AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍ
SVOBODNÉ MĚNY KRYTÉ ZLATEM A STŘÍBREM PŘEDSTAVUJÍ ŘEŠENÍ NEUSTÁLÉHO
ZNEHODNOCOVÁNÍ DOLARU, TÍM I OCHRANU GLOBÁLNÍCH FINANČNÍCH REZERV,
ÚSPOR OBČANŮ A JSOU TAKÉ ÚČINNOU OBRANOU VŮČI VŠEOBECNÉMU RŮSTU CEN,
KTERÝ TĚŽCE DOPADÁ NA PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU LIDSTVA – MONOPOL STÁTU A
CENTRÁLNÍCH BANK NA TISK A TVORBU PENĚZ JIŽ MUSÍ KONEČNĚ SKONČIT

Dr. Ron Paul.
Zdroj obrázku: by Gage Skidmore
http://www.flickr.com/photos/gageskidmore/7144538951/in/set-72157629969591125
Úvodní poznámka: Následující text je překladem prohlášení z 13. srpna 2012,
které adresoval Ron Paul1 (americký presidentský kandidát pro rok 20122 a republikánský3
kongresman4 z Texasu5, lékař, křesťan, nejvýznamnější osobnost ze současné generace
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul
http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul_presidential_campaign,_2012
http://en.wikipedia.org/wiki/GOP
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas
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otců zakladatelů celého hnutí svobody6) prostřednictvím Internetu7 široké veřejnosti ve
věci svého návrhu na opětovné zavedení vzájemně si konkurujících svobodných měn8
krytých zlatem a stříbrem. Podle Dr. Paula by to znamenalo definitivní řešení neustálého
znehodnocování dolaru9, tím i ochranu celosvětových finančních rezerv10, úspor občanů a
také účinnou obranu vůči všeobecnému růstu cen11, který v současnosti tak těžce
dopadá12 na převážnou většinu lidstva. Paul také vyzval jakožto předseda Podvýboru pro
domácí měnovou politiku a technologie13 americké Sněmovny reprezentantů14 k
definitivnímu ukončení monopolu15 státu a centrálních bank16 na tisk a vůbec jakoukoliv
jinou formu tvorby17 peněz.

*
Nedávno18 jsem uspořádal v rámci svého kongresového podvýboru19 slyšení na
téma vzájemně si konkurujících měn. Jde o nesmírně důležitou otázku, ale bohužel jen
málo Američanů chápe, jak nám všem vlastně Federální rezervní systém 20 a americké
ministerstvo financí21 společně vnutili svůj přísný monopol oběhu peněz na území
Spojených států.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty
7 http://libertycrier.com/finance/ron-pauls-texas-straight-talk-81312-legalize-competing-currencies/;
http://www.paul.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2003&Itemid=69;
http://www.youtube.com/watch?v=37f-EKeIifc
8 "In the United States, the Free Banking Era lasted between 1837 and 1866, when almost anyone could issue
paper money. States, municipalities, private banks, railroad and construction companies, stores, restaurants,
churches and individuals printed an estimated 8,000 different monies by 1860. /.../ The National Bank Act of 1863
ended the /.../ period.“, cit. dle http://en.wikipedia.org/wiki/Competing_currencies
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_of_the_United_States
10 http://en.wikipedia.org/wiki/World_reserve_currency
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation
12 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/c4/fig4_1.pdf
13 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_Financial_Services_Subcommittee_on_Domestic_Monetary_Pol
icy_and_Technology
14 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_sovereignty#Right_of_currency_monopoly
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing; viz např. oficiální vysvětlení centrální banky Velké Británie:
http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Documents/pdf/qe-pamphlet.pdf
18 2. srpna 2012 viz „Hearing entitled “Sound Money: Parallel Currencies and the Roadmap to Monetary Freedom”
Thursday, August 2, 2012 10:00 AM in 2128 Rayburn HOB Domestic Monetary Policy and Technology.“, cit. dle
http://financialservices.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=304699
19 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_Financial_Services_Subcommittee_on_Domestic_Monetary_Pol
icy_and_Technology
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
21 http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Treasury
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Tento monopol je udržován pomocí federálních zákonů proti padělání peněz, což
opravdu není fér. Přeci pokud již snad lze nějakou organizaci obvinit z padělání dolarů,
tak to bezpochyby přesně odpovídá činnosti našeho vlastního FEDu. Nicméně ti, kteří se
odváží učinit pokusy o rozbití monopolu jediného-legálního-federálního platidla22
prostřednictvím uvolnění vícero konkurenčních měn do tržního oběhu – tedy hovoříme-li
alespoň o fyzické podobě takové měny – tak ti všichni riskují, že za to půjdou sedět do
vězení23.

