vo fáze príprav sa doladia aj presné pravidlá 
fungovania kooperatív, a to pod¾a tých, ktoré už dnes fungujú v iných 
krajinách. Zamestnanci, aj keï budú maś rozhodovacie právomoci a 
právo podie¾aś sa na spoloènom zisku, nebudú môcś svoje podiely 
predávaś a správaś sa úplne ako majite¾. Tieto kooperatívy budú vo 
vzśahu k ¾uïom ako dar, preto sa musí presadiś èo najtransparentnejší 
spôsob ich zavádzania.

Transformaèné procesy na socializmus ako aj kapitalizmus 
boli sprevádzané množstvom nespravodlivosti. Zabezpeèiś všetko 
rovnako pre všetkých sa však ani tentoraz nebude daś. Ibaže na koo-
perativizme budú v podstate všetci profitovaś – niektorí skôr, iní azda 
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až po prvotnom zábehu, keï zaènú naše spoloèné peniaze vytváraś 
ekonomické perpetum mobile. 

Samozrejme samotný transformaèný proces bude v prípravnej 
fáze predmetom debát a môže sa od mojich návrhov líšiś. Mojou 
úlohou je skôr ukázaś, že veci sú s väèšími alebo menšími problé-
mami realizovate¾né a že cesta sa urèite nájde. Avšak kým každé 
niènerobenie prinesie iba zhoršovanie situácie, kooperativizmus 
bezpochyby prinesie pozitíva, ktoré vyvážia śažkosti pri realizácii tých 
najzložitejších scenárov transformaèného procesu. Lebo zmena je 
nevyhnutná, otázna je už iba cesta – spôsob transformácie, ktorý 
sa musí dôkladne pripraviś. 

Bude potrebné zobraś do úvahy aj reakcie a postoje iných krajín, 
ktoré budú, samozrejme, s pripravovanými reformami oboznámené. 
Nedá sa teda vopred urèiś všetko, najmä nie operatívne zmeny v reakcii 
na vznikajúce problémy. 

Možno oèakávaś rôzne názory na navrhované zmeny a ich vstre-
bávanie bude otázkou osobného postoja. Ak jednotlivec cíti, že jeho 
konanie je správne, nemôže braś oh¾ad na názory okolia, lebo by ho 
to mohlo obraś o slobodu a zastaviś jeho vývoj. Mojou snahou bolo daś 
bezpodmieneèné dôkazy, že z h¾adiska rozvoja spoloènosti v podstate 
inej cesty niet. Názory iných môžu trochu ovplyvniś jej parametre, ale 
nie smerovanie ku kooperativizmu.

Nakoniec, myslím si, že jeho výdavky sú také zrejmé, že ve¾ká 
kritika ho nepostihne a prijaté rozhodnutia budú minimálne rešpekto-
vané, aby nedošlo k prerušeniu spoloène vybudovaných obchodných 
a spoloèenských väzieb, ktoré chce tento projekt zachovaś.

Naèrtnutý spôsob je teda len hrubý návod, dôkaz, že kooperati-
vizmu sa skutoène dá rozumným spôsobom zaviesś aj v podmienkach 
vysoko rozvinutého, ale vo svojej podstate chorého systému kapitalizmu, 
že zjavne nejde o utópiu. Všetky body sú zvládnute¾né a je aj urèený 
spôsob financovania, ktorý bude na rozdiel od kapitalistických foriem 
prinášaś úžitok všetkým, podporovaś reálnu ekonomiku v trhovom 
prostredí a eliminovaś špekulantstvo aj rozkrádanie. Pre ekonómov 
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pochopite¾ný systém založený na jednoduchosti a transparentnosti 
bude fungovaś v záujme všetkých, èo sa o kapitalizme zjavne pove-
daś nedá, a túto tému nemá ani zmysel ïalej rozoberaś. Budeme maś 
všetci príležitosś a právo na prácu a nebudeme nútení do pyramído-
vého vytláèania jeden druhého, èo je v podstate základným motorom 
dnešného usporiadania. 

3.4.4 Zhrnutie èasového harmonogramu 
transformácie

Aby som teda zhrnul to, v akom èasovom úseku sa dajú zvládaś a 
zavádzaś reformy. 

