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Clifford H. Douglas (1879-1952)
• Szkocki inżynier i ekonomista
• Twórca teorii Kredytu Społecznego, zwanego czasem Kredytem
Socjalnym.
• Charakterystyka systemu:
– Pieniądz tworzony bez długu
– System finansowy zdrowy i skuteczny
– System finansowy odzwierciedlający rzeczywistość, a nie kreujący ją

• Autor m.in. następujących dzieł:

•

– Social Credit Principles (zasady Kredytu Społecznego)
– Economic Democracy (Demokracja ekonomiczna)
– Credit-Power and Democracy (Siła kredytu a demokracja)
– The Control and Distribution of Production (Kontrola i dystrybucja produkcji)
– The Douglas Theory - A Reply to Mr. J.A. Hobson
– The Monopoly of Credit (Monopol kredytu)
– The Approach to Reality (W kierunku rzeczywistości)
Jego dzieło kontynuował Louis Even (1885-1974), Kanadyjczyk urodzony we
Francji, twórca m.in. Czasopisma Vers Domain (franc.) i Michael (hiszp., pol.).

ZADANIE: Odzwierciedlać rzeczywistość !
• Kredyt = zaufanie
• Kredyt finansowy czerpie swoją wartość z „kredytu realnego”. Dolar, pod
jakąkolwiek postacią, posiada wartość tylko dzięki temu, że produkcja
może dostarczyć produktów równoważących jego wartość.
• Dlatego to kredyt realny danego kraju, jego zdolność produkcyjna jest
najistotniejszym czynnikiem zaufania ludności.
• Kredyt realny jest dobrem społecznym, który czerpie swoją wartość z:
– Wszelkiego rodzaju zdolności jednostek i grup,
– Bogactw naturalnych, które są darem Stwórcy, a nie kompetencji człowieka
– Zorganizowanego społeczeństwa (podział pracy) i usług publicznych

• Produkcja narodowa czy gospodarka narodowa nie ma oznaczać
bynajmniej produkcji upaństwowionej
• Kredyt finansowy od samego początku należy do społeczeństwa z tego
samego tytułu, co kredyt realny. Jest to dobro społeczne.

Dlatego potrzebujemy…
…systemu finansowego, który:
• Nagina się do rzeczywistości, a nie zadaje jej gwałt,
• Odzwierciedla fakty, a nie taki, który im zaprzecza,
• Rozdziela, a nie takiego, który wydziela,
• Służy ludziom, a nie taki, który ich poniża.
Założenia takiego systemu nakreślił C.H. Douglas w 1917
roku.
W trzech propozycjach streścił podstawowe zasady systemu
finansowego, który by tym celom odpowiadał, i który byłby na
tyle uniwersalny, by przystosować się do gospodarki na
wszelkich jej etapach rozwoju, niezależnie od stopnia
mechanizacji czy automatyzacji.

Rzeczywistość
• Rośnie wydajność, rośnie bezrobocie technologiczne,
• Płaca jest wciąż podstawowym, w zasadzie jedynym
źródłem dochodu,

Fabryka na pocz. XX w.

Fabryka XXI w.

Cel gospodarki i cel systemu finansowego
• Celem gospodarki nie jest wzrost PKB, lecz
zaspokajanie potrzeb społecznych.
• Celem systemu finansowego jest:
– Finansowanie produkcji
– Dystrybucja środków finansowych dla konsumpcji

• Gdy osiągniemy te cele gospodarka i system
finansowy spełnią swoją funkcję.

Dzisiejszy system finansowy kreuje rzeczywistość
(2010 rok), gospodarka realna ok. 4% obrotu.
• 63 biliony USD –
gospodarka realna
• 87 bn USD –
akcje i obligacje
• 601 bn USD –
finansowe derywaty
• 955 bn USD –
waluty obce

* ang. trillion = pol. bilion

Trzy propozycje Douglasa
1. Środki zakupu (cash credits) w rękach ludności danego kraju
powinny być stale równe sumie cen (collective cash prices),
jakie trzeba płacić za dobra konsumpcyjne wystawione w
tym kraju na sprzedaż; te środki zakupu (cash credits)
powinny być anulowane z chwilą zakupu dóbr
konsumpcyjnych.
2. Kredyty potrzebne do sfinansowania produkcji (credits) nie
powinny pochodzić z oszczędności, ale z nowych kredytów
na produkcję.
3. Rozdział środków zakupu (cash credits) pomiędzy jednostki
powinien stopniowo coraz mniej zależeć od zatrudnienia.
To znaczy, że dywidenda powinna stopniowo zastępować
płacę i pensje.

