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Definičné znaky dnešných zlých peňazí

 štátom vynútený monopol na danom území-
zákonné platidlo

 monopol centrálnej banky na produkciu rezervných 
peňazí

 rezervné peniaze nie sú kryté komoditou

 štátna CB licencuje, reguluje a rezervami podľa 
potreby zásobuje bankový kartel 

 banky držia frakčné rezervy 

 CB určuje základnú úrokovú sadzbu



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/The_Old_Lady_of_Threadneedle_St.png


CB ako stolček prestri sa pre štát 
 hranica medzi fiškálnou a monetárnou politikou neexistuje

6. spôsobov

 znižovanie úrokov v ekonomike znižuje náklady štátneho 
dlhu a vytvára umelý dopyt po dlhopisoch

 znehodnocovanie peňažnej jednotky a tým aj reálneho dlhu

 zdaňovanie inflácie ktorá sa tvári ako kapitálový príjem

 príjmy z úrokov na dlhopisoch, ktoré CB drží 

 smrť dlhopisov na súvahe CB – dlh potrebný na 
generovanie 2 % inflácie

 priame úvery štátu (ešte funguje v niektorých krajinách UK)
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Zlé peniaze robia
Z Ludí Špekulantov



Zlé peniaze sú 
podmienkou existencie 

velkého štátu...



...a nákladných vojen

www.warstarter.gov



Hospodársky cyklus –
koordinácia je tažká aj bez 

manipulácie cien
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€uro ilúzie





požičať – dlhá nenávisť
Nepožičať - krátka nepríjemnosť







Nefunguje menová 
únia?

Poďme do fiškálnej!



www.eurokriza.sk
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...chráni komErčné banky...
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....a klame ludí
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Oživenie?
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180 % za 5 rokov
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