1. rok: V tomto období je potrebné pripraviś a prípadne aj usku-
toèniś prechod na vlastnú menu a po organizaènej a softvérovej 
stránke pripraviś prechod na nový spôsob fungovania nezadlžených 
spoloèných peòazí. 

2. rok: Zaène sa s tým najdôležitejším, teda prechodom na 
nový peòažný systém. V tomto období bude potrebný vysoký stupeò 
kontroly a dôslednosti pri zavádzaní nových pravidiel do fungovania 
celého finanèného systému.

3. rok: Zaène sa prísun peòazí do štátneho rozpoètu, ktoré sa 
postupne precirkulujú a zmenia na naše spoloèné. Bude to zaèiatok 
formovania nového systému po organizaènej stránke a už v tomto 
èase sa zaènú presadzovaś pozitívne trendy. Vytvárané zdroje budú 
vynakladané na nové investièné projekty cez novovytvárané kooperatívy 
so snahou o postupné naštartovanie ekonomiky. 

4. až 10. rok: Pôjde o obdobie, na konci ktorého bude cez štátny 
rozpoèet precirkulovaná podstatná èasś peòazí a malo by postaèiś na 
vyformovanie proklamovaného smeru. Ekonomika bude zabehnutá 
a automaticky sa rozvíjajúca. Toto obdobie bude poznaèené rapídnym 
napåòaním cie¾ov, ktoré sú pre fungovanie kooperativizmu prioritné, a 
dosahovania efektov, ktoré má kooperativizmus priniesś. 
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10. až 30. rok: Obdobie, keï sa po technickej stránke konèí 
cirkulácia peòazí. Po 30. roku sa definitívne ukonèí celý transformaè-
ný proces. Do štátneho rozpoètu budú stále prúdiś peniaze navyše, a 
keï po 30. roku prestanú, bude stále priestor na neustálu aktiváciu a 
formovanie nových trendov. 

3.5 Problematika štátnych zásahov do ekonomiky
Nevyhnutnosś eliminovaś fatálne dôsledky kapitalistického na-

stavenia na masy ¾udí vyvolala potreba neustáleho nárastu štátnych 
zásahov do ekonomiky. Trhový mechanizmus však potrebuje pravý 
opak. Potrebuje fungovaś na základe prirodzených zákonitostí a štátne 
zásahy ho v podstate vytláèajú.

Prechod na kooperativizmus si však vyžaduje, aby sa konal práve 
cez štátny aparát a spoloèné inštitúcie. V podstate niet inej možnosti 
na vznik spoloèných peòazí ako cez štát. Z h¾adiska kooperativizmu 
je však dôležitý fakt, že vplyv štátu sa bude èasom obmedzovaś, až 
sa úplne minimalizuje.

Zásadný rozdiel medzi kapitalizmom a kooperativizmom spoèíva 
v tom, že kapitalizmus si štátne zásahy v podstate vynucuje, a to 
s rastúcou tendenciou. Kooperativizmus ich potrebuje len vo fáze 
zavádzania a vzniku spoloèných peòazí v spojení s naštartovaním 
ekonomiky, potom bude fungovanie ekonomiky ponechané na trhový 
mechanizmus.

Aj z tohto poh¾adu je ve¾mi dôležité, aby peniaze išli èo najviac 
cez kooperatívy a boli vytvorené transparentné kontrolné mechaniz-
my na vykonanie týchto krokov. Je nevyhnutné, aby sa veci riešili tak, 
aby negatívne javy spojené s fungovaním štátneho aparátu boli èo 
najviac eliminované. Pomôcś by tomu mala aj plná zamestnanosś, 
ktorá sa èasom dosiahne, èím sa eliminuje ïalší dôležitý faktor, ktorý 
je zdrojom korupcie v dnešnej verejnej a štátnej správe.
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3.6 Zhrnutie a záver
Kooperativizmus je typ organizácie ekonomického priestoru, ktorý 

sa zakladá na možno navonok trochu utopistických, ale v skutoènosti 
úplne reálne aplikovate¾ných princípoch rovnosti, spravodlivosti, 
slobody èi demokracie, h¾adania spôsobov vzájomnej spolupráce 
pri rešpektovaní jedného druhým.

