
Сувереној држави не требају ни ММФ, ни Светска банка, нити било чији кредити

Пише: Саша Радуловић
четвртак, 11 јул 2019 20:36

  

  

Италија разматра планове за излазак из зачараног круга дуга који је целом западном
свету наметнуо банкарски картел. Евро и послушне политике централних банака које
слепо прате ЕЦБ су главни инструменти дужничког ропства не само на Балкану, већ и у
СВИМ земљама Европе.

  

Велики број грађана живи у заблуди да су само земље југа и Балкана у дужничком
ропству, а да земље севера немају тај проблем. Дуг САД-а, Француске, Белгије 100%
ГДП-а. УК 85%, Немачка 65%, Холандија 60%.

  

Грчка 180%, Италија 130, Шпанија 100%.

  

Откуд сувереним земљама дуг?

  

Одговор на питање је маркетиншки обрађен тако да велика већина људи поверује да је
ГЛАВНИ узрок неодговорна влада која има огроман дефицит који се гомила. И наравно,
у случају многих држава, неодговорне владе носе део кривице, али не и ГЛАВНУ.

  

БДП – бруто друштвени производ (збир свих роба и услуга неко друштво произведе у
току једне године) расте практично сваке године. Раст БДП-а би морао да прати раст
новца у оптицају. У преводу: неко мора да креира додатани новац за раст БДП-а неке
земље сваке године. Ко га штампа?
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„Привредни раст ове године 3,5 одсто, следеће 4 одсто” - Вучић сa делегацијом ММФ-а
(20. мај 2019.)

  

Суверена земља штампа свој новац сваке године. Тај новац дистрибуира у своју
економију преко: државног дефицита, инвестиција у инфраструктуру, кредитне
политике преко кредитирања привреде и фондова за развој итд. Различите методе дају
различите ефекте у подстицању привреде.

  

Уместо да државе штампају свој новац за свој раст БДП-а, банкарски картел је преко
три главне централне банке: америчког ФЕД-а, ЕЦБ-а и Банке Јапана, целом западном
свету наметну финансијски систем у коме само ова три места штампају новац, сви остали
се ЗАДУЖУЈУ код њих.

  

Банкарски картел је у последњих 30 година практично преузео управљање свим
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централним банкама западног света. Шта је последица овога? Њабоље се види на
примеру:. држава која има просечан годишњи раст БДП-а од 3,3% и исти толики
дефицит уместо да штампа свој новац, узима кредите и дуг јој тако нарасте на 100%
БДП-а уместо да га уопште нема.

  

Тај картел централних банака на чијем челу су ФЕД, ЕЦБ и Банка Јапана, је онда успео
да у свим земљама запада постигне да се донесу закони да њихове централне банке
буду НЕЗАВИСНЕ од демократски изабране власти и да више не раде у интересу
грађана, већ у интересу картела.

  

ГЛАВНИ кривац за огромне дугове суверених држава је потпуно сулуд светски
финансијски систем о коме НИКО не дискутује.

  

А где је кривица неодговорних влада за огромне дугове, јер и она неспорно постоји, иако
није ГЛАВНИ кривац?

  

У случају да је држава суверена и да штампа свој новац, ако има дефицит и штампа више
новца него што јој је раст БДП-а, онда се сама:

        
    -  или уваљује у дужничко ропство (Грчка)      
    -  или штампа више новца него што је одрживо и креира инфлацију и девалвацију (СР
Југославија 90-их)   

  

Како је дошло до тога да су три централне банке (Трилатерала) под себе подвеле СВЕ
централне банке на западу и успеле да постигну да се све западне земаље прихвате
дужничко ропство и предају свој економски суверенитет?
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  Разговор на ову тему би нас одвео на терен на коме сте изложени бесмисленој етикети„теоретичар завере“. Зато се и не треба бавити овом темом јер скреће пажњу сасуштине.  А суштина је: светски финансијски систем је креирао СУЛУДО БЕСПОТРЕБНОдужничко ропство свих држава света.  Западним светом у последњих 50 година управљају глобалисти који свесно или несвеснораде у интересу банкарског картела. Банкарски картел је власник штампарије новцазападног света, највећих светских корпорација, војне индутрије, нафтне, фармацеутске… Сви ратови се воде за њих  На западу се буде суверенисти и на страни левице и на страни деснице. Банкарскикартел је власник свих највећих медија на свету, нпр. „CNN-a“. Финансирају и невладинсектор. Банкарски картел све заједно зове или фашистима или комунистима и ширистрах од промене. Људи гутају ово.  Србија треба да се прикључи таласу суверенизма. Ниједној сувереној држави нетребају ни ММФ, ни Светска банка, нити било чији кредити (кинески, руски,азербејџански). Домаћинска држава домаћински штампа свој новац у складу сарастом економије и гради своју инфраструктуру.  (Аутор је председник Програмског савета ДЈБ и народни посланик)
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