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Strategia spolecznej i globalnej reformy ekonomicznej

Podstawowym problemem naszego globalnego systemu ekonomicznego jest to, ze 
w celu sprostania rosnacej konkurencyjnosci wymusza on nieodpowiedzialna 
eksploatacje zasobów naturalnych, powodujac glód, degradacje srodowiska, biede i 
wojny. I tak jak globalny rynek objawia w ten sposób swoją nietrwalosc, tak 
zasadniczym rozwiazaniem problemów staje sie naturalna odpowiedzialnosc 
rzadzaca krzepkimi rynkami lokalnymi. Ich wzmocnieniu słuzy przedstawiona 
ponizej koncepcja SunMoney, wspierająca systemy spolecznych walut poprzez ich 
uprzywilejowanie wobec waluty globalnej.

Wartosc lokalnej waluty

Wartosc pieniadza pochodzi od jego uzytecznosci w ulatwianiu wymiany barterowej, 
a rosnie wraz ze wzrostem uzytecznosci w utrzymywaniu bogactwa. Gwarantowanie 
wartosci pieniadza cennymi zasobami np. srebra lub zlota moze wydawac sie 
fundamentalne dla idei wartosci pieniadza, lecz metale szlachetne zostaly po raz 
pierwsze uzyte do produkcji monet, gdyz wartosc metalu zapobiegala oszustwom. 
Postepy w technikach druku i bicia monet okazaly sie wystarczajace, aby 
zapobiegac falszerstwom i dlatego wiekszosc walut w dzisiejszym swiecie czerpie 
wartosc wylacznie z milczacej zgody osob poslugujacych sie nimi. Te “prawne” 
waluty sa duzo bardziej praktyczne niz waluty majace pokrycie w surowcach, gdyz 
kazdy rynek stac na nie - nie sa do tego niezbedne rezerwy srebra lub zlota.

I podobnie jak dzisiejsze pieniadze globalne, tak i waluty lokalnych spolecznosci 
moga dzis czerpac wartosc wylacznie z woli ludzi poslugiwania sie nimi w handlu. 
Jednakze, nowe waluty lokalne, ktore nie posiadaja zadnej wartosci same w sobie, 
moga wydawac sie ryzykowne w uzyciu, wiec dla wmocnienia woli ludzi celowe 
wydaje sie, aby zrozumieli oni, jak wiele innych korzysci wynika z ich uzycia.

Gdy na rynku brak jest pieniadza globalnego, lokalne waluty, zwane skryptami, 
pojawiaja się niekiedy w spolecznosciach, gdyz mozna je recyrkulowac wylacznie 
lokalnie, co dostarcza napedu lokalnemu biznesowi i przynosi niezliczone dalsze 
korzysci. Z tych samych wzgledow, nielokalni sprzedawcy sa ograniczeni w 
mozliwosci handlu przy uzyciu skryptow, gdyz moga one byc wydane wylacznie 
lokalnie, tak wiec lokalny system pieniadza zaczyna tworzyc rynki lokalnie 
kontrolowane. W takim srodowisku - czesciowo izolowanym od swiatowej 
konkurencji - maja szanse zaistniec nowe lokalne przedsiebiorstwa i w ten sposób 
prawdziwie lokalne rynki moga sobie zapewnic ciagly wzrost i wyksztalcic wokol 
siebie prezne spolecznosci.



Aby konkurowac na rynku globalnym, globalni sprzedawcy sa na ogól zmuszani do 
naduzywania ludzkich i innych naturalnych zasobow i do porzucania spolecznosci, 
gdy lokalne zasoby sa na wyczerpaniu. Jednakze dzialajace dla wlasnego dobra 
spolecznosci posiadaja przywilej chronienia wlasnych zasobow przed ich 
naduzywaniem. I choc termin zrownowazony moze byc trudny do zdefiniowania, to 
termin niezrownowazony nie jest trudny do okreslenia - wyreby, zanieczyszczenia 
czy bieda-interesy widać gołym okiem. Dlatego uzycie rownoczesne walut lokalnej i 
globalnej daje lokalnym rynkom mozliwosc funkcjonowania na zasadzie 
komplementarnosci, a nie serwilizmu, wobec rynku globalnego, umozliwiajac 
spolecznosciom osiagniecie zrownowazonego dobrobytu.

