
l Mar ga ret That cher po wie dzia ła, że nikt by nie pa mię tał
o do brym Sa ma ry ta ni nie, gdy by miał tyl ko do bre in ten cje.
By przejść do hi sto rii, mu siał mieć też ka pi tał. War to więc za -
sta no wić się nad tym, ile tak na praw dę war te są pie nią dze,
któ ry mi się na co dzień po słu gu je my. 

Na ta kie py ta nie ła two by ło od po wie dzieć w cza sach, kie dy
środ ki płat ni cze by ły wy ko na ne z krusz ców szla chet nych.
Nato miast pie niądz pa pie ro wy ma tyl ko ta ką war tość,
jak war tość sło wa pre ze sa ban ku pań stwo we go, któ re go pod -
pis zo stał od bi ty na każ dym ban kno cie. Czy li – nie wie le.
Z tego wzglę du ma ten den cję do te go, aby w dłuż szej per -
spek ty wie cza so wej wra cać do swo jej na tu ral nej war to ści, czy -
li do war to ści ma ku la tu ry, na któ rej jest wy dru ko wa ny.

Naj bar dziej rze czy wi stą wła dzą po li tycz ną jest wła dza nad
pie nią dzem – al bo wiem ten, kto kon tro lu je je go emi sję i war -
tość, ten po sia da ab so lut ną wła dzę nad gos po dar ką. Dla te go
pie niądz zło ty jest z grun tu rze czy de mo kra tycz ny i an ty to ta -
li tar ny, po nie waż nikt nie jest w sta nie kon tro lo wać sku tecz -
nie świa to wej po da ży zło ta. Nato miast pie niądz pa pie ro wy
słu ży do te go, aby rzą dy mog ły „wy sy sać” za war tość na szych
kie sze ni, dru ku jąc no we ban kno ty i zmniej sza jąc w ten spo -
sób ich war tość, a któ re my za ro bi liś my na szą cięż ką pra cą.
Rzą dy nie mu szą pra co wać na pie nią dze pa pie ro we – rzą dy
wci ska ją kla wisz z na pi sem PRINT.

Dla te go naj wy bit niej szy obok von Cla u se wit za nie miec ko ję -
zycz ny stra teg – Ni klas Kop per nigk (ok. 1420–1483), pi sał

w swo jej „Roz pra wie o urzą dze niu mo ne ty”, że cho ciaż nie -
zli czo ne są klę ski, wsku tek któ rych za zwy czaj po du pa da ją
pań stwa, to naj groź niej sze są czte ry: nie zgo da, śmier tel ność,
nie u ro dzaj ność zie mi oraz spa dek war to ści mo ne ty. „Trzy
pier wsze są tak oczy wi ste, że nie ma ni ko go, kto by o tym nie
wie dział, jed nak że czwar ta, któ ra do ty czy mo ne ty, do strze ga -
na jest przez nie wie lu i to je dy nie przez naj głę biej my ślą cych,
po nie waż nie po wo du je na tych mia sto we go i gwał tow ne go
upad ku państw, ale do pro wa dza je do te go sta nu stop nio wo
i jak by nie wi docz nie”.

Oczy wi stą przy czy ną spad ku war to ści pie nią dza pa pie ro we go
jest je go nie kon tro lo wa ny wy druk, któ ry nie mógł mieć miej -
sca w cza sach, kie dy był wy ko na ny ze zło ta, po nie waż naj -
pierw trze ba by ło to zło to cięż ko za ro bić, aby po tem móc
z nie go wy bić mo ne tę. Z te go po wo du wład cy tak chęt nie
spon so ro wa li ba da nia al che mi ków nad wy na le zie niem ka -
mie nia fi lo zo ficz ne go, któ ry umoż li wiał by im trans mu ta cję
in nych sub stan cji w zło to, do pó ki nie zna le źli obej ścia te go
prob le mu w po sta ci wmó wie nia pod da nym, że świst ki pa pie -
ru z ich pod pi sa mi ma ją ta ką sa mą war tość jak zło to. Od te -
go cza su pie niądz moż na dru ko wać w nie skoń czo ność i ma
on nie o gra ni czo ny po ten cjał utra ty war to ści. W 1918 r. bo -
che nek chle ba kosz to wał w Niem czech 0,63 mar ki, a w li sto -
pa dzie 1923 r. – 201 mi liar dów ma rek. Coś ta kie go nie
mog ło by oczy wi ście się stać w wy pad ku ma rek zło tych, ale
wy bi ja nie ich za koń czo no w Niem czech w 1915 r. Naj wię kszy
nie miec ki ban knot z 1923 r. miał no mi nał pięć bi lio nów ma -
rek i tak na praw dę był on wów czas wart mniej niż zło ta dwu -
dzie sto mar ków ka sprzed I woj ny świa to wej, któ ra zresz tą
za cho wu je swo ją si łę na byw czą po dziś dzień. Po dob nie
wygląda hi sto ria te go środ ka płat ni cze go w Pol sce. Pier wsze
pol skie pa pie ro we pie nią dze, „bi le ty skar bo we”, dru ko wa no
w okre sie in su rek cji koś ciusz kow skiej. Po wstań cy wy mu sza li
przyj mo wa nie tych „pie nię dzy” ka rą prze pad ku 10%, 20%
i w koń cu ca ło ści wie rzy tel no ści. In ny mi sło wy – wie rzy cie -
le do sta wa li świst ki pa pie ru al bo nic. Oczy wi ście wraz z upad -
kiem in su rek cji te „bi le ty” sta ły się zu peł nie bez war to ścio we.

