Economische wetten
Op de aarde gelden natuurwetten zoals de zwaartekracht : een appel valt
naar beneden van een boom. De overheid zou nooit durven proberen om
met massa’s overheidsgeld een appel naar boven te laten vallen. Het zou
haar misschien wel lukken maar dan is de appel niet meer op aarde maar
in de ruimte verdwenen en wellicht geen appel meer.
Op aarde gelden ook economische wetten. Het doel is tot een beter en
algemeen aanvaard begrip van deze wetten te komen zodat de overheid
het ook hier niet meer aandurft om tegen deze wetten in te gaan.
WET 1 DE NATUURLIJKE RENTE OP WAARDE IS STEEDS POSITIEF.
De natuurlijke rente op waarde is steeds positief. Een dame is gehecht
aan haar 2 diamanten ringen. Een vriendin wil deze voor 2 jaar lenen.
De vriendin belooft van beide ringen binnen 2 jaar terug te geven. De
dame is akkoord, maar bedenkt zich dan plots dat ze volgende week een
feest heeft en ze dus niet haar ringen zal hebben. Ze vraagt of ze dan in
de plaats een armband van de vriendin mag gebruiken. De dame wil dus
iets in de plaats hebben, bovenop het terugbezorgen van de ringen. De
rente is dus positief. Zou deze dame haar 2 ringen nu willen afgeven
zonder iets in de plaats te krijgen en binnen 2 jaar slechts 1 ring
terugkrijgen ? Enkel in dit geval zou de rente op waarde negatief zijn.
De overheid probeert nu al jaren de rente op geld negatief te krijgen. Het
schijnt haar te lukken ook. Alleen zal geld geen geld/waarde meer zijn.
WET 2 PRODUCTIVITEIT EN BEVOLKINGSGROEI LEIDEN TOT REËLE
WELVAARTSSTIJGING.
We vereenvoudigen door een voorbeeld uit de landbouw. Meer mensen
kunnen meer grond bewerken en dus meer vruchten voortbrengen. Door
gebruik van o.a. machines, die er komen door investeringen ( die er dan
weer komen door te sparen en dus de consumptie uit te stellen), stijgt de
opbrengst per vierkante meter per mens. De productiviteit van de mens
is dus gestegen. De productiviteit stijgt ook door
arbeidsverdeling(specialisatie). Dit noemen we de wet van Ricardo.
Hieruit volgt dat specialisatie of sparen ontmoedigen rechtstreeks de
welvaart van de gemeenschap verlaagt.
WET 3 ARBEIDSVERDELING VERHOOGT ALTIJD DE PRODUCTIVITEIT EN
IS VOOR ALLEN VOORDELIG.
Ricardo toonde aan dat iedereen beter af was door samen te werken zelfs
wanneer een in ieder opzicht efficiënter individu samenwerkt met een
individu dat in ieder opzicht minder efficiënt is.
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