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Czy obecny system finansowy może służyć ludziom?
Szanowna Pani Poseł,
W rozmowach na temat Dobrej Zmiany słyszę najczęściej zarzut, że Rząd może
finansować swoje projekty jedynie poprzez zwiększanie podatków i / lub zadłużenia.
Szukając na to odpowiedzi doszedłem do przekonania, że ważna przyczyna trudności
finansowych tkwi w praktykach bankowych.
Stąd moje pytania o zgodność tych praktyk z konstytucją
1. W art. 227 p.1 Konstytucji mówi się o emisji pieniądza i polityce pieniężnej oraz
o odpowiedzialności za wartość polskiego pieniądza, nie podając definicji pieniądza.
Definicja ta pojawia się w Ustawie o NBP art 4 rozdziału 1, w którym utożsamia się
pieniądz ze znakami pieniężnymi oraz precyzuje się, w art. 31, rozdziału 5, że znaki te
są banknotami i monetami. Nb. stanowią one w Polsce około.15% wolumenu pieniądza
w obiegu. Natomiast nie spełniające tej definicji bankowe kredytowe środki płatnicze
stanowią w Polsce około 85% wolumenu pieniądza w obiegu.
2. Jakże w takim razie NBP ma sterować podażą pieniądza i prowadzić politykę pieniężną
zawiadując bezpośrednio około 15% wolumenu pieniądza w obiegu, podczas gdy
pozostałymi 85% sterują bezpośrednio banki komercyjne i Skoki, kierujące się
rozmaitymi programami maksymalizacji własnych zysków finansowych?
3. Czy więc nie ma sprzeczności z konstytucją prawo przyznające bankom komercyjnym i
Skokom przywilej tworzenia ex nihilo kredytowych środków płatniczych, które z prawnej
definicji nie są pieniądzem. Są tylko monetyzacją długu lecz funkcjonują w gospodarce
faktycznie jak główny składnik pieniądza?
4. Jak obecny system finansowy może służyć ludziom jeśli prawdą byłyby stwierdzenia:
4.1. „Mechanizm bankowego kredytu sprowadza się zasadniczo do kreacji środków
płatniczych ex nihilo, ponieważ posiadacz depozytu w jakimś banku uważa go jako zapas
dyspozycyjnej gotówki, natomiast bank jednocześnie pożycza znaczniejszą część tego
depozytu, która wpłacona lub nie wpłacona ponownie do jakiegoś banku, jest traktowana przez
jej dysponenta jako dyspozycyjna gotówka. Zatem przy każdej operacji kredytowej ma miejsce
pieniężne podwojenie. W sumie mechanizm kredytowy sprowadza się do kreacji pieniądza ex
nihilo poprzez prosty zapis księgowy.
Maurice Allais, Obecny kryzys światowy. Stwarzanie i unicestwianie środków płatniczych
poprzez mechanizm kredytowy

http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.111.pdf s.7
4.2. […] ”nie waham się powiedzieć, że obecna kreacja przez system bankowy
pieniędzy ex nihilo, jest identyczna z kreacją pieniędzy przez ich fałszerzy, tak słusznie
potępioną przez prawo. Mówiąc konkretnie, doprowadza do takich samych rezultatów. Różnica
polega tylko na tym, kto z tego czerpie zyski”.
Maurice Allais, Obecny kryzys światowy.
http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.111.pdf Przypis 20
4.3. „Obecny kredytowy mechanizm tworzenia pieniędzy można uznać, bez żadnej
przesady, za nieuleczalny rak wyniszczający gospodarki rynkowe oparte na własności
prywatnej.”
Maurice Allais, Obecny kryzys światowy.
http://www.pte.pl/pliki/2/12/Allais%20Maurice%20Obecny%20kryzys%20swiatowy%2018.4.111.pdf s.10
4.4. „Kreacja pieniądza powinna być zastrzeżona tylko i wyłącznie do kompetencji
Państwa. Wszelka kreacja pieniądza nie będącego walutą podstawową Banku centralnego
powinna zostać wykluczona, powodując zniknięcie „fałszywych uprawnień” obecnie
tworzonych poprzez kreację pieniądza bankowego.”
Maurice Allais, La Crise mondiale d’aujourd’hui. Pour de profondes réformes des institutions
financières et monétaires. éd. Clément Juglar, 1999, p.95 (tłum. S. Z. Górski)
4.5. „Jeżeli bank przyznaje kredyt, tworzy rachunek depozytowy, zwiększając podaż
pieniądza […]. Tworzenie pieniądza i tworzenie kredytu występują razem.”
Stiglitz Joseph E., Greenwald Bruce, Towards a new paradigm in monetary economics.
Cambridge University Press, Cambridge 2003, s.295 (tłum. Kr. Lewandowski)
4.6. „Trzeba faktycznie ogłosić jako podstawowe, prawo Człowieka do skutecznej
ochrony przed niesprawiedliwymi jeśli nie nieuczciwymi działaniami ekonomii rynkowej, obecnie
dozwalanymi a nawet wspieranymi przez niewłaściwe prawodawstwo.
(tłum. S. Z. Górski)
Maurice Allais, La Crise mondiale d’aujourd’hui. Pour de profondes réformes des institutions
financières et monétaires. éd. Clément Juglar, 1999,p.172
Chleb rodzi się przecież na polu – nie w banku. Ilość pieniądza ma informować nas
prawdziwie o fizycznej osiągalności dóbr a nie ograniczać ich ilości i dostępność.
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