Mis toimub Eesti ja globaalmajanduses. Ning enamat ...
Kiri eesti rahvale.
Püüan kirjutada nii arusaadavalt kui võimalik ning samuti loogiliselt ja mõtestatult. Kuna pole
sissejuhatuse mees, siis siin on minu mõtted.
1.Majandus: asjade ja toidutootmine, inimestele eluliselt vajalike teenuste pakkumine, hariduses
tingimuste loomine, looduslike ressurside kasutamine loodust austades, õiglase ja kattega raha
investeerimine tootearendusse ja väljaarendatud toote inimkonna heaks tööle rakendamine. Kõik
see ja palju muudki on majandus. Mis on hetkel Eesti ja globaal majandusel nihu? Tegelikult on
lihtsam küsida: mis ei ole nihu? Võtame siis üksipulgi teema laiali:
1.1.Nihu on see, et statistika räigelt valetab ja vassib! Nii meil kui ka mujal maailmas. Majandus
statistika kajastab rahalist käivet mis tekib kontrollimatul raha juurde tekkimisel ja toetub vaid
numbritele mis on „mugavalt eksponeeritavad massidele“. Kui võtta statistika aluseks asjade
väärtus ja nende seisukord siis juba aastast 2008 on nii Eesti kui ka globaalselt majanduslangus
vahemikus 1-5%. Iga aastaselt! Selleks, et te oleks nõus toon mõne näite. 2015 aastal 462 miljardäri
varad võrdusid vaesema poole maailmarahvastiku varadega. 2016 aastal oli vaja vaid 8 miljardäri
selleks! Soovite kindlamat kinnitust: 60 % maailma rahamassist on USD, 28 % on EURO. Aga kui
palju maailma rahvastiku katab USD ja EURO ala? Vastus on 12%! Seega, 88% maailma
rahamassist on kontsentreerunud 12% kätte. Sellest 12% on ka 30% vaesed ja kõigest 1-3% rikkad.
See on juba sedamoodi ebavõrdsus kus tekib reaalne sõjaoht, rääkimata valitsuste kukkumistest ja
koht omakohtu seaduste kasutuselevõtuks. Me liigume vaikselt kuid kindlalt „mullimajandusest“
„reaalmajanduse“ suunas. Reaalmajandus on see kus ei ole trükitavat raha: altkäemaksudeks,
ametnike palkadeks, käibemaksuks, aktsiisideks, ...Ametnikke ehk kontorit ei ole! Kuidas teha
samm mullimajandusest reaalmajandusse võimalikult valutult? Silmas peab pidama seda, et
tulevikus on toidutootmine rahapress, ja toit on tohutu raha! ...
2.Kohtudes Tallinnas Margus Allikmaaga (ERR tegelinski) küsisin: Miks ei ole Eestis saadet kus
ärimehed räägivad majandusprobleemidest? Ja seda otseetris. Vastus oli kummaline! Ärimeestel ei
olevat selleks aega. Minul on selleks aega. Proovige, palun, Margus uuesti, ma usun, et nüüd on
aeg küps selleks saateks ja ärimehed on ka tulijad ja tegijad! Me ei muutu sellest saatest
rumalamaks vaid vastupidi targemaks. „Usu mind, ma usun naist, tema ilu ebamaist ...“
3.Rahatrükk. Raha trükib valitsustele keskpank, aga erapankuritele (kümnetele tuhandetele)
„trükivad“ raha inimesed andes oma allkirja laenupaberitele. Raha eest mis on paberil ja kontol ja
veel hullem aktsiates on vaja „põgeneda valguskiirusel“. Varsti on isegi kõhutuul rohkem väärt ...
4.Reaalmajandus. Reaalmajandus algab seal kus algab sõda ja kaob vool! Siis ei ole SEBi, Swedi
ega isegi Deutsche panka. Piiks-piiks on läinud. Jäädavalt seekord! Seda kohta ajaloos hakkab
iseloomustama üks lause: „Game over“ - Pidu läbi. Siis me eestlased saame aru, et Poolast,
Hispaaniast, Taanist ... toitu ja varuosasi ei tule kuna pole naftat, õlisid, rauda jne. Siis lööb meid
reaalsus otse näkku! Küsige endalt: paljudel meist on kodus diislit, kasvuhoone kilet, seemneid ...?
Küsimus on tõsine. Aga just kasvuhoone kile tagab meile: „varajase kevade“ ja „hilise sügise“.
Meil ei ole hetkel veel reaalmajandust, on „seebimulli ooper Ansipi, Rõivase, Ratasega
peaosades...“ Seebimullist reaali üleminekuks ongi vaja debatti. Allikmaa, ärka üles! Või sa ärkad
siis kui lapsed nutavad ja külmetavad? Siis tuleb sul juba vabandama hakata, et ei teinud kõik
endast oleneva. Reaalne oht hammastest ilma jääda! Ma ei ähvarda vaid hoiatan! Olen sinu poolel...
5.Probleemide defineerimine.
