”Skuldkarusellen och Dom klokas program R-S-M”
Vem eller var någonstans och hur skapas pengar ?
Det finns tre aktörer: Banken (1), Kunderna, låntagaren (2) samt Ägarna, (vinsterna) (3).
Begreppet utmyntning innebär att någon erhåller ett bytesmedel i utbyte mot en säkerhet av
något slag. Bytesmedlet har egenskapen att andra personer eller företag som erhåller
bytesmedlet i sin tur lämnar över en tillgång eller utför en tjänst åt den som lämnat över
bytesmedlet. Den som erhållit bytesmedlet kan i sin tur byta till sig en annan tillgång eller
tjänst o.s.v.
I dag och sedan några tusen år bakåt kallas bytesmedlet för pengar. Lämnar man en säkerhet
för att erhålla pengar kallas det utmyntning.
Det innebär att banken (1) är låntagarens (2) redskap för att genom utmyntning få fram
bytesmedlet pengar.
Det är således låntagaren (2) som i verkligheten skapar de pengar som låntagaren (2) får
tillgång till vid lånets utbetalning. Bankens (1) bokföring registrerar vad som sker och banken
(1) tillhandahåller även verktyg för att utföra betalningar till egna och andra bankers (1)
kunder (2).
För en bank (1) är låntagarens (2) skuldkonto en tillgång, lika stor som den skuld låntagaren
(2) har till banken (1).
När låntagaren (2) efterhand betalar tillbaka sin skuld minskar bankens (1) tillgångar med
motsvarande belopp.
När hela lånebeloppet är återbetalat har bankens (1) tillgångsbelopp minskat med det
utbetalade lånebeloppet.
Under lånetiden har kunden (2) betalat ränta till banken (1). Det kan kunden (2) bara göra om
kundens (2) inkomster överstiger kundens (2) utgifter för andra varor och tjänster.
För att detta skall fungera krävs att andra kunder (2) tar lån hos sina banker. I annat fall kan
de ju inte betala ut större belopp än de inkomster de får.
Bankerna (1) har utgifter för löner, hyror, maskiner och förbrukningsmaterial m.m. och
förväntas dessutom betala ut en vinst till sina ägare (3).
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forts) Vem eller var någonstans och hur skapas pengar ?
Det finns tre aktörer: Banken (1), Kunderna, låntagaren (2) samt Ägarna, (vinsterna) (3).
Om dessa ägare (3) inte köper varor och tjänster för hela sin vinst så kommer det att fattas
pengar för de som skall betala räntor och amorteringar på sina lån. Det innebär att personer
(2) och företag (2) hela tiden måste öka på sina skulder för varje månad som går.
Det innebär i sin tur att konsumtionen av varor och tjänster måste öka oavbrutet och detta är
ju inte möjligt på en planet med begränsade resurser som dessutom blir varmare och mer
nedsmutsad ju mer den totala konsumtionen ökar.
Därför är den del av räntan som överstiger bankens (1) självkostnadspris ett
samhällsekonomiskt problem som efterhand blir allt större och växer allt snabbare.

Förändras skattesystemet på det sätt som föreningen Dom kloka föreslår så
inträffar följande:
Skattesystemet (S) i vår modell kommer att pressa ned räntenivån (R) till en nivå som gör att
bankerna bara kan ta betalt för löner och övriga faktiska kostnader. Deras vinstnivå blir 0 %.
En vinstnivå på 0 % medför att alla kostnader som kunderna betalar till banker kommer att bli
inkomster för företag och privatpersoner i resten av samhället.
Ingen kommer att bli tvungen att ta lån för att samhällsekonomin skall fungera.
Vi kan utan problem krympa den totala konsumtionsnivån så att den hittills pågående
höjningen av temperatur, giftspridning och annan miljöförstörelse i stället kan minskas och
vändas till motsatsen.
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