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Finansinis karas
Pirmiausia  kad būtų aiškiau koks karas kariaujamas, reikia pasakyti apie 
ginklus kuriais kariaujama. Todėl pradžiai pateikiu vokiečių laikračio „Die 
Zeit” straipsnio „Pono Glaserio superginklas” vertimą:

◊◊◊◊◊

Pono Glaserio superginklas
Vokiečių laikraštis „Die Zeit“ paskelbė straipsnį „Die Superwaffe des Mr. Glaser“
DIE ZEIT Nº 44/201423. Oktober 2014  21:57 Uhr ( 2014.10.23)
Originalas: http://www.zeit.de/2014/44/financial-warfare-sanktionen-russland
Vertimas iš vokiečių kalbos.
Kerstin Kohlenberg ir Mark Schieritz rašo kaip Amerikos finansų pareigūnai – ekonominiai 
kariai vykdo sankcijas prieš Rusiją ir Iraną.

Danielius Glaseris (Daniel Glaser) – 
finansinis karys. Kai šių metų vasarį 
jis įėjo į savo biurą Vašingtone, greitai 
suprato , kad jo ginklas greitai vėl bus 
panaudotas. Ukrainos prezidentas 
Viktoras Janukovičius pabėgo į 
Rusiją, o pats Glaseris tuojau pat 
buvo iškviestas į Baltuosius Rūmus ir 
čia Danielius suprato, kad vėl turės 
darbo.

Danielius Glaseris kaip finansinis karys kovojo prieš Iraną, Šiaurės Korėją, Kubą, Somalį, 
Jemeną, Sudaną, Zimbabvę. Nuo tos dienos vasario mėn., kai buvo iškviestas į Baltuosius 
Rūmus, kovoja prieš Rusiją.

Daugumoje šių šalių Glaseris niekada nebuvo, bet jis paleido į jas ne vieną šūvį. Glaserio 
ginklas yra pinigai. 

Jau keletą mėnesių Glaseris nešioja trijų dienų barzdą; jis turi daug padaryti. Naujausia jo 
kova yra prieš Sirijos ir Irako islamistus. Per savo erdvaus biuro langus jis mato marmurinį 
Vašingtono paminklą; kai Barakas Obama jį išsikviečia, jam tenka eiti tik keletą metrų. 

Per visą septyniolikos metų tarnybą Glaseris dirba JAV finansų ministerijos viršutiniame 
aukšte. Dirba skyriuje, kuriame sprendžiami 21 amžiaus pasaulio konfliktai. Skyrius vadinasi 
„Finansinių Ginklų Departamentas“ ir skirtas kariauti finansų rinkos priemonėmis. 

http://www.zeit.de/2014/44/financial-warfare-sanktionen-russland
http://community.zeit.de/user/mark-schieritz
http://community.zeit.de/user/kerstin-kohlenberg
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Šiandien tarptautiniai konfliktai dažniausiai sprendžiami ne karinėmis priemonėmis, juo 
labiau, kad priešininkas turi branduolinį ginklą. Todėl dabar naudojami naujos rūšies kariai – 
finansiniai - tokie kaip Glaseris.

Jo naudojamas finansinis ginklas skirtas sugriauti varžovo klestėjimą. Naujojo ginklo 
naudojimas pagrįstas tuo, kad globaliame pasaulyje pinigai gali judėti netrukdomai, nes 
platus duomenų perdavimo tinklas apima visą Žemės rutulį. Neprisijungusios prie šio tinklo 
įmonės negali prekiauti, bankai negali dirbti, kredito kortelės tampa bevertėmis. Kas valdo šį 
tinklą, tas dabar turi didžiulę galią.

Saulėtą rugsėjo rytą Glaseris sėdėdamas savo kabinete Vašingtone gali didžiuotis, kad jo 
ginklas Rusijai padarė didžiulę žalą – rublis rekordiškai pinga, o taip pat, daugeliu procentų 
atpigo Rusijos įmonių akcijos. „Kažkas tokio, labai didingo, jau padaryta, bet mes kiekvieną 
kartą mokomės naudodami naują ginklą“ – sako jis.

Kai Glaseris pradėjo dirbti finansų ministerijoje, jam buvo dvidešimt metų. Jis studijavo teisę 
ir dirbą pradėjo finansinių nusikaltimų skyriuje. Glaseris yra patriotas, jo požiūris į pasaulį yra 
toks pat kaip policininko į nusikaltėlį.

Kai buvo susprogdintas „Pasaulio Prekybos Centras“, atėjo laikas medžioti teroristus. 
Glaserio departamentui iškilo grėsmė prarasti savo svarbą. Vieną vakarą, sėdėdami biure 
bei siekdami išlikti svarbiais darbuotojais, Glaseris ir tuometinis jo viršininkas Juan Zarate 
sumąstė finansinio karo idėją. Dabar jų skyriuje dirba 730 labai protingų ir išsilavinusių 
darbuotojų. „Mes sukūrėme ateities ginklą“ – didžiuodamasis sako Zarate.

Norėdami suprasti šio ginklo veikimo principą turėtumėte nuvykti į Belgiją, į mažą La Hulpės 
miestelį. Iš geležinkelio stoties keliukas veda į šiaurę pro nedidelius šeimyninius namelius. 

