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Grafisk samfundsmodel
Dette dokument indeholder en forklaring til de grafiske modeller over kapital og materiel strømme i
samfundet som er vist i samfundsmodelgrafik3
Modellerne viser dels hvordan forholdene ser ud i dag og dels hvordan de vil være efter indføringen
af en af følgende UBI finansieringsmodeller:
UtopiaModellen.
Negativ skat modellen.
Common sense finansierings-betragtningen
Ideen bag dette grafiske overblik er at vise de penge og ressourcestrømme som modellerne omtaler.
Derved bliver det nemmere at følge modellernes antagelser, ideer og konklusioner. Grafikken viser
alene, hvad der sker når samfundets aktører agerer, der er altså ingen tal i den. Detaljeringsgraden er
en udfordring. Ikke så banalt at det bliver underskole viden og ikke så kompliceret at den kræver et
universitetsstudie at holde styr på. Det er ikke helt lykkedes i dette forsøg, et bedre kompromis kan
nok findes.
Det er oplagt at kigge på de samfundsændringer, som modellerne også omtaler. I form af
arbejdslyst, administrative besparelser, glæde og andre medmeneskelige forhold. Det kunne evt. ske
gennem noget simuleringsarbejde det bliver dog senere.
Forfatteren vil også lige bemærke at han ikke er økonom og at modellerne derfor sagtens kan
indeholde helt banale misforståelser, men de er da en start ;-)

Begrebsmeninger
Ident

Begreb

Kommentar

Virksomhed

Virksomhed – en
samfundsaktør

En virksomhed der producerer fysiske og
ikke fysiske ydelser, som bliver forbrugt af
borgere og andre virksomheder i form af
goder.

Borger

Borger – en
samfundsaktør

Borgeren der tjener penge ved at stille sine
arbejdskraft ressourcer til rådighed for
virksomheder. Og forbruger goder for at
kunne gøre dette

Samfundets ressourcer

Ressourcer

Samlingen af fysiske og ikkefysiske goder,
som på et bestemt tidspunkt står tilrådighed
for samfundet.

Moms1

Moms

Forskellen på ind og udgående moms.

Skat1

Skat og afgifter ydet Den skat og afgift en virksomhed yder

Skat2

Skat og afgifter ydet En borgers personskat og statsafgifter

Goder

Goder
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arbejdskraft. Goder er ydelser udtaget til
forbrug af samfundets aktører.
Ydelser

Samfundsaktørernes bidrag til samfundets
ressourcer.

Statsmagten

Statsmagten – en
samfundsaktør

Det er statens administrationsmekanik,
styrelserne, politiet hær og
uddannelsesinstitutioner.

Skat og afgifter

En ressource

Den kapital som Statsmagten på et bestemt
tidspunkt råder over. Statsmagten
administrerer skatter og afgifter på vegne
af samfundets aktører. Er en del af
samfundets kapitalbeholdning

Samfundets kapitalbeholdning

En ressource

Summen af alle samfundsaktørers
aktivkonti – summen af alle passivkonti.
Det er egentlig et estimat af værdien af
samfundets ressourcer. Er den i plus er vort
samfund noget værd er den i minus har vi –
vistnok- græske tilstande.
Læg mærke til at der indgår estimater af
samfundets ressourcer her – anslåede
salgsværdier !!!

Kapital Administrationen

Banker,
pensionskasser og
finanshuse en
samfundsaktør

Er taget med fordi det i praksis er en vigtig
aktør i utopia modellen. Og vel også i
andre UBI modeller. Og i virkeligheden
optræder denne aktør jo overalt i den
elektroniske pengeverden.

Løn og tilskud

Penge

Borgerens samlede vederlag ved at optræde
som en samfundsaktør

Produktionsudgifter

Penge

Virksomhedens samlede produktions
udgifter

Statsudgifter

Penge

Statens udgifter til sin produktion af
ydelser.

Forbrugsbetaling

Penge

Statsmagtens og borgerens betaling for
forbrug af goder.

Salgsindtægter og tilskud

Penge

Virksomhedens samlede indtægter.

