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AMUSE GUEULE
Franse ondernemingen maakten 54% van hun omzet in het buitenland. Van hun
personeel werkt ook al 56% buiten Frankrijk. Daarvan werken er 35% in Europa, 20% in
Brics-landen en 15% in N-Amerika. Hoezo is Frankrijk niet internationaal?
Fransen slapen gemiddeld 7 uur 13 minuten per nacht.
“Frankrijk lijkt wel een eiland met struisvogels die navelstaren maar die geen enkele
moeite hebben met hun reproductie” . Dat zei Franz-Olivier Giesbert, FOG genaamd, in
zijn blad Le Point.
Het franse plan Robots Initiative deed nu ook 15 miljoen van Parijs in het fonds
Robolution Capital dat al 60 miljoen had gehad van ene Bruno Bonell. Volgens Brussel
is nu de robotmarkt 3,5 miljard en zal die markt 30 keer groter worden in 2020.
De fransen werden na de VS de grootste pizza-eters ter wereld zelfs groter dan de
Italianen met hun 10 kilo pizza per kop per jaar!
De Opera in Parijs had in 2012 0 dagen staking en dat was niet meer zo sinds 1989!
Een gepensioneerde in Frankrijk ontvangt 94,5% van het gemiddelde inkomen van de
fransman. In Duitsland is dat 91% en in Engeland 73%..
Mensen in de privé-sector gaan met 62 jaar met pensioen: de ambtenaren met 60 jaar +
2 maanden. Nu worden er al 12 miljoen gepensioneerden getroffen met weglaten van
de prijsindexering voor de aanvullende pensioenen wat 500 miljoen bespaarde voor de
staatskas. Het aandeel van het aanvullend pensioen in het inkomen is bij
leidinggevende 55 à 60% en bij niet-leidinggevende 30 à 35%. Wat in vele landen al
jaren gebeurt, opheffing van de indexering, begint nu ook in Frankrijk. Want de kassen
komen hier tientallen miljarden tekort!
Gelezen: “Als je als onderzoeker bezig gaat met het pensionstelsel in Frankrijk krijg je
de erkenning dat je valt onder de “penibele beroepen”. En dan mag je dus vroeger met
pensioen”.
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De oorlog in Mali kost per dag 2,4 miljoen en in Afghanistan is dat 1,4 miljoen. Samen
bijna 4 miljoen per dag = 1,2 miljard per jaar… Zo kom je nooit op die 3%!
Frankrijk begroet nu nog ca 16.000 gepensioneerden uit Duitsland om te komen wonen
hier. Maar er gaan al 25.000 duitsers naar de VS en 24.000 naar Zwitserland…
Het aandeel in de wereldhandel was voor Parijs in 2012 ca 3,1% en daarmee werd het
gelijk aan Z-Korea! Een land van ca 50 miljoen tegen een oud land van ruim 60 miljoen..
In Frankrijk zijn er 17% deeltijdwerkers en in Duitsland is dat al 26%. Het land telt nu
ruim 28 miljoen werkende en dat was in 1992, 20 jaren gelden dus, 25 miljoen.
Sinds 2001 zakte het % mensen dat zich zelf katholiek noemt naar 56% en dat was
eerder 69%.
De beleggingsstrategie van de Conseil General in de Poitou-Charentes liep fout want de
aandelen in Heuliez zijn nu verloren bij het failliet gaan. Ook Eco-Mobilité ging al op de
fles. En met die in Mia de kleine electrische auto-fabrikant gaat het ook niet goed want
die werken half-time nu. De grote promotor was ene Segolène Royal de president van
deze raad. Dat komt op een verlies van ca 15 miljoen te staan en ook op akelig veel
prestige verlies van de dame die net is benoemd tot vice-presidente van de Publieke
Investeringsbank.
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MONDIALE POTPOURRI
50% van de wereldbevolking is jonger dan 50 jaar.
Franse champagne verkoopt sinds drie jaar 33% hoger in China!
In de EU moet een vrouw 59 dagen langer werken dan een man om hetzelfde salaris te verdienen!
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Moskou telt nu 76 miljardairs en NY 70. Londen heeft er 40 en Parijs nu 23… Dat valt voor
Hollande weer wat mee dus.
In 1974 kostte een vlucht van NY naar LA 1442 dollar nu doet dat er nog geen 300
12% van de wereldbewoners spreekt chinees, 5% spaans en 5% engels en 3% arabisch…

De verkoop van Zwitserse horloges steeg in 2012 met 11% en de verkoop van chocolade
daalde met 3%
Een kerk die in zichzelf gekeerd leeft wordt op den duur autistisch (zei de nieuwe paus).
De VS exporteerde 120 miljoen ton steenkool en dat is twee keer zoveel als in 2009!
China besteedde in de tweede helft van de jaren 2000 dubbel zoveel aan R&D en kwam in
2012 op 2% van haar BBP. In 2020 is dat 2,5% en enkel de VS zit dan nog hoger. Het
gevolg is dat het land in 2011 drie keer zoveel octrooien scoorde dan in 2006. Hoezo
China maakt gewoon wat europese producten na? Wie dat nu nog denkt moet echt met
pensioen.
De hoogste winkelomzetten worden tegenwoordig ook al bijna in China gemaakt: het
kwam op 4200 miljard dollar direct na Noord-Amerika met 4400. Europa doet 3200 en ZAmerika 1890. In 2016 is China de grootste en zal Azië met 11800 de continentale topper
zijn.
Net als bij het zionisme en antisemitisme en het fascisme is het onmogelijk om de
islamfobie niet als misdaad tegen de mensheid te beschouwen. Zei Recep Erdogan van
Turkije; tot grote woede van Israël.
In Tunesië werden al 117 hotels gesloten van de in totaal 630 geklasseerde hotels in het
land. Omdat de toeristen wegbleven door de onrust van de revolutie.
Engeland heeft nu 963.000 ww-ers onder de 25 jaar en dat is 50% meer dan in Frankrijk.
Zo’n 37% van de VS-bedrijven wil terug komen naar het vaderland met zijn activiteiten. Nu zijn het
er al 17% die het realiseerden. Het tij verandert soms…
40% van de Amerikaanse ouders blijven de factuur van hun kinderen voor mobieltjes betalen. Ook
al zijn ze tussen de 18 en 35 jaar oud.
China heeft nu 40% van de studenten aan het werk in de natuurkunde en de technologie. In
Duitsland is dat 28% en in de VS 15%!
Xi Ping werd als president in China gekozen met 2952 stemmen vóór, 3 onthoudingen en één
tegenstem. Zo werkt het volkscongres daar.
China heeft nu meer Smartphones en tablets dan de VS: 222 miljoen tegen 221 miljoen..
In 20 jaar groeide de franse bevolking met 10 miljoen inwoners en de duitse met 3 miljoen…
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In Luxemburg is de banksector ca 24 keer het BBP in Cyprus was het 8 keer… Verschil moet er
wezen!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

*VOORAF
Beste lezers,
Er is zoveel dat het bijna ontmoedigd
om iets te kiezen. Het kijken over de
wereld via mijn kleine venstertje op de
grens van twee continenten toont ook
nog maar een heel beperkt deel van
wat zich afspeelt. Dus is het
onmogelijk, ondanks internet, satellieten en TV-Radio te weten of je
“essentials oppikt”. Het leven en de
mens blijven imperfect dat is de enkele
zekerheid. Toch deed ik mijn best
continentsgewijze wat overzicht te
houden en er wat uit te plukken. Dat
doe ik allereerst voor mijn eigen
beeldvorming en daarna geef ik een
gekleurde selectie aan u door. Ik kreeg
ook al een selectie en ook die was
natuurlijk ook gekleurd. Dus stelt u
zich gerust: alles is verre van
objectief. In medialand bestaat dat
eigenlijk niet meer als het er al ooit
was! Daar moeten we het dus maar
mee doen. Veel leesplezier en eruditie
toegewenst,
LEON en THEO

GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS?
DE
ECHTE
PRESTATIES
VAN
DUITSLAND
De consumptie daalde er van 59% van het
BBP (1991) naar nu 54,6%; de
inkomensongelijkheid is hier is hier erger
dan in de VS (!) en de het
armenpercentage die in 1995 nog lager
was dan in Frankrijk is nu 2% hoger hier.
De conclusie is duidelijk: Duitsland is in
sociaal opzicht sterk achter uitgegaan. Dus
een landen vergelijking zou iets anders
moeten worden gedaan: niet enkel groei
van het BBP en de export en het showen
van het handelsoverschot ook sociale
cijfers horen er bij: over armoede en
inkomensverschillen! Het land met een
budgetoverschot
en
een
dalende
staatsschuld is sociaal een der zwakkere
landen. Dus als het om modellen gaat dan
is dit een belangrijk punt! Of moet je
gewoon concluderen dat de ook het
nieuwe model moet zijn voor andere
europese landen en dat dit enkel uitdrukt
de veranderde verhoudingen in de wereld.
Dus het is mogelijk het nieuwe europese
model? De toekomst zal het leren en dan
gaan we ook zien wat die enorme
vergrijzing en ontgroening in Duitsland gaat
betekenen. Frankrijk toonde na een kleine
afname van de bevolkingsgroei nu weer
een stabiel cijfer… Dat zal over 50 jaar het
verschil mogelijk gaan uitmaken… Parijs zit
beter op lange termijn maar Duitsland
glorieert op de kortere… Baas boven baas.

Theo

Leon

DE
ECONOMISCHE
FRANKRIJK
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IMPASSE

IN

Het land kreeg nu uitstel want het haalde die
3% niet, maar wel tegen “de belofte” nu
eindelijk eens echt te gaan bezuinigen! Maar
het land blijkt nu enorme gaten te vertonen in
zijn potentieel om de groei te herstellen!
Immers al ver voor de crisis zat Frankrijk 1 à
2% lager dan landen als Duitsland, Zweden,
Canada en de VS. Zij deden al jaren eerder
veel inspanningen en profiteren nu van het
lichte herstel. En de slechter leerlingen zitten
nu in het zuiden, diep in de modder. Wat nu
tegen Parijs wordt gezegd door de Europese
Commissie, het IMF, de ECB en de OECD is
niet mis te verstaan. Hoog tijd om de moed
op te brengen fors te gaan hervormen:
arbeidsmarkt,
meer
concurrentiekracht,
lastenverlaging bedrijven en afbouw van de
burocratie. Pas dan zullen we na mogelijk 20
jaar (!) de weg naar boven echt vinden. Het is
in het eigen belang van Parijs dat het stopt
met naar Brussel te wijzen maar zelf ingrijpt.
Het interview met Hollande van 28 maart was
een grote teleurstelling voor de 8 miljoen
kijkers: er leek niets nieuws onder de
hollandse zon te zijn. En liefst 2/3 werd
moedeloos. Maar de economische fijnluisteraars hoorden een andere toon:
Hollande zit in het begin van de lange bocht,
zeggen ze. De toon was anders en er werd
zelfs iets gezegd over “sociale uitgaven
omlaag en “pensioenen herbezien”… De
spanning stijgt en er is al ruzie over de 1 mei
betoging in het land en de CFDT weigert
samen te lopen met de CGT… De scheiding
der geesten lijkt te zijn begonnen.

Zo’n 332.000 mensen vroegen asiel in de
EU in 2012 wat 10% meer was dan in
2011. 26.000 afghanen, 23.500 syriërs
(dus 50.000 uit deze oorlogslanden). Maar
ook 23.000 uit Rusland (!), 13.000 uit
Servië, 12.000 uit Pakistan, 10.000 uit
Somalië al 6000 uit Shri Lanka en ook
5500 uit de RDC… Duitsland nam de
meeste op nl 23% = 77.500, Frankrijk
kwam op 61.000 met 18% en Zweden met
44.000 (13%!) staat als klein land op plek
drie.
IS DE EUROPESE POLITIEK ZELFMOORD?
Er zijn steeds meer stemmen die er op
wijzen dat de doorgaande recessie in de
EU nu om een bezuinigingspauze vraagt.
Zo’n 5 jaar respijt waarin het BBP moet
stijgen , uit zijn val komen door hernieuwde
groei. En de bezuinigingsdrift moet stoppen
ook Brussel moet op die lijn… zegt ene
Coricelli uit Parijs, hooggeleerde econoom.
Net nu Brussel opnieuw eist dat er snel
wordt gewerkt aan een schuld van 60%
van dat BBP.. Want nu is de staatsschuld
in een % uitgedrukt van het BBP niet
dalend maar stijgend ondanks de vele
bezuinigingen! Italië zit op liefst 128%,
Spanje op 95,8; UK op 95,4; Frakrijk op
93,4% en Duitsland op 80,7%... Deze
geleerde zegt echter met nadruk dat de
recessie is ontstaan door te hoge
begrotingstekorten , dus ook hij vindt dat
die op termijn terug moeten. Dus hij pleit
nu voot 5 jaar pauze… een goede politiek
rond het Europees Stabilisatiefonds om de
renteverschillen bv tussen Duitsland en
Italië te begrenzen… Maar het zal hem niet
lukken de politici te overtuigen en daarmee
is een implosie van de EU nog steeds een
groot gevaar. Het bezuinigen kwam veel te
laat en nu is bezuinigen een versterking
geworden van de afname van het BBP,
dus werkt een negatieve groei in de
hand… Uithuilen dus en bidden!