Maždaug už dviejų kilometrų, už tankios medžių eilės ,ant aukštumos, stovi valdymo centras 
savo išore primenantis Versalio rūmus. Švelnioje neoninių lempų šviesoje šviečia monitorių 
ekranai užpildyti skaičių stulpeliais. Jie yra svarbiausia tarptautinio kapitalo srautų tinklo dalis 
– tai Pasaulinės Tarpbankinių Finansinių Telekomunikacijų Organizacijos  SWIFT būstinė. 
Elektroninė SWIFT ryšių sistema sukurta palengvinti bankams pervesti pinigus į kitos šalies 
bankus.

Daugiau kaip 10500 bankų daugiau kaip 200 šalių naudojasi šia sistema. 2014 metais per 
SWIFT‘o sistemą pinigai  buvo pervesti daugiau kaip keturis milijardus kartų. Kiekvienas 
SWIFT sistemoje dalyvaujantis bankas turi aštuonženklį kodą, pagal kurį jis ir yra 
atpažįstamas.

La Hulpėje yra Tarptautinis Finansų Telekomunikacijos valdymo centras. Kas gali prieiti prie 
duomenų tas gali sužinoti apie tai, kas ir kur laiko savo pinigus. Teroristų pinigų pradėta 
ieškoti per SWIFT‘ą. Žinant kas ir kur laiko pinigus galima blokuoti atsiskaitymus arba kokios 
nors šalies bankus pašalinti iš sistemos ir tokiu būdu sugriauti visos šalies ekonomiką.

Praėjus kelioms dienoms po 2001 m. rugsėjo 11-sios La Hulpėje buvo gautas JAV 
vyriausybės laiškas. Jis buvo adresuotas SWIFT‘o vadovui Leniui Šrankui (Lenny Schrank). 
Amerikiečiai paprašė jo susitikti ir pasikalbėti. „Aš turiu apie jus visus duomenis“ – šiais 
žodžiais savo kalbą su Šranku pradėjo JAV derybininkas. 
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2001 metų spalio pabaigoje amerikiečiai gavo priėjimą prie SWIFT‘o informacijos. Nors 
SWIFT yra privati kooperatinė bendrovė ir jai neprivalomi politikų sprendimai, bet 
amerikiečiai visada tuoj pat iš jos gauna viską ko jie nori.

Didžiausias Glaserio pasiekimas – 2012 metų Irano bankų pašalinimas iš SWIFT‘o. Nuo 
tada tarptautinė Irano prekyba praktiškai beveik sustojo, nes prarado galimybę už prekes 
mokėti pinigus. Sankcijos rimtai pakenkė Irano pramonei ir privertė vyriausybę sėsti prie 
derybų stalo.

Finansinio ginklo poveikis Danielių Glaserį daro galingu žmogumi. Buvęs jo viršininkas iš 
Finansų Ministerijos jį vadina „didžiausiu pasaulyje gangsteriu“. 2006 metais jis sunaikino 
Makao banką, per kurį Šiaurės Korėja finansavo branduolinę programą. Kai Glaseris 
keliaudamas po Kiniją apsistojo tame pačiame viešbutyje kaip ir aktorius Danielis Kraigas 
(Daniel Craig), tai žurnalistai stovėdami prie lifto durų nė nepažiūrėjo į iš jo išeinantį Kraigą. 
Jie visi laukė kito Danieliaus.

Glaserio biure kabo du padidinti sertifikatai, kurių vieną pasirašė Džordžas Bušas (George 
W. Bush), o kitą Barakas Obama (Barack Obama). 

Didžiąją dalį savo laiko Danielius Glaseris praleidžia lėktuvuose. Jis keliauja susitikti su 
reikalingais asmenimis visame pasaulyje. Anot Glaserio - tai karas be mirčių, karas be 
siaubingų vaizdų per televiziją. Jo erdvioje svetainėje ant lentynos stovi eilė suvenyrų iš šių 
kelionių. Mėlynas dramblys iš Indijos, arbatos stiklinė iš Pietų Korėjos, memorialinė lenta iš 
Saudo Arabijos. Vokiečiai dovanojo poliruotą sidabrinį Vokietijos žemėlapį.

Glaserio agentas Vokietijoje yra Michaelis Findeizenas (Michael Findeisen) daug metų 
dirbantis kovos bare su teroristų finansavimu, pinigų plovimu ir jų grobstymu iš tarptautinės 
finansų sistemos. 

Jo vadovaujamas departamentas yra tiesiog vadinamas VII 3, o jo tiesioginis viršininkas yra 
Vokietijos finansų ministras Volfgangas Šoiblė (Wolfgang Schäuble). 

Glaseriui vokiečiai yra visai ne sąjungininkai, nes Berlynas neturi net teisės pasakoti apie šį 
švarų karą. Tačiau Glaserio ginklas gali ne tik sužlugdyti civilinius gyventojus ir jų verslus, 
bet gali juos ir žudyti.

Pavyzdžiui, kai JAV sugriežtino sankcijas Iranui, nutrūko vaistų tiekimas į šalį. Atsirado ilgos 
eilės vaistinėse, o sergantys vėžiu žmonės liko visai be vaistų. Tačiau ekspertai sankcijų dėl 
to nešvelnino, bet priešingai, jas tik stiprino. Lygiai taip pat kaip ir Šiaurės Korėjai. Po to, kai 
Glaseris sunaikino Makao banką, Š.Korėja įvykdė pirmąjį branduolinio užtaiso sprogdinimą ir 
Bušas buvo priverstas sankcijas atšaukti.

