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Fouten in het systeem
De reële economie dient ervoor om in de materiele levensbehoeftes te kunnen voorzien. De
financiële economie dient er echter voor om uit geld, meer geld te krijgen. Over de rente die
men verdient wordt ook weer rente betaald (rente-op-rente effect). Hierdoor kan kapitaal
exponentieel groeien en verliest het steeds meer de normale koppeling met de reële
economie. Exponentiële groei is alleen tijdelijk en beperkt mogelijk. Daarom stort onze
economie keer op keer in elkaar en heeft dit een desastreuze uitwerking op de reële
economie. In het verleden is dit op nationaal niveau herhaaldelijk gebeurd en door de
toenemende globalisering bestaat het gevaar dat het systeem ook globaal zal instorten.
Aan het rentesysteem verdient 10% van de bevolking. 90% van de mensen verliezen geld
door de rente die in alle prijzen en belastingen doorberekend is. Dit zorgt voor een extreme
herverdeling
van
geld
waardoor
er
grote
kapitaalconcentraties
ontstaan.
Kapitaalconcentraties zijn een groot gevaar voor ons democratische staatsbestel. Politici,
banken en economen discussiëren op maatschappelijk niveau (nog) niet de alternatieven
voor ons huidige systeem: ‘flowing money’. Geld kan niet ‘werken’, alleen mensen en
machines kunnen dat.

De oplossing
Het kan ook anders: met ‘flowing money’ zonder rente gerelateerde herverdeling en met
meer diversiteit in onze economie. Er is al bewijs dat alternatieve oplossingen functioneren.
‘Time banking’, waarbij het gaat om wederkerige dienstverlening; regionale valuta, waardoor
regionale economieën gestimuleerd worden; of complementaire valuta, die op de eerste
plaats sociale, culturele of ecologische doelen dienen. Deze ‘valuta’s’ zijn geen concurrent
voor de euro. Ze stabiliseren, verrijken en zijn een toevoeging aan het systeem. Bij de euro
of ieder ander wettig betaalmiddel zou een kleine verandering al werken: in plaats van
kapitaal door gunstige rentes in het systeem te houden wordt een heffing geheven wanneer
het geld niet geïnvesteerd of gebruikt wordt. Doel van deze heffing is een systeem te
creëren zonder exponentiële groei en oneerlijke herverdeling. Rijk worden kan alleen door te
werken. Ecologische projecten zouden nu gefinancierd kunnen worden. De oneerlijke
herverdeling waarbij een kleine minderheid voordeel heeft zal afnemen en de reële
economie wordt niet meer gegijzeld door de financiële economie. In plaats van een wereld
die geregeerd wordt door geld, zal geld de grote meerderheid van de mensen dienen.
Daarvoor maken wij ons sterk.

