
 

Szwajcarzy będą głosować nad inicjatywą Sovereign Money Initiative 10 czerwca 2018 

 

 

Berne - Szwajcarska Rada Federalna właśnie ogłosiła datę referendum w sprawie Inicjatywy 

Sovereign Money Initiative (lub "Vollgeld-Initiative" w języku niemieckim) 10 czerwca 2018 r. 

Szwajcarscy wyborcy zostaną zapytani, kto powinien mieć prawo do tworzenia nowych 

franków szwajcarskich: UBS, Credit Suisse i inne prywatne banki komercyjne lub Szwajcarski 

Bank Narodowy, który jest zobowiązany działać w interesie Szwajcarii jako całości . 

Zawiadomienie od Szwajcarskiej Rady Federalnej mogą być oglądane w języku niemieckim lub 

francuskim lub włoskim  tutaj . 

Arbitralny sposób, w jaki banki komercyjne mogą tworzyć pieniądze, prowadzi do baniek 

kredytowych, niestabilnego systemu finansowego i nadmiernego zadłużenia, zgodnie ze 

znanymi naukowcami i ekonomistami. Pieniądze elektroniczne powstające w bankach 

komercyjnych coraz częściej zastępują gotówkę: obecnie tylko 10 procent pieniędzy w obiegu 

w Szwajcarii - mianowicie monet i banknotów - powstaje w Szwajcarskim Banku Narodowym.   

  

Inicjatywa Sovereign Money proponuje zmianę szwajcarskiej konstytucji, aby system bankowy 

funkcjonował w taki sposób, w jaki większość ludzi już błędnie wierzy, że funkcjonuje.  

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) powinien tworzyć nie tylko monety i banknoty 

szwajcarskiego franka, ale także elektroniczne franki szwajcarskie (tj. Pieniądze na rachunkach 

bankowych). Banki powinny mieć możliwość pożyczania pieniędzy, które otrzymały od 

oszczędzających, inwestorów lub SNB, i nie powinny już mieć możliwości samodzielnego 

tworzenia pieniędzy na własne potrzeby.  

  

Głównymi zaletami systemu Sovereign Money są:  

- pieniądze na kontach prywatnych są tak samo bezpieczne, jak gotówka w skarbcu i nie 

znikają, jeśli bank zbankrutuje  

- szwajcarski bank centralny będzie w stanie lepiej zapobiegać bańkom i kryzysom finansowym 

- wpływy z tworzenia pieniądza przyniosą korzyści ogółowi społeczeństwa.  

 

Inicjatywa Sovereign Money została zainicjowana przez niezależne stowarzyszenie Monet ä r e 

Modernisierung (MoMo), organizację pozarządową, niezwiązaną z żadnymi partiami 

politycznymi. Mieszkańcy MoMo pracują, głównie na zasadzie wolontariatu, aby przekazać 

Szwajcarskiemu Bankowi Narodowemu korzyści z miliarda dolarów na rzecz 

Szwajcarów. Doradzają im eksperci z szerokim zasobem fachowej wiedzy na ten temat,  ze 

swojej naukowej rady doradczej . 

 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69654.html
https://www.vollgeld-initiative.ch/wissenschaftlicher-beirat/

