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Demokracia: boh, ktorý zlyhal.1 
Hans Herman Hoppe 

 

Prvá svetová vojna ako míľnik 
 
Podľa Hansa Hermana Hoppeho predstavuje prvá svetová vojna dôležitý prelom v histórii. 
V prvej svetovej vojne sa zavŕšil historický prechod od vlády suverénnych kráľov 
(monarchie) k vláde suverénneho ľudu (demokracii). Do roku 1914 existovali v Európe iba tri 
republiky: Francúzsko, Švajčiarsko2 a od roku 1911 Portugalsko. Zo všetkých hlavných 
európskych monarchií, bola dovtedy jedine Veľká Británia parlamentným systémom 
(najvyššia moc bola sústredená v rukách voleného parlamentu). Iba o štyri roky neskôr, po 
tom, ako Spojené štáty vstúpili do európskej vojny a podstatným spôsobom určili jej priebeh, 
monarchie úplne vymizli a Európa spolu so zvyškom sveta vstúpili do veku demokracie 
a republikanizmu. Všetky novovzniknuté nástupné štáty (s výnimkou Juhoslávie) prijali 
demokratické ústavy. V štátoch, ktoré formálne zostali monarchiami (Veľká Británia, 
Taliansko, Španielsko, ...), panovníci stratili reálnu moc. Vo všetkých krajinách bolo postupne 
zavádzané všeobecné volebné právo a celá moc sa sústredila do rúk parlamentu a jeho 
volených zástupcov. 
 
Prvá svetová vojna začala ako bežný teritoriálny konflikt, no postupne sa zmenila na vojnu 
ideológií. Najväčšiu zásluhu na tom mala expanzívna demokratická doktrína, ktorá bola 
personifikovaná v osobe amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Zámienkou pre vstup 
USA do vojny bola snaha o oslobodenie ostatného sveta spod vlády dynastických panovníkov  
a zavedenie demokracie do európskych krajín. Vďaka tejto zmene charakteru konfliktu vojna 
zakrátko degenerovala do totálnej vojny, spojenej s militarizáciou národných ekonomík. 
Tradičné delenie obyvateľstva na civilné a vojenské sa prestalo rešpektovať, cieľom nebolo 
obsadenie územia alebo kompromisný mier, ale úplná porážka, decimácia a potrestanie  
nepriateľa.  
 

                                                 
1 Rešerš knihy, autor Juraj Karpiš, INESS – Institute of Economic and Social Studies. V rešerši sa prelínajú 
priame citácie z knihy s voľnou interpretáciou autorových hlavných myšlienok. HOPPE, Hans-Herman, 
DEMOCRACY – THE GOD THAT FAILED, Transaction Publishers, New Brunsvick, New Jersey 2001, kde sa 
predmetný citát nachádza. 
2 Je zaujímavé, že napriek tomu, že ide o jednu z najstarších demokracií (Švajčiarske kantóny vznikli v roku 
1291) a krajinu, ktorá ako prvá zaviedla všeobecné volebné právo pre mužov (v roku 1848), na ženy bolo toto 
právo rozšírené až v roku 1971.  
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Čo by sa stalo, ak by USA3 nasledovali prísne neintervencionistickú politiku a nevstúpili by 
do prvej svetovej vojny? Pravdepodobne by vojna skončila niekedy v roku 1916 alebo 1917 
kompromisným mierom bez následného politického diktátu. Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a 
Rusko by zostali tradičnými monarchiami, namiesto aby sa rozpadli na demokratické 
republiky s krátkou životnosťou. Ak by pri vláde zostali ruský cár či nemecký cisár, boľševici 
by sa iba ťažko dostali k moci a v západnej Európe by sa pravdepodobne neuchytili 
komunisti, fašisti a nacionálni socialisti. Mohli byť zachránené milióny obetí komunizmu a 
fašizmu. Stredná a východná Európa mohla byť ušetrená 40 rokov komunistickej devastácie, 
a ak by Európa zostala natoľko ekonomicky integrovaná ako v 19. storočí, vývoj svetového 
hospodárstva by mohol byť vďaka pozitívnym efetkom deľby práce oveľa ďalej.  
 
Teória a história 
 
Štúdium histórie nutne pozostáva z interpretácie všeobecne známych faktov. Na správnu 
interpretáciu potrebuje historik poznať vzťah medzi príčinou a následkom. Nakoľko fakty 
umožňujú viacero interpretácií, je nutné mať k dispozícii nejaké teoretické predpoklady, 
ktorých pravdivosť nie je závislá od historickej skúsenosti, ale ktorých pravdivosť sa dá 
overiť pomocou intelektuálneho porozumenia a pochopenia podstaty vecí. Ide o tzv. a priori 
platné tvrdenia, ktoré umožňujú pochopiť podstatu historických faktov a na základe toho si 
vybrať z alternatívnych interpretácií. 
 
Príkladom a priori axióm sú: 1+1=2, tvrdenie, že žiadne dva objekty nemôžu naraz zaberať 
ten istý priestor a pod. A priori tvrdenia poznajú aj spoločenské vedy. Základným a priori 
tvrdením v politickej ekonómii je tvrdenie, že ľudské konanie je cielená snaha aktéra 
o dosiahnutie subjektívne hodnotených cieľov za pomoci využitia vzácnych zdrojov. 
Každé konanie je zamerané na zlepšenie subjektívne vnímaných životných podmienok. 
Väčšie množstvo ekonomického statku je cenené viac ako menšie množstvo rovnakého 
ekonomického statku. Skoršie uspokojenie potreby je preferované pre neskorším uspokojením 
potreby. Výroba musí predchádzať spotrebe. Čo sa spotrebuje teraz, to sa nemôže spotrebovať 
neskôr a pod. Platnosť týchto tvrdení nemôže definitívne dokázať ani vyvrátiť žiadne 
empirické pozorovanie. 

Časová preferencia, vláda a proces decivilizácie 
 
Dosahovanie cieľa vždy trvá nejaký čas. Počas tohto času však človek musí konzumovať 
vzácne statky, ak chce zostať nažive. Čas je preto rovnako vzácnym statkom. Preto statky, 
ktoré sú k dispozícii v súčasnosti, sú a vždy musia byť hodnotené viac ako statky, ktoré 

                                                 
3 Je zaujímavé, že Otcovia zakladatelia, ktorí sú dnes považovaní za vzorových demokratov, nimi v skutočnosti 
vôbec neboli. Sami seba považovali za prirodzenú aristokraciu a skôr ako demokraciu presadzovali 
aristokratickú republiku: Alexander Hamilton bol zástancom monarchie rovnako ako Robert Morris, guvernér 
Pennsylvávnie. George Washington vyjadril svoju nechuť k demokracii v liste Jamesovi McHenrymu z 30. 
septembra 1798. John Adams bol presvedčený, že každá spoločnosť má svoju aristokraciu, rovnako ako pole 
s kukuricou má veľké a malé klasy. V liste Johnovi Tylerovi argumentoval ako Platón či Aristoteles, že 
demokracia musí viesť k despotizmu. James Madison sa v liste Jaredovi Parksovi sťažuje na obtiažnosť úlohy 
„ochrániť vlastnícke práva proti duchom demokracie“. Thomas Jefferson, ktorý bol z Otcov zakladateľov asi 
najdemokratickejší, sa v liste Johnovi Adamsovi priznal, že prirodzenú aristokraciu považuje za najväčší dar 
prírody spoločnosti. Postoj Otcov zakladateľov by sa preto dal zhrnúť výrokom Johna Randolpha of Roanoke:    
„Som aristokrat: milujem slobodu a nenávidím rovnosť.“. Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited 
(Washington D.C.: Regnery Gateway 1990). 
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budú k dispozícii v budúcnosti. Rozdiel v subjektívnom hodnotení statku, ktorý je 
k dispozícií teraz, a rovnakého statku, ktorý bude k dispozícií v budúcnosti, sa nazýva časová 
preferencia. Keďže existuje časová preferencia, človek je ochotný vzdať sa spotreby nejakého 
statku v súčasnosti iba za podmienky, že v budúcnosti očakáva väčšie množstvo rovnakého 
statku. Od jeho miery časovej preferencie závisí, akú časť svojho príjmu jedinec šetrí a akú 
časť spotrebováva (vysoká časová preferencia znamená, že aktér hodnotí súčasnú spotrebu 
vysoko nad budúcou, nízka časová preferencia znamená, že prémia, ktorú jedinec čaká od 
odloženej spotreby, nie je vysoká).  
 
Individuálne časové preferencie spolu určujú výšku úspor v spoločnosti a tým aj úrokovú 
mieru, pri ktorej dochádza k vyrovnaniu dopytu (investícií) a ponuky (úspor) na trhu. 
Dopyt a ponuka po úsporách existuje iba po splnení dvoch základných podmienok: 

1. Keď si ľudia uvedomia, že nepriame, časovo náročnejšie produkčné procesy prinášajú 
vyšší výstup na jednotku vstupu. 

2. Musí byť technicky možná akumulácia (sporenie) spotrebných statkov, aby boli 
zabezpečené základné potreby aktérov počas doby trvania produkcie. 

 
Tvorba a akumulácia kapitálu v spoločnosti bude pokračovať iba v prípade, že sú obe tieto  
podmienky splnené. Kapitálové statky ako také, na rozdiel od spotrebných statkov, majú 
hodnotu iba ako prostriedok k produkcii iných spotrebných statkov. Kapitál skracuje čas 
medzi začiatkom produkcie a finálnym spotrebným statkom. Cena kapitálu je preto 
cenou ušetreného času v procese výroby. 
 
