
Krypto a výhľad 
ekonomiky

Kryptomeny, digitálna mena centrálnej banky – CDBC a 
výhľad ekonomiky Slovenska na rok 2022



Bitcoin vs altcoin vs fiat

Kryptomeny, digitálna mena centrálnej banky –
CDBC a výhľad ekonomiky Slovenska na rok 2022

2



Bitcoin vs altcoins

Peniaze nie sú štát

Radikálna myšlienka 
crypta – zobrať úlohu

robiť monetárnu politiku 
od štátu

Altcoins

Podstata je vo špecifickom 
využití, ale filozofia je 

úplne iná. Ether – zmena
monetárnej politiky 6x, 
reverzabilita transakcií

POW vs POS

Mining a dopad na klímu, 
je zmena možná?

Reálne využitie

Ukrajina, Salvador, Kanada

Zmena životného 
štandardu

Veľká zmena životného 
štandardu nie je vďaka 

tlačeniu peňazí
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CBDC

Central bank digital currencies
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Dane – dôvod CBDC

Taxation compliance low

Úmeslne alebo neúmyselne, Na 
cryptoburzách ťažko nájsť 
podklady

Digitálni nomádi

Môžete pracovať odkiaľkoľvek a 
dokonca nemať daňovú rezidenciu
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Neexistuje motivácia 
platiť dane

Môžete sa vrátiť a máte zdravotnú 
starostlivosť zadarmo

Odpor keď si pozriete na čo sa dane 
využívajú (obedy, krúžky)

Financovanie vojen

Teraz aj tlačením peňazí, window tax



CBDC

Central bank digital currency

Implikácia na banky

• Money creation v 
komerčných bankách

• Misallocation má teraz 
korekčný mechanizmus

• Ostane platobný styk v 
komerčných bankách?

China Social Scoring
system

• Čína je najďalej v CDBC

• Punishments for poor social credit 
include increased audits and 
government inspections for 
businesses, reduced employment 
prospects, travel bans, exclusion 
from private schools, slow internet 
connection, exclusion from high-
prestige work, exclusion from hotels, 
and public shaming. Rewards for 
positive social credit include less 
frequent inspections and audits for 
businesses, fast-tracked approvals for 
government services, discounts on 
energy bills, being able to rent bikes 
and hotels without payment of a 
deposit, better interest rates at 
banks, and tax breaks.

Universal basic income

• Vytvorenie „človeka 
zbytočného“

• Neexistuje perpetum
mobile na peniaze

• Devalvuje hodnotu a 
za sumu UBI sa bude 
dať kúpiť iba základ 
(nenutričné jedno a 
pod.)
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Vplyv na štáty tretieho 
sveta

• Momentálne iné
meny sú USD plus
country risk

• Venezeula,
Brazília, Irak –
stiahne aplikáciu a 
môže platiť v 
CDBC (USD/EUR) –
skrachujú vlády



Výhľad energií

Dopad energií na Slovensko v roku 2022
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Predvojnový stav

Dekarbonizácia

Odstavenie uhoľných 
elektrární, tlak na plyn, 

odstavenie jadra

Obnoviteľné
zdroje

Čisté, ale nepredvídateľné 
a neskladovateľné

Nárast cien

Neochota akceptovať 
nárast cien
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Ceny elektriny - ČR
1. február 2022 16. marec 2022
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Plyn
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