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Wijziging financieel systeem nabij (deel 2)

In het artikel van F. William Engdahl waarover
wij eerder deze week schreven, omschrijft hij
dat Mark Carney, de bankpresident van de
Bank of England, een oplossing ziet voor de
huidige mondiale spanningen in het financiële
systeem door de Special Drawing Rights van
het IMF een centrale rol te geven. In onze
beleggingsvisie visualiseren wij dit al enkele
jaren door middel van de afbeelding op
bladzijde 3. Een kwadrant dat wij al jaren
benoemen als mogelijk toekomstscenario bij
een “wijziging van het financieel systeem” is

Visie 4 “SDR”. Spanningen moeten
blijkbaar eerst enorm oplopen voordat dit
agendapunt internationaal op tafel komt. Het
huidige financiële systeem is niet meer
efficiënt, het versterkt de ongelijke
verhoudingen in de wereld en is mede
verantwoordelijk voor de toenemende
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Tijdens de Schuldencrisis en Eurocrisis werden
banken gered. Zoals wij ondertussen al
verschillende keren hebben benadrukt, wordt
het nu tijd om landen te redden. Want het
stof is alleen maar ergens anders
neergeslagen. Landen gaan nu gebukt onder
enorme schuldenratio’s, wat de verhoudingen
onderling op scherp zet. Wie kan deze ernstige
schuldenproblematiek van de landen
oplossen? Juist, het IMF of een nieuw te
vormen supranationaal instituut die beter
recht doet aan de nieuwe
wereldverhoudingen. De Westerse hegemonie
is failliet en daarmee ook het Oosterse. Alles

geopolitieke spanningen. De geldpersen
aanzetten, rente manipuleren, enorme
derivatenconstructies etc. zorgen voor vals
spel aan de monopolytafel.

Carney: “The IMF should play a
central role in informing both
domestic and cross border policies…
Pooling resources at the IMF, and
thereby distributing the costs
across all 189 member countries”
Het bovenstaande kunt u vergelijken met de
situatie tijdens de eurocrisis. Een aantal grote
banken, vooral Duitse en Franse, bezaten
enorme obligatiepakketten van zuidelijke
landen. Een faillissement van een aantal ZuidEuropese landen zou zeker het faillissement
hebben betekent van het Europese
bankensysteem. Dominostenen zouden vallen
zoals wij vroeger zagen op tv bij de
verschillende recordpogingen. De ECB, EU en
het IMF kochten bijna alle obligaties van de
banken op, zodat de last werd gedragen door
de breedste schouders.
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zal worden meegezogen tijdens de mondiale
schuldenval. Carney stelt voor dat het IMF een
nieuw mondiaal betalingssysteem creëert,
gebaseerd op een nieuwe internationale
“stablecoin”. Geen nieuwe valuta onder
leiding van Facebook, maar één onder leiding
van het IMF. Een zogenoemde “new
hegemonic currency”. Waar hebben wij dat
woord “hegemonie” meer gehoord? Als volger
van Golden Crosses en haar beleggingsvisie
weet u al jaren dat het achter de schermen
om de daadwerkelijke strijd om de
wereldmacht gaat. Gaan wij straks
daadwerkelijk richting een wereld die we
allemaal wensen? Een wereld minder gestoeld
op egoïsme (kapitalisme) maar met wat meer
menselijke goede eigenschappen. Wij
bedoelen hiermee geen communistisch
systeem maar een tussenvariant. Waarbij het
verschil tussen arm en rijk kleiner is. Waar
minder armoede en hongersnood heerst en er
meer oog is voor het klimaat en bijvoorbeeld
werkdruk.

(brief- en muntgeld) zal worden afgeschaft.
Iedereen krijgt netjes de kans om deze
tegoeden om te gaan zetten in girale
toegoeden. Uiteraard zult u wel eerst de
herkomst moeten verklaren wanneer u een
bepaalde grens overschrijdt.

