Ekonomi och Hållbarhet
(EFISSSD) Economic Feedback Instruments for
Systemic Stabilization and Sustainable Development

Överblick

TSSEF:s
återkopplade
ekonomiska
styrinstrument för
systemstabilisering
och hållbar
utveckling
Ekonomiska styrmekanismer med
majoritetsförankring för
effektiv styrning och
långsiktigt hållbar
utveckling
Politiskt och demokratiskt
genomförbara,
samhällsekonomiskt
gynnsamma, ekonomiska
reformer med
majoritetsstöd
Transparens och tydlighet
i den ekonomiska
återkopplingen skapar
förutsättningar för balans
och stabilitet

Ett koldioxidtillägg, med återbäring i lika stora andelar till alla
medborgare, kan användas för en majoritetsförankrad,
politiskt och demokratiskt livskraftig, samhällsekonomiskt
effektiv och skonsam omställning, med lägsta möjliga
omställningskostnader i kombination med ökad sysselsättning
och förbättrade statsfinanser.
Ett momstillägg, med återbäring i lika stora andelar, gör det
möjligt att stimulera, styra och stabilisera efterfrågan på en
optimal nivå i konsumentledet. Momstillägget gör det även
möjligt att styra ökningstakten i KPI
(konsumentprisinflationstakten) på ett effektivt och gynnsamt
sätt utan den skadliga inverkan på investeringarna,
sysselsättningen och produktionen i den reala ekonomin som
den penningpolitiska styrräntans tröga
transmissionsmekanism (med 1 till 2 års fördröjning)
oundvikligen medför.
Ett tillgångsprisstabiliserade instrument gör det möjligt att
balansera tillgångsvärdena (där värdet på fastighetsstocken
dominerar) i ekonomin med hjälp av en statsbudgetneutral
stabiliserande återkoppling som gör skadlig, destabiliserande,
spekulation olönsam och lyfter fram den genuina (icke
spekulationsdrivna) efterfrågan på bostäder, för samhällets
och människors bästa.
Ett handelsbalanseringsinstrument kan balansera handelsoch bytesbalansen på ett effektivt och skonsamt sätt med
hjälp av en regelbunden (månadsvis) clearing av handeln (läs;
skillnaden mellan import och export) som hindrar att skadliga
obalanser uppstår och ackumuleras över tid.
Utsläpps- och resursförbrukningstillägg, som läggs på
’uppströms’ i ekonomin (vid import och/eller produktion) med
återbäring i lika stora andelar skapar förutsättningar för en
’långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi’ genom att göra
återvinning lönsam och gör det möjligt att på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt hantera miljö- och
resursproblem och de framtida utmaningar som orsakas av
dessa.
Ett skattetillägg med återbäring i lika stora andelar kan
användas för att motverka skadlig finansiell ackumulering och
växande obalanser i ekonomin och gör det möjligt att
optimera sysselsättningen och resursfördelningen i samhället.

