Kdyz peníze nestaèí

7/22/11 6:50 PM

Kdyz peníze nestaèí, musejí se
natisknout
Snad kazdy´ sní o tom, ze by si tiskl své vlastní peníze. Paul Glover (48) z Ithaky (stát New York)
ale tento sen uskuteènil ‹a to zcela legálnì. Jeho pestré bankovky uz pøijímá pøes 1300 osob a
firem ‹ obchodníci s automobily, tesaøi, elektrikáøi, maséøi, restaurace i kuzelny. A ve spoøitelnì,
jakési alternativní Federal Credit Union, se dají s penìzi »hours« dokonce splácet hypotéky a
úvìry, napsal Jens Wiegmann v nìmeckém listu Die Welt.
Kdyz lezel pøed ètyømi lety nemocen v posteli, dospìl grafik Glover k závìru: »Chceme-li mít v
nasí obci dostatek penìz, musíme si je sami natisknout!« Svou mìnu nazval »hours« (hodiny),
aby odrázela »skuteènou hodnotu práce«. Jedna »hour« odpovídá deseti dolarùm, prùmìrné
hodinové mzdì v mìstì Ithaca (30 tisíc obyvatel). Existují ovsem také »ètvrthodinové, pùlhodinové
a tøiètvrtìhodinové« bankovky. Díky speciálnímu papíru a inkoustu, vyvinutému v Ithace, se dají
»hours« obtíznìji falsovat nez dolarové bankovky, øíká Glover.

Gloverùv penìzní systém pøinásí velkou vy´hodu podnikùm nebo osobám, které nabízejí
sluzby, v tom, ze hodina práce zaruèuje minimální mzdu deset dolarù. Skuteèny´ pøínos
»hours« pro obec tkví ovsem v tom, ze tato mìna mùze by´t utracena pouze v Ithace ‹ a tak
podporuje a ozivuje místní hospodáøství. Aby se nedostali do rozporu se zákonem, musejí
Glover a jeho stoupenci podle daòovy´ch úøadù a centrální banky USA dbát pouze na dvì
vìci: jejich bankovky se nesmìjí pøílis podobat americky´m dolarùm a pøíjmy v »hours«
musejí by´t normálnì zdanìny. Dnes uz funguje v Ithace »Hours-banka«, která na cely´
systém dohlízí. Místní politici Gloverovu ideu podporují: pøi posledních volbách starosty mìsta
akceptovali vsichni tøi kandidáti pøíspìvky na pøedvolební kampaò v nové mìnì.

Glover není ve Spojeny´ch státech jediny´m, kdo na takovou myslenku pøisel. Pøed sedmi
lety vynalezl obchodník s lahùdkami Frank Tortoriello » Deli dolar«, protoze mu zádná banka
nechtìla poskytnout úvìr. Své bankovky prodával Tortoriello po devíti dolarech za kus, a to
se zárukou, ze za nì po roce vyplatí deset dolarù. Vìtsina zákazníkù uz ale své deli dolary
utratila za sendvièe a jiné delikatesy.

V souèasné dobì existuje v USA zhruba 250 místních mìn, které velmi èasto uvádìjí do obìhu
místní obchodní komory. Také Gloverovy´ch »hours« pøichází do obìhu stále více. Kazdy´,
kdo prohlásí, ze je ochoten tuto mìnu akceptovat, dostane dvì hours, a kazdy´ch osm mìsícù
pak za odmìnu dalsí »dvì hodiny«. Glover plánuje zøízení mìstského centra, v nìmz by mohl
kazdy´, kdo »hours« pøijímá, prezentovat své sluzby nebo zbozí. Centrum by neslo jméno
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