STEEDS MEER WAPENS
De 193 landen in de VN krijgen het niet klaar
om betere regels te maken voor de
wapenhandel. Het akkoord werd door drie
landen met sancties geblokkeerd: NoordKorea, Syrië en Iran. Dat terwijl in 10 jaar de
wapenhandel steeg met 17%. China nr. 5 in
de wereld klom omhoog met 162% en dat
kwam vooral door verkopen aan Pakistan.
Dat nam 55% daarvan voor zijn rekening.
Maar ook Birma, Bangladesh en Venezuela
waren prima klanten.

DE ZWITSERS ZEIDEN HO!
Eerst even wat inzicht in die “bazensalarissen” in Europa! Hier de gemiddelden
per land in miljoenen per jaar.. UK staat

OOK STEEDS MEER ASIELZOEKERS
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“on top” met 5,5 miljoen! Duitsland, Spanje,
Zwitserland en Italië komen dan met ca 4
miljoen. Frankrijk volgt met 3,5 en dan zien
we België en Nederland met 2,5. Finland en
Zweden sluiten de rij met ca 1,5 miljoen. Dit
toont de enorme verschillen in Europa.
Thomas Minder de baas van een klein bedrijf
kreeg het voor elkaar al duurde het 10 jaar en
werd hij fel tegengewerkt. Hij betaalde zelfs
studenten om lawaai te maken op het internet
voor zijn voorstel om een referendum te
houden over die hoge ontslagvergoedingen
van bazen van grote bedrijven. Hij werd
kwaad toen in 2001 Swiss Air failliet ging en
de klungelende baas bij zijn ontslag 5 x zijn
jaarsalaris meekreeg. Hij maakte een
referendumtekst en kreeg snel 100.000
handtekeningen die nodig zijn om het uit te
schrijven. Toen hij afgevaardigde werd van
zijn kanton voor de rechtse UDC kon hij het
realiseren en haalde recent liefst 68% jastemmers! Hij gaat nu verder met andere
politieke kwesties liet hij weten deze nieuwe
politieke ster. Op de lijst staan Defensie,
Ziektekostenverzekering en energie… De
fransen kijken met afgunst naar deze stunt
waar voor ook veel bijval was in Frankrijk en
Duitsland. Die zwitsers zijn zo dom nog niet!

fiscale paradijzen. Enkel Marx kan nog
helpen?
OP NAAR EEN OBLIGATIEKRACH?
Gaan we recht af op een verkooprun van
obligatiehouders die opnieuw de beurs op
zullen gaan? In de VS verkopen
investeerders meer obligaties dan ze
kopen en dat zal nog sterker worden als de
rentes gaan oplopen. Want dan zakken ze
in waarde. Er werden in 2012 voor 200
miljard aan obligaties gekocht met
performances tussen 8,5 en 14%. De
waarde van deze papieren steeg dus fors
en daar zit nu het risico van de krach. De
centrale banken zullen de krach moeten
pareren door de rentes omhoog bij te
stellen… Maar dat is niet goed voor de ww.
Toch moeten zij deze zeepbel verstandig
en beheerst laten gaan leeglopen. De
speculanten rennen in het rond en kopen,
dan wordt het al gauw een dure boel en als
dan iemand een foutje maakt klapt de
markt en is het verlies enorm. Ook bij
banken die dan weer moeten afschrijven…
MEER R&D HELPT NIET ALTIJD
Er wordt wereldwijd ca 1,8% van het BBP
geïnvesteerd in R&D en dat was in 2002
nog 2%. Veel economen wijzen er op dat
enkel meer uitgeven aan R&D zonder een
adekwaat industriebeleid nauwelijks iets
opbrengt. De franse aftrekmogelijkheid op
de winstbelasting voor R&D uitgaven
leidde in 2008 tot een toename van 80%
bedrijven die het aanvroegen. En ook het
aantal aangemelde “innovatieprojekten”
steeg snel nadat het Investeringsfonds van
1,5 miljard jaarlijks er kwam. Maar tot zover
ontbreekt nog elk macro-economisch
effect… Sinds 2002 is in Frankrijk het
totaal van R&D privé en door de overheid
stabiel gebleven op 2,2% van het BBP.
Maar er was geen toename van patenten
en de uitgaven voor R&D op ICT-gebied
daalden zelfs. Frankrijk heeft 3200 robots
in zijn industrie terwijl Duitsland op 19.000
zit! Marges in de franse export dalen ook
nog. De bedrijven incasseren kennelijk
R&D-gelden die geen extra innovatie
opleveren en van de grote lening van 35

DE BONUSSEN IN DE CITY
In de City in Londen waren de bonussen door
de crisis al aardig op hun retour gegaan. In
2008 werden daar 13 miljard aan bonussen
betaald wat nu nog maar iets van 5 miljard is.
De nieuwe europese wetgeving mogen van
de EU deze einde-jaars-bonussen niet meer
zijn dan het gewone salaris… Maar nu liggen
er al voorstellen bij de aandeelhouders van
de banken om de salarissen een factor twee
te verhogen! Het is een nare wedstrijd
geworden waarbij politiek en overheid staan
tegenover een internationaal en nietsontziend stel geldbedrijven. Zie ook de wens
van Hollande om 75% te heffen boven een
inkomen van 1 miljoen… zijn eigen
grondwetsraad floot hem terug. En er is een
stroom verhuizers op gang gekomen naar de
“goedkope buurlanden” België en Zwitserland.
Geld en fiscaliteit zijn vluchtig
geworden: greep op salarissen lukt
nauwelijks en voor belastingen zijn er de
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miljard
ging
28
miljard
naar
de
overheidsresearch en 5 miljard naar het
bedrijfsleven. De capaciteit tot het integreren
van innovaties is erg beperkt en een goede
strategie op lange termijn ontbreekt ook.
Het hele sul zit nogal vast…

wetten en regels? In de EU waar het
onderling stikt van de achterdeurtjes en
fiscale paradijsjes wordt er over nagedacht.
In de EU besteelt het ene land het andere
eigenlijk… Van de familie moet je het
hebben.

AIRBUS KENT GEEN CRISIS!
De low-coster Lion Air uit Indonesië kocht
even 234 Airbus 320’s voor 18,4 miljard euro!
De CEO Rusdi Kirana kwam het contract bij
Hollande zelf tekenen: die had wel wat zon
nodig. Want het is werk voor 5000 personen
voor 10 jaar. Lion is een nieuwe klant in Azië
waar de luchtvaart explosief groeit. Net even
eerder was er ook al voor 9,3 miljard aan de
turken een totaal van 82 vliegtuigen verkocht,
waar wat minder lawaai over was om
“politieke redenen”. En er moeten ook nog
liefst 100 A320’s en 2 A380’s naar Lufthansa
vanuit Toulouse. Zo gaat ie best lekker toch?

TWITTER VOND DE TV!
Twitter ontdekte dat er veel kijkers bij het
zien van TV over het programma twitteren
dat doen ze ook bij sportwedstrijden etc.
Een fabrikant van knabbeltjes twitterde bij
een technische storing bij de Laatste
American Bowl-wedstrijd over zijn lekkere
koeken en verkocht voor miljoenen er van.
Dus werd nu duidelijk hoe het zijn wat
achterblijvende omzet met zijn 200 miljoen
gebruikers kan opvijzelen. Bij de NRJ
muziek Awards uitdeling recent in Frankrijk
werden tijdens en over die uitzending 1,5
miljoen tweets geregistreerd… door de ca
5,5 miljoen twitteraars in Frankrijk. In de
VS is dit fenomeen al beter geëxploiteerd
en werden al vele apps ontwikkeld om te
chatten tijdens evenementen. Je laat de
presentatoren gewoon vragen aan de
kijkers om te twitteren over de uitzending
en zij gebruiken daaruit dan interessante
tweets of tendenties. Wel 40% van de
tweets worden verzonden op prime time.
In de VS leverde de grote twitteracties bij
de Super Bowl op dat het bedrijf zijn
reclametarieven met 33% verhogen kon.
Want de tijd dat er enkel wat belangrijke
personages twitterden is voorbij: het is nu
een medium van de grote massa
geworden. Als het je lukt een discussie op
te tuigen met veel deelnemers en dan je
reclame te plaatsen is dat zeer effectief
gebleken. Een discussie over een product
doet verkopen, blijkt! Nu is het interessant
geworden om na te gaan welk publiek van
welk TV-programma welke producten
apprecieert… Dan kun je producenten
warm krijgen voor veel (dure) reclame…
Dus heeft Twitter in de VS Bluefin Labs
overgenomen dat gespecialiseerd was in
het analyseren van data van gebruikers
van sociale sites… Deze acquisitie moet
het omzetverschil tussen Twitter en
Facebook,- het laatste heeft 3 x de omzet

INTERNET/MEDIA
MASSALE FISCALE VLUCHT INTERNET
BEDRIJVEN
Ze hebben wereldwijd miljoenen klanten
Google, Amazon, eBay, Facebook, Microsoft
en Yahoo. En ze zijn ware meesters om in de
landen van vestiging de fiscus te omzeilen
om zo hun geld te stallen in fiscale
paradijzen… Over de omzet van 1,7 miljard
van Gogle in Frankrijk wordt maar 5 miljoen
euro belasting betaald. Amazon is ergste dat
factureert vanuit Luxemburg en doet de
franse
bibliotheken
creperen.
Vigin
Megastore ging er ook al kapot aan. Nu eist fr
franse fiscus 198 miljoen. Om wat terug te
doen zette het bedrijf een vestiging in Sevrey
op. Waar de overheid hun arbeidsplaatsen
subsidieert met 4500 euro per plek. In
Duitsland deed de ARD een boekje open
over Amazon dat wereldwijd tijdelijke
krachten aanstelde die bijna alle immigranten
zijn. Ga maar kijken in Bad Hersfeld in
Hessen. Dat is de werkelijkheid van de
populaire wereldverbeteraars die zich aan
elke regel trachten te onttrekken om geld te
maken en de klanten blijven maar
enthousiast meedoen.. Want het is immers
gratis? Kun je daartegen iets doen met
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van Twitter van 500 miljoen-,sterk kunnen
verminderen.
Het huwelijk van TV en sociale sites loopt
steeds beter ook voor Twitter en de directe
democratie en marketing by discussion is
geboren. Wie zei er ooit dat Internet een
modeverschijnsel was? Het is nu een enorme
industrie en mogelijk dé uitvinding van deze
eeuw…

Frankrijk. Hoe dan ook ligt Duitsland nog
iets hoger dan Frankrijk zeker ook omdat
er geen minimumloon meer bestaat.
In Frankrijk zie je steeds meer armodeaanpak projecten door Emmaüs en het
Rode Kruis in samenwerking met grote
ondernemingen.
Voor
babyprodukten,
brillen, mobiele telefoon etc. worden er
goedkopere oplossingen gevonden voor
mensen die aan de grond zitten.
Alles wat er ooit in crisistijden werd
“uitgevonden” lijkt weer terug te zijn.
Gelukkig kunnen we ons nog herinneren
hoe dat moest..

EEN TABLET OF EEN E-READER?
Het aantal tablets schoot sinds 2010 naar nu
al 180 miljoen verkochte exemplaren; het
aantal E-bookreaders (liseuses) daalde sinds
2011 van 40 naar 20 miljoen. In Frankrijk
worden pas 3% van de verschenen boeken
ook electronisch uitgebracht, in de VS is dat
nu 20% maar de markt groeit steeds nog
sneller…Amazon
heeft
hier
50%
marktaandeel en de VS is 60% van de markt.
Het tablet won dus glansrijk van het ebookreadertje, maar dan vooralsnog vooral in
de VS. In Europa groeit het aantal e-readers
best nog. Dus voor u is beide nog een optie!

RUIMTEVLIEGTUIG OP AIRBUS
Satellieten schiet je nu af met raketten
zoals een Ariane die wel 10 miljoen kost en
dat voor een keertje dus… Dat vindt het
franse bedrijf Dassault maar stom dus
bouwen ze nu
op een vliegveld in
Zwitserland grote hallen van 25 meter hoog
met deuren van 50 meter breed waardoor
een Airbus binnen kan. Om er dan een
vliegtuig bovenop die de ruimte in schiet
vanaf die Airbus om zo een satelliet
daarboven te plaatsen of om betalende
passagiers mee te nemen op een
ruimtevlucht… Swiss Space Systems gaat
dat vanaf 2016 proberen en het vliegtuig
krijgt het onderstel van de Rafale en ook
wat onderdelen van de Falconjet. De EU
heeft dit project in 1992 gestopt… Maar nu
is de Europese Ruimtevaart Agence wel
weer wakker en gaat samen met Stanford
in de VS adviseren! Laat die Dassault maar
schuiven dus: een innovator van formaat.

