
Den onda cirkeln

- om penningsystemets skadliga inverkan på samhället

Nils Fagerberg

Cemus, Kursen Hållbar utveckling
2012-10-03

Ulvsåkra

www.ekologiskekonomi.se



  

Nils Fagerberg
● Ekologisk ekonom (B.Soc.Sc) (M)
● Jägmästare (M.Sc)
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Är den svenska valutan 
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● Föreläser om ekologisk ekonomi / 
penningsystem
● Enstaka konsultuppdrag
● Examensuppsats om pengar 
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Några siffror över den moderna ekonomin

● Världens bistånd till fattiga länder mellan 1960 
och 2009 var i medeltal ca 19 miljarder kronor 
per månad.

● Världens stöd för att rädda banker och 
finansinstitut under finanskrisen 2008 till 2009 
var i medeltal ca 19000 miljarder kronor per 
månad. 



  

Vad är det som händer i 
skuldkrisens Europa?

 
●Enorma summor pumpas in för att rädda systemet:
-600 miljarder euro för att rädda banker (12-06-20)

 -110+130 miljarder euro som stödpaket till Grekland 
 -även Irland, Portugal och Spanien.

●Ca 19% av Greklands stödpengar går till grekiska staten, resten 
till europeiska banker. (Bedömning från Zero Hedge)

●Euroländerna kräver åtstramningar motsvarande 210 miljarder 
Euro för att ge stöd (13/2, BNP 225 milj.)

● Åtstramningens effekter i Grekland: Minimilöner på ca 5000 kr. 
150 000 statsanställda sägs upp. 24% arbetslöshet.

●Summa sumarum: Skattepengar pumpas in i privata finansiella 
företag, medan medborgarna får det allt tuffare.



  

Sveriges ekonomi – en av världens bästa 
ekonomier just nu

● Sveriges ekonomiska tillväxt under 2010 var den högsta 
sedan 1964. Sverige är rikare än någonsin.

● 492000 privatpersoner och företag är överskuldsatta (2010) 
Kronofogdemyndigheten

● 220000 familjer är så fattiga att de inte har råd med kläder 
och mat till sina barn (2010) Socialstyrelsen

● En VD har i genomsnitt 41 gånger så hög lön som en 
industriarbetare (2010) LO

● 229 arter har utrotats från Sveriges natur och ytterligare 
857 stycken är starkt eller akut hotade. (2012) Artdatabanken

● Ungdomsarbetslösheten är 23% (2012) SCB

● Genomsnittlig skuldsättning för privatpersoner är 160% av 
disponibla inkomsten (2012) SCB



  

De ekonomiska systemen i världen har 
väldigt stora problem!!!!

●Problem med skuldsättning

●Problem med förmögenhetsklyftor och utslagning

●Problem med miljön

Vad är grundproblemet????????



  

Vårt moderna 
”upplysta” 
samhälssystem

Samhällsproblem 
som kontinuerligt 
förvärras

Demokratiskt 
system

●Miljöförstöring
●Resursbrist
●Arbetslöshet
●Ökande inkomstklyftor
●Ökande förmögenhets-
klyftor
●Försvagad samhällsservice
●Utslagning

Penningsystemet

Problemanalys? Förklaringar?

Ekonomiskt
system

Juridiskt
system
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Vad påverkas av penningsystemet?

Penningsystemet

Ökande
skuldsatthet

Ränteintäkter
till låneinstituten

Överföring av pengar
från låntagare till långivare

Ökande 
penningmängd

Brist på
pengar

Inflation

Krav på
ekonomisk tillväxt

Ökande
statsskuld

Miljöförstöring

Överproduktion

Avreglering

Exportinriktade
ekonomier

Kapitalbrist i
glesbygd

Beroende av
fossil energi

Ökande
förmögenhetsklyftor

Växande 
finansiell sektor

Krympande reell
sektor

Krig

Försvagad 
demokrati

Konjunktur-
svängningar

Skuldfälla

Högre 
arbetslöshet



9

Hur gör bankerna när de skapar nya pengar?
 Ulvsåkra

Bengt

8000 kr

● Banken har 1000 kr i form av sedlar.
● Banken lånar ut 8000 kr till Bengt.

● Banken skapar 8000 kr från ingenting!
Hur är det möjligt?

