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POVZETEK 

Monetarna politika, ki jo upravljajo centralne banke, je danes prevladujoča politika, ki 
uravnava delovanje svetovnih gospodarstev. Centralne in poslovne banke imajo monopol nad 
ustvarjanjem in nadaljnjim množenjem denarja, ki je danes izključno nekrit. Slednji prihaja v 
obtok z zadolževanjem, obresti pa mu narekujejo, da se množi in povečuje vedno hitreje. 
Količina denarja, ki ni v sorazmerju s količino proizvodov, povzroča na dolgi rok inflacijo in 
izgubo kupne moči pri posameznikih, poleg tega sistem obresti narekuje nenehno 
zadolževanje gospodarstev in zato vodi k vedno večjim dolgovom. Monetarna politika je 
posredno kriva za nastanek globalne finančne in dolžniške krize. 

Ključne besede: centralne banke, nastanek denarja, denar brez kritja, obresti, inflacija, dolg, 
kriza. 

SUMMARY 

Monetary politics, led by central banks, is nowadays prevailing politics which balances 
working of the world’s economies. Central and business banks have monopoly over making 
and further increasing of money which is exclusively not backed. Money comes in circulation 
with debts and the interests force it to multiply and grow faster and faster. The amount of 
money, which is not in proportion with the amount of products, causes inflation in the long 
run and loss of purchasing power of individuals. Besides that, the system of interests dictates 
constant economies’ borrowing and, therefore, it leads to constant bigger and bigger debts. 
Monetary politics is indirectly responsible for global financial and debt crisis.  

Key words: central banks, the origin of money, fiat money, interest, inflation, debt, crisis. 
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1 UVOD 

Kako nastaja denar, politika, ki ga upravlja in kako denar resnično vpliva na družbo, velike 
večine ljudi ne zanima. Že otrok ve, da se bo njegova hiša iz kart enkrat podrla, če bo nanjo 
polagal nove in nove karte. Otrok ve, da so njegovi temelji šibki in da lahko hiša zato vzdrži 
le določeno težo bremena. Kljub temu pa poslušamo razlage, da morajo naša gospodarstva kar 
naprej rasti in rasti, saj se bodo tako rešila vseh težav, kajti rast je »zdravilo za vse«. Gre za 
nekakšen »fetiš rasti«, kot to omenja Clive Hamilton (2007) v istoimenski knjigi, pri katerem 
stabilnost, tj. ničelna rast, že pomeni nazadovanje. 

Temu napačnemu prepričanju o neomejeni oz. neskončni rasti nasprotuje že sama končnost 
prostora. Na Zemlji se nahajajo omejeni mineralni viri, drugi, naravni, pa se počasneje 
obnavljajo, kot jih človeštvo izkorišča, politika pa to dopušča. Paradigma, na kateri namreč 
gradijo svoje politično delo, je ta, da mora družba nenehno rasti, da moramo kot skupnosti 
imeti nenehno več – in le to je tisto, kar edino pomeni razvoj (in na podlagi tega se ocenjuje 
njihovo delo). Tudi podjetja zasledujejo isto paradigmo, saj hočejo imeti vedno večje dobičke, 
da bodo njihovi lastniki in delničarji bolj zadovoljni. Zakonodaja je na njihovi strani in jim 
omogoča nenadzorovano izkoriščanje virov, podjetja pa so dovolj premetena, da podpirajo le 
tiste politike, ki jim tega ne omejujejo. 

Po 250 letih industrializacije je vedno bolj očitno, da okolje vseh proizvodnih dejavnikov 
nadaljnje rasti ne more več prenesti. Naravovarstveniki o tem svarijo že desetletja; potresi in 
cunamiji, izginjanje gozdov, onesnaževanje podtalnice ter krčenje biodiverzitete pa so dejstva, 
ki zadnja leta govorijo sama zase. S tem, ko naše gospodarstvo silimo k nenehni ne-trajnostni 
rasti, sami sebi kopljemo grob. 

In zakaj je temu tako? Ta diplomska naloga bo poskušala pokazati, da je sistem napačen že 
sam po sebi – da so denarne obresti resnični vzrok za to, da mora naše gospodarstvo nenehno 
rasti. Pojasnila bo, da lahko ekonomski sistem zaradi eksponentnega učinka obrestnih obresti 
deluje samo še določen čas, dokler se ne bo, kot hiša iz kart, porušil. Ali pa ga bo kakšna 
vojna (ali učinki inflacije oz. deflacije) vrnila na izhodiščno točko, kot se je v zgodovini že 
dogajalo. Aristotel je o tem rekel: »Denar je nastal za izmenjavo, obresti pa mu narekujejo, da 
se množi sam po sebi. Zato ta način zaslužka med vsemi najbolj nasprotuje naravnemu 
pravu.« 

Vsi smo že slišali rek »Money Makes the World Go Round« (denar vrti svet) ali pa »denar je 
sveta vladar«. Včasih se nam zdijo smešni, vendar so v svoji vsebini povsem točne. Že v času 
pred našim štetjem je imel denar ključno vlogo za človeka, bil je ključni element ekonomije, 
brez katerega bi bila trgovska menjava veliko bolj neučinkovita. 

Že od odkritja zlata (približno šest tisočletij nazaj) je le-to hitro postalo odlično menjalno 
sredstvo – bilo je majhno, z veliko vrednostjo in vsi so ga sprejeli, kar za prejšnja menjalna 
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sredstva ni bilo možno reči. S tem odkritjem se je trgovanje (in s tem celotna ekonomija) 
sunkovito pospešilo in denar (zlato) je hitro dobival na veljavi. Svoje dni so bile tako tudi 
svetovne valute vezane na zlato (ali srebro) in v uporabi je bil t. i. zlati (in srebrni) standard. 
Zlato je imelo svojo fizično količino, kar pomeni, da je bilo končno, imelo je točno določeno 
maso (poleg seveda na novo nakopanega). Frank, funt, dolar in marka so torej vedno ustrezali 
določeni količini teh kovin, zaradi česar so bili menjalni tečaji med valutami stabilni. V tem 
času so bile obresti in inflacija nizke oz. jih sploh ni bilo. Gospodarstvo je rastlo stabilno, 
enakomerno in brez prisile.1 

Zlati standard države vklene v nekake monetarne spone, kjer lahko v obtok vedno dajo le 
določeno količino denarja – zgolj toliko, kot je nekje v trezorju zlata. V novejši zgodovini so 
številne države tak standard prvič ukinile leta 1914 ob začetku prve svetovne vojne, saj bi bile 
v nasprotnem primeru nezmožne financirati vojskovanja (Müller 2007, 56). Srebro je bilo 
izpodrinjeno stoletje prej, zlato pa je še nekoliko vzdržalo. Dokončno pa je prešlo iz uporabe 
leta 1971, ko je predsednik ZDA Nixon enostransko ukinil konvertibilnost ameriškega dolarja 
v zlato in zaprl t. i. »zlato okno«. ZDA so svojo valuto zaradi stroškov vietnamske vojne tako 
močno razvrednotile, da ameriška centralna banka FED ni imela dovolj zlatih rezerv za kritje 
vedno več natiskanega denarja.2 

Od takrat valute nimajo podlage v realnem svetu, papirnati denar je bil in je še vedno zakonito 
plačilno sredstvo le na osnovi vladnega zakona. V ekonomskem svetu se je takemu denarju 
prijelo ime fiat money oz. po naše fiduciarni denar. Fiat izhaja iz latinskega izraza »fiat lux«, 
kar pomeni »bodi (naj se zgodi) luč« in prav tako je z denarjem po novem – bodi denar! 
Slovenski jezik nima primerne sopomenke za ta izraz, nekateri avtorji so tako zadevo prevedli 
kot »legalni denar brez kritja« (Deutsch 2007). Denar je torej le papir, krit z državno 
obveznico – torej obljubo o prihodnjem plačilu, obljubo, da bo država ustvarila gospodarsko 
rast, ki bo upravičila tako izdajo denarja. Pa jo bo res? In kdo je tisti, ki upravlja z denarjem? 
Rekli bi, da države oz. ekonomske skupnosti, vendar pa je v tem le delček resnice – zanjo 
denar upravljajo (centralne) banke. 

Brez zlatega standarda lahko banke ustvarijo poljubne količine nekritega papirnatega denarja. 
Današnje bančništvo deluje po principu parcialnih bančnih rezerv (ang. Fractional Reserve 
System). Gre za sistem delnih rezerv, kar pomeni, da banke za depozite svojih strank obdržijo 
le del rezerv, ostalo pa posojajo naprej in s tem zagotavljajo večjo količino denarja v obtoku. 
Poslovna banka naš polog gotovine tako pojmuje kot rezervo in na podlagi tega ustvari 
dodaten denar za nadaljnjo posojajo – denar se »iz nič« ustvari ob podpisu kreditne pogodbe. 

                                                
1 Raziskava World Gold Councila iz leta 1998 z naslovom »Gold as a Store of Value« (Zlato kot 
ohranjevalec vrednosti) je pokazala, da valute, vezane na zlato, niso bile podvržene inflaciji (Müller 
2007, 56). 
2 Zaradi številnih reform je dogodek dobil ime »Nixonov šok«. 
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Osnovna definicija denarja se pri vsem tem izgubi, saj denar ne more biti več definiran zgolj 
kot nadomestek za blago. Reinhard Deutsch (2007, 37) tako deli denar na tri oblike: a) denar 
kot blago, b) kreditni denar (če do plačila ne pride takoj, ampak je to obljubljeno za kasneje; 
dobimo kreditno razmerje) in c) fiduciarni denar. Tip denarja »a« je povsem odpravljen, »b« 
je v uporabi in tudi bo v prihodnje, »c« – fiduciarni denar – pa je danes prevladujoča oblika 
nastajanja denarja. Če je imel denar včasih vrednost v stvarni vrednosti (npr. zlatu ali srebru), 
tega danes nima, vrednosti ima zgolj toliko, kolikor ljudje zaupajo vanj. 

Izdajanje denarja in določanje obresti, ki ga uravnavajo centralne banke po svetu, ima tudi 
določen inflacijski učinek. Evropska centralna banka (ECB 2010,5) je v priročniku o cenovni 
stabilnosti o tem povedala: »Inflacija pomeni zvišanje splošne ravni cen. Povedano preprosto: 
do inflacije pride takrat, ko obstaja preveč denarja za premalo dobrin,« kar je najboljši 
približek definiciji inflacije. Iz tega lahko ugotovimo, da več je denarja v obtoku, večja je 
posledično inflacija (saj prihaja do razvrednotenja denarja). 

Kako nastaja denar, politika, ki ga upravlja, in kako denar resnično vpliva na družbo, velike 
večine ljudi ne zanima – sam pa bi se temu rad posvetil. Dejstvo je, da smo v tem trenutku 
zgodovine priča »eksperimentu«, ki ga vodijo centralne banke v navezi s svetovnimi vladami, 
eksperimentu izdajanja legalnega denarja brez kritja. Kako ta eksperiment v resnici deluje, 
kakšne učinke ima in bo imel na svetovno ekonomijo in kako (če sploh) se bo končal, bi rad 
preučil v svoji diplomski nalogi. 

1.1 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analizirati vplive na gospodarstva, ekonomijo na splošno, ki jih 
ima politika svetovnih centralnih bank (predvsem FED in ECB) glede izdajanja (nekritega) 
denarja. Vsaka na videz pozitivna stvar (kot je bila ustanovitev centralnega bančništva), 
namenjena ohranjanju stabilne valute, ima tudi svoje negativne plati (saj je skoraj vsaka stvar 
na svetu, predvsem v ekonomski sferi, podvržena zasebnim interesom). In prav tem 
negativnim vidikom bi se v svoji nalogi rad posvetil. 

Cilji naloge so s pomočjo raziskav, virov in statističnih pregledov dokazati, da delovanje 
centralnega bančništva in bančništva na splošno vodi k večji zadolženosti (dolgovom) tako 
posameznikov kot tudi gospodarstva in države. Poleg tega pa želim pokazati, da na novo 
ustvarjeni denar, ki pride v obtok, ni v odnosu z ustvarjenimi vrednostmi v obliki dodatnega 
družbenega proizvoda in ima zato lastnost, da deluje inflacijsko. 

V času, ko sem premišljeval o temi za diplomsko nalogo, sta mi bili blizu dve tematiki: 
omenjena tematika načina izdajanja denarja kot tudi tematike kapitalizma na splošno, 
predvsem učinkih liberalnega kapitalizma (»uničevalnega«, kot ga imenuje Naomi Klein 
2010), ki ga je utemeljil Milton Friedman, in njegovemu vplivu na današnji svet. Ker me tudi 



 

4 

slednja tema še zmeraj zelo privlači, bom o njej tudi napisal poglavje, saj menim, da sta oba 
pojava vzročno povezana: nastanek denarja in delovanje (učinki) liberalnega kapitalizma. V 
sklepu se bom dotaknil tudi možnih alternativ dosedanjega sistema. 

1.2 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Metode, ki jih nameravam uporabljati z diplomski nalogi, bodo temeljile na opisnem pristopu, 
v okviru katerega bo uporabljena metoda deskripcije. Temeljila bo na preučevanju teoretične 
podlage iz strokovne literature ter prebranih člankih in prispevkih na spletnih straneh in 
revijah tako tujih raziskovalnih avtorjev kot domačih avtorjev. Prav tako bo uporabljena 
komparativna metoda s povezovanjem rezultatov raziskav, spoznanj, trditev in sklepov. 

Uporabljena bo tudi analiza sekundarnih podatkov, ki bodo ključni za potrditev določenih tez 
v nalogi, predvsem podatkov o rasti dolgov, večanju inflacije, emisijah denarnih agregatov, 
rasti (svetovnega in domačega) BDP idr. Slednje bom pridobil iz slovenskega, predvsem pa 
tujih statističnih uradov ter iz podatkov, ki jih v svojih poročilih uporabljajo centralne banke 
in sorodne monetarne institucije. Z analizo podatkov bom poskušal poiskati vzročno-
posledične povezave in določiti trende za prihodnja obdobja. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Omejitve pri nastajajoči diplomski nalogi so predvsem v malo dostopni literaturi s tega 
specifičnega področja. Morda se zdi, da je knjig s področja ekonomije in delovanja 
ekonomskega sistema dosti, vendar take knjige redko predstavijo celovito delovanje sistema, 
predvsem pa njegove dolgoročne (negativne) učinke na gospodarstvo. Strokovnjaki v 
učbenikih velikokrat uporabljajo zapleten jezik in teorije, polne matematičnih formul, zato se 
povprečnemu človeku, včasih pa tudi kakemu ekonomistu, ne ljubi pogledati onkraj vse 
teorije, kar je po mojem mnenju tudi velika prepreka pri preučevanju tega pojava. 

1.4 Svečenik Kratij (kratka zgodba) 

Sledeča zgodba je povzeta po knjigi Energija življenja avtorja Vladimirja Megreja (2006, 
222-227). 

Nekaj tisočletij nazaj je v Egiptu, prvi državi na svetu, na gradbiščih delalo veliko sužnjev, na 
oltarju nad njimi pa so bdeli privilegiranci. Eden izmed njih je bil tudi vrhovni svečenik 
tistega časa – Kratij. Ta si je zastavil nalogo preurediti državo tako, da bi za tisoč let okrepil 
oblast svečenikov in si podredil vse ljudi na svetu. Zamišljeno je tako opazoval delo sužnjev 
pod svojimi nogami in tuhtal. 
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Nekega dne se je Kratij spustil s hriba, zamenjal obleko in snel lasuljo, na oltarju pa pustil 
dvojnika. Vodji straže je ukazal, naj ga vklene kot navadnega sužnja in postavi v vrsto za 
mladim in močnim sužnjem. Ko si je ogledoval sužnje, je namreč opazil, da ta mladenič 
opazuje svet okoli sebe z radovednostjo in razsodnostjo, ne pa blodeče in odtujeno kot večina 
drugih sužnjev. Včasih je bil njegov obraz zamišljen, včasih vznemirjen. »To pomeni, da ta 
človek v sebi kuje načrt,« je dojel svečenik in o tem se je hotel prepričati. Dva dni je tako 
oprezal za njim, nekega večera pa je, bolj bridko in sam zase, rekel: »Ali bo to trajalo do 
konca življenja?« Mladenič je vidno vztrepetal in rekel, da temu ne bo tako ter da v glavi 
snuje načrt za osvoboditev vseh sužnjev. Želel si je namreč, da bi bili vsi nekoč svobodni! 
»Seveda,« je razumel Kratij, »najpreprosteje bi bilo obvestiti vladarja in zapreti sužnja, ki 
hoče zanetiti upor, a s tem ne bi rešili problema. Sužnji si bodo vedno želeli biti svobodni.« 
Kratij je dojel, da svojega cilja ne bo dosegel zgolj z uporabo fizičnega nasilja ter da bo 
potrebno preoblikovati človeško misel. O tem je razmišljal vso noč, se naposled domislil in 
idejo predstavil naslednji dan drugim svečenikom. »Mislili smo, da več, kot je sužnjev, bolje 
je za državo. Toda več, kot je sužnjev, večja je nevarnost upora. Krepiti moramo nadzor, 
prisiljeni smo jih dobro hraniti, a kljub temu so leni in se nagibajo k uporništvu. To bomo jutri 
spremenili, ko bomo vsem sužnjem podarili popolno svobodo. Za vsak kamen, ki ga bo 
človek prenesel do gradbišča, bo dobil kovanec. Ta denar bo mogoče zamenjati za hrano, 
obleko, bivališče, dvorec ali celo mesto. Odslej naj bodo svobodni ljudje!« In res … 

Prizori naslednjih dni so bili res osupljivi. Na tisoče bivših sužnjev in celo nekateri stražarji so 
vlačili enake kamne kot prej, le da so zdaj za to tekmovali. Nekateri so nesli kar po dva 
kamna, drugi pa po enega, a tekli. Ljudje, ki so se zdaj imeli za svobodne, ker niso bili več 
vklenjeni v okove, so si prizadevali zbrati čim več denarja, da bi si ustvarili srečno življenje. 
Kratij je na dogajanje gledal z zadovoljstvom. Spremembe so bile velikanske: ljudje so si 
začeli izmišljati nova orodja in nove poklice, tu so bili usmerjevalci gibanj, raznašalci hrane 
ali pa zdravniki. Vse, da bi bilo delo bolj učinkovito. »Kmalu si bodo izbrali vodje, 
sodnike ..., kar naj izbirajo, saj se imajo za svobodne,« si je mislil Kratij, »bistvo pa se ni 
spremenilo: enako kot prej vlačijo kamenje.« 
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2 KRATKA ZGODOVINA BANČNIŠTVA 

2.1 Denar skozi zgodovino 

Denar je mogočen izum, ki je povezal vsa gospodarstva in vse ljudi na svetu. Velja za osnovni 
temelj gospodarstva in celotne družbe. Brez njega bi potekala izmenjava dobrin med 
gospodarstvi oz. osebami veliko težje kot sicer in posledično bi bilo takih izmenjav občutno 
manj. Tako je bilo že pri naših daljnih prednikih, ki so bili po večini pridelovalci in živeli v 
naturalnem menjalnem gospodarstvu. To pomeni, da so si izmenjevali blago za blago – če je 
nekdo želel sadje, ga je menjal na primer za enako vrednost v žitu. S časoma so se ob težnji, 
da bi menjava potekala čim hitreje in da ta ne bi ovirala produktivnosti in rasti družbe, 
pojavila prva menjalna sredstva. Pred davnimi časi so kot denar uporabljali praktično vse. 
Moralo je biti le prenosljivo in dovolj ljudi je moralo verjeti, da se bo to reč dalo kasneje 
zamenjati za druge stvari, kot so obleka, hrana ali prenočišče. Za menjalna sredstva pa so 
uporabljali različne dobrine: od školjk, kakavovih zrn do soli. Vendar so imele vse te dobrine 
določene pomanjkljivosti – nekatere niso bile deljive, bili so slabše obstojne ali pa jih je 
zmanjkovalo. Ta problem je kasneje rešilo zlato. Zlato in tudi srebro sta bila privlačna, mehka 
in prijazna elementa za obdelavo, zato so nekatere kulture začele eksperimentirati z njima.  

