GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM
Současně existující globální finanční systém respektuje prakticky celý svět, přičemž tento systém v podstatě
slouží pouze lidem velkých peněz, kterým umožňuje ve výsadním postavení vládnout světu a v neomezené míře
využívat všechno co svět poskytuje. Lidé velkých peněz podporují existenci společenské vědy zvané
"ekonomie" přesto a nebo právě proto, že celá "ekonomie" je jen uměle nafouknutá bublina. Je nafouknutá
pomocí velkého množství nesmyslných výrazů, které v konečném důsledku jsou jen prázdnými pojmy. Nic
neznamenají, nic nevyjadřují, nic neřeší. Je to jen o jednom, jak zakrýt krádež za bílého dne. K tomu je možné
dodat, že ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou
většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony
džungle. ¨V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně
jako meteorologové počasí. Současné pojetí stávající společenské vědy "ekonomie" je odsouzeno k zániku. V
budoucnosti např. budou dříve či později měny všech států nahrazeny jednotnou světovou měnou. Rozmanitost
měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou
činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou
existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné
papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech
ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Poměrně častý je názor,
že špatný výkon ekonomiky není důsledkem selhání ekonomické politiky, ale lidí, kteří syslí své peníze.
Záporné úrokové sazby, které byly zavedeny v některých zemích, jako ve Švýcarsku, a hrozí v dalších zemích,
způsobily, že se lidé vyhýbají daním z vkladů tím, že vybírají své úspory z bank v bankovkách velkých
nominále. Ve Švýcarsku, například, poptávka po 1,000 frankových bankovkách prudce stoupla. Tyto velké
bankovky tvoří nyní 60% švýcarské měny v oběhu. Reakce vkladatelů na záporné úrokové sazby vede k tomu,
že neoliberální ekonomové vyzývají ke zrušení bankovek velkých hodnot, aby se lidem ztížilo držet své peníze
mimo banky. Jiní neoliberální ekonomové chtějí zrušit hotovost zcela a ponechat pouze elektronické peníze.
Elektronické peníze nelze z bankovních vkladů vybrat, vyjma jejich utracením. V situaci, kdy jedinými penězi
budou elektronické peníze, mohou finanční instituce použít záporné úrokové sazby k tomu, aby ukradly úspory
svých vkladatelů. Lidé se pokouší uchýlit ke zlatu, stříbru a jiným formám soukromých peněz, ale ostatní
metody placení a spoření by byly zakázány a vlády by prováděly provokační operace, aby potlačily vyhýbání se
elektronickým penězům a uvalovaly by tvrdé pokuty. Tento obrázek ukazuje, že vlády a ekonomové se spojili
proti tomu, aby občané dosáhli jakékoliv finanční nezávislosti z osobních úspor. Tvůrci politiky, kteří mají
kontrolu nad našimi životními hodnotami, si cení svých pletich více, než našeho dobra. Vlády slouží několika
mocným zájmovým skupinám, jejichž agendy vedou k destrukci hostitelských ekonomik. Převádění pracovních
míst střední třídy do zahraničí přesouvá příjem a bohatství od střední třídy vedení a vlastníkům korporací, ale
také zabíjí domácí spotřebitelský trh pro zahraniční zboží a služby. Když si vedení korporace půjčí od bank, aby
posílilo cenu akcií a své bonusy tím, že odkoupí veřejně držené akcie korporace, jsou budoucí zisky
konvertovány na úrokové platby bankám. Pokud budoucí tok příjmů nenastane, mohou být společnosti
zabaveny, stejně jako vlastníci domů, a banky se stávají vlastníky korporací. Za přesouvání pracovních míst do
zahraničí a konverze stále více příjmových toků na platby bankám je k dispozici stále méně pro utrácení za
zboží a služby. Výsledkem je masivní nárůst nesplacených zůstatků, které nelze nikdy splatit. Jsou to právě tito
lidé, kteří jsou nejméně schopni obsluhovat dluh, kteří jsou zasaženi drakonickými poplatky. V Evropě jsou
zabavovány a konfiskovány celé země. Řecko a Portugalsko byly donuceny k likvidaci národních aktiv a
systémů sociálního zabezpečení. V celém západním světě se finanční systém stal vykořisťovatelem lidí a přítěží
a ztrátou pro ekonomiky. Existují pouze dvě možná řešení. Jedním je rozbít velké banky do menších a do
lokálních subjektů, jaké existovaly před koncentrací, kterou deregulace podpořila. Druhým je jejich znárodnění
a jejich provozování výlučně v zájmu obecného blaha obyvatel. Je na čase začít budoucnost lidstva
systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného
problému je popsána v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na:
http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