Indsæt

Penge

Kapitaladministrationens placering af
indgåede penge fra en aktør på en konto

Udtag

Penge

Kapitaladministrationens hævning på en
konto af penge til udbetaling til en aktør.
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'Utopiamodel' (Toke Ernstsen)
http://www.basisindkomst.dk/finansiering/utopia-modellen.
I denne udgave af grafikmodellen er de ændringer, Utopiamodellen foreslår, blevet indføjet.
Ændringerne er vist med rødt.

Begrebsmeninger
Ident

Begreb

Kommentar

Virksomhed

Virksomhed – en
samfundsaktør

En virksomhed der producerer fysiske
og ikke fysiske ydelser som bliver
forbrugt af borgere og andre
virksomheder. I utopiamodellen foreslås
finansielle transaktioner udskilt fra
kapitaladministrationene. Så disse får
samme rolle i samfundet som andre
virksomheder.

Borger

Borger – en
samfundsaktør

Borgeren der tjener penge ved at stille
sine arbejdskraft ressourcer til rådighed
for virksomheder. Og forbruger
ressourcer for at kunne gøre dette

Samfundets ressourcer

Ressourcer

Samlingen af fysiske og ikkefysiske
goder, som på et bestemt tidspunkt står
tilrådighed for samfundet.

Moms

Moms

Forskellen mellem ind og udgående
moms. Denne omsætningsskat kunne
fungere som et UBI financierings
grundlag. Da den er et udtryk for
kapitaliseringsevnen. Se UBI

Skat1

Skat og afgifter ydet

Den skat og afgift en virksomhed yder

Skat2

Skat og afgifter ydet

En borgers personskat og statsafgifter.
Denne foreslås at bortfalde

Goder

Goder

Helt bredt det som samfundets aktører
forbruger af samfundets ressourcer,
fraset arbejdskraft. Goder er forbrugte
ressourcer.

Ydelser
Statsmagten
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Samfundsaktørernes bidrag til
samfundets ressourcer.
Statsmagten – en
samfundsaktør

Det er statens administrationsmekanik,
styrelserne, politiet hær og
uddannelsesinstitutioner.
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Skat og afgifter

En ressource

Den kapital som Statsmagtens På et
bestemt tidspunkt råder over.
Statsmagten administrerer skatter og
afgifter på vegne af samfundets aktører
En del af samfundets kapitalbeholdning

Samfundets kapitalbeholdning

En ressource

Summen af alle samfundsaktørers
aktivkonti – summen af alle passivkonti.
Det er egentlig et estimat af værdien af
samfundets ressourcer. Er den i plus er
vort samfund noget værd er den i minus
har vi – vistnok- græske tilstande.
Læg mærke til at der indgår estimater af
samfundets ressourcer her – anslåede
salgsværdier !!!

Kapital Administrationen

Banker og
pensionskasser

Er taget med fordi det i praksis er en
vigtig aktør i utopia modellen. Og vel
også i andre UBI modeller. Og i
virkeligheden optræder denne aktør jo
overalt i den elektroniske pengeverden.
Skal alene administrere samfundets
kapitalbeholdning.
Finanshus aktiviteter foreslås derfor
udskilt.

Løn og tilskud

Penge

Borgerens samlede vederlag ved at
optræde som en samfundsaktør

Produktionsudgifter

Penge

Virksomhedens samlede produktions
udgifter. Vil blive mindre da løn for
arbejde nedsættes med UBI. Samt at
virksomhedens betaling af kildeskat
falder bort. Og øget på grund af
ressourcelejen som er ny.

Statsudgifter

Penge

Statens udgifter til sin produktion af
ydelser.

Forbrugsbetaling

Penge

Statsmagtens og borgerens betaling for
forbrug af goder.

Salgsindtægter og tilskud

Penge

Virksomhedens samlede indtægter.

Indsæt

Penge

Kapitaladministrationens placering af
indgåede penge fra en aktør på en konto

Udtag

Penge

Kapitaladministrationens hævning på en
konto af penge til udbetaling til en aktør.