Glaseris buvo prieš atšaukimą. Jis galvoja, kad turto troškimas yra svarbiau už bet ką 
visame pasaulyje. Jo veiklai kontroliuoti buvo įrengta speciali patalpa. Kelias į ją veda per 
požeminį tunelį. Jis finansų ministeriją jungia su priestatu. Tunelio palube eina milžiniška 
kabelių linija. Per ją Glaserio kariai gauna visus jiems reikalingus duomenis – visų žvalgybų, 
ekonomistų, bankų, vertybinių popierių biržų analizes.

Viename tunelio gale ministerija, kitame kostiumuoti vyrai sėdi prie kompiuterių. Jie nedirba 
nei bankams nei draudimo bendrovėms – vien tik ant rašomoje stalo stovintis tualetinio 
popieriaus ritinys su Vladimiro Putino atvaizdais ant popieriaus rodo, kad šie vyrai kovoja ne 
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su verslininkais, bet su politiniais priešininkais, kuriuos reikia sužlugdyti finansiškai. Žlugdyti 
galima privačius asmenis, bankus, bendroves ar ištisus ekonomikos sektorius. Taip jie daro 
kiekvieną kartą ir beveik bet kurioje pasaulio vietoje.

2007 metų vasarą Glaserio vaikinai netikėtai pasirodė Frankfurte. Jie turėjo užduotį apklausti 
Vokietijos bankų vadovus; turėjo visus kontaktinius  duomenis įskaitant „Deutsche Bank“ ir 
„Commerzbank“. Po kelių dienų jie išvyko ir netrukus pateikė ataskaitą, kad beveik visi 
Vokietijos bankai su Iranu vykdo komercinius sandėrius daug didesnius, nei leidžia JAV 
sankcijos.

Taip elgesiui amerikiečiai negalėjo pateikti jokio teisinio pagrindimo, nes Europa tuo metu 
nebuvo priėmusi jokių sankcijų prieš Iraną. Jie apie savo veiksmus net neinformavo 
Vokietijos federalinės vyriausybės. Bet jie turi tokį dalyką kurio visi nori – turi DOLERĮ.

Apie 80 procentų tarptautinės prekybos sandorių ir 90 procentų valiutų keitimo sandorių 
atsiskaitoma doleriais. Jei Vokietijos bendrovė nori pervesti pinigus į Meksiką, tai suma 
eurais pirmiausia pakeičiama į dolerius ir tik tada konvertuojama į Meksikos pesus. Doleris 
yra pasaulio ekonomikos rezervinė valiuta.

Kas valdo rezervinę valiutą, tas per SWIFT‘ą, t.y. antrąjį svarbiausią finansų įrankį, gali 
valdyti tarptautinius finansų srautus. Kiekvienas elektroninis mokėjimas doleriais privalomas 
atlikti tik Amerikos žemėje. Taigi, jei bet kurioje pasaulio vietoje pajudėjo doleris, tai jis 
neišvengiamai turi kirsti JAV sieną ir kelias milisekundes pabūti kokio nors Amerikos banko, 
dažniausiai esančio Niujorke, kompiuteryje. Tuos kompiuterius kontroliuoja Glazerio kontora 
ir ji gali bet kurį mokėjimą sustabdyti.

Bet kuriam bankui įvykdoma mirties bausmė, jei tik jis pažeidžia šitą schemą. Todėl Glaserio 
žmonės savo pašnekovams grasina visai atvirai. Frankfurte suprato pranešimą ir to pakako, 
kad būtų atsižvelgta į JAV interesus, ir būtų vykdomas Irano finansinis izoliavimas. 
Bankininkai žinojo ką daryti.

O kas atsisako vykdyti, tą baudžia. Pavyzdžiui, Prancūzijos bankas „BNP Paribas“ turėjo 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms sumokėti devynių milijardų dolerių baudą už komercinius 
sandėrius su Iranu. Šis įvykis paskatino ne tik bijoti, - Europos bankai pradėjo įtarti, kad 
amerikiečiai nori sunaikinti savo konkurentus europiečius.

Siekdami išvengti Amerikos finansinių karių pykčio bankai savo duomenis ir sąskaitas 
atidžiai sijoja kompiuterinėmis programomis. Kai šios programos aptinka vardą esantį 
sankcijų sąraše, jie tuoj pat skelbia pavojų. Tada įvykiai klostosi labai greitai.

Šių metų kovo 21 d. banko Rosija kredito kortelės staiga nustojo veikti. 

Kovo 26 d. Rusijos ambasados Kazachstane draudimo įmokos pervedimas į Maskvą įstrigo 
Niujorke, nes bankas „JP Morgan“ užblokavo mokėjimą.

Rugsėjo 23 d. Rusijos oligarchas Arkadijus Rotenbergas  perskaitė naujieną, kad Italijos 
valdžios įstaigos žemės registre pakeitė įrašus apie dvi jo vilas Sardinijos saloje. 
Rotenbergas negali naudotis savo turtu, nes jį amerikiečiai įrašė į sankcijų sąrašą.