DIVERSEN
CRISIS EN LOW-COST
In Spanje steeg het aantal zelfmoorden maar
daalde het aantal doden in het verkeer met
liefst 50%. Want het leven werd zeer moeilijk
en autorijden te duur. Ook het begraven werd
minder, veel meer Spanjaarden gaven hun
lichaam aan de medici , stijging 25%. Maar
geen nood: er zijn nu ook al lowcost
begrafenissen voor 1000 euro met goedkope
zerken. Dood gaan op vakantie levert nu ook
vaker de keus op de gestorvene ter plekke te
doen cremeren en zelf de urn mee te nemen
voor de ceremonie thuis. En steeds vaker
worden de familiegraven gestopt en verkoopt
men de grafrechten. Zo’n crisis, dus het
welvaartsnivo, bepaalt in hoge mate de
manier van leven zoals het ook bij
hoogconjunctuur omgekeerd gaat.
In Frankrijk waren er al 14% der families arm
te noemen in 2010 het hoogste nivo sinds
1007. Al 8,6 miljoen fransen leven onder de
armoedegrens van 964 euro per maand. In
Duitsland is dat ongeveer het dubbele, maar
dat land heeft ca ¼ meer inwoners dan

RYANAIR VLIEGT HOGER
Ryanair bestelde 175 Boeings 737 er bij en
wil nu in 2018 100 miljoen passagiers
hebben, nu zijn het er 80 miljoen. Men gaat
nu naar 400 vliegtuigen en vervangt nu ok
de verouderde vliegers al. De uitbreiding
moet komen van meer vluchten op NoordAfrika en naar het oosten, m.n. Rusland.
Men heeft de laagste ticketprijzen maar het
gemoddelde stijgt stilletjes en er is
aansluipende concurrenbtie. Zieheir de
gem. prijs Parijs-Porto: Ryanair 58 euro,
Transavia 55 en Vueling 50! Het ontvangen
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bedrag per passagier loopt op: +15% in 2010
en 2011 en zelfs +16% in 2012! De prijzen
naar N-Europa gingen in 2012 met 8%
omhoog. En dat gaf nog betere marges. De
nieuwe mijen vergroten de keuze voor
vliegvelden nu want je moet ook nog reizen
van en naar de vliegvelden die vaak nogal
wat weg liggen van grote steden. Ook dat
kost reisgeld dus. De concurrentie is dus
aanvullend en niet zozeer frontaal. Ryanair
blijft verbazen en bewees dat het anders kon!
Een revolutie in het vliegen was het gevolg.

wij in de Gouden Eeuw leien in en daarom
kwam zelfs Czaar Peter uit Rusland naar
Zaandam, weet u nog? En toen ik bij een
grote transformatorenboer werkte werden
er een stel bezoekers uit China “gepakt”
die in de spoelenwikkelarij (ingewikkeld
werk met koperen draden en staven) twee
chinezen stiekem stonden te fotograferen.
Dat werd toen nog een rel met
diplomatieke kantjes er aan; want de heren
waren officieel bezoek uit Peking in 1969 in
Nijmegen. En ook werd een ex-student die
net bij Philips werkte niet binnengelaten in
een
Brusselse
fabriek
waar
de
studentenvereniging voor Bedrijfskunde
een studiebezoek bracht. Hij was net
afgestudeerd en bij Philips gaan werken,
maar wilde altijd al graag mee daarheen.
Later hoorden we dat zijn werkgever hem
wel degelijk had gevraagd om daar eens
goed rond te kijken… Dat vernamen we
later, lang nadat onze kwaadheid over
deze weigering was weggezakt… Want we
hadden het niet begrepen toen…. Philips
nam overigens enkele jaren later dat bedrijf
in Brussel over…
En nu spioneert men via hacking van
bedrijfscomputers en ordinair jatten van
documenten via inbraken. Of betaalt
medewerkers om die te kopiëren.. Zoals
ooit ook die Pakistaanse ingenieur deed bij
de ultracentrifuge-groep Urenco van prof.
Kistenmaker. Hij werkte daar een paar
jaren en hielp Pakistan en andere landen
later met hun atoombommen.
Maar nu is men bij Samsung twee ultradunne TV’s kwijt uit een zending van 60
stuks naar Berlijn waar ze op een salon
moesten prijken… Ze waren 140 cm
diagonaal, 20 kilo zwaar en kostten 10.000
dollar per stuk. Wat niks goed is voor
Samsung en ook niet voor LG want zij zijn
de twee die oled-tv’s mogen maken.. met
een heel nieuwe technologie waarin ze 110
miljard dollar markt zien..
Zuid-Korea zegt ca 82 miljard aan waarde
te verliezen per jaar door spionage en dat
dit voor 10 jaren nog maar 20 miljard was.
Zo’n 60% van de gedupeerden zijn kleine
en middelgrote bedrijven overigens..
Duitsland spreekt over 60 miljard verlies en

DRONES VOOR JOURNALISTEN EN EDF
In 2011 lukte het een poolse journalist met
een drone te filmen achter een politiecordon
bij een grote manifestatie. De amerikanen
hoorden er van en bijgevolg zijn er nu al
Drone Journalism Programs op diverse
universiteiten. Daar leren ze studenten hoe je
je info kunt te pakken krijgen met drones en
hoe je het geregistreerde daarna snel in de
media dropt. Alles wordt gezien en “in direct”
via de media aan ons getoond. Niks slecht
voor de democratie natuurlijk maar als altijd
geldt ook hier: verstandig gebruiken en ook
letten op de privacy van mensen.
Ook EDF wil de drones nu inzetten voor zijn
1,3 km electriciteitsleidingen in Frankrijk.
Deze worden steeds ouder en kwetsbaarder
dus is er meer observatie nodig en
goedkoper dan met helicopters. Delair-Tech
gaat de pilotage doen en Noveltis doet de
sotware voor de analyse. Ook gaan nu
drones worden ingezet om snel een incident
in beeld te krijgen. Daarmee kan de
reparatietijd aanzienlijk worden verkort weet
men. En nu gaat men ook nog met infrarood
camera’s de temperatuur bewaken om zo
tijdig oververhitting van het systeem te
kunnen zien via drones met deze camera’s.
Straks is een stroomstoring een ware
zeldzaamheid!
DIEFSTAL VAN KENNIS
Ook deze sport is zo oud als de mensheid al
was er een tijd dat er geen patenten
bestonden… Overigens bestaan die nu voor
de chinezen nog steeds niet. Ik las ooit over
hoe er werd afgekeken in de vroegere tijden
bijvoorbeeld in de scheepsbouw. Daar waren
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70.000 arbeidsplaatsen door economische
spionage. De Kamer van Koophandel in India
liet weten dat 35% van hun bedrijven
regelmatig dit soort spionage bedrijven.
Apple en Toyota geven steeds meer uit aan
“afweer” en huren daarbij dure bedrijven in.
En nu bleek dat de diefstal van die oled-tv’s
in Duitsland plaats heeft gehad… nadat er al
ferm ruzie was geweest tussen Samsung en
LG over “wiens mensen het geflikt hadden”.
De regel is simpel: hoe duurder de
technologie is die je uitvond of ontwikkelde,
hoe meer beveiliging je er tegen aan moet
smijten. U ziet het: de bank wereld is corrupt
maar ook al de electronische industrie… En
waar wordt er niet economisch “gejat”?

afhankelijk bent, zie ook de olielanden,
wordt je tot een casino-achtig land als er
op jouw speciale gebied iets naars gebeurt.
Zoals felle speculatie. Het is een oude
wijsheid: spreidt je risico’s en verbreedt je
economie… Maar ja als het om poen gaat
is het verstand zoek: zie Luxemburg wat
toont hoe het uit de hand is gelopen en ook
hoeveel er wordt gefraudeerd! Want daar
zit de oorzaak ook: it’s all greedyness,
stupid!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE BLUE E-CAR IS EEN SUCCES!
Bolloré geloofde er altijd in en stapte jaren
geleden in de full-electric car voor steden.
Hij begon in Parijs via Autolib met verhuur
en er werden zo al 12 miljoen km’s
verreden tot grote tevredenheid van deze
huurders. kennen Poetin te goed. Nu gaat
deze auto ook verkocht worden natuurlijk in
andere kleuren dan de Blue Car (blauw
dus) en er komt ook een “sport” uitvoering
op de markt. De actieradius is ca 250 km in
de stad en de max. snelheid 110 km/uur.
Er is een Airbag en een geluidsapparaatje
voor de voetgangers. De prijs is 12.000
euro en u moet per maand 80 euro betalen
voor het huren van de batterij.Renault
kwam nu ook met zijn Zoë op de proppen
en het lijkt er op dat de all-electric car het
langzaam maar zeker gaat maken.

CRUISES ZIJN ERG IN
De MSC Preziosa liep in Nazaire van stapel
en ze kan 4345 passagiers meevoeren en
1400 bemanningsleden: ruim 5700 personen
in totaal dus! In Frankrijk schoot nu het aantal
cruisevaarders naar 480.000 , dat was
310.000 in 2006. Vanaf 500 euro per week
kun je al meevaren en de my Costa had zeer
goedkope jubileumaanbiedingen toen ze 65
werd. Het aanbod aan attracties is steeds
uitgebreider:
restaurats,
zwembaden,
schouwburgen, casino’s, etc. En nu zelfs ook
een reuzeglijbaan. Er zijn ook zeer luxeboten
waar je salons kunt huren met breed
zeepanorama die drie keer meer dan een
“blinde” binnenhut kosten. En zelfs suites met
butler! 2/3 van de fransen cruisen in de Mare
Nostrum, de rest gaat naar de Caraïben of
Noord-Europa. En, kids tot 18 jaar kunnen
gratis mee!

TOYOTA: E-AUTO TOPSCORER
Deze japanse fabrikant is een pionier van
de hybride-auto met zijn Priuslijn. En
maakte al meer dan 5 miljoen hybride
auto’s, waarvan in 2012 1 miljoen en in
2013 worden er het 1,25 miljoen. De
Priuslijn is al 15% van hun omzet en in
Japan is het marktaandeel 40%!
Een succes van een ware pionier die
bewees dat het kon en die nu de collega’s
versneld ziet bijtrekken.

LANDEN EN HUN BANKEN IN DE EU
Na “casino Cyprus” is er nu veel onderzoek
en geschrijf over de relatie banken en hun
landen van vestiging. En dat meet je door
hun actief af te zetten ten opzichte van hun
BBP. Zo krijgt Luxemburg dan het getal
2174% (!!!), Malta 792%, Ierland 718%,
Cyprus 716%..., UK 504%, Frankrijk 425,
Spanje 351 en 311% voor Duitsland. We
zien hoe in veel landen de financiële industrie
de andere sectoren relatief heeft verdrongen
waardoor een onhoudbaar risico ontstaat
voor naties. Als je veel te veel van een bron

Terug naar inhoud
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RELIGIES
DE GLORIE VAN MEKKA
De hadj (=bedevaart) trok in 2012 4 miljoen
pelgrims wat 40 miljard opbracht. In 2020
moeten dat er 10 miljoen worden. Dus moet
de grote moskee weer worden uitgebreid met
300.000 m2 en zal zo 1 miljoen m2 (!)
bereiken. Om 2 miljoen pelgrims te kunnen
bevatten. Het huis waar Mohammed heeft
gewoons is in bibliotheek omgebouwd en het
huis van Khadija de ega van M. is nu een
toiletgebouw geworden. Dan komt er ook nog
de Royal Mecca Tower van 601 meter hoog
een van de groep Abraij-el-Bahit towers die
samen 15 miljard kosten. Daar steekt het
Vaticaan maar magertjes bij af en dat is ook
de bedoeling. Om dit te kunnen doen moet de
helft van deze historische stad worden
gesloopt.. En zo wordt Mekka de stad met de
hoogst m2-prijs ter wereld. Godsdienstwaanzin of godsverheerlijking, wie zal het
zeggen in een cultuur waarin godsdienst en
staat zijn geïntegreerd?

KERK EN STAAT IN GRIEKENLAND
Let wel in dit land is orthodox katholiek (=
officiële staatsgodsdienst hier ) en er zijn
zelfs nu ook twee bisschoppen die voor
Gouden Dageraad zijn en dat zeer openlijk!
Tegen vreemdelingen en niet vies van
rassenhaat! De oude combinatie van religie
en nationalisme. Waar men ook in Servië
en Rusland wel iets van weet… Vraag het
maar aan Poetin en Milosovitsj vroeger ook
President Samaras zei tegen Dass
Handelsblatt recent, dat zijn land hem
herinnerde aan… de nadagen van de
Weimar Republiek. En ook nog dat de
grieken graag de schuld geven aan
andere: de turken deden hun corrupt
worden en nu is Europa de kwade pier die
hun arm maakt..
Oude geesten uit stoffige flessen waren
weer rond in Europa. Dat steeds ook antiduitser wordt in het zuiden en ook in
Frankrijk.