Čím je v spoločnosti nižšia miera časovej preferencie, tým je rýchlejšia tvorba kapitálu a 
môžu nastúpiť časovo náročnejšie (produktívnejšie) spôsoby výroby. Každé zvýšenie 
množstva kapitálových statkov v spoločnosti a predĺženie výrobných štruktúr zvyšujú 
hraničnú produktivitu práce, a tým aj výšku reálnych miezd alebo mieru zamestnanosti. 
Zvyšujú sa tak reálne prímy pracovníkov, rast ktorých zvyšuje budúci produkt, a preto aj 
reálny príjem majiteľov výrobných faktorov. 
 
Časová preferencia je rôzna od človeka k človeku, ale aj u jedného človeka v čase. Faktory, 
ktoré ovplyvňujú individuálnu časovú preferenciu, môžeme rozdeliť na externé, biologické, 
osobné, spoločenské a inštitucionálne. Príkladom externého faktora je napr. očakávaná  
povodeň, ktorá dočasne prudko zvýši hraničný úžitok statkov v budúcnosti, čo zníži časovú 
preferenciu ľudí a teda zvýši úspory. Biologické faktory súvisia napr. so životným cyklom 
človeka. Deti majú extrémne vysokú časovú preferenciu. Žijú zo dňa na deň, chcú všetko 
hneď. V procese dospievania si väčšinou človek začne uvedomovať, ako dlho ešte bude žiť, 
a zároveň objavuje potenciál a prínosy predĺženej štruktúry produkcie. Očakávaný marginálny 
úžitok z budúcich statkov tak rastie, dochádza k zvýšenému sporeniu a investovaniu.                 
So starnutím je zvyčajne spojený aj trend rastu časovej preferencie, nakoľko si ľudia 
uvedomujú príchod konca, a preto aj skracovanie budúcnosti, v ktorej je možná spotreba. Pri 
týchto popisoch ide samozrejme o generalizáciu, pretože individuálna časová preferencia je 
určovaná do značnej miery aj osobnosťou a jej psychologickými determinantmi (inú časovú 
preferenciu ma „vandrák“, inú podnikateľ).  
 
Bez ohľadu na distribúciu rozličných časových preferencií v spoločnosti platí, že akonáhle 
poklesne agregovaná časová preferencia spoločnosti na úroveň, pri ktorej sa začne tvorba 
úspor a kapitálových statkov, tento proces získa samoposilňovaciu tendenciu. Úspory totiž 
umožňujú efektívnejšiu produkciu, ktorá ďalej tlačí na pokles časovej preferencie 
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(efektívnejšia produkcia znamená vyšší príjem, vyšší príjem znižuje marginálny úžitok 
súčasných spotrebných statkov, čiže znižuje časovú preferenciu a produkuje tak väčšie úspory 
a tvorbu kapitálu). Z väčšieho množstva úspor (kapitálu) v spoločnosti profitujú dokonca aj 
ľudia, ktorí nesporia, keďže akumulovaný kapitál dvíha reálne mzdy, a preto zvyšuje celkové 
množstvo statkov, ktoré sú k dispozícii na spotrebu. Vďaka tomu dochádza k poklesu časovej 
preferencie aj u ľudí, čo sporia málo alebo vôbec. S rastom príjmov je spojený nárast životnej 
úrovne, čo sa prejaví na stravovaní a kvalite zdravotníckych služieb, vedie k predĺženiu 
priemerného veku v spoločnosti, a tým k ďalšiemu tlaku na pokles časových preferencií 
v spoločnosti. Môžeme preto povedať, že pokles časovej preferencie v spoločnosti je 
procesom civilizácie. 
 
Proti procesu poklesu časovej preferencie v spoločnosti pôsobí porušovanie vlastníckych práv 
(poškodzovanie či odcudzenie majetku). Toto porušovanie môže mať buď formu 
kriminálneho správania alebo môže byť inštitucionalizované (vláda, panovník). Negatívny 
efekt na časovú preferenciu má porušovanie vlastníckych práv z dvoch príčin: zníži množstvo 
reálnych statkov v ekonomike a zároveň vedie obete takéhoto správania k investíciám, ktoré 
by v prípade absencie takéhoto správania nepodnikali (plot, zabezpečovacie zariadenie 
a pod.). Proti neistote ohľadom strát vzniknutých následkom kriminálneho správania sa 
možno zabezpečiť investíciami do ochrany majetku, pričom efektivita takéhoto zabezpečenia 
rastie spolu s rastom životnej úrovne. Preto dopad tohto faktora na časovú preferenciu nebude 
dlhodobý  (okrem iného aj preto, že násilník po kriminálnom čine zmizne zo života obete). Na 
rozdiel od kriminálnej aktivity, proti inštitucionalizovanému porušovaniu vlastníckych 
práv zo strany vlády sa už z definície nedá zabezpečiť žiadnymi investíciami. Štátna 
autorita je neustále prítomná v životoch ľudí a porušovanie vlastníckych práv občanov 
je kontinuálne. Vplyv na rast časovej preferencie ľudí žijúcich na danom území je preto 
systematický a dlhodobý. Existencia vlády teda nielen svojou spotrebou znižuje množstvo 
reálnych statkov v spoločnosti, ale zároveň svojím pôsobením, vyvolávajúcim neistotu 
ohľadom budúcich výnosov investícií, systematicky pôsobí proti prirodzenému procesu 
znižovania časovej preferencie v spoločnosti. Keď zasahovanie vlády presiahne určitú 
mieru, následný rast časovej preferencie môže presiahnuť prirodzenú tendenciu k jej poklesu, 
následkom čoho bude dochádzať k zvýšenej spotrebe a preto aj k celkovému poklesu kapitálu 
v spoločnosti, čiže k poklesu produktivity a teda k decivilizácii. 

Vláda, jej rozširovanie a proces decivilizácie: od monarchie k demokracii 
 
Každá vláda (čiže každá agentúra, ktorá vykonáva neustále a inštitucionalizované 
vyvlastňovanie) je z definície teritoriálnym monopolom na vyvlastňovanie. Keďže 
množstvo potenciálneho majetku vlády závisí aj od územia, na ktorom svoj monopol 
uplatňuje, inherentnou tendenciou vlády vyplývajúcou zo snahy o maximalizáciu majetku 
bude snaha o teritoriálnu expanziu. 
 
Nie každá vláda je však vo vyvlastňovaní rovnako efektívna, preto nie každá vláda pôsobí 
rovnako decivilizačne. Keďže každé vyvlastňovanie vytvára obete a obete pri svojom 
vyvlastňovaní nezvyknú spolupracovať, na to, aby nejaká agentúra mohla vyvlastňovanie 
inčtitucionalizovať, musí získať legitimitu. Väčšina verejnosti, ktorá sa nepodieľa na 
vládnutí, musí byť preto presvedčená o spravodlivosti činnosti tejto agentúry alebo minimálne 
musí tieto činnosti považovať za málo nespravodlivé na to, aby im odporovala a postavila sa 
na stranu obetí. Získanie legitimity však nie je jednoduchá úloha. Z tohto dôvodu je 
nepravdepodobné, aby mohla hneď od počiatku vzniknúť jedna svetová vláda. Vlády sa 
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naopak musia postupne vyvíjať z malých regionálnych správ. Z toho istého dôvodu nie je 
pravdepodobné, že by v malej populácii, akou je napríklad kmeň, dedina či osada bola vláda 
spočiatku demokratická. Málokto by dal prednosť anonymne zvolenému zástupcovi pred 
dobre známym a spoľahlivým členom komunity. Počiatočné formy vládnutia boli preto 
postavené na jednej osobe, ktorá niesla nejaké výnimočné elitné charakteristiky (odvaha, 
zručnosť, múdrosť a pod.), vďaka ktorým získala autoritu v komunite. Proces vzniku vlády 
následne prebiehal cez monopolizáciu rozhodovania sporov (súdnictvo a zákonodarstvo) 
a donucovacej sily (polície) na danom území. Vládny donucovací aparát bol potom 
súkromným vlastníctvom tejto osoby (monarchia). 
 
V demokracii je vláda naopak nie v súkromnom, ale vo verejnom vlastníctve. Momentálni 
členovia vlády nie sú jej vlastníkmi, ale len dočasnými správcami. Keďže masy (väčšina) 
nemôže mať nejakú prirodzenú autoritu (autorita charakterizuje jednotlivca a nie skupinu), 
demokratická vláda môže získať legitimitu iba neprirodzeným aktom, najčastejšie vojnou 
alebo revolúciou. Iba vo vojne alebo revolúcii totiž masy konajú v zhode, keďže víťazstvo 
alebo prehra závisí od spoločného snaženia. A iba za takýchto neprirodzených podmienok 
môže masová väčšina získať legitimitu potrebnú na premenu charakteru vlády. 
 
Demokracia a monarchia majú systematicky rozdielny efekt na časovú preferenciu 
spoločnosti. Prechodom z monarchie na demokraciu sa decivilizačný vplyv, ktorý je 
prítomný v akejkoľvek vláde, výrazne zvýši. 
 
Súkromne (individuálne) vlastníctvo vládnej agentúry (monarchia) vedie k nižšej časovej 
preferencii v spoločnosti ako by tomu bolo v demokracii. Keďže panovník je vlastníkom 
vládneho aparátu, každý príjem, ktorý získa vyvlastnením, rozširuje jeho súkromný majetok, 
a tým znižuje jeho časovú preferenciu (kapitalizuje úrok). Panovník sa snaží maximalizovať 
jeho celkový a nie momentálny príjem. Súkromné vlastníctvo aj v tomto prípade vedie 
k ekonomickej kalkulácii a plánovaniu. Teritórium je predmetom dedenia, panovník môže 
časti z neho predať či prenajímať a osobne môže hociktorého zamestnanca vládneho aparátu 
prepustiť či naopak zamestnať. Keďže vládnutie predstavuje parazitovanie na produktivite 
občanov, ktorí nie sú členmi vládnej garnitúry, panovník má prirodzenú snahu, aby 
vyvlastňovanie jeho poddaných nedosiahlo až takú mieru, že ohrozí produktivitu na 
spravovanom území, čo by znamenalo pokles jeho súčasnej hodnoty. Produktívna spoločnosť 
je preto aj jeho primárnym záujmom. Je preto racionálne predpokladať nízku mieru zdanenia. 
Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na produktivitu, je kriminalita. Panovník sa preto 
bude snažiť čo najefektívnejšie potláčať kriminalitu a porušovane vlastníckych práv 
(samozrejme okrem jeho vyvlastňovania).  
 
