Robert Kiyosaki říká, že kryptoměny by mohly překonat Fiat
měnu
Robert Kiyosaki, autor jedné ze špičkových osobních finančních knih všech
dob uvedl, že kryptoměny, zlato a stříbro zvítězí nad blížící se ekonomickou
krizí - kterou svět nikdy nezažil.
Autor bestselleru roku 1997 "Bohatý táta, chudý táta", Kiyosaki získal pověst
investora, podnikatele a motivačního řečníka – obhajuje podnikání a zvyšování
finanční inteligence. Nyní předpovídá, že selhání fiatové měny způsobí největší
globálních recese a že kryptoměny budou jedny z osamělých přeživších.

Falešné peníze
V rozhovoru s news.com.au dne 6. srpna 2018 Kiyosaki neskrýval své
opovržení nad Federálním rezervním systémem USA a využíváním
kvantitativního uvolňování - vytváření nové měny hromadně - což podle jeho
názoru nafoukne bublinu do epických rozměrů.
Přesto je pro 71letého obchodníka bankovnictví s částečnými rezervami stejně
nemyslitelné. V dubnovém podcastu se Sane Crypto, Kiyosaki popsal, jak
banky půjčují až desetinásobek svého čistého podílu a znehodnocují dolar.
Během rozhovoru poznamenal:
„Za každou jednu unci zlata může být sto uncí papírového zlata, a proto jsem
nikdy nedůvěřoval papíru.“
Americký dolar byl jednou vyplacen za 1,5 gramu zlata, ale prezident Nixon
ukončil tento systém v roce 1971 - vytvořením fiatové měny, která by nebyla
podporována žádným majetkem.
Podle Kiyosakiho se tato měna rovná "falešným penězům". S ohledem na
Nixonův odkaz, dále uvedl:
„Vždycky jsem byl zlatým broukem. Moje nejnovější kniha, která teprve vyjde,
se nazývá Fake. V roce 1971 Nixon vzal dolar ze zlatého standardu a americké
dolary se staly falešnými penězi.“
Zatímco Kiyosaki popisuje zlato a stříbro jako "cíl" všech zdravých investičních
politik, v dubnu uvedl, že kryptoměny jsou "nádherným nápadem", který
pravděpodobně překoná fiatovou měnu.
Během pohovoru podnikatel shrnul svůj postoj:
“Dolar je na cestě k zániku, protože zlatá, stříbrná a kryptografická měna jej
nahradí.“
Kiyosaki nemusí být v takových proroctvích sám. Nedávno švýcarská
nadnárodní banka UBS předložila zprávu, která naznačuje, že Bitcoin by mohl
překonat americký dolar, když dosáhne 213 000 dolarů za token.