Kupní síla amerického dolaru v letech 1774 až 2011.
Černě vyznačený rámeček symbolizuje období první světové
války a zřízení FEDu (1913): zřetelný je skokový pokles
kupní síly. Červeně orámované kolonky reprezentují více než
sedmdesát let neustálého poklesu hodnoty dolaru.
Zdroj obrázku:
http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_of_the_United_States
22 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/486
23 http://www.courierpress.com/news/2011/mar/19/local-liberty-dollar-architect-found-guilty/
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Podobně jako všechny monopoly, které si kdy vláda vytvořila, tak též federální
monopol naší vlády na jedinou měnu potom v realitě končí tím, že občané dostávají své
peníze v doslova „nevyhovujícím stavu“, tedy ve formě našich donekonečna oslabujících
dolarů24.

Vlády se totiž vždycky snažily o získání monopolu na tištění peněz, a to buď
přímo nebo prostřednictvím vytvoření centrálních bank. Teprve ve 20. století umožnila
expanze pravomocí FEDu v dějinách dosud nevídaný nárůst moci naší federální vlády, ke
kterému by jinak vůbec nemohlo dojít prostě jen z důvodu nedostatku volných
finančních prostředků. Náš FED - stejně jako všechny ostatní centrální banky celého
světa - podporuje vytváření velké dluhové zátěže, kterou posléze likviduje pomocí
monetizace25 státního dluhu. Ale cena, kterou za to platíme, je hrozná26 a pokračuje tak
znehodnocování našich naspořených peněz27.
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_of_the_United_States
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Monetisation
26 Současná monetární praxe ovšem počítá s tím, že nově-půjčené peníze jsou využity na splácení starých půjček, čímž
se přímo nezvyšuje množství peněz v oběhu, jelikož dlužník i věřitel své finanční prostředky v dnešním nestabilním
finančním systému raději neinvestují (v klasickém významu např. nákup komodit nebo cenných papírů), drží je a
pouze je přerozdělují na vyrovnání svých závazků nebo pohledávek a nijak tím prakticky nezvyšují množství peněz
v oběhu (tichá dohoda o bránění růstu inflace), ba naopak se snaží spíše ještě navíc snižovat svou spotřebu
(evropský konzervativní pohled). Zatím se daří tento systém udržovat díky vzájemným dohodám mezi státem,
centrálními bankami a soukromým finančním sektorem o přerozdělování a vzájemném krytí nebo pomoci v případě
nedostatku likvidity. Faktem je, že to ve svém důsledku vždycky zaplatí daňoví poplatníci např. zvyšováním daňové
zátěže nebo nejrůznějšími bankovními aj. poplatky (které také pomáhají snižovat inflační tlaky), nicméně toto
zvyšování cen a plateb těžce dopadá na 90% populace. Dobrá zpráva: Dosavadní systém může být reformován při
zachování všech výdobytků moderní civilizace (digitální peníze, platební karty, elektronické účty atd.), nicméně
zároveň za podmínek platných pro kryté (např. zlato, stříbro, platina aj.) a vzájemně si konkurující (mj. také lokální)
měny a samozřejmě za předpokladu tzv. „finančního roku nula“, tedy globálního odepsání veškerých starých