Pierwsza propozycja: doskonała siła nabywcza
•
•
•
•
•

•
•

Celem jest ustalenie równowagi między cenami, jakie mają płacić
kupujący, a posiadanymi przez nich pieniędzmi.
Rozróżnia się między ceną równa kosztom produkcji (cost price),
a ceną jaką ma płacić kupujący (cash price).
Można to osiągnąć przez mechanizm regulacji cen, regulacji, a
nie ich ustalania.
Obliczanie kosztów własnych jest sprawą samych producentów,
oni wiedzą ile ich produkcja kosztuje
Regulacja zawierałaby pewien współczynnik, odnoszący się do
wszystkich cen detalicznych, obliczany okresowo (np. co
kwartał), zależnie od stosunku pomiędzy całkowitą konsumpcją a
całkowitą produkcją.
Po zastosowaniu współczynnika produkcja osiągnie cel:
produkcja jest po to, by ją sprzedać.
Douglas: „Prawdziwym kosztem produkcji jest konsumpcja, która
się tej produkcji domagała”.

Przykład 1
• W minionym okresie (np. kwartale) wartość wszelkiego rodzaju produkcji =
40 mld pln, wartość konsumpcji = 30 mld pln.
• To znaczy, że kraj za produkcję 40 mld zapłacił 30 mld, a więc rzeczywisty
koszt całej produkcji wartości 40 mld wynosił 30 mld.
• Brakujące 10 mld producenci powinni odzyskać z innego źródła, nie od
kupujących. Tu by należało zastosować mechanizmy monetarne =>
współczynnik wynosi ¾ (poziom konsumpcji do produkcji).
• W kolejnym okresie 25% dyskonto będzie stosowane do wszystkich cen
detalicznych. W ten sposób osiągamy siłę nabywczą najbliższą
doskonałości.
• Operację tę nazywa się niekiedy ceną wyrównaną lub dyskontem
wyrównanym, gdyż pieniądz, którego sprzedawca z powodu tego dyskonta
nie otrzymuje od kupującego, otrzyma go potem z Narodowego Banku
Kredytowego. To wyrównanie pozwala sprzedawcy na odzyskanie sumy
równej całkowitym kosztom własnym. Nikt na tym nie traci.

Druga propozycja: Finansowanie produkcji
wyłącznie za pomocą nowych kredytów
• Oszczędności stanowią składnik siły nabywczej i
zostały wypracowane wcześniej przy produkcji, a
skoro celem jest doskonała siła nabywcza
(współczynnik dyskonta), to produkcja musi być
finansowana z nowych kredytów. Inaczej zwiększy
się rozpiętość między środkami zakupu w rękach
ludności a cenami.

Przykład 2
• Robotnik pobiera miesięczne wynagrodzenie 300 USD. Na poczet tej
sumy podejmuje z góry 50 USD na zakup akcji w przedsiębiorstwie,
które buduje nową fabrykę.
• 300 USD wynagrodzenia jest wliczone w ceny produktów, ale wobec
tych 300 USD ceny, pozostaje już tylko 250 USD siły nabywczej.
• Budowa fabryki zwróci te 50 USD w postaci siły nabywczej dzięki
wynagrodzeniom wypłacanym robotnikom budowy. Ale produkty,
które powstaną w nowej fabryce, powinny zawierać te 50 USD w
swoich cenach. Te 50 USD stając się na nowo siłą nabywczą, z
pewnością nie będą mogły jednocześnie anulować 50 USD ceny
dawnej produkcji i 50 USD nowej produkcji.
• Potrzebne byłoby wyrównanie => może to być dywidenda społeczna,
może to być zwiększony wskaźnik dyskonta, albo prościej rzecz
ujmując => wyrównanie nie będzie potrzebne, jeśli produkcja
będzie sfinansowana bezpośrednio przez nowe kredyty, ponieważ
te nowe kredyty zastępują oszczędności, ujęte z siły nabywczej.
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Przykład 2a: Produkcja
i nowy kredyt na jej sfinansowanie
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Hurtownik C
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Cena hurtownika 100 pln
Koszty detalisty (bez zysku) 10%
Cena WG w procesie produkcyjnym
= 110 pln
Cena uwzględnia pełny proces
produkcyjny wraz z kosztami finansowymi
Detalista bierze kredyt
nieoprocentowany (!) 110 pln z banku na
sfinansowanie produkcji
Bank na ten cel dostaje środki
nieoprocentowane (!) z NBK
Po dokonaniu sprzedaży detalista
oddaje do banku 110 pln
Chodzi o społeczny kredyt finansowy,
który odzwierciedla rzeczywistość,
dostarczając kredytu w rytmie produkcji
oraz odwołując go w rytmie konsumpcji.

