
Przedstawiamy artykuł opubliko-
wany ponad dwadzieścia lat temu, 
w lutym 1990 r. w amerykańskim 
miesięczniku „The National Educa-
tor”, ukazującym się w Fullerton w 
Kalifornii. Jego autorem jest dzien-
nikarz tego miesięcznika James P. 
Fitzgerald. Tekst jest do dziś aktual-
ny i przedstawia rozwiązania, które 
dotyczą każdego kraju, choć autor 
zajmuje się Stanami Zjednoczonymi. 

Rząd federalny obcina różne pro-
gramy opieki zdrowotnej. Przyczy-
nami wszystkich tych cięć są dług, 
deficyt i brak pieniędzy. Szacuje się, 
że w wyniku tych cięć umrą tysiące 
ludzi.

Cięcia te zostały wyjaśnione 
przez Williama Vaughna, doradcę 
Fortney’a Starka, jednego z głów-
nych kongresmanów zajmujących 
się zagadnieniami zdrowia. Vaughn 

powiedział: 
„Gdyby pieniądze pocho-

dziły z nieba jak manna, my 
byśmy za to zapłacili. Ale tak 
nie jest, więc musimy wybie-
rać”. 

Jaka szkoda, że pan Vau-
ghn nie wyjaśnił skąd się biorą 
pieniądze! Prawda na ten temat 
zdziwiłaby wiele milionów ludzi. 
Stwierdzenie Vaughna zakła-
da, że pieniądze są trudne do 
zdobycia, jednak banki tworzą 
nasze pieniądze jako zapisy w 
księgach bankowych w zamian 
za skrypty dłużne IOU (= I owe 
you – jestem winien) pożyczko-
biorców.

Na nieszczęście dla ludzko-
ści, ludzie nie mogą uwierzyć w 
to, że banki tworzą pieniądze w 
sposób, w jaki Bóg tworzył man-
nę i rozsypywał ją Żydom na pu-
styni. Bóg dał mannę za darmo, 
ale bankierzy pobierają odsetki 
za pożyczanie pieniędzy, które 
tworzą. 

Ludzie stanowczo odmawia-
ją tego, by wierzyć, że banki są 
jak magicy, tworząc pieniądze, 
które pożyczają. Niewiara ta 
wynika z powszechnego prze-
konania, że żaden rząd nie był-
by na tyle szalony, by pozwolić 
prywatnym bankierom na two-
rzenie pieniędzy. Byłoby to jak 
zalegalizowanie fałszerstwa.  

Zatem powszechny pogląd jest taki, 
że banki faktycznie nie tworzą pie-
niędzy, ponieważ tylko idioci mogliby 
na to pozwolić. W tym samym czasie 
propaganda bankowa stale ostrze-
ga, że rząd musi uważać, żeby nie 
drukować za dużo pieniędzy i nie po-
wodować inflacji. 

Propaganda jest skuteczna, po-
nieważ jest wzmacniana przez eko-
nomistów, którzy doskonale wiedzą, 
że rząd drukuje walutę tylko na za-
mówienie banków. Ale główny do-
wód na to, że rząd stracił swoje kon-
stytucyjne prawo do bicia pieniądza, 
leży w wielkości długu. Czy, gdyby 
władza społeczna tworzyła pienią-
dze narodowe, miałaby ona dwa i pół 
biliona dolarów długu i 250 miliardów 
dolarów deficytu?1 Rezerwa Fede-
ralna stworzyła miliardy dolarów i w 
wyniku tego ma miliardy w postaci 
aktywów (swojego majątku) i nie ma 
żadnego długu. Te liczby powinny 
zrobić wrażenie na społeczeństwie. 

Jeśli pytamy Fed, dlaczego pro-
wadzi politykę przeciwną tworzeniu 
pieniędzy przez ministerstwo finan-
sów USA, odpowiada ona, że nie 
można powierzać rządowi wykony-
wania jego suwerennego przywileju 
emisji pieniędzy. Nie można powie-
rzać, ponieważ rząd drukowałby pie-
niądze hurtowo i powodował inflację. 

Ten absurdalny zarzut może 
oszukiwać i dezorientować masy, 
ale nie ma on żadnej wartości. Nie 
ma wartości, ponieważ Kongres mu-
si przygotować budżet i zatwierdzić 
przyznane fundusze zgodnie z krajo-
wymi potrzebami. Tak więc całkowi-
ta ilość pieniędzy będzie taka sama, 
niezależnie od tego, czy rząd poży-

1  Dane te dotyczą roku 1990. W 2006 r. dług 
federalny wzrósł do 8 bilionów dolarów (w 
2011 r. - 14,3 biliona), a całkowity dług (sta-
nowy, korporacyjny, konsumpcyjny) Stanów 
Zjednoczonych wynosił 41 bilionów dola-
rów (przyp. tłum.). 
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czy pieniądze, czy je sam stworzy. 
Ale uderzająco oczywiste są 

korzyści, jakie pochodziłyby z 
systemu pieniądza rządowego. 
Pierwszą i najbardziej oczywistą 
byłaby likwidacja podatków do-
chodowych i praktycznie wszyst-
kich podatków. W systemie nieza-
dłużonego pieniądza ministerstwa 
finansów rząd mógłby sprostać 
naprawie i utrzymaniu poważnie 
zniszczonej infrastruktury – dróg, 
mostów, portów morskich, tam, 
systemów wodociągowych i kana-
lizacyjnych, parków i placów za-
baw. Obecnie urzędnicy są przy-
gnębieni podupadającą sytuacją 
w całym kraju, ale odczuwają oni 
brak pieniędzy. 

