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Šedý pásik za 5 454 eur. Dobré čísla z juhu. Spokojní nezamestnaní vo Francúzsku.
Bundesbanka vymýšľa.
Redizajn loga Rady EÚ stál 60
000 eur a propagačné prospekty pre politikov 120 000
eur.

Skúsme malé cvičenie. Zavrite oči,
pustite si relaxačnú hudbu a skúste si
predstaviť ako vyzerá logo Rady EÚ.
Nejde vám to? Vlastne, viete vôbec,
čo je to Rada EÚ? Nevadí, stačí
vedieť, že za redizajn tohto loga ste
zaplatili 60 000 eur. Výsledok vidíte
na obrázku.
Tá pásikavá vec je spodobnenie Europabuilding. Zase neviete o čom je
reč? Je to prístavba ku staršej budove
pre euroúradníkov za 350 miliónov
eur. Len vyhotovenie propagačných
prospektov pre politikov stálo 120 000 eur. Ako povedal jeden anonymný úradník,
budova vyzerá ako maternica a zrodia sa v nej nové skvelé vízie Európy.

Grécky rozpočtový úrad vyhlásil, že viac daní sa už v krajine vybrať jednoducho nedá.

Presuňme sa zo sklenených chrámov do Grécka. Rozpočtový úrad vyhlásil, že viac
daní sa už v krajine vybrať jednoducho nedá. Také niečo od štátneho úradu počuť
veľmi zriedkavo. Slávny 800-miliónový primárny prebytok rozpočtu za rok 2013 bol
zvýšený až na jednu miliardu eur. No hrozí, že polovica z neho zmizne. Grécke súdy
totiž vyhlásili zníženie miezd časti verejných zamestnancov za nezákonné.
Lepšie čísla hlásia aj Portugalci. V roku 2013 sa im podarilo vybrať o 13,1 % viac na
daniach oproti roku 2012, hoci rátali len s 8,9 %. To znamená o 1,75 miliardy eur nižší
deficit. Výdavky štátu stúpli medziročne o 5,5 % a to sa do toho ešte neráta 700-miliónová časť pomoci bankám. Toľko k “neľudskému šetreniu” v Portugalsku.
Jedno pozitívne čísielko aj zo Španielska. Produkcia áut v krajine narástla minulý rok
v tamojších 17 továrňach o 9 %. Dokonca sa zvýšil aj odhad rastu v roku 2014 z 0,3 %
na 1 % HDP. Naďalej však padá trh hypoték. Pád trvá už 43 mesiacov, v novembri sa
medziročne počet nových hypoték prepadol o 27,4 %.
Prezident Europarlamentu a jeden z kandidátov na Komisára Martin Schulz sa ocitol
v menších problémoch. Bol obvinený, že manželke šéfa svojej frakcie – Strana európskych socialistov – prihral zákazku za 60 000 eur.

Francúzska nezamestnanosť
opäť prekonala historický rekord, keď počet hľadajúcich
prácu prekročil 3 300 000.

No je to nič oproti tomu, s čím sa musí potýkať Hollande. Rozchod so životnou partnerkou, ktorá nerozchodila jeho neveru, je z tých ľahších záležitostí. Nezamestnanosť
vo Francúzsku opäť prekonala historický rekord, keď počet hľadajúcich prácu prekročil
3 300 000. Zníženie nezamestnanosti v roku 2013 bol pritom jedným z jeho hlavných
predvolebných sľubov. Spomalenie rastu nezamestnanosti v krajine z posledných mesiacov je prakticky len dôsledkom vytvárania štátom dotovaných miest. Dokonca aj
jeden z posledných pilierov francúzskeho hospodárstva, Airbus, ohlásil prepustenie
1400 ľudí. V Nemecku medzi tým nezamestnanosť poklesla. Francúzski nezamestnaní však na rozdiel od svojich zamestnaných susedov môžu byť nezamestnaní s hrejivým pocitom pokrokovej minimálnej mzdy a 75% sadzby pre boháčov. Medziročne
poklesli priame zahraničné investície do Francúzska o 77 %. Podarilo sa im už skoro
vyhnať ten kapitalizmus aj s kapitálom.

Bundesbanka navrhuje zvýšiť
majetkové dane, keďže príjmové aj spotrebné dane
začínajú narážať na maximá.

Bundesbanka vyrukovala ako ďalšia inštitúcia v poradí s návrhom zvýšiť majetkové
dane, keďže príjmové aj spotrebné dane pomaly začínajú narážať na maximá. Problémové krajiny by mali najskôr zdaniť svojich občanov a až potom žiadať o pomoc
daňovníkov iných krajín. Slováci si záchranu bánk pred 14 rokmi 120 miliardami
korún zaplatili sami, ale dnes už je v móde európska solidarita. Možno aj preto už
platíme bankovú daň aj z vkladov v bankách a chystajú sa vyššie dane z nehnuteľností.
Nemecká centrálna banka mala okrem toho ešte jednu kartu v rukáve. Požiadala americkú stranu o vrátenie nemeckých 300 ton zlata, uskladnených v USA. FED bude
posielať zlato do Nemecka po častiach najbližších sedem rokov. Rovnako chce zlato z
parížskych trezorov. Čo je doma, to sa počíta.
Banky si uchytili novinové titulky aj v Británii. Banka HSBC prestala vydávať
vkladateľom hotovosť nad 5 000 libier, pokiaľ nedáte uspokojujúce vysvetlenie, na
čo tie peniaze potrebujete. Pripomeňte si našu lekciu o tom, že banke vždy peniaze
požičiavate, nikdy ich tam neukladáte!

Podľa zdrojov britskej tlače vyvíja Únia zariadenie, ktoré by
vyplo na diaľku ktorýkoľvek automobil.

Technológie sú dobrý sluha, ale zlý pán. Ale pánom poslúžia. Podľa zdrojov britskej tlače vyvíja Únia zariadenie, ktoré by (povinne namontované) vyplo na diaľku
ktorýkoľvek automobil. Program Tempora je potvrdená realita. Britskej vláde
umožňuje “napichnúť” podmorské káble a odpočúvať z nich komunikáciu. Podľa Edwarda Snowdena program beží v spolupráci s NSA. To už vystrašilo aj šéfku eurospravodlivosti Viviane Reding, ktorá prehlásila, že ak nájde jediný dôkaz, že program
nie je využívaný len na účely národnej bezpečnosti, tak spustí okamžite vyšetrovanie.
Môžeme ju upokojiť. Všetci sme potenciálni teroristi, aj keď o tom ne-vieme, takže ten
program sa vlastne ani zneužiť nedá.
Nie len v EÚ je veselo. Vo Venezuele sa napriek obsadeniu papierní armádou akosi minul papier a viaceré noviny museli zredukovať obsah aj množstvo
výtlačkov. Podľa vlády za to môže “importérska mafia”, nech je to čo chce. O kúsok ďalej argentínske
peso stratilo hodnotu, najviac od roku 2002 a vláda
rezignovala na jej udržanie. Devalvácia pravdepodobne prinesie ďalšie zhoršenie 30 % inflácie v
krajine. Argentína bola ešte pred prvou svetovou
vojnou v desiatke najbohatších štátov sveta, ale po
dekádach budovania “sebestačnosti”, kreatívneho prístupu k monetárnej politike a revolučnosociálneho štátu sa utápa v kríze za krízou. Dnes je
v bohatstve niekde okolo 60. miesta. Žiaden vyspelý
štát nezažil v 20. storočí taký pád.
				 Memento, ktoré nepomáha.
Martin Vlachynský
30.1.2013
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