Vad är Positiva Pengar?

Vad är Positiva Pengar?

Positiva Pengar är en icke vinstdrivande och partipolitiskt obunden
kampanj för penningreform; en förändring av hur pengar skapas. Vi
representerar Sverige i nätverket International Movement for Monetary
Reform, där organisationer från 19 länder samarbetar för att göra
pengar till något som gynnar samhället i stort istället för ett litet fåtal.
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Vi vill att de pengar vi har på våra bankkonton fungerar på samma sätt
som sedlar och mynt, att pengar skapas fria från skuld och ränta. Vi vill
att Finansdepartementet och Finansiella stabilitetsrådet analyserar och
utvärderar förväntade effekter av att genomföra förslag för
penningreform, såsom Chicago Plan Revisited (Benes & Kumhof, 2012)
och Modernising Money (Jackson & Dyson, 2012).
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1. Staten får ensamrätt (via Riksbanken) på utgivningen av elektroniska
pengar/digitala kontanter, på samma sätt som för sedlar och mynt.
2. Nya pengar som tillförs i ekonomin är fria från krav på ränta och
återbetalning. Pengar skapas inte i form av räntebärande skulder.
3. Privata företag (banker) fråntas rätten att skapa kontopengar, dvs ge
kredit baserat på pengar de inte har. Banker tillåts enbart låna ut
pengar skapade av centralbanken (Riksbanken).
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