V monarchii je podiel na moci, a tým pádom aj možnosť priživovať sa na produkte 
pracujúcich, exkluzívne vymedzená panovníkovi, jeho rodine a obmedzenému počtu jeho 
zamestnancov či obchodných partnerov. Trón sa dedí prípadne. získava manželstvom. Čím 
početnejšia rodina, tým nižší podiel majetku pripadajúceho na jedného jej člena. Preto 
existuje tendencia obmedzovať počet ľudí, ktorí majú dosah na majetok a vládu, a manželstvá 
sa uzatvárajú väčšinou v okruhu širšej rodiny. Manželstvo s úplným „outsiderom“ bolo preto 
aj v histórií pomerne zriedkavé. Neexistencia ani tej najmenšej šance pre obyčajných ľudí 
dostať sa do vládnych kruhov a podieľať sa tak na parazitovaní a vyvlastňovaní ostatných má 
jeden zásadný efekt. Monarchia generuje jasné triedne rozdelenie na vládnucich a ovládaných 
(poddaných). Táto jasná hranica pomáha ľahko identifikovať rozširovanie právomocí tých, čo 
vládnu, a takéto pokusy o expanziu vyvolávajú zjednotený odpor poddaných. Nemožnosť 
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dostať sa do vrstvy vládnucich tak medzi poddanými vytvára pocit solidarity (obete 
porušovania vlastníckych práv panovníkom), čo do značnej miery obmedzuje schopnosť 
navyšovať daňové zaťaženie bez hrozby straty legitimity. 
Každá vláda je z teritoriálneho hľadiska expanzívna. Väčšie teritórium znamená väčší počet 
produkujúcich, a tým pádom väčší potenciálny majetok na vyvlastnenie čiže vyšší zisk tých, 
čo vládnu. Pretože na jednom území môže existovať len jeden monopol na vyvlastňovanie, 
táto expanzívna tendencia musí ísť ruka v ruke s centralizáciou moci4 (a jednou celosvetovou 
vládou na konci tohto procesu). Centralizácia a geografická expanzia zároveň obmedzuje 
mobilitu a možnosť ovládaných „voliť nohami“5 a vyberať si teritóriá s menšou mierou 
expropriácie. Výsledkom centralizácie je preto vyššia miera vládnych zásahov do súkromného 
majetku a zdanenia.  
 
Vláda v súkromných rukách (monarchia) má zásadný vplyv na tempo a formu tohto procesu. 
Vďaka jasnému triednemu rozdeleniu sa obyčajný ľud pozerá na kráľove expanzívne 
tendencie ako na jeho súkromnú vec, ktorú by si mal financovať z vlastných zdrojov. Pridané 
teritórium totiž bude patriť panovníkovi a nie poddaným. Preto z dvoch možných spôsobov 
rozšírenia územia, násilným pripojením alebo dohodou s vlastníkom územia, bude ako forma 
preferovaná druhá možnosť.  Samozrejme, nie je to dôsledkom nesprávneho predpokladu o 
mierumilovnosti panovníka. Naopak, ten samozrejme, ak má takú možnosť, využije na 
dosiahnutie svojich cieľov aj silu. Násilné pripojenie územia za použitia vojenskej sily je 
nákladnejšie a ak ho nechce panovník financovať z vlastných zdrojov, musí adekvátne zvýšiť 
daňové zaťaženie poddaných, čo zdvihne mieru odporu u obyčajných ľudí a ohrozí 
panovníkovu legitimitu. Preto bude v monarchii viac pravdepodobné rozširovanie ovládaného 
územia kúpou, či ešte pravdepodobnejšie, prostredníctvom rodinnej politiky výhodných 
sobášov. 
 
Vďaka verejnému charakteru demokratickej vlády v nej pôsobia opačné tendencie čo sa 
týka miery zdanenia či miery centralizácie a decivilizácie. Vláda v demokratickom 
zriadení síce využíva štátny aparát vo svoj prospech, ale ten nie jej majetkom a vláda figuruje 
len vo funkcii správcu. Vláda síce vlastní momentálny výnos vládnych zdrojov, ale tie jej ako 
také nepatria (kapitálová hodnota - nemôže ich totiž predať a privlastniť si výnos z ich 
predaja). Cieľom vlády preto nutne bude maximalizácia súčasných výnosov a nie kapitálovej 
hodnoty majetku, ktorý ovláda. Dochádza preto k maximalizácii momentálnych výnosov na 
úkor kapitálovej hodnoty majetku. Na rozdiel od monarchu, prezident (alebo vláda) chce 
získať z ovládaného majetku čo najviac a za čo najkratší čas (ich pôsobenie vo funkcii je 
časovo obmedzené volebným obdobím). Namiesto zhodnocovania a reinvestovania kapitálu 
tak dochádza k jeho spotrebe a opotrebeniu.  
 
Na rozdiel od monarchie, v demokracii neexistuje neprekonateľná bariéra medzi ovládanými 
a tými, čo vládnu. Každý má možnosť(aspoň teoretickú) stať sa prezidentom. Neexistuje tu 
preto jasné triedne vedomie, rozdiely medzi ovládanými a vládnucimi sa stierajú. Dokonca 
vzniká ilúzia, že takéto delenie (na ovládaných a vládnucich) už neexituje a že si každý 
vládne sám. Najmä táto ilúzia prepožičala legitimitu prechodu od monarchie k demokracii 
a zabezpečila mu podporu verejnosti. Odpor voči vládnucej triede sa tak systematicky 
oslabuje. Kým v monarchii boli vyvlastnenie a zdaňovanie považované za utláčanie a zlo, 

                                                 
4 História tento trend len potvrdzuje. V druhej polovici 17. storočia pozostávalo napr. Nemecko z 234 regiónov, 
51 slobodných miest a z 1500 nezávislých rytierskych panstiev, avšak v roku 1871 bolo Nemeckou už jednou 
krajinou. 
5 Unikať pred zdanením migráciou. 
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v demokracii, kde má každý možnosť ocitnúť sa na strane, ktorá z vyvlastňovania profituje, je 
to vnímané úplne inak. Zdanenie (či už priame alebo vo forme zvyšovania peňažnej zásoby) 
bude preto v demokracii rásť, rovnako ako počet štátnych zamestnancov v pomere 
k produktívnym zamestnancom v súkromnej sfére. Budú sa tak podporovať jedinci s vysokou 
časovou preferenciou a obmedzenými predikčnými schopnosťami. Keďže každý môže byť 
potenciálne ministrom, odpor voči vláde bude obmedzený a len málokto sa bude snažiť 
obmedzovať pole jej pôsobnosti či rušiť vytvorené štátne miesta. 
 
 V demokracii bude oproti monarchii značne vyššia tendencia k zadlžovaniu. Kým panovník 
(prípadne jeho dediči) za dlhy, ktoré si narobí, ručí svojím majetkom, demokratická vláda 
nemusí znášať následky zadlženia (dlhy splácajú až nasledujúce vlády), ktoré v plnej miere 
nesie obyvateľstvo. Dlhové financovanie tak pre demokratickú vládu znamená čistý prínos vo 
forme vyšších momentálnych príjmov .  
 
Rozdiel medzi monarchiou a demokraciou je aj v legislatívnej činnosti. Kým panovník má 
záujem na dodržiavaní a ochrane súkromného práva, ktoré plne akceptuje nedotknuteľnosť 
súkromného majetku (minimálne vo vzťahoch medzi dvoma panovníkmi), v demokracii 
dochádza k vzniku „verejného práva“, ktoré vylučuje zodpovednosť vlády a členov 
establishmentu za ich skutky, a vytvára pojem tzv. verejného majetku, ktorý je mimo 
normálnych ekonomických vzťahov. Takéto verejné právo postupne vytláča a nahrádza 
súkromné (prirodzené) právo. Cieľom novej právnej tvorby je vzhľadom na charakter 
demokracie, ktorý umožňuje voľný vstup do vládnucej vrstvy na základe popularity 
u obyvateľstva, redistribúcia bohatstva v spoločnosti tak, aby to najlepšie slúžilo kariérnym 
cieľom redistribútorov. Zo „štátu spotreby“, ako môžeme nazvať monarchiu, sa tak stáva 
„štát blahobytu“ s neustávajúcim tlakom na zvyšovanie daní, zadlženia a počtu štátnych 
zamestnancov.  
 
Dane, tarify, clá, zákony na ochranu spotrebiteľa, regulácie a pod. zvyšujú ekonomickú 
neistotu, čím vedú k zvyšovaniu časovej preferencie a zvýšenej spotrebe, čiže k procesu 
decivilizácie. Záplava zákonov, ktoré nezodpovedajú prirodzenému právu, vedie 
k podkopávaniu dodržiavania zákonov ako takých, pretože prestáva byť jasný rozdiel medzi 
dobrom a zločinom6. Podpora chorých, nezamestnaných, nepoistených, robotníkov, 
nevzdelaných, zaostalých, mladých, starých, poľnohospodárov, slobodných matiek, 
manželov, rodín s deťmi, čiernych či bielych vedie len k rozširovaniu počtu ľudí 
v podporovaných skupinách a k znižovaniu počtu reálne produkujúcich obyvateľov. Tým, 
ktorí produkujú a nemajú potrebnú charakteristiku na to, aby boli na tej správnej strane 
vzťahu „obratý – obdarovaný“ sa zníži motivácia k ďalšej produkcii. Vedie to k zvýšenej 
spotrebe, parazitovaniu a zníženej samostatnosti obyvateľstva. Problémy, ktoré sa 
redistribúcia snaží riešiť, sa budú len zosilňovať, pretože redistribúcia vedie k demoralizácii a 
zvyšovaniu časovej preferencie – teda k procesu decivilizácie. 
 
