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ydaje siê, ¿e to, co widzimy na w³asne oczy my, lu-
dzie, a nie politycy czy pracownicy korporacji – przeko-
nuje nas najbardziej. Z pewnoœci¹ widzimy œwiat coraz
szybciej pêdz¹cy do przodu, zw³aszcza jeœli chodzi o
postêp technik cyfrowych i wszelkich innych, które ko-
rzystaj¹ z rewolucji, jaka siê dokonuje w obszarze te-
chnologii informatycznych.

Dziêki nowym œrodkom komunikacji ³atwo dowie-
dzieæ siê, co czuje i myœli mieszkaniec dowolnego in-
nego zak¹tka œwiata, a taka wymiana miêdzykultu-
rowa narasta obecnie lawinowo, w miarê jak kolejni
mieszkañcy naszej planety zyskuj¹ dostêp do inter-
netu. Dziêki temu wynalazkowi Polak gada z Wenezuel-
czykiem, a Irakijczyk z Australijczykiem tak, jakby byli
s¹siadami, którzy spotkali siê przy p³ocie.

Co u ciebie?
U mnie wojna.
U mnie pokój, ale te¿ walczymy.

Ostatnio to, co na w³asne oczy widzimy najczêœciej,
to przemoc i walka. Walczy siê zbrojnie, ale te¿ walczy
siê z konkurentami, z bied¹, z bezrobociem, z zanie-
czyszczeniem œrodowiska, z ha³asem, z alkoholiz-
mem. Narastaj¹ca walka o dostêp do rynków, licencji
i dyplomów zaczyna siê dzisiaj ju¿ w przedszkolu.
A gdzie jest walka, tam jest te¿ przeciwnik b¹dŸ wróg.
Wywo³ujemy go w naszej wyobraŸni ju¿ od najm³od-
szych lat, a potem roœnie on wraz z rosn¹cym w nas lê-
kiem, potêgowanym percepcj¹ zagmatwanej i pêdz¹-
cej na oœlep rzeczywistoœci.

Na oœlep pêdz¹ zw³aszcza d³ugi, i to w krajach naj-
bogatszych. Profesor ekonomii Richard Sabot napisa³
niedawno rzeczow¹ analizê polityki gospodarczej
USA, nazywaj¹c prezydenta Busha nie republikani-
nem, a ,,fiskalnym radyka³em”. Bush odziedziczy³ po
Clintonie gospodarkê ze sporymi rezerwami bud¿eto-
wymi. Dzisiaj, w wyniku olbrzymich wydatków zbroje-
niowych oraz ciêæ w podatkach, statystyczny Amery-
kanin po¿ycza od zagranicy 5 dolarów dziennie.

5 dolarów to oko³o 18 z³otych. Za to da³oby siê ju¿
¿yæ, powiedzia³by niejeden Polak, obliczaj¹c szybko, ¿e
ta dotacja od œwiata biedy na rzecz najbogatszego kra-
ju œwiata oscyluje wokó³ polskiej œredniej pensji krajo-
wej dla 4 osobowej rodziny. Tyle ³o¿ymy dziœ na kolosa
– my, obywatele œwiata, uwik³ani w militarn¹ awanturê
w Iraku.

W podziêce kolos prowadzi za nas wojny z global-
nym terroryzmem. W to, ¿e terroryzm ten by³ w wielu
przypadkach finansowany tak¿e przez kolosa, nikt ju¿
specjalnie nie wnika, a przecie¿ tak by³o z finanso-
waniem kariery Saddama Hussaina, czy z tworzeniem
armii Talibów w Afganistanie. A wiêc najpierw tworzy
siê wroga, a nastêpnie z nim walczy, co przypomina hi-
stroryjkê ze szklarzem, który przy braku koniunktury
wynajmowa³ ch³opaków, ¿eby trochê szyb w okolicy na-
t³ukli.

Systemowym wrogiem ludzkoœci jest dziœ dolar
amerykañski, któremu my, Polacy, zawierzyliœmy bar-
dziej ni¿ Najœwiêtszej Panience. Dolar upada oto na na-
szych oczach, topi¹c siê w rosn¹cej niesprawnoœci
amerykañskiej gospodarki i nasilaj¹cym siê offsho-
ringu, czyli przerzucaniu produkcji oraz us³ug za grani-
cê. Poch³ania go tak¿e morze d³ugu zagranicznego
USA, siêgaj¹cego tysiêcy miliardów dolarów . Tak tak,
Ameryka staje siê krajem niewyp³acalnym, z czego co-
raz bardziej zdaj¹ sobie sprawê jej zagraniczni kontra-
henci.

