Maximus napsal(a):
Vynikající a velmi dobře vysvětlující článek pro laickou veřejnost. Ještě by, ale mohl autor
dovysvětlit jistou záhadu, která je však z článku cítit, proč všichni ti němečtí, holandští,
rakouští atd. kapitalisti a firmy neodejdou z vlastních zemí a vlajkové lodě si tam
ponechávají, i když tam musí svým lidem a předním mozkům platit třeba 4x větší mzdy?!
Proč naši noví kapitalisté ovšem ve stylu známého filmu pretty women, musí vše koupit,
rozprodat a kapitál vyvést někam do ciziny? To je myslím zásadní otázka a také proč se
Česká republika stala jakousi prostitutkou, která dá za pakatel každému, kdo sem přijde, či
jde okolo! Teď je vydět kam nás zavedle "kupónovka" a podebné amatérské zásahy do
původní československé ekonomiky. Ono je jedno, jestli vás odře český nebo cizí
kapitalista, ale není jedno, jak se na daném teritóriu chová a kde je u něj DOMA!
A teď páni politici včíl mudrujte, volím Okamuru, je čas usekat hlavy lumpům
samurajským mečem, tohle připodělaný slouha z Čech nikdy neudělá.
Hezký den.
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Maxiimus napsal(a):

Fialenko to koresponduje s výskytem komunistů a jejich vlivem na státní korupci, Gruzie tam je
zřejmým omylem.
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ZM napsal(a):
Zelený např. napsalNavíc, 99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahraniční banky.
--Na trhu je nyní např. Fio banka. Domnívám se, že velkou část akcií vlastní občané ČR.
Otázka ale je, jestli větší část zisku budou utrácet v ČR nebo v zahraničí.
Stejný princip platí u většiny ostatních tzv. českých firem. Z hlediska výkonnosti
ekonomiky má velký vliv to, kde "kapitalista" utrácí svoje zisky. Co se týká Fio banky, tak
ta má výhodné podmínky vedení účtu. Nepožaduje za stejnou službu poplatky jako
některé jiné banky.
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ZM napsal(a):

Omluva za překlepy jako..... vidět .....
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Maximus napsal(a):

