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podstawowych i niepodważalnych faktów: 
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Przykłady podobnych wypowiedzi innych ekonomistów

byłych szefów banków centralnych

 

Po drugie, historia

podważyć istotę systemu

 

W 1968 r. człowiek imieniem

pewien bank starał się eksmitować go z 

hipotecznego. Bezpośrednim skutkiem decyzji sądu było to, że Daly 

spłacać kredytu hipotecznego lub 

orzeczenia sądu bazujące na twierdzeniu, że bank

wartościowego i nie był uprawniony do 

kredyt). Niestety decyzja w tej sprawie została po apelacji banku unieważni

związku z czym nie przedstawia wartości jako precedens

jest bardzo kruchy i opiera się

spowodowanym brakiem 

Może być zatem łatwo zastąpiony
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wypowiedzi innych ekonomistów, ekspertów

byłych szefów banków centralnych czy byłych ministrów można mnożyć

historia Credit River Case – Jak łatwo 

podważyć istotę systemu: 

r. człowiek imieniem Jerome Daly był oskarżony w sprawie cywilnej, w której 

się eksmitować go z posiadłości za brak spłat

Bezpośrednim skutkiem decyzji sądu było to, że Daly 

kredytu hipotecznego lub opuszczać posiadłości. (poniżej

bazujące na twierdzeniu, że bank nie dał oskarżonemu

wartościowego i nie był uprawniony do przejęcia posiadłości, która zabezpieczała 

decyzja w tej sprawie została po apelacji banku unieważni

nie przedstawia wartości jako precedens. Dowodzi jednak, że 

opiera się bardziej na cichym społecznym przyzwoleniu 

 odpowiedniej wiedzy, niż na logicznych podstawach

zastąpiony innym, sprawiedliwym. 
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ekspertów, bankowców, 

mnożyć. 

Jak łatwo 

był oskarżony w sprawie cywilnej, w której 

brak spłat kredytu 

Bezpośrednim skutkiem decyzji sądu było to, że Daly nie musiał dalej 

poniżej – uzasadnienie 

oskarżonemu niczego 

przejęcia posiadłości, która zabezpieczała 

decyzja w tej sprawie została po apelacji banku unieważniona, w 

Dowodzi jednak, że system 

bardziej na cichym społecznym przyzwoleniu 

niż na logicznych podstawach. 
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Lekarstwo

1. Przez rewolucję klientów

tymczasowe prawne i fizyczne represje wobec obywateli

zawirowania w gospodarce krajowej

2. Przez ustawodawstwo -

współpracy wielu często antagonistycznych ugrupowań politycznych

rekomendowana z uwagi na ryzyko odległego horyzontu czasowego

prawdopodobnie w dekadach

Dlatego, skupmy się na pierwszej

 

 

 

Krok 1. Przygotowanie gruntu

 

Cichy ale odpowiednio skoordynowany/zorganizowany

pozbycia się elektronicznego pieniądza

dłużej niż rok, ponieważ bank centralny będzie 

uzupełniać kasy banków komercyjnych gotówką niezbędną do zaspokojenia wypłat 

klientów. Oczywiście zawsze znajdzie się grupa osób poszkodowanych

różnych powodów nie zdążą lub nie będą mogły

W rezultacie ma dojść do odwrócenia proporcji w podaży pieniądza.

 

 

 

Krok 2. Właściwe działanie.

 

Wyobraźmy sobie, że w krótkim odstępie czasu

banków złożą pisemne oświadczenia o odstąpieniu
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Lekarstwo 
Dwie drogi zmian: 

 

Przez rewolucję klientów – łatwiejsza i szybsza, lecz mogąca spowodować 

prawne i fizyczne represje wobec obywateli, jak również przejściowe 

zawirowania w gospodarce krajowej... 

- trudniejsza, pokojowa i wymagająca skoordynowanej 

wielu często antagonistycznych ugrupowań politycznych

rekomendowana z uwagi na ryzyko odległego horyzontu czasowego

prawdopodobnie w dekadach... 

pierwszej drodze... 

