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(Global Research, 29.11.2010)

  

Задах економског распадања САД: Русија и Кина се ратосиљавају долара

  

На вече уочи Дана захвалности енглескојезични Чајна дејли и People’s Daily Online, изве
стили су да су Русија и Кина потписале споразум о престанку употребе америчког
долара у билатералној трговини, и да уместо њега почну да користе сопствене валуте.
Руси и Кинези рекоше да су предузели овај корак како би изоловали своје економије и
привреде од ризика који са собом носи угрожено поверење у амерички долар као
светске резервне валуте.

  

Ово је велика вест, посебно за време празника када иначе слабо има вести, али нисам
приметио да о томе извештавају на Блумбергу, CNN-u, Њујорк тајмсу, или било којим
америчким штампаним или ТВ медијима. Ној и даље држи главу у песку.

  

Претходно је исти споразум Кина закључила са Бразилом.

  

Пошто има велике и растуће залихе долара, пореклом из трговинског суфицита, Кина
шаље сигнал да руским рубљама и бразилским реалима даје предност над америчким
доларима. 

  

Америчка финансијска штампа утеху налази у епизодама страха од државних дугова у
ЕУ који подстиче раст долара у односу на евро и британску фунту. Међутим, ова
валутна померања су само потези којима играчи на тржишту финансија праве нето
профит на основу неприлика у ЕУ-деноминираном дугу. Она не представљају мерило
снаге долара. 

  

Долар као светска резервна валута један је од главних инструмената америчке
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финансијске хегемоније. Нисмо обавештени о висини  штете коју су преваре са
Вол Стрита нанеле финансијским институцијама ЕУ, али у сваком случају земљама ЕУ
долар више није потребан у међусобној трговини пошто деле заједничку валуту. Оног
тренутка када земље ОПЕЦ-а престану да се држе долара као валуте за нафту,
хегемонија долара ће ишчилити као летње барице на сунцу. 

  

Следећи инструмент америчке финансијске хегемоније је ММФ. Кад год нека земља не
може да испуни своје текуће обавезе и врати дугове америчким банкама, на сцену ступа
ММФ са пакетима штедње који исцеде становништво дате земље високим порезима и
резовима у образовању, здравству и социјалним програмима. Све док банкари не
поврате свој новац. 

  

Ово се сада дешава у Ирској и вероватно ће се десити и у Португалији, Шпанији, а
можда чак и Француској. Након финансијске кризе коју је изазвала Америка, улога
ММФ-а као оруђа америчког империјализма је све мање и мање прихватљива. Може
наступити тренутак када владе више не могу да продају свој народ за рачуне америчких
банака. 

  

Има и других знакова замора америчком неодговорном употребом моћи. Турска цивилна
власт је дуго била под контролом турске војске која је под америчким утицајем. Међутим,
недавно је цивилна влада подигла оптужнице против два високорангирана генерала и
једног адмирала, осумњичених за умешаност у планирање државног удара. Цивилна
власт се осим тога афирмисала и када је премијер на Дан захвалности најавио да је
Турска спремна да реагује на било коју израелску офанзиву на Либан. Ето примера
америчког и НАТО савезника који се ослобађа од америчког сизеренства вршеног путем
турске војске. Ко зна, можда је Немачка следећа.  

  

У међувремену, у Америци су sheeple [1]  и даље задовољни, или слепи, измиче им из
видокруга сопствена улога оваца за клање за храну богатима. Обамина администрација
је успела да скрпи некакву Комисију за дефицит, чији чланови желе да плате билионске
ратове који пуне џепове војно-безбедносног комплекса, као и да потроше билионе
долара на спашавање финансијског система – и то тако што ће смањити годишњи раст
трошкова живота за социјално осигурање, подићи старосну границу за пензије до 69
године, укинути пореске одбитке на хипотекарне камате и пореске одбитке на
здравствено осигурање које плаћа послодавац, наметнути савезни порез на промет у
висини од 6,5%, и притом смањити највишу пореску стопу за богате. 
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Чак и ниске каматне стопе Федералних резерви имају за циљ да помогну банкстерима
(кованица састављена од „банкар“ и „гангстер“, прим.прев.).

  

Ниске каматне стопе лишавају пензионере и оне који живе од своје уштеђевине прихода
од камата. Ниске каматне стопе такође умањују финансирање корпоративних пензија.
Да би попунили празнину, корпорације издају милијарде долара корпоративних
обвезница ради финансирања својих пензија. Корпоративни дуг се повећава, али не и
машине и опрема којом би се произвела зарада за сервисирање дуга. Како се стање у
привреди погоршава, сервисирање додатног дуга ће бити додатни проблем. 

  

Поред тога, старији Американци се суочавају са чињеницом да их све мање и мање
лекара прихвата као пацијенте након 23%-ног смањења ионако ниских Medicare уплата
докторима. 

  

Америчка влада има средства само за агресивне ратове, наметање полицијске државе,
и спашавање богатих банкстера. Амерички држављанин је постао само покусни кунић
чија крв треба да нахрани владајућу олигархију. 

  

Став полицијске државе TSA  према авио-путницима представља јасну индикацију да
Американци више нису грађани са правима, већ поданици без права. Али можда ће
осванути дан када ће угњетени Американци изаћи на улице као што су то већ урадили
Французи, Грци, Ирци и Британци. 

  

(Превод: Василије Д. Мишковић)

  

  

[1] Sheeple је израз за подцењивање, кованица створена комбиновањем речи "овце" и
"народ", а користи се за означавање лица која се слепо покоравају властима, чиме
угрожавају своју људску индивидуалност. Импликација  sheeple је да као
колектив, људи верују  у  све што је речено, посебно ако је  то изречено од стране 
личности од ауторитета, без  разматрања истог да би били сигурни да  ли  је  то  тачна
представа о стварном свету који их окружује.  Термин се углавном користи у политичком 
или верском  смислу. Види:  
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The  American Sheeple&#160; 
(прим.прев.)
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