Ena poučna in resnična...
Oktobra se v majhnem mestu spet pojavi virus in mesto je nekaj tednov videti popolnoma
zapuščeno. Kriza je ta kraj pestila že dolgo, vsi lokalni podjetniki pa so zadolženi in živijo v
dolgovih.
Na srečo pride neki gost z veliko denarja in vstopi v edini majhen hotel, prosi za sobo, položi na
pult sto evrov in si gre ogledat sobe.
Upravitelj hotela vzame denar in pobegne z denarjem plačati svoje dolgove k mesarju.
Mesar vzame teh 100 eur in jih nese k rejcu prašičev, da poravna njegov dolg.
Slednji vzame bankovec in teče plačati, kar dolguje mlinarju, ki je dobavitelj krme za prašiče.
Lastnik mlina takoj vzame 100 evrov in steče poplačati dolg do Marije, ki prideluje lokalno
zelenjavo in jo sedaj, ko je kriza oddaja kar na kredit. Boljše, kot da ji na vrtu zgnije.
Marija z bankovcem v roki gre v majhen hotel, kamor ponavadi odpelje svoje poslovne goste,
lastniku hotela izroči 100 eurov za tisto kosilo zadnjic.
V tem trenutku se gost, ki si je pravkar ogledal vse sobe, vrne na recepcijo, pravi, da ga nobena
soba ni prepričala, vzame nazaj svojih 100 evrov in odide.
Nihče od vpletenih ni zaslužil niti evra, zdaj pa celo mesto živi brez dolgov in pozitivno zre v
prihodnost!!!
MORALA ZGODBE:
Če denar kroži v lokalnem gospodarstvu, je kriza lažje premagana.


Nakupujmo več v majhnih trgovinah in na tržnicah.



Konzumirajmo lokalno pridelano hrano in produkte.



Če ima vaš prijatelj podjetje, kupite njegove izdelke!



Če vaš prijatelj prodaja oblačila, kupujte pri njemu!



Če vaš prijatelj prodaja čevlje, jih kupite tam!



Če vaš prijatelj prodaja slaščice, kupite jih!



Če je vaš prijatelj računovodja, pojdite k njemu po nasvet!



Če ima vaš prijatelj restavracijo? Tja pojdi na večerjo!



Če ima tvoj prijatelj trgovino? Tam, pri njemu kupuj!

Na koncu večino denarja zberejo velike korporacije, ki z zaslužkom zapuščajo državo! Dobičke
odnesejo v davčne oaze. Ko pa kupujete pri obrtniku, majhnem do srednje velikem podjetju ali
od svojih prijateljev ter znancev, jim pomagate.
Vsi tako zmagamo in s tem prispevamo k našemu gospodarstvu.
*** Podpirajmo lokalno !!! ***

