Wat kunnen we doen om het vertrouwen in de economie te verbeteren ?
Wij zijn allemaal consumenten en we hebben allemaal producten en diensten nodig om in
onze levensbehoeften te voorzien. We zijn als consumenten zeer belangrijk voor de
economie, want zonder ons ontvangen bedrijven geen geld voor hun producten en ontvangt
de overheid geen belastingen, en zonder ons krijgen de banken geen spaargeld en de
verzekeringen geen premie en pensioengelden.
Consumenten kiezen ook de volksvertegenwoordiging in het parlement. Er zijn veel
consumenten in dienst van de overheid. Ze hebben een grote verantwoording omdat ze
beslissingen moeten nemen over belastinggeld.
De financiële Instellingen hebben ook een grote verantwoording om de spaargelden en de
premies van consumenten te beheren die zij in vertrouwen hebben afgegeven.
Consumenten zijn de werknemers die bij bedrijven en organisaties werken om producten te
produceren of diensten te leveren. En ook de werkgever is verantwoordelijk voor het
vertrouwen en de samenwerking met klanten en werknemers.
De verbinding in de economie tussen consumenten, bedrijven, financiële instellingen en de
overheid wordt gevormd door vertrouwen en alleen als dat aanwezig is kan er
samenwerking plaatsvinden.

Acties en Ideeën om het vertrouwen en de samenwerking in de economie te
verbeteren:
Consumenten:
-

De intentieverklaring ondertekenen
Het bekendmaken dat u deelnemer bent van het plan
Vertrouwen geven aan bedrijven waarmee u tevreden bent over de kwaliteit en de
service
Samenwerken met uw werkgever en meewerken aan ideeën en product ontwikkeling
Kies een volksvertegenwoordiger die vertrouwen en samenwerking wil bevorderen
Geef uw vertrouwen aan banken die het Trust Cooperation Balansplan willen
uitvoeren
Luister kritisch naar mediaberichten
Handel verstandig en vertrouw niet op sentimenten en geruchten
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Bedrijven:
-

De intentieverklaring ondertekenen
Het bekendmaken dat u deelnemer bent van het plan
Service, kwaliteit en eerlijkheid bieden aan klanten en werknemers
Producten en innovaties ontwikkelen voor de samenleving
Een deel van de winst doneren aan sociale projecten en het ondersteunen van
ontwikkelingshulp
Geef uw klanten en werknemers een aandeel van uw bedrijf
Werk samen met uw klanten en geef vertrouwen aan uw werknemers

Financiële instellingen:
-

De Trust & Cooperation Agreement ondertekenen
De oprichting en het beheren van een Economisch Samenwerkingsverband
De oprichting en het uitvoeren van de doelstellingen van het Social Bank Fund
Samenwerken met de leden en het publiceren van contractinformatie.
Sparen bevorderen door hogere rente te geven
Bonusbetalingen alleen na geleverde prestatie en klanttevredenheid
Trouwe klanten belonen
Geen speculaties maar beleggen in solide bedrijven
Aanbieden van veilige alternatieven voor risicovolle producten
Geen aflossingsvrije hypotheken of kredieten met overfinanciering

Overheden:
-

Vertrouwen opbouwen door transparant te zijn over maatregelen en cijfers
Samenwerking bevorderen door een dienstverlener voor de burger te zijn
Bureaucratie verminderen door eenvoudige procedures en door serviceverlening
Maatregelen bedenken om het vertrouwen en de samenwerking met de burgers te
verbeteren
Belastingen aanpassen aan de werkelijke waarden en bestemmingen

Landen:
-

Andere Landen ondersteunen en stimuleren met kennis en producten
Schulden en begrotingstekorten t.o.v. het Bruto Nationaal Product publiceren
Begrotingen en investeringen met een tijdplan publiceren
Invoeren van een belasting op speculatie en beleggerwinsten
Economische groei verwachten van investeringen in ontwikkelingslanden
Vertrouwen en samenwerking bij de bevolking stimuleren
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Internationaal:
-

Instellen van een internationaal hulpfonds dat onder toezicht staat van de verenigde
naties, het IMF en de centrale banken
Vanuit het fonds kunnen landen met leningen of garanties geholpen worden
Deze landen verplichten zich om hun schuldenpositie met een tijdplan te verbeteren
Door centrale banken kunnen herfinancieringen of afbetalingsregelingen worden
aangeboden
De bijdragen aan het fonds worden niet betaald door de landen maar door de
opbrengsten van de belasting op speculatie en beleggingwinsten
Internationale invoering van een belasting op effecten- en grondstoffenhandel bij
beurs transacties
Heffing van de belasting zullen door de internationale beurzen worden uitgevoerd
De aangesloten landen stellen zich garant voor een tekort van het fonds.
Bij voldoende middelen worden eerdere bijdragen aan noodhulp terugbetaald aan de
betreffende landen.
Internationaal verbod op speculatie aanvallen op de financiële markten met een
boete van 100 procent over de speculatiewinsten.
Invoeren van een mediabelasting voor het gebruik van de ether

Bovenstaande Ideeën en suggesties zijn voorbeelden en waarschijnlijk worden al enkele
ideeën in een plan gebruikt.
U bent vrij om deze Ideeën te gebruiken of een vrijwillige bijdrage voor het plan te geven.
Het belangrijkste is wat uzelf nog kan bedenken om het vertrouwen en de samenwerking in
de economie te verbeteren.

-

De prijs voor vertrouwen is eerlijkheid en door eerlijkheid zal
samenwerking plaatsvinden -
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