Pod pojmom rovnosś a spravodlivosś sa neskrývajú umelo nasta-
vované pravidlá rovnakého rozde¾ovania dôchodkov, ale jednoduché 
zabezpeèenie rovnakých možností alebo prirodzeného demokratic-
kého prostredia. Samotnú rovnováhu v tomto priestore zabezpeèí trhový 
mechanizmus. Zásadným posunom oproti kapitalistickému systému 
je, že zabráni, aby celú spoloènosś ovplyvòovali a manipulovali úzke 
skupiny ¾udí, resp. nekontrolovate¾ná akumulácia kapitálu a zdrojov na 
základe chybne nastavených ekonomických pravidiel.

Celá myšlienka je založená na zabezpeèení slobody jednotlivca, 
ktorý nasmeruje svoje aktivity na pomoc celej spoloènosti a okoliu. 
Sloboda je zabezpeèovaná už spomínanými princípmi demokracie a 
trhového mechanizmu. Jednotlivé subjektívne rozhodnutia sa takýmto 
spôsobom zosúladia a zabezpeèí sa spoloèný rozhodovací proces aj 
v hospodárskej oblasti.

Kooperativizmus je jednoducho organizácia ekonomického 
priestoru, ktorá vytvorí z dlhodobého h¾adiska najefektívnejší možný 
spôsob vyrábania spoloèného produktu a najspravodlivejší spôsob 
jeho následného rozde¾ovania. Vyústi to do nulovej nedobrovo¾nej 
nezamestnanosti a dlhodobo udržate¾ného makroekonomického pro-
stredia bez dnešných kríz.

Celý projekt je založený na odlišných spôsoboch riešenia prob-
lémov, ako sú realizované dnes. Zamestnanosś sa nebude riešiś pro-
stredníctvom štátom financovaných investícií alebo štátnych dotácií. 
Kapitalistický systém totiž nedokáže zabezpeèiś prácu pre všetkých a 
takéto opatrenia sú iba bezduchým vyhadzovaním verejných zdrojov. 
Problémy bude riešiś trh, zamestnanosś bude výsledkom našej spotreby 
a našej vzájomnej aktivity. 
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Demokracia, rovnosś alebo vláda ¾udu je nieèo, èo dokáže búraś 
aj zábrany typu náboženských alebo nacionalistických rozdielov 
pri spájaní ¾udí na princípe vzájomného rešpektu. Je to tá najvyššia 
forma vytvárania prirodzenej formy spolunažívania ¾udí medzi sebou, 
ktorá vyplýva z prirodzenej slobody a možností rozhodovania pod¾a 
svojho vedomia a svedomia. 

Výsledkom dnes fungujúcej demokracie v existujúcom politickom 
spektre je popri ekonomickej diktatúre stále ve¾mi málo funkèný model 
z poh¾adu viackrát spomínaných cie¾ov. Jej dôsledkom sú vydieracie 
prostredie, odlúèenie ¾udí zo spoloènosti alebo už nieko¾kokrát spomí-
naný fenomén otroctva. Z tohto h¾adiska je kooperativizmus urèite aj 
definitívnou cestou z otroctva alebo nevo¾níctva akéhoko¾vek druhu, 
ktoré je obrovskou brzdou spoloèenského rozvoja, a má nepochybne 
fatálne dôsledky aj na život budúcich generácii. 

Proces zavádzania takéhoto typu fungovania spoloènosś prinesie 
so sebou mnohé sprievodné javy. Okrem uplatnenia pre všetkých a 
eliminácie stresového prostredia sa dá oèakávaś aj zmena štruktúry 
zamestnanosti. Napríklad rozvíjanie cestovného ruchu na základe 
hlavne našej spotreby, ktoré som už spomenul, má azda potenciál 
priniesś koneène aj rozvoj medzinárodného cestovného ruchu zalo-
ženého hlavne na uvo¾není vnútornej, spoloèensky pozitívnej energie.

Je tu však priestor aj pre iné zmeny. Dá sa oèakávaś, že so zvy-
šovaním slobody bude rásś aj bezpeènosś èi level psychického a 
následne všeobecného zdravia. Jednoducho nebude potrebné to¾ko 
policajtov, psychiatrov, psychológov èi farmaceutov, teda špecialistov, 
ktoré dnešná stresová situácia doslova produkuje.

