Enkel matematik beskriver nedan hur mycket som kan avsättas till en
Basinkomst eller Medborgarlön (baserat på siffror från år 2004 och ”vår tunga analys”, tyvärr
är siffrorna i dagsläget ”sämre” i flesta avseenden och överslaget idag ger en avsättning till Basinkomst på ca
11 000 kr/mån)

Att driva Sverige:
Onödiga utgifter:
Nödvändiga utgifter:

1 280 miljarder
420 miljarder
860 miljarder

Basinkomst (Medborgarlön) som uppgår till 840 miljarder ingår i dessa 1 280 miljarder.
Hur får man då fram en basinkomst ?
Statistiken från 2004 säger följande:
• Det fanns 93 miljarder i form av sedlar och mynt.
• Den totala mängden pengar (när de flesta kontobehållningarna räknats in) uppgick till
1 137 miljarder.
• Med en omfördelning (skatt) per dygn av 0,4 % innebär det ca 138 miljarder per
månad.
• Av detta skulle 70 miljarder per månad användas för en Basinkomst och nästan lika
mycket för finansiering av verksamheter som återstår i statlig, kommunal och
landsting.
Formelmässigt
• 1 137 miljarder * 365,24 dagar * 0,004 = 1661,157 miljarder/år (avgiften på
pengar/år)
• Att driva samhällsfunktionerna kostade 1 280 miljarder/år.
• En Basinkomst till 9 miljoner med 8 000 kr/mån kostar 9 * 8 * 12 = 864 miljarder/år
• Netto finns då 797 miljarder kvar för annat än Basinkomst.
Lite mer
• Av de dåvarande 1 280 miljarderna borde 483 miljarder sparas in utan problem…
minskad administration, billigare inköp då moms och arbetsgivaravgifter bl a
försvinner ur företagens kostnader.
• Statens och Kommunernas inköp blir då också billigare.
• Räntekostnaderna blir ju också väsentligt lägre…
Kanske att matematiken ändå inte var så enkel men det är ju ganska tydligt att det går att
förändra till det mer harmoniska samhället.
Bör vi inte engagera oss!?

En bra början är att:
Ge ett bidrag via Swish 072-341 50 91 alt. Bankgiro: 504-9960.
Tack för Ditt engagemang!

Ge Ditt stöd till förändring via Swish 072-341 50 91 alt. Bankgiro: 504-9960. Ange gärna Ditt namn
(inget krav) eller fyll i formuläret under Kontakta oss. och märkes ”Crowdfunding LKB”

