4. Är bankerna skyldiga till skuldökningen samt skapandet av pengar ?
Skapandet av pengar är inte så farlig trots att bankerna är skyldiga till detta skapande
av pengar när konton öppnas... men... kanske inte som alla tror... se vidare i denna länk
http://www.enklasidan.com/PDF/Skapandet_av_pengar_ori.pdf
Lösningen
Onekligen fortsätter skuldkarusellen i oförminskad takt men Dom kloka förhindrar det
effektivt...
http://www.enklasidan.com/PDF/Skuldkarussellen_och_RSM_ori_FAQ.pdf?fbclid=IwAR1M
aN9X3fn4QAjsDUVhQp4Imu97FpsmL0BLal4VCJETgtrvqHwJMtAe3BE

5. Vad är pengar ?
Pengar är mynt och sedlar och de skall vara kvar anser Dom kloka. Det är inga problem med
dem. De kan bli slitna och då byts de ut och Sverige har då kontrollen på den mängd pengar
som finns i samhället för att samhället helt enkelt skall fungera.
Problemet är konton och räntan som beskrivs i fråga 4 och än mer tydligt i denna länk...
http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori3A.pdf
Kortbetalningar, Swish mm kan var kvar som nu då det är praktiskt och fungerar bra för de
flesta.

6. E-kronan
Om E-kronan…
E-kronan är något som Riksbankens ledning tror kan vara bra för samhället och de flesta
medborgare. Man behöver då inte längre blanda in någon av de nuvarande bankerna för att
göra betalningar.
Det som skulle kunna bli ett problem är att det blir ett större antal transaktioner som skall
hanteras centralt och blir det något strul med det datasystem som sköter detta så kommer
många fler betalningar att drabbas än vad som sker om en eller några få av dagens banker
drabbas av problem.
Att det blir större konsekvenser beror på att bankerna låter sina egna system hantera alla
transaktioner inom den egna banken och dessa kommer då inte att behandlas centralt.
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6. E-kronan
Om E-kronan…
Dessutom summerar bankerna ihop transaktionerna med andra banker och det är endast det
totala over- eller underskottet gentemot var och en av de övriga bankerna som behöver
hanteras centralt och det gör att den centrala datorn och dess reservutrustning kan klaras av
med betydligt mindre kraftfulla datorer. I nödfall så skulle ju denna avräkning kunna ske med
ett särskilt reservprogram som då skulle hantera direkta överföringar mellan de olika
bankerna.
Så de flesta förändringar som görs har både för- och nackdelar.
En annan synpunkt är att utgivningen av E-kronor inte kommer att undvika det stora
problemet med dagens penningsystem, nämligen att det baseras på en skuldsättning med
framtida räntekostnader som bas. Det är där som det största problemet i dagens ekonomiska
system finns och så länge detta inte åtgärdas blir det ingen riktigt bra ordning på situationen i
samhället.
Dom Klokas förslag om ett helt annorlunda skattesystem löser både detta och en mängd andra
problem.
Tveka därför inte att bli medlem enligt nedan då vi tillsammans kan förändra.

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91
(t.v. klientmedelskonton tillhörande TBST Group)
Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar.
© 2018 Föreningen Dom kloka… hemsida: www.Domkloka.se

