
Ekonomické drama USA se zrychluje a 

česká zpravodajství mlčí jako hrob 

  

 
Zazvonil zvonec a pohádky je konec 

Je zoufalé, že i mnoho „elitních“ ekonomů  nebere varovné signály jako součást světového 

ekonomického řádu, ale pouze jako jednotlivé excesy. Zkusme to napravit. 

  

  

V masmédiích stále slyšíme o Řecku, Rusku, plácání o akciích, kterým rozumí maximálně 

promile občanů, ale to, co by měli občané slyšet, prostě cenzura jako celek nepustí. (Ne, že by 

se nedaly dohledat, ale seriozní rozbor by otřásl s občany eurodolarové zóny a tak se bude do 

poslední chvíle mlčet) 

  

Takže co se tak světoborného stalo? 

Skutečné drama – dejme si na stůl tvrdá data, byť nejsou sebrána v jednom dni, 

ale rozpětí několika měsíců.  

  

Rozpočtový schodek v USA v březnu prudce vzrostl 

Rozpočtový deficit Spojených států v březnu vzrostl meziročně o 43 procent na 53 miliard 

dolarů (1,37 bilionu korun) ze schodku 37 miliard dolarů loni v březnu. Oznámilo to americké 

ministerstvo financí. Za první pololetí fiskálního roku schodek stoupl o šest procent na 439,5 



miliardy dolarů, a přiblížil se tak k odhadované výši schodku za celý rok. Nyní se podržte: 

Celková zadluženost USA byla na konci roku 2013: 17 310 mld. USD 

zadlužení HDP USA  

 
Šílené - toto je ještě prosperující země? 

Rusko 

Aktuálních 13 procent dluhu k HDP je vzorem pro zbytek světa. Rusko je jednou z nejméně 

zadlužených zemí světa. Zahraniční dluh Ruska loni kvůli sankcím výrazně klesl .Celkový 

zahraniční dluh Ruska v loňském roce klesl téměř o 130 miliard dolarů na necelých 600 

miliard dolarů 

  

Růst průmyslové výroby v eurozóně v únoru překonal 

očekávání 

Brusel - Průmyslová výroba v eurozóně v únoru meziměsíčně vzrostla o 1,1 procenta, což 

bylo nejprudší tempo za posledních deset měsíců. Vyplývá to z dnešních údajů statistického 

úřadu Eurostat. Tempo růstu výrazně překonalo očekávání analytiků, kteří počítali s nárůstem 

0,4 procenta. Údaje jsou tudíž další známkou toho, že hospodářské oživení v eurozóně nabírá 

na síle. 

  

Není dluh jako dluh - kde EU panikaří, USA dál utrácejí 

I když federální dluh USA už dosahuje v poměru k HDP podobné úrovně jako dluh Řecka, 

Americe nehrozí ztráta důvěry investorů a odliv kapitálu. Jsou to totiž USA, kdo určuje 

pravidla na globálním hřišti. 

 (Ale pozor, zatím. Tak jsou o tom alespoň přesvědčení USA) 

 a poslední údaj 



Rusko se stává v úterý zemí-zakladatelkou Asijské banky 

pro infrastrukturální investice 
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 Takže, co se vlastně děje ve světové ekonomice? 

Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a přibyla třetí, děravá… Pohádka bratří 

Grimmů skončila: stoleček zadarmo už se v USA neprostře. 

  

Všimněte si zajímavé explorace. Dolar posiluje, ostatní měny by zákonitě měly klesat. Ano, 

funguje to. Až na rubl. Ten přes sankce a ratingy posiluje. Z prosincového pádu až k 1:80 

rublům za dolar atakuje hodnotu 1:50 a je nejvíce posilující měnou na světě. A zatímco pro 

dolar je to katastrofa, pro rubl je to návrat k normálu, byť cena ropy a plynu je na poloviční 

úrovni než minulý rok a Rusko už se dle amerických strategických ekonomických inženýrů 

mělo nyní hroutit. Zázrak? Ne, pouze americká blbost a lež. 

  

Jásot USA, že se ekonomicky zvedají, jásot EU, že Evropa se zlepšuje. Zhovadilost 

„pseudoelit“ a zhůvěřilost části občanů. USA natiskly peníze a část rozdaly lidem. Žádné 

kvalitativní zlepšení, ale kvantitaivní rozdávání. Trh to přijal, protože si z toho uloupl kus 

každý. Jenomže ztvrdl dolar a tento problém vyřešily USA razantním deficitem. Euro dělá 

totéž nyní, takže kurz klesl a chvilku vyváží do USA víc, takže Evropa jásá, že je ze špatného 

venku. Není, pouze práci podložila Evropa vymyšlenými penězi, jako USA minulý rok. 

Prostě jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. 

  

A zatím na druhé části planety Země startuje obrovský projekt, Den, kdy se zhroutil americký 

sen – dramatický světový převrat nastal a který už nikdo nezastaví. Ani US ARMY, protože 

Rusko v tom není samo a společně s Čínou se dolaru už ubrání. A na Čínu s Ruskem si 

vojensky nedovolí. USA jsou v kleštích. Je jediná cesta, jak se posatvit čelem k světu: 

utáhnout si opasky, snížit platy státních zaměstnanců na polovinu, zreálnit kurz dolaru - prostě 

to, co se děje v Řecku včetně snížení mezd na polovinu lékařům, právníkům, soudcům a 

ukázat světu, jak na tom skutečně ekonomika USA je. 

Samozřejmě že se jim do toho nechce. USA byly zvyklí 200 let světu poroučet a přiznat si, že 

jsou na dně se nikomu nechce! Ale šílený nesplatitelný deficit hovoří za vše! Přitom je jasně 

vidět na tvrdnutí rublu, že Rusko na dně není, naopak. Našetřilo tolik, že zatím stále sahá do 

zásob. Tak kdo hospodaříl lépe posledních patnáct let? A přitom jaký byl rozvrat v Rusku po 

Jelcinovi a jak je na tom Rusko nyní? 

http://www.paratdnes.cz/2015/04/Den-kdy-se-zhroutil-americky-sen-dramaticky-svetovy-prevrat-nastal.html
http://www.paratdnes.cz/2015/04/Den-kdy-se-zhroutil-americky-sen-dramaticky-svetovy-prevrat-nastal.html


Ale ten hlavní masakr pro USA a dolar (eurodolar) nastává nyní - nikoliv za pět, deset let. 

Proto se snaží USA najednou připoutat státy, které jim byly dřív ukradené: Kuba, Česká 

republika, Bulharsko, Maďarsko apod.. Ty velké už od malomocných USA  dávají ruce pryč! 

Pouze není jasné, kdo drží cenzuru v českých masmédiích, 

protože toto by měl znát každý občan České republiky. Ano, 

není to utajeno, je zde zdánlivá svoboda, ale 99% o tom nemá 

ani páru. Proč? 

  

 ZDROJ - finance USA 

 