Först och främst måste vi notera 
några viktiga saker:

● Banken skapar inte ”riktiga” pengar 
(kontanter). Den skapar kredit 
(digitala pengar som baseras på 
skuldsättning).

● Banken måste hålla sig inom kraven 
för kapitaltäckning.

● Banken måste kunna redovisa en 
bokföring som är i balans.



  

Bankernas bokföring

1. Innan Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

2. Efter att Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 8000
Utlåning: 8000 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

Bankens balansräkning:

 Ulvsåkra

8000 kr

Bengt

● Bengt får tillgång till sina pengar via ett inlåningskonto i banken.

● Bengts löfte att återbetala lånet noteras som en tillgång för banken. 



  

Det är skillnad på pengar och 
pengar

 Ulvsåkra

● RIX-medel (pengar skapade av Riksbanken)
Mynt, sedlar och digitala pengar i riksbankens system. 
Pengar som bara riksbanken kan skapa. Dessa pengar 
skapas ofta utan skuld som motprestation.

● Kredit (pengar skapade av privata banker)
Pengar som skapas vid utlåning från privata banker. 
Skapas enbart med skuld som motprestation.

Riksbanken Privata banker
Kredit 1% 92%
Kontanter 7% 0%

● En grov uppskattning över hur den 
svenska penningmängden har 
skapats.
Källa: Nils Fagerberg, 2005



  

Kapitaltäckningskravet
 Ulvsåkra

● Kapitaltäckningskrav (Basel II):

● Det finns flera faktorer som i slutänden försvagar 
kapitaltäckningskravets förmåga att begränsa nyskapandet 
av pengar. 

● Eget kapital behöver inte vara enbart RIX-medel. 
Förlagslån och viss del aktier.

● Riskvägning av tillgångar försvagar kapitaltäckningskravet.

              (kapitalbas) Eget kapital
8 %  <
              (kapitalkrav) Riskvägda tillgångar

           1000 kr
0,08   <

          12500 kr



  

Kapitaltäckningskravet
 Ulvsåkra

”En bank kan komma undan med ett eget kapital – riktigt 
aktiekapital och upparbetade vinster – på 2800 kronor 
för utlåning på 1 miljon kronor.”

Stefan Ingves, Sveriges Riksbankschef, 09-11-19

Glöm kapitaltäckningskravet som 
begränsande ramverk! Det som begränsar 
en banks kreditskapande är tillgången på 
kreditvärdiga och villiga låntagare.



  

Vilken kontroll utövar riksbanken 
med sin styrränta?

 Ulvsåkra

● Styrräntan sätter inte någon definitiv gräns för 
hur mycket kredit som skapas.

● Styrräntan styr priset på ny kredit. På det sättet 
styr den indirekt efterfrågan på ny kredit.

Sverige avskaffade utlåningstaket 1985. Sedan dess har 
det inte funnits någon definitiv gräns för kreditskapandet.



  

Vad händer när Bengt betalar av sitt lån?

1. Innan Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

2. Efter att Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 8000
Utlåning: 8000 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

3. Efter att Bengt har betalat tillbaka lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

 Ulvsåkra

Bengt

8000 kr

8000 kr

● Pengarna försvinner !

Bankens balansräkning:



  

Bengt

8000 kr

8000 kr

Men det finns ett stort MEN 
- banken kräver ränta för sina tjänster

 Ulvsåkra

(8000*0,03)=240 kr

1. Innan Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

2. Efter att Bengt har fått lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 8000
Utlåning: 8000 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

3. Efter att Bengt har betalat tillbaka lånet
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1000 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1000

4. Bengt har betalat ränta
Tillgångar: Skulder:

Kassa: 1240 Inlåning: 0
Utlåning: 0 Eget kapital:

Eget kapital: 1240



  

Bengt

8000 kr

8000 kr

(8000*0,03)=240 kr

Med andra ord:

A) Lånet försvinner, men räntan 
finns kvar och bidrar till bankens 
ekonomiska vinst.

B) Banken skapar kredit som 
täcker kostnaderna för lånet, 
men inte kostnaderna för 
räntebetalningarna.

Men det finns ett stort MEN 
- banken kräver ränta för sina tjänster

 Ulvsåkra

Varför är det populärt med amorteringsfria lån?



  

A) Lånet försvinner, men räntan finns kvar och bidrar till 
bankens ekonomiska vinst.