Maximus napsa Ještě by, ale mohl autor dovysvětlit jistou záhadu, která je však z článku cítit, proč všichni
ti němečtí, holandští, rakouští atd. kapitalisti a firmy neodejdou z vlastních zemí a
Ještě dodatek.
vlajkové lodě si tam ponechávají, i když tam musí svým lidem a předním mozkům platit
Stav "české ekonomiky", která sestává z pěkných skladů a firem, které vyrábí až na
třeba 4x větší mzdy?!
výjimky výrobky s nízkou přidanou hodnotou pro ty "velké" v cizině je tristní a vývojové -křivky jako uvedl pan autor to potvrzují. A jde to vůbec změnit? Mohou v "globálním"
Já v tom žádnou záhadu nevidím. Mají to mnohdy vymyšlené tak, že ve svých státech
prostředí, které zasáhlo za podpory a tleskání českých politiků celou zem jako mor a
montují jednotlivé, dá se napsat, komponenty, do "podoby" finálního výrobku. Tedy
chovají se podle zákonů kapitalismu něco změnit, aby tady vyrostli nový Baťové,
subdodavatelé z ostatních států jsou závislý na tom, jak je velký export v mateřských"
Kolbenové, Schichtové, Solvayové atd.? Řekl bych, že už to nejde a globál má dost síly, firmách. Dám příklad. Nějaká firma dodává např. převodovku pro konkrétní typ
aby případnou konkurenci udusil (viz Poldi Kladno aj.) a čeští politici, za nějakou tu
automobilu. Tu převodovku nikomu jinému samozřejmě prodat nemůžou. V konečném
zlatku rádi pomohou a média v cizích rukách to ještě pochválí.
důsledku to tedy znamená, že když se neprodá dostatek automobilů, tak se ani nebude
Až uslyšíte z nevymáchaných úst nějakého politika, že nastartuje nebo dokonce nakopne vyrábět dostatek převodovek a v dané firmě se tím pádem bude propouštět.
českou ekonomiku, tak ho nakopněnete! S tím Okamurou to byla nadsázka, ale začínám o 14. 10. 2013 | 07:17
tom uvažovat, co pravice totiž umí už víme a levice pod vedením vrchního zadlužovatele s ZM napsal(a):
právnickým vzděláním je stejná partička, však oni rozprodali před pár lety vše co mohli a
nyní jsou za svatoušky. Kecy nemají cenu,, ale činy.
Fialenka napsalaHezký den všem.
Rozhodně se už nepodbízet nízkými daněmi a nízkými mzdami!
14. 10. 2013 | 05:47
--born65 napsal(a):
Co se týká mezd, tak státní aparát může stanovit mzdu minimální. Ale jinak nemá na výši
mezd přímý vliv. Výše mzdy je dána dohodou mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
K napsanému lze sotva co dodat. Toto je realita bez politideologie.
A jelikož mnozí zaměstnanci jsou ochotní dělat právě za takovou mzdu za jakou dělají, tak
Pokud se slabší povahy zamyslí nad výhledy takovéto "ekonomiky" do (nepříliš
jsou ty mzdy právě v takové výši.
vzdáleného) budoucna, přepadá je nutkání jít se opít našrot.
14. 10. 2013 | 07:20
Čtvrt století cesty do p....e!
ZM napsal(a):
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Fialenka napsal(a):
Zelený napsalu mnohých podniků jde o přípravu na brzký odchod a přelití kapitálu do levnějších a
" ... přestat je vyhánět do „rájů“ ... "
konkurenceschopnějších regionů
--Rozhodně se už nepodbízet nízkými daněmi a nízkými mzdami!
Výroba v levnějším regionu ještě automaticky neznamená vyšší zisky. Je nutné započítat
a nastavit tu prostředí jaké je v evropských zemích nejoblíbenějších pro podníkání.
např. náklady na přepravu, náklady na zmetkovost atd.
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Ládik!!! napsal(a):
jaryn napsal(a):
Tohle je nejpřínosnější článek na A.cz za dobu, co čtu blogy. A kdopak to zavedl do těch
konců? A dokáže ten stejný soudruh vůbec něco jiného?
Idea žití podle potřeb a zejména bez práce se proletářům líbila. Dnes už práci proletářů z
velké části nahradily stroje, práce není tolik potřeba, zůstalo jen to uspokojování potřeb
soudruhů. Soudruzi se za 24 let již uspokojili, nahromadili majetky (převodem), děti
nastrkali do správních rad a do nevýrobní sféry a co teď? Oral jsi orál.... Kolečko se nám
polámalo, dej ho spravit... Komu? Za kolik? Ti nejschopnější lidi sedí na úřadech, tam to
určitě umí.
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Ládik!!! napsal(a):
Maximusi účastnil ses kupónové privatizace? Já první vlny ne, říkal jsem si, že nejsem hyena. Raději
jsem sesmolil privatizační projekt na naše středisko, kde jsem dělal 10 let po škole.
Výsledkem byl vyhazov (3/92) ještě předtím, než privatizace začala (5/92). Druhé vlny
jsem se již účastnil, to už bylo úplně jedno, bylo jasné, kam se to řítí. Za 1000 kaček jsem
dostal 28000 a nazdar soudruzi. Dnes jsme na místě. Já naštěstí pořád dělám konečný
produkt pro reálného člověka, platící člověci pořád jsou, ale je mezi nimi čím dál tím víc
sebranky.
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Fialenka napsal(a):
Světová banka hodnotila státy podle toho, jak dobře se v zemi celkově podniká.
10 míst, kde je nejlepší podnikat
Singapur
Hongkong
Nový Zéland
Spojené státy
Dánsko
Norsko
Velká Británie
Jižní Korea
Gruzie
Austrálie
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Ládik!!! napsal(a):

Za socialismu jsme vyráběly proudová letadla a vyváželi do celého světa. L-29 celkem asi
3600ks a co dnes vyrábíme - nic.Tak to dopracovala pravice se svým největším guru
Klausem.
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ZM napsal(a):
Maximus - chudoba má víc příčin. Jednou z příčin je např. nehodovost v silničním
provozu. Někde jsem četl, že roční úhrn škod je odhadem ve výši mezi 30 a 40 miliardami
korun. Další příčinou chudoby je neefektivnost a plýtvání ve státní správě. Další z příčin
je "džungle" v justici. Např. "řádění" exekutorů.
14. 10. 2013 | 07:29
Ládik!!! napsal(a):
jaryn do vyváželi jsme do zemí socialsmu a míru - bez vlivu pořádné konkurence. Do SSSR
jsme mohli dodávat i obrněné vzducholodě, v tom bychom mohli mít monopol.
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zemedelec napsal(a):
Pane Zelený.
Vynikající a přesvědčivě napsáno.
Pohybuji se i kolem stavebnicství,tak to vidím podobně,cizí firma získá zakázku a naše
malé to udělají za pakatel.U toho nakopnutí ekonomiky,jasné taky,vlastně bychom
podpořily cizí firmy,různými pobídkami.Takže státu pak nestačí to co vybere na daních a
odvodech do fondů.Při snižování mezd dochází i k snižování odvodů.Akorát tam nemáte
pravdu,že je někdo vyhání do daňových rájů.U těch cizích firem se nedivím,že nechtějí
odvádět daně tady.U naších firem jde spíš o to, zatajit zisky a totožnost.Mám silné
podezření,že není všechno v cizích rukou,ale má to jen cizí značku,jen se neví kdo to
vlastní a jak to zlegalizovat.
Takže Sobotkův návrh na zřízení státní banky,je asi dobrý.
Dotováním OZE,nám politici uvázali hodně těžký balvan na krk.
Dotováním biosložek do PH,místo toho ,aby to zlevnilo,tak to zdražilo.
Vlastně dotováním si zvyšujeme náklady na výrobu,nemělo by to být obráceně.
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