Lecz byc moze najwazniejsze jest to, ze prawdziwie lokalne rynki cenia sobie wyzej 
niepowtarzalnosc jednostek od ich przydatnosci jako elementów globalnej 
monokultury, gdyz to na  wewnetrznych przymiotach jednostek zbudowane są 
unikalne spolecznosci.

Preferowana waluta lokalna

W ogólnym sensie, wartosc pieniadza bierze sie z jego braku - im mniej go masz, 
tym bardziej go cenisz. Zgodnie z ta zasada, kiedy brak jest pieniadza globalnego, 
przestrzen po nim zapelniaja niekiedy waluty lokalne, kreujace dynamiczne rynki 
lokalne. Jednakze waluta globalna jest na ogol preferowana w handlu, gdyz moze 
byc z wieksza latwoscia wydana na zakup dobr i towarow nielokalnych, tak wiec 
waluty lokalne znikaja z rynku wtedy, gdy wraca na niego waluta globalna. 
Utrzymywanie w działaniu systemu waluty spolecznej w sytuacji podazy pieniadza 
globalnego wymaga utrzymywania na niskim poziomie wolumenu skryptów 
bedacych w obrocie - w celu uniknięcia spadku ich wartosci. Prowadzi to do 
ograniczenia wielkosci i potencjalu rynków lokalnych do rynków drugiej klasy, 
niezdolnych do wzmocnienia spolecznosci na tyle, aby mogly skutecznie sie bronic 
przed naduzyciami ze strony rynku globalnego.

W rzeczywistosci, poniewaz globalna waluta jest preferowana ponad walute lokalna, 
wiekszosc prac nad systemami waluty spolecznej wyrasta z blednego mniemania, 
ze lokalna waluta musi byc tworem skomplikowanym i tajemnym, wymagajacym 
uzycia wyszukanych technik menedzerskich w celu wlasciwego funkcjonowania. 
Lecz rzeczywistosc jest taka, ze prosperujace rynki rozwijaja sie gwaltownie zawsze 
tam, gdzie jest duzo pieniedzy - o ile ludzie chca pieniedzy!

Jednym ze sposobow tworzenia preferencji dla waluty lokalnej jest ustalenie 
znaczacej obnizki cen (np. 50%) podstawowych produktów - takich jak woda czy 
prad - wówczas, gdy ich zakupu dokonuje sie za lokalna walute - obnizki 
bezposredniej lub poprzez podatki. Obnizki cen sprawiaja, ze waluta lokalna 
uzyskuje wieksza wartosc nabywcza, niz waluta globalna lub dowolna inna waluta, 
majaca pokrycie w zasobach. Obnizki utrzymują te wieksza wartosc na stalym 



poziomie, niezaleznie od wahan dostepnosci i ceny produktów z obnizona cena. Nie 
wymagane sa tez zadne rezerwy gwarantujace walucie wartosc. Zwiazujac - 
poprzez obnizke ceny - wartosc podstawowego produktu z naturalnymi zaletami 
lokalnych pieniedzy, uzyskuje sie taki skutek, że skrypt posiada zdecydowana 
preferencje w stosunku do waluty globalnej.