Glaserio kariai panaudojo savo ginklą prieš Rusiją. Rusijos ekonomiką siekiama susilpninti ir 
sugriauti. Ypač daug tikimasi iš oligarchų, kad jie bijodami sankcijų nerems Putino. 
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Finansinės ataskaitos areštuotos ir Rusijos bendrovėms sunku skolintis tarptautinėje kapitalo 
rinkoje, bet iki šiol Rusijos bankai dar lieka SWIFT sistemoje. Paskutinio žingsnio Glaseris 
dar nežengė, nes tikimasi, kad Rusija pasiduos be griežtesnių sankcijų.

Per pastaruosius metus JAV praranda jėgą kaip pasaulio žandaras. Tokie žmonės kaip 
Glaseris savo pagrindine užduotimi laiko  Amerikos Imperijos prikėlimą su naujuoju 21-jo 
amžiaus ginklu. O tai neišvengiamai į pasaulio sceną prišaukia priešiškas jėgas.

Šių metų liepos 14 dieną, Rusijos prezidentas žiūrėdamas pasaulio futbolo finalą Marakanos 
stadione Rio de Žaneire, sėdėjo šalia Angelos Merkel. Bet jo kelionės tikslas buvo Fortaleza 
esanti už trijų valandų kelionės nuo Rio de Žaneiro. Kitą dieną po finalo Fortalezoje susitiko 
Rusijos, Kinijos, Brazilijos ir Pietų Afrikos vadovai. Jie tarėsi dėl kažko labai svarbaus. 
Kadangi Glaseris panaudojo savo ginklą prieš Rusiją, jis sulaužė šių pirmaujančių 
besivystančių šalių tabu – jos pirmą kartą ėmė siekti SAVO tikslo.

Nuo tos dienos jie pradėjo daryti viską, kad Amerikos finansinis ginklas būtų nukenksmintas. 
Pavyzdžiui, tarpusavyje viena su kita pradėjo atsiskaitinėti ne per Niujorko bankus. Praėjusį 
pirmadienį centrinis Kinijos bankas sutiko bet kuriuo metu Rusijos rublius keisti į juanius. 
„Mums reikia palaužti amerikiečių dominavimą pasaulio finansų rinkose“ – sako vyriausiasis 
Rusijos bankininkas. Gal būt jau prasideda naujos ginklavimosi lenktynės.

◊◊◊◊◊

Iš vokiečių kalbos vertė Pranas Valickas

Karo veiksmai

Pirmiausia apie tarptautinių finansinių atsiskaitymų sistemą. Tik dabar aiškėja, 
kad Niujorko Pasaulio Prekybos Centras 2001 rugsėjo 11 dieną susprogdintas ne 
veltui – JAV vyriausybė prisidengdama kovos su terorizmu būtinybe jau tų pačių 
metų spalio mėnesį privertė SWIFT bendrovę pasiduoti ir teikti Amerikai visą 
informaciją apie visus sistemos bankus ir bankų klientus. Faktiškai SWIFT 
bendrovė tapo pavaldi JAV finansų ministerijai. Tokiu būdu Amerika sukonstravo 
naująjį 21-o amžiaus ginklą – finansinį ginklą. Finansinis ginklas susideda iš šių 
sudėtinių dalių:

 1) JAV FRS spausdina dolerius, kurie šiuo metu visame pasaulyje naudojami 
beveik visiems atsiskaitymams; 

2) JAV kontroliuoja SWIFT‘ą ir per jį kontroliuoja visus viso pasaulio bankus bei 
visus tų bankų klientus; 

3) visa finansinių telekomunikacijų sistema sukonstruota taip, kad visi pinigų 
pervedimai iš vienos valstybės į kitą vykdomi sekančia tvarka:
a -mokėtojo pinigai konvertuojami į dolerius, b – doleriai per ryšių sistemą 
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persiunčiami į JAV, c – iš JAV doleriai nusiunčiami į gavėjo šalį, d – gavėjo šalyje 
doleriai konvertuojami į vietinę valiutą ir patenka į gavėjo sąskaitą; 

4) JAV finansų ministerijos „Finansinio Ginklo Departamentas“ (FGD) kontroliuoja 
visų JAV bankų visas finansines operacijas ir mato visą dolerių judėjimą visame 
pasaulyje; 

5) JAV vyriausybės įsakymu FGD gali sustabdyti bet kurį pinigų pervedimą – 
pvz., taip padarė su Rusijos ambasada Kazachstane. 

Rugsėjo 11-ji labiausiai pasitarnavo tuo, kad ja naudodamasi JAV užgrobė 
SWIFT‘ą, o turėdama dolerį bei SWIFT‘ą ir valdydama finansinių 
telekomunikacijų sistemą - įgijo pinigų kontrolės monopolį visame pasaulyje. 

Rugsėjo 11- labiausiai pasitarnavo kaip tik finansinio ginklo sukonstravimui, o 
karas prieš terorizmą viso labo tik priedanga, nes užpulti Afganistaną 
amerikiečiai galėjo sugalvoti nors ir šimtą priekabių. 