Detalista D

Narodowy Bank Kredytowy
Zyski detalisty nie są zawarte w cenie sprzedaży (!). Ma je otrzymać dopiero po odbytej
sprzedaży. Zyski jego nie są zależne od ceny sprzedaży, lecz od wielkości sprzedaży.

Nowy kredyt na produkcję – wyjaśnienia
•

•

•

•

Społeczeństwo dostarczyło kupcowi kredytu potrzebnego do zapłacenia za towar i
dlatego społeczeństwo staje się, w pewnym sensie, właścicielem tego towaru, a
kupiec staje się, powiedzmy, już tylko jego depozytariuszem zobowiązanym do jego
sprzedaży. Słuszne jest, że społeczeństwo wynagradza kupca za tę czynność
sprzedaży, jednocześnie nie pozwalając mu na wyzysk klientów.
Kupiec przykładowo miałby w banku handlowym 2 konta:
1. jedno do obsługi kredytów, związanych z nową produkcją,
2. drugie konto własne, na które może on składać swoje oszczędności. Na tym
koncie bankier księguje zysk kupca, przykładowo na podstawie procentu
przyjętego w tego rodzaju handlu.
Przykładowo, jeśli dla tego handlu istnieje procent od sprzedaży w wysokości 10%, to
za każde 100 pln na koncie nr 1 (tworzenie i likwidacja kredytu finansowego,
odpowiadającego kredytowi realnemu), bankier zapisuje 10pln na dobro prywatnego
konta kupca (konto nr 2).
Za wszystkie czynności nie opłacane przez klientów (bezprocentowe zaliczki
kredytowe, zyski detalistów, okresowe dywidendy dla wszystkich), bankier jest
wynagradzany przez Narodowe Biuro Kredytowe według przyjętych norm.

Od producenta do detalisty – uwagi końcowe
• Kupiec – zachowuje swój prywatny handel, staje się jednak, w
pewnym sensie, pełnomocnikiem społeczeństwa do
sprzedaży towarów.
• Producent – zachowuje swoje prywatne przedsiębiorstwo,
staje się poniekąd pełnomocnikiem społeczeństwa do
urzeczywistnienia kredytu realnego, zdolności produkcyjnej
kraju.
• Bankier – zachowuje własność prywatną swojego banku,
staje się poniekąd, pełnomocnikiem społeczeństwa do
przepuszczania przez kanały – w tę i tamtą stronę – kredytu
finansowego opartego na kredycie realnym kraju.
• Kredyt Społeczny jest zdecydowanym obrońcą własności
prywatnej. Ale każde prywatne przedsiębiorstwo ma
ponadto pełnić funkcję społeczną.