Kui meil on Eestis televisiooni eeter täis: „Saagimeid, Ineseid ja Pohlasi ...“,ehk SIP-e, siis me ei
jõuagi probleemide tuumadeni. Või soovivad meie SIP-id jõuda probleemide defineerimiseni
küünlavalgel? Barbid, jääge parem praegu vait, siis on hiljem lihtsam. Kui televisiooni eeter ei
hakka toetama majandusprobleemide lahendamist, siis on hiljem kuri karjas! Ta juba on ...
6.Sõnavabadus.
Eestis pole sõnavabadust. Miks ei ole? Tõsisem ja sügavam majandus uudis/artikkel summutatakse eos.
Miks seenii on? Vastan: Ajakirjanduses töötavate ajakirjanike ja reporterite tase on liiga madal! Postimehe ja
Artur Taivere vägikaikavedu sai alguse 2015 aprillis. 2016 jaanuar sai see kaikavedu uue jätku.
„Avalik kiri eesti rahvale“ oli pandud Postimehe töötajate poolt vakka alla! Kas see on sõnavabadus
kui riigi kodanik, maksumaksja ja firmajuht kirjutab oma enda kaasmalastele ja kirja julmalt
ignoreeritakse? Tolles kirjas pole midagi ei üksikisiku ega ka riigi vastu. Miks siis ikkagi blokeeriti?
Ootan Postimehe juhatkonna kommentaari tänaseni.
NB!Käisin 2016 aasta Septembris Postimehe Tartu kontori ees protestimas. Sõnavabaduse piiramise
vastu. Protest vaikiti maha. Nii palju siis sõnavabadusest ja enesekriitikast.

7.Konfutsius, Omar Khaijam. Puusaag, Hinrikus.
Kui küsida Jaan Puusaagilt ja Taavet Hinrikuselt: Kas te Konfutsiust ja Omar Khaijami austate?
Siis tõenäoliselt saame vastuseks: variant 1: „austame.“ variant 2: „See on raske küsimus!“ Tegelik nende vastus
peaks olema: Ei oska vastata kuna ei tea sõna austama tähendust! Küsimus aga jääb õhku: kas nad
austavad Konfutsiust ja Khaijami? Omarile kuuluvad järgmised sõnad: „Kui sa valisid kergema tee,
tea, sa valisid vale tee.“ Konfutsius on aga autor sellele mõtteterale: „On ainult üks tõeline viga,
mitte parandada juba tehtud vigu.“ Üleskutse eesti rahvale: Küsige nendelt kahelt ärimehelt: kas
nad eesti keelt valdavad? Kui nad vastavad jaatavalt, siis nad valetavad teile näkku! „Sõnadeni ja
nende tähenduseni me jõuame läbi: higi, pisarate ja vere olles külmas ja näljas.“Selle
mõttevälgatuse autor on Mühka.
8.Sõna tähendus.
Lihtne inteligentne Tallinna seelikukandja. Liiga pikk. Lühendame. LITS. Proovige jutu käigus
kellegile „juurdepookida“ sõna lits. Võimalik et kaasvestleja solvub. Aga mida te mõtlesite? See oli
ju kompliment. Aga kui prooviks niimodi: labaselt imev tibi seelikuta. Samuti LITS. Kas on
solvang? Pole ju määratud mida imeb! Kas: aega, jõudu, usku, lootust, tähelepanu, ...
Sõnu hakkame veel õppima, sest keeles ja sõnas on jõud! Tegelikult mõistuses aga las ta jääb ...
9.Sõda lõhub: teid, sildu, tehaseid, kontakte, ...
On teada ütlus, et kett on just nii tugev kui tugev on tema nõrgim lüli. Aga kui kõva on kett kui
kolm lüli on vahelt ära? Eesti inimene keda riik ei taha tunnistada ja on jäetud „eluhammasrataste
vahele“ ongi selle keti kolm puuduolevat osa! Kui me hetkel ei hakka tegelema „keti tervislike
probleemidega“ siis meil ei olegi ketti! Kivi poliitikute ja ärimeeste kapsaaeda. Siia oleks õige
lisada ka olukord meie töötutega riigis. Nimelt kas meil on töötus tsirka 5% või 15%? Ametlikult
tsirka 5%. Aga kuidas olukord tegelikult on? Nimelt inimene on töötute nimekirjas vaid 6 kuu ja kui
tööd ei leia kaob nagu tina tuhka! Teda pole meie riigile vaja. Teisisõnu; Ansipi ja Rõivase valitsus
sülitas neile näkku eitades neid ja nende olemasolu. Kas seda teeb ka Jüri Ratas? Ma jälgin ...
Probleemide defineerimisest ja kaardistamisest algab majandus ja selle tõus. ...
10.Ansip, Rõivas, Ratas, Kaljulaid.