Turėdama FGD JAV vyriausybė terorizuoja visus viso pasaulio bankus. Jei kuris 
bankas bando nevykdyti amerikiečių įsakymų, pažeidinėja aukščiau nurodytą 
schemą,  jis nedelsiant negailestingai sunaikinamas (Makao bankas, per kurį 
Šiaurės Korėja finansavo savo branduolinę programą, buvo atjungtas nuo 
SWIFT‘o) arba priverčiamas Amerikai mokėti milžiniškas baudas (Paryžiaus 
bankas „BNP Paribas“). 

Visi Irano bankai 2012 metais buvo atjungti nuo SWIFT‘o. Visi kiti bankai, 
matydami kas vyksta, bijo ir besąlygiškai vykdo JAV įsakymus (pvz., kaip FGD 
vyrukai darė Vokietijos bankų reviziją net nepranešę apie tai Vokietijos 
vyriausybei) – ne veltui JAV finansų ministerijoje FGD vadovą Danielių Glaserį 
vadina didžiausiu pasaulio gangsteriu. 

JAV finansų ministerija per FGD gali sužlugdyti bet kurį verslininką bet kurioje 
pasaulio šalyje, bet kurią bet kokios valstybės pramonės šaką arba pačią 
valstybę. Va toks trumpas aprašymas apie finansinio ginklo sukūrimą ir jo 
naudojimą.

Antra. 2007 metais Europos Sąjunga nebuvo įvedusi prieš Iraną jokių sankcijų. 
Todėl europiečių bankai ir kompanijos vykdydami ES politiką galėjo laisvai dirbti 
su Iranu. Bet JAV vyriausybė į Vokietiją atsiuntė FGD vyrukus, kurie net 
nepranešę Vokietijos vyriausybei įvykdė jos bankų reviziją, kaip rašoma „Die 
Zeit“ straipsnyje, ir privertė vokiečių bankus vykdyti Amerikos politiką Irano 
atžvilgiu. 

Kitas puikus pavyzdys – JAV nubaudė Paryžiaus banką  „BNP Paribas“ devynių 
milijardų dolerių bauda, kurią prancūzai sumokėjo JAV finansų ministerijai. 
Prancūzijos vyriausybė ne tik neapgynė, bet net ir negynė savo šalies banko. 

Dar 2001 metais, kai JAV užpuolė Afganistaną, Prancūzijos vyriausybė smerkė 
Amerikos agresiją ir kitus ragino nepadėti jankiams kariauti prieš afganus. Bet 
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po to, kai JAV prieš Prancūziją pradėjo naudoti naująjį 21-jo amžiaus finansinį 
ginklą (bankas Paribas), tai Prancūzijos vyriausybė visose JAV agresijose pradėjo 
būti JAV sąjungininke. 

Pavyzdžiui, gavę JAV įsakymą prancūzai pirmieji pradėjo bombarduoti Libiją. 

Trečias pavyzdys. Nors SWIFT yra privati, Belgijoje registruota kooperatinė 
bendrovė, o bendrovės centrinė būstinė irgi yra joje, tačiau Belgijos vyriausybė 
savo šalies bendrovės negynė nuo JAV prievartos ir leido jankiams ją užgrobti. 

Pavyzdžių užteks. Pakankamai gerai iš jų matyti, kad JAV vyriausybė ES 
valstybių bankus ir kompanijas revizuoja ir priverčia daryti tą, ko reikia Amerikai 
nekreipdama jokio dėmesio į ES valstybių vyriausybes lyg jų nė nebūtų. 

Lygiai taip pat atsitiko šių metų rugsėjo mėnesį per NATO šalių vadovų 
susitikimą. Tada JAV prezidentas iš europiečių pareikalavo įvesti sankcijas prieš 
Rusiją, ir visi, nors ir nenorom, bet sankcijas įvedė. 

Reikia dar priminti, kad visų NATO šalių teritorijose stovi okupacinė JAV 
kariuomenė. Argi dar nesimato, kad ES yra Amerikos kolonija? Tik kolonijoje 
siuzerenas gali vykdyti tokias revizijas, kokias JAV atliko su Vokietijos bankais. 

Kolonijose metropolija visais laikais revizijas vykdė neatsiklausdama vietinės 
valdžios ir net jai nepranešdama arba baudė tą, ką manė esant reikalinga. Kaip 
tik taip JAV dabar elgiasi Europos Sąjungoje. Todėl, kad Europos Sąjunga yra 
JAV kolonija.

Trečia. Laisvoji rinka, rinkos ekonomika, ekonomikos mokslas. Argi dar 
nesimato, kad laisvosios rinkos ir rinkos ekonomikos seniausiai nėra. Klausimas 
tik tame - ar ji kada nors buvo. Viskas yra griežčiausiai valdoma. JAV finansų 
ministerija (FM) panorėjusi gali nutraukti bet kokį sandorį, neleisdama už prekes 
ar paslaugas sumokėti pinigus, nes kontroliuoja kiekvieno dolerio judėjimą, o visi 
tarptautiniai atsiskaitymai vykdomi doleriais. 

Taip pat JAV FM gali nutraukti finansavimą bet kuriai pasaulio kompanijai, bet 
kuriai pramonės šakai bet kurioje pasaulio šalyje ir konfiskuoti bet kurio pasaulio 
gyventojo bankines sąskaitas. Tai kur jūs matote laisvąją rinką? ar rinkos 
ekonomiką?  Jų nėra. Anksčiau straipsnyje „Valstybės skola“ rašiau, kad 
šiuolaikiniai bankai yra visiškai ne finansų įstaigos, o grynų gryniausios verslo 
valdymo įmonės. „Die Zeit“ straipsnis yra puikiausia to iliustracija. Todėl jį ir 
išverčiau. 

