
Ty-närr r du är
eh förlorqre Mer om
r r r Så hör ser det ut.

- På ollt vod du betolor,
t ex för voror och tiönster,
ingår röntekostnoder med i

genomsnitt co 1 /3. Resten,

co 2/3 ör orbeiskostnoder.
Du betolor olltså mossor

i rönto, öven om du inte

hor ett öre i lån. Allo beto-
lor rönto!

Förhållondet mellon

rönto och orbetskostnod
öndros något frön tid till
onnon. Det exempel vi
redovisor nedon utgör från
ofi 1/3 utgör rönto.

Vi studeror en fomili,
som tillsommons
tiönor
300.000 kr
om året.
Vifrögor
oss vilken
nettoför-
mögenhet
(d v s förmö-
genhet nör ollo
skulder ör frönröknode)
behöver fomillen ho för ott
inte förloro på vårt som-

höllssystem med rönio. - Du

kommer ott bli förvönod.
Av en årsinkomst om

300.000 kr sår 1/3 till
röntor. I00.000 kr ör olltså
vod fomilien betolor totolt

för öppno och inbokode
röntor i priser.

ITI
För oti kompensero

denno röntekostnod behö-
ver fomilien rönteinkomster.
Hur stor skoll förmögenhe-
ten voro för ott kompensero

denno kostnod.

Låt oss onto ott fomilien
kon plocero sino tillgångor
så ott de ger en ovkostning
på 8 %. Fomilien får emel-

lertid ei behöllo vod de får.

Den sko betolo skott för
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inkomsten. Och det blir då
kvor70 % ov desso 8 %
d v s kvor blir 5,6 % i verk-

lig rönteinkomst.

För ott berökno förmö-
genheten fomilien behöver,
kon vi stöllo upp formeln:

,l00.000 
= Den sökto

förmögenheten x 0,056
(5,6% enligt ovon)

'100.000/0,056 
= Sökto

förmögenheten

III
Nettoförmögenheten,

som behövs [ör ott med

inkomströnto kompensero

röntekostnoder om

r 00.000 kr
under ett år,

ör inte

mindre ön
co 'l 

,8
milikr!

För en

fomili som hor
150.000 kr per ör i

inkomst behövs co 900.000
i nettoförmögenhet för ott
kloro detto.

Ju högre årsinkomst,
desto större förmögenhet
erfordros för ott inte tillhöro
förlororno. och iu lögre
inkomst, desto mindre
möilighet ott skoffo en

sådon förmögenhet.
Det ör boro någro ensto-

ko procent som tiönor pö

vårt röntesystem. Allo
ondro ör reiölo förlorore.
Sö ör det. Tyvörr.

Det ör hög tid ott vi

inser fokto. De flesto ov oss

tror ott vi tiönor på systemet

så fort vi hor lite rönto

ott dro ov. Men så ör dei
inte!

Tillhör Du vinnorno eller
förlororno?

Y'DARJANSSON

NORD's'(A sPÄRI./iN

Många människor

rned en mindre för-
mögenhet tror fullt
och fast att riintan
innebiir en fördel fö,
dem. Men aerklig-

heten är qnnorlunda...
PER ATITIGREN

I I I Nordiska sparlån har hos
Statistiska centralbyrån beställt
bearbetningar av ett representativt
urval, omfattande 13.000 hushåll,
när det gäller inkomst- och förmö-
genhetsfördelning. Det vi ville få
reda på var hur många som vann
respektive förlorade på riintan på
pengar.

I den vidstående bilden visar den
horisontella skalan hushåIlets
inkomster, men utan kapitalinkom-
ster. Den lodräta skalan visar ränte-
inkomster och aktieutdelningar
samt reavinster från försäljning av
finansiella tillgångar (aktier, obliga-
tioner m m).

III
Varje hushåll representeras av en

punkt i bilden. Punktens läge beror
på arbets- respektive ränteinkom-
ster. Ju högre upp i bilden punkten
finns, desto större är hushållets
ränteinkomst. Ju längre till höger
i bilden, desto större är arbets-
inkomsten.

i bilden finns även en linje som



ovrnnqre och förlorqre
går brant snett uppåt. Det är den
gränslinje som skiljer vinnare från
förlorare. (Det finns också en tunn
streckad linje som har betydligt
mindre lutning, den visar hur stor
ränteinkomst hushållen i genom-
snitt har i förhållande till sin
arbetsinkomst).

VINNARE:
2o/o av hushållen!

De hushåll, vars läge är ovanför
och tili vänster om linjen har större

ränte- och kapitalinkomster än de
ränteutgifter, som i genomsnitt
ingår i alla varor och tjänster de
kan köpa för sina arbets-, pen-
sions- och bidragsinkomster.

rönlonanr:
98Y" ov hushållen!

De hushåll, vars läge är under
och till höger om den lutande
linjen, har mindre ränte- och
kapitalinkomster iin de ränteut-
gifter som i genomsnitt ingår i alla

varor och tjänster de kan köpa för
sina arbets-, pensions- och bidrags-
inkomster.

rlr
Det finns 13.000 punkter i dia-

gramrnet. Ungefär 200 av dessa

ligger ovanför och till vänster om
den sneda linjen. Det är mindre än
2"/" av alla hushåI1. Dessa vinner
mer än de förlorar på att det finns
ränta på pengar. Resten, ungefär 98

"h, förlorar mer än de vinner på
räntesystemet.

De som ligger nära linjen är var-
ken vinnare eller förlorare, det går
ungefär jämnt ut.