Ak tu al nie je steś my świad ka mi ko lej nej fa zy te go pro ce de ru,
po le ga ją cej na tym, że śro dek płat ni czy pa pie ro wy jest wy -
pie ra ny przez pie niądz elek tro nicz ny, któ ry sta no wi ko lej ne,

wyż sze pię tro tej sa mej fik cji. Pie niądz dru ko wa ny, cho ciaż
jest dla rzą dów znacz nie bar dziej ko rzyst ny niż zło ty, ma jed -
ną wa dę, po nie waż poz wa la nam, oby wa te lom, aku mu lo wać
osz częd no ści w spo sób trud ny do kon tro li. Dla te go od
dwóch de kad rzą dy, choć sa me emi tu ją ban kno ty, pro wa dzą
kam pa nię „czar ne go PR” wo bec go tów ki i wy wie ra ją na cisk,
aby zastępować ją pie nią dzem elek tro nicz nym, któ ry jest
w stu pro cen tach trans pa ren tny dla służb spe cjal nych. Do -
szło już do te go, że pra sa na po waż nie na zy wa ban kno ty
o no mi na le pięć set eu ro mia nem „bin La de nów”, su ge ru jąc,
że ist nie nie tak du żych no mi na łów go tów ki uła twia pra nie
pie nię dzy. 

WWiel kiej Bry ta nii Se rio us Or ga ni sed Cri me Agen cy po su nę -
ła się do stwier dze nia, że 90% ta kich ban kno tów w tym kra -
ju znaj du je się w po sia da niu „zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści”.
Trud no o bar dziej nie do rzecz ny sza cu nek. W ca łej Unii
w obie gu jest 594,833,600 ta kich ban kno tów (wg da nych
z 2011 r.) i gdy by rze czy wi ście 90% z nich znaj do wa ło się
w rę kach „zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści”, to zna czy ło by, że
ma ona naj wię kszy wkład we wzrost PKB kra jów stre fy eu ro.

Nie ma też żad nych do wo dów na oko licz ność, że bin La den
miał choć by je den ban knot o no mi na le pięć set eu ro, a wszyst -
kie ba da nia po ka zu ją, że klu czo we gru py ter ro ry stycz ne, na
cze le z Pań stwem Is lam skim, są fi nan so wa ne lo kal nie, z mi ni -
mal nym udzia łem spon so rów za gra nicz nych. Go tów ka jest
nato miast chęt nie uży wa na przez rzą dy za chod nie do ko rum -
po wa nia lo kal nych spo łecz no ści. Wg da nych kon gre su USA
tyl ko przez dwa la ta Re zer wa Fe de ral na wy sła ła do Ira ku
363 ton ban kno tów do la ro wych, zaś łącz nie w la tach 2003-
2008 wy wie zio no do Ira ku z Re zer wy Fe de ral nej 40 mi liar -
dów do la rów w go tów ce. Kla wisz PRINT pra cu je!

Dzie je się to oczy wi ście dla na sze go do bra – a więc pod ha -
słem wal ki z prze stęp czo ścią i fi nan so wa niem ter ro ryz mu.
Sta re po rze ka dło mó wi, że ile kroć po li tyk nas prze ko nu je, że
chce nam po móc, to na le ży moc no trzy mać swój por tfel, bo
bę dą kraść.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.
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