GELDCREATIE, HOE ONTSTAAN, WIE KOMT DIT TEN GOEDE?
20 december 2015, VCD

* GELDMACHINE FED ZORGDE VOOR MEER ONGELIJKHEID
15 december 2015, Guido Meeussen
Lees verder >>
http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_vs/Geldmachine_Fed_zorgde_voor_meer_ongelijkh
eid.9710738-3141.art?ckc=1&ts=1450217270
De soepele monetaire politiek van de Amerikaanse centrale bank,
namelijk een forse geldcreatie om de economie te stimuleren (QE),
kwam vooral de rijke gezinnen ten goede, zo concludeert een studie
van ING. De conclusies zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Zo blijkt
dat ongeveer 83 procent van de groei van de rijkdom - waarde
toename van activa - en 80 procent van de groei van de inkomens, ten
goede kwam aan die gezinnen die tot de top tien behoren inzake loon
en salaris. QE zwengelde ook consumptie van de burger nauwelijks aan.

* ZEVEN KRITISCHE VRAGEN AAN MARIO DRAGHI.
12 december 2015 , Geert Noels is oprichter van Econopolis, auteur van Econoshock
http://www.tijd.be/opinie/analyse/Zeven_kritische_vragen_aan_Mario_Draghi.9709524-2336.art
Niemand (ook van de politiek) stelt de juiste vragen aan voorzitter Draghi. Dat doet Geert Noels nu, als
minister van Financiën in het schaduwkabinet van de Tijd.
Zijn de banken onafhankelijk genoeg? Centrale banken zijn onafhankelijk van de
politiek, maar zijn ze ook voldoende onafhankelijk van de lobby van de financiële
sector? Te zien aan het aantal geprivilegieerde contacten, dikwijls net voor
belangrijke meetings, kan men zich daar vragen over stellen.
Tegenspraak? Bent u, Mario Draghi, voldoende omringd door mensen die u
durven tegen te spreken? Centrale banken zijn onafhankelijk. Maar die vrijheid
wordt gebruikt om een ‘ongebruikelijke’ politiek te voeren met verregaande
gevolgen voor het kapitalistische systeem en economische machtsverhoudingen.
Die politiek leidt tot ongelijkheid en heeft maatschappelijke en intergenerationele
gevolgen.

* IVAN VAN DE CLOOT, HOOFDECONOOM VAN DE DENKTANK ITINERA INSTITUTE, SCHRIJFT HET
VOLGENDE OP FACEBOOK.

“60 miljard gelddrukken door de centrale bank per maand. En nog is het niet genoeg voor de "whizzkids op
de financiële markten". De krant de Financial Times zond eerst boodschap van teleurstelling uit over Draghi
EN moet direct corrigeren: kijk naar het verschil. FT om 12:36pm en om 12:49pm.
…. De verhouding tussen "zwammen over QE" en echte economische analyse reflecteert gemakzucht om
nieuwsitems te vullen met prut en echte inhoud. Meeste papegaaien die stellen dat "Uiteraard kan QE*
enkel kan werken in combinatie met structurele hervormingen".
*QE : Quantitative easing of een forse geldcreatie van de centrale bank om de economie te stimuleren.

* THE ROTHSCHILD FAMILY IS THE WEALTHIEST FAMILY ON EARTH. Karim Hassani
https://www.facebook.com/Dubbelbloedje/videos/1048544778511749/?pnref=story
In 1913 werd op een achterbakse manier de Federal Reserve, het
stelsel van de centrale banken van de VS opgericht. De bankierselite
had dit bekokstoofd tijdens een geheime vergadering op JekyII Island.
Vanaf dat moment was het doel bereikt: het geldschepppingsproces
van de VS was in handen gekomen van de bankierselite onder leiding
van de Rothschilds (Ad Broere Geld komt uit het niets, p 67).
De andere landen volgden met het oprichten van hun eigen centrale bank los van enige staatscontrole. De
centrale bank van Rusland is al ten tijde van de Russische revolutie onder het juk van de Rothschilds. De
banken Cuba, Noord-Korea en Iran zijn tot nu toe hiervan gespaard. De laatste landen die onder het IMF
gekomen zijn, zijn Afghanistan, Irak, Libië en Soedan.

*3 KEER GEPLUIMD : BNP PARIBAS FORTIS GERED MET ONS GELD, 1000 JOBS VERLOREN, 2 MILJARD VOOR
DE AANDEELHOUDERS.
Belgisch kerstcadeau van 2 miljard voor BNP Paribas

08-12-15, Belga
Lees verder >> http://www.demorgen.be/binnenland/belgisch-kerstcadeau-van-2-miljard-voor-bnpparibas-b3870b93/

BNP Paribas Fortis gaat een uitzonderlijk dividend uitkeren van 2 miljard euro aan haar Franse moederhuis.
De bank kondigt nochtans tezelfdertijd aan dat ze
drastisch zal snoeien in jobs. We moeten naar een ander
bankmodel gaan: een openbare bank, waar de inkomsten
terugkeren naar de maatschappij en de winsten dienen om
te investeren in de reële economie, in mobiliteit en
huisvesting.