Detta är naturligtvis ett grovt
mått, eftersom varje hushåll kan
köpa mer eller mindre räintebe-
lastade varor och tjiinster. Några
av dem som har sin plats ovanför
och till vänster om linjen kan vara
förlorare på grund av sina inköps-
vanor. Likaså kan några av dem
som finns under och till höger om
linjen vara vinnare på grund av att
de lyckas köpa varor och tjänster
med en räntebelastning som är
mindre än genomsnittet.

III
Men resultatet äi ändå otvety-

digt. Det är endast en mycket liten
minoritet som verkligen tjänar
på att det betalas riinta på pengar
och utdelning på aktier. Det över-
vägande flertalet är förlorare, trots
att många av dem kanske tror att
det är en fördel att få riinta på sina

PenSar.
En fråga, som man naturligtvis

bör ställa sig, år hur vi kan veta var
gråinslinjen mellan vinnare och
förlorare skall dras.

Den har konstruerats med hjälp )
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Allo rill höger om den streckode linien är förlorore.
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Mer om...
FORTSATTNING FRAN FOREGAENDE UPPSLAG

av statistiska uppgifter från samma
tidsperiod (7993) som hushållens
inkomstupp gif ter. Grunden
är den uppdelning av alla kost-
nader som presenterades i
ekonomiforum ru 1 år 1995, sidan
15, " ... var tredje krona går till
rärrtot". Har du inte detta nummer
av ekonomiforum kan det beställas
från Nordiska sparlån, Box 1006,

61.422 Söderköping.

III
I den artikeln visas att alla kost-

nader för en vara eller en tjänst
fullständigt kan delas upp i arbets-
kostnader och räntekostnader.
Det finns alltså ingen "rävarLt-
kostnad" i penningekonomin
eftersom vi aldrig betalar några
pengar till naturen. Vi betalar till
människor eller företag, som i sin
tur betalar till människor och före-
tagosv.

Eftersom kostnaderna för varje
såld tjänst eller vara kan delas upp
på detta sätt så består också hela
summan av alla sålda varor och
tjänster, BNP (=Bruttonational-
produkten), endast av arbets-
kostnader och räntekostnader. Ur
den statistik som finns tillgänglig
kan vi hämta storleken på BNP
och hur mycket som sammanlagt
betalas ut som ersättning för utfört
arbete.

trt
Är 1993 var BNP l.442.181miljo-

ner kr, tabellZ59 i Statistisk årsbok
' 9 6. Efter korrigeringar av siffrorna
i tabell 219, sarntal med tjänstemiin
hos AMS, kan den del av AMS
budget som går direkt till arbetslös-
hetsunderstöd uppskattas till
46.893 miljoner kr under 1993.Vi
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räknar upp sammanlagda fövärvs-
hkomster (egenf öretagarnas in-
komster inräknade) 945.725,4 miljo-
ner kr med detta och får slutsum-
rnan992.618,4 miljoner kr. Det inne-
bär att arbetskostnaden är 68,83 o/"

av BNP. Resterande 3L,17 oh tu dä
räntekostnader i olika former.

Det innebär att ett hushåll, som
har en sammanlagd arbetsinkomst
på 300.000 kr, i genomsnitt betalar
en räntekostnad på 93.510 kr per
år. Skatterna räknas i detta fall som
vilket inköp som helst, även om
man personligen inte får avgöra
hur dessa i"köp skall fördelas. Ett
hushåll får normalt betala 30 % i
skatt på kapitalinkomster. Det
betyder att man måste ha en rän-
teinkomst på 133.586 kr för att
kunna betala råintekostnadema
som ligger inbakade i priserna på
det man köper.

III
Avdragsmöjligheter för hushål-

let finns bara för de räntekostnader
de betalar direkt för sina privata
lån. Sammanlagt uppgick avdra-
gen till 71.714.518.000 kr. Fördelat
pä 4.827.1.08 hushåll blir det 14.857

kr per styck. Drar vi bort dessa
från ränteinkomsten så måste hus-
hållet ändå ha 718.729 kr i räntein-
komst för att balansera resten av
riinteutgiftema.

Några hushållhar stora ränte-
avdrag, andra hushållhar inga
ränteavdrag.

Den här gjorda justeringen är
därför lite grov, men den är bättre
än ingen alls.

Bilden visar klart att en över-
väldigande del av Sveriges befolk-
ning skulle ha stora fördelar av ett
räntefritt samhäIle.

Kqstq inte
Byt till räntefria lån!
Har du ett oanligt
bolån får dubetala
ditt hus 4 gånger.
Med ett räntefritt
bolånbetalar du
1,3 gånger!

Nordisko sporlån är en

ekonomisk ftirening med

medlemmor i de nordisko
länderno.
Föreningens uppgift är ott
uton vinstsyfte ge sino

medlemmor möiligher oft
låno till lå9 kostnod.

PRINCIPEN
Du sporor röntefritt och lönor
röntefritt.

SPARANDE - LÅT.T

- SÄKERHETER

Du lånor ondro medlemmors

pengor och de lönor dino.

Efiersom insöttningor i föreningen

inte omfottos ov insättningsgoron-

ti, stöller du betryggonde sökerhet

för dino lön. Dörigenom tryggos

ollo medlemmors sporonde.

Du, som sporot i förvag, hor oll-

tid förtur nör låneonsökningor

behondlos. Ju mer du sporot i för-

vög, desto böttre lönevillkor för du.

Störsio delen ov sporondet gör
du efter ott du fött ditt lån, somti-

digt med omorteringorno. Vorie

löntogore skoll sommonlogt göro

en spor;crestotion, som möiliggör

ott en onnon medlem kon B ett

motsvoronde lån.

För lönet betolor du endost vod

det kostor föreningen ott drivo och

ufuecklo verksomheten - d v s en

löneovgift pö c:o I % per år ov
lönesummon.

Avgiften ör fost helo omorte-

ringsiiden. lngo obehogligo över-

roskningor.


