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1. Kim opiekuje się Państwo Opiekuńcze?
Załączony kanadyjski  przykład1 jest  raczej  typowy dla  naszego systemu finansowego.  Obecny  
kryzys to uwyraźnia..

2. Kto jest właścicielem bankowego kredytu? Ten, kto dokonuje księgowych zapisów, czy ci, dzięki
którym obecne jest towarowe pokrycie kredytu? 

3. Kto  jest  właścicielem  pieniężnej  informacji  o  realnym  przyroście  gospodarczym?
Twórcy  kredytowej  informacji  o  tym  przyroście,  czy  twórcy  tego  przyrostu  (bezpośredni
i  pośredni, rynkowi i pozarynkowi)?  

4. Pieniądz traktuje się często jako własność prywatną. Czy to oznacza, że pieniądz  jest  własnością
prywatną? Czy raczej instrumentem społecznej więzi zaufania, danym do prywatnego użytku?

5. Czy da się spłacić długi pieniądzem kreowanym, jako dług? 

6. Jakie są możliwości spłacenia przez krajową gospodarkę procentów, jeśli banki emitują tylko sumę
długu, nie emitując sumy oprocentowania?

 
7. Pieniądz traktuje się jak towar. Czy to oznacza, że pieniądz jest  towarem? Co warta jest jednostka

miary poddana rynkowej zmienności?

            Tego rodzaju pytania  i  propozycje  odpowiedzi  były publikowane w okresie międzywojennym  
np. przez C. H. Douglasa2 (1920), F. Soddy3 (1926), Piusa XI (1931)4, I.Fishera5 (1935). Obecnie zaczynają
się  pojawiać coraz częściej, poza głównym nurtem ekonomicznym (Nowa Ekonomia),  np. u E.C. Riegla6

(1978),   M.  Allais7 (1998),  B.  Lietaera8(2001),  w  moim eseju  Kryzys  kapitalizmu9 (2003),  a  także w
niedawnym raporcie IFM10 (2012). 

       Sądzę, że odwrócenie podanego w przykładzie stosunku na  zgodny ze stanem faktycznym, dałoby
ekonomiczne podstawy dla przekształcenia  państwa opiekującego się  systemem finansowym w państwo
umożliwiające11  pełniejszy rozwój potencjału osób i społeczeństwa, bez względu na rentowność. finansową.
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