Po pripovedkah naj bi egiptovski delavci prvič našli kepo zlata okoli 4. tisočletja p. n. š. To je 
bilo, za razliko od prejšnjih menjalnih sredstev, nadvse popolno: imelo je neomejeno 
življenjsko dobo, bilo je poljubno deljivo in seveda dovolj redko, da ga je večina ljudi želela. 
V kratkem času je tako postalo splošno sprejeto in priznano. S tehtanjem plemenitih kovin so 
ugotavljali vrednost posameznega blaga. Cena izbranega blaga je tako izražala težo plemenite 
kovine. O takšnem poreklu pričajo tudi imena današnjih denarnih enot (funt, pezeta, gulden), 
ki so bile sprva utežne mere (Lah in Ilič 2007, 204). Kljub svoji majhnosti zlato še danes 
predstavlja veliko vrednost. Kar pa je bilo pomembno za tiste čase, je, da ga je bilo enostavno 
prenašati na daljše razdalje.  

Zgodba se nadaljuje tako, da je v 7. stoletju p. n. š. kralj Krez v Lidiji (današnja Turčija) na 
zlate kepe prvič vtisnil svoj pečat in tako izumil kovanec. Majhne kose zlata je ožigosal (zgolj 
na eni strani) in prvič standardiziral kos te kovine (Deutsch 2007, 49). Kasneje so zlatarji 
kovance izpopolnili in jim dodali točno določeno težo in čistost, ki je bila certificirana. Da bi 
obvaroval svoje zlato, je zlatar potreboval trezor in v poznem srednjem veku so začeli zaradi 
varnosti zlatnike in srebrnike shranjevati pri zlatarju tudi sovaščani, ki jim je zanje izdajal 
hrambna potrdila in jim za skladiščenje računal majhno najemnino. Kmalu so zlatarji 
spoznali, da najemniki le redko prihajajo po svoje shranjeno zlato, obenem pa nikoli ne vsi 
naenkrat. Vzrok je bil v tem, da so potrdila o hrambi zlata uporabljali za trgovanje, kot bi bila 
dejansko zlato. Papirnata potrdila (goldsmith's notes), ki so jih izdajali, so bila 100-odstotno 
krita v zlatu ali srebru in lastnik jih je lahko kadarkoli zamenjal za omenjeno vrednost iz 
trezorja. S časom so omenjena potrdila postala tudi sama menjalno sredstvo in začela 
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opravljati funkcijo plačevanja blaga ter krožiti med posameznimi objekti v gospodarstvu (Lah 
in Ilič 2007, 209). Ta papirnati denar je bil mnogo bolj prikladen, kot so težki kovanci, in 
vrednost je bila enostavno napisana, namesto da bi šteli kovance pri vsaki transakciji. 

Ob širjenju industrije so se zlatarji domislili novega posla: posojanje zlata – sprva svojega, 
kasneje pa varčevalčevega – in nanj zaračunavali obresti. Ker so papirnata potrdila postala 
plačilno sredstvo, so posojilojemalci pogosto prosili zgolj za papirni denar, namesto pravega 
zlata. Zlatarji so vedeli, da le malo njihovih varčevalcev dviguje svoja sredstva ter so začeli 
izdajati potrdila na vse zlato, shranjeno v trezorju, in ne zgolj svoje. Dokler so se posojila 
odplačevala, ni bil pri tem noben od varčevalcev oškodovan, hkrati pa je zlatar, sedaj že 
bankir, zaslužil mnogo več, kot bi dobil s posojanjem le svojega denarja. Dolga leta so tako 
skrivoma uživali v dobičkih s posojanjem tujega denarja (Grignon 2006). 

Varčevalci so postali ob tem sumničavi in razvilo se je prepričanje, da zapravlja njihov denar 
in zagrozili, da bodo dvignili svoje zlato, shranjeno pri zlatarju, če zlatar ne razloži, od kod 
mu vse bogastvo. V nasprotju s pričakovanji se to ni izkazalo za zlatarjevo katastrofo. 
Navkljub podvajanju potrdil je njegova ideja delovala – varčevalci niso izgubili ničesar, saj je 
bilo njihovo zlato varno spravljeno v trezorju. Raje, kot da bi dvignili svoje imetje, so se 
varčevalci dogovorili z zlatarjem za delež od pobranih obresti (saj je posojal njihovo zlato) in 
v 17. stoletju so bile po tem načelu ustanovljene prve banke. Bankirji so varčevalcem po 
novem priznali majhno obrestno mero, katerih denar so nato posojal z višjimi obrestmi. 
Razlika je pokrila stroške delovanja banke in hkrati prinašala dobiček. Logika tega sistema je 
bila enostavna in predstavlja sprejemljiv način za zadovoljevanje potreb trga po posojilih 
(Grignon 2006). Večina ljudi meni, da banke tako poslujejo še danes, saj zakonsko ohranjajo 
del svojega denarja kot rezervo (npr. 10 %), ostalega pa posojajo, vendar pa, kot bomo videli 
v nadaljevanju, temu ni tako. 

Po odkritju številnih trgovskih poti so se Evropejci začeli širiti po svetu in zahteve po 
posojilih so skokovito narastle. Slednja pa so bila po drugi strani omejena s količino zlata v 
trezorju. Kmalu pa so banke spoznale drugo zanimivo lastnost hranjenja – ugotovile so, da 
lastniki hrambnih potrdil unovčijo le majhen delež zlata (ali srebra) in da same ne potrebujejo 
100 % kritja, da bi zadostovale plačilu resničnega denarja. Ker nihče razen njih ni vedel, 
koliko zlata je v trezorju, so dobile drzno idejo. V želji po še večjem dobičku so dali v obtok 
več potrdil, kot je bilo samega zlata – in tako iznašli parcialni (takrat še zlati) standard. Za 
normalno poslovanje banke je tako zadostovalo na primer 20 % kritje, kar je po novem 
postalo previdnostna rezerva (Lah in Ilič 2007, 209). 

Banke so začele izdajati potrdila za zlato, ki ga sploh niso imele in dokler ne bi vsi imetniki 
potrdil prišli naenkrat po svoje zlato, ne bi nihče izvedel za prevaro. Nova potegavščina je 
delovala izjemno dobro in banke so zelo obogatele od obresti na posojila, za katera niso imele 
zlate podlage.  
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Ideja, da bi ustvarjal denar iz nič, je bila preveč drzna, da bi ljudje vanjo verjeli in dolgo časa 
niso spregledali, kaj se dogaja. Sčasoma pa je obseg izdanih posojil znova vzbudil sumničenje 
in nekateri posojilojemalci so začeli zahtevati pravo zlato namesto svojih potrdil. Govorice so 
se hitro razširile in morje lastnikov papirnih potrdil se je zgrnilo pred zaprtimi vrati banke, saj 
slednje niso imele dovolj zlata in srebra za pokritje vseh potrdi. Pojav, ki ga imenujemo 
»naval na banko« (ang. bank run), je privedel do številnih bankrotov in javni ugled mnogih 
bančnih institucij je bil uničen (Grignon 2006). 

Bilo bi koristno prepovedati ustvarjanje denarja iz nič, toda velike količine denarja, ki so ga 
banke ustvarile, so bile ključnega pomena za evropski trgovinski razvoj. Namesto tega je bila 
ta praksa uzakonjena in nadzorovana. Bankirji so se z omejitvami, koliko fiktivnega denarja 
lahko ustvarijo, seveda strinjali. Pri tem je bila količina posojil še vedno mnogo večja od 
dejanske vrednosti zlata in srebra v trezorju. Ti predpisi so bili nadzorovani z nenapovedanimi 
inšpekcijami in dogovorjeno je bilo tudi, da bo v primeru navala na banko centralna banka 
podprla lokalno banko z interventno količino zlata. Le če bi se tak tek zgodil na veliko bank 
hkrati, bi bančni mehurček počil in sistem bi se sesul (Grignon 2006). 

Proces nastajanja papirnatega denarja pa je že zastavil osnove za nadaljnjo razvojno stopnjo 
denarja – nastanek knjižnega oz. fiduciarnega denarja. Knjižni denar je denar, ki ga imajo 
gospodarski subjekti zapisanega na računih, v »knjigah« poslovnih bank (danes v 
elektronskem zapisu na računalniškemu zaslonu, zato se ga je prijelo ime tudi digitalni 
denar). Knjižni denar pri tem zelo poenostavi proces oz. potek menjave, in sicer zato, ker 
nakupi oz. prodaje potekajo preprosto s preknjiževanjem na računih. Danes velika večina 
menjav, transakcij, tako poteka na podoben način, razvoj sodobne tehnologije pa je proces 
pohitril in poenostavil. 

Iz takšnega, delnega kritja – t. i. parcialni (frakcijski) sistem bančnih rezerv (ang. fractional 
reserve banking) – nastaja paradoks poslovanja sodobnih bank, ki pravi, da »vsakdo verjame, 
da banka ne počne tistega, kar dejansko počne«. Namreč, da naj bi bil varčevalčev denar v 
bankah povsem varen (100 % krit), vendar ta ni – od tod izvira problem (ne)zaupanja v banke 
(Lah in Ilič 2007, 209). 

2.2 Kaj je fiduciarni denar? 

Na tej točki bi se rad ustavil in obrazložil pojem oz. pojav, ki ga bomo analizirali skozi 
celotno nalogo – fiduciarni denar. Kot prvi so papirnati denar uvedli Kitajci okrog leta 800 p. 
n. š. v času vladarja Hien Tsunga, ko jim je primanjkovalo bakra za kovanje, in ga uporabljali 
več stoletij. Papirnati denar, ki je bil najbolj razširjen okoli leta 1000, ni imel nobene 
vrednosti kot dobrina in je vlogo denarja lahko opravljal samo na osnovi vladarskega dekreta, 
kar pomeni, da je bil t. i. fiduciarni denar (ang. fiat money, denar brez vrednosti) (ECB 2011a, 
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17). Nekateri tak denar imenujejo tudi (legalni) denar brez kritja (oz. nekrit denar), papirnati 
denar, knjižni denar, igralni (ang. monopoly) denar ali enostavno denar iz nič. 

Kot smo omenjali predhodno v nalogi, se je tak denar pojavil v začetku 18. stoletja. Za razliko 
od zadolžnic (kreditno razmerje), s katerimi se je predhodno trgovalo in se jih je na določen 
datum dalo zamenjati za zlato ali srebro, se je novonastali papirnati denar, ki je tudi temeljil 
na prihodnjem plačilu, sprva dalo zamenjati le v določenem obsegu (odvisno od bančnih 
rezerv v zlatu), od leta 1971 pa to ni več možno – zamenjati se ga da le še za denar. Danes je 
ta krit le še z denarjem – ena obljuba o plačilu z drugo. 

Da bi bolje razložili bistvo tega denarja, se moramo ponovno ozreti v zgodovino – do točke, 
ko so bankirji ugotovili, da komitenti unovčijo le majhen delež zlata in da ga zato večina leži 
v trezorju. Porodila se jim je misel, da bi natisnili več potrdil, kot je bilo zlata v trezorju in ta 
razdelili med ljudi – tako so pričarali denar iz nič. Medtem ko mora posojilodajalec denar, ki 
si ga izposodi in tako spravi v sistem, enkrat vrniti in za to opraviti neko delo, banki tega ni 
potrebno. Banka denar preprosto natisne; zanj ne opravi nobene storitve in tega ji danes tudi 
ni treba storiti, saj niso obvezane izvajati menjave v druge dobrine kot v času zlatega 
standarda. To se zgodi tako, da sebe preprosto razglasi za dolžnika in upnika (t. i. odkup 
terjatev z regresom) (Deutsch 2007, 40). 

Večina ljudi verjame, da če na hranilno knjižico z 2 % obrestno mero vplačamo 1.000 evrov, 
bo banka teh 1.000 evrov posodila tretji osebi po 6 % obrestni meri, 4 % razlika pa je marža, 
od katere banka živi. Tako je bilo včasih. V resnici banka vknjiži 1.000 evrov kot obvezno 
rezervo in na podlagi tega ustvari 10.000 evrov in te posodi za 6 %. 

V sedanjosti je fiduciarni denar dobesedno ustvarjen iz dolga. Nov denar je ustvarjen vsakič, 
ko nekdo vzame posojilo (kredit) na banki ali pa si ga država izposodi pri centralni banki. 
Obakrat se posojilojemalca zavežeta, da bosta izposojeno (dolg) vrnila v prihodnje – država z 
obveznico o prihodnji gospodarski rasti, oseba pa recimo s hipoteko in poznejšim delom. Kot 
rezultat je celotna količina denarja v obtoku, ki smo jo ustvarili, omejena s celotno količino 
dolga. Bančni sistem tako rekoč izdeluje potrdila o terjatvi do bruto družbenega proizvoda, ki 
pa jih je še potrebno poplačati. Seveda takega denarja ni mogoče poljubno razmnoževati. Da 
denar lahko sploh pride v sistem, mora določeni posameznik obljubiti, da bo terjatve nekoč 
poplačal – najpogosteje s prihodnjim delom. Fiduciarni denar je denar ustvarjen iz nič in 
podprt z državnim zakonom, pri čemer je pravno določeno, da se ga mora sprejeti kot 
odplačilo dolga (Deutsch 2007, 40). 

Danes je ustvarjeni kredit zasebnih bank legalno pretvorjen v državno fiduciarno valuto, tj. v 
dolarje, evre in funte, ki jih imamo za denar – zgolj abstrakten pojem, ki mu ljudje dajemo 
pomen. 
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2.3 Od zlata do dolarja 

Sistem se je od začetka 17. stoletja nekoliko spremenil. Ideja ustvarjanja denarja iz nič je 
prisotna tudi v današnjem svetu le z eno spremembo – zlato, na čemer je včasih slonela 
vrednost natisnjenega denarja, je ukinjeno. Od leta 1971 zlato ni več merilo za denar, temveč 
je merilo dolar. Dolar je zamenjal zlato in postal vodilna ter rezervna valuta številnih držav po 
svetu, ki po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) skupaj z evrom tvori skoraj 90 
odstotkov tujih svetovnih rezerv (IMF 2010a). 

Njegova pot se je začela leta 1792, ko je kongres v ZDA uvedel Coinage Act, ki je določal 
specifično težo srebrnega dolarja (približno 24 gramov) in 10-dolarskega ameriškega orla v 
zlatu (približno 1,6 gramih). Običajno je bilo treba ceno zlata izraziti v srebru, ceno srebra pa 
v zlatu. Ker pa so oba kovanca poimenovali dolar, so s tem uvedli novo, tretjo enoto in jo 
nenadoma začeli opredeljevati. En dolar je toliko in toliko srebra ter toliko in toliko zlata – in 
nenadoma je merska enota dolar in ne več zlato ali srebro (Deutsch 2007, 134). 

Kot prvo je bilo demonetizirano srebro. Anglija, zibelka svetovne ekonomije, je srebro 
odpravila leta 1816. Pol stoletja kasneje, leta 1871, je bilo ustanovljeno Nemško cesarstvo in 
v takratni ustavi je denarna oblast prešla na cesarstvo, ki je za svoje poslovanje začelo kovati 
zgolj zlatnike. Postopoma (vse do leta 1878) je bilo iz prometa umaknjeno vso srebro in tudi 
Nemčija je uradno prešla na zlati standard. V letih, ki so sledila, so evropske države, ZDA (l. 
1900) in Rusija (l. 1898) prav tako prešle z dvokovinskega standarda na klasično zlato valuto. 
Do začetka 20. stoletja se je, kot omenja Müller (2007, 55), število takih držav povzpelo že na 
50. Na tak način so bile vse države industrijskega sveta preko paritete na osnovi zlata 
povezane med seboj. Nihanja tečajev ob tem praktično ni bilo. Po mnenju številnih 
strokovnjakov je bil tak standard najboljši, kar ga je človeštvo iznašlo (Müller 2007, Deutsch 
2007). Svetovno gospodarstvo je v tem obdobju doživljajo izjemno rast in spremljala jo je 
industrializacija ter naložbe po vsem svetu. Inflacije skorajda ni bilo, obresti pa so znašale 2 
do 3 % (Deutsch 2007, 71). 

Leta 1900 so s Gold Standard Act v ZDA tudi uradno uvedli zlati standard in dolar so kot 
valutno enoto opredelili s približno 1,5 grami zlata. S tem je namesto zlata postala valutna 
enota dolar. Táko opredelitev je bilo mogoče kadarkoli spremeniti in če opredelitev »1,5 
gramov zlata« odstranimo, postane merska enota dolar, kar se je med prvo svetovno vojno 
tudi zgodilo (Deutsch 2007, 148). 

V preteklosti je bil papirni denar potrdilo, ki se ga je dalo zamenjati za fiksno količino 
fizičnega zlata ali srebra; njegova vrednost je bila torej oprijemljiva. V sedanjosti pa lahko 
papirni oz. »digitalni denar« (tj. denar v elektronski obliki) zamenjamo le za drugi, enak 
papirni oz. digitalni denar, ki pa razen papirja, na katerem je natisnjen, nima snovne oblike 
(vrednosti) (Grignon 2006). Njegova vrednost tako temelji le na njemu samem oz. kolikor 
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ljudje zaupajo vanj, in če to zaupanje kdaj pade, pade z njim tudi ta denar in slednji se 
spremeni v svoje bistvo – papir ali zgolj številke na računalniškem zaslonu. 

Če je denar podprt s fizičnimi stvarmi, je njegova celotna količina v obtoku omejena in če 
smo hoteli več s kovinami podprtega denarja, smo morali najti in izkopati več kovin. Leta 
1914 so bile države, ki so sodelovale v vojni, primorane delujoči zlati standard v nekaj tednih 
odpraviti. Z zlatim standardom bi slednje zaradi stroškov vojskovanja bankrotirale v nekaj 
tednih, ker pa so se temu odpovedale, je lahko vojna trajala štiri leta – financirana je bila z 
nekritim denarjem. Države so z državnimi posojili oddale obljubo za prihodnost in s tem 
plačale današnje storitve. Banke pa so to obljubo dodatno pomnožile s parcialnim 
bančništvom (ang. fractional banking). 

Takšen delni zlati standard so države uvedle ponovno konec druge svetovne vojne, julija 1944 
v ameriškem Bretton Woodsu (od tod je dobil ime brettonwoodski sistem, ang. Bretton 
Woods System). Avtor dogovora je bil ekonomist John Maynad Keynes. Različne narodne 
valute so bile po tem sistemu vezane na dolar, valuto zmagovalne in politično najvplivnejše 
države, slednji pa na zlato s tečajem 35 dolarjev na unčo zlata (t. i. zlato-devizni standard). 
Amerika je imela 65 odstotkov vseh svetovnih rezerv zlata in Ameriška centralna banka FED 
je bila obvezana, da svoje dolarje unovči za zlato, centralne banke po svetu pa so začele zlate 
rezerve v bilancah preračunavati na to razmerje. 

Po sporazumu so bile valute drugih držav udeleženk tega sporazuma vezane na dolar s stalnim 
menjalnim tečajem. Tuje centralne banke so bile tako podvržene menjavi prekomernih količin 
dolarjev v njihovo državno valuto, da bi podpirale tečaj dolarja – temu  so v javnosti rekli 
»podporni nakup«. S tem so se povečale dolarske rezerve vseh centralnih bank. Amerika je 
imela ta privilegij, da je s pridobljenim kapitalom drugih držav kupovala blago ali ga 
neposredno vlagala v te države, kjer pa je deloval inflacijsko, zato govorimo o »uvoženi 
inflaciji« (Müller 2007, 94). 

Zaradi čedalje večje količine izdanega denarja in nerealne cene zlata so bile ZDA prisiljene 
odpraviti zlati standard in brettonwoodski sistem. To je 15. avgusta 1971 naredil takratni 
predsednik Richard Nixon. Prvič v zgodovini se je vez med glavnimi svetovnimi valutami in 
zlatom prekinila.3 

                                                
3 Težave so se začele, ko so ZDA vojno v Vietnamu vse bolj financirale s tiskanjem denarja in tako 
dolar povsem razvrednotile. Francija je pod predsednikom de Gaullom leta 1969 želela svoje dolarske 
rezerve zamenjati za zlato, kot je bilo to po brettonwoodskem sistemu tudi mogoče, in s tem namenom 
poslala čez ocean vojaško ladjo. Ob tem pa se je zataknilo – ZDA zahtev drugih držav niso več mogle 
ali niso hotele izpolnjevati ter so tako enostransko ukinile obvezo FED o menjavi dolarja v zlato 
(Müller 2007, 96). 
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3 DELOVANJE EKONOMSKE POLITIKE 

Pri ekonomski politiki gre, kot to definirajo Žižmond idr. (2005, 221), za uravnavanje 
gospodarstva s pomočjo ukrepanja ekonomskih avtoritet (nosilcev ekonomske politike). Med 
slednje štejemo državo (vlado), centralno banko in druge manjše ekonomske subjekte 
(posamezniki, podjetja, interesna združenja), ki imajo po svoje ekonomske interese in so zato 
ekonomsko aktivni. Ekonomski subjekti preko proizvodnje (podjetja), potrošnje 
(posamezniki) in makroekonomskih regulacij (vlada in centralna banka) spreminjajo 
gospodarske razmere z namenom doseganja skupnih družbeno-ekonomskih ciljev. 

