NEMECKÝ SPOLKOVÝ SNEM – Petičný výbor Verejné petície
Menový systém: zavedenie nového menového systému
Petíciu podala: Uta Schönová vo štvrtok 27. decembra 2007
Petíciou sa má dosiahnuť zavedenie nového menového systému s týmito znakmi: peňažný
systém sa bude zakladať výhradne na systéme zúčtovania. Na základe daňovej sadzby sa
budú z každej platby odvádzať čiastky, z ktorých bude štát financovať svoje výdavky tak, aby
sa nezadlžoval. Každá fyzická i právnická osoba bude môcť v rámci demokraticky určených
pravidiel neobmedzene využívať zúčtovací systém pre vlastné platby.
Odôvodnenie:
Základné právo na život a voľný rozvoj osobnosti zahŕňa aj dosiaľ zaznávané základné právo
na dôveru. Ak má človek základné právo na voľný rozvoj, musíme voči nemu prejaviť aj
dôveru, že sa bude rozvíjať pre blaho celej spoločnosti. Táto dôveryhodnosť by sa však mala
rovnať „úveruhodnosti“ – preto by sa základné právo na život malo nerozlučne spájať
s právom vziať si úver. Každého človeka treba už z jeho podstaty vnímať ako
dôveryhodného, nie až na základe jeho majetku. S dnešným peňažným systémom sa však
základné ľudské právo na dôveru zlúčiť nedá.
V doterajšom systéme majú peniaze tri základné funkcie: sú platobným prostriedkom,
prostriedkom zachovávania hodnoty a účtovnou jednotkou. Nový peňažný systém vezme
peniazom ich materiálnu formu zachovávania hodnoty a z účtovnej jednotky, resp. zo
zúčtovaných peňazí vytvorí všeobecný platobný prostriedok.
Tak ako sa deje už dnes v bezhotovostnom platobnom styku, aj v zúčtovacom systéme by sa
všetky peniaze premenili na rýdze čísla. V nemčine už samotné sloveso zaplatiť ' (bezahlen)
svojím pôvodom z podstatného mena číslo (Zahl) naznačuje, že peniaze svoju funkciu
platobného prostriedku splnia najlepšie vtedy, keď budú rýdzimi číslami. Len vtedy budú totiž
všade bez väčších problémov k dispozícii v množstve, aké bude človek potrebovať.
V terajšom systéme peniaze ovládajú svet a človek sa tak stáva závislým od peňazí. Naproti
tomu v zúčtovacom systéme by peniaze slúžili ľuďom a diktatúra prázdnych pokladníc by
patrila minulosti. Hoci by nových peňazí bol vždy dostatok, nešlo by o inflačný nárast objemu
financií, pretože peniaze by sa vždy viazali na produkciu, resp. činnosť. Tak ako sa
nadychujeme vždy iba vtedy, keď to náš organizmus potrebuje, aj nové peniaze by sa

využívali iba v prípade potreby. Nedostatok by už nevznikal v dôsledku absencie peňazí, ale
iba v dôsledku obmedzeného množstva zdrojov a pracovných síl, ktorých hodnota by vďaka
tomu stúpla. Rastúce ceny sú problémom iba pri klesajúcej kúpnej sile, zatiaľ čo pri
neobmedzenom prístupe k zúčtovaciemu systému by otázka financovateľnosti prestala byť
aktuálnou a kúpna sila by sa prakticky previazala s cenami. Nikto by už nemal záujem
produkovať zlú kvalitu. Súťaženie by sa presunulo na úroveň zvyšovania kvality, čo by
prospelo zdraviu človeka i prírody. Obstarávanie a uchovávanie peňazí by sa už nespájalo
so žiadnymi nákladmi, preto by zanikli úroky a bankové poplatky. Vnútroštátne banky a
poistenia by sa stali rovnako zbytočnými ako finančné inštitúcie, úrady práce a sociálnych
vecí, ktoré by ustúpili aktivitám v oblasti kultúry.
Technicky uskutočniteľným sa zúčtovací systém stal vďaka rozvoju bezhotovostných
platobných systémov. Z technického hľadiska ide dnes už len o to, aby sa zabezpečil prístup
k existujúcemu platobnému systému pre všetkých. Pri prechode na nový systém zostane
každému to, čo už má, domáce dlhy sa pripíšu na účty veriteľov, účtovnou jednotkou zostane
euro a finančne podmienenú kriminalitu pripraví zúčtovací systém o živnú pôdu. Jednoducho
povedané: až nový systém umožní demokraciu a prosperitu pre všetkých.
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