United Economy
Direct meedoen in de Nieuwe Economie
Oude Economie

Nieuwe Economie

Het komt terecht in de financiële markten en daarbinnen is ‘geld verdienen met geld’ het
doel. Het wordt namelijk daar gebruikt om te speculeren. Dat heeft grote consequenties.
Want het geld dat in omloop was, verdwijnt uit de roulatie. Dat betekent dat er opnieuw
geld ‘gemaakt’ moet worden, anders ontstaat er een tekort. Meer geld maken zorgt voor
nog meer schuld. Zo jagen we elkaar op, om steeds sneller geld te creëren en in omloop te
brengen. Totdat we niet meer kunnen en dat is nu aan de hand. De tekenen van verval zijn
inmiddels overduidelijk zichtbaar.

De nieuwe economie
In de ‘nieuwe economie’ zijn de spelregels anders. We zorgen er namelijk voor dat geld
dienstbaar is aan alle mensen, waardoor het op plekken komt waar het nodig is. Dat doen
we onder meer door twee belangrijke wijzigingen. Ten eerste wordt er geen rente meer
gehanteerd en ten tweede blijft al het geld gewoon in omloop en rond circuleren. Dat
laatste is zo omdat het niet meer mogelijk is om ermee te speculeren. Hierdoor gaan we
werkelijk op weg naar een mooie toekomst.

De oude economie

United Economy

Er is veel mis met ons economisch systeem, de ‘oude economie’. Veel mensen zijn het daarover eens. Zoals economen, hoogleraren, bankdirecteuren en politici. Zowel organisaties als
burgers ervaren dat de huidige economie z’n beste tijd heeft gehad. Een voorbeeld daarvan
is dat één op de vijf huishoudens in Nederland momenteel grote financiële problemen heeft.
Ook de pensioenen staan onder druk en veel mensen verliezen hun baan of moeten langer
doorwerken.

Omdat ons huidige geldsysteem inmiddels zeer instabiel is en failliet dreigt te gaan, is het
hard nodig om daadkrachtig nieuwe vormen van wederkerigheid in de wereld te zetten.
Daarom is de United Economy opgericht. Deze coöperatie in oprichting is ontstaan in verbinding met United by Passion. Zij richt zich op de doelen waar United by Passion voor staat,
want zij wil op een serieuze schaal en vanuit een waardengedreven intentie bijdragen aan
een betere wereld. Dat is een wereld waarin ieder mens ertoe doet en vanuit z’n Passies
en talenten kan leven en werken.

Belangrijke oorzaken
Een belangrijke oorzaak van dit alles is dat ons geldsysteem gebaseerd is op schuld met
rente en dat geeft druk. Geld ontstaat namelijk doordat burgers en bedrijven geld lenen,
wat zij met rente moeten terugbetalen. Dat lijkt wellicht weinig, maar veel mensen betalen
hun hypotheek gedurende een periode van dertig jaar wel 2 tot 2,5 keer terug. Dan is er nog
een probleem. Het geld dat mensen onderling gebruiken voor het betalen van producten en
diensten, verdwijnt binnen drie tot vier transacties uit de roulatie. Het is volledig weg.

Meer informatie
Gratis boekje downloaden:
http://www.unitedbypassion.com/producties/de-nieuwe-economie

United Economy kan je zien als een systeem van georganiseerde ruilhandel. Speciaal voor
duurzame koplopers, mkb-bedrijven, zelfstandig professionals, maatschappelijke initiatieven
en particulieren. Transacties rekenen we af in Uniteds: een onderling en renteloos betaalmiddel (dat je gebruikt naast de euro) en dat gebaseerd is op echte waarde (goederen en
diensten) en heldere afspraken. Zo versterken we elkaar in economische zin. Het leuke is dat
je onmiddellijk mee kan doen, samen met anderen die dat ook al doen en met toestemming
van de belastingdienst. Op deze manier bouwen we samen aan vernieuwing!
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