3.1 Sklopi ekonomske politike 

Ekonomsko politiko lahko razčlenimo na štiri sklope (Lah in Ilič 2007, 202–203): 
 fiskalna politika:4 politika javnih dohodkov in javnih izdatkov, ki se odražajo v proračunu 

(fiskusu) države, ta vključuje državo v ožjem smislu in paradržavne institucije, kot so npr. 
državni skladi, zavarovanja itd.; 

 monetarna politika: politika, s katero centralna banka določa količino denarja v obtoku, 
kredite in druge monetarne instrumente (obrestne mere, obvezne rezerve, operacije na 
odprtem trgu) in s tem vpliva na obnašanje gospodarskih subjektov v realni sferi 
gospodarstva; 

 politika dohodka: politika regulacije plač na trgu delovne sile, s čimer država posredno 
vpliva na zaposlenost, stroške podjetij ter proizvodnjo in potrošnjo; 

 politika zunanje menjave: politika gospodarskih odnosov s tujino, politika vplivanja na 
uvozne in izvozne tokove blaga ter storitev. 

Dva najpomembnejša nosilca ekonomske politike sta država (oz. delovanje vlade) in 
centralna banka, saj sta zmožni povzročiti in izvesti učinkovitejšo akcijo za doseganje ciljev. 
Oba nosilca izvajata svoji ločeni politiki, vendar sledita istim ciljem. Slednji so se oblikovali 
v procesu demokratičnega sporazuma med ekonomskimi subjekti in raznimi interesnimi 
skupinami (sindikati, gospodarske zbornice, združenja delodajalcev idr.) (Žižmond idr. 2005, 
222), pri čemer jih država dosega z izvajanjem fiskalne (proračunske), centralna banka pa 
preko denarne (monetarne) politike. 

                                                
4 Fiskalna politika je prvotna in najstarejša oblika ekonomske politike, ki je nastala zaradi potreb 
vladarjev z namenom zagotovitve potrebnih sredstev za delovanje države. V zgodnjih časih so vladarji 
najbolj potrebovali in zato financirali osnovne dejavnosti države: vojsko, sodstvo, državno 
administracijo, ipd. Danes države s svojo fiskalno politiko vstopajo še na nova področja (na primer 
javna dela, gradnja državnih cest, telekomunikacij in infrastrukture), poleg tega pa še na druga 
področja (zdravstvo, šolstvo, kultura) (Lah in Ilič 2007, 203). 
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3.2 Cilji ekonomske politike 

Klasični končni cilji ekonomske politike, ki jih zasleduje večina gospodarstev (držav ali 
ekonomske skupnosti) sveta, so štirje (Žižmond idr. 2005, 222): 
 visoka in stabilna gospodarska rast oz. rast BDP, 
 nizka stopnja brezposelnosti, 
 nizka inflacija, 
 zunanjetrgovinsko (plačilno-bilančno) in notranje (proračunsko) ravnotežje. 

Končnih ciljev ni mogoče dosegati neposredno, vendar so dosegljivi preko posrednih vmesnih 
ciljev z uporabo instrumentov (ukrepov). Za državo, ki izvaja fiskalno politiko, je to 
uravnavanje državne porabe in obsega proračunskih prihodkov (ti obsegajo večinoma davke 
in dajatve), pri denarni (monetarni) politiki, ki jo izvajajo centralne banke, pa sta to obrestna 
mera in količina (ponudba) denarja na trgu (Žižmond idr. 2005, 223). 

S temi instrumenti lahko nosilci ekonomske politike ukrepajo na določenem trgu in 
spreminjajo pogoje in razmere gospodarjenja z namenom doseganja določenih ciljev. 
Instrumentov mora biti pri tem več, kot je želenih ciljev, saj z delovanjem zgolj enega 
instrumenta ni mogoče doseči različnih ciljev. V praksi uporaba določenega instrumenta 
ekonomske politike in s tem spodbujanje nekega cilja deluje celo negativno na druge cilje, 
zato je treba uporabo instrumentov za dolgoročno uspešnost ustrezno kombinirati in 
usklajevati (Žižmond idr. 2005, 223). 

Pri izvajanju ekonomske politike je treba upoštevati in ločevati dolgi in kratki rok. Na kratki 
rok naj bi bila ekonomska politika osredotočena na zmanjševanje odstopanj od optimalne 
rasti, medtem ko na dolgi rok skrbi predvsem za povečanja državne blaginje nasploh – večjem 
BDP-ju.  

V sodobnem gospodarstvu, ki temelji na denarju, ima izjemno velik pomen predvsem denarna 
(monetarna) politika. Predvsem slednji in njenim učinkom bi se v svoji nalogi rad posvetil. 
Denarno politiko izvaja, preko različnih instrumentov, centralna banka. 
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4 CENTRALNO BANČNIŠTVO IN BANČNI SISTEM 

Centralna banka je banka vseh bank, banka nad bankami in po mnenju dveh vodilnih 
ekonomistov sodobnega časa, Paula Samuelsona in Williama Nordhausa, najmogočnejša in 
najvplivnejša institucija v državi. Prav tako menita, da najresnejši svetovni makroekonomski 
problemi izhajajo prav iz kriz upravljanja denarja in financ s strani centralnih bank.5 

Centralna banka v splošnem zagotavlja preskrbo gospodarstva z denarjem ter skrbi za 
stabilnost cen (nizko inflacijo). Poleg nadzora ponudbe denarja nadzoruje tudi bančne rezerve, 
daje posojila, uravnava obrestne mere ter tako ali drugače skrbi za visoko proizvodnjo in 
zaposlenost ter ugodno plačilno bilanco v gospodarstvu (Žižmond idr. 2005, 226). 

Centralna banka, po vzoru katere so bile ustanovljene današnje centralne banke, je bila 
Angleška banka (ang. Bank of England), zato bi se rad njenemu nastanku še posebej posvetil, 
saj je prav njen model oblikoval ekonomijo gospodarstev, kot ga poznamo danes. 

4.1 Bank of England – prva centralna banka 

Leta 1694 je bila kot zasebna delniška družba ustanovljena Bank of England, prva prava 
centralna banka.6 Osnovna ideja centralne banke je bila preprosta: banka neomejeno financira 
državo z izdajanjem nekritega denarja, v zameno pa dobi monopol nad proizvodnjo takega 
denarja. Bank of England je bila prvi takšen poskus modela sodelovanja med državo in 
bankami. 

V letih pred nastankom Bank of England je bil angleški kralj Karel II. zaradi trajajočih vojn v 
precejšnji zadolženosti. Leta 1679 je državni dolg znašal 1,5 milijona funtov, slednji pa so do 
leta 1692 zrastli na šest milijonov. V tistih časih je bil v uporabi dvokovinski standard (zlato 
in srebro) in kralj ni imel možnosti neomejenega financiranja – večino svojih prilivov je 
dobival preko davkov oz. zadolževanj. Seveda so se podobno kot večina vladarjev tudi 
angleški kralji zavedali davka, ki ga lahko poberejo pri kovanju denarja. Tako so v Angliji 
vsakih šest let skovali nove kovance in zamenjali stare v razmerju 4 proti 3, torej so za štiri 
stare izdali tri nove kovance. Kroni, ki je iz obtoka pobrala četrtino denarja, je to prineslo 
zajeten finančni prihodek. Vsakih šest let so tako pobrali 25-odstotni davek, kar znese 
približno 4-odstotke letno (Deutsch 2007, 110). Ker pa vseh dajatev ni bilo dovolj, je vojna 

                                                
5 Veliki bankir 19. stoletja Mayer Amschel Rothschild je o tem rekel: »Permit me to issue and control 
the money of a nation, and I care not who makes its laws« (Dajte mi nadzor nad izdajanjem denarja v 
državi in ne bo me zanimalo, kdo tamkaj izdaja zakone), ter s tem priznal, da je moč nad ustvarjanjem 
denarja večja od moči ustvarjanja zakonov. 
6 Prva zato, ker se je po njenem vzoru razvil sistem centralnega bančništva po vsem svetu. Pred tem 
sta bili ustanovljeni zgolj dve centralni banki, 1609 Amsterdamska in 1664 švedska Bank of Sweden, 
slednja je še zmeraj delujoča in zato velja za najstarejšo centralno banko na svetu. 
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Karla II. pahnila v vse večje zadolževanje in zlatarji, ki so do tedaj financirali kralja, so 
zahtevali tudi do 40-odstotne obresti za kratkoročne kredite. 

Tako Karel II. kot njegov naslednik Vilijem III. sta iskala načine, kako financirati nove in 
nadaljevati stare vojne. Druga polovica 17. stoletja je bila tako plodovita za denarne teoretike 
in so pripomogla k razvoju današnjega denarnega sistema. V zraku je bila ideja o papirnatem 
denarju, genialna ideja, ki jo je po ustanovitvi Bank of England utemeljil škotski ekonomist 
John Law in jo leta 1715 tudi preizkusil v praksi.7 Slednji je bil v sorodu z Williamom 
Petersonom, kasnejšim ustanoviteljem Bank of England, ki je v letih pred ustanovitvijo na 
možganski nevihti o predlogih za prihodnost bančništva dal nekaj svojih predlogov, med 
njimi tudi za njen nastanek centralne banke. 

Ker v državi ni bilo več javnih sredstev, s katerimi bi se Krona financirala, je bila leta 1694 
ustanovljena zasebna banka Bank of England – z namenom posredovanja denarja državi. 
Banka je bila ustanovljena kot delniška družba in fizične osebe so lahko delnice kupovale z 
zlatom in zlatimi palicami. V dvanajstih dneh so tako zbrali 720.000 funtov začetnega 
kapitala (v zlatu) in temu dodali še 500.000 v bankovcih (papirnatem denarju). Končni kapital 
v višini 1,2 milijona funtov so nato posodili kralju Vilijemu III., ki je na celotni znesek 
obljubil plačilo 8-odstotnih obresti (Deutsch 2007, 116). 

Če povzamemo, je bil za pridobitev 1,2 milijona funtov posojila, zadolženi Vilijem III. 
prisiljen sprejeti sledeče pogoje (Zarlenga 2002, 281-282): 
 posojilodajalcem se dovoli ustanovitev Bank of England, ki bo izdajala nacionalno 

papirnato valuto, 
 samo del papirnatega denarja v obtoku bo krit z zlatom, 
 vlada bo za svoja posojila plačevala 8 % obresti in 
 posojilodajalci si bodo zagotovili odplačevanje dolga prek direktnega obdavčenja ljudi 

(oz. izdelkov). 

Koncesija, ki jo je banka dobila za obdobje 12 let, ji je pravno omogočala izdajanje toliko 
bankovcev, kolikor kredita ima pri njej država – isti koncept financiranja, kot ga uporabljajo 
centralne banke dandanes. Dolgovi države služijo kot rezerva in so zgolj namera o 
prihodnjem plačilu. Banki tako ni potrebno imeti »fizičnega denarja« (zlata) v rezervi, da bi 
izdajala posojilo, kot je bilo v praksi do tedaj. Banka je ustvarjala poljubno denarja »iz nič« 
na podlagi državnega imetja, ki je veljajo za jamstvo za posojila. Zagovorniki take vrste bank 

                                                
7 Eksperiment s papirnatim denarjem je bil izveden med leti 1715 do 1720, ko je bila v Franciji 
ustanovljena Bank Royal (predhodno imenovana Banque Générale de France), centralna banka po 
vzoru angleške. John Law je z njo želel preizkusiti svojo teorijo o papirnatem denarju tudi v praksi, 
kar pa se ni izšlo dobro. Zaradi prehitro naraščajoče količine denarja je Evropo zajela pravcata evforija 
in delnice številnih podjetij so se povzpele do neba. Balon je po petih letih počil in Bank Royal je z 
eksperimentom propadla in za seboj potegnila skoraj vso državo (Deutsch 2007, 118). 
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so pri tem trdili, da taka banka ne more propasti, razen v primeru, da propade celotni narod. 
Niso pa povedali, da sama banka pri tej kreaciji sploh ni potrebna – država lahko izdaja enake 
bankovce na podlagi svojega premoženja, pri čemer pa nikomur ne bi bilo potrebno plačevati 
obresti! Zgodovinsko gledano se je to tudi dogajalo, saj so tudi države (beri: vladarji) skozi 
stoletja kovali svoj denar, vendar so imeli vedno nagnjenje k temu, da svoje ljudstvo tako ali 
drugače ogoljufajo (največkrat z razvrednotenjem starega denarja). Zato je ljudstvo izgubilo 
zaupanje v vlado – to priložnost so izkoristili bankirji in ustanovili svoje banke, neodvisne od 
vlad. Za razliko od preteklih kovnic, ki so bile v lasti vladarjev, je bila novonastala Bank of 
England v lasti in vodena s strani zasebnih bankirjev. Karte so ostale iste, le igralci so se 
zamenjali. 

Bank of England sprva ni imela monopola nad izdajanjem papirnatega denarja v Angliji, tega 
je dobila po zakonu šele leta 1844, skoraj 150 let po njeni ustanovitvi. Sprva je bil dogovor 
med banko in državo, da se njeni bankovci uporabljajo za plačevanje zgolj znotraj vlade in 
njenih ustanov. Druge, privatne banke so lahko izdajale svoje bankovce do tega leta. Leta 
1833 so bankovci Bank of England postali tudi legalno plačilno sredstvo, torej so se lahko 
uporabljali tudi v vsakdanjem plačilnem prometu. Razmik med ustanovitvijo in izdajanjem 
bankovcev za javnost je bil za bankirje potreben, saj so v tem času ustvarili vtis, da za njimi 
stoji država in ne zgolj privatna banka (Zarlenga 2002, 287–288).  

Dogovor med centralno banko in državo je bil v tem, da država svojega dolga nikoli ne 
poravna – plačila nikoli ne izvede in dolgovi se skozi leta neprestano nabirajo, pri čemer se 
obresti pripišejo h glavnici. Obresti se poplača z novo zadolžitvijo, novim dolgom pri 
centralni banki. To, kot bomo videli v nadaljevanju, prisili narode k vse večjemu 
zadolževanju, ki je posledica vse večjega dolga – naenkrat pristanemo v dolžniški spirali, kjer 
dolga ne moremo nikoli odplačati. Kot smo omenjali, je dolg Anglije pred nastankom Bank of 
England znašal približno 6 milijonov funtov, leta 1713, po koncu vojne za špansko 
nasledstvo, je znašal že 21,5 milijona, sto let kasneje in po nekaj zaključenih vojnah, pa že 
505 milijonov funtov (Deutsch 2007, 118). 

4.2 Centralne banke danes 

Bank of England je bila prva centralna banka, ki je uporabljala parcialni zlati standard. Ker je 
bila svoje dni Anglija gonilna gospodarska velesila, so se po njenih bankah zgledovale tudi 
druge evropske države in ustanavljale svoje centralne banke. Danes ima centralno banko 
vsaka država na svetu, ki upravlja denarno politiko znotraj meja. Med pomembnejšimi 
centralnimi bankami je Ameriška centralna banka (imenovana tudi Sistem zveznih rezerv, 
Federal Reserve System, okrajšano FED), ustanovljena leta 1913 in sestavljena iz dvanajstih 
manjših regionalnih centralnih bank. V ekonomski skupnostih, kot je Evropska unija, pa ima 
vodilno vlogo Evropska centralna banka (okrajšano ECB, ustanovljena 1998), ki vodi 
denarno politiko vseh držav članic (Evrosistem). Republika Slovenija ima prav tako svojo 
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centralno banko, Banko Slovenije, ki je od uvedbe evra 1. januarja 2007 članica Evrosistema. 
Med pomembnejšimi centralnimi bankami sta še japonska Bank of Japan in kitajska People's 
Bank of China. 

Kot številne centralne banke tudi Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja niso 
vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne smejo nanje 
obračati po navodila ali usmeritve – pri opravljanju svojih nalog so tako popolnoma 
neodvisni. Centralni bančniki so si izborili četrto vejo oblasti (Radej 2009, 3). 

Preden se lotimo, kako centralne banke uravnavajo količino v obtoku in katere instrumente 
denarne politike v ta namen uporabljajo, bomo razčistili nekaj pojmov o denarju, obrestih in 
denarnih agregatih. 

4.3 Funkcije denarja ali kako so nastale obresti 

Denar ima v svoji osnovi več funkcij (Lah in Ilič 2007, 210; Žižmond idr. 2005, 227): 
 menjalno sredstvo: je posrednik pri menjavi, ga izmenjamo za dobrine in obratno,  
 plačilno sredstvo: vsak gospodarski subjekt mora sprejeti denar,  
 merilec vrednosti: cena – določeno število denarnih enot – nam pove vrednost blaga in 
 zaklad ali hranilec vrednosti: denar je sredstvo, v katerem lahko hranimo premoženje z 

namenom poznejših nakupov ali investicij ter špekulativno, da z njim ustvarimo še več 
premoženja. 

Kot splošno menjalno sredstvo je javna dobrina, zaradi česar so od njega odvisni številni 
udeleženci v gospodarstvu. Po drugi strani pa opravlja vlogo zasebne dobrine in se ga 
uporablja za zasebne interese, torej kopičenje. 

Kot je razvidno, sta ti dve vlogi denarja povsem nasprotujoči. V zasebni vlogi se kopiči, v 
javni pa se pomika iz rok v roke. Pri tem lahko govorimo tudi o obtočni hitrosti (Müller 2007, 
59) – v zasebni sferi je slednja enaka nič (denar torej stoji), v javni sferi pa naj bi bila ta čim 
hitrejša. 

Interes celotnega gospodarstva je, da se denar pomika iz roke v roko in to s čim večjo 
hitrostjo, saj tako namreč ustvarja več rasti in blaginje. Hitreje se premika – več dela in 
storitev je opravljenih – bolje za družbo. Lastnike denarja je potrebno tako na določen način 
prepričati, da ga nehajo kopičiti ter da ga vložijo v gospodarstvo. In kako to doseči? Tukaj pa 
pridejo v igro obresti. Obresti spodbudijo lastnike, da se delu kapitala odpove in ga vloži v 
gospodarstvo, saj delujejo kot premija za opustitev likvidnosti v smislu, »če mi posodiš 
kapital, ti ga v določen času vrnem s pribitkom«. Obresti v svoji vlogi tako postanejo 
zagotovilo za čim hitrejše kroženje denarja. Čeprav je to za gospodarstvo zaželeno, pa obresti 
ne bi smele biti prenizke, saj se lastniki drugače ne bi odpovedali svoji likvidnosti. Pri tem so 
obresti podvržene navzkrižnim interesom gospodarstva: če so visoke, dolgovi do upnikov 
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kapitala hitreje rastejo, če pa so prenizke, pa bi padala obtočna hitrost kapitala, kar bi 
oškodovalo gospodarstvo. 

Denar deluje v ekonomskem sistemu prek količine in obtočne hitrosti. Od tod poznamo 
formulo M×V=P×Y: količina denarja (M), ki je pomnožena z njegovo obtočno hitrostjo (V), 
je enaka celotni vrednosti blaga (količine, torej realnemu BDP (Y), ki je pomnožen s cenami 
(P)) (Žižmond idr. 2005, 228). 

Če rast denarne mase zaostaja za rastjo BDP po tekočih cenah (in tega ne nadomesti s 
hitrostjo obtoka plačilnih sredstev), zavre rast proizvodnje in tržno realizacijo – torej deluje 
restriktivno. Če pa rast denarne mase prehiteva proizvodnjo (BDP), deluje inflacijsko 
(Žižmond idr. 2005, 228). Kot bomo videli v nadaljevanju, je prav prekomerna rast denarne 
mase kriva za inflacijo, ki smo ji priča vsak dan.   