System pieniądza rządowego 
zlikwidowałby całe mimowolne 
bezrobocie oraz ujawnił fakt, że 
rząd może wprowadzić wszech-
stronny plan ochrony zdrowia, 
obejmujący bezpłatnie wszystkich 
obywateli. Wynika to z uznania 
faktu, że naród może finansować 
wszystko to, co jest on zdolny wy-
konać. 

Przeciwstawiając się wprowa-
dzeniu zdrowego systemu finan-
sowego, finansjera odwoła się 
do wszystkich swoich silnych re-
zerw. Media będą posłusznie krzy-
czeć: „Pieniądze bez pokrycia, 
pieniądze drukowane”. Na każdej 
stronie będą opisywać horror in-
flacji. Sytuację może uratować 
powszechne uznanie, że zdrowy 
system finansowy faktycznie zli-
kwiduje podatki. 

Bankierzy nie mogą temu za-
przeczyć. 

James P. Fitzgerald

płacących najwyższe podatki będzie 
płaciło 75% wszystkich podatków 
dochodowych. W ciągu ostatnich 24 
miesięcy Stany Zjednoczone znala-
zły się w inflacyjnej depresji. 

Załamuje się także europejska 
ekonomia. Unia Europejska zatwier-
dziła stały fundusz ratunkowy (pakie-
ty stymulacyjne) dla swoich państw 
członkowskich, upewniając się, że 
dług ich wszystkich wzrasta w za-
wrotnym tempie. Strajki stały się po-
wszechne, a obywatele protestują 
przeciwko dofinansowaniom. 

Na Bliskim Wschodzie mamy po-
ważne problemy w Iraku, Iranie, Li-
bii i Syrii. Nie trzeba być geniuszem, 
żeby uświadomić sobie, że wojna 
światowa może rozpocząć się od te-
go spowodowanego przez człowieka 
konfliktu, opartego na chciwości kil-
ku ludzi, którzy kontrolują świat; woj-
na wywołana przez Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fundusz Waluto-
wy, żeby ukryć ich plan ekonomicz-
nego i finansowego upadku świata. 

Bank Światowy i Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy wiedzą, 
że kraje świata nigdy nie spła-
cą swoich długów. Dlatego rządy 
wkładają tak mało wysiłku, żeby 
naprawić swoje słabnące gospo-
darki. Ich prawdziwym celem jest 
kompletne zniszczenie systemu i 
wprowadzenie Nowego Porządku 
Świata poprzez wojnę światową. 

To kończy naszą aktualizację 
informacji dotyczących wydarzeń 
związanych z kryzysem ekonomicz-
nym i tym, dokąd on prowadzi. My, 
jako katolicy, mamy poważną odpo-
wiedzialność w informowaniu ludzi 
na temat często trudnej rzeczywi-
stości, jaka nas otacza. Nie uchylaj-
my się od naszego obowiązku i nie 
utrzymujmy relatywistycznych czy 
obojętnych postaw, ale posuwajmy 
się do przodu z konkretnymi rozwią-
zaniami, żeby naprawiać problemy, 
przed którymi stajemy, pozostając 
silnymi i wiedząc, że walczymy dla 
tryumfu Niepokalanej Maryi Dziewi-
cy pod sztandarem św. Michała Ar-
chanioła. 

opr. redakcyjne

W miarę jak światowa ekonomia 
coraz bardziej się chwieje, standard 
życia mieszkańców obniża się sys-
tematycznie do alarmującego pozio-
mu. Historia pokazywała wiele ra-
zy, że jeśli rząd mówi, że nie może 
naprawić problemu ekonomii, wtedy 
jego rozwiązaniem jest wciągnięcie 
narodu w wojnę. 

Czołowy ekonomista amerykań-
ski, Marc Faber, powtarzał, że: „Na-
stępnym krokiem, jaki podejmie 
rząd, żeby odwrócić uwagę spo-
łeczeństwa od złych warunków 
ekonomicznych, będzie rozpoczę-
cie gdzieś wojny”. Kiedy na świe-
cie narasta kryzys ekonomiczny, to 
znaczy, że idea „pobudzenia ekono-
micznego” oznaczałaby kolejną woj-
nę światową. 

W Stanach Zjednoczonych po-
nad 44 miliony ludzi używa obecnie 

bonów żywnościo-
wych1 (dane z maja 
2011 r.; jest to naj-
wyższa liczba od 
czasu rozpoczęcia 
programu w 1939 
r.), a w ciągu roku 
liczba ta przekroczy 
60 milionów. Liczba 
ludzi, którzy złożyli 
podanie o Medicaid2 
wzrosła do 17%, a 
tych, którzy starają 
się o zasiłek z opieki 
społecznej do 18%. 
Ostatnio utworzono 
2000 miejsc pracy, 
o które starało się 

75 tysięcy ludzi. Podawany stosunek 
ilości urodzin do zgonów jest nie-
prawdziwy, a faktyczne bezrobocie 
wzrosło do 22,4%. 10% podatników 

1  Bony żywnościowe (food stamps) – fe-
deralny program pomocy dla osób i rodzin 
o niskich dochodach lub nie posiadających 
żadnych dochodów, mieszkających w USA. 
Osoby, którym przyznane są bony, muszą po-
siadać dochody bliskie poziomowi ubóstwa, 
żeby zakwalifikować się w tym programie 
(przyp. red.). 
2   Medicaid – program opieki zdrowia w 
USA dla osób i rodzin o niskich dochodach 
i zasobach. Osoby korzystające z programu 
muszą posiadać obywatelstwo Stanów Zjed-
noczonych (przyp. red.).

Kryzys ekonomiczny
 – aktualizacja –
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