 Ulvsåkra

           1000 kr
0,08   <

          12500 kr

           1240 kr
0,08   <

          15500 kr

Banker kan skapa så mycket pengar (kredit) de vill så länge 
det finns trovärdiga låntagare till hands för att hålla igång 
systemet!

● Hur mycket ränta betalas till svenska 
kreditinstitut per år?
- Total inlåning i Sverige 2011 är ca 2 843 000 000 000 kr
- 3% av totala inlåningen motsvarar 85 290 000 000 kr

● Kredit blir en del av bankens eget kapital.



  

B) Banken skapar kredit som täcker kostnaderna för lånet, 
men inte kostnaderna för räntebetalningarna.

1. Ökar intäkterna genom att 
arbeta hårdare/expandera sin 
affärsverksamhet

2. Skär ner på kostnaderna

3. Lånar mer pengar

4. Ger upp/går i konkurs

 Ulvsåkra

Kännetecken från den moderna 
ekonomin:

Ekonomisk tillväxt, konkurens, 
övertidsarbete, positiv 
handelsbalans, konsumtion

Åtstramningspaket, slimmade 
verksamheter

Skuldsättning, skuldkriser, 
inflation

Arbetslöshet/utslagning

Hur löser människor problemet med 
att få ihop 85 000 000 000 kr per år, 
som inte existerar ?
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Vilka är problemen med 
penningsystemet?

●En förståelse av problemen börjar med det faktum att pengar 
inte är en naturlag utan en social konstruktion!

Detta är huvudproblemen:
1. Pengarna skapas mot att någon försätter sig i skuld.
2. Pengarna skapas (ägs) av vinstdrivande företag, men 
pengarnas värde garanteras av samhället (skattebetalarna).
3. Intäkten från penningskapandet (räntan) går till bankerna.

Dessa problem leder till:
1. En kronisk brist på pengar
2. Några måste hamna i en skuldfälla
3. En konstant överföring av tillgångar från låntagare till 
långivare (förmögenhetsklyftor)
4. Bristen på pengar kräver en målsättning om evig ekonomisk 
tillväxt

 Ulvsåkra



  

Några frågor

Varför ska privata företag ha rätt att skapa 
pengar vars värde garanteras av samhället?

Varför ska privata banker ta ut en avgift för detta, 
när risktagningen också garanteras av samhället 
i sista hand?

Vem vinner och vem förlorar på dagens system?
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Den pågående europeiska skuldkrisen
● När en stat behöver 
pengar säljer den 
obligationer eller 
statsskuldväxlar.

● Statsskulden består 
nästan uteslutande av 
statsobligationer och 
statsskuldväxlar. 

● 90 % av köparna är 
banker, försäkringsbolag 
och icke-finansiella företag. 

Svenska marknaden, 2005

August 2011

 Ulvsåkra

Source: Blue Chip Economic 
Indicators
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Den pågående europeiska skuldkrisen
Resultatet av konstruktionen:

● Bankerna får ränta på sitt 
eget kapital.

● På en mättad kreditmarknad 
där ingen vill låna måste 
staten gå in och ta på sig 
skulder för att frigöra nya 
pengar.

● Statsskuld betyder att 
skattebetalere måste betala 
ränta till bankerna.

● Vad händer när ett land inte 
längre kan betala räntan på 
sin skuld?

August 2011

 Ulvsåkra

Source: Blue Chip Economic 
Indicators
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Den pågående europeiska skuldkrisen
Det finns två alternativ:

1) Staten ställer in sina 
betalningar
● Ägarna till skulderna får 
betala priset.
● Krisen har stor risk att 
spridas till andra länder.

2) Staten skär i sina kostnader 
för att blidka 
finansmarknaderna.
● Medborgarna får betala 
priset.
● Mindre risk för att krisen 
sprider sig till andra länder. 

August 2011

 Ulvsåkra

Source: Blue Chip Economic 
Indicators
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Källa: Leif Bratts bearbetning efter H. Daly, 2003
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Källa: Leif Bratts bearbetning efter H. Daly, 2003

Miljöförstöring

Resursbrist

●Mängden kredit måste växa→ 
ekonomin måste växa→ miljöförstöring 
och resursbrist

●Mängden kredit måste växa→ 
skuldsättningen måste växa→
skuldsatta företags produktion 
måste växa→ miljöförstöring och 
resursbrist

●Penningsystemet kräver att 
ekonomin ständigt växer, men 
eftersom världen är begränsad 
uppstår problem
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Vad påverkas av penningsystemet?