4.4 Denarni agregati 

Ponudba denarja je opredeljena kot znesek denarja, ki obstaja v določenem trenutku v 
določenem gospodarstvu (Žižmond idr. 2005, 223). Kot mera za količino denarja se 
uporabljajo denarni agregati, označeni z »M« (kot ang. money). Različne centralne banke 
različno definirajo svoje denarne agregate, vendar te na grobo delimo glede na likvidnost, in 
sicer od M1 (M0) do M3. 

Evropska centralna banka in njena podružnica Banka Slovenije definirata denarne agregate 
takole: 
 M1: gotovina v obtoku in vloge čez noč (vpogledne vloge), 
 M2: M1 + vključuje vloge z dogovorjeno zapadlostjo do 2 leti in vloge na odpoklic do 3 

mesecev in 
 M3: M2 + repo pogodbe, delnice skladov denarnega trga ter dolžniške vrednostne papirje 

z zapadlostjo do 2 leti. 

Dva osnovna denarna agregata sta M0 in M1. M0 oz. primarni denar (ang. reserve money) je 
najožja oblika denarja in je sestavljena iz gotovine in rezerv bank, ki so shranjene pri centralni 
banki (tega kriterija ECB in tudi Banka Slovenije ne uporabljata). Drugi, M1, imenujemo tudi 
transakcijski denar in je opredeljen kot denar, ki ga posamezniki in gospodarstvo uporabljajo 
za vsakodnevne transakcije (od tod ime). M1 je sestavljen iz gotovine v obtoku (fizični denar 
– bankovci in kovanci – ki niso v bankah) in stanj na (transakcijskih) računih (t. i. knjižni 
denar oz. vloge-depoziti čez noč8). Denarni agregat M1 je pri tem najbolj likvidna oblika, saj 
lahko z njim opravljamo neposredne nakupe (npr. nakup kino vstopnice z bankovcem za 5 

                                                
8 Depoziti čez noč so sredstva, ki jih je mogoče takoj uporabiti za transakcije. Mednje spada tudi 
elektronski denar na karticah s predplačilom. 
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EUR ali plačilo surovin podjetju z nakazilom na TRR). Denar v obtoku (gotovina) pri tem 
predstavlja manjši del denarnega agregata M1 in znaša po podatkih statističnega urada ECB 
za februar 2011 okoli 870 milijard evrov oziroma 9 odstotkov (ECB 2011e). 

Denarni agregat M2 je sestavljen iz komponent denarnega agregata M1 ter vloge z 
dogovorjeno zapadlostjo do 2 let in vloge na odpoklic do 3 mesecev. Tak denar imenujemo 
širše opredeljeni denar (ang. broad money).  

Končni znesek ponudbe denarja oz. denarni agregat M3 obsega M2, repo pogodbe, 
delnice/točke skladov denarnega trga ter dolžniške vrednostne papirje z dospelostjo do 
vključno dveh let. M3 ponazarja ves denar v ekonomskem sistemu in zavzema v številnih 
ekonomijah sveta največji delež izmed vseh agregatov. 

Ameriška centralna banka je leta 2005 objavila, da statistike denarnega agregata M3 ne bo več 
javno objavljala. Razlog je bil, da so stroški izračuna agregata preveliki, da ne prinaša nobene 
dodatne statistične vrednosti (v primerjavi z M2) ter da agregat že vrsto let ne igra 
pomembnejše vloge v izvajanju monetarne politike.9 Previsoki stroški zbiranja statističnih 
podatkov M3 so torej prevladali nad koristmi, ki jih ti podatki prinašajo. Ker pa FED še vedno 
objavlja posamezne komponente M3, lahko ocene vrednosti tega agregata objavljajo drugi, 
med njimi to delo opravlja skupina investitorjev na spletni strani www.nowandfutures.com, 
kjer sem tudi sam dobil podatke. Po zadnjih javnih podatkih je vrednost agregata M3 dosegla 
10.000 milijard dolarjev (leto 2006, St. Luis Fed 2011a), vendar se tam seveda ni ustavila in 
po izračunih Now and Futures je vrednost v začetku leta 2009 dosegla 15.000 milijard, 
kasneje pa padla in se ustalila na okoli 14.000 milijard (leto 2011, Now and Futures 2011). 
ECB med tem še vedno objavlja podatke o rasti denarne agregata M3. 

Zaradi zahtev in rasti gospodarstva je za splošne ekonomije značilno, da njihovi denarni 
agregati rastejo. Ker je ameriški dolar v svetovnem merilu pomembna valuta in na njem 
slonijo rezerve številnih centralnih bank, si poglejmo razvoj oz. rast ponudbe tekom let. Po 
podatkih, ki jih je objavila FED, se je količina dolarja od leta 1971, odkar je bil ukinjen 
devizno-zlati standard, zvišala s 700 milijard dolarjev na približno 14.000 milijard v tekočem 
letu.10 To pomeni kar 2000-odstotno rast. Nenadzorovano rast denarnih agregatov je 
omogočila prav ukinitev devizno-zlatega standarda, saj denar ni bil vezan na nek fizični 

                                                
9 Ob prekinitvi objav denarnega agregata M3 23. marca 2006 se je med stroko razživela živahna 
razprava, med njimi so bili tudi številni kritični komentarji. Müller (2007, 80) jih je predstavil, v oči 
sta mi padla predvsem dva: prvi, da »FED se boji napovedanega zloma trga nepremičnin, pri katerem 
želi ukrepati z zanesljivo metodo 'odprimo vse pipice'« (nepremičninski balon je dosegel vrh prav v 
letu 2006 in kasneje, konec leta 2007, privedel do svetovne finančne gospodarske krize, FED pa je za 
reševanje zadolženih bank in gospodarstva namenil milijarde) in drugi, da »ocena resnične inflacije s 
tem dejanjem ne bo več možna«.  
10 Ta številka je zgolj ocena, pridobljena na spletni strani www.nowandfutures.com. Uradni podatki s 
strani FED se končajo z marcem 2006 pri vrednosti 10.336,3 milijard USD. 
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predmet (v našem primeru zlato), temveč je postal abstraktni pojem – zgolj denar. Denar se ni 
več izražal v svoji vrednosti, npr. z zlatom, temveč zgolj s samim seboj, kar je omogočalo 
njegovo nenadzorovano tiskanje. Države, ki so jim ZDA dolgovale zlato, so zdaj dolgovale 
dolarje, denar, ki so ga lahko po mili volji tiskale in z njim kupovale dobrine po svetu. Kot je 
razvidno iz spodnjega grafa, je opazna od leta 1959 (še prej pa od leta 1913, ko je nastala 
FED) enakomerna, linearna rast agregatov, od leta 1971 pa je taka rast potencialna. 

 
Slika 1: Komponente denarnih agregatov ameriškega dolarja in njihova rast od leta 

1959 do leta 2008 

Vir: St. Luis Fed 2011a. 

4.5 Cilji in instrumenti denarne politike 

Denarna politika centralne banke mora imeti zastavljene ustrezne cilje, da lahko v različnih 
fazah poslovnih ciklov čim bolj učinkovito ukrepa. Na dolgi rok je monetarna politika najbolj 
učinkovita pri umirjanju inflacije in pri preskrbi gospodarstva z denarjem, manj učinkovita pa 
je pri doseganju višje gospodarske rasti. Zato so centralne banke v razvitem svetu 
osredotočene predvsem na dolgoročno stabilnost cen. 

Centralna banka ima za doseganje omenjenega cilja na voljo več orodij (t. i. instrumenti 
denarne politike), s katerimi vpliva na vmesne cilje, preko katerih posredno zasleduje končne 
cilje, predvsem stabilnost cene. Med klasične instrumente monetarne politike sodijo operacije 
na odprtem trgu, obvezne rezerve in obrestne mere (Žižmond idr. 2005, 244). 

Glavni cilj ECB je ohranjanje cenovne stabilnosti, saj po mnenju piscev Pogodbe o Evropski 
skupnosti, le-ta največ prispeva k dvigu življenjskega standarda prebivalstva. Evrosistem 
podpira splošno gospodarsko politiko z namenom spodbujanja gospodarskega in socialnega 
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razvoja in doseganja ciljev EU, ki so med drugimi stalna in umirjena gospodarska rast, nizka 
inflacija (manj kot 2 %) ter visoka stopnja zaposlenosti (Krulc 2009, 155). 

Primarni cilj FED je, za razliko od evropske, doseganje maksimalne zaposlenosti, 
proizvodnje in kupne moči. Slednja zahteva je nastala po drugi svetovni vojni, ko je prišlo do 
velikih lukenj v proračunu in se je kongres zbal, da bo gospodarstvo zašlo v recesijo (Krulc 
2009, 16). 

Kot smo omenjali, centralne banke v splošnem zagotavljajo preskrbo gospodarstva z 
denarjem. Na količino denarja v obtoku pa lahko banka vpliva posredno in neposredno; 
neposredno to delajo s tiskanjem gotovine, posredno pa imajo možnosti vplivanja na 
obnašanje bančnega sistema poslovnih bank in s tem na količino denarja v obtoku. Kako to 
dosežejo? 

Instrumenti denarne politike (Lah in Ilič 2007, 211–212; Žižmond idr. 2005, 245–247): 
 Obvezne rezerve (ang. minimum reserves): banke morajo imeti določene rezerve, in sicer 

previdnostne, ki jim omogočajo likvidnost poslovanja s strankami, ter obvezne, ki jih 
določa centralna banka. Bistvo obveznih rezerv je skrb za stabilnost bančnega sistema pri 
katerem poslovne banke izločijo določen delež sprejetih kreditov in ta sredstva pustijo na 
računu centralne banke ter s tem ustvarjajo vtis kritja oz. varnosti depozitov. Obvezne 
rezerve so s časoma postale instrument denarne politike, s katerim lahko centralna banka 
nadzoruje ustvarjanje denarja. Znižanje stopnje obveznih rezerv tako posredno pomeni 
povečanje kreditne sposobnosti poslovne banke (ima na razpolago več sredstev) in 
posledično povečanje količine denarja v obtoku, zvišanje stopnje pa ima nasprotni učinek. 

 Obrestna mera ali odprte ponudbe (ang. interest rates, standing facilities): poslovne 
banke imajo možnosti izposoje (kreditiranja) denarja po neki določeni obrestni meri, 
podobno kot ima možnost kreditiranja komitent pri poslovni banki. Z nižjo obrestno mero 
centralne banke povečujejo povpraševanje poslovnih bank po denarju ter tako posledično 
vplivajo na kreditno sposobnost bank in na končno količino denarja v obtoku. Zniževanje 
splošne obrestne mere vpliva na obrestne mere tudi v gospodarstvu, saj lahko poslovne 
banke posojajo denar »ceneje« (glej sliko spodaj). Zviševanje obrestne mere povzroči 
obratni učinek, zmanjševanje količine denarja v obtoku.  
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Slika 2: Osnovna sestava obresti 

Vir: Müller 2007, 66. 

 Operacije odprtega trga (ang. open market operations): operacije na odprtem trgu so 
najbolj pogost instrument denarne politike, ki neposredno povzroča spreminjanje količine 
denarja v oboku. Centralna banka namreč lahko kupuje ali prodaja državne vrednostne 
papirje (obveznice, zakladne menice) na odprtem trgu (borzah ali neposredno pri bankah). 
V kolikor obveznice proda, s tem vleče denar iz obtoka in zmanjšuje količino denarja v 
gospodarstvu. Če pa želi količino denarja v obtoku povečati, obveznice kupi (npr. pri 
banki) in jih plača z novonastalim denarjem – s tem dejanjem poveča obseg rezerv (stanje 
na računu) banke, ki lahko ta denar nadaljnje pošilja v ekonomijo (in kot bomo videli v 
kratkem, tudi množi). 

V primeru nelikvidnosti poslovne banke oz. nevarnosti bankrota (kot se je dogajalo med 
zadnjo krizo na ameriškem trgu hipotekarnih posojil) opravlja centralna banka tudi funkcijo 
posojilodajalca v skrajni sili (ang. lender of last resort) in lahko bankam potreben znesek 
posodi ter tako ohranja stabilnost gospodarstva. 

4.6 Bančni sistem in množenje denarja 

Bančni sistem tvorijo centralna banka in poslovne banke. Medtem ko je centralna banka edina 
banka, ki posluje z državnim sektorjem (pri tem operira preko izbranih večjih bank in preko 
njih plasira denar v obtok), poslujejo poslovne banke s fizičnimi in pravnimi osebami ter ta 
denar posredujejo naprej v gospodarstvo ter ga množijo. 

V osnovi delujejo poslovne banke kot hranilci našega premoženja – zgodovinsko so se razvile 
prav z namenom, da osebam omogočajo hranjenje njihovega premoženja nekje varno v 
trezorju, kasneje pa so to premoženje začele posojati tudi naprej. Danes so banke nekakšni 
posrednimi med ekonomskimi subjekti: nekateri vanjo denar vlagajo (ga shranjujejo), drugi 
pa si ga izposojajo. V teoriji ločimo tako pasivne in aktivne bančne posle (Žižmond idr. 2005, 
235). S pasivnimi banka pride do sredstev (najpogosteje so to depozitni posli) in je dolžnik, z 
aktivnimi pa plasira zbrana sredstva (krediti tretjim osebam) in je upnik. Za prejeta sredstva 
seveda plačuje obresti, za plasirana pa jih prejema – razlika je zaslužek in eden od prihodkov 
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banke. Zaradi zakonitosti bančnega trga lahko banke plasirajo veliko več sredstev, kot so jih 
prejele, zato so takšni posli za banko od nekdaj najpomembnejši vir zaslužkov. Danes so 
(komercialne) banke tudi pomembni igralci na finančnih trgih, kjer upravljajo naložbe v 
vzajemne sklade, vrednostne papirje ter druge finančne instrumente. 

Poleg centralne banke lahko denar ustvarjajo tudi poslovne banke. Kot smo omenjali v nalogi, 
izhaja ustvarjanje denarja poslovnih bank iz načela delnega kritja (frakcijskih rezerv). Lažje 
bomo to razumeli, če si stvar ogledamo na primeru. Na voljo imamo 10.000 EUR v gotovini, 
ki jih položimo na svojo poslovno banko. Pri tem, kako se denar množi, igrajo pomembno 
vlogo obvezne rezerve in recimo, da je predpisana rezerva 10 %. Na banki so novega pologa 
veseli, saj s tem izkazujejo presežnost obveznih rezerv in lahko na podlagi tega odobrijo nove 
kredite. Smiselno je, da banka to naredi čim prej, saj krediti prinašajo obresti, rezerva pač ne. 
Na banki bo kot obvezna rezerva ostalo 1.000 EUR, 9.000 EUR pa bo banka posodila naprej. 
Pri tem je pomembno poudariti, da banka teh 9.000 EUR ne vzame iz obstoječih 10.000 EUR, 
kot v to verjamejo številni ljudje, temveč jih doda obstoječim 10.000 EUR oz. jih ustvari iz 
nič. Banka je torej ustvarila 9.000 EUR in jih posodila naprej. Če sledimo temu 
novonastalemu kreditu (ki ga kreditojemalec položi na svoj račun), opazimo, da se druga 
raven bank obnaša podobno kot prva: obdrži 10 % obveznih rezerv (oz. 900 EUR) in odobri 
kredite v vrednosti preostalih 90 % (tj. 8.100 EUR). Tretja raven bank bo ravnala enako in 
naslednje prav tako. Količina denarja se v tem procesu množenja povečuje, vendar v 
pojemajočem obsegu in se zaključi pri zadnji banki. Teoretično tako iz prvotnih 10.000 EUR 
nastane končnih 100.000 EUR, kot je to razvidno v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Proces množenja denarja (v EUR) 
Raven banke Nove vloge Rezerve Krediti Celotni bančni sistem 

Začetna banka 10.000 1.000 9.000 – 
Druga raven bank 9.000 900 8.100 19.000 
Tretja raven bank 8.100 810 7.290 27.100 
Četrta raven bank 7.290 729 6.561 34.390 
Peta raven bank 6.561 656,1 5.905 40.941 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Skupaj 0 10.000 90.000 100.000 

Vir: Lah in Ilič 2007, 212; Federal Reserve Bank of Chicago 1994, 11. 

Z vsako ravnjo množenja denar raste in lahko doseže teoretično 10-kratno vrednost prvotnega 
pologa v bančnem sistemu. Na vsaki ravni je novi polog nastal iz odobrenega kredita 
prejšnjega pologa. Kredit na kredit in polog na polog ustvarja nepredstavljive vsote denarja, ki 
se vse stekajo v naše gospodarstvo. Celotno povečanje denarne mase je bistveno večje od 
začetne vloge in je odvisno od stopnje obveznih rezerv (manjša je stopnja, več denarja se 
ustvarja). V našem primeru je bila stopnja rezerv 10 %, kar je pomenilo 10-kratno povečanje.  
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Koeficient, ki nam pove, za koliko enot se bo povečala denarna masa, če se depoziti povečajo 
za eno enoto, je denarni multiplikator (Žižmond idr. 2005, 240). V konkretnem primeru je  
njegova vrednost: 

denarni multiplikator = 
	%

 = 10 

Izračun nam pove, da se bo denarna masa povečala za 10 enot, če se bo depozit (presežek) 
povečal za eno enoto. 

Stopnje se seveda lahko razlikujejo – vse v odvisnosti politike centralne banke in koliko 
denarja le-ta želi v sistemu – te nihajo med 0 do 10 %, odvisno od količin denarja na bankah 
in njihova ročnostjo. Po podatkih Banke Slovenije (2006) je stopnja obveznih rezerv 
Evrosistema, ECB in nacionalnih centralnih bank v višini 2 % za obveznosti z ročnostjo do 2 
let, za obveznosti z daljšo ročnostjo pa je določena stopnja 0 %.  2 % stopnja obveznih rezerv 
nam pove, da se lahko denarna masa ob pologu ene enote poveča za kar 50-krat! 

 

Slika 3: Rast denarja, kot je prikazana v Modern Money Mechanics 

Vir: Federal Reserve Bank of Chicago 1994, 11. 

Procesi, ki so prikazani v tabeli, so teoretično idealni. Proces se bo ustavil, če določena banka 
ne izda denarja naprej v sistem ali pa ga komitent obdrži v gotovini pri sebi (ter je ne položi 
na svoj račun). Proces se lahko ustavi tudi, v kolikor centralna banka izvaja bolj restriktivno 
politiko in zvišuje stopnje obveznih rezerv ter s tem neposredno vpliva na kreditno politiko 
bank. Višja je stopnja, manj denarja se množi po sistemu. Trenutno smo v času krize, zato 
želijo centralne banke bolj svobodno politiko, pri čemer želijo hiter pretok denarja skozi 
sistem, kar bi vplivalo na ponovni »zagon« gospodarstva. Centralna banka se tega problema, 

Množenje denarja na podlagi 
pologa gotovine 10.000 USD 
in trenutne stopnje obveznih 
rezerv 10 %. 
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kot bomo videli v zaključku naloge, loteva preko drugih instrumentov, ki jih ima na voljo, 
obvezne rezerve namreč ostajajo fiksne. Kar pa morda ne bo veljajo po koncu krize, ko bodo 
dokončno ugotovljene vse pomanjkljivost in bodo centralne banke v želji po vpeljavi 
ponovnega zaupanja v bančni sistem, zviševale obvezne rezerve. 

V zadnjem času pa so z uvedbo posojilnih stroškov banke našle način, kako zaobiti zahteve 
po obveznih rezervah. Čeprav so pravila kompleksna, je realnost dokaj preprosta. Banke 
lahko ustvarijo toliko denarja, kot si ga mi lahko sposodimo. 

4.6.1 Učinki množenja 

Vzemimo, da imamo na voljo 100 milijonov evrov, voljni smo jih vložiti in se zato podamo v 
kako veliko evropsko prestolnico, npr. Amsterdam. Tam s tem denarjem vlagamo v turizem, 
gradimo vile ali pa v industrijo ter gradimo ladje. Vložek bi Amsterdamu vsekakor prinesel 
blagodejne učinke – vsi bi imeli več dela, mesto bi »zaživelo« in ustvarili bi se proizvodi, ki 
se sicer ne bi. Ali bi pri tem lahko bil kdo na izgubi? Rekli bi vsekakor ne, saj z našo pomočjo 
mesto zaživi in doživlja razcvet. Vsi lahko za prejeti denar dobijo realne protistoritve. Kaj pa, 
če smo denar natisnili sami in je ustvarjen iz nič? V tem primeru bi vsi, do katerih bi prišel 
naš denar (in družba kot celota), nekaj izgubili. Njihovo delo in ustvarjeni proizvodi namreč 
ne morejo dobili realne protistoritve, npr. v obliki strojev ali materiala, vsak tako izgubi svoj 
delež in se mora odpovedati potrošniški porabi (Deutsch 2007, 172). 