dluhových zátěží ve státní i soukromé sféře a kompletního restartování-zavedení nového finančního systému.
27 Dnešní globální finanční systém je založen mj. na vytváření gigantického množství nekrytých finančních
prostředků, které nevznikly např. prací, obchodem, dědictvím atd., nýbrž byly digitálně vyprodukovány pomocí
výpočetní techniky centrálních bank a posléze přerozděleny státnímu a finančnímu sektoru, který tyto prostředky
mohl zase dále přerozdělit spotřebitelům podle nastavených pravidel a procesů – viz např. oficiální vysvětlení
centrální banky Velké Británie: http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Documents/pdf/qe-pamphlet.pdf.
Role klasických úspor tak přirozeně velmi poklesla: navíc tím došlo k jejich „přirozenému“ znehodnocení. Proto
také v tomto starém systému nebyl dluh vnímán v klasickém konzervativním smyslu jako těžké břemeno, nýbrž jako
velká příležitost k osobnímu i společenskému rozvoji. Bylo totiž lepší mít dluh v digitálních-nekrytých penězích,
než mít investici např. v „reálných penězích“, které přirozeně znehodnotí budoucí nutná finanční reforma. Opět:
Dobrou zprávou je, že tento starý systém je možné napravit při zachování všech výdobytků moderní civilizace
(digitální peníze, platební karty, elektronické účty atd.), nicméně zároveň za podmínek platných pro kryté (např.
zlato, stříbro, platina aj.) a vzájemně si konkurující (mj. také lokální) měny a samozřejmě za předpokladu tzv.
„finančního roku nula“, tedy globálního odepsání veškerých starých dluhových zátěží ve státní i soukromé sféře a
kompletního restartování-zavedení nového finančního systému.
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Pokud bychom dovolili jednotlivcům i firmám, aby mohli používat alternativní a
vzájemně si konkurující měny, zejména ty podložené zlatem a stříbrem, pak by to
přirozeně odhalilo prohnilost celého současného systému, jelikož trhy by samozřejmě
raději obchodovaly s výše uvedenými alternativními a reálně krytými měnami, což by
posléze také přinutilo FED k zavedení radikálních limitů na další „tištění“ a uvolňování 28
do oběhu ještě většího množství „inflačních“ dolarů, než jak to vidíme dnes.

Je velmi tristní, že Američané jsou dnes daleko méně svobodní než mnoho jiných
národů na světě, pokud jde tedy o jejich možnosti vlastní obrany proti rychle
oslabujícímu americkému dolaru. A to si např. paradoxně už i takoví mexičtí dělníci
mohou nastavit své bankovní účty tak, aby byly vedené v uncích29 stříbra a své finanční
prostředky si také mohou ve stříbře kdykoliv dokonce bez daně vybrat. V Singapuru 30 a v
dalších asijských zemích mají jednotliví klienti bank nastavené své bankovní účty zcela
běžně ve zlatě a nebo ve stříbře. K těmto účtům jsou také bez problémů vydávány
debetní karty, které jsou propojeny s klientskými účty vedenými ve zlatě nebo
stříbře tak, aby mohli zákazníci používat zlato a stříbro jako běžné platidlo pro
všechny své obchodní transakce, no a není to zřejmě náhoda, že takový typ služeb je
k dispozici pouze pro lidi, kteří nemají americké občanství.