Penningsystemet
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Vad påverkas av penningsystemet?

Penningsystemet

Ökande
skuldsatthet

Ränteintäkter
till låneinstituten

Överföring av pengar
från låntagare till långivare

Ökande 
penningmängd

Brist på
pengar

Inflation
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Vad påverkas av penningsystemet?

Penningsystemet

Ökande
skuldsatthet

Ränteintäkter
till låneinstituten

Överföring av pengar
från låntagare till långivare

Ökande 
penningmängd

Brist på
pengar

Inflation

Krav på
ekonomisk tillväxt

Ökande
statsskuld

Miljöförstöring

Överproduktion

Avreglering

Exportinriktade
ekonomier

Kapitalbrist i
glesbygd

Beroende av
fossil energi

Ökande
förmögenhetsklyftor

Växande 
finansiell sektor

Krympande reell
sektor

Krig

Försvagad 
demokrati

Konjunktur-
svängningar

Skuldfälla

Högre 
arbetslöshet
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Total skuld Övriga skulder

Handelskrediter
Försäkringssparande
Fondandelar
Andra ägarandelar
Börsnoterade aktier
Leasing
Finansiella derivat
Obligationer och förlagsbevis

                                                            
Utlåningsskuld Koncernlån

Lån
Certifikat

                                                            
M 3 Inlåning

Sedlar
Mynt

Ökande skuldsatthet
samt ökad risk för 
skuldfälla 
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Penningsystemet kräver ekonomisk 
tillväxt

Drake

Penningsystem Ekonomisk tillväxt
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Företag Finansiella 
företag

Offentlig 
sektor

Hushåll Utlandet
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Skuldsättning per sektor 2007

Övriga skulder
Lån

Sektor

S
ku

ld
 i 

m
ilja

rd
er

 k
r

Total BNP 2007 var 3100 miljarder kronor.
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492000 hushåll och företag är överskuldsatta i Sverige 2010.
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Låneräntan beskattar samhället
Konsument

Säljare

Grossist

Förädlare

Producent

Bank

Ränta

Ränta

Ränta

Ränta

Ränta

Pris

Pris

Pris

Pris

A. Prisinflation
B. Reell sektor dräneras på pengar
C. Finansiell sektor tillförs pengar
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Pengar överförs från reell sektor till 
finansiell sektor = spekulation!  

● Den totala bytesbalansen mellan världens alla länder ligger på minus 3-
4% varje år. Rowbotham, 2007

År 2000 var 2% reell handel och 98% spekulativ handel av den total 
handeln på världsmarknaden

År 2000 ökade den spekulativa handeln med 25%/år och den reella 
handeln med 5 %/år. Lietaer, 2001

●År 2008 var världens samlade finansiella tillgångar fördelade på följande sätt:
●Derivat:  10100 x 1012  kr (biljoner)
●Övriga privat utgivna värdepapper: 630 x 1012  kr
●Statligt utgivna värdepapper: 410 x 1012  kr
●Sedlar och mynt: 25 x 1012  kr

Dessa siffror kan ställas i relation till:
●Värdet på världens samlade guld och silver: 13-25 x 1012  kr
●Världens totala BNP: 350 x 1012  kr

källa:www.creditcontraction.com



  

Proportioner på några ekonomiska värden

Derivatutveckling 
rapporterade derivat:
1990: 0 T $
2002: 102 T $

Det krävs ca 32 års 
BNP för att 
producera allt samlat 
finansiellt värde

Källa: creditcontradiction.com, 2009
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Inflation
● (Överskott på pengar)
● Dyrare produktion
● Självförstärkande 

p.g.a ränta och 
skatter
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●Det är storleken på förändringen 
av penningmängden som är 
huvudorsaken till inflationen, inte 
storleken på penningmängden i 
sig.
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Påverkas demokratin av 
nuvarande penningsystem?
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Finanskrisen har lett till överföring 
av makt från folkvalda till 

centralbanker
Exempel från USA:
●USAs kostnader för stödpaket till finansiella sektorn var t.o.m. mars -09 
11000 miljarder dollar.
●Den folkvalda kongressen röstade enbart om 780 miljarder.
●Återstående 10220 miljarder beslutades av Federal Reserve eller av 
Treasury department.
●Kostnaden läggs på skattebetalarna. Källa: Joan Veon

