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De economie doet het niet goed en de last op arbeid zou kleiner moeten worden om de bedrijven meer zuurstof te
geven. Maar is dat de enige reden waarom de economie het slecht doet? Zowel banken als multinationals investeren
liever in speculatieve contracten dan in de reëel economie, omdat die eerste winstgevender zijn. Daardoor wordt de
economie afgeremd. De verplichting om de financiële activiteiten van de spaarbanken af te scheiden, zal leiden tot
meer investeringen in de economie.
Kleine bedrijven, zoals ondernemingen voor groene energie,
kunnen moeilijk krediet krijgen. Zij vinden geen kredieten
meer, tenzij tegen hoge rente. Hoe komt dat, is er
onvoldoende geld in voorraad?
De omzet van de banken is acht keer zo groot als de omzet
van de overheid. We weten dat de banken maar een klein
deel van geldvoorraad investeren in de economie. Een groot
deel wordt geïnvesteerd in speculatieve contracten en
beleggingen, omdat men daar meer winst uithaalt. De
banken zelf bepalen hoeveel ze zullen investeren in de
economie en welke rente ze zullen vragen.
Hebben de ondernemers te weinig budget? De Belgische grote ondernemingen hebben in hun boeken bijna evenveel
cash staan als de particulieren op hun spaarboekjes (Belgische bedrijven zitten op 240 miljard euro cash;
05/11/2014, Trends). Toch zien we dat niet elk bedrijf wil gaan investeren in de economie. Een groot bedrijf zoals
Apple verdient meer met het beleggen van zijn winsten dan met de verkoop van zijn producten zelf. Grote bedrijven
lenen geen geld meer van de banken, maar gaan zelf hun winsten inzetten op de beurs. Met die opbrengst gaan ze
nieuwe bedrijfsprojecten opstarten als er genoeg winstmarge is.
Die financiële constructies die zowel de banken als de aandeelhouders hiervoor hanteren zijn zeer kwetsbaar. Als er
een bank overkop gaat, zal dat een weerslag hebben op de economie, de pensioenfondsen, de leningen van
gezinnen, gemeenten, gewesten enz.
We zien dus dat zowel de banken als de grote ondernemingen voldoende geld hebben om te investeren, maar dat ze
de meest winstgevende belegging zoeken. Wanneer banken verplicht worden om hun financiële activiteiten te
scheiden in een spaarbank en een investeringsbank, dan zal men automatisch minder risico’s kunnen nemen en
vlugger investeren in de economie. Het groene licht voor oneindige speculatieve contracten zorgt ervoor dat de
economie verschrompelt. Het is aan de politiek van de Staten en de EU om druk te leggen op de banken om te
evolueren naar een duurzamer model, met kleinere financiële instellingen en afgescheiden financiële activiteiten
(Geert Noels https://www.facebook.com/video.php?v=46498290038&set=vb.33100365977&type=2&theater).
Nu laat men de banken vrijuit gaan en moet de burger de banken redden en de economie zuurstof geven. Dat is
onhoudbaar. Als het zo verder gaat, komt er een volgende financiële schok die onze instellingen, overheid en
gezinnen niet meer zullen overleven zonder grote schade op te lopen.