Jesli spolecznosc nie posiada kontroli nad wytwarzaniem danego produktu, 
wowczas obnizka jego ceny musi byc ustanowiona prawnie, tak aby dostawcy 
musieli sie do niej stosowac. Z kolei dostawcy moga dostosowywac ceny swoich 
produktów do wymagan prawnych, z zachowaniem jednak znaczacych obnizek, gdy 
produkty sa nabywane z uzyciem lokalnych pieniedzy, niezaleznie od wielkosci 
zakupów realizowanych tym srodkiem. Dla przykladu, jesli dostawca wycenial swój 
produkt po cenie 1 $ za jednostke, a obecnie sprzedaje polowe dostaw z 50-
procentowym opustem, wówczas, gdy podniesie cene do 1,33 $ (67 centów z 
opustem) za jednostke, jego wpływy dolarowe zostana zachowane, a lokalni klienci i 
tak beda korzystac z 33-procentowego rabatu. Gdy caly handel jakims produktem 
jest realizowany za pomoca skryptów, wówczas jego cena w lokalnej walucie zbliza 
sie do 1 $. Jednakze, cena globalna powinna w tym czasie podskoczyc do 2$, wiec 
korzysc wynikajaca z uzywania lokalnej waluty wzrasta tak czy owak wraz z jej 
rosnacym uzyciem, powodując ciągly rozwój systemu lokalnego pieniadza. 
Oczywiscie, spolecznosci moga zapewnic dostawcom limitowany udzial skryptów 
akceptowanych jako zaplata, zapewniajac tym sposobem dostawcom wystarczajaca 
ilosc globalnych pieniedzy na pokrycie nielokalnych zobowiazan.

Te celowane obnizki przynosza oczywista i istotna korzysc lokalnym dostawcom 
wybranego produktu, gdyz lokalni dostawcy maja mniej ograniczen w prowadzeni 
handlu za pomoca skryptów. Takie podejscie zmierza do uprzywilejowania lokalnej 
kontroli zarówno nad podstawowymi surowcami, jak i nad lokalnym rynkiem. 
Najbardziej podstawowym surowcem - i równoczesnie najbardziej zagrozonym - jest 
czysta woda, wiec system WaterMoney  [pieniadz wodny, przyp. tlum.] moze sie 
okazac najlepsza strategia, o ile handel woda jest znaczaca dzialalnoscia 
gospodarczą na danym terenie. Lecz wiele spolecznosci posiada taka obfitosc wody, 
ze jest ona produktem darmowym, lub taki jej brak, ze w calosci musi byc 
importowana. Dla takich rynków najlepszym rozwiazaniem wydaje sie byc 
FoodMoney [pieniadz zywnosciowy, przyp. tlum.]. Aby taka strategia przyniosla 
sukces, musi prowadzic do uzyskania przez spolecznosc takiego stopnia autonomii, 
aby skutecznie przeciwdzialc naduzyciom ze strony rynku swiatowego. Wymaga to 
od spolecznosci, aby przejela zasadnicza kontrole nad nad wlasnymi zasobami. Tak 
wiec system WaterMoney mocno wspiera lokalna kontrole zywnosci poprzez 
dofinansowanie lokalnej produkcji i przetworstwa plodow rolnych przez osoby, dla 
ktorych skrypty FoodMoney moga byc nieatrakcyjne, gdyz preferuja zywnosc 
nielokalna.
 
Ustalenie wartosci pewnych podstawowych produktów w lokalnym pieniadzu  - 



poprzez znizki na  produkty, o ile sa one kupowane za lokalne pieniadze - powoduje, 
ze skrypt uzyskuje ograniczona, lecz zdecydowana preferencje w stosunku do 
waluty globalnej.

O ile handel woda nalezy do glównych aktywnosci rozwijajacych sie gospodarek, o 
tyle w krajach rozwinietych stanowi on tylko margines dzialalnosci gospodarczej i w 
ich przypadku nalezy zastosowac odmienne podejscie. Obnizajac podatki, gdy sa 
one oplacane skyptami - TaxMoney [pieniadz podatkowy, przyp. tlum.] - uzyskuje sie 
redukcje lokalnych obciazen podatkowych i sprawia, ze przychód z tytulu podatków 
jest wydawany lokalnie, co moze byc strategia wzmacniajaca dla regionow 
uprzemyslowionych. Zmniejszone wplywy podatkowe sa czesciowo odzyskiwane 
poprzez wzrost podstawy opodatkowania, a róznica moze byc pokryta ogólna 
podwyzka podatków, przenoszaca ciezar obciazenia podatkowego glownie na firmy 
nielokalne, co stwarza lepsze warunki dla rozwoju przedsiebiorczosci lokalnej.