●Mer och mer av den verkliga makten hamnar ytterst hos Bank of 
International Settlements (BIS). BIS är centralbankernas överordnade 
organ. Där bestäms reglerna för den globala finansiella sektorn.
●BIS är en odemokratisk institution, stängd för omvärldens granskning. 
Den styrs i första hand av en liten inre cirkel av centralbankschefer från 
Tyskland, USA, Schweiz, Italien, Japan och England. Åtminstone USAs 
och Italiens centralbanker är privatägda. Källa: Ellen Hodgson-Brown
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Finanskrisen har lett till överföring 
av makt från folkvalda till 

centralbanker
●Glass Stegal-akten, 1999, skapade en katastrofal finansiell bubbla.
●Droppen som fick bubblan att spricka var Federal Reserves enorma höjning av 
styrräntan 2004-2006.

Resultatet: 
●Den genomsnittlige världsmedborgaren har fått skjuta till 16200 kr (2008/2009) 
för att rädda finansinstitut eller skuldsatta stater (ojämnt fördelat).
●Världsekonomin kan nu enbart räddas av centralbankerna och deras globala 
samarbete för att reglera kreditgivning och finansmarknad.
●Förlorarna är de som ska betala räntor på utfärdade lån eller statspapper, eller 
täcka kostnaderna för att rädda finansinstituten (skattebetalare/låntagare).
●Vinnarna är alla ägare till lånefordringar och statspapper (finansinstitut och 
förmögna placerare)
●Makten har hamnat hos dem som styr världens centralbanker (BIS)

Fråga: I vilken utsträckning har de krafter som har gynnats av utvecklingen 
kunnat styra den?



  

Finanskrisen har lett till överföring 
av makt från folkvalda till 

centralbanker
BCBC = Basel comittee on 
Banking Supervision

IAIS = International 
Association of Insurance 
Supervisors

OECD = Organisation for 
economic co-operation and 
development

IOSCO = International 
Organization of Securities 
Comission

IMF = International 
Monetary Fund

WB = The World Bank

Källa: Joan Veon
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Livslånga skuldåtaganden och ekonomisk 
utslagning har institutionaliserats i den 

moderna samhällsmodellen 

Banker

Stater

Storföretag

Löntagare

Skatteb etalare

Småföretag

Konkursbon

Överskuldsatta 
stater

Utslagna 
människor



  

Livslånga skuldåtaganden och ekonomisk 
utslagning har institutionaliserats i den 

moderna samhällsmodellen 

Källa: Damon Drabel
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Energiflöde

Naturligt kapital

Humankapital

Ekonomiskt kapital

Finansiellt kapital

Ekonomi baserad på naturlagar 
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     Ekologisk                 Miljö-
      ekonomi               ekonomi

● Utgångspunkt: Ser den 
ekologiska verkligheten 
som utgångspunkt för 
ekonomins möjligheter 
att hantera miljöproblem.

● Arbetsmetod: Försöker 
att utforma ekonomiska 
teorier och regler som 
anpassas efter den 
ekologiska verkligheten 

● Utgångspunkt: Ser de 
neoklassiska 
ekonomiska lagarna som 
utgångspunkt för 
ekonomins möjligheter 
att hantera miljöproblem.

● Arbetsmetod: Försöker 
att bestämma det 
korrekta marknadspriset 
på miljöproblemen.
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Pengar är en 
konstruktion och inte ett 

naturfenomen!

Är vi nöjda med konstruktionen?

Om inte, hur ska den förbättras?
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Vad är problemet?
● Pengar skapas mot att någon skuldsätter sig.

Pengar bör skapas utan skuldsättning
● Pengarna skapas och ägs av privata företag, 

trots att dess värden garanteras av staten och 
övriga samhället
Pengarna bör ägas av folket och skapas av en 

oberoende demokratisk myndighet 
● Intäkterna från skapandet av pengarna (räntan) 

går till privata företag (bankerna)
 Eventuella intäkter från en nationell valuta bör tillfalla 

folket (staten)
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Två sätt att verka för en lösning

● Förändring ovanifrån. Penningsystemet 
reformeras genom beslut i de demokratiska 
institutionerna

● Förändring underifrån. Alternativa lokala 
penningsystem tas fram som kan fungera sida 
vid sida med den nationella valutan
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Förslag på förändring ovanifrån

1. Riksbanken utnyttjar sin ensamrätt att ge ut 
pengar genom att bestämma hur stor del 

skuldfria pengar som ska tillföras till samhället.

