
Verktygslådans fem verktyg

Verktygslådans fem verktyg är: De tre samhällsavgörande frågorna I, II och III samt de två kända 

De tre samhällsavgörande frågorna I, II och III ges av:

Fråga I. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land?

Fråga II. Vem eller vilka i världens länder skall initialt äga pengarna som de penningtillverkande 
maskinerna skapar ur tomma intet?

Fråga III. Enligt vilka regler skall pengarna som skapas ur tomma intet föras ut i samhället i varje 
enskild nation?

Den kända tilläggskritiska frågan A: Finansieras landets statsbudget (landets offentliga 
utgifter) via skatter/skattesystemet eller direkt utan omvägar via landets penningtillverkande 
maskiner (dvs genom att pengar nytillverkas)?

Den kända tilläggskritiska frågan B: Väljer staten (folkets förlängda arm) i landet att 
skuldsätta sig (öka på statsskulden) när större eller stora statliga investeringar skall göras?

Beroende på hur dessa fem frågor besvaras avgör vilken typ av ekonomiskt system som samhället 
kommer att ha på plats för sina invånare och företagare att bygga landets välfärd med hjälp av.

Idag, i samhällsdebatten och i undervisningen av nationalekonomi på universitet och högskolor är 
de två första samhällsavgörande frågorn I och II mörkade därför att de samhällskrafter som 
egentligen styr vårt svenska samhälle som en makt i makten inte vill att de skall vara kända och 
börja debatteras. Om de skulle vara kända och läras ut i undervisningen av nationalekonomi och 
även i ekonomisk historia skulle det inte ta lång tid för många begåvade studenter att börja lägga 
ihop ett plus ett och inse att centralbanksekonomi/kapitalism är ett utomordentligt klent och i 
princip värdelöst ekonomiskt samhällssystem. En fråga som då skulle ställas är: Varför väljer man 
likväl att ha ett sådant uruselt ekonomiskt system på plats, i inte bara Sverige, utan i åtminstone 173
nationer i världen? I det läget skulle det som kallas kapitalism (inkluderat centralbanksekonomi) 
börja avslöjas och därmed skulle de som är det just nu pågående gigantiska politiska och 
ekonomiskt bedrägeriet börja avslöjas och få strålkastarljus på sig. Bedragarna som inte vill ha en 
sådan insyn med påföljande mycket känsliga samhällsdebatt har därför sett till att genomföra en 
systematisk historieförfalskning i känsliga detaljer som berör bland annat de två första 
samhällsavgörande frågorna I och II. Den mer djupgående analysen av dessa känsliga sammanhang
hittar du i trilogins tre delar samt i extratexter på webbsidan https://nyaekonomiskasystemet.se/