Engdahl concludeert ons inziens terecht dat
de Westerse bankiersmacht, de centrale
bankiers, inzien dat het huidige systeem moet
veranderen. Zij zien in dat ze zichzelf
schaakmat hebben gezet. Maar hoe gaat deze
transitieperiode eruit zien? Waarschijnlijk wil
iedere grootmacht toch zijn belangen
veiligstellen. Ieder IMF-lid wenst een zo goed
mogelijke ruilverhouding van het oude naar
het nieuwe systeem. Volgens het artikel
tenderen wij naar “block chain-currencies”. De
wereld heeft al kunnen wennen aan de bitcoin
en alle andere minder bekende cryptovaluta.
De Nederlandsche Bank maakte deze week
bekend dat cryptobedrijven zich moeten
melden en anders moeten zij uit de lucht. Alle
cryptocurrencies zullen, naar alle
waarschijnlijkheid, tzt onder toezicht gaan
vallen van het centrale systeem. De weg naar
alternatieven die buiten het gezichtsveld van
overheden en haar toezichthouders vallen zal,
zoals de geschiedenis leert, zoveel mogelijk de
pas worden afgesneden. Al het chartale geld

Engdahl: “This cashless society
would also set the stage for the
next great financial crisis and the
confiscation by governments of
ordinary citizens bank deposits
under new “bank bail-in” laws now
on the books since 2014 in every
major industrial country including
the EU en USA”
Ook Christine Lagarde, de huidige voorzitter
van het IMF en straks in haar rol van ECB
president, heeft in diverse speeches de
overgang naar digitale valuta en het
afschaffen van chartaal geld als pad geschetst.
Voormalig president van de New York Federal
Reserve Bank, Bill Dudley, gaf deze week het
volgende statement:
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aanstaande is. Zie hiervoor alle afgebeelde
berichten die wij voor u de afgelopen 2 weken
hebben gelezen. Echter, in de Nederlandse
reguliere media is dit onderwerp zwaar
onderbelicht. Ditzelfde geldt ook voor de
portefeuilles bij veel banken en andere
financiële partijen. Kennis van het financiële
systeem, de geschiedenis, geopolitiek etc. is
noodzakelijk. Met onze breed georiënteerde
expertise probeert Golden Crosses u door
deze Dorian te loodsen.

Dudley: “Trump’s re-election
arguably presents a threat to the
US en global economy, to the Fed’s
independence and its ability to
achieve its employment en inflation
objectives. If the goal of monetary
policy is to achieve the best longterm economic outcome, then FED
officials should consider how their
decisions will affect the political
outcome in 2020”.
Engdahl trekt een zeer interessante conclusie
uit alle inzichten die belangrijke (ex-)centrale
bankiers geven. Hij voorziet als gevaar dat
centrale bankiers bewust de wereldwijde
economie in een depressie storten, zodat
Trump in ieder geval niet herkozen wordt. Een
depressie is naar de inzichten van de bankiers
minder bedreigend voor de wereld dan een
nieuwe termijn van president Trump. Hoe wij
het ook wenden of keren, Carney is zich
bewust van hetgeen er komen gaat.

Carney: “transition to a new global
reserve currency may not proceed
smoothly”
De geschiedenis leert dat er grote uitdagingen
gaan volgen. De komende fase op de
financiële markten worden zeer uitdagend.
Iets waarvan wij ons al jaren bewust zijn. Wij
weten alleen niet hoe en wanneer zaken zich
gaan manifesteren. Aan de hand van de
geschiedenis geven wij door middel van de
Golden Crosses Beleggingsportefeuille inzicht
hoe wij alle ontwikkelingen interpreteren. Er is
zeer veel gaande op het wereldtoneel en veel
partijen zijn zich inmiddels bewust dat een
verandering in het financieel systeem
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Disclaimer Golden Crosses B.V.:
Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.
Verkorte disclaimer:
Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere
zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.
Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële
situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een
persoonlijk advies.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en
meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere
jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.
Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele
aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.
Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.
De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl
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