
System Huzara jest budową równoległego do istniejącego systemu wymiany towarów i usług.
Obecny,  krajowy system pieniężny oparty jest na Złotym. Złoty jest pieniądzem dłużnym,
odsetkowym, oraz prywatnym. Huzar jest środkiem wymiany bezodsetkowym, zaliczkowym,
oraz społecznym. 

    Przykład porównujący funkcjonowanie pieniądza dłużnego (PLN) z funkcjonowaniem Huzara, w
tych samych okolicznościach:

Wymiana usług wykonywanych przez weterynarza i mechanika samochodowego.
     

Weterynarz oraz mechanik nie mają pieniędzy. Weterynarz musi naprawić swój samochód.
Bierze więc w banku kredyt, w wysokości 1 tys. zł. Naprawia samochód u mechanika, do którego
wędrują pieniądze za naprawę. Bank żąda odsetek od udzielonego weterynarzowi kredytu,  lecz
weterynarz  wciąż  nie  ma  dochodów.  Natomiast,  pies  mechanika  wymaga  pilnej  operacji.
Weterynarz operuje psa za 1 tys. zł. Na tym etapie, w obrocie jest 1 tys. zł. ale dług weterynarza
wynosi 1 tys. zł plus odsetki dla banku. Aby weterynarz mógł zapłacić bankowi odsetki, sprzedaje
mechanikowi lekarstwo dla psa za 200 zł. Mechanik nie ma tylu pieniędzy, więc musi się zadłużyć
biorąc  kredyt.  W obrocie  jest  1200  zł.  Przybyło  pieniądza,  równocześnie  wzrosło  zadłużenie.
Pieniądza pierwotnego w obrocie jest 1200 zł, długu natomiast 1200 zł plus odsetki od obydwu
panów.

    Stosując  do  wymiany przedstawionych usług Huzara,  sytuacja  wyjściowa wyglądać  będzie
następująco:
    Weterynarz oraz mechanik otrzymują po 5 tys. Huzarów za przystąpienie do projektu. Następuje
swobodna  wymiana,  nie  obciążona  odsetkami.  Po  wymianie  usług,  jak  miało  to  miejsce  w
przykładzie pierwszym, w tym wypadku weterynarz finalnie będzie w posiadaniu 5200 jednostek
Huzara, a mechanik 4800 jednostek Huzara. Jednostek płatniczych w obiegu nie przybyło, oraz nie
powstały żadne długi.

    Obecny  pieniądz  pełni  cztery  role  -  pośrednika  wymiany,  miernika  wymiany,  pozwala  na
oszczędzanie, oraz sprzyja społecznemu podziałowi pracy
    Huzar  również  pośredniczy w wymianie,  nie  zachęca jednak do oszczędzania.  Pozwala na
porównanie wartości, oraz w jego przypadku, popyt nie jest hamowany brakiem pieniędzy.

    Przykłady  oparte  zostały  na  pojedynczych  osobach.  Symbolizują  one  ludzi  pracujących,  z
budżetówką  włącznie.  Powiększający  się  dług  tych  dwóch  panów  jest  także  obrazem  sytuacji
całego państwa. 