Rozdiely medzi demokraciou a monarchiou sú zjavné aj v oblasti zahraničnej politiky. Ako 
sme už spomínali, všetky druhy vlád sú zo svojej podstaty expanzívne. Na rozdiel od 
panovníka, prezident ovládané územie nevlastní. Nemôže preto ani rozšíriť ovládané územie 

                                                 
6 Existuje vzťah medzi mierou časovej preferencie a výškou kriminality v spoločnosti. Nemožno síce povedať, 
že vysoká časová preferencia znamená rovno kriminálne správanie, ale minimálne uľahčuje jeho vznik. 
U človeka s vysokou časovou preferenciou je totiž trest vzdialený v budúcnosti vnímaný menej odstrašujúco,  
pričom okamžitý zisk z kriminálneho správania je hodnotený omnoho vyššie ako u človeka s nižšou mierou 
časovej preferencie.  
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pomocou dobrovoľného kontraktu (napr. kúpou alebo manželstvom) tak ako kráľ. Je síce 
možné uzavrieť nejaký druh medzištátnej dohody, tá však nikdy nemôže mať charakter 
zmluvy medzi dvoma súkromnými subjektmi, keďže jej platnosť môže byť zrušená hneď 
ďalšou vládou. Ak chce preto demokratická vláda rozšíriť svoju daňovú bázu, má len jedinú 
možnosť – cestu vojenského obsadenia a dominancie. Rozdiel je aj vo forme vojenských 
konfliktov. Vojenské konflikty v monarchiách majú teritoriálny charakter, pričom konflikt je 
obyvateľstvom vnímaný ako privátna záležitosť panovníkov, ktorá sa ich priamo netýka a je 
financovaná zo zdrojov bojujúcich monarchov. V prípade konfliktu existuje jasné rozlíšenie 
medzi bojovníkmi a civilným obyvateľstvom, pričom vojna je záležitosťou iba bojujúcich 
armád7. V demokracii však vďaka zmazaniu rozdielu medzi ovládanými a vládcami dochádza 
k silnej identifikácii obyvateľstva so štátom (v monarchii sa obyvateľstvo identifikuje 
maximálne s vlastnou rodinou či komunitou a rozvíja sa kozmopolitný postoj 8). Demokracia 
tak nutne vedie k nacionalizmu. Z teritoriálnych konfliktov sa tak stávajú štátne konflikty, 
pričom už nejde o územie ako také, ale o súperenie dvoch či viacerých spôsobov života, 
jazykov, kultúr a náboženstiev. Pre verejnosť je preto stále ťažšie zostať voči vojne 
neutrálnou a osobne sa do konfliktu nezapojiť. Tieto konflikty sa už nemôžu vyriešiť nejakou 
formou obchodnej dohody, ale končia úplným podrobením nepriateľa. Demokracia zavádza 
všeobecnú povolávaciu povinnosť, vojaci sa tak stávajú lacnými a početnými. Odmietanie 
platenia vysokých daní uvalených na financovanie vojny považuje verejnosť za zradu, 
k dispozícii na financovanie vojny sú celé zdroje krajiny. Sú tak splnené všetky podmienky na 
to, aby sa vojna stala celoplošnou a brutálnou, pričom sa nerobia rozdiely medzi vojakmi 
a civilmi. Z pragmatickej vojny sa stáva vojna ideologická s emotívnym zainteresovaním 
celého obyvateľstva9. 
 
Systematický rozdiel medzi monarchiou a demokraciou je aj v kvalite vodcov na čele týchto 
zriadení. V monarchii panovník pôvodne pochádza z elitnej vrstvy obyvateľstva (samozrejme 
to neznamená, že si počas vládnutia elitné vlastnosti uchová). Nakoľko sa trón väčšinou dedil, 
mohlo sa stať, že sa k moci dostal jedinec, ktorý nebol schopný optimálne spravovať 
monarchiu (napr. kvôli prehnane nákladnému životnému štýlu či extravagantným úchylkám, 
ktorými strácala vládnuca vrstva legitimitu u obyvateľstva). Keďže však bola monarchia 
majetkom celej kráľovskej rodiny, bolo v záujme členov tejto rodiny, aby takéhoto panovníka 
usmernili prípadne odstránili (čo sa v histórii stávalo pomerne často). Náhodný prvok 
prítomný v dedení trónu však mohol naopak spôsobiť, že sa k moci dostal morálny 

                                                 
7 „Vojna bola limitovaná a obmedzená presnými pravidlami. Za vojnu bol v prevažnej miere považovaný jeden 
stret vojsk znepriatelených panovníkov, pričom civilné obyvateľstvo malo v celom konflikte iba funkciu 
divákov. Rabovanie či násilie voči civilnému obyvateľstvu bolo zakázané tak na území protivníka ako aj doma.... 
Povolávanie do armády bolo zriedkavé a existovalo len v obmedzenej podobe... Vojaci boli vzácni a ťažko sa 
zháňali. Investovalo sa preto do ich kvalitného a drahého výcviku... preto bola snaha o to, aby boli straty čo 
možno najmenšie. Z ekonomických dôvodov sa generáli snažili samotnému boju predísť. Cieľom vojny bolo 
vykonanie zručného manévru a nie decimácia a zničenie protivníka, ak sa podarilo nepriateľa zdolať bez boja 
a strát na životoch, kombináciou premyslených strategických ťahov, bolo to považované za vrchol umenia 
vojny... Lakomosť a ekonomická kalkulácia robili vojny humánnejšími... Vojna bola do určitej miery hrou so 
svojimi pravidlami a výhrou vo forme územia, dedičstva či trónu. Porazený musel zaplatiť, avšak vždy len časť 
vkladu a nikdy nie toľko, aby „stratil rozum“. Obe strany sa snažili držať hru v medziach a snažili sa celú vec 
ukončiť predtým, než sa im vymkla z rúk.“ Gugliemo Ferrero (žil v 18.storočí), Peace and War (Books for 
Libraries Press 1969) 
8 Až do roku 1914 bola v Európe úplna sloboda pohybu, človek sa mohol usadiť a pracovať v ktorejkoľvek 
európskej krajine bez akýchkoľvek formalít a obmedzení (s výnimkou niektorých zdravotných obmedzení). Pas 
obvyatelia potrebovali iba na vstup do Ruska a Otomanskej ríše. 
9 Počet obetí v 20. storoči, ktoré majú na svedomí vlády, sa odhaduje na 170 miliónov. Rudolph Rummel, Death 
by Government (Transaction Publishers, 1995). 



 
 

Hv iezdos lavovo  nám.  17 ,  811  02  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

a osvietený človek. Mechanizmus demokracie spočívajúci vo väčšinovej voľbe vylučuje, aby  
sa na popredné miesta hierarchie dostal morálny alebo neškodný človek. Schopnosť dostať sa 
až na vrchol volených funkcií predpokladá značnú schopnosť demagógie a morálnej 
ambivalentnosti. 

Historické príklady a ilustrácie: vykorisťovanie a časová preferencia v monarchii 
a demokracii 
 
Prvá svetová vojna bola prelomovým bodom, keď sa prevládajúca forma vlády v Európe 
zmenila z monarchie na demokraciu. Od roku 1918 možno pozorovať, že všetky ukazovatele 
vládneho vykorisťovania a miery časovej preferencie stále rastú. 
 
Niet pochybností o tom, že výška daní uvalených na obyvateľstvo počas doby monarchií 
postupne rástla. Napriek tomu, počas celého tohto obdobia zostával podiel vládnych príjmov 
na celkovom produkte krajiny pozoruhodne stabilný a nízky. „ Podiel príjmov verejnej správy 
do 17. storočia s najväčšou pravdepodobnosťou v celej Európe postupne rástol. Je ale 
nanajvýš nepravdepodobné (s výnimkou určitých špecifických období a miest), že verejná 
správa bola niekedy schopná vybrať viac ako 5-8 % hrubého domáceho produktu.“10 Počas 
politickej centralizácie v 16. a 17. storočí boli implementované nové zdroje štátneho 
financovania ako napr. dovozné clá či dane z nehnuteľnosti. Napriek tomu, až do polovice 19. 
storočia mala zo všetkých západných európskych krajín zavedenú daň z príjmu iba Veľká 
Británia (od roku 1843), Francúzsko zaviedlo určitú formu dane z príjmu v roku 1873, 
Taliansko v 1877, Nórsko v 1892, Holandsko v 1894, Rakúsko-Uhorsko v 1898, Švédsko v 
1903, USA v 1913, Švajčiarsko v 1916, Dánsko a Fínsko v 1917, Írsko a Belgicko v 1922 
a Nemecko v roku 1924. Dokonca ani tesne pred prvou svetovou vojnou presahoval podiel 
vládnych výdavkov krajín Európy 10 % HDP iba výnimočne, napríklad v prípade 
Nemecka 15 %. Nástupom demokratických vlád po prvej svetovej vojne došlo k dramatickej 
zmene týchto pomerov a podiel vládnych výdavkov na HDP začal svoj dramatický rast na 20 
až 30 % v 20. a 30. rokoch 20. storočia a do polovice 70. rokov dosiahol všeobecne až 50 % 
HDP.  
 
Rovnaký trend ako vo vývoji podielu vládnych výdavkov na HDP môžeme sledovať aj na 
počte štátnych zamestnancov a na vývoji ich podielu na celkovej pracovnej sile. Napr. 
v Rakúsko-Uhorsku narástol tento podiel z 3 % v roku 1900 na viac ako 8 % okolo roku 1920 
a takmer 15 % okolo roku 1970. Rovnaký vývoj bol v Nemecku, Francúzsku či Veľkej 
Británii. Jedine malé Švajčiarsko malo aj v roku 1970 menej ako 10 % štátnych 
zamestnancov. 
 