Løn

Penge

Vederlag for lønnet arbejde. I forhold til
idag nedsættes lønnen med UBI
indkomsten.
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UBI

Penge

Ubetinget grundindkomst.
Størrelsen foreslås i utopiamodellen
fastsat efter samfundets
kapitaliseringsevne. Her kunne begrebet:
'Samfundets kapitalbeholdning' have en
rolle. Hvert år kunne en bestemt procent
heraf blive udbetalt som UBI.
Man kunne også anvende moms
mekanikken til financiering

Ressource leje

Penge

Leje af naturgivne ressourcer f.eks. jord.

Tobin Skat

Penge

Dette er en skat på finanstransaktioner.
Den er relavant for virksomheder der
udfører finansielle transaktioner.
Primært finanshuse.
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Negativ skat model

(Per Sørensen)

http://www.basisindkomst.dk/finansiering/pers-model-2010
http://www.basisindkomst.dk/finansiering/negativ-skat-modellen-2013

I dette afsnit er de ændringer Negativ skat modellen foreslår indført. Ændringerne er vist med rødt.
Ident

Begreb

Kommentar

Virksomhed

Virksomhed – en
samfundsaktør

En virksomhed der producerer fysiske og
ikke fysiske ydelser, som bliver forbrugt af
borgere og andre virksomheder i form af
goder.

Borger

Borger – en
samfundsaktør

Borgeren der tjener penge ved at stille sine
arbejdskraft ressourcer til rådighed for
virksomheder. Og forbruger goder for at
kunne gøre dette

Samfundets ressourcer

Ressourcer

Samlingen af fysiske og ikkefysiske goder,
som på et bestemt tidspunkt står tilrådighed
for samfundet.

Moms1

Moms

Forskellen på ind og udgående moms.

Skat1

Skat og afgifter ydet Den skat og afgift en virksomhed yder

Skat2

Skat og afgifter ydet En borgers personskat og statsafgifter.
Skatten er på 60-70%. Af
bruttoindkomsten. Denne skat fratrækkes
96.000 før den betales. Er resultatet negativ
så udbetales beløbet til borgeren som UBI.
Rådighedsbeløbsændringer er både
positive og negative

Goder

Goder

Ydelser

Helt bredt det som samfundets aktører
forbruger af samfundets ressourcer, fraset
arbejdskraft. Goder er ydelser udtaget til
forbrug af samfundets aktører.
Samfundsaktørernes bidrag til samfundets
ressourcer.

Statsmagten

Statsmagten – en
samfundsaktør

Det er statens administrationsmekanik,
styrelserne, politiet hær og
uddannelsesinstitutioner.

Skat og afgifter

En ressource

Den kapital som Statsmagten på et bestemt
tidspunkt råder over. Statsmagten
administrerer skatter og afgifter på vegne
af samfundets aktører. Er en del af
samfundets kapitalbeholdning
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Samfundets kapitalbeholdning

En ressource

Summen af alle samfundsaktørers
aktivkonti – summen af alle passivkonti.
Det er egentlig et estimat af værdien af
samfundets ressourcer. Er den i plus er vort
samfund noget værd er den i minus har vi –
vistnok- græske tilstande.
Læg mærke til at der indgår estimater af
samfundets ressourcer her – anslåede
salgsværdier !!!

Kapital Administrationen

Banker,
pensionskasser og
finanshuse en
samfundsaktør

Er taget med fordi det i praksis er en vigtig
aktør i utopia modellen. Og vel også i
andre UBI modeller. Og i virkeligheden
optræder denne aktør jo overalt i den
elektroniske pengeverden.

Løn og tilskud

Penge

Borgerens samlede vederlag ved at optræde
som en samfundsaktør. Følgende tilskud til
borgeren bortfalder: Folkepension,
Efterløn, Førtidspension, A-dagpenge,
Kontanthjælp, Syge- og barselsdagpenge,
Uddannelsesstøtte .

Produktionsudgifter

Penge

Virksomhedens samlede produktions
udgifter

Statsudgifter

Penge

Statens udgifter til sin produktion af
ydelser Formodes at blive mindre på grund
af forsimplet administration.