Nejde teda iba o cestu k ekonomickej prosperite, ale aj o cestu k 
riešeniu v podstate všetkých, dnes neriešite¾ne vyzerajúcich prob-
lémov. Vnútorná organizácia založená na nevyhnutnosti získavania si 
dôvery zdola v nevydierate¾ných podmienkach je taktiež predpokladom 
na adaptáciu aj trochu odlišných komunít – minorit, ktoré sa vyznaèujú 
vysokým stupòom vnútornej slobody a majú èo spoloènosti ponúk-
nuś. To, èo sa nepodarilo v socializme ani v kapitalizme vzh¾adom na 
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ich diktatúrnu povahu, sa môže podariś iba v demokratickej organizácii. 
Kooperativizmus v koneènom dôsledku môže riešiś aj chudobu tretieho 
sveta, následné problémy s nekontrolovate¾ným prisśahovalectvom, 
ekologické èi demografické problémy èi dokonca problematiku 
vojen alebo fenomén terorizmu. Takýto široký zámer a zmysel majú 
demokratické hodnoty aplikované aj v hospodárskej oblasti.

Všetko, èo sa dnes zdá ve¾mi zložité a neriešite¾né a èasto prináša 
doslova ¾udskú apokalypsu, je z urèitého poh¾adu vlastne jednoduchou 
záležitosśou. Mojou snahou je preukázaś, že ide v podstate o jed-
noznaène riešite¾ný rébus. Ak sa majú riešiś problémy, je skutoène 
potrebné ísś k ich zdrojom. Plátanie zdevastovaného domu postave-
ného na piesku nie je ve¾mi múdrym riešením a situáciu bude len 
zhoršovaś. V takom prípade sa treba prekopaś až k základom a dom 
znova postaviś na pevnom podklade. Potom bude slúžiś obyvate¾om 
bez toho, aby sa im zrutil na hlavy ako domèek z karát. Lebo to sa nám 
deje dnes a k tomu v dnešnej dobe jednoznaène smerujeme.

Základné zdroje:

www.penaznareforma.sk

www.dolezite.sk
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Kooperativizmus v praxi a transformaèný proces

Nieèo o autorovi

Pochádzam z Dlhej Lúky pri Bardejove, kde som sa narodil 11. au-
gusta 1979. Vyštudoval  som Národohospodársku fakultu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Po škole som pôsobil v rôznych kútoch sveta v 
navonok menej odborných oblastiach (na jednoduchých pozíciách v 
službách, stavebníctve alebo po¾nohospodárstve), pracoval som však 
aj v  telekomunikáciách ako projektový manažér. V práci som prejavoval 
tendenciu sledovaś a  rozoberaś trendy a fakty okolo fungovania tímových 
štruktúr, študovaś princípy spájania ¾udí a ich dôsledky na funkènosś, 
harmóniu, ale aj efektivitu pracovných kolektívov. 

Istý èas som teda žil a pracoval v USA, Austrálii, Taliansku, An-
glicku, Írsku, Rakúsku, Švajèiarsku, Fínsku, Švédsku, samozrejme 
aj na Slovensku a nesmierne ma obohatili aj cesty a pobyty v Ázii. 
Myslím, že som videl kus sveta nielen z pozície cestovate¾a, ale aj ako 
radový robotník èi pracovník, lebo v pracovnom kolektíve som sa cítil 
najprirodzenejšie a nachádzal energiu a priestor na štúdium daného 
spoloèenského systému. Navyše pochádzam z vysoko zotroèenej 
oblasti Slovenska bez existencie prirodzeného podnikate¾ského alebo 
motivaèného prostredia a s malými možnosśami získaś prácu. Vïaka 
tomu som si vytvoril predstavu o globálnom vplyve kapitalistického 
systému a o jeho zákerných, aj keï možno pomalšie postupujúcich 
a menej vidite¾ných dôsledkoch, nadobudol predstavu o tom, ako má 
želate¾né prostredie umožòujúce plnohodnotný život pre všetkých 
vyzeraś a vnútorne sa motivoval na h¾adanie cesty k nemu. 

Po dlhoroèných skúsenostiach, množstve skvelých zážitkov a 
pouèných pobytov, ale aj po mnohých sklamaniach až dezilúziach, 
som si ako nástroj boja za sebarealizáciu i celospoloèenské uplatne-
nie demokratických, ako aj ¾udských princípov zvolil písanie èlánkov, 
z ktorých nakoniec vznikla táto kniha.
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