Wat is geld ?

In de hedendaagse economie is geld de rekeneenheid om de waarde van
produkten en diensten met mekaar te kunnen vergelijken. Het is tevens
het wettig betaalmiddel. Voor de meeste burgers vertegenwoordigt
spaargeld wat zij overhouden van hun harde werk na aftrek van de kosten
om hun leven te leiden.
Vanuit een moreel standpunt bekeken moet geld eerlijk,
transparant,integer en rechtvaardig zijn. De intrestvoet op het geld moet
bepaald worden door vrije actoren die in een open en vrije markt met
mekaar interageren. Elke economische actor ( burger) zou het recht
(maar niet de verplichting) moeten hebben om zijn geld bij een bank te
deponeren of rechtstreeks aan iemand uit te lenen (zodat er een intrest
kan verdiend worden). Hij zou ook het recht moeten hebben om geen
kredietrisico te lopen en zijn geld onder zijn matras te bewaren zodat de
waarde intact blijft.
Ontleners ( dus ook de banken) zouden dit geld met zorg moeten
behandelen en transparant meedelen wat ze ermee van plan zijn. Een
correct en eerlijk krediet moet ons inziens aan drie criteria voldoen : de
lener is akkoord om te lenen, de ontlener heeft een goede kans om het
terug te betalen en de ontlener is integer. Faillissementen zijn in een snel
veranderende economie steeds mogelijk. De ontlener mag het geld echter
niet zomaar uitgeven en meer geld verwachten om het vorige krediet
terug te betalen.
Geld is momenteel precies het omgekeerde. De centrale banken ( de
overheid) bepalen de rentevoeten. De lener geeft zijn akkoord niet en
toch wordt zijn geld, zelfs zonder dat hij het weet, uitgeleend. Zelfs de
euro die hij onder zijn matras bewaart en geld noemt, is eigenlijk een
krediet aan de overheid. Hiermee financiert hij de welvaartsstaat en de
staat drukt steeds meer van deze euro’s om zijn honger naar sociale
uitgaven en subsidies te kunnen stillen zonder enige intentie om die euro’s
ooit terug te betalen. Zo wordt zijn euro, die voor de burger intact zou
moeten blijven, stilaan waardeloos.
We zitten dus met corrupt en immoreel overheidsgeld, dat de hele
gemeenschap besmet en de vrije markt ondergraaft.
Aan de beleidsmakers : “De mens is vrij om een verkeerde keuze te
maken, maar niet vrij om er mee door te gaan. De mens is vrij om de
realiteit te negeren, maar niet vrij om de afgrond te negeren die hij niet
wil zien.”
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