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Rotacja złotówki: 3/rok (3 konsumentów/przedsiębiorców)
import
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Kreacja 100 PLN

PKB = 300 PLN
podatek transakcyjny 3% = 9 PLN

zagraniczne
zyski i
dywidendy

Rotacja waluty samorządowej: 12/rok
(12 konsumentów/przedsiębiorców)

Import = export

Podatki

brak
konieczności
oszczędzania

brak długu

Emisja 100 PLS
Wypełnia lukę nabywczą

Wypełnia lukę
produkcyjną i
popytową

PKB = 1 200 PLS; podatek transakcyjny 3% = 36 PLS
(4 x więcej niż w PLN).

Cechy pieniądza
PLN

PLS

kreowany przez prywatne banki (dla zysku)

suwerenny, publiczny (emisja pro publico
bono)

oparty na przymusie prawa państwowego

oparty na dobrowolnej umowie społecznej

jest oprocentowany długiem

bezodsetkowy / niedłużny

ma charakter zadłużeniowy

ma charakter oddłużeniowy

wymienialny

niewymienialny

podatny na spekulacje i ryzyka kursowe

niepodatny na spekulacje i ryzyka kursowe

wolnorotujący

szybkorotujący

współtworzący luki: nabywczą, popytową i
produkcyjną

wypełniający luki: nabywczą, popytową i
produkcyjną (wykorzystujący ukryte
rezerwy i potrzeby)

nieefektywny podatkowo

efektywny podatkowo

pobudzający wzrost podatków

neutralny podatkowo

proinﬂacyjny: 30%-70% cen to skumulowane
odsetki

antyinﬂacyjny: obniżający ceny

Cechy pieniądza
PLN

PLS

sprzyjający ucieczce realnego kapitału,
majątku i zasobów ludzkich

rozwijający rodzimy kapitał i pomnażający
zasoby

pobudzający konkurencję i walkę

pobudzający współpracę i synergię

tworzący sztuczne potrzeby

realizujący rzeczywiste potrzeby

wymuszający postarzanie produktów

budujący uczciwe relacje pomiędzy
producentem a konsumentem

wymuszający oszczędności kosztem
pracowników

pobudzający wzrost realnych wynagrodzeń

wymuszający nieuczciwość reklamy i
markentingu

ograniczający manipulacje marketingowe

sprzyjający rabunkowej eksploatacji bogactw
naturalnych

harmonizujący rozwój z poszanowaniem
środowiska

sprzyjający koncentracji władzy i pieniądza

demokratyczny

powodujący zdublowanie prawa własności

niezakłócający uczciwych stosunków
właścicielskich
stymulujący produkcję antyimportową

Cechy pieniądza
PLN

PLS
stymulujący odrodzenie: zanikających
zawodów oraz rzemiosł, lokalnej zdrowej
żywności oraz budownictwa
wspólnotowy: ma społeczny charakter
spełniający funkcje socjalne
aktywizujący przedsiębiorczość
niwelujący bezrobocie, ubóstwo i
wykluczenie społeczne
sprzyjający pełnemu wykorzystaniu
potencjału lokalnej gospodarki
budujący więzi społeczne
niosący niskie ryzyko i koszty implementacji

Założenia emisji dla Otwocka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracujący mieszkańcy powiatu otwockiego: 68 483
Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym: 22 831
Razem osoby posiadające dochód: 91 314
Średni dochód do opodatkowania w Powiecie Otwockim: 2300 PLN
Suma dochodów mieszkańców: 210 022 200 PLN
40% luka nabywcza = 140 014 800 PLN
Suma dochodów + 40% luka nabywcza = 350 037 000 PLN
3% luka popytowa = 10 501 110 PLN
10% luka produkcyjna = 35 003 700 PLN
Razem: 45 504 810 PLN / 12 (rotacja) = 3 792 067,5 PLN (wartość
emisji - zabezpieczona lokalnymi podatkami)
• Dla porównania wydatki z budżetu Otwocka ‘16:
• Obsługa długu: 1 400 000 PLN; pomoc społeczna: 18 100 000 PLN

