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Om att skapa pengar ur tomma intet. 
 

Det är mycket diskussion om att bankerna skapar pengar ur luften när de betalar ut lån.  

 

Det som faktiskt händer är ju att banken skapar ett konto som är tomt och, om kunden inte 

redan har ett konto hos banken, ett konto som också är tomt. Det kontot eller kundens 

befintliga skall sedan användas för att göra betalningar för det som kunden vill förverkliga 

med hjälp av lånet. 

 

När kunden lämnat över en säkerhet för lånet, eller vid lån utan säkerhet undertecknat en 

förbindelse att betala tillbaka lånet inom en viss tid, flyttar banken över ett belopp från det 

tomma kontot till det konto från vilket kundens utbetalningar skall göras. 

 

Det förut tomma kontot innehåller nu ett minusbelopp. Frågan är nu vanligen om banken 

skapat riktiga pengar och i så fall om de har rätt att göra det och om banken ägde några 

pengar som den lånade ut. 

 

Man kan också se det på följande sätt: 

 

Det är kunden som skapar de nya pengarna med hjälp av banken genom en verksamhet 

som kallas utmyntning. Det innebär att man ställer en säkerhet till förfogande för de pengar 

som skapas och sedan kan användas för betalningar. 

  

Detta har använts sedan lång tid tillbaka men i tydligast i Danmark några år i början på 1930-

talet. Lantbrukare satte sina egendomar i pant och i gengäld erhöll tillgodohavanden på 

konton i en avräkningscentral som den danska JAK-rörelsen startade. Man kunde också få 

sedlar som var gångbara i ett område och detta var tillåtet enligt då gällande dansk lag.  

 

På ön Guernsey användes under många år en liknande verksamhet. 

   

I dagens situation så minskar den med bankens hjälp skapade mängden pengar i samma takt 

som lånet betalas av. 

 

Det problem som kvarstår är att banken, utöver vad som fordras för att driva själva 

verksamheten, också tar ut en ränta, men för enkelhets skull även räknar in driftskostnaderna i 

detta begrepp.   

 

Det som banken kallar ränta, och inte används för driftskostnader, blir ju en vinst för banken 

som till stor del portioneras ut till bankens ägare, aktie- eller andelshavare. 

  

Om dessa mottagare av pengar inte fullständigt använder hela den mottagna summan till 

inköp av varor och tjänster så tvingar detta antingen fram en växande skuldsättning eller 

minskande löner och växande arbetslöshet i den typ av ekonomi- och skattesystem som vi har 

i dag. 

  

Detta orsakar de växande problemen i så gott som alla länder.  

 



 

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91  

(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group) 
Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar. 

© 2018 Föreningen Dom kloka… hemsida: www.Domkloka.se 

”Problemets lösning” finns hos Dom kloka i programmet R S M och… 

Problemet kan mycket enkelt åtgärdas med en helt automatisk beskattning av innehav av 

pengar i kombination med en allmän medborgarlön till alla folkbokförda invånare, stor nog att 

leva av.  

 

Se beskrivningen på www.domkloka.se som i HELHETSPROGRAMMET R S M åtgärdat 

problemet. 

 

Räntefrihet (R):  

http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori2.pdf 

 

Skattesystem (S): 

http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori

2.pdf 

 

Medborgarlön (M): http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf 

 

Varken Riksbanken, Riksgälden, regeringen eller riksdagspartierna tycks ha detta klart för sig 

och vad vi skulle kunna göra för att minska våra samhällsproblem och bli ett gott exempel för 

alla andra länder.  

 

Vi bör även säga upp och frånträda en del överenskommelse med EU angående 

bankverksamhet och ekonomisk politik och i fortsättningen av säkerhetsskäl trycka sedlarna i 

Sverige. 

 

Per Almgren, medlem i Föreningen Dom kloka 

http://www.domkloka.se/
http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori2.pdf