Prenesimo primer v današnjo ekonomijo. Vzemimo, da nam banka izda kredit in mi z njim 
zgradimo veliko, razkošno ladjo, pri tem pa se nam zalomi – projekt propade, kredita nismo 
zmožni odplačevati in banka nam zaseže ladjo in jo odpelje v svoj pristan. Razdelajmo malo 
projekt in si poglejmo vložke. Jasno nam je, da so delavci iz ladjedelnice zgradili ladjo in 
vanjo vložili svoje delo in trud ter seveda porabili ustrezne materiale. Banka na drugi strani ni 
vložila nič – kredit, ki nam ga je posodila, je pomnožila s parcialnim bančništvom. Delavci pri 
tem niso dobili realne protistoritve, dobili so le denar, ki je bil pomnožen in je v svoji notranji 
vrednosti zgolj papir, banka pa pridobi ladjo, oprijemljivo stvaritev s konkretno vrednostjo. 
Banka je pri vsem dala le vzvod, stimulans za začetek gradnje, vse drugo prispevajo delavci. 
Slednji pa se morajo dolgoročno, zaradi pomanjkanja protistoritev, odpovedati svoji potrošnji 
(izgubljajo kupno moč), za denar pa morajo delati nekoliko več, saj je slednji vreden vse manj 
(cene se dvignejo). 

Kot smo že povedali, mora, da pride denar v obtok, nek posameznik obljubiti, da bo terjatve 
poplačal. Ker sam ne more denarja tiskati, je primoran si ga izposoditi pri banki – v sistemu 
torej poteka izmenjava storitve in plačila. Na tej točki pa nastaja velika črna luknja – banke za 
posojila ne dajejo več na razpolago svojega družbenega proizvoda, kot so nekoč 
kreditodajalci, ampak so samo posrednice ter posojajo zgolj nekakšna potrdila o prenosu 
sredstev. Banke torej posojajo denar, ki ga dejansko nimajo. Potrdila lahko (v nasprotju z 
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zlatim standardom) proizvajajo po mili volji in tudi obljube o vračilu potrdil in sredstev lahko 
dajemo po mili volji. Tako se zadolžujejo države z obveznicami – obljubo o plačilu prihodnjih 
generacij (Deutsch 2007, 40). 

Resnica je, da ko se podpišemo pod posojilno (hipotekarno) pogodbo, naš podpis jamči za 
povrnitev dolga – in to s stvarnim imetjem, ki ga izgubimo v primeru, da tega ne odplačamo. 
Naša hipoteka je tako v celotni transakciji edina vrednost. Za vse, ki zaupajo, da bomo 
izpolnili svoj del pogodbe, je ta prenosljiv kos papirja, ki ga je možno prodati – predstavlja 
vrednost in je torej neke vrste denar (Grignon 2006). Če je takih pogodb več, jih banke 
združijo v sklope oz. sklade, ki jih nadaljnje prodajajo investitorjem, kot se je to dogajalo pred 
zadnjo finančno krizo. Pogodba je oblika denarja, ki jo posojilojemalec (mi) izmenja z banko 
za t. i. posojilo. Posojilo v resničnem svetu pomeni, da mora posojilodajalec nekaj dejansko 
posoditi. Na primer: vi potrebujete žago, jaz pa vam jo posodim; če žage ne bi imel in bi jo 
vam zgolj obljubil, vam to ne bi nič pomagalo. Toda v monetarnem svetu je dovolj bančna 
obljuba, da nam slednja posodi denar, ki ga dejansko nima, da se ta obravnava kot denar. Mi 
pa jo sprejmemo, kot da je prava. To ne bi bilo možno v sistemu, podprtem z npr. zlatom, saj 
bi imele banke svoje obljube krite z dejanskimi rečmi, ki predstavljajo vrednost. 

4.6.2 Ponudba proti povpraševanju 

Vsako povečanje kreditov poveča obseg dobrin, saj bi v nasprotnem primeru le-te ostale 
neizdelane. Današnji ekonomski sistem tako spodbuja parcialno bančništvo. V tem smislu je 
emisija knjižnega denarja nekaj, kar se dogaja »na up«, da bodo posojila pozitivno učinkovala 
na gospodarsko rast in menjavo. Če se to zgodi, potem emisija knjižnega denarja (kreditov) 
sčasoma dobi realno podlago, ki je ob času same emisije še ni imela. Z odobritvijo kredita 
tako ustvarimo upanje, da bo s pomočjo tega kredita nastalo toliko poslov in novih 
proizvodov, da ga bo mogoče poplačati (Zupančič 2010). 

Naj se na tem mestu še malo posvetim teorijam ponudbe in povpraševanja. Velik del 
gospodarstvenikov zastopa stališče, da ima trg koristi samo od povpraševanja. Razumljivo, saj 
je posameznikovo povpraševanje na trgu odraz njegovih potreb – večje so te potrebe, več 
proizvodov je posledično potrebno proizvesti. Proizvodnja je tako nastala z namenom 
zadovoljevanja posameznikovih potreb, sprva svojih, kasneje pa trga (Žižmond idr. 2005, 73). 

Deutsch (2007, 174–175) pa z enostavnim miselnim eksperimentom postavlja v ospredje 
ponudbo. Predstavljati si moramo, da obstaja še zmeraj naturalno gospodarstvo oz. zlati 
standard in da s svojim trdim delom zaslužimo nekaj kilogramov zlata. Le-tega ne posojamo 
naprej, temveč ga zakopljemo na vrt. Pri tem nas prijatelji opozarjajo, da z držanjem zlata 
oviramo gospodarstvo. Kot smo omenjali v poglavju o nastanku obresti, je interes celotnega 
gospodarstva, da se denar pomika iz roke v roko in to čim hitreje, saj tako namreč ustvarja več 
rasti in blaginje. Če bi naše zlato zakopali in ga obdržali kot zaklad, bi s tem povzročali 
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brezposelnost in stagnacijo, če pa bi ga ponudili naprej v gospodarstvo, bi s tem drugim dali 
delo in kruh. Deutsch se na tem mestu vpraša, če ta argument drži. Edini, ki bi v tem primeru 
morda bil oškodovan, bi bili mi sami, saj bi bili z zakopom zlata prikrajšani za protiusluge 
trga. Sami smo namreč nekaj proizvedli in to ponudili trgu, pri tem pa dobili v zameno zlato 
(ali menico oz. druge dolžniške papirje), ki predstavlja našo realno terjatev do trga. Če pa se 
tem dobrinam ali storitvam odpovemo, so te dobrine na voljo nekomu drugemu – nekomu 
nekaj naredimo (proizvedemo), kasneje pa ne zahtevamo, da je naše delo poplačano. Sami 
torej izboljšujemo realno blagostanje drugih, podobno kot pri prostovoljnem delu. 

Trg ima torej koristi od naše ponudbe in ne povpraševanja. Če na trgu kaj kupimo, namreč 
ponudbo zmanjšamo, saj si pri tem vzamemo svoj delež, če pa nekaj proizvedemo, večamo 
razpoložljivo ponudbo dobrin in storitev drugim. Če se svojemu deležu odpovemo, povečamo 
deleže vsem drugim (Deutsch 2007, 175). Več kot ponudimo trgu, bolj cene padajo in vsi 
lahko za svojo plačo dobijo več. Če pa vsem nekaj odvzamemo (kot to počnejo država in 
banke), cene rastejo in dobimo za plačo vedno manj. Predpostavka, da z večanjem knjižnega 
denarja spodbujamo delo in produktivnost družbe na tem mestu pade; namreč če družbi nekaj 
odvzamemo, moramo vsi delati več, da izgubljeno nadoknadimo – in posledično bo v družbi 
več nastalo (statistično se to kaže kot večanje BDP). 

Vprašanje pa je, ali se lahko s tem posredno okoriščajo banke oz. država. Kot omenja Deutsch 
(2007, 175), se zdi, da je tako splošno stališče današnje ekonomije – koristno je ogoljufati 
prebivalstvo z denarjem brez kritja, saj so pri tem zagotovljeni: konjunktura, gospodarska rast, 
blaginja in socialni mir. 

4.7 Pasti denarja brez kritja 

Eksponentna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo f (x) = ax. Lastnost take 
funkcije je, da je njena vrednost z vsakim x enkrat večja od prejšnje (v primeru, da je »a« 
naravno število večje od 1). Večina ljudi si ne more predstavljati, kako taka funkcija deluje 
dolgoročno – dlje, ko gremo v prihodnost, veliko večje bodo vrednosti take funkcije, na neki 
točki pa »skočijo« izven mej razumnega. Vzamemo primer: sredi jezera imamo lokvanj in ta 
se vsak dan podvoji, prvi dan je zgolj eden, drugi dan sta dva, tretji pa že štirje. Lokvanj 
potrebuje 100 dni, da prekrije jezero, nas pa zanima, kateri dan bo prekril polovico jezera. 
Številni bi rekli, da to doseže med 60 in 70 dnevi, vendar je pravi odgovor »99. dan« – 100. 
dan se namreč že podvoji in prekrije celo jezero. 

To je le primer in kot sem v uvodu v diplomsko nalogo povedal, je neskončna eksponentna 
rast v nasprotju z naravo in njenimi zakoni, kjer ima vse svoje meje. Naravna eksponentna 
funkcija sicer obstaja, npr. pri delitvi celic (le-te se namreč spočetka večajo eksponentno, 
kasneje pa se ta rast ustavi), neskončna pa ne, človek namreč ne raste večno, drevesa pa ne do 
neba. Taka eksponentna funkcija pa obstaja v monetarnem svetu. Vsi smo že slišali primer, 
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kaj bi se zgodilo, če bi Jožef dal Jezusu ob njegovem rojstvu en pfenig na njegov bančni račun 
za recimo 5 % letne obresti – do leta 1750 bi taka naložba narasla do vrednosti, ki bi ustrezala 
krogli zlata v velikosti Zemlje, do današnjih dni pa bi bilo potrebnih takih krogel več milijard. 
Značilnost eksponentne funkcije je namreč taka, da je čez čas vedno večja in bankirji bi 
Jezusu sprva plačevali malo, kasneje, z rastjo njegovega zneska, pa vedno več in več – in že 
po nekaj sto letih bi morali naznaniti svoj bankrot. 

Potrebno je poudariti, da je ves denar, ki je na svetu, obrestovan. Po zakonih, ki veljajo v 
bančništvu, pride denar na svet zgolj in le z zadolževanjem, kar pomeni, da je vsak bankovec 
v obtoku potrebno plačati – plača pa se ga lahko le z novim, »natisnjenim« bankovcem, 
slednjega pa je, po teh zakonih, potrebno prav tako plačati. Vse to vodi v spiralo nenehnega 
tiskanja denarja in sledi eksponentni funkciji; več kot je denarja na svetu, več je dolga in 
vedno več denarja je potrebno natisniti. To nam dokazuje tudi graf rasti katerekoli valute na 
svetu in njenih rastočih količin (glej sliko 1). Banke ustvarijo zgolj količino denarja, ki je 
enaka glavnici. Ne ustvarjajo pa denarja, ki bi pokril obresti. 

Ko posojilojemalec podpiše pogodbo in s tem obvezo za prihodnje vračilo dolga, poslovna 
banka izenači svoj del dolga s spremembo v računovodskih izkazih. Obljuba posojilojemalca 
se vpiše pod aktivo (kot sredstvo banke), banke pa svoj del izenači na pasivi (obveznosti do 
virov sredstev), ki s tem postane posojeni denar na posojilojemalčevem računu (Žižmond idr. 
2005, 239). Dolg banke se na podlagi vladnega zakona pretvori v državno fiduciarno valuto, 
ki jo mora vsakdo sprejeti kot denar. Brez podpisa, ki jamči za vrnitev dolga, poslovne banke 
ne bi bile zmožne posojati denarja. Denar namreč ne obstaja in banke ga ne morejo posojati – 
ustvarijo ga iz dolga. Ker je slednji lahko potencialno neskončen, je lahko enako neskončna 
tudi količina denarja. 

 

Slika 4: Vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z vrednostjo dolga ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a, TreasuryDirect 2010, Now and Futures 2011. 
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4.8 Neskončni dolg 

Pri tem je zanimivo, da je skupni dolg določene valute vedno večji od vrednosti denarja, saj 
ima vsak bankovec, ki pride v obtok, dodane obresti. Grafično bi bilo to predstavljeno kot 
prikazuje slika 5. 

 

Slika 5: Vizualni prikaz celotne količine dolga v primerjavi s celotno denarno maso  

Kot je razvidno, je skupni dolg (glavnica in obresti) večji od celotne količine denarja v obtoku 
(zgolj glavnica) – in če bi želeli odplačati ves dolg, ki se je nabral skozi desetletja, bi na 
koncu enostavno ostali – brez denarja. Preprosta resnica se glasi: brez dolga ni denarja. Denar 
nastaja zgolj z zadolževanjem, ob čemer pridemo do zanimivega sklepa; denar, ki je včasih 
predstavljal vrednost, danes predstavlja dolg, saj temelji zgolj na obljubah o prihodnjem 
plačilu. Današnji denar, s katerim razpolagamo in plačujemo, ne predstavlja trenutne 
vrednosti, temveč je obljuba o prihodnjem plačilu, torej kredit, ki ga moramo še vrniti. 

To dokazuje tudi razmerje med »natisnjenim« denarjem in dolgom, ki je vedno enakomerno – 
bolj ko se veča količina denarja, večji je tudi dolg (graf spodaj). Kot sem omenjal v nalogi, je 
ocenjena vrednost količine ameriških dolarjev v obtoku (M3) okoli 14.000 milijard dolarjev 
in prav te dni potekajo v ZDA razprave o zviševanju zgornje meje zadolževanja, ki je 
zakonsko omejena na 14.294 milijard in je bila dosežena maja 2011 (Kopušar 2011). Na 
spodnjem grafikonu je prikaz uradnih podatkov rasti M2, M3 (do leta 2006, od takrat so 
podatki podani na podlagi izračuna Now and Futures) in državnih dolgov ZDA, pri čemer je 
opazna enakomerna rast vseh treh komponent. 
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Slika 6: Rast denarnih agregatov M2 in M3 ter državnih dolgov v ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a, TreasuryDirect 2010, Now and Futures 2011. 

Centralne banke imajo monopol nad ustvarjanjem fiduciarnega denarja, tega še dodatno 
množijo poslovne banke ter ga posojajo naprej državljanom in državi – vse to za obresti. Tako 
prisilno obrestovanje zahteva, da se vedno hitreje ustvari vedno več denarja brez kritja, saj se 
morajo tudi obresti poplačati v taki obliki. Deutsch (2007, 179) vse spravi v nekaj misli: 

Samo predstavljati si moramo, da bi banke posodile ves denar (ki je danes na voljo, op. a.) samo 
za eno leto. Ob koncu leta bi moral biti ves izposojeni denar bankam vrnjen, skupaj s 5-
odstotnimi obrestmi. Od kod naj se pojavi teh 5 % obresti? Pravilno – treba si jih je izposoditi pri 
banki. Ravno to je eksplozivni naboj tega sistema. 

4.9 Naveza vlada – banke 

Banke lahko ta monetarni sistem prakticirajo le ob aktivnem sodelovanju vlade. Kadar se 
sklene partnerstvo, mora zanj obstajati razlog, vsi partnerji morajo imeti koristi, sicer do 
sporazuma ne pride. Kakšne koristi pa imajo v našem primeru partnerja, banke in vlada? 
Razloge lahko iščemo že pri nastanku angleške centralne banke Bank of England. Zadeva se 
začne z vlado, ta namreč potrebuje denar, več kot ga prejema iz naslova davkov. Vilijem III. 
ga je, kot smo omenjali, potreboval za vojskovanje. Zviševanje davkov je za politike od 
zmeraj neprijetna zadeva, zato se tega večinoma izogibajo. Na tem mestu pa vskoči centralna 
banka, prvotno ustanovljena prav z namenom financiranja države. Slednja lahko podpiše 
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poljubni ček ne glede na vsoto, ki pa nastane takoj ob podpisu – nastane iz nič. Vlada ima 
tako neposreden dostop do kakršne koli vsote, ne da bi morala prej vprašati davkoplačevalce 
in jih prositi za denar v obliki neposrednih davkov. Če bi to naredila, je volivci ne bi znova 
izvolili, ker pa ne želi vmešavati javnosti, raje pristopi do centralne banke. 

Zakaj pa v partnerstvu sodelujejo banke? Odgovor je preprost, saj že poznamo mehanizme 
množenja. Vzemimo, da si vlada pri centralni banki izposodi npr. milijon evrov in z njim 
začne plačevati svoje obveznosti. Recimo, da ček za 100 EUR izda nam kot pogodbenemu 
partnerju, mi pa ga nesemo na svojo poslovno banko. S tem je denar zapustil centralno banko 
in vladno stran partnerstva ter prestopil na bančno stran, v poslovno banko. Banke s tem 
izkazujejo presežek obveznih rezerv in lahko na podlagi tega posodijo do 900 EUR novih 
posojil (oziroma več, če je obvezna rezerva manj kot 10 %). Kot smo že spoznali, predstavlja 
100 EUR 10 % od 1.000 EUR, zato lahko banka posodi razliko, ki znaša 900 EUR. Iz 
milijona, ki si ga je vlada izposodila, pride v gospodarstvo seveda 10-krat večji znesek. Za 
posojila, ki jih izdajo poslovne banke, prejemajo obresti, pri čemer se moramo zavedati, da 
obračunavajo obresti na nič. Iz tega razloga so se partnerstvu pridružile banke – ker so s tem 
obresti na nič postale legalne (Deutsch 2007, 156–157). 

Kot bomo videli v sledečem poglavju o inflaciji, le-ta nastane zaradi prekomernega množenja 
denarja in povzroča izgubo njegove kupne moči (enostavno povedano: več kot ga je, manj je 
vreden).  Pri tem je pomembno opomniti, da ima denar, ki še ni zašel v gospodarstvo, še 
polno kupno moč – in tega kot prva dobi vlada, kot drugi pa posojilojemalci na bankah. 
Kupno moč, ki jo državljani izgubljajo z vedno več natisnjenega denarja, pridobivajo prav 
skupine tega partnerstva – vlada in banke. S tem, ko si država izposodi denar pri centralni 
banki, posredno pobira skriti davek, ki ga državljani čutijo tako, da za svoj denar dobijo 
vedno manj. Banke pa lahko obračunavajo večne obresti na nič. 
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Slika 7: Ameriški dolg skozi stoletja z zgodovinskimi opombami 

Vir: TreasuryDirect 2010. 