Trzecia propozycja: dywidenda dla wszystkich
•
•
•

•
•

•
•

•

Wprowadzenie do siły nabywczej nowego składnika: dywidendy dla wszystkich, zatrudnionych i nie zatrudnionych w
produkcji.
Dywidenda = składnik siły nabywczej, która nikogo nie pozostawia bez środków zakupu.
Jest to uznanie prawa wszystkich do części produkcji z samego tytułu, że są współkapitalistami,
współspadkobiercami największego czynnika nowoczesnej produkcji: postępu nabytego, powiększanego i
przekazywanego z pokolenia na pokolenie. A także z tego tytułu, że są współwłaścicielami bogactw naturalnych,
będących darem bożym.
Jest to środek na utrzymanie wzrostu siły nabywczej odpowiednio do wzrostu produkcji, choćby nawet produkcja
coraz bardziej obywała się bez pracowników.
Byłoby to rozwiązanie problemu niepowodzenia polityki tak wielu rządów, polityki pełnego zatrudnienia. Zabiegi
o pełne zatrudnienie są absurdem, trudnym do uzasadnienia przez istoty rozumne, skoro postęp bezlitośnie się
przykłada do zmniejszenia zatrudnienia.
Douglas: dywidenda powinna stopniowo zastępować płacę i pensje – stopniowo, tzn. w miarę wzrostu wydajności, tj.
wkładem w produkcję – odpowiednio pracy i czynnika postępu.
Postęp, będący wspólnym dobrem, odgrywa coraz większą rolę jako czynnik produkcji, a praca ludzka – coraz
mniejszą. Fakt ten powinien znaleźć odbicie w podziale zysków, z jednej strony w postaci dywidendy dla wszystkich, z
drugiej w postaci wynagrodzenia za pracę.
Cały nasz obecny system ubezpieczeń społecznych zostałby znacznie uproszczony i uwolniony od nadmiernej
biurokracji, stając się przy tym bardziej skutecznym. Zmysł społeczny i odpowiedzialność osobista znalazłyby
wówczas lepsze warunki rozwoju.

O dywidendzie społecznej dla każdego
•

„Każdy człowiek, jako istota rozumna, z natury posiada podstawowe prawo do używania ziemskich dóbr materialnych” –
Pius XII, orędzie wygłoszone w 1941 roku. „Bardziej szczegółowe określenie praktycznej realizacji tego prawa
pozostawiono ludzkiej woli i formom prawnym narodów”
• Pieniądz stał się umowną licencją na zastosowanie w praktyce prawa naturalnego.
Pyt. Czy nie byłoby to dawaniem ludziom czegoś za nic ?
Odp. Powiedzcie więc kapitaliście, że dostaje coś za nic, gdy mu się płaci dywidendę od jego zainwestowanego kapitału!
Przeciwnie, oburzy się na niesprawiedliwość, jeżeli mu się tej dywidendy odmówi. Każdy członek społeczeństwa jest
współkapitalistą, współdziedzicem kapitału realnego
Odp. Gospodarka ściśle wymienna nie może być gospodarką ludzką, gdyż ponad połowa ludności nie ma nic do
wymiany: mówimy tu o dzieciach, kobietach i dziewczętach przebywających w domu, inwalidach, chorych,
bezrobotnych, osób starszych niezatrudnionych w przemyśle, ludzi zdolnych do pracy, lecz zastąpionych przez
maszyny, etc. Ekonomia ściśle wymienna, ekonomia „nic za nic” może być dzisiaj tylko ekonomią barbarzyńską.
Taka ekonomia poświęca osobę na rzecz regulaminów ustanowionych dla pieniądza, zamiast być ekonomią w
służbie osoby.
Pyt. Czyli konsumenci uzyskiwaliby siłę nabywczą w dwojaki sposób: raz przez pensje, pobory i inne formy wynagrodzeń;
po wtóre przez dywidendy nie związane z zatrudnieniem ?
Odp. Owszem. Podobnie dzieje się dzisiaj. Ci, którzy są zatrudnieni w produkcji otrzymują wynagrodzenie, ale kapitaliści
otrzymują dywidendy od swego kapitału, nawet jeśli wcale nie są zatrudnieni w produkcji.
Pyt. Jeśli suma obu czynników siły nabywczej, wynagrodzeń i dywidend dla wszystkich, opiera się na całości produkcji, jaka
część powinna być przeznaczona na pensje, a jaka na dywidendy ?
Odp. Na wielkość produkcji w większym stopniu wpływa kapitał realny (należący do całości społeczeństwa), niż pracownicy
zatrudnieni przy produkcji. Tak więc na pewno całkowita kwota dywidend powinna znacznie przewyższać całkowitą
kwotę pensji. Pamiętajmy, że pracownik zatrudniony dostawałby i pensję i dywidendę, więc różnica w sile nabywczej
między nim a nie zatrudnionym, byłaby taka sama jak dzisiaj bez dywidendy.