Ameryka staje siê te¿ krajem nieodpowiedzialnym.
W niedawnym swoim przemówieniu w Kongresie USA
senator Ted Kennedy oskar¿y³ administracjê USA
o ,,aroganck¹ ideologiczn¹ niekompetencjê” i tryumf
ideologii nad zdrowym rozs¹dkiem. Przypomnia³ te¿
wyssane z palca prognozy Donalda Rumsfelda, który
twierdzi³, ¿e wojna potrwa nie d³u¿ej ni¿ pó³ roku, czy
Dicka Cheneya twierdz¹cego, ¿e Amerykanie bêd¹
w Iraku witani jak wyzwoliciele. Te mrzonki niekompe-
tentnych ideologów, stoj¹cych u boku prezydenta
Busha, œwiadcz¹ o pog³êbiaj¹cym siê kryzysie zbio-
rowego rozumu Amerykanów.

Kraj ten niepokoj¹co przypominaæ zaczyna Argen-
tynê, przynajmniej w obszarze swoich ostatnich ,,osi¹-
gniêæ” gospodarczych. Ogromne zad³u¿enie, po³¹-
czone z offshoringiem, wydatkami na wojny, utrzymy-
waniem baz wojskowych w ponad 100 krajach i wiel-
kim zacofaniem energetycznym powoduj¹cym, ¿e sta-
tystyczny Amerykanin zu¿ywa 5 razy tyle energii ni¿
statystyczny mieszkaniec pozosta³ej czêœci œwiata
sprawiaj¹, ¿e kraj ten stacza siê na krawêdŸ ekono-
micznej zapaœci. Za czasów prezydentury Busha bez-
robocie w USA wzros³o o 1 mln osób. Ostatni wzrost po-
dobnej skali zanotowano w okresie wielkiego kryzysu
koñca lat dwudziestych.

Jedyne, co nie niknie, a przeciwnie, roœnie usta-
wicznie, to rzeka realnych towarów i pieniêdzy zasi-
laj¹cych z zewn¹trz ten bankrutuj¹cy kraj. Jednak dal-
szych kredytów udziela siê d³u¿nikowi, o ile widzi siê
realne szanse ich odzyskania, ale na to nic raczej nie
wskazuje. Chiñczycy wydaj¹ siê byæ narodem reali-
stów, wiêc nale¿y siê spodziewaæ, ¿e jako najwiêksi
wierzyciele Stanów Zjednoczonych – posiadaj¹c obli-
gacje tego kraju o wartoœci 500 miliardów dolarów
przestan¹ udzielaæ Ameryce dalszych kredytów, a wte-
dy kolos sam padnie pod naporem wewnêtrznej i nie-
kontrolowanej inflacji.

Taki scenariusz trzeba na serio braæ pod uwagê
w ci¹gu najbli¿szych lat, gdy¿ obaj pretendenci do fo-
tela prezydenckiego w USA – Bush i Kerry – wydaj¹ siê
mieæ zbli¿one pogl¹dy w kwestiach militarnej obec-
noœci tego kraju na œwiecie, co nie zwiastuje znacznej
redukcji wydatków bud¿etowych. Kto na œwiecie kupi
w przysz³oœci amerykañski deficyt bud¿etowy – oto
jest pytanie!
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To pytanie zadaje coraz wiêcej ekonomistów, œwia-
domych tego, ¿e k³opoty waluty Stanów Zjedno-
czonych oznaczaj¹ trudne do przewidzenia problemy
we wszystkich krajach objêtych wspólnym rynkiem.
Dolar amerykañski jest bowiem walut¹ œwiatow¹, któ-
rej udzia³ w koszyku walut wynosi blisko 70%. Taki ko-
szyk to wzorzec przy budowaniu rezerw bankowych
i tyle w³aœnie w tych rezerwach, tak¿e polskich, jest do-
larów. To zaœ oznacza, ¿e przy dewaluacji dolara rezer-
wy wszystkich banków na œwiecie drastycznie strac¹ na
wartoœci.

Zacznie siê ,,topienie szczurów”, jak mo¿na by naz-
waæ zakrêcenie kurków z kredytami, które niechybnie
nast¹pi, gdy rezerwy bankowe siê zmniejsz¹. Tak bo-
wiem dzia³a system bankowy, ¿e udziela kredytów, ale
tylko do ustalonej wielokrotnoœci posiadanej rezerwy
walutowej. W wyniku spadku rezerw mo¿na siê spo-
dziewaæ znacz¹cej redukcji udzielanych przez banki
po¿yczek, co spowoduje bankructwo przedsiêbiorców,
którym nie ,,przydzieli siê” na czas deski ratunkowej
w postaci nowego kredytu.