Negatívny vývoj vyplývajúci z nástupu demokracie možno sledovať aj pri inflácii a raste 
peňažnej zásoby. Inflácia peňažnej ponuky samozrejme fungovala aj počas monarchie 
a vlády panovníkov11. No naviazanie peňazí na komoditu (zlato, striebro) túto činnosť vo 
veľkej miere obmedzovalo, preto rast peňažnej ponuky za celé storočia monarchie je 
v porovnaní s rastom peňažnej ponuky v posledných 80 rokoch úplne zanedbateľný. Takmer 
neobmedzené možnosti financovania (zdaňovania) obyvateľstva prinieslo plošné používanie 
                                                 
10 Carlo M. Cipolla, Before the Industrial Revolution: European Society and Economy (New York: W. W. 
Norton 1980) 
11 Napríklad pri nástupe nového panovníka boli zozbierané všetky zlaté mince za účelom ich prerazenia (zmena 
podobizne) v kráľovských minciarniach, pričom panovník zväčša túto situáciu využil na obohatenie sa 
a pôvodným majiteľom sa vrátili mince o nepoznanie ľahšie. 
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nekrytých papierových (fiat) peňazí a začiatok moderného centrálneho bankovníctva, ktorý je 
určený založením Americkej centrálnej banky (FED) v roku 1913.12 Exponenciálny nárast 
peňažných báz takmer vo všetkých európskych krajinách a USA viedol v roku 1971 k 
zrušeniu v tom čase už aj tak iba formálneho naviazania peňazí na zlato, čo úplne otvorilo 
cestu k bezprecedentnému rastu počtu peňažných jednotiek v obehu a neprestajnému rastu 
cenových hladín. To, že neustála inflácia nie je prirodzený a nutný stav v ekonomike, 
dokumentujú príklady z minulosti. Cenové indexy napr. z Veľkej Británie hovoria, že v roku 
1760 boli ceny nižšie ako storočie predtým a ceny v roku 1860 boli opäť nižšie ako v roku 
1760. Úplne opačný trend prišiel s nástupom demokracie. V roku 1868, krátko po skončení 
občianskej vojny v USA, bol veľkoobchodný cenový index na úrovni 125, v roku 1914 bol už 
pod 80, čo bola nižšia úroveň ako v roku 1800. Potom sa však vývoj obrátil: v roku 1921, 
krátko po prvej svetovej vojne, dosiahol index 113, v roku 1948 185, v roku 1971 255, v roku 
1981 658 a v roku 1991 dosiahol index veľkoobchodných cien úroveň 1000. Iba počas dvoch 
desaťročí fungovania nekrytých papierových peňazí narástol index spotrebiteľských cien 
v USA zo 40 v roku 1971 na 138 v roku 1991. Kým peňažná ponuka vo Veľkej Británii za 70 
rokov medzi rokmi 1845 do konca prvej svetovej vojny v roku 1918 narástla približne 
šesťnásobne, za 73 rokov medzi rokmi 1918 a 1991 narástla v USA viac ako 64 násobne. 
 
Počas obdobia monarchií boli vládne dlhy najmä vojnovými dlhmi. Na rozdiel od dlhov 
v demokratických zriadeniach, kde miera zadlženia rastie bez ohľadu na to, či ide o obdobie 
vojny alebo mieru, dlhy monarchov po ukončení vojnového konfliktu a počas obdobia mieru 
klesali (čiže boli splácané). Podstatný rozdiel medzi zadlžením panovníka a demokratickej 
vlády je aj v tom, že panovník nemá možnosť monetizácie13 svojho dlhu ako je tomu 
v dnešnom systéme. Panovník si tak musel požičiavať peniaze od súkromných osôb (teda 
o koľko viac minul panovník, o toľko menej mohol minúť niekto iný), pričom za pôžičku 
väčšinou platil úrok vyšší ako ostatní úveroví klienti, keďže mal vyššie kreditné riziko. 
 
Rovnaká tendencia k vyššiemu vládnemu vykorisťovaniu a zvyšovaniu miery časovej 
preferencie v demokracii existuje aj v oblasti legislatívy a regulácií. Panovník totiž právo 
nevytváral, on ho iba aplikoval. Nebol teda legislatívcom ale skôr sudcom. Sám panovník 
nestál mimo práva, iba užíval určité privilégiá. Naopak vláda v demokracii sa stavia nad 
právo a právo sama vytvára. Demokratizácia práva a jeho administratívy viedla podobne ako 
pri peniazoch k jeho neúmernej inflácii. Každoročne sa prijíma množstvo nových zákonov 
regulujúcich stále väčšiu časť života obyvateľov. Vedie to k znehodnocovaniu všetkých 
zákonov a zvyšovaniu právnej neistoty. 
 
Za aspoň približný14 ukazovateľ vývoja časovej preferencie spoločnosti v čase môžeme 
považovať úrokovú mieru. Jej pokles charakterizuje postupný vývoj spoločnosti. Minimálna 
úroková miera na bezpečné úvery bola na začiatku finančnej histórie v starovekom Grécku 
okolo roku 600 p.n.l. na úrovni približne 16 %, pričom v helénskom období poklesla až na       
6 %. V 13. storočí v Európe stála bezriziková pôžička 8 %, v 14. storočí tento úrok klesol na  
5 %,  v 15. storočí na 4 %, v 17. storočí na 3 %  a koncom 19. storočia dosiahla úroková miera 
                                                 
12 Papierové peniaze a centrálne banky ako napr. Bank of England už existovali samozrejme aj predtým. Takéto 
experimenty s fiat peniazmi sa však v histórii končili pomerne rýchlo návratom ku komoditným peniazom. 
13 Operácia v dnešnom systéme frakčného rezervného bankovníctva, pri ktorej štátny dlh nakupuje centrálna 
banka za novovytlačené peniaze. Pre značné inflačné tlaky takéhoto kroku sa v súčasnosti používa už jeho 
sofistikovanejšia forma, keď centrálna banka namiesto priameho nákupu nového dlhu najprv odkúpi časť starého 
dlhu od komerčných bánk, ktoré následne s takto získanými finančnými prostriedkami (ktoré sa multiplikujú 
v systéme v závislosti od povinnej miery minimálnych rezerv) odkúpia nový dlh od vlády. 
14 Miera časovej preferencie v spoločnosti sa odhaduje len ťažko, keďže jej indikátory nie sú priame. 
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minimum 2,5 %. Tento trend nebol samozrejme plynulý a bol prerušovaný prudkými nárastmi 
napr. v období vojen. Takýto trend dokumentuje rast prosperity, inteligencie, vedomostí,  
morálky a technologický pokrok, ktoré viedli k prechodu od barbarskej k civilizovanej 
spoločnosti. Minimálne úrokové miery v 20. storočí opäť stúpli. Nakoľko neklesol reálny 
príjem, tento rast musí mať na svedomí rast časovej preferencie v spoločnosti.  
Ďalším indikátorom zvýšenej miery časovej preferencie je dezintegrácia rodiny. Kým do 
konca 19. storočia išlo na vojenské výdavky viac ako 50 % rozpočtu vlády (čo bolo asi 2,5 % 
z HDP, keďže verejné výdavky nepresahovali 5 % z HDP), v súčasnosti ide na vojenské 
výdavky 10 až 20 % z celkových vládnych výdavkov a viac ako 50 % z celkových výdavkov 
(čo je asi 25 % z HDP, keďže verejné výdavky dosahujú až 50 % z HDP) vlády ide na 
výdavky sociálneho systému (sociálne poistenie, invalidi, hmotná núdza a pod.). Ak štát 
preberá zodpovednosť za občanov v prípade choroby, staroby a úrazu, systematicky tým  
znižuje časový horizont, na ktorý sa občania zabezpečujú, čím zvyšuje ich časovú preferenciu. 
To, že štát zbavuje ľudí zodpovednosti za zabezpečenie vlastnej staroby, vedie 
k dramatickému poklesu pôrodnosti a rozpadu rodiny, ktorý sa prejavuje najmä vysokým 
počtom rozvodov a prerušených tehotenstiev.  
 
Ďalším predpokladaným prejavom rastu miery časovej preferencie je nárast kriminality. 
Štatistiky takýto trend za posledné storočie potvrdzujú. Napr. v USA sa od roku 1960 do roku 
1990 zdvojnásobil počet vrážd, počet znásilnení stúpol na štvornásobok, lúpežných 
prepadnutí je päťkrát toľko a šanca, že sa stanete obeťou násilného prepadnutia, sa zvýšila 
o 700 %.  
  
Kriminálnici (osoby, ktoré nerešpektujú vlastnícke práva ostatných) budú existovať v každej 
spoločnosti. V monarchii má však jedine panovník aj úzka skupina okolo neho právo 
porušovať vlastnícke práva a to tiež len v obmedzenej miere. Obohacovanie sa na úkor 
majetku niekoho iného je jasne označované ako zlo a všeobecne v spoločnosti odsudzované. 
Naopak v demokracii nie je porušovanie vlastníckych práv výnimočné a profitovať z neho 
môžu vďaka voľnému vstupu do vládnucej skupiny potenciálne všetci obyvatelia. 
Vyvlastňovanie, či už vo forme daní alebo regulácií, už  tak nie je považované za zlo 
a amorálnosť a v prípade, že je ospravedlnené šľachetnými cieľmi, je dokonca žiaducim 
správaním.  
 
Demokracia je postavená na rovnostárskej redistribúcii majetku, ktorá zodpovedá predstavám 
momentálne vládnucej  skupiny. Rovnostárstvo je pritom postavené na nezrelom názore, ktoré 
považuje rozdelenie bohatstva za dané a arbitrárne. Neberie na vedomie skutočnosť, že 
majetok musí byť buď vyprodukovaný alebo prvotne privlastnený z čoho vyplýva, že je 
rozdelený spravodlivo, teda v súlade s individuálnou produktivitou.  
 