Czesto opodatkowanie jest dla spolecznosci sposobem czerpania korzysci z wielkiej 
ekonomii w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak edukacja, transport 
czy bezpieczenstwo. Powiazanie fragmentu tych uslug z lokalna waluta skutkuje 
szybkim powstawaniem prawdziwie lokalnego rynku kontrolowanego przez lokalna 
spolecznosc.

Oprócz wiekszej uzytecznosci globalnej waluty, prawdopodobnie druga 
najwazniejsza przeszkoda w rozwoju systemów walut lokalnych jest to, ze w wielu 
regionach ludzie nie pracuja tam, gdzie mieszkaja, wiec nie produkuja zadnych 
towarów badz uslug, ktore dalyby sie skonsumowac lokalnie. Ludzie ci maja 
niewielkie mozliwosci uczestniczenia w lokalnym rynku i prawdopodobnie równie 
mala motywacje, aby to robic. Istnieją wiec takze ograniczenia w sposobach 
szczegolnego zaopatrywania takich osób w lokalne waluty, wynikające z 
konieczności unikania zalania systemu zbyt duza iloscia skryptów, poniewaz jesli 
osoby takie sa w stanie latwiej wydac skrypty, niz je zarobic, skrypty blokuja sie u 
tych osób, które sa naprawde aktywne na lokalnym rynku. Kwestie te rozwiazuje 
SunMoney [pieniadz sloneczny, przyp. tlum.] - majacy zakotwiczenie w lokalnie 
produkowanej energii. Podzielajac podobne stanowisko - bedace chyba najlepsza 
opcja dla obecnych rozwinietych gospodarek z powodu rosnacych cen energii - od 
lokalnego dostawcy energii elektrycznej wymaga sie, aby akceptowal skrypty jako 
rabatowa i czesciowa zaplate za swoje produkty. Dostawca energii moze wtedy uzyc 
lokalnej waluty do zakupu energii od osób fizycznych i od spolecznosci - uzyskujac 
te same rabaty i stawki procentowe - i równoczesnie finansujac w ten sposob rozwój 
lokalnych zródel energii. Na przyklad, lokalne pieniadze placone indywidualnym 
osobom czy grupom moga byc wydawane lokalnie, zmniejszajac wydatki w walucie 
globalnej, która moze byc uzyta do instalowania kolektorow slonecznych lub turbin 
wiatrowych. Zwiazujac czesc wartosci energii ze skryptem, mozna budowac 
autonomie energetyczna i tworzyc aktywne lokalne rynki.



Warunki brzegowe

Chociaz kluczem do ochrony lokalnych zasobów przed nieodpowiedzialnym 
naduzyciem jest lokalny dobrobyt, wyzwaniem stojacym przed nami jest nie zwykle 
wzbogacenie sie lokalnych handlowców, lecz zrozumienie, ze bieda jest 
koniecznym rezultatem uczestniczenia w konkurencji na globalnym rynku, gdzie 
bogacenie sie jednych spolecznosci odbywa sie kosztem biednienia innych. Dlatego 
wyzwaniem obecnego stulecia jest zmiana obecnego systemu ekonomicznego z 
systemu, który nagradza nieodpowiedzialnosc, na taki, który przed nia chroni i który 
generuje trwaly dobrobyt, konieczny, aby nakarmic wszystkie nasze dzieci.

Komplementarne uzycie skyptów i waluty globalnej sluzy promocji dobrobytu, 
róznorodnosci i trwalosci, lecz stosowanie skryptów jest ograniczone wyzsza 
uzytecznoscia waluty globalnej. SunMoney moga dostarczyc lokalnym walutom 
namacalnych przewag w stosunku do waluty globalnej. Dla uwolnienia siły 
sprawczej wolnego rynku wydaje sie konieczne zbudowanie autonomicznych 
rynków lokalnych odwolujacych sie do niezbywalnych wartosci jednostek i 
ugruntowanych spoleczna kontrola nad podstawowymi lokalnymi zasobami.

Translation courtesy Krzysztof Lewandowski


