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Padělání 
 

ve velkém se nazývá 
 

expanzivní monetární politika; 
 

a obojí vede ke 
 

znehodnocování peněz. 
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Stimulace ekonomiky 

Víc peněz a levnější půjčky podporují investice. 

 

Stát (ČNB) může tvořit peníze. 

 

Tak proč si nezahrát na měnové bohy? 

 

Empiričtí keynesiánci? Deduktivní rakušané! 
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Zdravá ekonomika 

Úspory 

ve společnosti způsobují 

nízké úroky, 

v důsledku nichž mají podnikatelé 

snadné investice; 

statky od nich pak nakoupí 

ochotní zákazníci s úsporami. 
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Nedělat expanzivní měnovou politiku? 

 

Možná; ale co když se pletu? 

Nechci být po Státu novým bohem. 

 

Laissez-faire; volný trh peněz je řešením. 
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Kryptoměny 

Jeden z největších objevů poslední doby 

 

Bitcoinový maximalismus? 

 

Možná; důležitější je pro mě konkurence a 

 

svobodné peníze. 



Závěr 

Expanzivní monetární politika ničí ekonomiku. 

Bere lidem úspory. 

Způsobuje hospodářské cykly. 
 

 

Monopoly (i peněžní) jsou škodlivé. 
 

 

Řešením je volný trh peněz. 


