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За автора на тази книга

„Основният ресурс на съвременната иконо-
мика е глупакът. Можете да продадете всичко 
на всеки.“ 

                              Валентин Катасонов

Валентин Юриевич Катасонов е руски учен, 
преподавател, писател, публицист, професор в 
катедрата по Международни финансови въпро
си на МГИМО, доктор на икономическите науки, 
членкореспондент на Академията за икономиче
ски науки и предприемачество. 

Той е роден на 5 април, 1950 г. През 1972 г. за
вършва Икономическия факултет на Московския 
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държавен институт за международни отношения 
(МГИМО) на Министерството на външните рабо
ти на СССР. От 2001 до 2011 г. е ръководител на 
катедрата по международни финансови и кредит
ни отношения на МГИМО. От 2011 до 2018 г. като 
професор работи в катедрата по международни 
финанси на МГИМО. Автор е на много статии и де
сетки научни монографии по икономика, съавтор 
и съставител на редица учебници и книги по ико
номика и икономически науки.

През 1991 г. пише монографията си „Велика 
държава или екологична държава?“, а в периода 
19911993 г. работи като консултант на ООН  в де
партамента по международни икономически и со
циални въпроси. От 1993 до1996 г. е член на Кон
султативния съвет при президента на Европей
ската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
От 1995 до 2000 г. Валентин Юриевич е замест
никдиректор на руската програма по управление 
на инвестициите и подобряване на околната сре
да, проект на Световната банка за управление на 
околната среда. През 2011 г. професор Катасонов е 
назначен за консултант на ООН, а две години след 
това става член на ЕБВР. За активната си граждан
ска позиция и дейност в областта на икономика
та и финансите професор Катасонов е удостоен с 
престижни международни награди.

Той е доказан специалист в областта на ико
номиката на управлението на околната среда, 
международното движение на капитали, проект
ното финансиране, управлението на инвестиции
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те. Блестящ учен, преподавател и изключително 
авторитетен писателпублицист, който открито 
споделя пред пресата истини, които повечето хора 
знаят, но се страхуват да споделят дори в кръга на 
своите близки, защото за тях все още „не е прие
то да се говори открито“. От неговите изявления 
обществеността научава много неща за първи път. 
Неговите трудове „От робство в робство“; „Златна
та измама“;  „Капитализъм. Историята и идеоло
гията на „паричната цивилизация“.

Валентин Катасонов е автор на повече от 40 
книги, включително учебни помагала, високо 
оценени от редица руски и световни специалисти. 
Неговите статии се публикуват в руските и чуж
дестранни икономически издания. В своите тру
дове Валентин Юриевич изразява подкрепа към 
теорията на конспирацията и вярва, че американ
ският милиардер Бил Гейтс наистина планира да 
чипира цялото население на Земята с цел да кон
тролира съзнанието на хората чрез специално им
плантирани електронни устройства в телата им. 
Той поддържа и версията за неестествената поява 
на коронавируса и е убеден, че вирусът е създаден 
с конкретна цел. Професорът е чест гост на раз
лични интернет проекти и предавания, където е 
канен в ролята на експерт по международни фи
нанси. През 2021 г. Катасонов говори за колониал
ната икономика на Русия, което предизвика сме
сени реакции от страна на колегите му. Експер
тът по финанси е автор на публицистичния филм 
„Световна кабала“, 2014 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Според международните правни документи 
светът живее спрямо условията, наложени от кни
жните пари. Америка – това е един вид база, в коя
то се намират средствата за обезпечаване на аме
риканския долар. С вас ще си поговорим относно 
следното – че тя всъщност представлява органи
зирана престъпна групировка. Такава е Федерал
ната резервна система (Фед), такива са и институ
циите, които формално са акционери на Фед. Кои 
са тези институции? Те не са тайни.

Институциите са следните:
– банките на Уолстрийт и банките на Лондон

ското Сити. Това са основните акционери на сис
темата на Федералния резерв;

– съществуват и институции като Междуна
родния валутен фонд, който също е елемент от 
престъпната групировка;

– има централни банки, но не от първо, а от 
някакво междинно ниво, като например ЕЦБ (Ев
ропейската централна банка); 

– има още една интересна и отличаваща се ин
ституция – това е Банката за международни раз
плащания1 в Базел.

1 Банката за международни разплащания е меж
дународна банка на централни банки със седалище в 
Базел, Швейцария. Извършва международни банкови 
разчети, както и икономически и паричнокредитни из
следвания. Учредена е през 1930 г. от централните бан
ки на големите държави. – Б. пр.
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Тоест това представлява доста сложна струк
тура, но освен това тя е и йерархична и може да 
се разбере кой под кого се намира. Но разбира се, 
правилата се определят от собственика. А собстве
никът – това са акционерите на системата на Фе
дералния резерв на САЩ.

