
FAKTOJA RAHASTA:

1. Kaikki raha on velkaa.

2. Valtaosa rahasta syntyy yksityisten pankkien luottoina.

3. Keskuspankit  painavat  setelit  ja  yleensä  kansalliset 
rahapajat “takovat” kolikot.

4. Noin  3%  rahasta  on  olemassa  fyysisessä  muodossa, 
loput ovat bittejä tietokannoissa.

5. Velkaa on enemmän kuin on olemassa olevaa rahaa sen 
takaisinmaksuun,  koska  uusiin  luottoihin  liitetään 
korko, mutta korkoa vastaavaa summaa ei synny kuin 
uutena luottona (johon myös liittyy korko).

6. Jos kysyntää löytyy ja kysyjillä on tarvittavat vakuudet 
luotonsaantiin, uusia luottoja myönnetään ja uutta rahaa 
syntyy.

7. Valtioiden  välillä  vallitsee  jatkuva  kauppasota,  koska 
jokainen maa yrittää viennillään paikata vajetta, jonka 
velkojen korot aiheuttavat. Eli valtiot pyrkivät saamaan 
alueelleen “velatonta” rahaa positiivisen kauppataseen 
avulla.



SUOMEN TALOUSDEMOKRATIA
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Raha  on  meidän  kulttuurimme  vähiten  kyseenalaistettuja  
uskomusjärjestelmiä  ja  harvat  tietävät  nykyisin  käytössä  
olevan  rahan  todellisen  luonteen.  Suomen  Talousdemokratia  
ry:n tarkoituksena on paljastaa totuus rahasta, ja sitä kautta  
myös  monia  ongelmia,  jotka  aiheutuvat  nykyisen  rahan  
luonteesta.

MITÄ RAHA ON?

Rahajärjestelmä  on  mekanismi,  jolla  vaihdonväline,  ”raha”, 
toimitetaan  kansantalouteen.  Tällä  hetkellä  kaikki  ”raha” 
luodaan  korkoa  kasvavina  lainoina,  ”velkoina”, 
pankkijärjestelmässä.

Kaikki raha on velkaa. Setelit ja kolikot ovat keskuspankkien 
velkaa (keskuspankkirahaa) ja talletukset tileillä ovat säästö-, 
osuus-,  ja  liikepankkien  velkaa  (liikepankkirahaa).  Näiden 
osuus on nykypäivänä n.  95 prosenttia  liikepankkirahaa ja  5 
prosenttia keskuspankkirahaa (riippuen laskentatavasta).

http://www.talousdemokratia.fi/


Rahaa ei voi syntyä ellei joku (valtio, yritys, kunta tai ihminen) 
ota  velkaa.  Korkoa  tämän  velan  takaisinmaksamiseksi  ei 
kuitenkaan luoda missään. Vastaavasti  kun velkaa maksetaan 
takaisin,  rahaa  pyyhitään  pois  pankin  kirjanpidosta  ja 
tietojärjestelmistä, ja se poistuu kierrosta.

KUINKA RAHAA LUODAAN?

Kun  pankki  myöntää  asiakkaalle  lainan,  joutuu  asiakas 
allekirjoittamaan  lainasopimuksen.  Tuo  lainasopimus  on 
pankin  saatava,  asiakkaan  velka.  Pankki  luo  tyhjästä  (eli  ei 
käytä  mitään  olemassa  olevaa)  rahaa  asiakkaan  tilille 
lainasopimuksessa määritellyn summan ja se on pankin velka, 
asiakkaan saatava. Nyt pankin velat ja saatavat ovat nousseet 
molemmat  saman  verran.  Niinpä  pankit  luovat  rahaa 
kaksinkertaisen kirjanpidon avulla.

Tähän  rahanluomisprosessiin  on  toki  olemassa 
viranomaissäädöksiä,  jotka pankin on otettava huomioon. Ne 
ovat  vähimmäisvarantovaatimus  ja  vakavaraisuusvaatimus. 
Globaalissa maailmassa nämä eivät kuitenkaan ole käytännössä 
onnistuneet rajoittamaan rahanluontia.



MITÄ TARKOITETAAN TALOUSDEMOKRATIALLA?

Nykymaailmassa talous  on yhä enemmän eristetty  poliittisen 
päätöksenteon  vaikutusvallasta.  Talousdemokratialla 
tarkoitetaankin  laveasti  ottaen  kaikkea,  mikä  mahdollistaa 
demokraattisen päätöksenteon myös talousasioissa. 

Suomen  Talousdemokratia  ry  vaatii  rahanluontivallan 
ottamista  pois  yksityiseltä  pankkisektorilta  ja  rahan  
velkaperusteisuuden  katkaisemista.  Tällä  tarkoitetaan,  että 
rahaa  ei  tulisi  luoda  korkoa  kasvavana  velkana  yksityisten 
pankkien  toimesta,  vaan  velattomasti  julkisen  kulutuksen 
kautta. Tämän tarkoituksena on ehkäistä ongelmaa, jossa koron 
takia  velkaa  on  aina  enemmän  kuin  rahaa  sen 
takaisinmaksamiseksi.
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