Zanimivo si je ogledati ameriški dolg skozi stoletja. Leta 1791 je bila ustanovljena prva 
ameriška centralna banka First Bank of the United States in državni dolg je znašal okoli 75 
milijonov USD. Nova emisijska banka je bila v zasebni lasti, ustanovljena po zgledu Bank of 
England. Ko leta 1811 kongres ni obnovil njene licence, se je izkazalo, da držijo od 25.000 
deležev banke 18.000 deležev tujci (Deutsch 2007, 127). Kot druga centralna banka je bila 
ustanovljena Second Bank of the United States, in sicer leta 1817. Z banko je bilo povezanih 
veliko afer, zato jo je želel predsednik Jackson predhodno zapreti in je njen vpliv tudi omejil, 
saj naj bi bila povezana s korupcijo. Leta 1836 je podal veto na podaljšanje licence in 
centralno banko so nato ukinili. Predsednik Jackson se je zavedal moči, ki jo s centralno 
banko pridobivajo posamezniki in s katero lahko vplivajo na gospodarska in politična 
področja. Po ukinitvi druge centralne banke je Amerika prvič in hkrati zadnjič v svojo 
zgodovini ostala brez dolga, kar je razvidno tudi na grafu. Leta 1837 je sledila finančna kriza, 
ki je nastala na podlagi špekulacij. Paniki je sledila 5-letna depresija, veliko bank je propadlo 
in nezaposlenost je bila na višku. Amerika se je v tem času ponovno zadolžila in dolg se je po 
številnih vojnah dodatno povečal ter leta 1862 je presegel prvo milijardo. Leta 1873 je bilo 
umaknjeno srebro iz obtoka in ameriško gospodarstvo je prešlo na zlati standard, dolgovi so 
bili pri tem konstanti vse do konca prve svetovne vojne, ko so se povečali za 9-krat (na 27 
milijard leta 1919). Leta 1913 je ustanovljena trenutna centralna banka – Federal Reserve 
System. Po koncu druge svetovne vojne je dolg znašal že okoli 270 milijonov (leto 1946). 
Zadnje obdobje potencialne rasti dolga pa je sledilo od leta 1971, ko je bil ukinjen zlato-
devizni standard (t. i. Nixonov šok). Od takrat ni sledila nobena večja vojna, ameriški dolg pa 
je kljub temu rastel in danes presega nepredstavljive vsote – preko 14.000 milijard dolarjev. 
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5 INFLACIJA 

5.1 Definicije inflacije 

Nizka in stabilna inflacija je eden od temeljnih ciljev ekonomske politike. Visoka inflacija (ali 
deflacija) namreč vnaša zmedo med navadne ljudi, prav tako pa pri poslovanju podjetij 
(dolgoročno načrtovanje proizvodnje je s tem oteženo) in je zato nezaželen makroekonomski 
pojav. Inflacija prinaša stroške, zato se vsako gospodarstvo trudi za stabilnost cen. 

Kaj je inflacija? Številni bi odgovorili naraščanje cen. Inflacija je na splošno definirana (po 
definiciji Nemške centralne banke, Müller 2007, 71) kot: 

Več obdobij trajajoča rast nivoja cen. Značilno za inflacijo je višanje cen vseh blagovnih kategorij 
in iz tega sledeča splošna izguba kupne moči denarja. (…) Za meritev inflacije se uporabljajo 
izbrani cenovni indeksi. 

Stopnjo inflacije merimo z indeksi rasti cen, ki predstavljajo povprečje rasti cen posameznih 
vrst blaga znotraj določene »košarice« blaga (izdelkov in storitev) v določenem obdobju 
(praviloma je to eno leto). Najbolj pogosto se meri rast cen življenjskih potrebščin (življenjski 
standard) ali pa rast cen industrijskega blaga (cen proizvajalcev). Pri tem so stopnje rasti (ali 
padanje cen) lahko različne in glede na to ločimo zmerno inflacijo (do 10 % letne rasti cen), 
pospešeno (med 10 % in 200 %) in hiperinflacijo (nad 200 %) (Žižmond idr. 2005, 174).11 Če 
pa se splošna raven cen znižuje (negativna inflacija), pa govorimo o deflaciji. 

Kot smo omenili, se inflacija meri s košarico izdelkov in storitev, t. i. indeksi cen življenjskih 
potrebščin – če se cene v košarici zvišajo, se po tej definiciji zviša tudi inflacija. V Sloveniji 
se od leta 2001 uporablja Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (ang. Harmonized 
Index of Consumer Prices, HICP), ki je v uporabi tudi drugod po Evropi. Od indeksa cen 
življenjskih potrebščin se razlikuje po tem, da namesto porabe povprečnega gospodinjstva 
meri stroške košarice povprečnega potrošnika, to je »spremembe v ravni drobnoprodajnih cen 
izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za 
nakupe predmetov končne porabe na ozemlju Slovenije« (SURS 2011a). 

Cene izdelkov ali storitev, za katere potrošimo več (na primer bencin za avto ali električna 
energija), imajo pri izračunavanju povprečnega zvišanja cen večjo utež od cen tistih izdelkov 

                                                
11 Zaradi tiskanja enormnih količin denarja, ki niso bile podprte z rastjo bruto domačega proizvoda, je 
prišlo do hiperinflacij v zgodovini že večkrat. Čeprav neke določene meje ni, številni ekonomisti 
zagovarjajo, da do slednje pride, ko cene izdelkov in storitev rastejo za več kot 50 % mesečno. 
Hiperinflacija ob tem povzroča velikanske upade vrednosti državnih valut. Eden najbolj znanih 
primerov je hiperinflacija v Nemčiji leta 1923, kjer so se cene podvojile v povprečju vsakih 3,7 dni, 
med novejšimi pa je bila hiperinflacija leta 2008 v Zimbabveju, kjer so se cene podvojile vsakih 24,7 
ur (Hanke in Kwok 2009). 
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ali storitev, za katere potrošimo manj (na primer kruh ali časopis). V košarici je več izdelkov 
in storitev, ki jih tako ali drugače porabljajo posamezniki in po HICP jih razvrščamo v 12 
kategorij – med pomembnejšimi (tiste z največ uteži oz. ki jim povprečen porabnik nameni 
največ »pozornosti«) pa sodijo hrana in brezalkoholne pijače (17 %), prevoz (14,7 %), 
stanovanje (13,3 %) ter rekreacija in kultura (10,1 %) (podatki za marec 2011, SURS 2011b). 
Posamezne podskupine indeksa cen se lahko pri tem gibljejo različno, ene lahko rastejo, druge 
padajo, celotni indeks pa prikazuje povprečno gibanje vseh cen. Trenutno je v slovenski 
košarici 669 izdelkov (SURS 2011c) in po podatkih za december 2010 je bila letna rast cen 
le-teh 1,9-odstotna. 

V ekonomskih učbenikih večkrat beremo, da je inflacija »porast splošne ravni cen v 
določenem časovnem obdobju« (Žižmond idr. 2005, 169). Podobno definicijo ponujajo pri 
ECB, kjer dodajajo še, da je zaradi tega vzroka kupna moč evra manjša – evro je vreden vse 
manj. Definicije SURS-a pa žal nisem našel. Pri tem vsi govorijo o »splošnem višanju cen« 
ali o »cenovni stabilnosti«, kar pa na nek način zavaja ljudi, saj »krivdo« za inflacijo nehote 
naprtijo trgovcem oz. gospodarstvu na splošno, ki naj bi višali cene. Poleg tega v definicijah 
večkrat zasledimo, da je izguba kupne moči posledica rasti cen, kar pomeni, da so naraščajoče 
cene vzrok za razvrednotenje denarja ali inflacijo, kot pa bomo videli v nadaljevanju, temu ni 
tako. 

Cene se (kratkoročno) morajo gibati, saj tako odražajo pomanjkanje, ponudbo in 
povpraševanje, ki se pojavlja na trgu. Cene sploh ne smejo biti stabilne – če pride do 
pomanjkanja določene dobrine, na primer nafte, mora cena opazno narasti, da se lahko 
prilagodi resničnim razmeram (povpraševaje je večje od ponudbe). Celotna gospodarska 
raven cen pa (dolgoročno) ne bi smela rasti – cene so v zgodovini rastle samo v času vojn, ko 
je primanjkovalo vseh dobrin. Po vojni pa se le-te normalizirajo in vrnejo na staro raven. 
Inflacijo večkrat tako zmotno enačimo z rastjo cen izdelkov in storitev – v resnici pa ne 
rastejo cene, temveč pada kupna moč (vrednost) denarja. 

Primer: cena neke storitve, na primer popravilo avta, je vrednotena na 100 EUR in če se 
denarni agregat (skupna količina denarja v obtoku) v enem letu poveča za, recimo 5 %, 
pomeni, da je v obtoku nenadoma več denarja in je posledično bolj redek. Ob predpostavki 
ceteris paribus, ob drugih nespremenjenih okoliščinah je storitev v tem letu ostala enako 
ovrednotena, ker pa je denar, zaradi povečanja, vreden manj, ga je ob plačilu enake storitve 
treba odšteti več. Denar je ob 5 % povečanju izgubil 5 % svoje vrednosti in čez eno leto bo 
popravilo avtomobila posledično dražje, po novem 105 EUR. Denar ob večanju agregata 
namreč izgublja na »kvaliteti«, kot če bi na primer juhi dolivali vodo – juha se bo redčila in 
izgubljala okus. Primer je zelo poenostavljen in celoten (gospodarsko gledano) sistem ne 
deluje točno tako, saj imamo tam več faktorjev, ob povečanju agregata se na primer lahko 
povečajo tudi plače, tako da lastnik avtomobila ni nujno na slabšem (saj ohranja kupno moč), 
kljub temu pa dobimo določeno sliko o učinkih večanja denarja v obtoku. 
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Slika 8: Rast denarnih agregatov M2, M3 ter indeksa življenjskih potrebščin v ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a. 

Prikazani podatki zgornjega grafa so od leta 1980 do 2011 in sem jih pridobil iz podatkovne 
baze St. Luis-ke Fed. Prikazujejo rasti denarnih agregatov M2 (rdeča) in M3 (zelena) v 
milijardah dolarjev (na levi strani) v primerjavi z rastjo ameriškega Indeksa življenjskih 
potrebščin (ang. Consumer Price Index, CPI) (desna stran) z indeksom 100 v letih 1982–84. 
Iz grafa je razvidna enakomerna rast vseh treh komponent. Medtem ko se M3 v primerjavi z 
M2 po letu 1995 začne gibati bolj eksponentno, ostaja rast M2 skozi leta skoraj linearna in je 
v primerjavi z rastjo CPI dokaj podobna. Bolj kot raste denarni agregat M2, bolj raste tudi 
CPI.  

 

Slika 9: Letne spremembe agregata M3 in indeksa življenjskih potrebščin v ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a, Multpl.com 2011. 

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

1980 1982 1984 1987 1989 1992 1994 1996 1999 2001 2004 2006 2009 2011 2013

Milijarde dolarjevIndeks rasti (100 = 
1982-84)

Indeks cen M3 M2

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0
Odstotki

M3 Indeksi cen



 

36 

Graf prikazuje odstotkovne spremembe iz leta v leto denarnega agregata M3 in indeksa 
življenjskih potrebščin CPI v ZDA od leta 1960 do leta 2006. Kot je razvidno, ob skokoviti 
rasti M3 v letih 1962, 1967, 1971 in 1977 poraste tudi CPI, in sicer z 2- do 3-letno zamudo, 
kar je razumljivo, saj potrebuje denar nekaj časa, da »preplavi« celotno gospodarstvo in se 
odrazi v povišanju cen življenjskih potrebščin. V 80-tih letih CPI pade in se do današnjih dni 
giblje med 1- in 6-odstotki, kar nekateri teoretiki argumentirajo s spremembo metodologije 
izračuna CPI-ja v 80-ih in kasneje v 90-ih letih (Shadow Government Statistics 2004).12 Kljub 
skokovitemu povečanju M3 od leta 1994 naprej (tudi za 12-odstotkov) indeksi cen nihajo 
razmeroma enakomerno (med 1- in 4-odstotki). Deutsch (2007, 200) poudarja, da na novo 
ustvarjeni denar danes velikokrat najde svoj prostor na borzi, kar bomo poskušali dokazati na 
naslednjem grafu. 

 

Slika 10: Četrtletne spremembe agregatov M2, M3 in S&P 500 P/E v ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a, Standard and Poor's 2011. 

Graf prikazuje četrtletne spremembe rasti ameriškega dolarja (M2 in M3) in multiplikator 
čistega dobička P/E (tečaj/dobiček, ang. price/earnings,) ameriškega indeksa S&P 500. S&P 
500 je sestavljen iz 500 ameriških »blue chipov«, tj. največjih in najpomembnejših družb, ki 

                                                
12 To, da je dolar izgubil veliko več vrednosti, kot to potrjujejo uradne statistike, je razvidno tudi v 
primerjavi z zlatom. Od konca brettonwoodskega sistema v 70-tih letih, ko se je dolar dokončno ločil 
od zlata, je v primerjavi z zlatom izgubil že 98 % svoje vrednosti. Po uradnih podatkih (BLS) je ta 
izguba 81,5-odstotna (BLS 2011). 
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kotirajo na tamkajšnji borzi in zato dober pokazatelj dogajanja na delniškem trgu. Kazalnik 
P/E nam pove, koliko evrov so vlagatelji pripravljeni plačati za en evro dobička družbe oz. za 
kolikokrat tržna cena delnice presega zadnji letni dobiček na delnico družbe. Gre za enega 
najbolj pogosto uporabljenih kazalnikov vrednotenja podjetij. Več kot je denarja na trgu (M2 
in M3), več so vlagatelji pripravljeni plačati za evro dobička. Razvidno je, da kazalnik P/E 
tesno sledi rasti denarnih agregatov in ta leta 2009, ko FED občutno poveča količino denarja v 
obtoku (M2 je rastel med 8–10 %), doseže rekorde četrtletne vrednosti (do 122 točk). 

5.2 Izguba kupne moči 

Po podatkih ameriškega Urada za statistiko dela (Bureau of Labor Statistics, BLS) je uradna 
kupna moč enega dolarja iz leta 1913 enaka kupni moči 22,82 dolarjev v letu 2011. V manj 
kot stotih letih delovanja ameriške centralne banke FED je dolar po uradnih ocenah tako 
izgubil nekaj več kot 95-odstotkov svoje vrednosti (BLS 2011).13 

 

Slika 11: Kupna moč enega dolarja v primerjavi z rastjo denarnega agregata M3 

Vir: BLS 2011, St. Luis Fed 2011a, Now and Futures 2011. 

Podobno je z drugimi: evro je od svojega začetka izgubil že skoraj 50-odstotkov (ECB 
2011c), jen (90 %), funt (95 %) in nekdanje valute (nemška marka – 75 %, italijanska lira – 
90 %) (Müller 2007, 88). Inflacijo je mogoče tako razumeti kot skriti davek na gotovino. 
Edina valuta, ki se je kolikor toliko obdržala, je švicarski frank – razlog za to je moč iskati v 
tem, da je bila Švica zadnja država na svetu, ki je ukinila vezavo svoje valute na zlato šele leta 

                                                
13 Spletna stran ameriškega BLS (http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm) nam omogoča 
izračun kupne moči dolarja v različnih obdobjih z uporabo Računala kupne moči (CPI Inflation 
Calculator), ki temelji na uradnih podatkih o inflaciji. Če vanj tako vpišemo 1,00 dolar iz leta 2011 in 
ga pretvorimo v dolarje iz leta 1913, dobimo 0,043 dolarja. 
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2000 po izvedem referendumu (Müller 2007, 57). Kot smo omenili že v uvodu, vezava valute 
na zlato onemogoča (centralnim) bankam prekomerno množenje denarja. Zlato obstaja 
namreč v fizični obliki in se ga ne more poljubno množiti. Prav zaradi te povezave je švicarski 
frank od nekdaj slovel kot varna valuta, Švica pa za zaupanja vredno »bančno« državo – frank 
je bil deležen skoraj nične inflacije in bil zakonsko podprt s 40-odstotnim kritjem v zlatu. 

5.3 Definicija inflacije – še enkrat 

Pravilna definicija inflacije (latinsko inflare, napihniti) bi bila v celotnem gospodarskem 
kontekstu definirana kot »porast denarnega agregata na proizvodno enoto« (Müller 2007, 76). 
Povedano po domače: inflacija je pojav, do katerega pride, ko je v obtoku (pre)več denarja 
(pride do napihovanja denarja) in presega rast dobrin (rast BDP-ja). Denar postaja vedno bolj 
redek in zato začne izgubljati svojo vrednost. Posledično naraščajo cene izdelkov in storitev. 
Šele ko količine na novo natiskanega denarja vse bolj izgubljajo vrednost, dobimo vtis, da 
cene rastejo – saj moramo odšteti vse več denarja za določen nakup. Če smo prej s petimi 
enotami denarja lahko kupili pet hrušk, se ob prihodu nove enote denarja v obtok po novem 
bori šest enot denarja za pet hrušk. Po preprostem sklepnem računu dobimo, da je cena hruške 
po novem 1,2 enoti denarja, kar predstavlja 20-odstotno inflacijo. V realni ekonomiji večino 
na novo ustvarjenega denarja najde svojo pot na borzo, kjer se pretaka v delnice, ki rastejo 
(gre za inflacijo delnic, ki pa jo ima družba za zaželeno), slednje pa lahko pripeljejo do novih 
in novih balonov, kot je bil tudi nedavni nepremičninski v ZDA. 

Potrebno je torej ločiti dolgotrajno in kratkotrajno inflacijo (Duralija 2007, 2): 
 Kratkotrajno inflacijo povzročajo spremembe med ponudbo in povpraševanjem. 

Ekonomske šole imajo pri tem različno mnenje, kaj povzroča te spremembe. Nekateri so 
si enotni, da k povečanju povpraševanja vodi zgolj povečanje denarja v obtoku, drugi pa, 
da k povečanju povpraševanja in inflaciji vodi več dejavnikov (sprememba količine 
denarja v obtoku, sprememba davkov, investicij ipd.) ali pa da inflacijo vodijo dejavniki, 
ki vplivajo na ponudbo (povečanje stroškov proizvodnje, pomanjkanje dobrin ipd.). 

 Dolgoročna inflacija je vedno in povsod denarni pojav, kar pomeni, da tako inflacijo 
lahko povzroča le dalj časa trajajoča in prisotna rast denarja v obtoku. 

Če poenostavimo: centralne banke tako ali drugače črpajo denar v gospodarstvo (»servisirajo« 
dolgove držav, posojajo bankam, kupujejo obveznice ipd.), pri tem pa dolgoročno povzročajo 
porast ravni cen, inflacijo. Kratkoročno se cene lahko spreminjajo tudi zaradi spremembe v 
ponudbi in povpraševanju, vendar so te spremembe zgolj kratkoročne in se slej ko prej 
ustalijo na novi ravni, ki lahko ostaja taka skozi leta. Cena blaga ne narašča enakomerno, 
inflacija pa zamegljuje resnične vzroke spreminjanja cen. 

To, da inflacijo povzroča rast denarja v obtoku, sicer (nerade) potrjujejo tudi centralne banke. 
Najbolj neposredno izjavo sem dobil v priročniku ECB (2010, 5), namenjeno učencem, kjer 
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inflacijo definirajo z »zvišanjem splošne ravni cen. Povedano preprosto – do inflacije pride 
takrat, ko obstaja preveč denarja za premalo dobrin.« V istem priročniku, ki pa je razširjen in 
namenjen učiteljem, pa je učinek obrazložen bolj podrobno (ECB 2011a, 44): 

Temeljni razlog za inflacijski proces na dolgi rok je trajna rast ponudbe denarja oz. trajno 
ekspanzivna denarna politika. Na dolgi rok so ukrepi denarne politike tisti, ki določajo, ali 
inflacija raste ali pa je vzdrževana na nizki ravni. Z drugimi besedami, centralna banka, ki 
uravnava ponudbo denarja in kratkoročne obrestne mere, je v končni fazi tisti dejavnik, ki 
nadzoruje stopnjo inflacije na dolgi rok. 

Inflacijo je tako mogoče razumeti kot skriti davek na gotovino. Če ljudje namreč hranijo 
gotovino, se njihov realni denarni saldo in s tem realno finančno premoženje zmanjša vsakič, 
ko se raven cen zviša – osebe z gotovino na dolgi rok tako izgubljajo kupno moč (ECB 2011a, 
30). 

Centralne banke si seveda želijo dolgoročno in stabilno rast cene. Poglavitni cilj Evrosistema 
ja prav ohranjati stabilnost cen, zato je ECB jasno usmerjena k temu cilju – srednjeročno naj 
bi bila inflacija manj kot 2 %, toda vedno blizu te meje. Vendar pa bo tako stabilnost vedno 
težje vzdrževati, še posebej v današnjih, kriznih časih. Centralne banke so prisiljene reševati 
prezadolžena gospodarstva in spodbujati porabo, pri tem pa vnašajo vedno več denarja v 
sistem, ki lahko povzroči zgolj dodatno višanje inflacije. 

Centralne banke naj bi denarno maso uravnavale zgolj z rastjo bruto domačega proizvoda (po 
tekočih cenah) in ne več kot toliko. Če denarna masa zaostaja za rastjo BDP, deluje 
restriktivno, kar pomeni, da zavira rast proizvodnje in tržno realizacijo, če pa prehiteva, pa 
deluje inflacijsko, kar tudi opažamo v vsakdanjem življenju (Žižmond idr. 2005, 228). 

