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EKRONA
En driv växelkrona, är en bra retur och stabil digital e krona som skall stärka kronan i lagom takt.
Från 2017-2020 med 2,1 % 2,3 % - 2,5 % och åter tillbaka till 2 % under åren 2017 -2020 som Stefan
Ingves själv uttryckt det som möjlig målvariabel som diftongmall eller skalschema.
Den dynamik som balanserar ekonomin i vikt och med egna incitament i givande form för bankens
kunder i köp och på sälj- markanden kan då detta verktyg som E ACT NOTE verkställa en funktion

som driver ökad handel och påvisa funktioner som är både nyckelaktiviteter samt gemensamma
aktiviteter inom handel som ger mycketmycket utrymme för rätt medaktion och lite utrymme för
missplacering. Hur arbetar e krona in sitt varumärke i handeln och hur ser den egentligen ut som
produkt eller vara? Mina förslag skrivs här:
När bankens riksreserver är låga eller risker verkar höga kan oavsett valuta då dynamiseras med att
lämna grundvatten för att göra grundvalutan stabil genom denna pluralistiska ekonomi och aktioner
som skapar en pluralistisk ekonomi.
Fastighetsmarknaden, Löner, tungt ekonomi artilleri inom ekonomiska sediment, medan vissa varor
och produkter samt tjänster går att handla med i e handel eller e krona. Till ex återköp returer växeln
tillbaka i kassan och andra värdeskapande aktiviteter för e kronan. Eller nedskrivningar och
Inventarier avskrivningar i digital form för att ändå få in någon form av betalning som kunden eller
personen har tillgång till under kortare eller längre löptider.
Till ex Abonnemang:
12 månader 499/ 50 e krona/ månad
18 månader 299/100 e krona/månad
24 månader 100/ 200 e krona/månad

E HANDEL
Digitala tjänster som telefonkort eller data tidningar eller digitala trycktjänster
Online valuta/nyckelaktiviteter inom handelslegionen som tillhandahåller procentuella varor och
tjänster som delvis uppgår i 25-75% e krona valuta värde.

STATIX SYSTEMS
VÄRDESKAPANDE OCH REGISTRERAD VALUTA
De värdeskapande aktiviteterna med incitamentsfundamentala principer som banken kan ha som
kunder med e kronan är Svenska kronans omnibus drivväxel verktyg e krona.
Att digitalt verkligen går digitalt kan betyda IT / tid schematiskt lagda pengar. Pengar som produkt
och tjänst och ”retail” vara. Värde vid vissa tider, och uppbyggnad av värdebaserad tid.
Tid i olika länder är basiska fundament för hur säkerhet bedrivs för digital valuta i E ACT NOTE.
Så, om Florida, Kalifornien, China har ett nät och om valutan har ett värde över tid, 24 h, 48 h 36 h
12 h mellan 8:00- 18:00 svensk tid, har även intjäningstiden ett markant syfte samt
intjäningsmekanismen är ” set” digitalt för 12-36 timmar och värdet är då vid utbetalningsstunden

1-3 värda pengar genom de kanaler som utspelar sig under denna tid 1- 4 dagar. Plus förebygga
informationen till svenska pengar det vill säga integrera det till den riktiga marknaden under en viss
tidsperiod. Det blir ett värde set av pengar som bejakar riktiga värdekedjor i riktiga ting.
Som till exempel vad som kan köpas och kan bli relaterat intill valuta som netto värde
1.
2.
3.
4.

Skatt
Moms
Uppbyggnad av värde kedjor (STATIX SYSTEMS)
Set av värde kedjor som syns på marknaden (STATIX SYSTEMS)

Hur mycket kan digital valuta uppnå under tidsbordet 12,24,36,48,64 timmar, vad betyder egentligen
uttrycket att låta pengarna jobba för sig och intjäna ekonomisk tid som valuta.
Konsten av att få verktyget att arbeta för ett set av värden som ekonomin kan svara på. Konstant
värde.
Att pengar är värda en exakt summa vid ett visst klockslag, eller i en värdeprocess som inte
nödvändigtvis betyder att människor bara sätter in pengar för att värdet skall höjas. Eller mänskligt
arbetade timmar.
Digital valuta när det finns en stabil krona/ värde kan då valutan stärkas i lagom takt mellan vissa
tidsscheman och flöden. Tallriksmodellen, Protein och Kolhydrater. ( Se ritning). Planerade och
integrerade som valuta verktyg som skapar dynamik i ekonomin och en viktbalans och eget
incitamentstagande samt för bankens kunder köp och sälj verktyg där en då den pluralistiska
ekonomin kan lämna grundvatten för att skapa stabilitet för grundvalutan när bankens risker blir
höga eller otillräckliga. En lista på återköp, returer växel eller varor tjänster på en snabb marknad för
värdeskapande aktiviteter för e kronan kan hitta mark i digitala scheman.
Vilka är då de värdeskapande aktiviteter med incitamentstagande fundament? Företagslistorna i
länder som Spanien, Tyskland, Kina USA Sverige Norge Finland.
FÖRETAGSLISTOR
Företagslistor har en signifikant värdesatt funktion i denna komposition av digitala värdevalutor.
Företag är en gedigen och djup källa till Incitamentstagande för att digital valuta ska kunna ha fri
kapitalrörelse. På arbetade timmar resursutnyttjande arbetsmarknadsdata och vad vi egentligen
räknar på? tid? Skillnader och variabler variationer i data form när skatt skall läggas på robotar
och längre löptider kortare löptider samt konsumtion av fria kapital rörelse regler en sk Intervall
Ekonomi.
Taylor Regeln. Arbetade timmar enligt data och taxeringsreformer är helt i sin ordning när den
registreras och loggförs samt beräknas in i inkomstbringande resultatportaler för invånare. För att
flytta fokus från mänskliga former av arbetade timmar till Exceeded data taxering och inkomster.
Företagsvaluta FAB Valutan, som Euro-nominat. Och nationell valuta och Digital valuta som
handels valuta. Att låta data formen ta över 80% av arbetade intäkter då pengarna arbetar under
tidschematiska grundläggande behov.

EXCEEDED CURRENCY
Teknisk data STATIX SYSTEMS om hur det fungerar är öppet för mer insyn vid eventuellt
överenskommelse av värde och bokat möte, över digital e krona valuta (finns även i medföljande
PPP). Det är Företagandet och Incitamentstagaren som driver e krona i egen regi under bankens
vingar och stöttar då banken med sin ekonomi och kunder stöttar den digitala utgivaren av sin
digitala e krona balans genom att använda den i handeln.
SWEFOREX E KRONA
Inter Trading
Stock exchange market trading
Level marketing business strategy systems
Digital Currency for risky project investments
Digital Currency for cheaper goods and services on the market
Crowdfunding