Absurdnosť prerozdeľovania v demokracii ilustruje nasledujúci príklad. Ak by bol napr. celý 
svet jedinou demokratickou krajinou, voľby by pravdepodobne vyhrala čínsko-indická 
koalícia. Takáto vláda by potom prerozdelila „nespravodlivo“ rozdelený majetok smerom od 
bohatého západu na chudobný východ. Rovnako, ak by mali volebné právo napr. aj deti už od 
7 rokov, je veľmi pravdepodobné, že by sme sa dočkali nejakej formy sociálneho programu 
v zmysle „adekvátny a rovný prístup“ k zmrzline či počítačovým hrám.  
 
V demokracii je vďaka voľnému vstupu do vládnej vrstvy majetok každého ohrozený 
všetkými ostatnými. Demokracia umožňuje, že väčšina „nemajetných“ sa bude neustále 
snažiť obohacovať na menšine „majetných“. Tento smer však určite nebude jediným smerom 
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redistribúcie v demokratickej spoločnosti. Bohatí sú bohatí v prevažnej miere preto, že sú 
šikovní a snaživí, kým chudobní sú väčšinou chudobní preto, lebo sú hlúpi alebo leniví alebo 
oboje naraz. Preto nie je pravdepodobné, že hlúpejší sa aj napriek tomu, že sú v majorite, 
budú dlhodobo obohacovať na úkor šikovnejších a snaživejších. Najviac prerozdeľovania sa 
preto bude diať v rámci skupiny „majetných“ a nezriedka bude „ten, čo je na tom lepšie“  
dotovaný  zo zdrojov „toho, čo je na tom horšie“. Príkladom je univerzitné vzdelanie 
zadarmo. Robotníci, ktorých deti v omnoho menšej miere navštevujú univerzity, zo svojich 
daní dotujú univerzitné vzdelanie strednej triedy.   
 

Prirodzený poriadok15 ako alternatíva  
 
Ukázali sme si negatívne dopady demokratického zriadenia na vývoj spoločnosti. Ideálnym 
riešením týchto problémov však určite nie je návrat k monarchii. Alternatíva k demokracii 
a zároveň k monarchii existuje v tzv. prirodzenom poriadku. Presadenie takéhoto 
usporiadania je podmienené pochopením, že základným kameňom ľudskej civilizácie  nie je 
vykorisťovanie či násilné prerozdeľovanie (či už v demokracii alebo monarchii), ale 
dodržiavanie vlastníckych práv, výroba a dobrovoľná výmena. Fungovanie prirodzeného 
poriadku a zachovanie slobodnej spoločnosti založenej na dodržiavaní vlastníckych práv je 
podmienené existenciou prirodzenej elity. 
Slobodná výmena prirodzene vedie k nerovnostárskemu, hierarchickému výsledku a vytvára 
v spoločnosti prirodzené elity. Dôvodom je nerovnomerné rozdelenie schopností a talentov 
medzi ľuďmi. Niektorí ľudia môžu na základe svojich výnimočných charakteristík, akými sú 
napr. múdrosť, odvaha, veľké nadobudnuté bohatstvo, získať v spoločnosti prirodzenú 
autoritu a ich názory a súdy budú široko rešpektované. Vzhľadom na selekciu vo výbere 
partnera a medzigeneračné dedenie vlastností alebo majetku je pravdepodobné, že prirodzene 
vznikli elitné rodiny so značným spoločenským vplyvom. Tieto zámožné rodiny boli potom 
prizývané ako arbiter k riešeniu rôznych spoločenských konfliktov. Práve takto vznikala 
monarchia. Všetky nasledujúce negatíva, ktoré monarchia so sebou priniesla, boli spôsobené 
práve zmonopolizovaním postavenia arbitra jednou z takýchto rodín. Jeden člen prirodzenej 
elity – kráľ - dokázal presadiť aj proti odporu ostatných členov elity, že bude výhradným 
arbitrom a mierotvorcom na danom území. Od tohto okamihu začala cena spravodlivosti rásť 
a jej kvalita klesať. 
Plošnú opozíciu proti monarchii vyvolala práve vysoká cena spravodlivosti a zneužívanie 
práva kráľmi. Len málokto však správne identifikoval ozajstný dôvod týchto negatív, ktorým 
je monopol a nie samotná existencia elitnej vrstvy v spoločnosti. Väčšina videla vinu v 
existencii aristokracie a za riešenie preto považovala nahradenie pompéznych a vznešených 
kráľov  „skromným“ ľudom. Do vlády sa tak dostal „obyčajný človek“ – nastúpil vek 
demokracie. Táto výmena na vládnych postoch však neviedla k zmenám k lepšiemu. Cena 
spravodlivosti a mieru neklesla, naopak začala rásť astronomickým tempom. Kvalita práva 
ďalej degenerovala a prirodzené právo ako súbor nemenných a stálych princípov bolo 
nahradené vládnou legislatívou, ktorá neustále chŕli nové a nové regulácie. Výsledkom 
demokracie je aj úplná eliminácia prirodzených elít v spoločnosti. Existuje síce bohatá vrstva, 
jej správanie však už nenesie prvky cti, mravnosti a vkusu, ale odráža proletársku masovú 
kultúru charakteristickú pre celú spoločnosť zameranú na oportunizmus a hedonizmus. Táto 
elita preto v spoločnosti postráda akúkoľvek morálnu autoritu. Ak by teraz došlo k strate 
legitimity demokratickej vlády, nastolenie prirodzeného poriadku by bolo omnoho 

                                                 
15 Natural order. 
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komplikovanejšie ako v dobe monarchie. Po odstránení monopolu na ochranu a spravodlivosť 
by sa totiž ťažko hľadali prirodzené morálne autority, na ktoré by sa sporiace sa strany mohli 
obrátiť. 
Rovnako dôležité ako presadzovanie zavrhnutia demokracie ako takej je každá podpora 
decentralizácie a secesných tendencií. Secesia totiž vedie k vytvoreniu menších správnych 
celkov, ktorých vzájomná konkurencia vedie k zmierňovaniu vládneho vykorisťovania aj 
napriek možnej prítomnosti demokratickej vlády. A iba v malých a prehľadných  komunitách 
a správnych celkoch môžu prirodzené elity opäť nadobudnúť svoje stratené postavenie 
vedením príkladného života a výnimočným citom pre spravodlivosť a správne rozhodnutia. 
Jedine za pomoci elít, ktoré sú dobrovoľne uznávané spoločnosťou, je možné odstrániť 
násilný monopol demokracie a nahradiť ho prirodzeným poriadkom konkurujúcich si  sudcov. 
 

Stratégia zmeny  
 
Zmena súčasného systému je možná iba smerom zdola nahor a to formou secesie. Je to 
spôsobené faktom, že v demokracii je vláda v rukách väčšiny a je naivné od väčšiny očakávať 
také hlboké pochopenie fungovania spoločnosti, že si uvedomí neduhy demokracie. Namiesto 
presvedčovania väčšiny treba preto začať u malých komunít alebo správnych celkoch. Šance 
na zmenu sú vzhľadom na momentálnu realitu veľmi malé no napriek tomu existujú. Netreba 
totiž podceňovať možnosť zmeny, ktorú je schopná presadiť presvedčená menšina. Koniec 
koncov  ani americká ústava nebola výsledkom vôle väčšiny, ale približne jednej tretiny 
obyvateľov presvedčenej o nutnosti Americkej revolúcie. Každá revolúcia je dielom menšiny, 
preto by touto cestou mala ísť aj secesionistická sociálna revolúcia. 
Vládni agenti tvoria len zlomok ovládanej populácie, preto je každá vláda závislá od verejnej 
podpory.  Prevrat je teda možné uskutočniť jednoduchou zmenou názoru väčšiny populácie, 
ktorá následne odmietne  spoluprácu s vládnymi zástupcami. 
Najschodnejšia cesta pre získanie súhlasu podstatnej časti obyvateľov sa javí sústredením 
úsilia v menších správnych celkoch. Najlepšiu dispozície čo sa týka podpory laickej verejnosti 
na to majú niektoré štáty USA, keďže v USA všeobecne existuje silná individualistická 
tradícia zakorenená v histórií tejto krajiny. 
Pred pokusom o samotnú zmenu je užitočné poučiť sa z druhého neúspešného amerického 
pokusu o secesiu16, ktorý bol v Amerike násilne potlačený. Neúspech tohto pokusu bol 
spôsobený najmä nejednotnosťou južných štátov a príliš veľkým územím, ktoré sa chcelo 
naraz odpojiť. Secesia tak veľkého územia by pre sever znamenal obrovskú ekonomickú 
a sociálnu stratu, preto bol postup voči secesným snahám taký silný a jednotný. 
Inšpiráciu preto treba hľadať skôr v stredovekej Európe medzi 12. a 17. storočím, kde 
existovali stovky slobodných a nezávislých miest. Práve model samostatných nezávislých 
miest akými sú napr. Singapur, Monako či Lichtenštajnsko by mohol predstavovať cestu 
k prirodzenému poriadku a slobodnej spoločnosti. Stratégia secesie malých teritórií je totiž 
pre väčšie štáty menej sociálne, ekonomicky a politicky nákladná a znižuje tak 
pravdepodobnosť vojenského zásahu proti secesovanému teritóriu. Ak by sa podarilo secesiu 
viacerých menších území roztrúsených po celej krajine skoordinovať do jedného okamžiku, 
pre centrálnu vládu by bolo veľmi ťažké získať verejnú mienku a podporu na vojenské 
potlačenie tejto snahy. Toto secesné hnutie by tak mohlo byť korunované úspechom. Takto 

                                                 
16 Prvým bola Americká revolúcia, v ktorej došlo k odtrhnutiu od Veľkej Británie. Druhým pokusom bola sanaha 
južných štátov opustiť úniu, ktorá vyústila do občianskej vojny. 
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vzniknuté slobodné územia by sa potom mohli stať nasledovaniahodným príkladom pre 
ostatnú verejnosť.  
 