Kot smo že omenjali v poglavju o delovanju centralnih bank, lahko te na kratki rok vplivajo 
na realna gospodarska gibanja. S spremembo obrestni mer namreč vpliva na nakupne ali 
varčevalne odločitve gospodinjstev in podjetij. Če se spomnimo, nižja je obrestna mera, večje 
bo povpraševanje po posojilih v gospodarstvu. Na dolgi rok pa spremembe v ponudbi denarja 
vplivajo na splošno raven cen ter povzročajo inflacijo. Inflacija je tako v osnovi denarni pojav 
in je, kot so pokazale številne empirične raziskave, povezana s hitro rastjo denarnih 
agregatov. Medtem ko lahko nihanje povpraševanja, tehnološki razvoj ipd. vplivajo na 
gibanje cen na kratek rok, pa rast denarnih agregatov vpliva na cene na dolgi rok (ECB 2011a, 
35). 

Razmerje med rastjo inflacije in rastjo denarnega agregata je po nekaterih študijah skoraj 1. 
Müller (2007, 77) omenja dve študiji, in sicer empirično študijo McCandlessa in Weberja, 
katera zavzema 110 držav v obdobju 1960–1990, in novejšo USA Wealth Managementa, ki 
zavzema 119 držav v obdobju od 1993 in 2000. Obe študiji sta pokazali, da se je ob zvečanju 
denarnega agregata (za npr. 10 %), povečala za toliko tudi realna inflacija. Na naslednjih 
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straneh bi rad predstavil zbrane podatke študije McCandlessa in Weberja ter grafični prikaz 
rasti agregatov in inflacije zadnjih 100 let v ZDA. 

 

Slika 12: Povprečna medletna stopnja rasti denarnega agregata M2 in cen življenjskih 
potrebščin med leti 1960 in 1990 v 110 državah 

Vir: McCandless in Weber 2005, 13. 

Vsaka točka na grafu predstavlja povprečno rast denarnega agregata v povezavi s povprečno 
rastjo inflacije neke določene države. Črta s kotom 45 stopinj kaže, kje bi bile točke, če bi 
obstajala popolna korelacijska zveza med cenami in denarjem in pri kateri bi 1-odstotna rast 
denarnega agregata predstavljala 1-odstotno rast inflacije. Graf prikazuje pozitivno (skoraj 
enako) korelacijo med obema spremenljivkama. Raziskava, ki nam jo ponujata McCandles in 
Weber (2005, 3) kaže pozitivno korelacijo vseh treh definicij denarnih agregatov, pri čemer 
ožje opredeljen denar (M0) kaže nižjo korelacijo (0,925), širše opredeljen (M1 in M2) pa 
bistveno višjo (0,958 oz. 0,950). 
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Slika 13: Letna sprememba rasti M2, M3 in inflacije – 10-letno povprečje od 1908 do 
2011 v ZDA 

Vir: St. Luis Fed 2011a, Multpl.com 2011, Now and Futures 2011. 

Graf 10 prikazuje 10-letno povprečje rasti denarnih agregatov M2 in M3 ter inflacije od leta 
1908 (malo pred nastankom FED) do leta 2011 v ZDA. Kot je razvidno, se krivulji denarja 
(svetli, M2 in M3) ne prekrivata s krivuljo inflacije (temna), kar nam pove, da korelacija med 
obema ni blizu 1, kot bi pričakovali po študiji McCandlessa in Weberja (2005). Sprememba 
rasti indeksa cen je občutno manjša kot sprememba rasti denarja, vendar kljub temu očitna – 
večje količine denarja v obtoku so prinesle višjo inflacijo in obratno. Pri tem je potrebno 
poudariti, da inflacija ne sledi vedno rasti denarja, temveč je odvisna tudi od rasti BDP-ja. 
Pomnimo, da je inflacija pojav, do katerega pride, ko je v obtoku preveč denarja in presega 
rast dobrin, in prav v tem pojavu je moč iskati vzroke nižje inflacije – ZDA so skozi stoletje 
proizvedle dovolj dobrin, da so s tem pokrile del inflacije. 

Odstopanja na grafu so vidna le po letu 1996, kjer indeksi cen padajo, kljub temu da denarni 
agregati strmo rastejo. Določeni teoretiki to razlagajo s statističnimi manipulacijami (Müller 
2007, 74–76; Shadow Government Statistics 2004), kot so hedonske prilagoditve v ZDA ali 
pa harmonizirani indeksi v EU, kjer porast cen (predvsem tehničnih izdelkov) vrednotijo 
občutno manj zaradi tehnološkega napredka. Poleg tega se, kot smo že videli, vedno več 
denarja steka tudi na borze in zato ne vplivajo na porast indeksov cen (Deutsch 2007, 200). 
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6 KRIZE KAPITALIZMA 

6.1 Teorije ciklov in valov 

Gospodarska aktivnost se s časom spreminja – včasih raste, včasih pada – v razmeroma rednih 
časovnih razmikih in ker take spremembe vplivajo na več sektorjev v gospodarstvu, govorimo 
o poslovnih ciklih (Žižmond idr. 2005, 165). Poslovni ali ekonomski cikel je po definiciji 
gibanje gospodarske aktivnosti med obdobjem rasti (ekspanzija) in obdobjem stagnacije 
(recesija). Monetarna politika centralnih bank mora biti prilagojena tako, da v različnih 
obdobjih ekonomskega cikla omogoča optimalno gospodarsko rast in ne povzroča inflacije.   

Kakšni so razlogi nastanka poslovnih ciklov? Razlage lahko poiščemo med zunanjimi ali pa 
med notranjimi dejavniki nastanka poslovnih ciklov. Med pomembnejše zunanje dejavnike 
štejejo vojne, revolucije in volitve (teorije političnih poslovnih ciklov pripisujejo vzroke 
politikom, ki izvajajo ekonomsko politiko z namenom zmage na volitvah) ali nova odkritja na 
znanstvenem in geografskem področju, demografske spremembe ipd. Tudi tehnološke 
inovacije (inovacijska teorija) lahko ustvarijo nov gospodarski zagon – po Kondratijevu14 
niha tak cikel med 50 in 60 leti – med osnovnimi inovacijami v trenutnem ciklu pa so bile 
elektronika, računalniki, informacijske tehnologije in internet. 

 

Slika 14: Konjukturni ciklus in njegovo gibanje 

Teorija Howa in Straussa15 spada med teorije, ki kot razlago nastanka ciklov zagovarjajo 
notranje dejavnike in iščejo spremembe znotraj ekonomskih sistemov, kjer v enakomernih 

                                                
14 Nikolaju Kondratijevu je Stalin naložil nalogo, naj znanstveno dokaže, da bo kapitalizem propadel 
in komunizem zmagal. Namesto tega je odkril zakonitosti po njem imenovanega ekonomskega 
ciklusa. 
15 Raziskovalca William Strauss in Neil How sta gospodarski cikel na podlagi analiz na ZDA razdelila 
na časovno obdobje 80 let – v ponavljajočih se ciklusih štirih generacij (vsako po 20 let) (Müller, 
2007, 195). Po Straussu in Howu smo trenutno četrta generacija in smo v krizi. Po končani depresiji in 
drugi svetovni vojni leta 1945 je namreč sledilo 60-letno obdobje povečanja gospodarske aktivnosti 
oz. ekspanzija, ki je dosegla svoj vrh leta 2007 in po napovedih avtorjev (Müller 2007, 196), nas pred 
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časovnih intervalih vsaki ekspanziji sledi recesija in obratno. Prav recesija naj bi po teh 
teorijah ustvarila nove pogoje za naslednjo ekspanzijo. Po točki obrata, ko je doseženo dno, se 
začne večati BDP, kar pospeši investiranje, to pa nadaljnjo pospešitev rasti BDP-ja. Proces se 
nadaljuje, vse dokler ni dosežena maksimalna kapaciteta gospodarstva, kjer se rast upočasni. 
Počasnejša rast zmanjša investiranje in posledično zmanjševanje BDP-ja, kar predstavlja 
recesijo. Proces se po doseženem vrhu ponovi v nasprotni smeri in tako poteka v nedogled. 

Med pomembnejšimi teorijami sodi tudi monetarna teorija, kjer poslovne cikle povzročajo 
spremembe v količini denarja in posojilih. Ekspanzijo ali recesijo lahko povzroči tudi 
centralna banka z bolj ali manj restriktivno denarno politiko ali spremembami v obrestnih 
merah. Če inovacije povzročajo naravno ekspanzijo gospodarstva, lahko monetarna politika 
povzroči umetno – in kot bomo videli v nadaljevanju, se je to tudi zgodilo. 

6.2 Gospodarstvo v 21. stoletju 

Leta 2000 se je razpočil visoko tehnološki balon, 11. septembra 2001, po terorističnih napadih 
na World Trade Center, pa je bila Amerika v šoku. V želji, da gospodarstvo ne bi zašlo v 
recesijo in z namenom pomaganja ameriški zunanji politiki vojne proti terorizmu, je ameriška 
centralna banka FED drastično znižala ključno obrestno mero, po kateri si banke lahko 
izposojajo denar pri centralni banki in se na grožnje odzvala z ekspanzivno denarno politiko. 
Od srede leta 2000 pa do srede 2003 se je obrestna mera znižala s 6,5 % na zgolj 1 %, 
znižanjem pa so sledile tudi centralne banke drugod po svetu.  

 

Slika 15: Gibanje obrestnih mer FED in ECB med leti 1999 in 2011 

Vir: St. Luis Fed 2011b, ECB 2011č. 

                                                                                                                                                   
ponovnim vzponom čaka 20-letno obdobje zniževanja gospodarske rasti oz. recesija, ki se bo končala 
leta 2025. 
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Ameriške banke so naenkrat imele zelo veliko denarja, ki ga niso želele držati v rokah, zato so 
ga začele namenjati hipotekarnim kreditom. Do takega odobravanja kreditov je prišlo tudi 
zaradi ameriške stanovanjske politike, ki je želela, da do stanovanja pridejo tudi tisti z nizkimi 
dohodki in posredno (preko paradržavnih institucij) vplivala na znižanje pogojev, pod 
katerimi se tej krediti dajejo. Nizke obrestne mere in politika ZDA so spodbudile gradnjo in 
nakup nepremičnin, ki so pridobivale na vrednosti, ne samo v ZDA, tudi drugod po svetu. 
Naenkrat si je vsakdo lahko privoščil nakup hiše, tudi posamezniki, ki niso bili kreditno 
sposobni, saj so jim nizke obrestne mere pomenile nizke mesečne obveznosti. Poleg tega je 
taka obrestna mera povečala dotok tujega kapitala in je spodbujala potrošnjo in vlaganje v 
vrednostne papirje hipotekarnih posojil, ki so veljali za gonilo gospodarske rasti. S tem pa so 
se »okužene« naložbe razširile tudi drugod po svetu. Številni so nepremičnine kupovali tudi 
špekulativno z namenom prodaje v kasnejšem obdobju, saj so pričakovali neprekinjeno rast, 
ki bi jim omogočala odplačevanje kredita. Vsi ti vplivi so povzročili napihovanje balona na 
trgu nepremičnin in ko je FED začela zviševati obrestno mero, številni kreditojemalci niso bili 
več zmožni odplačevati svojih obveznosti. Trend se je obrnil in marsikateri ameriški 
kreditojemalec je bil v težavah. Povpraševanje se je ohlajalo in številne banke so zasežene 
nepremičnine začele prodajati, kar je privedlo do prvih padcev v vrednost na trgu in s tem 
začetek globalne finančne krize leta 2008, največje po letu 1929 (Krulc 2009, 4–5). 

Nekateri komentatorji omenjajo tudi spremembo kapitalskih rezerv (ang. net capital rule), ki 
jo je odobrila Busheva administracija leta 2004 in je omogočala petim največjim 
investicijskim bankam v ZDA (Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill 
Lynch in Morgan Stanley), da občutno povečajo vzvod. To pomeni, da so lahko imele občutno 
večje razmerje med celostnimi sredstvi (dolgom) in lastniškim kapitalom. Za investicijske 
banke je značilno, da imajo velik finančni vzvod, saj poslujejo z vrednostnimi papirji, od 
takrat pa je bil le-ta še večji. Razmerje med dolgom in kapitalom se je povečalo na 30 do 40 
proti 1 ali več, kar pomeni, da so z npr. milijonom kapitala banke lahko upravljale s 30 
milijoni ali več v vrednostnih papirjih. Táko visoko vzvodno razmerje sproža stalno 
nevarnost, da že minimalne spremembe v cenah naložbam izničijo veliko kapitala in s tem 
finančno ustanovo spravijo v likvidnostne težave. 

Zaradi finančnega hazardiranja, ki so se ga šle banke na Wall Streetu in tako same z velikimi 
vzvodi napihovale trge vrednosti nepremičnin ter vrednostnih papirjev in iz tega kovale 
dobičke, je na koncu počilo. Vrednostni papirji, ki so jih same držale in prodajale 
investitorjem po svetu, so bili zaradi padajočih vrednosti hiš naenkrat ničvredni. Take 
vrednostne papirje je imelo ogromno bank, posojilnih institucij, zavarovalnic, skladov ter 
drugih igralcev na kapitalskem trgu. Da ne bi banke propadle zaradi  likvidnostnih težav, so 
začele iskati potrebni denar na kreditnem trgu, kjer pa ga, zaradi pomanjkanja zaupanja, 
noben ni želel posojati. Da celotni bančni sistem ne bi propadel, so morale dodatno likvidnost 
bankam nuditi centralne banke, bančne izgube pa so bile primorane poplačati države (Krulc 
2009, 4). Od petih največjih investicijskih bank sta krizo preživeli le dve, ena je propadla, dve 
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pa sta pokupili drugi banki. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je obseg 
izgub bančnega sektorja od leta 2007 do 2010 ocenjen na 2.210 milijard USD, od tega v 
Ameriki 878 milijard, v Evropi pa 1.061 milijard USD (IMF 2010b). 

Posledice globalne finančne krize pa so prizadele tudi realni sektor, saj podjetja niso bila 
možna pridobiti ustreznih posojil, kar se je odrazilo v zmanjšanju aktivnosti in z začetkom 
recesije. 

Recesija je definirana z zmanjšanjem celotnega BDP-ja za dve četrtletji zapored. Torej, 
država je v recesiji, če je rast BDP-ja v četrtletju (v primerjavi s prejšnjim) negativna dvakrat 
zapored. 

Po Žižmondu idr. (2005, 167) so najpomembnejše značilnosti recesije: 
 poraba gospodarstev se zmanjša, kar privede do povečanja zalog podjetij – slednja 

posledično zmanjšajo proizvodno aktivnost, čemur sledi odpuščanje, poveča se 
brezposelnost, 

 zaradi zmanjšanega povpraševanja se cene primarnih surovin znižajo, 
 podjetja imajo manjše dobičke, zaradi zmanjšane proizvodnje se zmanjša tudi BDP, 

zmanjša se investicijska aktivnost, kar recesijo še poglobi. 

6.3 Iz kreditne v dolžniško krizo 

Po kreditni krizi, ki je vplivala na vsa gospodarstva sveta, je nekatere države doletela tudi 
dolžniška kriza, predvsem v Evropski uniji. Do te je prišlo, ker so nekatere članice dopustile 
razvoj velikih finančnih in nepremičninskih balonov. Pomanjkanje regulacij finančnega 
sektorja in prevelika ekspanzija (predvsem v gradbenem sektorju) sta privedli do sedanjih 
težav – slednje pa so zahtevale močno finančno intervencijo s strani držav. Dolžnika kriza je 
dobila ime prav iz dolga in s slednjim se države tudi spopadajo. Kot smo videli v nalogi, se 
dolg neprestano in potencirano veča, ob reševanju finančne krize, kjer so države reševale 
svoje bančni sektor pred propadom, pa se je dolg še povečal.  

Preglednica 2: Vladni dolgovi (v % BDP) pred in po krizi 

Država Leto 2007 Leto 2011* Država Leto 2007 Leto 2011* 

Japonska 187,6 229,1 Portugalska 65,3 90,5 
Grčija 105,1 152,3 Francija 63,8 87,6 
Italija 103,6 120,2 Nemčija 64,9 80,1 
Irska 25,0 114,0 Španija 36,1 63,9 
ZDA 62,1 99,5 Slovenija 23,4 42,3 

 * napoved 

Vir: IMF 2011. 
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Neodgovorno fiskalno ravnanje nekaterih držav, ki so odobrile prevelike garancije bančnemu 
sektorju (npr. Irska, Španija, ZDA) po začetku krize oz. neodgovornost še pred krizo (Grčija) 
glede na proračunske zmožnosti, je torej privedlo do krize dolgov oz. dolžniške krize. 

V Evropi so v slabem stanju Grčija, Španija, Italija, Irska in Portugalska (t. i. države PIIGS). 
Grčija s svojim velikanskim dolgom že prejema finančno pomoč s strani EU, prav tako bosta 
to dobivali Irska in Portugalska. Bankrot ene od teh držav bi verjetno ogrozil obstoj evra, zato 
se Evropska skupnost z vsemi močmi bori proti temu. V ta namen je bil ustanovljen 
mehanizem za stabilnost evra EFSF, ki je vreden 440 milijard evrov (po novem naj bi bil 780 
milijard) in s katerim naj bi v prihodnje odpravljali težave s financiranjem javnega dolga. 
Vendar je tak reševalni paket občutno premajhen, v kolikor bi v težave zašli še Španija ali 
Italija, čigar obveznice že kupuje ECB in jima tako dodaja likvidnost. 

Večji kot je dolg, manjša je sposobnost odplačevanja in v kolikor bi katera od zgoraj naštetih 
držav (glej preglednico 2) prišla do meje, kjer tega ne bi mogla več odplačevati in naznanila 
bankrot, bi to pomenilo ponovne pretrese na finančnih trgih in morebitni začetek nove krize. 
Tega se zavedajo tudi centralne banke po svetu, ki bodo naredile vse, da do tega ne bi prišlo. 

 

Slika 16: Povprečje vladnega dolga (v % BDP) Evropske unije 

Vir: ECB 2011b. 

6.4 Delovanje centralnih bank med krizo 

Najbolj opazna uporaba instrumentov ekonomske politike je v času gospodarske krize, takrat 
je namreč potrebno ukrepati hitro in odločno, da se kriza ne poglobi. V času po krizi pa je 
potrebno sprejeti določene ukrepe, ki bi dolgoročno spodbujali gospodarstvo in preprečevali 
ponovne izbruhe. Izbruhnila je v Združenih državah Amerike in se zaradi globalnosti 
današnjega gospodarstva razširila po vsem svetu. Centralne banke so morale ukrepati 
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odločno: ker niso želele, da zapade svetovno gospodarstvo v deflacijsko spiralo, so med leti 
2007 in 2008 zmanjšale obrestno mero s 5,25 % na 2 %, z začetkom 2009 pa na variabilno 
obrestno mero med 0 in 0,25 %.16 S tem so zmanjšale splošno raven obrestnih mer in želele 
spodbuditi pretok denarja, slednji je tako postal izjemno poceni in začel spodbujati obseg 
investicij in pospeši gospodarstvo.  

Obrestna mera je le eden od instrumentov centralnih bank, vendar pa ta ni bil dovolj, pojavila 
se je potreba po dodatnem ukrepanju centralnih bank in s tem po razvoju novih mehanizmov. 
Ti so v zadnji finančni krizi prispevali predvsem k zagotavljanju nujno potrebne likvidnosti 
sistema. V EU so bili ti instrumenti namenjeni likvidnosti bančnega sistema, v ZDA pa 
finančnih trgov. ECB je tako začela zagotavljati neomejeno likvidnost prek avkcij, razširila je 
seznam upravičenih sredstev, ki jih prejema kot ustrezno zavarovanje, podaljšala je zapadlost 
dolgoročnih operacij refinanciranja, uvedla Swap izmenjave z drugimi centralnimi bankami in 
začela kupovati krite obveznice. Nove instrumente FED-a pa lahko razdelimo na tiste, ki 
ciljajo na zagotavljanje likvidnosti komercialnim bankam, investicijskim bankam, drugim 
udeležencem na finančnih trgih in zagotavljanje likvidnosti v mednarodnem finančnem okolju 
(Krulc 2009, 22–23). 