Terug naar inhoud

CIJFERTJES JODENVERVOLGING WOII
In Frankrijk werden 46.500 joden uit andere
landen gedood (vluchtelingen) en uit eigen
joodse gelederen stierven er 24.500… Dat
even voor het goede begrip van de cijfers
hierna. Welk percentage van de joodse
bevolking overleefde er per land?
Sevië: maar 0,5%, Polen 8%, Baltische
landen: 10%, Duitsland-Oostenrijk ook 10%...
Griekenland 23%, Nederland 25% (…),
Hongarije 30, Oekraïne 40, België 40,
Roemenié 60, Frankrijk (74% (!!!!), Italië 80
en Denemarken 90%. Het europese
gemiddelde is 33%.. Laat alle die zo met de
vinger wijze naar “achterlijke en nietbeschaafde landen” in Europa zich dit steeds
goed herinneren. Ooit vermoordde Europa
dus 335 van een “afgewezen religieuze
groep”! Het continent van de tolerantie en de
verlichting! En ook in een tijd van grote
economische neergang en werkeloosheid!
Burgers opgelet! Het begint altijd klein met
dingen als : het marokkanendebat” dat enkel
niet deugt omdat het er één groep
internationale uittilt: dé marokkanen! Wie
zoiets doet speelt met het vuur…

AFRIKA
DE GROTE HAVENS VAN AFRIKA
AFRIKA wordt door zeeën omspoeld en
kent vele havens. En het ontwikkelt zich
steeds sneller… Marseille doet jaarlijks 88
miljoen ton vracht wat in Europa niet de
grootste is. In Afrika zijn er nu Richards
Bay met 89 miljoen, Nigeria heeft samen
83 miljoen ton, Durban met 81 miljoen ton,
Saldanha Bay 60 miljoen, Alexandrië met
45 miljoen, Port Saïd met 39, dan volgen
vele met rond de 25 miljoen ton als Tanger,
Casablanca,
Mombassa,
Skikda,
Mozambique en dan nog ruim een dozijn
die rond de 15 miljoen ton doen.. Daar zit
veel olie bij maar ook in toenemende mate
containers. En er is sprake van enorme
investeringen in havens onder andere door
China. Groeicijfers van 25% zijn geen
uitzonderingen en 10% is het minste. Dus,
bent u transporteur dan komt u vaker en
vaker in Afrika het beloofde land.
DE COUP DIE WERD VERWACHT
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Het verbaasde niemand meer dat Francois
Bozizé er vandoor moest die zelf in 2003 een
coup had gepleegd. Na 2003 werd hij
verkozen via zeer twijfelachtige verkiezingen
en nu is hij zoek terwijl zijn familie in de DR
Congo is ondergebracht. Intussen werd de
hoofdstad Bangui geplunderd en vielen daar
ook doden. De beweging Seleka uit het
noorden kwam er aan en nam de stad
geluidloos in. Dat deden ze omdat de belofte
van januari over een regering van nationale
eenheid niet was vervuld op basis van de
akkoorden van Libreville.
Ene Michel
Djotodia is nu de baas en hij wordt gesteund
door Idriss Déby uit Tsjaad dat de fransen zo
ferm helpt in Mali. Parijs bewaakte al
maanden het vliegveld met 600 soldaten en
deed daar nog een schepje bovenop: om het
vliegveld en zijn franse burgers te
beschermen en natuurlijk kon Parijs nu niet
veel hardop zeggen. De nieuwe president
beloofd intussen over drie jaar nieuwe
verkiezingen en zal tot die tijd per decreet
regeren; niet erg geruststellend. Zonder
Grondwet en parlement dus…Want niet alle
leden van “zijn” beweging steunen hem vor
100%... En dat is ook verontrustend voor de
1200 fransen in dit land. Dit is sinds 25 jaar al
de trieste gang van zaken in dit arme land en
alles komt Parijs dat ook al vast zit in Mali
niks goed uit…

en was briljant in haar commerciële studies
aldaar. Haar eerste zakelijke acties in
Florida werden een flop maar papa greep
in en leerde haar serieuzer werken. Ni is ze
een van de twee grote investoren in
Portugal geworden en valt op doordat ze
zich niet arrogant gedraagt zoals de
meesten uit de ex0kolonie die in Lissabon
arriveren. Vele volgen haar en voorspellen
dat ze een grote greep zal krijgen op
Portugal in de toekomst. Het koloniale land
dat nu onder voogdij komt van haar
kolonie. Een karikatuur van Europa.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE NOORD-ZUID WRIJVING
Finland ligt het verst weg van Cyprus in de
EU en tussen deze twee zijn de
tegenstellingen dan ook het sterkst!
Finland is dan ook AAA… Op de lijn:
Finland-baltische landen- Polen zie je de
hoogste groeipercentages…en de wwcijfers stijgen ook langs deze lijn. Duitsland
5,4%, Finland ook wel 8,1% maar Cyprus
op 14% en Griekenland nu op 27%...De
herrie over geld om Cyprus te redden was
dan ook groot in het noorden vooral.
Finland, Nederland en Duitsland vonden
voral dat elk land zelf stevig moet bijdragen
en primair verantwoordelijk moet zijn. Daar
weet Finland ook alles van met zijn
gigacrisis rond 1992; opgekomen bij het
uiteen vallen van de USSR. BBP zakte met
10%, OG zakte met 40%, en ze verlaagden
hun mark met 30% toen om er weer
bovenop te komen. Maar al in 2002 kwam
het in de eurozone. Vooralsnog is een
compromis het subiet oprichten van die
europese bankenunie!

ISABEL DOS SANTOS HELPT PORTUGAL
Ze is de dochter van de vroegere president
dos Santos en ze logeert nu in het Ritz van
Lissabon voor 6000 euro per nacht. Zij is
miljardaire en investeerde al 1,4 miljard in het
noodlijdende Portugal. Deze slimme dame
van 39 jaar met een Russische moeder is
voor 29% (385 miljoen dollar) eigenaar van
het mediabedrijf ZON, voor 19,56% (465
miljoen) eigenaar van de 4e grootste bank
BPI, voor 25% van de BIC-bank, voor 45%
van Amorim Holding (energie) en voor 38%
van GALP de oileholding in Portugal. In haar
land Angola vloeit de olie ruimschoots (1,8
miljoen barrel/dag) en is er dus een groei van
6,8%. Het”moederland Portugal” groeit nu
met -3,3%... Angola is uiterst corrupt dat
kleeft nu eenmaal overal aan olie en gas in
elk land lijkt het. Isabel groeide op in Londen

DIE DURE OUDJES! (Fr.)
De oudjes in La France hebben ca 38%
meer koopkracht dan het gemiddelde en ze
dragen liefst 48% van de consumptie. Nu is
hun aandeel (+65 jaar) in de bevolking nog
25% maar in 2050 is dat 42%! De
medische uitgaven van +70-jarigen zijn 4 x
hoger dan iemand van 30 jaar. Overlijden

14

kostte in 2012 20.000 euro en het is
gemiddeld 2650 euro!
In 2030 zijn wij oudjes 2,8 miljard in getal ,
dat is nu 1,9 miljard. Dit is muziek in de oren
van de farmaceuten (wat dacht u van de
macula-afwijking in de ogen en van
Alzheimer?) en ook van hen die hulpmiddelen
maken zoals hoorapparaten. Novartis zet nu
al 20% meer per jaar om voor het
medicament
macula-schade.
Ook
de
kankerbestrijding is een lucratief veld. En in
de radiologie en de diagnostiek zijn de
verwachtingen ook hoog. Dus wilt u nog wat
beleggen: ga naar de medische sector met
uw spaarcentjes!

met 3,2%! Het lenen op de markten gaat
vooralsnog tegen redelijke rente maar niets
is zeker. Portugal vertoont geen enkel
teken van opleving… helaas.
HUIZENBEZIT IN DE EU
De slowaken zijn voor 90% eigenaar van
het eigen huis! Dan komen de Spanjaarden
met 83%! Slovenen, Maltezen, Cyprioten,
en grieken zitten alle van 75-80% in de
eigen woning. België, Portugal en Italië
doen rond 68-70% in eigen woningen
evenals de finnen en de luxo’s. Nederland
zit op 57%, Frankrijk op 53% en Oostenrijk
en Duitsland op 47 en 44%... Het EUgemiddelde komt op 60%. Andere Völker,
andere Sitten!

ITALIË OP TILT?
Links stopte de poging om een regering te
vormen, Grillo wilde niks en Berlusconi die
wel wilde praten werd afgewezen. De
president moest nu besluiten wat te doen en
kwam, nadat het IMF alarm had geslagen en
Moody’s dreigde met verlaging van de status,
met het voorstel een regering van wijzen te
vormen. Deze zou dan de regering moeten
overnemen op a-politieke wijze (?), het
kiessysteem aanpassen en daarna zou er
weer moeten worden gekozen… Intussen
trokken ook diverse grote industriëlen aan de
alarmbel. Vooralsnog bleven de markten zen
en ging de rente niet over de 4,8% heen die
het land betaalde. Het griekse niveau van
12,48% bleef ver en Italië zweeft nu net
beneden Portugal en Spanje met ca 5%.
Duitsland betaalt 1% en Frankrijk nu minder
dan 2… Maar in Italië was het verre van
geregeld half april en iedereen wachtte op de
president..

CAMERON BEZUINIGT VOOR NOP?
Osborne verlaagde de belastingen voor de
bedrijven weer met 1 punt naar 20% vanaf
april 2015 (Frankrijk rekent 33%!). Ook
kwam er een premie van 2000 pond bij
iedere nieuwe aanstelling en een belasting
teruggave van 10% voor R&D uitgaven bij
grote
bedrijven.
En
nog
een
investeringsfonds voor bedrijven in sleutelsectoren. In totaal 11 miljard euro in 4 jaar
aan lastenverlagingen en ook de gezinnen
kregen een belastingsreductie van 11,5
miljard plus huursubsidie voor 5 jaar. De
overheidsuitgaven
werden
ook
fors
gesnoeid intussen… maar het haalde
allemaal niets uit enkel gingen de
investeringen met 5% omhoog. Al deze
maatregelen werkten in een klein land als
Ierland prima, maar doen het niet in het
groot.
Engeland
trekt
nauwelijks
investeerders aan. Ondanks het feit dat
een arbeidsuur hier 23 euro kost en dat is
in Duitsland 34 en in Frankrijk 35,50 euro.
En de winstmarges bij de bedrijven waren
best al hoog… Het enige wat te zien was?
Wel, het scheppen van 590.000 banen in
2012 die wel voor 50% op subsidies
draaiden. Het aantal werkende in de
industrie steeg met 3,5% maar de
produktiviteit daalde. De werkenden kregen
dan ook nauwelijks meer te besteden want
de salarissen stegen nauwelijks. Tot
wanhoop van Cameron en Osborne werkt

PORTUGAL MET ZWARE PECH
Dit land wilde verder komen zonder IMF en
ECB en zich graag een “anti-grieks”-imago
aanmeten. Het wilde bezuinigen op de 14e
maand
voor
de
ambtenaren
en
gepensioneerden en ook belasting heffen op
ww-uitkeringen en ziekte uitkeringen. Maar
daar stak de Grondwetsraad een stokje voor
tot wanhoop van de rechtse regering die zit
met een lening van 78 miljard van de EU af te
betalen in drie jaar. Maar het tekort vergroot
snel naar 6,4% in 2012 en het BBP zakte
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hun politiek van het aanbod niet en blijft de
vraag achter… Nieuwe economische puzzle’s
in nieuwe tijden: de oude modellen lijken
obsolete.

stoppen.. Als minister van Financiën sta je
er in Frankrijk erg eenzaam bij…
RAMPZALIGE DEMOGRAFIE IN FRANKRIJK
Het gaat dit jaar zeer zwaar worden in
Frankrijk en 2014 ziet er niks beter uit:
groei rond 0 of nog erger. Dus is het
wachten op vette jaren en daarom ging
Standard&Poor ? aan het studeren op
Frankrijk in de toekomst; ze deed datzelfde
voor nog 50 landen die ook een sterke
vergrijzing hebben. Want vergrijzen is
peperduur: de medische vooruitgang kost
dubbel geld: de medici zijn duur en ook de
oude mensen die ze in leven houden. De
demografie zal de franse staatsschuld in
2050 opstuwen tot 228% van het BBP, dat
zien we ook in Japan al! En het jaarlijkse
tekort zal ca 14,8% zijn zie weer Japan
dus. Want de fransen worden steeds
ouder: in 2050 zullen de mannen wel bijna
84 jaar worden en de françaises 89! Nu is
dat 78,4 en 84,8 jaren… In 2050 zijn er
42% van de fransen boven de 65 jaar nu is
dat 25%... En de boven-75-jarigen dat
zullen er 16% worden dan. De medische
consumptie van een +75-jarige is 4 x die
van een 20-jarige en het jaar voor de dood
kost dan 20.000 euro. Nu is dat 2650 euro.
Er wacht ons, en anderen, dus een
gigantische tijdbom, een die veel ergter is
dan
de
subprime-crisis.
De
overheidsuitgaven zouden dan, zonder
bezuinigingen, oplopen naar 65% van het
BBP dus 9% hoger worden dan nu het
geval al is. De AA+ van S&P zal in 2020
nog maar A—zijn, en BBB in 2030 en dan
afzakken naar “speculatie” in 2050… De
staatsobligaties zijn dan dus “junk bonds”
geworden , maar dat geldt dan ook voor de
obligaties van de duitsers en de
amerikanen! Zelfs Washington zal zijn
staatsschuld zien oplopen naar 366% van
het BBP en dan is die van Japan dus
494%...
De conclusie is akelig duidelijk: deze
pensioensituatie kan niet doorgaan, het
systeem moet drastisch op de kop. Moet je
nu denken dat een dalende welvaart ook
de medische ontwikkeling zal remmen en