Logické řešení představuje legalizace peněžní svobody a umožnění oběhu
paralelních a vzájemně si konkurujících měn. Neexistuje zde žádný důvod, proč by
Američané nemohli obchodovat, ukládat a investovat peníze pomocí měny dle svého
výběru. Měli by mít svobodu při používání zlata, stříbra nebo jiného typu měny a to bez
spoutání jakýmikoliv zákony a nebo snad dokonce aby něčemu takovému bránilo
represivní zdanění. Obnovení celého finančního systému podle ideálů naší Ústavy31
představuje jediný způsob: jak zajistit ekonomickou bezpečnost amerického lidu.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing
29 Španělská unce: přibližně 28.75 g; mezinárodní Trojská unce: 31.1034768 g - viz
http://en.wikipedia.org/wiki/Ounce
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
31 http://en.wikipedia.org/wiki/US_Constitution
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Koneckonců, pokud je náš peněžní
systém v zásadě správný - a FED skutečně
stabilizuje dolar tak, jak nám jeho
obhájci neustále tvrdí - proč se ale potom
v této oblasti tolik bát svobodné soutěže?
Proč automaticky akceptujeme tzv. fakt,
že centralizovaná-monopolní kontrola nad
našimi penězi je prý plně kompatibilní se
svobodným-tržním

hospodářstvím?

V

prostředí opravdového svobodného trhu
by měl soutěžit vládní nekrytý dolar s
alternativními krytými měnami, což by
bylo
Dr. Ron Paul.
Zdroj obrázku: by Gage Skidmore
http://www.flickr.com/photos/gageskidmore/6636
849817/in/set-72157628720543557

jistě

ve

prospěch

amerických

spotřebitelů, investorů a všech lidí,
kteří spoří své peníze.

Jak nám všem vysvětlil již rakouský ekonom Ludwig von Mises32: Kryté peníze jsou
nástrojem, který chrání naše občanské svobody proti despotické vládě. Současný
finanční systém je vskutku despotický a nejjistějším způsobem, jak tento stav věcí
napravit: je zkrátka legalizace volného oběhu vzájemně si konkurujících měn33.

Zdroj: http://libertycrier.com/finance/ron-pauls-texas-straight-talk-81312-legalizecompeting-currencies/; http://www.paul.house.gov/index.php?
option=com_content&task=view&id=2003&Itemid=69; http://www.youtube.com/watch?
v=37f-EKeIifc.
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises; http://files.libertyfund.org/pll/quotes/199.html
33 Vyžadovalo by to samozřejmě z hlediska veřejnosti vysokou finanční gramotnost. Zajisté by došlo k obrovskému
rozvoji různých soukromých měn, které pokud by nakonec ve svobodné soutěži uspěly, tak by představovaly
především velikou pomoc pro menší regiony dokonce až na úroveň jednotlivých menších sídel, jelikož lokální měny
kryté prací, produkty a drahými kovy místních lidí pomáhaly již například v minulosti likvidovat velké zadlužení a
také představovaly důležitou míru ekonomické stability a dokonce bezpečnosti například v dobách válek atd.
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Summary
U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: THE COMPETITION OF FREE CURRENCIES
BACKED BY GOLD AND SILVER REPRESENTS THE BEST SOLUTION AGAINST CONTINUOUS
DEPRECIATION OF THE DOLLAR, IDEAL PROTECTION OF GLOBAL SAVINGS AND ALSO AN
EFFECTIVE DEFENSE AGAINST THE GENERAL INCREASE IN PRICES, WHICH SEVERELY
AFFECTS THE VAST MAJORITY OF HUMANITY - THE STATE MONOPOLY OF CENTRAL BANKS
TO PRINT AND CREATE MONEY MUST BE ALREADY FINALLY STOPPED
The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s
statement from August 13, 2012. He addressed general public via his website and
Internet regarding his application for reinstatement of free competing currencies backed
by gold and silver. According to Dr. Paul it would mean a definitive solution to the
continuous depreciation of the dollar and it will protect the global financial reserves,
citizens' savings and also provide an effective defense against the general increase in
prices, which currently falls so heavily on the vast majority of mankind. Paul - as
President of the Congressional Subcommittee on Domestic Monetary Policy and
Technology - also called for the ultimate ending of monopoly to printing and creating of
money granted by state only to central banks.
(Ron Paul is U.S. Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, doctor,
a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the
freedom movement.)
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