Energorozrzutny przemys³ amerykañski ze zdewa-
luowanym dolarem nie ma szans konkurowaæ na wol-
nym rynku z tanimi producentami z ca³ego œwiata. Do-
tychczas jego g³ównym zasileniem energetycznym by³
globalny system bankowy, wch³aniaj¹cy praktycznie
dowoln¹ iloœæ wyemitowanych na pusto, dolarowych
kredytów, za które wszêdzie na œwiecie mo¿na by³o
kupiæ ropê.

Czas eldorado jednak siê koñczy i pusta emisja
amerykañskich dolarów nie bêdzie bez koñca wch³a-
niana przez globalny rynek nie tylko dlatego, ¿e z³o¿a
ropy siê koñcz¹, ale tak¿e dlatego, ¿e tak s³aba waluta

wypadnie z koszyka walut, nie spe³niaj¹c za³o¿onych
przy jego formowaniu standardów.

Tym standardem jest stabilnoœæ, co coraz trudniej
jest orzec o amerykañskiej gospodarce oraz walucie,
która ten stan odbija. Zaœ obrona w³asnej upadaj¹cej
pozycji przy udziale œrodków militarnych tak¿e ma
swój kres, jak pokazuj¹ wydarzenia w Iraku. Nie wystar-
czy bowiem wejœæ do kraju i go zdobyæ, zak³adaj¹c tam
garnizony i bazy wojskowe, co jest przedsiêwziêciem
stosunkowo ³atwym, gdy siê dysponuje najwiêksz¹
i niekontrolowan¹ przez nikogo potêg¹ militarn¹. Pro-
blemem jest utrzymanie kilkusettysiêcznej armii w te-
renie obcym kulturowo, wœród ludzi, którym wyrz¹dzi-
³o siê wiele krzywd.

Przebywanie w takim terenie jest mo¿liwe wy³¹cz-
nie w obozach, schronach, w zasiekach i pancernych
pojazdach, i poci¹ga za sob¹ sta³e zagro¿enie ¿ycia.
Jest mo¿liwe znalezienie chêtnych na takie eskapady,
o czym przekonuje 10-procentowy udzia³ najemników
wœród wojsk i s³u¿b stacjonuj¹cych w Iraku, jednak
trzymanie w takich warunkach wojsk najemnych oraz
w³asnych ¿o³nierzy sporo kosztuje, co coraz wyraŸniej
odczuwaj¹ amerykañscy podatnicy.

Cena ta jest wyra¿alna w oficjalnych statystykach
kosztów utrzymania armii amerykañskiej w Iraku, któ-
re poch³onê³y ju¿ 150 miliardów dolarów. Koszty te nie
uwzglêdniaj¹ jednak dalekosiê¿nych skutków kon-
fliktu – ska¿enia terenu Iraku pociskami ze zubo¿o-
nym uranem, zniszczenia miast, fabryk i potrzeby ich
odbudowy czy koniecznoœci leczenia weteranów wo-
jennych i naprawiania szkód spo³ecznych rodzinom
osób poleg³ych. Poszkodowani bêd¹ siê przecie¿ do-
magaæ naprawy tych szkód.

Polacy do kosztów spo³ecznych swojej obecnoœci
w Babilonie powinni jeszcze doliczyæ utratê przyja-
cielskich wiêzi z narodem irackim, kszta³towanych po-
przez d³ugoletnie wyjazdy ekip in¿ynierów i techników
na budowy dróg, fabryk i osiedli w tym kraju. Utratê
takich zwi¹zków trudno jest przeliczyæ na jakiekolwiek
pieni¹dze.

Podstaw¹ bytu kolosa jest tania ropa, do niedawna
nie odczuwana w wydatkach przeciêtnego Amery-
kanina, dziœ ju¿ zauwa¿alna, a jutro z pewnoœci¹ wy-
soka. W zwi¹zku z podro¿eniem ropy przestanie siê
op³acaæ transport na wielkie odleg³oœci produktów, co
jest podstaw¹ dzisiejszej, globalistycznej gospodarki,
przynosz¹cej krociowe zyski amerykañskiej klasie
œredniej.

Z ropy robi siê tworzywa sztuczne oraz nawozy dla
wielkoprzemys³owego rolnictwa, popularnego w Ame-
ryce. Dlatego twierdzê, ¿e kolos stoi na nogach z pla-
stiku. Gdy Chiñczycy, Hindusi, Malezyjczycy, Indonezyj-
czycy, Japoñczycy i Koreañczycy przestan¹ finanso-
waæ amerykañsk¹ wojnê o ropê, wnet siê oka¿e, ¿e to
nie wojna, a walka amerykañskiego spo³eczeñstwa o
przetrwanie...
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