Przygotowanie gruntu. 

ale odpowiednio skoordynowany/zorganizowany "run na banki

pozbycia się elektronicznego pieniądza "z naszych kieszeni". Nie powinien 

ponieważ bank centralny będzie stopniowo i w sposób

uzupełniać kasy banków komercyjnych gotówką niezbędną do zaspokojenia wypłat 

Oczywiście zawsze znajdzie się grupa osób poszkodowanych

różnych powodów nie zdążą lub nie będą mogły na czas wycofać swoich środków

ma dojść do odwrócenia proporcji w podaży pieniądza.

. 

Wyobraźmy sobie, że w krótkim odstępie czasu, ok. tygodnia, 

pisemne oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów
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lecz mogąca spowodować 

jak również przejściowe 

pokojowa i wymagająca skoordynowanej 

wielu często antagonistycznych ugrupowań politycznych – nie 

rekomendowana z uwagi na ryzyko odległego horyzontu czasowego, liczonego 

na banki" w celu 

Nie powinien trwać 

stopniowo i w sposób ciągły 

uzupełniać kasy banków komercyjnych gotówką niezbędną do zaspokojenia wypłat 

Oczywiście zawsze znajdzie się grupa osób poszkodowanych, które z 

na czas wycofać swoich środków. 

ma dojść do odwrócenia proporcji w podaży pieniądza. 

, wszyscy dłużnicy 

od zawartych umów. 
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Następnie, każdy z nich w tym samym czasie

swoje zobowiązania. Jak spłacać dług, który powstał 

Co banki mogłyby na to poradzić

Oczywiście, wystawiają tytuły egzekucyjne

(ostatecznie jednak są one niemal puste, prawda

chcemy płacić. Co w związku z tym?

więzień? Niewykonalne. Zaczną siłą odbierać nam

stan wojenny? Nie. Rezultat byłby

Żaden rozsądny rząd nie życzy

będzie zatem wymuszona na rządzie i parlamencie

tysięcy obywateli. Przez zwyczajne wypowiedzenie posłuszeństwa bankom

 

 

 

Krok 3. Nowy pieniądz. 

 

Zasada 1. Nowy pieniądz powstaje 

Zasada 2. Rezygnacja z system

komercyjnych oraz z pieniądza fiducjarnego na poziomie banku centralnego.

Zasada 3. Nacjonalizacja podaży pieniądza

pieniądz. Banknoty, monety i pieniądz elektroniczny są wciąż legalną walutą

Zasada 4. Banki komercyjne mogą 

biznes. Kiedy upada bank podatnik nie łoży na jego ratowanie.

Zasada 5. Pieniądz elektroniczny nie jest tak łatwo 

monety i vice versa (np. w bankomacie

banku komercyjnym lub bezpośrednio w oddziale banku centralnego

o proporcji danego rodzaju pieniądza w Twoim

bardziej potrzebujesz pieniędzy do elektronicznych transakcji czy płatności gotówką

 

 

 

Krok 4. Korzyści z zasad. 
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w tym samym czasie (od najbliższej raty) przestanie spłacać 

Jak spłacać dług, który powstał z powietrza, prawda

Co banki mogłyby na to poradzić? 

tytuły egzekucyjne i starają się zablokować nasze konta

one niemal puste, prawda?). My w dalszym ciągu nie 

w związku z tym? Czy wtrącą setki tysięcy (może miliony

aczną siłą odbierać nam gotówkę i kruszce

Rezultat byłby wówczas taki, że gospodarka kraju

aden rozsądny rząd nie życzy sobie takiego scenariusza. Radykalna zmiana systemu

będzie zatem wymuszona na rządzie i parlamencie dzięki jednolitemu

Przez zwyczajne wypowiedzenie posłuszeństwa bankom

owy pieniądz powstaje wolny od długu. 

z systemu rezerw częściowych na poziomie banków 

oraz z pieniądza fiducjarnego na poziomie banku centralnego.

Nacjonalizacja podaży pieniądza, czyli tylko państwo może tworzyć 

Banknoty, monety i pieniądz elektroniczny są wciąż legalną walutą

Banki komercyjne mogą upadać i bankrutować jak każdy normalny 

Kiedy upada bank podatnik nie łoży na jego ratowanie. 

Pieniądz elektroniczny nie jest tak łatwo wymienialny

np. w bankomacie). Musisz złożyć taką dyspozycję w dowolnym 

banku komercyjnym lub bezpośrednio w oddziale banku centralnego

o proporcji danego rodzaju pieniądza w Twoim „portfelu". Ty musisz przewidzieć

bardziej potrzebujesz pieniędzy do elektronicznych transakcji czy płatności gotówką
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przestanie spłacać 

, prawda? 

się zablokować nasze konta 

w dalszym ciągu nie 

może miliony) ludzi do 

gotówkę i kruszce? Wprowadzą 

taki, że gospodarka kraju upadłaby. 