По времето на създаването на Фед тези ос
новни собственици бяха известни – съществу
ваше някаква прозрачност. Това бяха Ротшилд, 
Морган и Рокфелер. Днес можем само да гадаем 
кои са те. Съдейки по някои признаци, косвени 
признаци, ако мога така да се изразя, в резултат 
на валутнофинансовата конференция в Ямайка 
през 1976 г. Рокфелер заздрави позицията си сред 
акционерите на Фед. Причината за това бе, че 
златнодоларовият стандарт замени хартиенодо
ларовия. Но това всъщност не бе хартиен, а нефто
доларов стандарт. А където са Рокфелерови – там 
е и нефтът от военнопромишления комплекс2. 
Където са Ротшилдови – там е златото. Всеки има 
своя сфера на влияние, своя сфера на интереси. 
Има роднински връзки, кръвни връзки, но има и 
чисто идеологически такива, една идейна консо
лидация.

Безусловно присъства и религиозен момент, 
който е особено силно изразен сред клана Рот

2 Изразът „военнопромишлен комплекс“ описва 
връзката между армията на дадена страна и отбранител
ната индустрия, която я подпомага, разглеждани заедно 
като собствен интерес, който влияе върху обществената 
политика. – Б. пр.
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шилд: някои от Ротшилдови са силно религиоз
ни хора, изповядващи талмудическия юдаизъм. 
В талмудическия юдаизъм са заложени всички 
основни тези на програмата на Ротшилдови, оп
ределени са основните параметри на бъдещия 
световен ред. Разбира се, може би не всички пред
ставители на този финансов елит или финансова 
олигархия изповядват талмудическия юдаизъм. 
Формално сред тях има и протестанти. Както и ка
балисти. Светът на финансите – това е свят на чис
ла. А Кабала е построена върху числа. Кабалисти
те, както знаете, произхождат от недрата на тал
мудическия юдаизъм. Това са либерали, на които 
им е тясно и задушно в рамките на този строг за
кон, състоящ се от 613 правила. Това са творчес
ки хора, които казват: „Ние искаме да разберем 
тайните на света чрез цифрите, чрез числата“. Те 
цифровизират Стария завет, особено Тората. Но в 
един момент достигат до извода, че не е достатъч
но да се разбира светът, а че светът трябва да бъде 
променен. И така се ражда съвременната финан
сова система. Тоест управление на света чрез циф
рите, чрез финансите. Това са идеологическите 
основи на съвременната финансова система.

Трябва да кажа, че лично аз виждам ясно из
разен триъгълник тук:

– Фед като частна корпорация;
– Министерството на финансите на Съедине

ните щати, което, разбира се, формално е прави
телствена организация, но работи в тясно сътруд
ничество с Федералния резерв;
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– и накрая, третата структура – това е Между
народният валутен фонд (International Monetary 
Fund), който фактически и досега е дъщерно дру
жество на Министерството на финансите на САЩ. 
Следователно да се очаква, че Международният 
валутен фонд ще вземе някакви решения, кои
то не са от полза за Съединените щати, е просто 
смешно.

* * *
Отделна тема е емисията на пари. Има 3 – 4 на

чина за емитиране на пари. 
Първият начин е кредитирането на пред

приятия от тяхната национална икономика. Това 
може да бъде директно кредитиране, което се из
ползва изключително рядко, но все пак се използ
ва. Така например в Руската империя държавната 
банка понякога предоставяла директни заеми на 
предприятия от реалния сектор на икономиката. 
Но почесто се използвали схеми чрез търговски 
банки. Това вече е техниката, а аз сега говоря за 
принципа. Ако всичко е правилно организирано, 
тогава с този метод трябва да има поне прибли
зително равенство между стоковото и паричното 
предлагане. Причини за сериозна инфлация прос
то няма: всяка рубла се емитира срещу една рубла 
от стоковото предлагане. Тоест изискването за ба
лансиране на икономиката е изпълнено.

Вторият начин е, когато централната банка 
издава заеми на правителството срещу облига
ции, срещу ценни книжа. Днес казват, че това е 
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американският модел, въпреки че той се използ
ва и в Европа, и в Япония. Когато става въпрос за 
този втори „американски“ начин, тогава, разбира 
се, всичко зависи от това доколко ефективна е бю
джетната система. Тази бюджетна система може 
да пренасочва пари към някакви социални съби
тия, които категорично не са свързани с производ
ството, а с потреблението на стоки. Или да бъде 
използвана за военни цели: тогава националното 
богатство се изяжда при военно потребление. Ако 
говорим за пари, които се насочват чрез някакви 
банки за развитие на реалната икономика и уве
личаване на предлагането на стоки, то принципно 
това е доста интересна и здравословна схема. 