ONGENOEGEN OVER MALI
Hollande sprak over snelle vermindering van
manschappen in Mali, op weg naar 1000 na
de verkiezingen van juli. Maar nu blijkt er
hommeles over de enkele dozijnen soldaten
uit België en Spanje om de europese
instructeurs voor opleiding van het malinese
leger te beschermen. Brussel is echter nogal
ongelukkig met de aanpak er van door…
Parijs! Want men zei zelf ook bij te dragen
maar nam dat terug: “Fabius zei dat ze niet
alles alleen konden doen”. De VN zei
minstens 11.000 vredessoldaten in Mali nodig
te hebben…
In de grote steden beginnen nu ook hier de
bomaanslagen én ook de zelfmoordterroristen hun nare werk te doen. Ja er zijn
veel terroristen en ook hun leiders gedood,
maar wie de coulissen van Mali kent en zijn
maffiose-narco wereld, weet dat hier uiterst
sterke krachten mee spelen. Die van het
grote foute geld namelijk. En die schiet je
nooit zomaar weg…
FRANKRIJK: EEN DOUW VAN DE OECD
Hollande en regering worden nergens
geapprecieerd nu krijgen ze ook al door de
OECD de les gelezen. Bijna alle maatregelen
van de huidige regering worden zwaar
bekritiseerd. Met name het fiscale beleid
moest het in het rapport van 18 maart j.l. zeer
ontgelden. En voor de 75% tax heeft men
geen enkel goed woord over…In de tabel met
de belastingpercentages op renten staat
Parijs met 121% (inclusief ISF zelfs196%)
echt bovenaan, dan volgt Zweden met 60%,
Duitsland met 50, Italië met 40 en Engeland
met ook 40%. Hierbij is uitgegaan van een
inflatie van 2% en gemiddelde rendementen
van 4%... Men doet ook aanbevelingen zoals
het afschaffen van het “quotient familal” wat
vrouwen zou beletten om te gaan werken en
ook het afschaffen van de belastingvoordelen
voor gepensioneerden (aftrek van 10%). Dat
zou hen stimuleren om vroeg met werken te
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ook de kosten en dus ook de verlengde
levensduur? Moeten dan de kids opa en oma
in leven houden bij hun thuis? Moeten we
dan veel meer jeugd hebben met heel goede
opleidingen om alles te kunnen verdienen?
Of moeten opa en oma gewoon doorwerken
tot 75 of nog later?
Het is een schokkende constatering: we gaan
kapot aan ons eigen succes dus en dat dit
dus schreeuwt om een totaal andere
benadering hoeft geen betoog. Delhommais
die er over schreef schaamt er zich bijna
voor, want zijn land heeft daar nú echt
helemaal geen behoefte aan. Men heeft hier
de grootste moeite met de pensioenleeftijd op
te trekken naar 65 jaar… Over blindheid en
struisvogelgedrag gesproken! Maar let wel
deze ziekte is een westers virus dat is ook
zeker. En bent uzelf AOW-er dan weet u wat
u wacht! Zie Japan daar is ons aller
voorland…

maar vooralsnog waren er veel grotere
politieke problemen met ene Cahuzac die
600.000 bijeen sprokkelde op een
Zwitserse bankrekening die hij recent
verplaatste naar Sjanghai… Helaas hij
werd gepakt en er brak een grote rel uit.
De baas van de fraudebestrijding zelf een
fraudeur? Cahuzac vloog uit de PS, uit de
Vrijmetselaarsloge, en werd zelfs in
onderzoek geplaatst als arts door zijn
orde… Maar hoe kwam men aan deze
minister, die natuurlijk in detail moest
worden uitgecheckt alvorens te kunnen
aantreden? Want die rekening was al ooit
gemeld… En waarom werd Cahuzac zo
lang verdedigd door president en premier?
Veel lastige vragen..
En nu werd er bekend gemaakt dat die
75% ook voor profvoetballers geldt! Eerst
maakte Ayrault nog bekend dat het niet zo
was omdat “deze ondernemingen als “klein
en kwetsbaar” waren geclassificeerd! Weer
zo’n rare bocht gemaakt door deze zo
ongelukkige regering… Het hele gedoe
gaat max. 500 miljoen opleveren wordt
geschat: maar ja het gaat hier primair om
politiek prestige en dan is alle verstand in
de kan.

DE STRIJD OM DE 75% BELASTING
Voor alle inkomen boven 1 miljoen per jaar
wilde Hollande 75% belasting heffen voor
enkele jaren… Het maakte Frankrijk niet
meteen tot een schatrijk land maar er moest
eens fors worden terug geslagen bij de
grootverdieners. Maar de Hoge Raad vond
het ongrondwettelijk… Pech voor Hollande
die hiervan een kernelement maakte van zijn
verkiezing! Pikant: het nieuwe voorstel was
dat van ene Cahuzac die dat al aanbeval in
de eerste ronde maar het niet haalde…
Na veel aarzeling kwam er nu iets heel
anders te voorschijn: het bedrijf dat dit
inkomen betaalde werd nu verplicht van dat
salaris boven 1 miljoen aan de bron dus
meteen 75% te pakken… Zo dacht men, krijgt
die werknemer het ook niet… Een storm van
verontwaardiging ging op! Weer de bedrijven
belasten dus en weer scheef heffen want de
vrije beroepen (dus geen werknemers) als
advocaten,artiesten etc. ontsprongen nu weer
de dans Maar iedereen weet ook dat het voor
internationals niet echt moeilijk is om een
deel van het salaris van hun managers te
“delocaliseren”. Dus het klonk weer mooi
maar zal niet echt gaan lukken… Ook bij
belasting heffen is er een grondwettelijke
limiet… Nu maar wachten op het vervolg dus,

DE GRIEKSE NEO-NAZIES
Gouden Dageraad kwam in het parlement
nadat men in juni 2012 6,9% scoorde; ze
zijn daar met 18 zetels nu. Maar ze maken
veel lawaai en doen nogal wat
geweldadige acties tegen buitenlanders.
Ze hebben wortels in het generaalsregiem
in 1967 en spreken enkel tot de pers als zij
iets kwijt willen. Hunaanhang groeide
intussen naar 10% en men komt vooral uit
de jonge ww-ersgroep (dat is bij de 20-30
jarigen al 26%). Ook uit kringen van
ambtenaren en gepensioneerden die flink
werden gepakt. Toch is er ook een
pluspunt: je ziet rechts-radicaal nu
opereren in het parlement en weet beter
waar ze voor staan en wat ze te vertellen
hebben. In Frankrijk zijn er nu slechts twee
gedeputeerden in de Assemblee, vanwege
hun districtenstelsel. Let wel in dit land is
orthodox katholiek en er zijn zelfs nu twee
bisschoppen die voor Gouden Dageraad
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zijn en dat zeer openlijk!
Tegen
vreemdelingen en niet vies van rassenhaat!
De oude combinatie van religie en
nationalisme. Waar men ook in Servië en
Rusland wel iets van weet… Samaras zei
tegen Dass Handelsblatt dat zijn land hem
herinnerde aan… de nadagen van de
Weimarer Republiek. En ook dat de grieken
graag de schuld geven aan andere: de turken
deden hun corrupt worden en nu is Europa
de kwade pier die hun arm maakt..

betekent dat 6 van de 17 eurolanden (dus
al 1/3) steun moest hebben…
DE RK KERK IN POLEN
In dit land debattert de politiek over het
huwelijk en de rechtse partij die aan de
macht is, de PO, kreeg maar 17 stemmen
te
weinig
om
een
vorm
van
samenlevingscontract in te voeren. Maar
de staatsecretaris heeft beloofd dat het
voorstel binnenkort gewijzigd terugkomt.
Want er is 70% van de polen vóór deze
wijziging! Voor het homohuwelijk zijn er
nog maar 30%, maar dat evalueert snel: 10
jaar geleden waren dat er 7%. En dat in
een land waar 90% zichzelf tot de
katholieken rekent. In 2010 kwam de Ruch
Politika op het toneel en al in 2011 haalde
ze 10% van de stemmen en kreeg 41
zetels. Hun program is opmerkelijk:
scheiding van kerk en staat, burgerlijk
huwelijk voor iedereen, sexuele opvoeding
op scholen, IVF vrij, abortus vrij en
opheffing van hashgebruik in de strafwet.
De katholieke kerk is zeer ongerust want
ze voelt haat invloed wegzakken. Jongeren
luisteren niet meer naar wat hun katholieke
ouders van hun willen. Nadat een stad
koppels toestond IVF te benutten en dat
ook vergoedde kwam er een wetsvoorstel.
Dat voorziet in het toestaan en vergoeden
van IVF voor gehuwden van jonger dan 40
jaar. Al 63% van de polen acht
samenwonen voor het huwelijk acceptabel
en veel jongeren plaatsen hun ouders voor
een voldongen feit. Er zijn ook veel
conflicten over abortussen die gynecologen
weigeren en ook apothkers die de
medicamenten niet willen geven. Veel
vrouwen voelen zich achtergesteld. Nu
komen er ook al geluiden uit de kringen
van de priesters die hun kerk te gesloten
achten en vrezen dat ze zich nu zelf zal
marginaliseren. Want zeggen vele, in geen
enkel modern land kan een instituut een
dergelijk macht blijven uitoefenen.
Polen gaat veranderen en de politiek is al
on the move, tot groot verdriet van vele
fanate katholieken die ook sterk anticommunistisch waren.

GRIEKS-TURKSE RUZIE OVER OLIE?
Een turkse oceanografische onderzoeksboot
kwam langs Rhodos en Athene werd zeer
boos. Het is al jaren hommeles tussen beide
landen over de verdeling van hun zeerechten
in de Aegeïsche Zee, want men vermoedt op
goede gronden dat er heel wat Olie/gas zit.
Turkije kreeg toestemming van de VN om er
onderzoek te doen…. Maar Athene riep nu
dat de VN haar rechten moest beschermen.
De oude vetes herleven tussen het nu weer
machtige Turkije en het zwakke Griekenland.
Maar Turkije tekende nooit de conventie over
de zeerechten… Dat belooft dus weinig
goeds tussen deze aartsvijanden..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
FINANCIËLE PANIEK IN SLOVENIË
Weer een soort van Cyprus is in aantocht:
Slovenië lijkt het zesde EU-land te worden
waar de baken snel moeten worden gered
door een flinke herkapitalisatie. Er zou zo’n 8
miljard nodig zijn daar want door slechte
leningen (die men niet terug betaalt) komen
diverse banken nu in problemen. De
staatsschuld daar ligt nu op ca 40% en zou
door hulp op ca 55% kunnen komen. De
OESO
waarschuwde
al
en
de
reddingsoperatie zal niet lang op zich laten
wachten. De premier moest recent weg
vanwege corruptiegeruchten en de nieuwe
vrouwelijke premier is al in touw om de zaak
aan te kaarten in de EU. Ze spreken ook daar
al over bankensplitsing en een badbank
oprichten. Het grote witwasprobleem van
Cyprus speelt hier overigens niet. Dit
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OOST-AZIË
BEANGSTIGEND N-KOREA
Het noorden heeft 1,2 miljoen soldaten (1
miljoen landmacht, 110.000 luchtmacht,
60.000 marine) en 5400 tanks, 1667
vliegtuigen (!), 237 helicopters… en 708
schepen. Het zuiden: 650.000 soldaten
( 520.000 landmacht, 65.000 luchtmacht,
60.000 marine) en 2470 tanks, 871
vliegtuigen, 97 helicopters en 190 schepen.
Kwantitatief is het noorden de baas van het
zuiden, maar daar is ook nog het kwalitatieve
verschil én de steun van de VS (c,c.).
De VS heeft in de regio: 29.000 soldaten in
het zuiden, 40.000 in Japan, 500 op Guam,
en 2000 vliegtuigen en 180 schepen in de
Pacific. Ook al lacht men een beetje om die
koreanen als men het hier in de bol krijgt dan
is er wel wat om mee te schieten! Dus
daarom is men toch wel serieus bezorgd..
Dan is er ook nog hun raketbereik: het
hoogste is 6700 km dus tot in Alaska (VS),
Rusland, China, Guam, Okinawa, India,
Indonesië. . Dan zijn er nog andere
rakettypes met reikwijdten van 1300, 2500 en
3000 km… een heel arsenaal dat ook hier ver
kan vliegen maar niet erg precies. En men
weet dat er nog geen kernkoppen op kunnen:
die zijn nog te zwaar om mee te vliegen.
Gelukkig!
Kim Jong –un schoot flink uit de slof en deed
zeer opruiende taal uit gaan nadat de VS en
Z-Korea aan het oefenen gingen voor de
kust. Hij bedreigde zelfs de VS met
atoomwapens maar die atoombommen krijgt
hij nog niet weg geschoten met die raketten,
zegt het Pentagon. Nog niet dus… De jonge
leider zegde ook de wapenstilstand uit…1953
met Z-Korea op een vredesverdrag kwam er
nog nooit. Dus de man die in Zwitserland
studeerde kwam zeer duidelijk uit de kast nu.
Hij moest kennelijk zijn imago oppoetsen in
eigen land, ook bij het leger. Ook hij wil weer
hulp in ruil voor concessies voor zijn
hongerend land! Net als zijn vader jarenlang
deed maar er is een verschil: die leek
berekenbaar en voorspelbaar. Dat is zijn
zoon niet vrezen vele. Deze secteleider
waarvan nog weinig echt bekend is maakt nu
flink de kachel aan, maar de macht ligt vooral
in de handen van de president van het Volks-