Tačiau deja Lietuvoje ne tik seimo nariai, vyriausybių vadovai ir ministrai, 
prezidentai, bet ir universitetų ekonomikos profesoriai ir daktarai, nuolatos tik ir 
kalba: rinkos ekonomika, rinkos ekonomika, rinkos ekonomika..., laisvoji rinka, 
laisvoji rinka, laisvoji rinka..., t.y. kalba apie tokius dalykus, kurių nė su žiburiu 
niekur nerasi. 
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Patys įtikėję ir kitus verčia tikėti neegzistuojančiais dalykais. O kadangi visi tiki 
tokiomis nesąmonėmis, tai priiminėja įstatymus, pagal kuriuos Lietuvos 
vyriausybė neturi teisės reguliuoti mūsų šalyje nei rinkos (t.y. prekybos), nei 
pramonės, nes, anot laisvosios rinkos ir rinkos ekonomikos teorijų, viską 
sureguliuoja pati rinka. 

Mūsų valdžia jau seniai laisvanoriškai atsisakė ką nors reguliuoti, todėl viską 
mūsų šalyje reguliuoja užsieniečių bankai, o juos visus reguliuoja JAV FM. Kodėl 
mūsų universitetų ekonomikos daktarai ir profesoriai tiki rinkos ekonomikos ir 
laisvosios rinkos pasakomis? Todėl, kad Vakarų gudruoliai sugalvojo tokį 
ekonomikos „mokslą“, o mūsiškiai tą mokslą išmokę ir daro taip, kaip parašiau. 

Mokslą parašiau kabutėse todėl, kad tai joks ne mokslas ir netgi ne propaganda, 
o daug blogiau – tai melas ir apgaulė; ir ničnieko daugiau. Pasaulyje vyksta 
žūtbūtinė kova, bet kovojama ne patrankomis ar raketomis. Pagrindinė kova 
vyksta gamyboje. Kas jos nesugebės susikurti, tas bus sunaikintas. 

Bet kuriame kare naudojamos visos įmanomos priemonės. Tarp jų ir klasta ir 
apgaulė. Juk mūšyje apgauti priešą ir jo pagrindinį smūgį nukreipti į klaidingą 
taikinį yra didelė dorybė. 

Taip daro visos pasaulio kariuomenės. Kadangi dabar vyksta ekonominis karas, 
tai savaime suprantama, kad klasta ir apgaulė naudojama ir šiame kare. JAV 
vyriausybė į visą pasaulį žiūri kaip į priešą – tą akivaizdžiai liudija tualetinio 
popieriaus ritinėlis su Putino paveiksliukais ir FGD viršininko D.Glaserio požiūris į 
pasaulį (skaityk straipsnį „Pono Glaserio superginklas“). 

Toji klasta ir apgaulė yra Vakarų sukurtas „ekonomikos mokslas“. Kiekvienas jo 
išmokęs ir jį naudodamas savo rankomis naikina savo šalį. Vakarų elitinėse 
mokyklose ekonomikos mokslas dėstomas ne pagal Adamą Smitą, o pagal 
Fridrichą Listą. Pvz., į elitinę Anglijos Itono gimnaziją ir koledžą priimami vien tik 
Anglijos aukštuomenės vaikai. Jie ten mokosi visai kitų dalykų, nei paprastuose 
universitetuose. Todėl aukštuomenės atstovai baigę elitines mokyklas ir valdo 
Angliją visą laiką nenutrūkstamai, nežiūrint į jokius rinkimus. Tiek trumpai apie 
ekonomikos mokslą. 

Ketvirta. Rusai puola. Jelcino valdymo laikotarpiu Rusija pradėjo kurti rinkos 
ekonomiką ir laisvąją rinką, t.y. rusai patikėjo Vakarų „ekonomikos mokslu“ – 
pasaka. Ir ką matome? Ogi žlugo ištisos pramonės šakos. Pvz., rusai jau 
negamina keleivinių lėktuvų, karinius laivus rusams jau gamina prancūzai 
(pagarsėjęs Mistralis)... ištisi pramoniniai miestai tapo bedarbių miestais. 

Putinas pradėjo atkurti pramonę ir JAV FM prieš jį pradėjo naudoti finansinį 
ginklą. Teisingai vokiečiai rašo – kadangi JAV prieš visą pasaulį naudoja finansinį 
ginklą, tai neišvengiamai prišaukia priešiškas jėgas. 
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Tos priešiškos jėgos yra BRIKS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika). Tai 
jų vadovai šiemet Fortalezoje tarėsi ir sutarė. BRIKS jau įkūrė banką - 
Tarptautinio Valiutos Fondo ir Pasaulio Banko analogą. Jo būstinė yra Šanchajuje. 

Per tą banką BRIKS šalys jau pradeda tarpusavio prekyboje atsiskaitinėti 
tiesiogiai (ne per Niujorką) ir svarbiausia be dolerių. Šių metų spalio 17 Kinija ir 
Rusija jau susitarė bet kuriuo metu rublius keisti į juanius. Vadinasi jau faktiškai 
tarpusavio prekyboje galima naudoti tik rublius ir juanius ir atsiskaitinėti 
tiesiogiai. 