Podsumowanie trzech propozycji Douglasa
• Jest to ZMIANA FILOZOFII, zmiana w rozumieniu systemu ekonomicznego
i finansowego.
• Jest to sprowadzenie ich do właściwych celów przez zastosowanie
odpowiednich środków.
• Najwyższy już czas, aby skorygować nieprawidłowości.
Pyt.: Czy pieniądz / kredyt na sfinansowanie produkcji czy konsumpcji może się pojawiać ot tak,
natychmiast ?
Odp.: System pieniężny jest w zasadzie jedynie systemem rachunkowości. Pieniądz jest
sprawą liczb, które mogą się pojawiać lub znikać zależnie od decyzji tych, którzy
zmonopolizowali system.

• Douglas: „My kredytowcy społeczni mówimy, że obecny system finansowy nie
odzwierciedla faktów. Nasi przeciwnicy powiadają, że je odzwierciedla. Otóż
wystarczy tylko popatrzeć i posłużyć się zdrowym rozsądkiem, by się w tym
zorientować. (…)”. Chodziło o kryzys 1929 – 1933 i potem sfinansowanie II wojny
światowej.
• Obecny system monetarny narzuca decyzje, zamiast wiernie odzwierciedlać fakty,
wynikające z podejmowanych bez przymusu decyzji wolnych producentów
i wolnych konsumentów.

Usługi publiczne
• Jak powiedzieliśmy, kredyt realny danego kraju polega na zdolności
produkcyjnej tego kraju.
• Roboty publiczne (mosty, drogi) należą do tej kategorii.
• Zasady finansowania są takie same jak przy produkcji dóbr
konsumpcyjnych:
– Nowe kredyty nieoprocentowane na nową produkcję (budowę),
– Likwidacja kredytów wraz z obniżeniem wartości (zużywaniem
obiektów użyteczności publicznej).
• Kredyt taki pojawiałby się w momencie, gdy ciało publiczne przyjmie
ukończone roboty i byłby przeznaczony na zapłacenie przedsiębiorcy.
• Cały nowy kredyt finansowy pochodziłby z urzędu monetarnego
(Narodowy Bank Kredytowy), działającego w imieniu społeczeństwa. Może
to się odbyć bezpośrednio, albo przez wydzielone banki handlowe,
obsługujące instytucje publiczne.
• Reprezentanci narodu (na poziomie lokalnym i centralnym) wcale by się
nie musieli zastanawiać, czy te projekty są możliwe do zrealizowania pod
względem finansowym, jedynie czy odpowiadają rzeczywistym
potrzebom, i czy są fizycznie możliwe do zrealizowania.

Przykład – budowa mostu
•

•

•

Przykład: koszt wybudowania mostu to 5 mln pln. Most jest przeznaczony do
użytkowania na co najmniej 50 lat.
– Przedsiębiorca czy konsorcjum wygrywające kontrakt na budowę mostu
poszukuje środków (swoich i w banku) na sfinansowanie budowy.
Całą jego gwarancję stanowi fakt, że po skończeniu budowy będzie go mógł przekazać
rządowi i otrzymać za to 5 mln pln.
– Bank, pożyczając mu środki, domaga się, całkiem słusznie procentów pokrywających
koszty banku.
– Po ukończeniu most jest własnością kontraktora, ale nie ma z niego szczególnego
pożytku i chce go jak najszybciej przekazać rządowi, aby zrealizować zakładane zyski.
– Rząd, podobnie jak detalista w przypadku dóbr konsumpcyjnych, otrzyma
globalną sumę w formie nowego kredytu finansowego, bez procentu.
– Kredyt będzie zwracany przez ludność przez 50 lat jego konsumpcji (użytkowania), tzn.
100 000 pln rocznie. Metoda płatności (potrąceń) może być ustalona, i nie musi być
koniecznie poprzez podatki (jest to metoda trudna, niezręczna, kosztowna i często
niesprawiedliwa). Może być wkalkulowana w mechanizm regulacji cen.
Rząd po tej operacji nie ma zadłużenia. Most jest bogactwem stworzonym przez ludność
kraju, nie tylko dzięki pracy, którzy uczestniczyli w tym bezpośrednio, ale również tych,
którzy dostarczyli rzeczy, które budowniczym mostu umożliwiły wykonanie pracy: żywności
i innych produktów.
W systemie finansowym zdrowym, odpowiadającym rzeczywistości, dług publiczny, dług
państwowy, może zaistnieć tylko w odniesieniu do zagranicy (ujemne saldo obrotów
bieżących).