Vláda a súkromná produkcia obrany 
 
Monarchia a demokracia majú spoločný základ. Obe zriadenia predstavujú povinný monopol 
v oblasti obrany a súdnictva. Z podstaty monopolu však vyplýva, že monopolný produkt bude 
časom strácať na kvalite a zároveň bude rásť jeho cena. Znamená to, že za viac daní budú 
ľudia dostávať menej obrany a nekvalitné súdnictvo. Prečo teda existuje takýto druh 
monopolu? Moderná teória štátu hovorí o nutnosti kolektívneho poskytovania ochrany. 
Vychádza pritom hlavne z filozofie Thomasa Hobbsa a jeho známeho Homo Homini lupus est 
(človek človeku vlkom je). Tento názor hovorí, že ľudia sú prirodzene agresívni a bez 
prítomnosti nejakej autority si idú neustále „po krku“. Tento názor predpokladá, že ak by sme 
ľudí nechali spoliehať sa samých na seba, každý jedinec by do obrany neinvestoval 
dostatočné množstvo prostriedkov a na trhu by bol preto jej nedostatok a z toho vyplývajúce 
neustávajúce násilné konflikty. Riešením tejto podľa Hobbsa netolerovateľnej situácie je 
založenie štátu.  
 
Podľa Hobbsa na to, aby A a B spolu kooperovali v mieri, potrebujú tretiu stranu S ako sudcu 
poslednej inštancie a mierotvorcu. S pritom nie je obyčajný jednotlivec a produkt, ktorý 
poskytuje (bezpečnosť), nie je len ďalším zo súkromne poskytovaných produktov. S má 
unikátne postavenie. S môže nariadiť, že A ani B nebudú bezpečnosť nakupovať u nikoho 
iného, zároveň si môže S jednostranne určiť cenu, za ktorú budú A a B jeho produkty 
odoberať, čiže S má možnosť uvaliť dane a poskytovať obranu kolektívne. 
 
Nie je nutné zaoberať sa diskusiou o tom, či vôbec platí Hobbsovo východisko, ktoré hovorí, 
že ľudia sú prirodzene agresívni a bez tretej strany nebudú spolupracovať. Jeho model má 
totiž zrejmý problém v riešení ním zadefinovanej situácie. Ak totiž tvrdí, že A a B sú ako 
ľudia prirodzene zlí, prečo nie je prirodzene zlý aj S? Či predpokladá, že tým, že sa človek 
stane panovníkom alebo prezidentom, sa automaticky zmení na dobrého? A ako môže 
S poskytovať ochranu vlastníckych práv, keď túto ochranu financuje porušovaním presne tých 
vlastníckych práv (zdanením), ktoré má ochraňovať? Nestáva sa samotný S väčším 
nebezpečenstvom pre spoločnosť, keďže koncentruje v rukách veľkú moc, odzbrojuje svojich 
obyvateľov, aby sa nevedeli brániť stále väčšej miere zdanenia a zároveň má schopnosť 
externalizovať (na zdaňovaných) prípadné náklady svojej agresivity (vojenské napadnutie 
iného S)? Empirická skúsenosť s fungovaním štátov túto obavu len potvrdzuje17. 
 
Niektorí obhajcovia ako napr. James Buchanan tvrdia, že štát S je výsledkom dobrovoľnej 
„ústavnej“ zmluvy. Ale kto by dobrovoľne súhlasil so zmluvou, ktorá by druhú stranu 
oprávňovala jednostranne určovať cenu, za ktorú mu bude poskytovaná obrana?  
 

                                                 
17 Napr. USA od skončenia 2. svetovej vojny vojensky zasahovali v nasledujúcich konfliktoch Čína (1945-46), 
Kórea (1950-53), Čína (1950-53), Irán (1953), Guatemala (1954), Indonézia (1958), Kuba (1959-60), Guatemala 
(1960), Kongo (1964), Peru (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-1973), Kambodža (1969-70), Guatemala 
(1967-69), Libanon (1983), Grenada (1983), Líbya (1986), El Salvador (1980), Nikaragua (1980), Panama 
(1989), Irak (1991-99), Bosna (1995), Sudán (1998), Afganistan (1998), Juhoslávia (1999), Afganistan (2002), 
Irak (2004).  
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Vráťme sa ale k Hobbsovmu modelu. Ak existuje viacero štátov S1, S2, S3,... a zároveň pre 
nich platí to isté, čo pre A a B, potom musí existovať nejaký superštát, ktorý bude nad nimi,  
aby S1 až Sn nežili v anarchii, čiže neustálom vojnovom konflikte. S týmto názorom sa určite 
nejeden zástanca moderného štátu bez problémov stotožní. Treba však poznamenať, že 
napriek tomu, že aj v súčasnosti na medzištátnej úrovni neexistuje nejaká najvyššia autorita 
(OSN za takú určite nemožno považovať, keďže stojí na dobrovoľných zmluvách medzi 
štátmi) či superštát (teda fakticky existujúci v medzinárodnej anarchii), občania jednotlivých 
štátov,  spolupracujú, obchodujú a uzatvárajú dohody, ktoré následne plnia. 
 
Alternatívu k štátnemu monopolu v oblasti poskytovania obrany detailnejšie popísali belgický 
ekonóm Gustav de Molinari18 a americký predstaviteľ rakúskej ekonomickej školy Murray N. 
Rothbard19. Ide o systém, v ktorom si aktéri nakupujú obranu dobrovoľne u poskytovateľa 
podľa vlastného výberu. V takomto systéme je všetok majetok v súkromných rukách, 
neexistuje tu štát. Absentuje tu preto štátny monopol na obranu a súdnictvo. Hoppe tento stav 
nazýva prirodzeným poriadkom, v tejto súvislosti sa však môžeme stretnúť aj s pojmom 
anarcho-kapitalizmus. Ďalej nasleduje  načrtnutie základných bodov systému, ako by mohol 
fungovať. Keďže z histórie fungovanie takéhoto modelu nepoznáme, jeho fungovanie je 
popisované výlučne na základe poznania správania sa súkromných subjektov na trhu. 
Nemožno preto samozrejme s určitosťou vylúčiť, že v prípade reálneho fungovania by sa 
tento systém od tohto náčrtu odlišoval. 
 
Vzhľadom na celosvetovú deľbu práce sú najpravdepodobnejšími kandidátmi na 
poskytovanie obrany majetku a osôb poisťovne. Platí totiž vzťah: čím lepšia ochrana majetku, 
tým nižšie poistné plnenie z dôvodu poškodenia majetku, a tým následne nižšie náklady 
poisťovne. Poisťovne teda sú  finančne zainteresované na ochrane majetku. Poisťovne spĺňajú 
aj druhú podmienku – spoločnosť, ktorá má chrániť majetok, musí byť dostatočne veľká 
a disponovať takými ekonomickými prostriedkami, aby sa vedela vysporiadať s nákladmi 
vyplývajúcimi z hrozieb reálneho sveta20.  
 
Predtým, než prejdeme na detaily tohto systému, je nutné zamyslieť sa nad tým, čo je vlastne 
možné poistiť a čo nie. Nie je totiž možné poistiť sa voči všetkým rizikám, ktoré život so 
sebou prináša. Riziká, ktoré sú plne alebo z veľkej miery pod našou kontrolou, sú samozrejme 
nepoistiteľné. Je to napr. riziko straty zamestnania, riziko spáchania samovraždy či vzniku 
podnikateľských strát. Tieto riziká môžeme označiť za individuálne. Preto nie je možné 
predpokladať, že bezpečnostné poisťovne by boli ochotné poistiť majetok bez vymedzujúcich 
podmienok. Z poistného plnenia by boli pravdepodobne vyradené také udalosti, ktoré by boli 
spôsobené poistencom ako napr. vyprovokovaný útok. Náhodný útok na majetok alebo osobu 
poistenca však poistiteľným rizikom určite je. Rozdielne poisťovne budú mať samozrejme 
rozdielne definície provokácie, všetky sa však budú zhodovať v princípe, že ich klienti sa 
nebudú môcť správať provokačne a agresívne. Tento princíp je z hľadiska charakteru 
súkromného poistenia zásadný. Znamená totiž, že ten, kto sa bude správať agresívne, nenájde 
žiadnu poisťovňu, ktorá by ho poistila. Dostane sa tak do izolácie a bude odkázaný na obranu 
vo vlastnej réžii. V takomto systéme teda existuje prirodzený tlak na neagresívne správanie 
obyvateľov. 
 