assemblee, de vice-president van het
Defensie-comité (zwager van Kim) en de
eerste minister. Dit land lijkt op een sekte
waar Stalin en Mao nog lijken mee te
regeren op een angstige autistische wijze.
Maar er is meer: de nieuwe leiders in
China, Japan en Z-Korea zijn veel minder
welwillend naar N-Korea geworden: China
stemde mee in de VN-sancties de laatste
keer! N-Korea is bufferzone tussen de VS
(25.00 soldaten in Z-Korea!) en China.. NKorea is van strategisch belang voor
Peking dus. En Kim is ook totaal
afhankelijk wat technische en voedselhulp
betreft van China. De spanning liep aardig
op en men vreesde een domme move van
de wild geworden Kim…
Andre Lankov van de uni van Kookmin in
Z-Korea, een N-Korea –expert van naam,
ziet dat het intern in de top van het land
helemaal niet goed loopt. En hij verwacht
echt een staatsgreep op enige termijn. Met
mogelijk zelfs een burgeroorlog. Alsdan zal
Z-Korea het broederland dat 50 keer armer
is moeten onder de arm nemen… Dat zal
een drama worden erger dan de hereniging
van Duitsland! Want een (goeie) NKoreaanse doter werkt als arts nog in het
Stalintijdperk en weet niet wat een scanner
is. Een ingenieur weet niet wat een
computer is, want die zijn er niet. En er
zullen heel wat beelden van Stalin moeten
worden opgeruimd, alvorens die van de
Kim’s weg te halen. Want in 1945 pikte
Stalin het noorden in nadat Japan er
weggejaagd was en hij stelde Kim-il-Sung
aandie het in 1953 tot een oorlog met het
zuiden schopte en toen een wapenstilstand
sloot… Zelfs Nederland stuurde toen
Korea-vrijwilligers om de vechtende te
scheiden…
Z-KOREA: HET 4G LAND EN HAAR
PRESIDENTE
Het is hét labo geworden van de hightechlanden waar 30% van de internetters al
op het snelle 4G net zitten en dat zal eind
2013 70% zijn. En men werkt al aan 5G
nog sneller en dat loopt via 4G+ eind
2014… Hier kun je zonder smartphone niet
meer gewoon leven. Hier is een nieuwe
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technologie voor de 50 miljoen inwoners iets
dat je snel absorbeert al wachtend op de
volgende. Twee derde van de inwoners heeft
een smartphone (ca 1/3 in Frankrijk) en
binnenkort kun je in de metro (waar wifi is) je
boodschappen doen en laten bezorgen en
die warme pizza die je mee bestelde bij
thuiskomst opeten. Hier verkoopt Apple
nauwelijks zijn I-phone en er is in Seoul ook
geen enkele Apple-store. Yahoo heeft u zijn
kantoor gesloten en Google wordt zwaar
beconcurreerd door het Koreaanse Naver.
Met twee andere zoekmachines van hier
hebben de koreanen 70% van de markt.
Google heeft geen 5% hier en Facebook
moest een Koreaanse versie brengen om
Kakaotalk van zijn lijf te houden. Via dit
systeem wisselen (90% van) de koreanen per
dag 1,3 miljard boodschappen per dag uit..
De baas van Kakaotalk noemt Facebook iets
van gisteren en is nu nog in met zijn
mogelijkheid
om
in
de
groep
te
communiceren.
En je krijgt zels al virtuele kortingen
aangeboden die je dan bij het betalen met je
smartphone activeert bij de kassa.
Maar er is ook een andere kant: en dat noemt
men wel het syndroom van de Galapagoseilanden”. Daar ging alles stilstaan ooit en
alles stierf weg.. KakaoTalk merkt dat ook nu
het buiten het land wil opereren: het lukt
nauwelijks. In Japan heeft het een alliantie
gesloten met Yahoo om er te kunnen slagen..
Hier zet de staat alles in beweging, maakt
ambitieuze plannen en stuurt zijn industrie
stevig aan. In 2014 gaat op alle scholen het
100% gebruik in van het tablet bijvoorbeeld.
Maar ook het privé-initiatief om een
intelligente stad te ontwikkelen in Songdo dat
is verbonden met het vliegveld van Incheon
van Seoul. Een amerikaans bedrijf bouwde
een groot deel van deze nieuwe stad met zijn
eigen “Central Park”, met zijn grachten en
een mooi strand. Mooi om te wonen en te
ontspannen, maar pas op en kijk in de
appartementen in de glazen torens. Daar zit
veel optische kabel in met een intelligent
energiesysteem en er is het systeem
TelePresent. Dat verschaft voor 700 euro een
cursus yoga of engels etc. Het is interactief

dus steeds afroepbaar ook als u in de
metro zit en even wat engels wilt doen.
Het vliegveld is uit Zee gewonnen en moet
dé grote hub worden in dit deel van Azië.
Nu al sleept het alle prijzen weg
internationaal, voor het beste vliegveld. Er
is een automatische paspoortcontrole,
grote ontspannings en sportzalen, een VIPlounge maar dan voor iedereen en nogal
wat over het land en zijn rijke cultuur. Het
kunnen kopen van taxfree ook zeer luxe
artikelen is niet vergeten en natuurlijk kunt
u bij het binnenstappen alles vinden op uw
smartphone die u met alles assisteert. Hier
haalt men dan ook 37 euro per passagier
in het dutyfree en dat is de hoogste score
op de wereld. Hongkong en Singapour
hebben er een forse concurrent bij.
Dit land maakte dé mix van een bestuur à
la het westen en een industrie die innovatie
combineert met lage fabricagekosten en
een wereldwijde concurrentie. Een soort
van niet te begrijpen land voor het “oude
westen”.
Het is een “westerse mix” van Chinese en
japanse knowhow zei iemand en dat is niet
gek omschreven!
De presidente is nu, 30 jaar na haar vader,
een vrijgezellin en heet Park Geunhye en
is een soort van IJzeren Dame. Haar vader
werd in 1979 vermoord en weet nog dat
toen N-Korea dreigde het zuiden te gaan
bezetten.. Ze is 61 en zeer eigenzinnig en
niks geliefd bij de jeugd die haar niet als
presidente wilde. Ze assisteerde haar
vader die Z-Korea op deed bloeien want in
1950 was het armer dan Ghana. Die vader
was opgeleid door de japanse bezetter en
regeerde als een dictator en maakte veel
slachtoffers onder zijn tegenstanders. In
2006 wordt ze zelf gewond met een mes in
haar
gezicht
door
een
politieke
tegenstander. Ze is katholiek en zeer
ouderwets wat de werkende vrouwen in
Japan nog wel eens schokken wil. Korea is
een apart en verrassend land; in noorden
en in het zuiden.
JAPAN KOOPT ALLES OP
Er werden 40 bedrijven gekocht in Frankrijk
en Wallonië in 2011 en 2012. De helft
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daarvan werden gekocht door japanse
ondernemers die merken zochten en
technologie. Japan scoorde 8 keer gevolgd
dor Hongkong met 7 aankopen. Net er achter
kwam China met 6 en daarna Z-Korea met 2.
Singapoer en Indonesië ook met 2 gevolgd
door Australië, de Philippijnen en Thailand
die elk 1 bedrijf acquireerden. Het verre
oosten koopt het westen op… En Japan
investeert zo om in leven te blijven.

PSA opende een verkooppunt in Sjanghai
op een der dure straten in de buurt van
Vuitton en Hermes, de andere franse luxeproducten.
En de rijkere dertigers zien de auto best
zitten. Men verkocht al 224.000 auto’s in
China maar rekent nu op een plus van
30.000 met de nieuwe DS. De luxemarkt
aan auto’s in China is nu al 1 miljoen stuks
per jaar en de nieuwe produktiesite van
PSA in Shenzen is berekend op produktie
van 320.0000 stuks. De montage van de
DS is begonnen in China en er komen in
2014 drie nieuwe modellen bij. De strategie
om aan te koppelen op de luxemarkt voor
franse producten lijkt te lukken nu. En de
vaste opinie in Frankrijk en elders dat de
franse auto kwalitatief de mindere zou zijn
van de duitse is hier niet gevestigd. De
slogan: Innovatieve luxe uit Parijs, doet het
prima dus!

OPRUIMEN VAN FUKUSHIMA
Er hebben nu al bijna 24.000 mensen
gewerkt aan het opruimen van de site na de
tsunami in 2011 waarvan er ca 3600 van het
bedrijf Tepoco waren en de rest van
onderaannemers als Hitachi en Toshiba. De
aanpak van de ramp door de leiding van
Tepco was een schandaal en iedereen weet
dat er sprake was van te weinig goed
opgeleid personeel en te weinig onderhoud.
Het zal 40 jaar duren om de site op te ruimen
maar
omdat
de
stralingshoeveelheid
nauwelijks zakt is men bang over 5 jaar geen
personeel meer te vinden. Al 167 werkers
kregen meer te pakken dan de 100 Smv
waarbij sprake is van groot gevaar en je
meteen moet stoppen. Zes van hen zaten
boven de 250 smv en zijn ten dode
opgeschreven. De mensen die er nu werken
weten van het gevaar maar hebben geen
andere keus en hopen eenvoudig dat ze er
geen al te grote last van krijgen. Men wordt
goed betaald maar krijgt bij ziekte door
straling geen uitkering! Tepco wordt er van
beschuldigd om het bereiken van 100 smv zo
lang mogelijk “te verschuiven” met allerlei
trucs. De officiële waarden voor gevaar zijn
zelfs enorm hoog in franse ogen: daar is een
nivo van 1 smv al de limiet voor omwonenden
en 20 smv voor werknemers in een centrale.
Deze ramp laat zien hoe ver het toch kan
komen en nog wel door aan natuurlijke ramp
én hoe er daarna door een overheid moet
worden omgegaan met hun mensen die
willen opruimen. Die gaan voor veel geld en
zijn verder aan hun lot overgelaten… Moden
times.

ZUID-AZIË
PAKISTAANSE-IRAANSE GASPIPELINE
Deze landen besloten tot aanleg van een
gaspipeline van 1800 km voor 7,5 miljard
dollar. Het schiet op maar Pakistan zit in de
vertraging nu door geldgebrek. Tot groot
verdriet van Teheran dat zijn gas graag
snel in harde munt wil omzetten want het
embargo doet hun veel pijn. Nu gaat Iran
dus ook met geld helpen en wil zo sneller
zijn 2000 miljoen m3 gas per dag gaan
leveren. India wilde eerst ook meedoen
maar haakte af en ging shoppen in
Turkmenistan. Deze pipeline gaat dwars
door Afghanistan naar New Delhi zelfs. Er
komt ook een weg van Pakistan naar
China en een weg van Kaboel naar
Chabahar in Pakistan. Alles ook met
geopolitieke
bedoelingen
want
de
tegenstellingen Pakistan–India spelen er
én ook die van India met China.. En daar
willen Iran en Afghanistan best een
vingertje in de pap hebben.
EEN NIEUWE BHOETTO
Hij is de zoon van de vermoordde Benazir
Bhoetto en haar man Asif Zardari. En zijn
grootvader is de legendarische Ali Bhutto
de premier van Pakistan van 1973 tot

DE CITROEN DS LOOPT LEKKER
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1977. Hij werd in 1979 opgehangen na een
militaire coup die de dictator Moucharaf aan
de macht bracht. Hij werd politiek bestreden
door de dochter Benazir die op 27 december
2007 werd opgeblazen nadat ze werd
neergeschoten. Drie jaar na haar dood volgt
haar zoon haar op in de partij hij was
opgevoed in Engeland en Dubai. De partij de
PPP wint dan de verkiezingen en zijn vader
Zardari wordt president van het land. De zoon
reist sindsdien regelmatig met zijn vader door
het land en vele oud-politici zijn de opleiders
en mentoren. Hij lijkt sterk op zijn moeder en
trad in december 2012 voor het grote publiek
als de nieuwe topper in de PPP. Hij spreekt
sindsdien ook vaak over de filosofie van zijn
grootvader in dit economisch slecht draaiend
land met zeer veel armen. Die zetten ooit al
hun hoop op de PPP die echter zijn beloften
niet waar maakte. In tegendeel: de corruptie
is ook de grote boosdoener in deze partij op
vandaag in dit land zonder goede
energievoorziening en dus een rammelende
industrie en economie. Na 5 jaar aan de
macht heeft de PPP niets laten zien en nu is
dus ook Musharaf terug in het land en voert
zijn verkiezingscampagne. Het gaat nu vooral
om de stemmen van de onder-dertig-jarigen
hier dat is 65% van de bevolking. Maar de
zoon Bilawal moet tot 25 jaar wachten voor
hij zich als kandidaat kan presenteren.
Intussen woont hij in zijn huis in Lahore met 5
hectaren wat op 40 miljoen euro wordt
geschat en is veel in Dubai. Het lijkt er op dat
hij gaat proberen de dynastie voort te zetten
en hopelijk komt hij er niet ook bij om het
leven in dit gewelddadige arme land met zijn
miljoenen armen en vele ook religieuze
conflicten tussen christenen en moslims.

tegen betaling met wrakke boten en er
verdrinken zo al zeker 1000 doden per
jaar. Men spreekt zelfs over 50% die
zouden omkomen met die boten. Voor 290
euro per kop kunnen ze mee en aan boord
(de reis van honderden km’s duurt lang)
zijn minimale voorraden water en eten en
de wrakken zijn over beladen. De limiet
van va 40 wordt ruim overschreden: tot
zelfs 140 mensen per boot. Wie sterft
onderweg gaat over boord. Vaak zijn de
boten bij vertrek al lek… De boten wachten
op volle zee op de belading met
vluchtelingen die stiekem met kleine
bootjes worden aangevoerd.
San Suu Kyi die de Nobelprijs van de
Vrede kreeg zwijgt stil ondanks de recente
40 doden bij een manifestatie tegen de
moslims. De VN waarschuwde de regering
al vele malen over haar wangedrag. In
Maleisië wachten vaak vele moslims op
hun
familieleden
die
nooit
meer
aankwamen na hun vertrek.
De vreedzame Boeddhisten zijn veranderd
in geweldadige gelovigen die uiterst
intolerant zijn geworden naar de andere
religies..