2. När en ny summa pengar ska tillföras 
samhället sker det genom att staten får denna 

summa att förfoga över.

3. Kapitaltäckningskravet höjs väsentligt för 
privata banker.
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Alternativ 1: System med både 
statlig utgivning av skuldfria pengar 

och privat kredit

Riksbank Regering
(Riksgäldskontor och 
finansdepartement)

SamhälletPrivata banker

90 % av pengarna
(skuldfritt)

ca 10 % av pengarna
(skuldpengar genom lån)

Regeringen omsätter pengarna (vård, 
skola, omsorg)

●Privata banker med kreditgivningsrätt, privata banker avkrävs t.ex. 
90% kapitaltäckning
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Alternativ 2: System med enbart statlig 
utgivning av pengar (både med och 

utan skuld)
Riksbank Regering

(Riksgäldskontor och 
finansdepartement)

SamhälletPrivata banker

90 % av pengarna
(skuldfritt)

(skuldpengar genom lån)
Regeringen omsätter pengarna (vård, 
skola, omsorg)

Statlig utlåningsbank

Förmedlar endast lån av redan 
existerande pengar

●Statlig bank för privat utlåning, privata banker avkrävs 100% 
kapitaltäckning
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Vad skulle hända?
● successivt minskande skuldsatthet
● mindre brist på pengar
● reella sektorn växer, finansiella krymper
● mer pengar till statlig infrastruktur
● kontroll på inflationen
● fler arbetstillfällen
● möjlighet att gå ifrån målsättningen om 

ekonomisk tillväxt
● mindre räntebetalningar, mindre klyftor
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Förändring underifrån

Lokala lösningar för samverkan och utbyten:
● Lokala valutor (Chiemgauern, Tyskland)
● Bytesringar (Stockholms bytesring)
● Tidsbanker (Itaca hour, USA)
● Hjälparring (Förgreningen Växjö)
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Vill du veta mer om pengar?

Litteratur:

● Bankerna och skuldnätet - Ellen Brown
● Agenda för en ny ekonomi – David C Korten
● Where does money come from? - Josh Ryan-Collins m.fl.

Filmer på internet:

● The crash course – vetenskapligt baserad problembeskrivning
● The moneyfix - lättfattlig översikt
● The American dream - av The Provocateur Network 

(underhållande tecknad animering)

Svenska internetsidor:

● Ekonomisk reform – hemsida för penningreform
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Den finansiella framtiden
● Världens penningsystem är idag fullständigt 

sammanlänkade och beroende av varandra.
● De finansiella värdena är groteskt 

övervärderade i förhållande till den reella 
produktionsbasen (BNP).

● Den reella produktionsbasen står inför en 
gigantisk kostnadsökning p.g.a. dyrare energi 
(Peak oil)

● Vi står inför en mycket dramatisk justering av 
dessa obalanser (ekonomisk kollaps/kris)
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Två troliga scenarier om framtiden

● Kriserna avlöser varandra.
● Systemet överlever genom 

att staten pumpar in pengar i 
bankföretagen

● Hyperinflation och allt tuffare 
nedskärningar

● Utslagning, skuldfällor, 
uteliggare, arbetslöshet ökar 
successivt

● Problemen driver fram en 
demokratisk reform av de 
ekonomiska systemen

● Den stora krisen kommer och 
systemet kollapsar

● Samhället står lamslaget 
utan fungerande banker och 
betalningsmedel

● Kraftig deflation
● Offentliga strukturer upphör 

att fungera 
● Kaos, våld och svält
● Ordning uppstår i små lokala 

samarbeten, med lokala 
lösningar på bytesmedel

Kontrollerad justering Kollaps



  

Källa: Nicole Foss



  

•Penningsystemet är för 
samhället vad 
blodomloppet är för 
kroppen

•Om ett organ berikar sig 
på andra organs 
bekostnad slutar 
kroppen att fungera

•Risken med ett 
dysfunktionellt system:
a) att funktioner 
försämras
b) att systemet kollapsar


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58

