Vad händer när folk får mer i plånboken ?
De som i dag har svårt eller mycket svårt att få inkomsterna att räcka till rimligt nödvändiga
utgifter kommer att avsevärt kunna öka sin konsumtion i förhållande till dagens situation och
detta är ju också en av avsikterna med att förändra skattesystemet.
Den större grupp som har hyfsat bra ekonomi utan att vara välbetalda kommer också att få det
något lättare medan däremot det lilla fåtal som i dag dels har välbetalda jobb eller höga
arvoden, dels har stora inkomster på grund av sitt ägande av pengar, aktier eller andelar
kommer att få en sänkning av sina inkomster.
Hur kommer då de som får mer pengar att röra sig med att göra?
Några kommer att reparera eller på annat sätt förbättra sina bostäder och täcka eftersatta
behov. När man gjort detta och har pengar över, vilket också den större delen kommer att ha,
kommer det förmodligen delvis tas ut i form av sänkt arbetstid och på ökad kulturkonsumtion.
Det är troligen inte så många som kommer att sätta igång skrytbyggen eftersom deras värde
som effektiv imponator inte kommer att vara lika stor när man blir medveten om att många
andra, om de ville, också skulle kunna göra det.
Det som däremot kan förväntas öka är intresset för kulturella aktiviteter, antingen som
deltagare eller medverkande. Vi vet ju att detta sedan flera tusen år tillbaka varit en
uppskattad bransch och även direkt använts för att hålla delar av befolkningen på gott humör
(Bröd och skådespel).
På grund av de stora rationaliseringsmöjligheter som skattesystemet och medborgarlönen
kommer att innebära blir det mer tid till förfogande när den dagliga arbetstiden för de flesta
kan kortas med 3 eller 4 timmar.
Denna verksamhet är inte så resurskrävande som t.ex. många och långa utlandsresor. Dessa
kommer att hämmas av att skattesystemet i sig kommer att se till att det blir balans mellan inoch utflödet av pengar till landet det är ju inte så många som direkt kommer att få del av
inkomster i främmande valutor.

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91
(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group)

Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar.
© 2018 Föreningen Dom kloka… hemsida: www.Domkloka.se