Doleris lieka be darbo. BRIKS planuoja ir jau pradeda tarpusavyje prekiauti be 
dolerių, o atsiskaitymus turi reguliuoti minėtas jų bankas esantis Šanchajuje. 
Bendras BRIKS gyventojų skaičius yra - maždaug pusė pasaulio gyventojų. 

Visa Lotynų Amerika ir didelė Azijos dalis laukia kada BRIKS atsiskaitymų 
sistema pradės veikti pilnu pajėgumu. Tada jie visi urmu pereis iš SWIFT‘o į 
BRIKS‘ą. 

SWIFT‘as jau pusiau lavonas, jau viena koja grabe, nes jis išdavė visus savo 
klientus ir tarnauja ne jiems, o Amerikai. Kai(jei) BRIKS ryšių ir atsiskaitymų 
sistema pradės veikti pilnu pajėgumu, doleris virs makulatūra. Tai nepaprastai 
rimtas dalykas. 

Bus sulaužytas ne tik dolerio monopolis, bet ir sunaikintas JAV finansinis ginklas. 
Ką daryti Amerikai? Amerika žūt būt stengiasi neleisti BRIKS‘ui įvykdyti savo 
sumanymo. O tą jie gali padaryti tik sukėlę didelį karą. 

Todėl ir puola – Libija, Sirija, Ukraina ir visos kitos spalvotos revoliucijos. O 
Amerikos propaganda nuolat rėkia rusai puola, rusai puola..., mūsų politikai 
atkartoja ir dar didesnę isteriją kelia nei amerikiečiai. 

Bet tiesą sakant rusams BRIKS‘o plano vykdymui karo nereikia. Atvirkščiai, 
jiems karas tik kenkia vykdant šį sumanymą. Be karo doleris bus sunaikintas, o 
jei kils karas doleris išsigelbės.

Bet rusai iš tiesų puola. Tik jų puolimas yra kitoje plotmėje. Rusai ir BRIKS‘as 
perprato finansinio karo gudrybes ir smogia kaip tik į JAV finansus ir per dolerio 
monopoliją.

Dabar pacituosiu dar du kitus šaltinius:

Šių metų rugpjūčio 4  www.inosmi.ru/world/20140803/222125531.html     rašė:

Tačiau už bendros BRIKS šalių rezoliucijos priėmimą daug svarbiau yra tai, kad 
jie įkūrė naują vystymosi banką, kuris stipriai padės Putinui jo kovoje su Vakarų 
sankcijomis. Prieš porą metų pradėtas naujos finansinės struktūros kūrimas 
sėkmingai užbaigtas Šiaurės Rytų Brazilijos mieste Fortalezoje vykusiame 
susitikime. 

http://www.inosmi.ru/world/20140803/222125531.html
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Naujoji finansinė struktūra gali padaryti galą Vakarų finansų pasauliniam 
viešpatavimui. Naujojo banko su 100 milijardų dolerių kapitalu sukūrimas meta 
iššūkį šiuolaikinei pasaulinei finansų sistemai įkurtai 1944 metais Breton-Vudso 
konferencijoje. Būtent toje konferencijoje prieš 70 metų buvo įsteigti 
„Tarptautinis Valiutos Fondas“ ir Tarptautinis Rekonstrukcijos ir Vystymosi 
Bankas“. TVF paskirtis buvo palaikyti viso pasaulio finansų stabilumą jei kurioje 
nors šalyje kiltų prekybos disbalansas. Tačiau iš tikrųjų jis tapo Vakarų finansinio  
diktato įrankiu ir ėmė tenkinti vien tik JAV ir jų sąjungininkų interesus. Antrasis 
bankas buvo sukurtas tam, kad teiktų lengvatinius kreditus besivystančioms 
šalims ir ypatingai kuriant jų infrastruktūrą. Bet iš tikrųjų ir ši finansų įstaiga 
kreditavo ir kredituoja tik tuos projektus, kurie stiprina stambiųjų Vakarų 
kompanijų padėtį pasaulyje.

Nežiūrint to, kad dauguma besivystančių šalių visą laiką kritikuoja veikiančią 
pasaulinę finansų sistemą, bet vis tiek pastarosios nustatomoms taisyklėms 
paklūsta, nes sukurti kitą analogišką juos tenkinančią sistemą joms trūksta 
išteklių.

Dabar įsteigus naują Vystymosi Banką su 50 milijardų dolerių įstatiniu kapitalu 
atsirado viltis, kad prie jo prisijungus kitoms besivystančioms šalims ateityje 
mes tapsime neteisingos Vakarų prieš 70 metų sukurtos finansų sistemos 
žlugimo liudininkais.

