
  

Nasze ekonomiczne CredoNasze ekonomiczne Credo

Motto:

Wielkie zmiany powstają w wyniku tego,co niepozorne i proste.

Opr: Wojciech Edward Dobrzyński



  

Kres ilościowej teorii pieniądzaKres ilościowej teorii pieniądza

Istotą naszych rozważań i analiz, nie jest i nie będzie ilościowa teoria 
pieniądza (itp), ani to, czy zależności między ilością pieniądza w 
obiegu a poziomem cen wyrazimy wzorem:

czy może takim: MV = PT, lub takim: MV = PY a może równaniem

z Cambridge Alfreda Marshalla: M/P = k*Y.

gdzie: 

M - ilość pieniądza w obiegu,

P – poziom cen,

Y – pieniężna wartość produktu narodowego brutto

k – współczynnik wyrażający, jaką cześć dochodu Y podmioty gospodarujące chcą przetrzymać 
w postaci realnych dochodów.



  

Kres ilościowej teorii pieniądza 2Kres ilościowej teorii pieniądza 2

Nieistotne jest również dla nas, czy rozważać będziemy XIX wieczną 

teorię Simona Newcomba, czy  Irvinga Fishera. Nieważna jest dla nas 

nawet krytyka itp* dokonana przez Johna Maynarda Keynesa po wielkim 

kryzysie gospodarczym w latach trzydziestych dwudziestego wieku, choć 

jest ona niewątpliwie bardzo pouczająca. Wreszcie nie interesuje nas 

idea monetaryzmu, lansowana przez Miltona Friedmana, sankcjonująca 

prawo do chciwości. Nie interesuje nas również cel inflacyjny, który jest 

pochodną tej teorii.

* Krytycy ilościowej teorii pieniądza podważają założenie, że istnieją związki przyczynowe między 
wielkościami globalnymi i średnimi (w tym wypadku między globalną ilością pieniądza, poziomem 
cen i wielkością produkcji) i zauważają, że ilościowa teoria pieniądza pomija zjawiska 
najistotniejsze dla funkcjonowania systemu gospodarczego, tj. zmiany struktury cen oraz 
przyczyny i skutki tych zmian. W ilościowej teorii pieniądza zakłada się bowiem, że zmiany ilości 
pieniądza oddziałują jedynie na ogólny poziom cen, natomiast pomija się wpływ zmiany ilości 
pieniądza na strukturę cen oraz oddziaływania zmian tej struktury na ogólny poziom cen i poziom 
produkcji. W konsekwencji przedmiotem rozważań jest oddziaływanie zmian poziomu cen na ogólną 
wielkość produkcji zamiast na poszczególne gałęzie. Źródło: NBP 



  

Rzeczywistość weryfikuje teorieRzeczywistość weryfikuje teorie

My to wszystko odrzucamy i radzimy wyrzucić te teorie do śmieci, bo 

my jesteśmy przeciw chciwości, przeciw pieniądzu dłużnemu i nie 

chcemy li tylko pudrować obecnego systemu monetarnego.  

Uważamy te teorie za szkodliwe i nie mają zastosowania we 

współczesnej rzeczywistości dobrobytu, bo wymuszają 

niesprawiedliwą dystrybucję i podział dóbr. 



  

Ekonomiczne credoEkonomiczne credo

My jesteśmy za ekonomią etyki, ekonomią społeczną, za prawem 

do dobrobytu a nie za ekonomią statystyki i matematyki, która 

miała zastosowanie jedynie w erze niedoboru i ograniczonej 

podaży.

Dziś podstawowym czynnikiem regulującym zachowania na rynku 

jest popyt i brak pieniądza na jego zaspokojenie i nad tym 

pochylamy się, i proponujemy rozwiązania w Ekonomicznym 

Akcie Konstytucyjnym.  



  

Wariant „B”Wariant „B”

Jedynym punktem w naszym programie gruntownej reformy 

systemu bankowego, jaki podejmujemy się realizować w ramach 

obecnego systemu, jest nazywany przez nasz roboczo wariant „B” - 

dotyczący walut lokalnych i kryptowalut, ponieważ one demontują 

system prywatnej lichwy oddolnie, wypierając z rynku centralny 

pieniądz korporacyjny, bankowy, nowoczesnym środkiem 

transakcyjnym, bezodsetkowym i emitowanym przez jednostki 

publiczne szczebla najniższego - samorządy. 



  

ZakończenieZakończenie

„The best way

to predict the future

is to create it”

  (Peter Drucker) 
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