Poliitilises nämmutamises on need tegijad. Ansip jääb eestlastele meelde kui „tagatubade male
eestimeister“.Paraku oli too meistrivõistlus madalatasemeline. Samuti seostab rahvas teda tulevikus
ettevõtlusse ja poliitikasse JOKKi maaletoojana. JOKK pole aga õiglane ja õige probleemi
lahendus! Autorollo on hetkel Ansipi sünnitus! Ansip vastutab. Kirjutan sellest mehest hiljem
luuletuse – „raiun ta kivisse“ Korralikult. ... Rõivas jääb vist ainult sellega meelde, et „noppis vilja Luisa vaolt“.
Oma mõtet sellel mehel ei olnud. Kui ühe sõnaga siis „Tankist“. Jüriga on asi lahtine! Sõltub kas ta eesti keelt
oskab ja teab vastust sõnale austama? Kas ta on õppinud eelkäijate vigadest? Kas ta oskab kuulata ja kuuldust ka
arusaada? Kas ta julgeb tunnistada probleemide olemasolu või katab nad „keep smailing“ uga ? Kas ta adub seda,
et tema tänastest tegemistest kirjutatakse luulet aastate pärast? Temast. ... Kaljulaid mainib tihti intervjuudes, et
meil on sõnavabadus ja demokraatia! Kui ma suudan talle tõestada vastupidise, siis on ta mulle vabanduse
võlgu. Ei, vabandust, kogu eesti rahvale! Aga miks mitte kogu kerale? Valetas ju tervele kerale.
Kersti, iga viga nõuab parandust. Iga. ...
11.Mida teha et reaalmajandus käima lüüa? Margus Allikmaa, palun, tehke üks saade ärimeestele.
Esimeses kohtuks: Puusaag, Hinrikus, Taivere. Saate teemaks oleks „Mullist reaali. Ideest
teostuseni.“ Ma usun siiralt, et aeg on küps kus ettevõtjad soovivad avaldada oma mõtteid ja ideid.
12.Luuletus Taavet Hinrikusest, millest ta ei saa ka 5 a pärast aru! Kui eksin olen vabanduse sees.

„Mullis nullid sealt sinna,
Varsti sul ei lähe vinna.
Varsti saad sa poja aru,
Hunti austab siin ka karu.
Hunti austab kotkas, panda,
Terve manner ehk Ruanda.
Sina aga hetkel peni,
Rahalt imenud vaid seni!
We are speaking, we are talking,
But to wrong direction walking.
We are crying, we are saying,
Soon will quaitly we praying.
Taavis bubble Transferwise,
Wasn`t perfect, wasn`t wise.
But i hope he`ll change the gear,

Help him Voice and help him Near.
Чтоб ты сука понял это,
Растопи зиму средь лета.
Чтоб понять тут корень слова,
Надо видеть дальше Гдова.
Чтоб читать рельеф и карту,
Ты сыграй и стул и парту.
Чтоб проблемы здесь увидеть,
Надо кончить, ненавидеть!
Respekt
Mühka- Must üksik hunt kes austab ehk Artur Taivere Nikolaevich

„Majandus eestis algab sealt, kus iga inimene saab aru, et pastakas tuleb südamiku vahetada.“
Artikli lõpp!
Kui see kiri avalikustatakse ja sünnib lai ühiskondlik diskussioon siis on meil shansid head. Kui aga
seda kirja ei avalikustata siis teatud asutused jäävad mulle ja kogu eestirahvale vabanduse sisse!
Kuid ärge siis tulevikus enam rääkige, et meil on sõnavabadus – võib ... ilma jääda! Kirja
saab vähemalt 10 inimest/asutust ja avalikustada tohib vaid Romet Kreek Delfis. Muutmata kujul.
Kirja saajate nimekiri:
1.Romet Kreek – Ärileht (meil) Tema võib avalikustada.
2.Kristi Malmberg – Postimehe Majandustoimetuse juhataja (meil) Avalikustada ei tohi.
3.Lauri Hussar Postimees (meili teel ja paberkandjal! Viin Tartu kontorisse)
4.Tartu Kaitse Politsei kontor. Paberil. (Et hiljem ei ütleks, et ma neid ei austa ja et ei ole asjaga
kursis). Sõnavabadust ju ei ole!
5.Tartu Politsei. Paberil. (Et hiljem ei ütleks, et ma neid ei austa ja et ei ole asjaga kursis).
6.Margus Allikmaa ERR - meili teel.
7.Rämsi Agro OÜ juhataja Margus Klais (meil)
8.Agromax OÜ (meil)
9.Tartu Ekspress Kaur Paves. Et hiljem poleks ... Avalikustada ei tohi!
10.Inimesele, kes ütles et ei loobu kunagi shampusest! Anu Saagimile. (meil)
11.Vabariigi presidendi kantselei. Meili teel. Seda on vaja selleks, et hiljem poleks neil võimalik
kärpseid rahvale pähe ajada, et meil on: sõnavabadus, austamine, kuulmis ja märkamis oskused, ...
12.Vabaduspartei – Põllumeeste kogu liikmetele. Tõnu Ojamaale ...
Respekt
Mühka

