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Karstoniaanse regering kondigt bezuinigingen aan.
Afgelopen week presenteerde minister Thöring van financiën in de Rijksdag de begroting
voor het komende jaar. Uit deze begroting bleek dat voor een aantal ministeries grote
besparingen te verwachten zijn. Daarentegen zal het budget voor defensie licht verhoogd
worden.
Het ministerie van economische zaken bracht vorige maand in samenwerking met de wereldbank al
een rapport uit waarin bleek dat de situatie voor de Karstoniaanse economie er aanzienlijk slechter
uitzag dan men eerder had aangenomen. Zowel het ministerie als de wereldbank verwachtten eerder
dit jaar dat de economie van ons land in het komende jaar met ongeveer 0, 7% zou groeien, maar
volgens het rapport zal de groei in 2015 waarschijnlijk niet meer dan 0,4% bedragen. Ook de
werkloosheid zal maar licht afnemen, veel minder dan verwacht, van 8,4% dit jaar tot iets boven de
8% in 2015. Dit alles is een flinke tegenvaller voor de regering Wassiljevska, die na het aantreden in
2012 een groot aantal economische hervormingen doorvoerde, in de verwachting dat ´s lands
economie zich goed zou herstellen na de crisis van de jaren daarvoor. Weliswaar is de situatie
enigszins verbeterd, maar de minister-president heeft al aangekondigd dat het land een groot aantal
bezuinigingen te wachten staat. Ook heeft de regering een nieuw pakket met economische
hervormingen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de economie van het land zich beter zal
gaan ontwikkelen dan in de afgelopen jaren. Waarom de Karstoniaanse economie het slechter doet
dan verwacht is niet geheel duidelijk, maar volgens het al eerder genoemde rapport van het ministerie
van economische zaken zijn de oorzaken hiervoor vooral te zoeken in de zwakke economische groei in
Europa en de politieke turbulentie rond de Oekraine. De Karstoniaanse economie is namelijk sterk
afhankelijk van de export naar andere Europese landen en de economische sancties tegen (en van)
Rusland hebben ons land zwaar getroffen. Ongeveer een vijfde deel van de Karstoniaanse export ging
naar Rusland, maar met name de uitvoer van levensmiddelenen en technische uitrusting is nu sterk
verminderd. Daarnaast is ook de transportsektor van ons land getroffen door de verminderde handel,
terwijl Karstonia juist met een groot aantal infrastructurele projecten bezig is die weliswaar op lange
termijn bij zullen dragen aan de economie, maar op dit moment de staat veel geld kosten.

Zomer 2014 rekordwarm.
De zomer van 2014 was de warmste zomer sinds men met het meten van de temperatuur in Karstonia
begon. Gedurende de laatste twee weken van juli en de eerste week van augustus was de gemiddelde
temperatuur in het grootste gedeelte van het land meer dan 20ᵒ C en lag de maximumtemperatuur niet
zelden ruim boven de dertig graden. Op 4 augustus werd in Orested, aan de grens met Letland een
temperatuur van 37 graden Celsius gemeten, waarmee het oude warmterekord van 36 ᵒ C uit 1946
gebroken werd. Het extreem warme weer en de aanhoudende droogte gaf veel problemen voor met
name ouderen, maar veroorzaakte ook grote schade in de land- en bosbouw.

