Skapandet av pengar: Föreningen Dom klokas syn på detta. Se även FAQ på hemsidan
www.Domkloka.se. Välj kategori (område) först vilket underlättar.
Dom klokas skatteförslag innebär att bankerna temporärt kommer att kunna skapa pengar
genom att från ett nyupplagt tomt konto dra ett lånebelopp som ställs till låntagarens
förfogande så att denne kan göra betalningar till andras konton. Banken kommer dock bara
kunna ta betalt för sina utgifter för personal, utrustning och lokaler samt utifrån köpta tjänster.
Den kommer att vara tvungen att driva verksamheten till självkostnadspris och inte kunna ge
någon vinstutdelning till aktieägare eller andelshavare. Samma sak kommer att gälla för alla
företag i landet vilket troligen kommer att innebära att de anställda eller deras organisationer
kommer att överta ägandet till många av dem. Mondragon-området i Baskien i Spanien är ett
exempel på ett ganska framgångsrikt samarbete mellan många kooperativt ägda företag.
Det innebär i sin tur att de anställda och leverantörerna av varor och tjänster får inkomster
som kommer att spridas ut i resten av samhället och möjliggör att låntagaren kan sälja varor
eller tjänster för ett motsvarande belopp och då kan betala tillbaka sin skuld på lånet och de
kostnader som banken har för hanteringen av det aktuella lånet utan att ny skuldsättning
tvingas fram.
En mängd lokala sparbanker skapades en gång för att finansiera start och utveckling av olika
verksamheter. Att de så småningom har slagits samman och i många fall uppgått i Swedbank
beror nog mest på att man uppnår vissa stordriftsfördelar men det har samtidigt minskat den
personliga service som kan vara nog så betydelsefull för egen- och småföretagare.
Det är räntor och vinstutdelningar som nu tvingar fram växande skuldsättning. Inte att
bankerna delar upp noll kronor i en tillgångs- och en skuldsida. Det finns också en gräns för
hur mycket bankerna kan låna ut på detta sätt. Den beror på hur mycket eget kapital, egna
pengar, som banken har.
Om banken drivs med vinstmål i stället för till självkostnadspris så kommer vanligen en del
av vinsten att läggas till det egna kapitalet vilket innebär att bankens utlåning därefter kan
fortsätta att öka år efter år. Om banken bara tar betalt för de tjänster den utför så blir vinsten i
princip noll och dess utlåning får då en fast övre gräns.
Krisen i realekonomin beror på att företagen, inklusive bankerna, betalar vinstutdelningar till
ägarna, vilka i sin tur inte använder hela den inkomsten till inköp av varor och tjänster utan i
stället ökar på sitt ägande i samma eller andra företag, befintliga eller nystartade. En del av
vinsten kan även, som redan nämnts, läggas till bankens egna kapital vilket då ökar dess
utlåningsmöjlighet.
Även om ägarna skulle använda hela sin ränte- och/eller vinstutdelning till inköp av varor och
tjänster så innebär det ju att de kan leva på en standard som överstiger basinkomst plus lön
och det kommer ju av de flesta att upplevas som en orättvisa, men det förvärrar inte läget.
Men med ett skattesystem som pressar ned räntenivån till noll eller lägre så åtgärdas detta.
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Dagens situation förvärras av att staten över en konjunkturperiod, enligt riksdagsbeslut, skall
sträva efter ett överskott och att många kommuner också agerar på samma sätt.
Resultatet blir naturligtvis att landets invånare fortlöpande måste lockas eller tvingas i
genomsnitt öka sin skuldbörda om räknestycket skall gå ihop. Men bankerna måste enligt lag
att säga nej när låntagarnas inkomster inte längre räcker till för att betala räntor och
amorteringar.
En ökande del av invånarna drivs då att i stället söka lån hos diverse kreditgivare som begär
betydligt högre räntor vilket gör att medlen för inköp av varor och tjänster kommer att minska
och arbetslösheten växa snabbt. Vi får en tillväxt av elände.
Dessa kreditgivare är åtminstone till en del finansierade av banker.
Om vi skulle införa ett förbud för banker att skapa likviditet skulle det på ett eller annat sätt
bli så att landets invånare som gemensamt kommer att stå som garanter för den nyskapade
likviditeten och därigenom direkt via staten eller på något annat sätt bli skuldsatta. Därför är
det lite onödigt att krångla till det. Det viktiga är att få bort räntan på pengar.
När Riksbanken i dag skall öka penningmängden sker det genom att en annan myndighet,
Riksgälden, utfärdar skuldebrev som säljs till folk och företag som har pengar nog att köpa
dem och då får de ränta baserad på skuldebreven. Sedan får Riksbanken ett lån från
Riksgälden som Riksbanken får betala ränta på.
Välkommen som medlem, fler tillsammans, inte få åstadkommer bäst förändring!
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