Radykalna zmiana systemu 

dzięki jednolitemu działaniu setek 

Przez zwyczajne wypowiedzenie posłuszeństwa bankom. 

rezerw częściowych na poziomie banków 

oraz z pieniądza fiducjarnego na poziomie banku centralnego. 

może tworzyć 

Banknoty, monety i pieniądz elektroniczny są wciąż legalną walutą. 

jak każdy normalny 

wymienialny na banknoty i 

Musisz złożyć taką dyspozycję w dowolnym 

banku komercyjnym lub bezpośrednio w oddziale banku centralnego. Ty decydujesz 

Ty musisz przewidzieć, czy 

bardziej potrzebujesz pieniędzy do elektronicznych transakcji czy płatności gotówką. 
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Zasada 1. Pieniądz powraca do swojej pierwotnej roli służby społeczeństwu. Ciągły 

wzrost podaży nie jest już konieczny do uchronienia gospodarki przed zapaścią. 

Policzalna podaż. 

Zasada 2. Klienci banków komercyjnych mają dwa typy kont: transakcyjne i 

inwestycyjne/oszczędnościowe. Banki mogą pożyczać pieniądze zgromadzone 

przez klientów na kontach drugiego typu. Klient ma bieżący podgląd zmieniającego 

się na tym koncie salda. Widzi ile pieniędzy pożyczono (ile ubyło z jego konta) i jaka 

jest przewidywana stopa zwrotu. Banki nie mogą wykorzystywać kont transakcyjnych 

do finansowania akcji kredytowych. W rezultacie banki nie kreują pieniędzy “z 

powietrza” poprzez udzielanie kredytów. Wszystkie pieniądze (tradycyjne i 

elektroniczne) są zabezpieczone odpowiednim poziomem rezerw kruszcowych 

zgromadzonych w banku centralnym. 

Zasada 3. Bank centralny zasila gospodarkę pieniądzem za pośrednictwem banków 

komercyjnych (depozyty gotówkowe i transfery elektroniczne – ściśle monitorowane 

przez bank centralny – aby sprostać każdej dyspozycji obywatela wymiany jednego 

rodzaju pieniądza na drugi - patrz Krok 3. Zasada 5.) lub w formie bezpośrednich 

płatności do obywateli (np. wydatki rządowe). Państwo nie musi pożyczać pieniędzy 

do finansowania wydatków wewnętrznych. Państwo może pożyczać nie 

oprocentowane pieniądze bezpośrednio z banku centralnego do finansowania 

wydatków zagranicznych. W rezultacie dług publiczny maleje. Można obniżać 

podatki. 

Zasada 4. Banki muszą skupić się bardziej na produktach i usługach, które dają 

realne, szerokie korzyści krajowej i międzynarodowej gospodarce. Czynić większe 

starania by kalkulować ryzyko i dbać o jakość aktywów. Banki muszą uprzednio 

zebrać fundusze niezbędne do akcji kredytowych. 

Zasada 5. Ułatwienie nadzoru i kontroli nad podażą pieniądza w kraju. Możliwość 

prognozowania okresów niedoboru i zapobieganie występowaniu zjawisk deflacji 

oraz nadmiernej inflacji. Obniżenie kosztów systemu bankowego przez brak 

konieczności utrzymywania sieci bankomatów. 

 

Przejściowe problemy zmiany systemu: 

 

1. Wiele banków znajdzie się poniżej progu rentowności lub upadnie. 

2. Możliwy chaos w trakcie technicznej implementacji nowego systemu. 

3. Krótkotrwałe zawirowania w krajowej gospodarce. 
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Jeśli nie zdecydujemy się na 

rzeczywistości: 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wahaj się z nami skontakto

moneyreformpl@yandex.com
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Jeśli nie zdecydujemy się na zmianę systemu, wciąż będziemy tkwić w takiej oto 

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz podobne pomysły: 

moneyreformpl@yandex.com 

@MoneyReformPL 
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wciąż będziemy tkwić w takiej oto 