O podatkach
•

•

•

•

•

Douglas pisał w 1937 roku: „Obecne finanse i podatki są to tylko zręcznie pomyślane środki na skoncentrowanie władzy
finansowej” (Social Credit str. 105) oraz „Jest zrozumiałe, że podatki – w obecnej formie – są niepotrzebnymi, nieskutecznymi
i upokarzającymi środkami na osiągnięcie ostentacyjnie głoszonego celu. Ale pomimo to pewna forma opodatkowania jest
nieunikniona, dopóki muszą istnieć obok siebie usługi publiczne i produkcja na potrzeby prywatne. Usługi publiczne wymagają
pewnej ilości dóbr oraz pracy; mechanizm, za pomocą którego te dobra i ta praca są przenoszone z sektora prywatnego do
publicznego, stanowi – w istocie – pewną formę opodatkowania” (Warning Democracy str. 175).
A więc mamy rozróżnienie między:
– Zalegalizowaną kradzieżą (obecna forma opodatkowania, która zabiera pieniądze jednostkom, aby zaspokoić
wymagania systemu finansowego i uzasadnić jego celowość). Zabieranie jednostkom pomniejsza zdolności finansowe
jednostki, rodzin, zarówno produkcyjne jak i konsumpcyjne.
– Pewną formą opodatkowania, jako przesunięcie zdolności wytwórczych z sektora prywatnego do sektora publicznego.
Kredyt finansowy podążałby za tą produkcją, tzn. w momencie obniżenia produkcji prywatnej na konsumpcję,
zmniejszałaby się też siła nabywcza przeznaczana do konsumpcji (mechanizm ceny regulowanej i wyrównanej). Jeżeli
ludność by uznała, że ciężar jest za wielki, prosiłaby rząd by powściągnął swoją działalność w sektorze publicznym.
Trzeba poczynić rozróżnienie między dobrami użyteczności publicznej centralnymi (drogi krajowe, autostrady) a lokalnymi
(szkoły, domy kultury). Przykładowo , jeśli się ocenia, że szkoła zbudowana za pomocą nowych kredytów powinna przetrwać
przynajmniej 20 lat, korzystająca z niej ludność powinna płacić za nią rocznie 1/20 część jej wartości. Płacimy za to, co
używamy. To już nie jest kradzieżą.
Tak więc zasadnicza różnica jest taka, że ROZWÓJ KRAJU BYŁBY FINANSOWANY ZA POMOCĄ NOWYCH KREDYTÓW, A
NIE ZA POMOCĄ PODATKÓW. Płaciłoby się tylko za konsumpcję, zużycie, a nie za produkcję. Nie wlekłoby się za sobą
długów publicznych, matematycznie niespłacalnych, na których rokrocznie przeznacza się wielką część dochodów z podatków.
Jak pobierać opłaty na usługi publiczne ogólnokrajowe ? Wydaje się, że najprostszym środkiem byłoby użycie kredytu
narodowego pobieranego od ludności za pomocą mechanizmu regulacji cen.

W systemie finansowym Kredytu Społecznego nie ma, właściwie, podatków. Są opłaty za
otrzymane usługi, zarówno publiczne jak i prywatne.