Третият метод или схема – това е схемата, 
при която паричната единица влиза в обращение 
при закупуване на чуждестранна валута на ва
лутния пазар. И тук може да се говори в детайли, 
но найобщо тази схема се нарича currency board 
– валутен борд. Тя се използва в икономически 
изостаналите страни. И определено е найло
шата. Аз наричам тази схема „пребоядисване на 
зелените долари в национални цветове“. Рубла
та ни например е пребоядисана в американски 
долар. И главното последствие от това е, че този 
модел не работи за националната икономика, 
той работи преди всичко за икономиката на тези 
страни, чиито валути ние натрупваме в нашите 
международни резерви. Но ние не просто тру
паме наличната валута – някои си представят, 
че някъде в мазетата на Централната банка има 
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цели стелажи със зелена хартия. Не. Става въпрос 
или за средства по депозити на чужди банки, или 
за ценни книжа. В днешно време съотношението 
е приблизително следното: около 1/3 са депози
тите в чужди банки, 2/3 са ценните книжа. Цен
ните книжа, ако говорим за Съединените щати, 
се появяват, за да запушват дупки в бюджетния 
дефицит. Самите американци казват, че бюдже
тът има дефицит заради военните разходи. Тоест 
се оказва, че изграждайки такъв модел, ние под
държаме военния потенциал на нашия геополи
тически противник. Или още пообразно казано, 
ние всъщност купуваме въжето, с което смятат 
да ни обесят. Ето я схемата.

* * *
Финансите представляват своеобразен вир

туален свят, който се състои от вземания и за
дължения. Може би единственият актив в света 
на финансите е златото – актив, на който не про
тивостоят никакви задължения. Това е уникално. 
Всички други пари – облигации, акции, финансови 
деривати, са като медал с две страни: вземания и 
задължения. И тези цифри – безусловно – са обект 
на манипулация. Съгласни сме тази цифра да се 
удвои, онази да се намали.

– Това се нарича промяна на счетоводните 
правила.

– Това се нарича рейтингова оценка.
– Това се нарича обществено мнение.
– Това се нарича борсов индекс.
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Методи за манипулация има колкото искате, 
човек се съгласява с такива правила на играта. Чес
то ми задават въпроса: „Валентин Юриевич, а как
во ще кажете за системата на Федералния резерв? 
Тя се намира във Вашингтон!“. Аз отговарям: „Раз
берете, че по принцип самата печатна преса може 
да се намира навсякъде. Тя може да бъде дори и на 
Луната“. Америка в дадения случай изпълнява дру
га функция. Не на място, където се намира печат
ната преса. А и днес това въобще не е печатна пре
са, а компютър. Ясно е, че има и печатна преса, но 
все пак основната част от паричната маса се ражда 
в компютъра, а не излиза от печатницата. Америка 
изпълнява друга роля. Това е определена терито
рия, на която се намират средствата за обезпечава
не на зелената хартия. Една такава, бих казал, три
ада. Триада, създадена през последното столетие. 

– Единият край на тази триада, на тази дявол
ска троица – това е печатната преса на системата 
на Федералния резерв. 

– Другият край на триадата – това е зелената 
хартия. 

– А третият край – това са Съединените щати. 
САЩ са средството за осигуряване на извест

на сигурност. Някои не ме разбират: „Златото ли 
имате предвид?“. Отговарям: „Нямам предвид 
златото, имам предвид военнопромишления ком
плекс. Имам предвид самолетите, бомбардирова
чите, междуконтиненталните ракети, които:

а) осигуряват безопасността на печатната 
преса и
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б) осигуряват разпространението на зелена
та хартия по света“.

Ако някой откаже да приеме зелената хартия, 
там веднага се изпращат бомбардировачи, ракети 
и т.н. Ето в това се крие военната сила на долара. 
Светът отдавна е уморен от долари, които насил
ствено му се налагат от Америка с помощта на 
ЦРУ, Пентагона и НАТО. Вашингтон провъзгласява 
всички, които не са съгласни да приемат зелени
те хартийки, за „центрове на тероризма“ и орга
низира срещу тях военна агресия и икономически 
блокади. Неведнъж сме имали възможност да се 
убедим в това. 

В тази книга са включени и моите размисли 
за военни конфликти, които все още не са при
ключили. Но в тях прозира тайната роля на фи
нансовите интереси – и трябва да се научите да 
умеете да я виждате.