Operacij refinanciranja bank in zagotavljanja likvidnosti je bilo v zadnjih letih veliko. Med 
rekordnimi injekcijami je bila za 442 milijonov EUR, ki jo je ECB posodila bankam junija 
2009 in za katero je povpraševalo več kot 1100 evropskih bank in finančnih institucij. Bilanca 
stanja Evrosistema se je v času kriz občutno povečala in kaže povečanje s 1.195 milijard EUR 
avgusta 2007 na preko 2.000 milijard EUR v juliju 2011 (ECB 2011d, S6), kar nam pove, da 
je bilo za nakupe obveznic, financiranja bank ter drugih mehanizmov namenjenega preko 900 
milijard EUR svežega kapitala. 

Na spletni strani CNNMoney17 sem našel t. i. »bailout tracker« (zgodovina reševalnih akcij), 
kjer lahko pregledamo vse programe reševanja ekonomije s strani FED in ameriške vlade. 
Skupni obljubljen reševalni paket obeh strani zavzema neverjetnih 11.000 milijard USD od 
tega je bilo 3.000 milijard že vloženih. Med večjimi omenimo TARP program posojil, 
namenjen zagotavljanju likvidnosti gospodarstva (700 milijard USD), nakup slabih 
vrednostnih papirjev, zavarovanih s hipoteko (1.250 milijard USD), program TALF, 
namenjen financiranju udeležencev na trgu (1.000 milijard USD), TAF zagotavljanje 
likvidnosti bankam (500 milijard USD) idr. (CNNMoney 2011). Bilanca stanja FED-a se je 
od avgusta 2007 do danes povečala iz 903 milijard USD na 2897 milijard, tj. za skoraj 2000 
milijard USD (Federal Reserve System 2011). 

                                                
16 Medtem ko je ECB v začetku letošnjega leta v želji po omejevanju prihodnje inflacije že začela 
zviševati obrestne mere (trenutno znaša ta 0,75 odstotkov), pa je FED sporočila, da bo z nizkimi 
obrestmi merami vztrajala še vsaj dve leti, torej do leta 2013. 
17 Http://money.cnn.com/news/storysupplement/economy/bailouttracker/ 
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Napetost na medbančnem trgu se je ohranjala tudi z operacijami na odprtem trgu, kjer sta tako 
ECB kot FED s kupovanjem državnih vrednostnih papirjev vnašala svež kapital na trge in tudi 
»servisirala« prezadolžene države: FED s 600 milijardami USD, ECB pa s preko 100 
milijardami EUR. 

Države so sprejele tudi številne stimulativne pakete (v ZDA z Economic Stimulus Act of 2008, 
American Recovery and Reinvestment Act in drugimi v vrednosti preko 1.000 milijard 
dolarjev), s katerimi so želele spodbuditi potrošnjo in ob tem podržavile številne banke ter jim 
tako poskušale vrniti izgubljeni ugled. Danes, ko je kriza že mimo, poskušajo države 
reformirati gospodarstvo, da bi ohranjale konjunkturo (višanje davkov, podaljševanje delovne 
dobe, sprememba dela), poleg tega sprejemajo številne varčevalne ukrepe in se po potrebi 
dodatno zadolžujejo, da bi stabilizirale gospodarstvo in da se to v prihodnje ne bi ponovilo. 
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7 SKLEP 

Zgodovina nas uči, da je ljudstvo, kar se tiče denarja in njegovega izdajanja, vedno v nekakšni 
slepi ulici, da so vlagatelji in državljani na koncu vedno zavedeni in opeharjeni. Pogosto je 
bila država zaradi naraščajočih stroškov ali vojne, ki jo je financirala, prisiljena k temu, da 
ljudstvo oropa svojih prihrankov. To se je začelo že v antičnem Rimu, kjer so kovancem 
dodajali baker in jim zmanjševali težo, nadaljevalo z začetkom prvih bank, kjer so bančniki v 
želji po večjem dobičku dajali v obtok več potrdil, kot je bilo samega zlata, in zaključilo s 
centralnimi bankami, ki vodijo monetarni sistem dandanes. Privilegij izdajanja denarja je 
imela vedno manjšina in ta je bila vselej v skušnjavi, da bi goljufala ljudi, da bi dala nekaj več 
v lastni žep. 

Z razvojem centralnega bančništva je mehanizem postal veliko bolj prefinjen, dobesedno skrit 
pred očem, vendar je njegov namen, kot vsa stoletja pred tem, isti. Danes ni kovancev, 
katerim bi lahko dodajali baker, obstaja pa inflacija, ki jemlje kupno moč. Ljudje, ki varčujejo 
za starost, si naposled s svojimi prihranki lahko privoščijo vedo manj, njihove dobrine pa si 
postopoma prilaščajo banke in država. Zavestno se lahko vprašamo, kako to, da smo (kljub 
vsemu bogastvu, produktivnosti in inovacijam) skoraj vsi, od posameznika, prek 
gospodarskih družb in predvsem držav v tako velikem dolgu. Kje se je zalomilo? In kako to, 
da smo ljudje, ki proizvedemo vso resnično vrednost na svetu lahko sploh v dolgovih do ljudi, 
ki posojajo denar, ki vrednost zgolj predstavlja? 

Začetki denarja segajo nekaj tisočletij nazaj, kjer je sprva nastal za izmenjavo – bil je 
blagovni denar, ki s sabo ni nosil dolga ali obresti. Z začetkom centralnega bančništva pa je 
postajalo razlikovanje med naturalnim denarjem in kreditnim vse bolj bledo. Običajno se je 
kredit pojavil za krajši čas in nato izginil, Bank of England pa je v partnerstvu z vlado 
ustoličila »večni« kreditni denar in tako razvila osnovni model denarne nadvlade. Država in 
banke pri tem sodelujejo in si delijo plen. Banke financirajo državo (stroški, vojne) tako, da ji 
posojajo fiduciarni denar, država pa bankam daje monopol za proizvodnjo takega denarja. 

Če kreditni denar nikoli ne izgine in se, nasprotno, vleče skozi stoletja ter ga nikoli ne 
poplačamo, s sabo vleče vse svoje obresti, kot se to dogaja z državnimi dolgovi in vodi v 
denarno past. Z logiko bi se moral kreditni denar ustvariti in izničiti tako, da se ustvari 
protistoritev ali se terjatev odpiše, ker dolžnik umre ali bankrotira. Centralna banka pa lahko 
ohranja ogromne dolgove za razliko od običajnih oseb skozi stoletja, saj njen dolžnik, država, 
ne more umreti. Brez teh centralna banka ne more preživeti, saj brez dolgov enostavno ni 
denarja. Da bi ohranila vse dolgove, lahko ustvari le vedno več denarja in s tem sprejema 
vedno več obljub. Teh ni težko dati, vprašanje pa je, kdo jih bo poplačal. Ne nazadnje lahko 
dolgove poravnajo samo ljudje – mi ali naši nasledniki. 
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Svetovna banka je leta 1986 ocenila, da so denarne transakcije na svetovni ravni od 15- do 20-
krat večje, kot je to potrebno za financiranje svetovne trgovine. Od tega je minilo že precej 
časa, naš sistem pa vedno bolj raste in zahteva vedno več. 

V središču problema so obresti – kot smo videli, je izposoja kreditov povezana z umetno 
ustvarjenim pomanjkanjem, ki ga je treba nadomestiti z novimi in vedno večjimi krediti, ki 
služijo zgolj kot piramidni sistem. (Centralne) banke ustvarijo zgolj količino denarja, ki je 
enaka glavnici, ne ustvarjajo pa denarja, ki bi pokril obresti. Preprosto nemogoče je, da bi 
lahko vsi odplačali glavnice in obresti, saj denar za obresti ne obstaja in tako ostajamo v 
večnem dolgu do bank.  

Obresti, ki jih mora vsaka država posebej poplačati, odtegujejo sadove gospodarske rasti in jih 
koncentrirajo pri centralnih in poslovnih bankah (lastnikih kapitala), ki zato postajajo vedno 
bogatejše. Če državni dolgovi in obresti na te dolgove potencialno rastejo, se k lastnikom 
kapitala pretaka vedno več denarja, večina, ki dela za plačo, pa zgolj odplačuje obresti (preko 
inflacije ali neposrednih davkov) in ima zato manj denarja, ki bi ga lahko porabila oz. je ta 
manj vreden. Alan Greenspan, nekdanji predsednik FED, je v eseju o zlatu in gospodarski 
svobodi (1966) enostavno rekel: »Državni dolgovi so samo druga beseda za skrivno 
konfiskacijo premoženja.« Materialno obilje je ustvarjeno globalno, a ga gospodarska rast, ki 
temelji na dolgu, prebivalstvu sproti odvzema. Obilja ni, saj so si ga preko obresti prisvojili 
bančniki (Radej 2009, 3). Kot je svečenik Kratij s svojim načrtom podreditve sveta na začetku 
omenjal: »Imajo se za svobodne, a bistvo pa se ni spremenilo: enako kot prej vlačijo 
kamenje.« Ljudje še vedno delajo zgolj za posvečene. Bančnikom je to z uvedbo fiduciarnega 
denarjem v praksi uspelo. 

Za vzdrževanje trenutnega sistema mora biti število bankrotov nizko, dolg se mora neprestano 
večati in s tem zadovoljiti potrebe trga po denarju za poplačilo preteklih dolgov. To pomeni 
vedno večji dolg in vedno več obresti, ki jih bo potrebno plačati, kar vodi v stalno naraščajoče 
zadolževanje. Le časovna razlika med nastankom denarja in odplačilom tega lahko obdrži 
celotni sistem na nogah, da ne propade. Edina možnost odlaganja bankrota je tiskanje vedno 
več denarja brez kritja, vendar je taka rešitev zgolj kratkoročna, saj problema ne rešuje ter ga 
zgolj prelaga na kasnejši čas. Obrestne obresti zmeraj rastejo potencialno in posledično 
morajo dolgovi enkrat postati tako veliki in nevzdržni, da se sistem zamaje – morda smo prišli 
do te točke. 

Zdi se, da kapitalizma v zadnjih desetletjih k vedno večji rasti ne žene želja po dobičku ali 
bogastvu, zdi se, da ga vedno bolj žene strah pred propadom zaradi bankrotov. Tako misel oz. 
pritisk dolgov imenuje Paul C. Martin debitizem – slednji sili vsa podjetja na svetu, da 
bogatijo na škodo drugih – tudi planeta (Deutsch 2007, 180). Vseprisotno onesnaževanje, 
krčenje gozdov in izumiranje živalskih vrst so dejstva, ki govorijo sama zase. Dolgovi 
vnašajo v kapitalizem boj brez milosti, boj, ki nima konca. Gospodarska rast z dvema 
odstotkoma letno se zdi enakomerna rast, vendar letošnja dva odstotka predstavljata več 
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dobrin in storitev kot lanska dva, saj gre za nove in večje količine. Namesto ravne črte je 
krivulja rasti v resnici eksponentna in narašča vedno hitreje. Sistem, ki temelji na dolgovih, tj. 
denarju brez kritja, vodi v prisilno in neprestano rast, v porabo vedno večjih surovin in 
energije, uničevanje okolja ter celo vojne. V tisočletjih je pod zlatim standardom 
gospodarstvo raslo enakomerno, pod papirnatim pa je taka rast prisilno eksponentna in vodi k 
»uničevalnem kapitalizmu«, kot to definira Naomi Klein (2010), avtorica svetovne uspešnice 
Doktrina šoka. 

Rešitvi problema ni videti konca. Dolg, ki je bil sprva namenjen podjetjem za financiranje 
rasti, je tudi sam postal blago, posojilna industrija pa je prevladala nad večino gospodarskih 
vej (Radej 2009, 1). Danes se večina denarja tako usmerja v globalne finance, dobički 
proizvodnje, npr. avtomobilske ali prehrambne industrije, se vse težje vračajo nazaj v 
proizvodnjo – v želji po višjih zaslužkih se namreč usmerjajo na trge vrednostnih papirjev, 
kjer pa služijo le samim sebi in ne ustvarjajo realne vrednosti. Današnja ocena je, da sta samo 
še dva odstotka svetovnih transakcij povezana z realnim sektorjem in z resničnimi 
transakcijami (kot so trgovina, vlaganje v proizvodnjo, turizem ipd.), ostalih 98 odstotkov pa 
je zgolj špekulativnih (Radej 2009, 2). 

Posojilna industrija pa je zaradi napihovanja in hazardiranja postavila sebe in svet v krizo. 
Centralne banke poskušajo z milijardami dolarjev spodbuditi gospodarstvo in ga rešiti, vendar 
pa »virtualnega« trga vrednostnih papirjev, tako kot pred krizo, tudi danes noben ne 
nadzoruje. Na teh trgih se denar še vedno prosto pretaka brez stika z realnim gospodarstvom. 
To so olajšale tudi banke same, ki so svet preplavile z likvidnostjo in tako omogočile 
nadaljnje napihovanje čedalje novih balonov. 

»Povsem mogoče je, da so pred nami leta ničelne ali zelo nizke gospodarske rasti, s čimer se 
sodobna družba, obsedena z nenehno rastjo, težko sprijazni,« ugotavlja Urša Marn, 
publicistka, in dodaja: »Skrajni čas je, da se evropski in ameriški politiki nehajo pretvarjati in 
se soočijo z realnostjo: ta pa je, da tako kot doslej preprosto ne bo več mogoče živeti. Da rast, 
ki je temeljila pretežno na zadolževanju, pač ne more iti v neskončnost.« (Marn 2011, 19). 
Polom na finančnih trgih je bila tako zgolj uskladitev z realnim stanjem. Pri tem pa se hudo 
zaplete za centralne bančnike, ki jim je gospodarska rast in poplačilo obresti nuja za ohranitev 
trenutnega stanja. 

In rešitev? Kenneth Rogoff, nekdanji glavni ekonomist Mednarodnega denarnega sklada 
(IMF) in harvardski profesor, meni, da ne bo pravega gospodarskega okrevanja, vse dokler ne 
bo zadolževanje rešeno s prenašanjem bogastva od upnikov k dolžnikom. To se bo dogajalo 
zgolj z bankroti ali inflacijo. Za velike države, ki tiskajo svoj denar, ki ga nato zamenjujejo za 
blago in storitve, je eden od izhodov iz tega položaja tako v hitrejšem in obilnejšem tiskanju 
denarja (Marn 2011, 19). 
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Obresti bi bilo potrebno nadomestiti s kakšnim drugim mehanizmom, ki bi spodbujal kroženje 
denarja. Kljub rasti finančnega kapitala večina prebivalstva te nagrade ne prejema, preko vse 
višjih cen plačuje zgolj stroške obresti. Radej (2009, 3) citira Margrit Kennedy, nemško 
aktivistko s področja alternativnih denarnih sistemov, ki navede naslednjo šokantno oceno: 
»Vsesplošno prepričanje je, da plačujemo obresti le, če si denar sposodimo, in da si, če 
nočemo plačevati obresti, denarja pač ne sposojamo. V resnici pa so obresti vključene v vsako 
ceno, ki jo plačamo. Obresti na kapital v povprečju dodajo 30–50 % na cene našega blaga in 
storitev. Če bi odpravili obresti in jih nadomestili z nekim drugim mehanizmom, ki bi 
vzpodbujal kroženje denarja, bi nas večina postala bodisi dvakrat premožnejša ali pa bi za 
ohranitev enakega življenjskega standarda morali delati le pol toliko, kot delamo zdaj.« 

Številni avtorji (Deutsch 2007, Müller 2007) predlagajo vrnitev k zlatemu standardu, ki so ga 
ukinili leta 1971 in uvedli denar brez kritja. Ta je obstajal več tisočletij in omogočal 
uravnoteženo rast celotnega sveta, ne more se ga poljubno množiti, poleg tega pa ohranja 
kupno moč. Danes se vse več ljudi obrača k zlatu, saj v njem vidijo zaščito pred inflacijo – 
bolj kot se finančni trgi majejo, bolj pridobiva zlato na vrednosti. Alternative trenutnemu 
monetarnem sistemu je prenos tega s centralizirane oblasti na najnižjo možno, do ljudi, npr. z 
izdajanjem lokalnega denarja. »Nacionalna valuta« je, kot ime pove, nacionalna, ljudska – in 
bi morala biti v teh rokah, ne pa v rokah manjšine. Skozi zgodovino nam je jasno, da je 
najbolje deloval denar, ki ga je koval trg sam, t. i. zasebni denar, in tudi sam določal njegovo 
vrednost. Mnoge lokalne skupnosti danes že ustvarjajo kriti denar ali pa celo denar iz dolga, 
vendar pa to počnejo odprto in ne zaračunavajo obresti. Tam denar spodbuja povezovanje 
skupnosti, trgovino in prinaša blaginjo. Primer takega je menjalni sistem, kjer je dolg izražen 
z urami dela. 

Denar bi brezobrestno lahko ustvarjala kar vlada sama, ki bi z njim gradila infrastrukturo, kot 
so ceste ali železnice. Denar bi bil tako kljub temu, da je ustvarjen iz dolga, ustvarjen kot 
vrednost. S tako idejo se strinja Silvio Gesell, nekdanji monetarni ekonomist, čigar misel je, 
da je denar kri gospodarstva, ki mora vedno krožiti (Deutsch 2007, 203). Po Gesellu lahko 
denar brez kritja tiska samo država, ki ga daje v obtok brez obresti. Država ima od tega korist, 
saj dobi nekaj, ne da bi opravila protistoritve. To Gesella ne moti, saj smo država vsi, kar 
pomeni, da imamo od tega koristi vsi, ne samo banke. Predlaga nov, usihajoč denar, ki bi 
samodejno izgubljal vrednost in zato nenehno kroži, kar bi preprečilo, da bi ga ljudje 
kopičili.18 

                                                
18 Zanimiv je primer avstrijskega mesteca Wörgla, ki je 1932 izpeljalo denarno reformo, saj je bila 
zaradi svetovne depresije občina na robu bankrota. Mestni svet se je zato odločil izdati 12.600 potrdil 
oz. brezobrestnih šilingov, ki so bili zavarovani z enako vsoto pravih na banki. S temi potrdili je 
občina želela spodbuditi lokalno ekonomijo in gradnjo infrastrukture, z njimi pa je bilo mogoče 
plačevati tudi dajatve. V mestu je veljalo, da mora imetnik potrdila ob koncu meseca nanj prilepiti 
znamko v protivrednosti enega odstotka, denar se je zato devalviral 12 % letno. To je povzročilo, da so 
vsi hoteli opraviti potrebne nakupe čim prej in se znebiti potrdila pred koncem meseca, ki so se nato 
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Današnji sistem denarja brez kritja je še precej nov, vendar nosi v sebi mehanizem za 
samouničenje. Denar nastaja samo z zadolževanjem in se mora nenehno obrestovati, kar 
privede do potrebe po vedno hitrejšem proizvajanju vedno večjih količin denarja brez kritja. 
Tega procesa zdaj ne moremo več ustaviti. Obstaja le še pot naraščajoče (hiper)inflacije, ki bo 
razvrednotila nevzdržne plačilne obveznosti, ki so jih prevzele države. Zdi se, da smo že prišli 
do te točke – brezposelnost je visoka, gospodarsko okrevanje je nizko, izdatki države za 
pokojnine in zdravstvo pa so iz leta v leto večji, prav tako dolgovi, razkol med revnejšimi in 
bogatimi pa je vedno večji. Rešitev se zdi v oblikovanju nove monetarne ureditve, ta pa mora 
biti brezobrestna in kar se da čim bolj krita. Zdi se, da ko globalna centralizirana ureditev 
počasi propada, moramo običajni ljudje denarne zadeve preurediti sami – le ko bo ureditev 
nastala na najnižji ravni in se razširila od spodaj navzgor, bo delovala v korist vseh in bo 
hkrati družbeno prispevna. Ali kot je Henry Ford, veliki industrialec preteklega stoletja, rekel: 
»Dobro je, da ljudstvo ne pozna bančnega in monetarnega sistema, kajti če bi ga, bi se zgodila 
revolucija še pred naslednjim jutrom.« 

                                                                                                                                                   
stekala k trgovcem, slednji pa so z njim plačevali dajatve občini. V enem letu se je celotni znesek 
obrnil 416-krat (13-krat več kot uradna valuta) in opravil toliko večji obseg transakcij, stopnja 
brezposelnosti pa se je zmanjšala za četrtino. S koncem leta so se potrdila vrnila k občini, ki je s 
pobiranjem ležarine zbrala še za 1.512 šilingov taks. Naslednje leto je avstrijska centralna banka 
potrdila zaradi ogrožanja njenega monopola prepovedala (Radej 2009, 8–9). 
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