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Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

Výprodej národního majetku za babku jerozhodující příčinou
zadluženosti České republiky a devastace průmyslu
V době velkéekonomické krize se daleko názorněji ukazuje, žezbrklý a levný výprodej národního majetku»za
babku« je největší příčinou problémů českého hospodářství -zadlužování, nezaměstnanosti i propadu ekonomiky.

Příchod zahraničního kapitálu byl vítán se slávou, zahraniční»strategičtí partneři« byli podporováni dotacemi, dostávali
daňové prázdniny a podobně.
Výsledkemtéto politiky je skutečnost, že podstatná,převažující část ekonomiky je dnes v rukou zahraničního
kapitálu, dividendy a ziskyplynou do zahraničí (podle některých informacív posledních letech je to ve formě
dividend ročně kolem 150 miliard korun), o osudu tuzemských podniků serozhoduje v zahraničí. Stále více
sev tomto smyslu dostáváme do pozice polokoloniální země.
Zahraniční kapitál šelk nám proto, aby u nás levně kupoval podniky ipracovní, vysoce kvalifikovanou sílu. Sloužilo k tomu
ivysoké znehodnocení koruny již počátkemdevadesátých let. Průměrné mzdy u násjsou i v současnosti na třetinové
ažčtvrtinové úrovni mezd v západních zemích Evropské unie.

Kdo vládne českým firmám
V minulých dnech zveřejnily Hospodářské noviny údaje o tom,
kdo reálně stojí za 150 největšími firmami v České republice.
Sedmdesátprocent je v rukou zahraničního kapitálu.Češi ovládají pouze 30 procent firem, stejně jako Němci
. Jak je tomu v nejdůležitějších odvětvích?
V bankovnictví není ani jednabanka v českých rukou. Rakousko ovládá 98procent kapitálu v bankách. Je to především
Česká spořitelna, Raiffeisenbank
,
Volksbank
. Podobně je to u pojišťoven,kde Rakousko ovládá 86 procent. V automobilovémprůmyslu rozhoduje Německo o 93
procentech. V první dvacítce největších firem autoprůmyslu
je jen jedna v českých rukou.
Ve stavebnictví má 83 procent Švédsko, především je to firma Skanska
.
Chemický průmysl ovládají Poláci. Je to Unipetrol
, Synthos
Kralupy, Paramo
. V maloobchodě kralují Němci: Kaufland
, Makro, Penny Market, Lidl
, Globus atd.
Ve výše neuvedených odvětvích průmyslu má nejsilnější pozici Tchaj
wan
, asi 80 procent. Jinak je to Německo, Japonsko, Indie, Rusko.
V telekomunikacích má nejsilnější pozici Španělsko - 97 procent.
Česká republika si udržela silné pozicev dopravě a poště - 95 procent. V potravinách a alkoholu má ČR 72 procent.

Ale i zdePrazdroj vlastní Jižní Afrika a cukrovary Francie a Německo.
V energetice mají Češi 51 procent.Je to především ČEZ. Podobné je to v těžbě, kde český kapitál ovládá 63 procent.

Cizincům patří polovina Václaváku
Značná část nevýrobních, tedybytových a různých komerčních fondůjiž rovněž patří cizincům. Známýje příklad Rusů
v Karlových Varech. Řadučinžovních domů vlastní Italové v Holešovicích a v Praze 6.
Pozoruhodný osud mácentrum Prahy - Václavské náměstí.Čechům patří již jen polovina Václaváku.
Například, z 63 domů u sochy svatéhoVáclava pouze sedm patří pražskémumagistrátu. Ostatní vlastní cizinci
azahraniční realitní kanceláře častoprostřednictvím českých firem (před několikalety cizinci nemohli v ČR
kupovat nemovitosti).Nejaktivnější jsou na Václaváku rakouskérealitní kanceláře, ale i byznysmeni z Velké
Británie, USA, Irska a Německa. Například budovu Melantrichu
vlastní oficiálně česká akciová společnost
La Salle
. Výroční
zpráva však ukazuje, že společnost ovládá Američan Irwing
Alan Smoker
. Například známý Dům módy vlastní akciovka
Vestreal
– USA.
Tak by bylo možné pokračovat.
Situace je hrozivá.
To, ževíce než polovina české ekonomiky je přímov rukou zahraničních vlastníků, fyzickýchosob i firem, je
pro budoucnost velkým nebezpečím.V případě krize na situaci doplatípředevším podniky u nás. Jsou
jižpříklady přednostního snižovánívýroby, její přestěhování navýchod, do ještě levnějších zemí (zejména
z hlediska pracovních sil).
Zásadním problémem je, že u nás ani jedna banka nenív českých rukou. Ani v jedné bance nemávýznamný
podíl stát a nemůže takaktivně zasahovat do vývoje finanční, a tím iekonomické situace společnosti. Velkou
chybou byl prodejČeské spořitelny, stát tak nemůže garantovat úspory občanů.
Celou tuto situaci byvláda měla urychleně analyzovat a učinitopatření na podporu českých podniků apodnikatelů. Bez
toho bude zejména domácí průmysl dále devastován.