Forbrugsbetaling

Penge

Statsmagtens og borgerens betaling for
forbrug af goder.

Salgsindtægter og tilskud

Penge

Virksomhedens samlede indtægter.

Indsæt

Penge

Kapitaladministrationens placering af
indgåede penge fra en aktør på en konto

Udtag

Penge

Kapitaladministrationens hævning på en
konto af penge til udbetaling til en aktør.
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En common sense finansierings-betragtning (Michael Husen)
http://www.basisindkomst.dk/Finansiering/common-sense-finansierings-betragtning

I dette afsnit er de ændringer common sense finansierings-betragtningen foreslår indført.
Ændringerne er vist med rødt.
Ident

Begreb

Kommentar

Virksomhed

Virksomhed – en
samfundsaktør

En virksomhed der producerer fysiske og
ikke fysiske ydelser, som bliver forbrugt af
borgere og andre virksomheder i form af
goder.

Borger

Borger – en
samfundsaktør

Borgeren der tjener penge ved at stille sine
arbejdskraft ressourcer til rådighed for
virksomheder. Og forbruger goder for at
kunne gøre dette

Samfundets ressourcer

Ressourcer

Samlingen af fysiske og ikkefysiske goder,
som på et bestemt tidspunkt står tilrådighed
for samfundet.

Moms1

Moms

Forskellen på ind og udgående moms.

Skat1

Skat og afgifter ydet Den skat og afgift en virksomhed yder.
Virksomhedens skat øges med
basisindkomsten pr ansat. Basisindkomst
betales altså ikke til lønmodtageren men til
staten, som så udbetaler den til borgeren.

Skat2

Skat og afgifter ydet En borgers personskat og statsafgifter

Goder

Goder

Ydelser

Helt bredt det som samfundets aktører
forbruger af samfundets ressourcer, fraset
arbejdskraft. Goder er ydelser udtaget til
forbrug af samfundets aktører.
Samfundsaktørernes bidrag til samfundets
ressourcer.

Statsmagten

Statsmagten – en
samfundsaktør

Det er statens administrationsmekanik,
styrelserne, politiet hær og
uddannelsesinstitutioner.

Skat og afgifter

En ressource

Den kapital som Statsmagten på et bestemt
tidspunkt råder over. Statsmagten
administrerer skatter og afgifter på vegne
af samfundets aktører. Er en del af
samfundets kapitalbeholdning

Samfundets kapitalbeholdning

En ressource

Summen af alle samfundsaktørers
aktivkonti – summen af alle passivkonti.
Det er egentlig et estimat af værdien af
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samfundets ressourcer. Er den i plus er vort
samfund noget værd er den i minus har vi –
vistnok- græske tilstande.
Læg mærke til at der indgår estimater af
samfundets ressourcer her – anslåede
salgsværdier !!!
Kapital Administrationen

Banker,
pensionskasser og
finanshuse en
samfundsaktør

Er taget med fordi det i praksis er en vigtig
aktør i utopia modellen. Og vel også i
andre UBI modeller. Og i virkeligheden
optræder denne aktør jo overalt i den
elektroniske pengeverden.

Løn og tilskud

Penge

Borgerens samlede vederlag ved at optræde
som en samfundsaktør. Basisindkomsten
foreslås udbetalt som samme til skud til
alle borgere. Men med en tilsvarende
reduktion i den lønindkomst borgeren får.
Alle øvrige tilskud til borgeren bortfalder

Produktionsudgifter

Penge

Virksomhedens samlede produktions
udgifter. Disse nedsættes med
basisindkomstbeløbet pr ansat.

Statsudgifter

Penge

Statens udgifter til sin produktion af goder.

Forbrugsbetaling

Penge

Statsmagtens og borgerens betaling for
forbrug af goder.

Salgsindtægter og tilskud

Penge

Virksomhedens samlede indtægter.

Indsæt

Penge

Kapitaladministrationens placering af
indgåede penge fra en aktør på en konto

Udtag

Penge

Kapitaladministrationens hævning på en
konto af penge til udbetaling til en aktør.
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