Dwie myśli Douglasa
• „Władza pieniądza nie chce i nigdy nie chciała
ulepszenia systemu pieniężnego. Tarcia społeczne,
wojny i sabotaż to jest dokładnie to, czego ona
chce.”
• „Właśnie bankierzy stworzą system Kredytu
Społecznego, oczywiście wtedy, gdy otrzymają taki
nakaz”

Metody finansowe, czy będą się bardzo różnić ?
Ze względu na wynik, różnią się, ale prawie we wszystkim są podobne do obecnego
mechanizmu:
• Te same instytucje bankowe, wiele tych samych operacji, te same ułatwienia dla
kupców w płaceniu bez pokrycia, z mniejszą służebnością procentów,
• Całkowita siła nabywcza utrzymana w stosunku do zaoferowanej produkcji
globalnej, przy zapewnieniu wszystkim dobrej stopy życiowej; obalona dyktatura
pieniądza;
• Produkcję potrzebną społeczeństwu można wykonać bez przeszkód finansowych.
Kredyt napływa zależnie od potrzeb z jednego do drugiego stadium procesu
produkcji; wszyscy w niej uczestniczący zostali właściwie wynagrodzeni, łącznie z
bankierami. Zdołano upłynnić produkcję, nic nie dodając do ceny kosztu
produkcji.
• A więc system Kredytu Społecznego to ten sam mechanizm kołowy, lecz
odpowiednio naoliwiony
• Co z inflacją ? Prześledźcie mechanizm: kredyt nie gromadzi się, lecz postępuje
za ruchem bogactwa, wchodząc do obiegu w rytmie produkcji, a na drogę
powrotu do źródła w rytmie konsumpcji. Inflacja w tym systemie nam nie
grozi. Kredyty te tworzą jakby kapitał obrotowy należący do społeczeństwa i
oddany na usługi gospodarki.

Kredyt Społeczny, socjalizm a doktryna katolicka –
komisja biskupów w latach 30-tych XXw.
•
•

•

•

W latach 30-tych powołana została komisja złożona z biskupów, aby zbadać, czy system K.S. może
być oskarżony o socjalizm w sensie, w jakim Kościół go potępił.
Komisja definiuje socjalizm i zwraca uwagę na to, co tę doktrynę charakteryzuje w świetle encykliki
Quadragesimo anno:
– Materializm,
– Walka klas,
– Zniesienie własności prywatnej,
– Kontrola życia ekonomicznego przez Państwo z pogardą dla wolności i inicjatywy jednostek
Komisja zwraca uwagę na następujące propozycje K.S.

– Państwo powinno przejąć kontrolę nad emisją i ilością pieniędzy i kredytu,
– Zasoby materialne, jakie przedstawia produkcja stanowią podstawę pieniądza i
kredytu,
– Emisja pieniądza i kredytu powinna być mierzona przepływem produkcji, aby
utrzymywała się zdrowa równowaga pomiędzy produkcją a konsumpcją,
– K.S. proponuje dywidendę, której wielkość będzie określona w zależności od sumy dóbr
konsumpcyjnych

Po analizie propozycji K.S. i definicji socjalizmu w formie, której został potępiony przez doktrynę
społeczną Kościoła Katolickiego, Komisja biskupów odpowiada przecząco na pytanie: Czy

Kredyt Społeczny wiąże się z socjalizmem ?

Ponadto Komisja zwraca uwagę, że Kredyt Społeczny, o którego aspekcie czysto ekonomicznym
i politycznym nie wyraża swego sądu, jest jedynie reformą pieniądza.
Do Kościoła nie należy wypowiadanie się na temat zagadnień, wobec których – jak powiedział Papież
Pius XI – „jest pozbawiony odpowiednich środków i kompetencji”

Pytania dziś, i pytania w systemie Kredytu
Społecznego
1. Czy znajdą się
pieniądze na nowe
drogi ?

1. Czy mamy zasoby
(materiały, pracownicy), aby
wybudować nowe drogi ?

2. Skąd wziąć pieniądze 2. Jaką część zasobów
na sfinansowanie
przesuwamy z sektora
robót publicznych ?
prywatnego na roboty
publiczne ? Jaka jest nasza
skłonność do mniejszej
konsumpcji ?

Czeka nas sporo pracy…
• Maurice Allais, profesor ekonomii i laureat nagrody
Nobla w tej dziedzinie w 1988 roku, napisał w swej
książce „Les Conditions Monetaires d’une Economie de
Marche” („Monetarne uwarunkowania rynku
ekonomicznego”, str.2):
„W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego
przez system bankowy jest, nie waham się tego
powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić
sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania
pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego
przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same
rezultaty”.