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OBAMA BESPAART BIJ HET PENTAGON
De VS hebben een defensie budget van
690 miljard en dat is groter dan de
budgetten van de 16 landen die na hun
komen. Van China met 129 miljard, via
Rusland met 64, Frankrijk en Engeland met
58, Japan met 54 tot aan Spanje met 14
miljard. Het inkopen van wapens doen
liefst 152.000 man en er werken aan de
leverancierskant nog eens 136.000 in het
aanbieden. Nu zoekt Obama die ruzie
heeft met de repu’s over budgetten naar
uitgavenvermindering in het Pentagon
budget wat zijn tegenstanders niks fijn
vinden. Er werd al 68 miljard ontdekt wat
weinig met de veiligheid te maken had en
er is ook een voorraad gevonden van 6000
tanks M1 Abrams terwijl er maar 1/3
daarvan in gebruik is.. Per jaar moeten er

DE MOSLIMS VAN BIRMA
Ze vluchten in grote getale de Rohingyas de
moslims die door de boeddhisten worden
vervolgd in dit land met zijn 60% Bamars en
zijn 135 andere etnische groepen waaronder
ook christenen en moslims. De moslims
wonen vooral aan de kust in Arakan. Er zijn
er al zeker 15.000 gevlucht naar Maleisië dat
hen echter niet wil ontvangen. De regering en
haar politie en leger doen niets tegen de
vervolgers of werken zelfs mee. Men vlucht
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70 tanks uit aangevuld worden dus dat is
genoeg voor 28 jaar of zo. Of die Navyboten
waaruit men niet kon kiezen en dus maar
twee versies nam voor de zekerheid zo, n
ding kostte 440 miljoen. De democraten
riepen eerder daar eens te gaan zoeken
maar kwamen niet tot de daad. Omdat de
beide oorlogen in Irak en Afghanistan hun
voorzichtig maakte en daarna door de affaire
Petraeus. Want in die tijd gaan schudden aan
de staf van963 generaals was ook niet
opportuun. Elke generaal sleept een miljoen
aan stafkosten mee. En ten derde hield de
economische crisis hen wat tegen. Gaat het
nu dus wel gebeuren? Het gaat geprobeerd
worden maar het militair-industriële complex
is zeer machtig. Dat merkte ooit Eisenhower
ook..

Deze Amerikaanse schande gaat de VS,
hoe dan ook, ooit opbreken: dit is tegen elk
rechtsbeginsel.
Nu lijkt het zelfs het meest negatieve punt
uit Obama’s historie te gaan worden. De
pers zwijgt nog voornamelijk, maar de
actievoerders winnen terrein..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
TROEBELEN IN VENEZUELA
De waarnemer van Chavez, Madero, won
met nipt verschil de verkiezingen daar
(262.000 en dus geen miljoenen zoals
werd
beweerd)
en
de
rechtse
tegenkandidaat spreekt van fraude. Dat
werd verwacht en nu ontwikkelt er zich de
nodige onrust met ook al dodelijke
slachtoffers. Ook kwam er een hertelling
van de electronische stemmen. Dit kleine
verschil maakt het voor Maduro, als alles
blijft kloppen, toch zeer moeilijk om te
regeren. De buren feliciteren al ijverig en
Kirchner uit Argentnië was de eerste, toem
kwam Ecuador en Morales van Bolivië.
Raoul Castro uit Cuba was er ook en met
een waarschuwing. Hij zei Maduro niet
teveel van de lijn van zijn voorganger te
verlaten… De rust is nog niet terug..
Intussen wordt er ook al gevochten in het
parlement en wil rechts de nieuwe
president niet erkennen.. Een gevaarlijke
tilt-situatie.

BLOOMBERG TEGEN DE NRA
Hij is de amazing mayor van NY en werkt
hard aan het opsporen van illegale wapens in
zijn stad. En hij heeft nu een fonds opgericht
om parlementsleden die bij de NRA horen
aan te pakken alsmede de lobby van deze
club. Debbie Halverstone van Illinois weet dat
Bloomberg doet wat hij zegt en hij heeft haar
rivale Robin Kelly nu zo gesteund met meer
dan 2miljoen dollar dat ze won. Weg carrière
van de ander. Zo vecht je in de VS tegen
wapens… Je moet er vooral geld voor
hebben. En guts..
GUANTANAMO
GAAN DE HONGERSTAKERS DOOD?
Er waren er eerst 40 die meededen aan de
hongerstaking maar het werden er snel 100.
Een van hen kreeg zijn verhaal naar buiten
gebracht. Een zeer naar verhaal van een
vastgebonden man die gedwongen wordt
gevoed… Hij weegt nog 35 kilo en viel zeer
snel 15 kilo af. Niemand helpt hem deze 35jarige die geen aanklacht kent en geen
proces meemaakt. Lang geen greintje hulp:
ook niet van Obama. Maar na enkele
maanden kwam Obama voor de pers om uit
te leggen dat hij opnieuw alles zou proberen
om Guant op te heffen… Hij zei zeker niet te
willen dat er gevangenen zouden sterven…

Terug naar inhoud
OCEANIË
ALL IS QUIET HERE
Natuurlijk is dat niet zo als je er woont,
maar vanuit Marseille gezien lijkt het zo…
Omdat de emigratie van de franse jeugd
snel toeneemt gaan er nu ook meer
fransen daar wonen. Dat zal de zaak even
opschudden.

Terug naar inhoud
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MAGHREB-NABIJE OOSTEN
JACHT OP DE SCHATTEN VAN DE
KADAFFI’S
Het uiterst fraaie Art Deco gebouw dat de
FNAC al lang huurde van de K-clan is nu
inzet van een strijd om de huur door de
diverse groepen in Libië. Het werd “gevonden
als K-bezit” door betaalde schatzoekers die
de bezittingen van de LIA (Libische
Investerings Autoriteit) en andere bedrijven
onderzoeken. Een trio van twee tunesiërs en
een libiër zijn de jagers nu in dienst van de
CNT en die 10% krijgen van wat ze te pakken
krijgen. Het FNAC gebouw van 200 miljoen
waarde trekt nu de aandacht en men vond nu
een bedrijf in Genève dat (in opheffing
verkeert) dat de aandelen bezit. Er zit een
Frans bedrijf tussen dat CER heet en de
bazen daarvan hebben een deel van de huur
die de FNAC betaalde ingepikt. Het gebouw
is ook nog de garantie voor twee leningen
van 78 en 52 miljoen euro die van de huur
worden afgelost. Een fiscale constructie die
“gewoon” is. Ene Mahammed Ageli, een
libische brit weet er meer van.. Het inpikken
van de huur stopte in 2011 want toen werden
alle bezittingen van de familie K. bevroren en
sindsdien betaalde de FNAC de huur aan de
Caisse des Depots van de franse overheid.
Een andere brit was 25 jaar de gerant van het
FNAC-gebouw met zijn eigen OG-firma in
Parijs. En nu is er dus een felle juridische
strijd losgebarsten waarin veel partijen zijn
betrokken en waar in de ene de andere
beschuldigt. De rechter benoemde een
administrateur en nu wacht men af wat de
vele processen gaan opleveren van de ene
partij tegen de andere… Dit is een soort
tweede slagveld van de familie K. dus. De
firma LIA van hen is ca 70 miljard waard en
men
zoekt
nog
naar
veel
meer
eigendommen. Maar ook in de boezem van
de CNT zijn er nu twisten hierover gaande en
die zijn nog lang niet opgelost en ze
vertroebelen de verhoudingen in de nieuwe
regering krachtig. K. regeert dus toch nog na
zijn dood.
.

BAL MET CAMERA
Een universiteit in Tkio vond het uit: ze
stopten een cameratje in een rugbybal. De
beelden zijn een sensatie voor de TV-kijker
maar dan moet je wel met sotfware dat om
de as tollen (dat wel 600 omw,/minuut kan
zijn) moet er uit zeven. Of de sportbond
deze bal accepteert is niks zeker want er
verandert fysiek iets in de spelattributen.
Maar mogelijk wordt hij nu wel ingezet bij
het maken van sportdocumentaires…
Geen bal is meer velig voor de ICT-boys!
EEN CHIP ONDER UW HUID
Een halve lucifer lang is het apparaatje en
het moet onder uw huid geplaatst worden.
En dan meet het continu 7 biologische
waarden en stuurt die naar uw I-phone. De
electriciteit komt er in via inductie uit een
voeding in een pleister op uw huid boven
de chip. Het apparaatje kan ca 6 weken
zijn nuttige werk doen en bijvoorbeeld
vaststellen wat de gevolgen zijn van een
chemotherapie. De Hogeschool van
Lausanne maakte het en belooft een veel
betere medische behandeling omdat er
veel meer betrouwbare data beschikbaar
komen zonder veel gereis naar laboratoria.
Weer een stapje naar eeuwig leven…
GENEZENDE KLEDING
Er startte een fabrikant samen met wat
wetenschappers met het maken van
kleding die mee helpt aan genezing of je
beter voelen bij hart- en vaatziekten. Want
NO stikstofoxyde is erg goed bij dat soort
problemen en dat wordt geproduceerd bij
lichamelijke inspanning. Men ontwierp
(onder)kleding waardoor het lichaam meer
NO kan produceren wat bij krampen (in de
sport) en bij hart- vaatzieke patiënten goed
kan doen. De uitvindingen worden nu
medisch getest door de autoriteiten maar
de produktie wordt al opgestart. Menen
met een ziekte en ook ouderen kunnen er
baat bij hebben én er komen ook weer
arbeidsplaatsen in de speciale textiel er bij
in
Frankrijk.
En
er
zijn
diverse
investeerders
zeer
geïnteresseerd.
Innoveren helpt.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
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PLANCK GAF GEEN ECHTE VERRASSING
De ruimte-telescoop van de ESA maakte een
kaart mogelijk die zeer gedetaillerd is van de
Big Bang… Een prachtige kaart die op het
internet te vinden is en die nu aantoonde dat
die klapper nog 80 miljoen jaar eerder was
dan we dachten. Ook de hoeveelheid zwarte
en gewone massa zijn wat hoger gebleken en
de zwarte energie is wat minder. Maar de
straling is veel minder homogeen en dat is
een echte nieuwe ontdekking die weer jaren
werk oplevert. Let wel de foto van Planck die
u op uw scherm kunt zien is al van 13,5
miljoen jaar geleden.. dus er kan intussen
weer iets zijn veranderd… Tja en het zegt
weer niets over een mogelijke hogere macht
die de Big Bang wilde…

niet geland. Nu zoekt de miljonair naar de
2 miljard om het mee te gaan maken..
Geen mens houdt de exploratieve mens
tegen: weer een voorbeeld!
ZUIDPOOL = METEORIETENMIJN
Een japans-belgische meteorietenjachtclub
vond er een op de Zuidpool van liefst 18
kilo de zwaarste sinds jaren. In totaal vond
men 425 meteorieten in 40 dagen tijd.
Daarmee staat het totaal aan gevonden
meteorieten in 100 jaar op 38.000
waaronder er 30 zitten van meer dan 18
kilo!
Nieuwsgierigheid
kent
geen
grenzen….
COMPUTERVERWARMING
Een zoekopdracht van Google kost aan
stroom hetzelfde als een uur een lampje
aan van 10 watt! En dat geeft ook veel
warmte bij al die servers in die grote zalen
van Google en anderen… Al die servers
wereldwijd samen nr. 5 op de landenlijst
van de wereld. Dus zijn er nu firma’s die
hun servers aan radiatoren aansluiten en
daarmee worden dan andere ruimten
verwarmd. In 2020 zal de warmteproduktie
zo’n drie keer zo groot zijn als op vandaag.
U krijgt straks dus een PC die ook
verwarmt of een verwarming met een PC
er in; u mag kiezen.