                                                 
18 Gustave de Molinari: The Production of Security (New York: Center for Libertarian Studies, 1977) 
19 Murray N. Rothbard: Power and Market (New York: Collier, 1978) 
20 Svetové poistné a zaisťovacie spoločnosti patria medzi najväčšie firmy, sú plošne rozšírené a disponujú 
väčšími aktívami ako nejedna vláda. 
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Poisťovne na trhu si budú konkurovať v získavaní klientov. Táto konkurencia nutne povedie k 
poklesu cien obrany a zároveň bude mať vplyv na ďalší rozvoj práva. Poisťovne budú môcť 
uplatňovať rôzne právne prístupy (diferenciácia napr. v trestoch, či definícii trestných činov 
a pod.), pričom bude na spotrebiteľových preferenciách, ktorú sadu zákonov prijme (s ktorou 
poisťovňou podpíše poistnú zmluvu). Právo tak bude flexibilné a bude môcť byť upravované 
podľa konkrétnych potrieb obyvateľov. Na druhej strane, existencia rôznych poisťovní 
s rôznymi zákonmi bude viesť k homogenizácii a zavedeniu určitých všeobecne platných 
právnych noriem. Prispejú k tomu konflikty medzi poistencami z dvoch rôznych poisťovní, 
ktoré budú mať v predmetnej veci diametrálne odlišné zákony. Aby poisťovne predišli 
takýmto neriešiteľným problémom, budú mať snahu s ostatnými poisťovňami uzavrieť 
dohody, ktoré budú takéto diferencie riešiť. K takejto snahe o zavedenie určitých všeobecne 
platných noriem ich bude tlačiť zákazník, ktorý bude samozrejme preferovať poisťovňu, 
v ktorej mu nehrozí neriešiteľný konflikt s klientom inej poisťovne. Ak poisťovne k dohode 
v konkrétnom bode nedospejú, môžu využiť služby tretej strany – arbitra. Aby s jeho 
nasadením súhlasili obe strany (čo je podmienkou jeho použitia), bude musieť mať povesť 
nestranného a spravodlivého, inak nebude akceptovateľný ani pre jednu stranu. Spolupráca 
arbitrov a poisťovní by následne minimálne v základných otázkach pravdepodobne viedla k 
spravodlivosti a harmonizovaným pravidlám. 
 
Cena poistného sa bude odvíjať od výšky poisteného majetku. Dôvody sú dva. Prvým sú 
vyššie náklady, ktoré sú spojené s ochranou väčšieho majetku (asi bude nákladnejšie 
zabezpečovať ochranu niekoľko árového statku ako jednoizbového bytu). Druhým dôvodom 
je rizikovosť. Majetok s vyššou hodnotou bude totiž atraktívnejší pre agresora. Na cenu bude 
mať vplyv aj geografické umiestnenie majetku. Od neho totiž taktiež závisia náklady jeho 
obrany (ochrana statku ďaleko od civilizácie je pre poisťovňu pravdepodobne nákladnejšia 
ako ochrana domu na kraji mesta). Úlohu hrá takisto charakter komunity, v ktorej sa majetok 
nachádza. Iné poistné bude predpísané majiteľovi domu v gete ako majiteľovi rovnakého 
domu v dobrej štvrti. Rozdiely v cenách poistenia majetku tak budú viesť k jeho 
premiestňovaniu do bezpečnejších a preto lacnejších oblastí. 
 
Rozdiely medzi efektivitou štátneho a súkromného poskytovania služieb sú zrejmé, keď si 
uvedomíme rozdiely v motivácii štátu a poisťovne. Kým poisťovňa má materiálny záujem na 
tom, aby majetok poistených rástol (vyššie poistné) a zároveň, aby škody na ňom (poistné 
udalosti ) boli čo najnižšie, štátu takéto motivácie chýbajú. Vláda v demokracii má totiž 
záujem hlavne na momentálnom príjme vo forme daní a nie na raste hodnoty majetku svojich 
občanov. Súkromná poisťovňa preto bude klásť dnes neexistujúci dôraz na prevenciu 
kriminálneho správania, pretože prevencia bude lacnejšia ako náhrada škôd. Obeť agresie 
bude odškodnená a jej náklady budú plne pokryté (poistné plnenie). Cieľom chytenia agresora 
tak primárne nebude jeho trest ale náhrada spôsobených škôd poisťovni (škody obete agresie 
bude musieť poisťovňa uhradiť bez ohľadu na to, či agresora dolapí alebo nie). V demokracii 
nie je obeť trestného činu zvyčajne odškodnená vôbec (a ak áno, tak len symbolicky) 
a dokonca ešte musí z daní financovať pobyt agresora vo väzení. Oproti súčasnosti, keď 
polícia nemá žiadnu priamu motiváciu na efektívnom potláčaní kriminality, sa tak významne 
zvýši motivácia vyšetriť a doriešiť trestné činy. Je pravdepodobné, že by si poisťovne 
vytvárali databázu agresorov spolu s informáciami ohľadne ich miesta pobytu či 
individuálnych charakteristík. Túto by si navzájom poskytovali za účelom znižovania 
nákladov (tak, ako sa napríklad dnešné lízingové spoločnosti navzájom informujú 
o podvodníkoch). Sledovaní by pravdepodobne neboli len aktívni agresori, ale aj tí 
potenciálni. Poisťovne by sa snažili v čo najväčšej miere zločinu predchádzať (keďže to by 
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bolo najlacnejšie riešenie), preto by mali záujem proaktívne ohodnocovať rizikovosť 
jednotlivých komunít a jednotlivcov a na základe týchto informácií upraviť svoje konanie. Od 
priradených rizikových koeficientov jednotlivým komunitám by sa odvíjala cena poistného, 
čo by viedlo k postupnému geografickému združovaniu neagresívnych klientov, čím by sa 
znižovali ceny poistného. Dochádzalo by tak k postupnej segregácii agresívnych jedincov na 
okraj spoločnosti. Poisťovne by mali snahu zlepšovať podmienky v dobrých ale aj zlých 
štvrtiach, nakoľko by to bolo v ich finančnom záujme. 
 
Ako by fungovala obrana poisťovní voči napadnutiu štátom? Štátne monopoly sú z podstaty 
svojho fungovania neefektívne. To platí vo všetkých oblastiach štátnych činností, či už ide o 
produkciu zbraní, vojenskú inteligenciu alebo vojenskú stratégiu. Preto je nepravdepodobné, 
že by bol štát schopný konkurovať dobrovoľne financovaným poisťovniam. Poisťovne by 
obmedzovali vstup identifikovaných agresívnych jedincov na majetky, ktorých ochranou boli 
poverené. Na spravované majetky by preto neumožnili vstup ani štátnych agentov, keďže štát 
je inherentne agresívny a predstavuje riziko pre poistených a poisťovne.  
 
Čo v prípade, ak by sa susedný štát rozhodol pre útok? Keďže by neexistovala žiadna vláda, 
ale len súkromné osoby a poistné agentúry poskytujúce ochranu, kto by mal byť terčom jeho 
útoku? Ak by to bola reakcia štátu na agresiu nejakého konkrétneho jedinca voči štátu, potom 
by sa záujmy štátu a príslušnej poistnej agentúry prelínali a tento človek by bol vydaný 
prípadne donútený k náhrade škôd. Ale ak by takýto motív chýbal, ako by štát ospravedlnil 
plošný útok na neagresívnych jedincov? Aby štát nestratil legitimitu, potrebuje presvedčiť 
dostatočný počet svojich obyvateľov o oprávnenosti takéhoto činu21, čo môže byť v tomto 
prípade pomerne náročné. Preto útok štátu na slobodné územia bude považovaný vládnymi 
predstaviteľmi za pomerne rizikový.  
 
Čo ak by sa útok nakoniec naozaj uskutočnil? Postup štátnych vojsk by bol značne sťažený 
skutočnosťou, že by nenašli obyvateľstvo odzbrojené a neschopné odporu. Kým základnou 
snahou štátu je odzbrojiť svoje obyvateľstvo22 za účelom jeho ľahšieho ovládania, väčšej 
závislosti na štátnych ochranných zložkách a predchádzania odporu voči štátnym aktivitám, 
poisťovne na slobodných územiach by držbu zbraní a schopnosť sebaobrany poistencov 
všetkými prostriedkami podporovali (napr. zľavami na poistnom). Ozbrojený a vycvičený 
poistenec totiž dramaticky znižuje pravdepodobnosť úspešnej akcie zo strany agresora a tým 
aj náklady poisťovne. Okrem odporu obyvateľstva by štát narazil aj na spojený odpor 
všetkých poisťovní na príslušnom území. V prípade úspešného útoku a invázie by totiž 
poisťovne museli odškodniť veľké množstvo poistencov, čo by znamenalo masívne náklady. 
Je preto možné predpokladať spoločný postup všetkých poisťovní v predchádzaní takejto 
situácii. Na druhej strane, poisťovne pôsobiace na území hraničiacom s nejakým štátnym 
zriadením by pravdepodobne neboli na takýto útok materiálne a personálne nepripravené. 
Vyššie ceny poistného vzhľadom na zvýšené riziká vyplývajúce z potenciálne agresívneho 
suseda by vytvorili poisťovniam rezervu, z ktorej by sa na tieto riziká mohli adekvátne 
pripraviť.  
 
Poisťovne by počas vojenského útoku rovnako spolupracovali v eliminácii osôb, ktoré ich 
poistencov napadli. Zároveň by sa ale snažili pri tejto eliminácií minimalizovať škody na 

                                                 
21 Ani najsilnejší štát či najtvrdšia diktatúra nič nezmôže, ak nemá dostatočný počet ľudí, ktorí sú presvedčení 
o jej legitimite.  
22 Rôzne obmedzenia v držbe a používaní zbraní, tresty pre obete násilných trestných činov, ktoré sa 
„neprimerane“ bránili. 
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napadnutom majetku. Odpoveďou poisťovní na útok by bola pravdepodobne odplata voči 
agresívnemu štátu. Základnou charakteristikou tejto odplaty by však bola efektivita. 
Poisťovne totiž nemajú neobmedzené zdroje ako štáty (vyplývajúce zo zdaňovania 
obyvateľov a značnej miery kontroly nad ich majetkom), ich operácia by preto s najväčšou 
pravdepodobnosťou nemala charakter plošného útoku a devastácie majetku civilného 
neagresívneho obyvateľstva ale cielenej eliminácie vládnych predstaviteľov, zodpovedných 
za útok na klientov poisťovne. Takýto prístup by pravdepodobne viedol k podpore aspoň časti 
obyvateľstva agresívneho štátu, čo by mohlo viesť k delegitimizácii a rozpadu jeho vlády. 
 
Alternatíva k štátnemu monopolu teda minimálne v teoretickej rovine existuje. Zároveň nie je 
zrejmý dôvod, prečo by práve v tejto spoločenskej oblasti nemali fungovať pozitívne efekty 
trhu, zisku a podnikateľského dôvtipu. 
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