Czasopismo Michael
• Pielgrzymi św. Michała i
sympatycy promują system
Kredytu Społecznego
• Bez wspólnoty duchowej nie
ma szans na jego realizację.
• „Dla Tryumfu Niepokalanej” –
jak nawoływał św. Maksymilian

Louis Even: „To opatrznościowe, że Kredyt Społeczny został stworzony przez C.H.Douglasa
w 1917 roku, w roku objawień fatimskich.” Rzeczywiście, jeśli przesłanie Maryi do trojga
pastuszków przynosi duchowe rozwiązanie wobec komunizmu, Kredyt Społeczny stanowi
rozwiązanie doczesne, techniczne, aby zatrzymać komunizm, czyniąc każdego obywatela
prawdziwym kapitalistą , współwłaścicielem zasobów naturalnych i postępu.

Ważniejsze linki nt. Kredytu Społecznego
• Instytut Clifforda Hugh Douglasa http://www.socred.org/
• Czasopismo Michael http://www.michaeljournal.org/

Pierwszą zasadą stabilnego, pokojowego i udanego społeczeństwa jest dotrzeć do prawdy
i ją przedstawiać – a nie zamazywać – prawdę dotyczącą każdego z nas.
C.H. Douglas „Money: A Historical Survey”.

Nie lękajcie się…
„Nie lękajcie się - otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej
władzy, otwórzcie jej granice państw,
systemów ekonomicznych,…”
Rzym 22.10.1978 r.
„Niech zstąpi Duch Twój…, Niech Zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi.”
Warszawa, 2 czerwca 1979 r. plac Zwycięstwa

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Pytania i odpowiedzi
Pyt. Czy banki te kredyty stwarzają, jak to jest dzisiaj ?
Odp. Nie – kredyty te przedstawiają pewną zdolność produkcyjną kraju, czyli mają wartość w oparciu o kredyt
realny. Ten kredyt finansowy pozostaje środkiem społecznym i może pochodzić jedynie z instytucji
poświęconej wyłącznie służbie społeczeństwu, z Narodowego (lub Prowincjonalnego) Banku Kredytowego
albo z Banku Centralnego (upaństwowionego), pełniącego tę funkcję.
Pyt.: Czy banki na podstawie umów nadal obciążałyby producentów kosztami za udzielone pożyczki ?
Odp. Oczywiście, banki muszą odzyskać swoje wydatki i przewidzieć ryzyko. Bankructwo dłużnika nie
zwalniałoby banku pożyczającego z jego zobowiązania wobec Banku Centralnego. Obciążenia finansowe
mogłyby nadal nosić miano procentów, ale wydaje się, że czynnik czasowy, okres między zaciągnięciem
pożyczki a jej spłatą powinien być mniej ważny.
Pyt.: Czy procent nie stworzy spirali zadłużenia, którą mamy dzisiaj ?
Odp. Nie w systemie Kredytu Społecznego, ponieważ ten system, przez okresową dywidendę dla wszystkich
i przez mechanizm ceny uregulowanej i wyrównanej ustala równowagę między siłą nabywczą a cenami.
Pyt. Dlaczego producent płaci procent w banku, a detalista otrzymuje kredyt nie oprocentowany?
Odp. Producent nie ucierpiał z tego powodu, wlicza te koszty do ceny półproduktu.
Odp. Ponadto, jeżeli zaliczki dla detalisty miałyby wymagać procentu, musiałby on zostać dodany do ceny
sprzedaży i byłby to czynnik nie pokryty przez tę kredytową zaliczkę. Wówczas nowa produkcja nie byłaby
całkowicie sfinansowana przez nowy kredyt i system finansowy nie odzwierciedlałby rzeczywistości.
Odp. Procent ten stałby się własnością banku handlowego z chwilą spłaty pożyczki przez detalistę. Zatem
istniałaby część kredytu, która nie wracałaby do źródła po odbytej konsumpcji, i system nie odzwierciedlałby
dokładnie rzeczywistości.