EEN MINI-DEELTJES VERSNELLER KAN
OOK
De grote ronde LHC van CERN koste vele
miljarden. Een franse club van techneuten uit
de polytechniques weet het beter: je kunt die
deeltjesrace ook doen in optische kabels…
Dan wordt het apparaat honderd keer kleiner
en heel veel goedkoper! Dat is goed nieuws
in arme tijden! Iets voor de chinezen dus?
NAGEBOUWDE VLEERMUISVLEUGEL
Onderzoekers in de VS bouwden een
vleermuisvleugel exact na om zo dat gevlieg
van dat beest te kunnen bestuderen. Want ze
zijn er zeker van dat je vliegtuigen kunt
maken die zo vliegen kunnen. Dus de twee
geleerden kijken de hele dag naar die
wapperende vleugel en hun computers
waarop de meetwaarden komen te staan. En
ze
meten
huidelasticiteit,
beenderenbuigingen en spierbewegingen en krachten.
Straks vliegt u ddus op eigen vleugels rond
en heeft u dan ook geen haren meer dan
bent u een echte chauve souris. De natuur
steeds vaker onze leermeester!

PEBBLE HORLOGE SONY
Sony kwam nu al met de Pebble horloge
waarop u kunt zien hoe laat het is en
waarmee u ook SMS-jes kunt ontvangen
en E-mails. Het werkt met uw smartphone
via Bluetooth. Met 4 knopjes en een USBkanel om op te laden etc. Het kost 120
euro en is een voorloper op de I-watch van
Apple.
OLIJFOLIE TEGEN TE VEEL ETEN
Onderzoekers uit München, onder Dr,
Peter Schieberle, vonden het uit: een
italiaanse olijfolie met relatief veel
serotonine het hormoon dat ons verzadigd
doet
voelen…
En
dat
ook
de
suikerhoeveelheid in het bloed omlaag
brengt. Dus wilt u geen suiker en ook

RETOURTJE MARS-AARDE
De multi-miljonair Dennis Tito die de eerste
ruimteburger werd heeft een plan bekend
gemaakt. Het optuigen van de reis AardeMars in 501 dagen, dus retour! Voor twee
astronauten… NASA zegt dat het kan want er
wordt om Mars heen gedraaid en er wordt
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afvallen zonder gemene medicamenten dan
bel effe met Peter die het oliemerk weet.

dus… Dit alles is nodig om straks eeuwig
te kunnen leven!

APPLE EN WAT LEUKE GAGETS VOOR
THUIS
De baas van Apple zei: “ De volgende
revolutie zal zich afspelen rond objecten die
verbonden zijn met sensoren op het lichaam”.
Nog even afwachten wat hij er mee bedoeld
en ziehier wat ik nu al voor u vond voor in
huis! Zoals Ledlampen die u kunt
programmeren met uw tablet om ze aan/úit te
doen (maar ook op afstand en op vakantie),,
hun gewenste kleur te laten uitstralen en een
fraaie sterkte… Kost 200 euro een package
lampjes. Of de vork die naar een I-phone kan
sturen hoe hij wordt gebruikt… door uw kind
in de schoolkantine of door uw vader of
moeder … Ze meet het aantal happen en de
tijdsruimte daar tussen en maakt daarvan
leuke statistiekjes over het eetgedrag van de
gebruiker. Dit om te zorgen dat iemand die u
lief is tijdig eet en op de juiste wijze… 100
euro en u kunt het gaan doen. En dan de
bloemenstick die u in de bloempot steekt en
die alles over uw plant meet en aan u
doorgeeft. Hij belt u als uw plant wat moet:
water of kunstmest of meer zon… Prijs nog
onbekend. Of dan die zender van
wasinformatie. U stopt een chipje in uw te
wassen sokken en dan zal een kleine
ontvanger gekoppeld aan uw I-Phone
registreren
hoe
die
sokken
worden
gewassen. Een kit met 10 paar sokken met
chip (!) en de ontvanger kosten 145 euro.
Natuurlijk kon ook de slimme pillendoos niet
uitblijven. De doos let op en doet uw telefoon
rinkelen als u een pil moet nemen, ze houdt
ook uw consumptie bij en belt zelfs uw
apotheek om bij te bestellen. In de VS is het
een succes! Tenslotte nog het slimme
deurslot voor uw appartement dat u belt als
er iemand aan uw deur staat te kloppen en
dat u kunt openen op afstand. Om de
hondenuitlater binnen te laten of degene die
uw poes komt aaien. Voor 180 dollar in de VS
te koop.
Het SMS/Mail horloge is er al en Apple komt
nog met een hele aparte en de I-Glasses zijn
er ook al maar dan in testversie… We gaan
bionisch worden en het begint van buitenaf

ROVER CURIOSITY DOET HET NOG
Hij rent al 7 maanden op Mars rond en
deed ons veel weten over de :
bewoonbaarheid” van deze planeet. Ook
ontdekte deze rover een rivierbedding van
3,5 miljard jaar oud! Was dat die 2,5 miljard
waard dat dit project kost? Helaas kan
Rover niet het bewijs brengen of er ooit
leven was op Mars want daarvoor moet er
veel stenen en monsters naar de aarde
gebracht worden. Wat nog eens wat
miljarden kost zegt NASA. Voorlopig doet
rover het nog en zullen de jongens van
NASA zich nog verder met hem amuseren
op afstand bestuurd natuurlijk…
EEN 3-D SCHEDEL
Een engelse firma kreeg toestemming van
de autoriteiten voor het materiaal om
schedels te repareren. Ze deden als proef
een Amerikaan die ze ¾ van zijn kapotte
schedel vervingen door een copie gemaakt
met een 3-D Printer. Hij verloor zijn
schedel door botkanker maar ook mensen
met schedelschade door een ongeluk
kunnen nu blij zijn. Deze methode is snel
en zeer precies.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
MINDER CO2: DAT GAAT 3000 JAAR
DUREN!
Dat is de vaste mening van de vrouw die
het lukte om mensen te overtuigen dat de
drijfgassen het ozongat veroorzaakten.
Wat zich nu weer sluit dank zij de acties
die zij ooit startte tegen de KFC’s. Deze
prof Solomon bekend wetenschapper en
Nobelprijswinnaar 2007 zegt het duidelijk:
de oceanen nemen de teveel
geproduceerde warmte op en ook de CO2.
Waardoor zij de temperatuur ook hoog
houden en zelf steeds meer verzuren. Ze
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gelooft niet in onderaardse CO2-opslag, deze
dame met veel prestige in de klimaatkringen.
Ze vreest dus, deze MIT-prof, dat het
klimaatprobleem van zeer lange duur zal zijn
en spreekt over… duizenden jaren. Ook is ze
er zeker van dat de opwarming door zal gaan
en nog zal blijven versnellen. Zij werkte ook
mee met Al Gore en haar naam is nu ook aan
een gletscher gegeven in het zuidpool ijs…

2025, Peking met 23 miljoen en Chongqing
met 14 miljoen… nu zitten die nog op de
helft ongeveer van dat aantal inwoners..
Als China geen 1-kind politiek zou hebben
ingevoerd zou het nu 400 miljoen inwoners
hebben en nu op totaal 1,7 miljard
inwoners zijn aangekomen. Schrik niet, het
aantal abortussen is in dit land jaarlijks 330
miljoen. Dat zal Franciscus erg doen
schrikken!

Terug naar inhoud

DEMOGRAFIE EN PENSIOEN
Sinds 1946 berusten alle pensioenen in
Frankrijk op de basis van omslagstelsel: zij
die met pensioen zijn worden betaald door
hen die nu premies betalen. Dit is de
solidariteit tussen de generaties. Voordeel:
de gepensioneerden plukken ook de
vruchten van de welvaartsgroei… Maar
ook die van de bezuinigingen? Maar de
hoge leeftijden van de fransen en het
krimpende aantal betalers doen het stelsel
nu wankelen. Zeker sinds in 1982 de
pensioenleeftijd van 65 naar 60 ging.
Balladur, Fillon en Sarkozy grepen al in
maar het was lang niet genoeg. De
pensioenen dat is nu al 13,5% van het BBP
en dat is 3% meer dan in Duitsland en ook
ten opzichte van het europese gemiddelde.
In 2020 zal het jaarlijkse tekort oplopen van
nu 12 miljard naar 22 miljard! En dat is een
extra-schuld van 8,3% van het BBP
jaarlijks. Het aantal actieven (20-60 jaar)
per gepensioneerde > 60 jaar) was in 1946
3,5 is nu 3 en gaat rap naar 1,5… Dus
moet je of de bijdragen verhogen (wat
opnieuw de arbeidskosten verhoogt) of de
uitkeringen verlagen c.q. desindexeren.
Maar de betere oplossing is de
pensioenleeftijd te verhogen, in tempo met
de levensverwachting die nu per jaar met 3
maanden toeneemt. En dat moet nu en
snel worden gedaan: de ruzie is al
begonnen… Vooralsnog gaat het over “het
verhogen van het aantal jaren dat je moet
bijdragen
voor
een
100%
pensioenuitkering…

-MIGRATIE
MIGRATIE IS FOREVER.
Steeds meer nieuw “self-terrorisme” blijkt nu
ook voort te komen bij immigranten die
compleet ontwortelden. Hun leven begon
elders in een oorlog waardoor ze vluchten
met hun ouders en waar men ook heenging
het echt integreren lukte niet. Zeer
ontgoocheld door het leven en bij gebrek aan
een echt perspectief vervallen ze in
radicalisme en “blinde aanvallen op dé
maatschappij” rondom hen. Zie Boston nu
weer… Immigratie is ook vaker import van
ongelukkige mensen en dat geeft aan dat
narigheid, hoe dan ook, geen grenzen kent.

-DEMOGRAFIE
WAT AZIATISCHE DEMOGRAFIE
Japan moet zich meer zorgen maken over
zijn vergrijzing dan over zijn staatsschulden.
In 2048 zakt de huidige bevolkingsomvang
van 128 miljoen onder de 100 miljoen… In
2060 zal het land meer dan 35 miljoen 65+ers tellen en maar 8 miljoen -15-jarigen!
Unicharm de luierfabrikant verkocht in 2012
meer luiers aan ouderen dan aan voor de
babies!
China had in 2010 94 steden boven de 1
miljoen inwoners en dat zal in 2025 een
aantal zijn van liefst 221!! Nu woont er al een
beetje meer dan de helft van de chinezen in
de stad: 690 miljoen. In 2030 is dat 1 miljard
dus meer dan 60%. In de delta van de rivier
der Parels onstaat nu een metropool van 42
miljoen inwoners met er in Shenzen,
Dongguan en Foshan etc. En dat is dan de
grootste stad ter wereld… Op een kaartje
stonden ook nog Sjanghai met 28 miljoen in

GEBOORTEN EN SUBSIDIES
Is er een verband tussen deze twee als je
kijkt naar een aantal landen? Dus zet je
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tegenover elkaar de gezinssubsidies etc. in %
van het BBP en het gem. aantal kids per
vrouw. De OECD-cijfers zijn hier: 2,61% en
1,74 kids/vrouw.
We zien we een eerste groep waarin Ierland,
dan UK, Frankrijk en Zweden zitten die wat
betreft het eerste zitten rond 3,75% à 4,24%
(Ierland is de topper) . Zij zitten wat kids
betreft op 2,07 à 1,98…
Dan komt er een andere groep met er in
Duitsland, Spanje, Italië en de VS die zitten
van 3% (Du) tot 1,22% (VS) en wat kids
betreft tussen 1,39 en … 1,93 (!) voor de VS.
Dus de VS is hier weer de grote uitzondering:
maar 1,22% subsidies en toch 1,93
kids/vrouw en zet dat tegenover kampioen
Ierland met 4,24% en 2,07 kids! Toch is de
conclusie zo niet te trekken en blijkt vooral de
kosten van kinderopvang een grote rol te
spelen. De subsidies zouden slechts voor 1/3
meetellen. Ook het ouderverlof bij geboorte
speelt een rol. En dan zijn er nog de extrapensioenjaren die men soms krijgt als het
gezin meer dan 3 kids had: in Frankrijk krijg
je dan namelijk (zonder dat je ze werkt dus)
extra-jaren (en je gaat dus eerder met
pensioen!). Het kindergeld in Frankrijk (is er
vanaf het tweede kind!) kost 80 à 100 miljard,
de creches 30 miljard, de ouderbijdrage 2
miljard
en
dan
zijn
er
nog
de
belastingverlichtingen die rond de 14 miljard
belopen. En er bestaat ook nog de
geboortepremie! Een torenhoog gebouw van
hulp aan de ouders met kinderen… Dat nu
ook in het bezuinigingsvizier komt…
Natuurlijk is nu de idee dat je de hogere
inkomens moet gaan beginnen… Maar hoe
dan ook: het gaat hierover erg heet worden in
Frankrijk!
Er blijkt uit studies ook dat kinderen erg duur
zijn: het inkomen voor een koppel zonder kids
is 25.000 euro en voor een koppel met drie
kids 20.000 en het tekort in het
subsidiegeheel is liefst 2,6 miljard. Ook is het
geboortecijfer redelijk recent: uit de einde 90er jaren. Dus al met al lijken die directe
subsidies niet heel duidelijk de oorzaak van
het hoge geboortecijfer. Dus waarom de
subsidie niet meteen afschaffen voor de hoge
inkomens zoals in de UK werd gedaan? Ook
al
zal dat nu, na die vele andere

belastingverhogingen, niet erg goed
aankomen… Bezuinigen is nog moeilijker
dan belastingen verhogen dat gaat Parijs
nog merken.
---------------------------------------------------------------------

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U
hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te
kunnen lezen. Die kunt u echter gratis
downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoor-beeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog ee
n “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat
staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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