Šių metų rugpjūčio 5 d. www.inosmi.ru/world/20140805/222150726.html      rašė:

Fortalezoje buvo priimti du svarbūs nutarimai metantys iššūkį per Antrąjį 
Pasaulinį karą vakariečių įkurtai pasaulinei ekonominei tvarkai. BRIKS‘o vadovai 
pasirašė sutartį, kuria įkuriamas naujas Rezervų Fondas (Contingent Reserve 
Arrangement) TVF analogas. Pradinis CRA kapitalas yra 100 milijardų dolerių. Jis  
bus naudojamas nacionalinėms valiutoms stabilizuoti tuo atveju, jei Vakarai 
prieš kurią nors iš jų pradės vykdyti spekuliatyvinį puolimą. Kadangi Kinija turi 
didžiausią užsienio valiutos rezervą, tai jos dalis yra 41 milijardas, Brazilija, 
Indija ir Rusija – po 18 milijardų, PAR – 5 milijardai. Šiuo metu ir artimiausioje 
ateityje Kinijai tokios pagalbos nereikia, bet kitoms sandorio šalims atsiradus 
reikalui nereikės belsti į TVF duris – jos galės pasinaudoti BRIKS pagalba.

Be Rezervų Fondo, kuris yra TVF analogas, BRIKS‘as Fortalezoje įkūrė „Naują 
Vystymosi Banką“ (New Development Bank) su 50 milijardų dolerių įstatiniu 
kapitalu. Po kurio laiko sumą nutarta padidinti iki 100 milijardų. Skirtingai nuo 
Rezervų Fondo į NDB indėlį gali įdėti bet kuri besivystanti valstybė. Bankas 
skirtas finansuoti ilgalaikius ekonominius projektus besivystančiose šalyse. Tarp 
jų ir visokius infrastruktūros projektus.

Šios dvi finansų įstaigos artimiausioje ateityje gali tapti TVF ir Pasaulio Banko 
konkurentėmis.

http://www.inosmi.ru/world/20140805/222150726.html
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Citatos kursyvu.

Taigi Fortalezoje buvo įsteigti "Tarptautinio Valiutos Fondo" analogas "Contingent 
Reserve Arrangement" (CRA) ir "Pasaulio Banko" analogas "New Development 
Bank" (NDB). Ir abudu jau veikia Šanchajuje.

Savaime suprantama, kad SWIFT ir BRIKS nėra tas pats, bet BRIKS'as įsteigęs 
CRA ir NDB dabar kuria tarpbankinių telekomunikacijų sistemą, nepriklausomą 
nuo JAV FM. Ar tai sistemai suteiks kokį vardą ir ji bus atskira bendrovė pagal 
analogą su SWIFT'u, ar ji bus CRA ar NDB padalinys dar nežinoma. Bet spalio 17 
dieną pasirašyta sutartis bet kuriuo metu nekliudomai keisti rublius į juanius ir 
atvirkščiai, ir tas keitimas bus vykdomas nepriklausomai nuo JAV; ar per CRA, ar 
NDB ar dar per kokią kitą įstaigą nesakoma, bet bus dirbama betarpiškai.

Faktas, kad nuo Fortalezos prasidėjo intensyvus naujos tarptautinės finansinių 
atsiskaitymų sistemos kūrimas. O tai yra super-grandiozinis puolimas. Jį 
galima sulyginti nebent tik su Antruoju Pasauliniu karu per kurį buvo įsteigti TVF 
ir Pasaulio Bankas. Ir tai daroma be jokio karo!!! Paskaitykite abu nurodytus 
„inosmi“ straipsnius — beveik visa Lotynų Amerika pasiryžusi pereiti į BRIKS'o 
kuriamą sistemą, o taip pat ir dalis Azijos (pvz., Iranas, Mongolija, Š.Korėja, 
Birma; gal yra ir daugiau, bet apie juos kol kas neskaičiau).

◊◊◊

Lyrinis nukrypimas. Vilkas sveria 30-65 kilogramus, elnias ~ 300. Elnias yra 
5-10 kartų stambesnis už vilką ir turi ragus. Atrodo, kad elnias turėtų lengvai 
sudoroti vilką, bet yra atvirkščiai. Elnių banda nuo vilko bėga, o vilkas pasivijęs 
elnią papjauna ir suėda. Matome - pergalės laidas yra puolimas, o ne akla 
gynyba. Žmonių pasaulyje lygiai tas pats.

◊◊◊

Taigi rusai po TSRS žlugimo 23 metus vien tik gynėsi ir nuolatos pralaimėdavo 
vieną mūšį po kito ir jau atrodė, kad tuoj jiems bus galas. Bet dabar rusai perėjo 
į puolimą. Ir gali būti, kad jie nugalės.

O kokia Lietuvos padėtis? Iki 1990-jų metų Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
kolonija. 1990 m. kovo 11 paskelbta nepriklausomybė, bet deja Lietuva netapo 
nepriklausoma valstybė. Buvę komunistai labai staigiai persikrikštijo į liberalus ir 
liko valdžioje. 

Jie, įpratę būti kitų valdomi nuo pat pradžių, ėmė pataikauti Vakarų kapitalui. Ko 
pasekmėje mūsų šalį įkišo į NATO ir ES‘ą. Lietuvos finansų valdymą mūsų 
politikieriai Vakarų bankams atidavė per 1995-ų metų bankų krizę. Nuo to laiko 
Lietuvos finansų sistemą valdo užsienio bankai. 

Šiuolaikiniai bankai yra visiškai ne finansų įstaigos, bet visų pirma verslo 
valdymo įmonės ir šalies politikos formavimo įstaigos. Apie tai dabar plačiau 
nerašysiu, nes šitą dalyką smulkiai aprašiau „Valstybės skoloje“. 
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Faktas, kad mūsų šalies valdymą ir mūsų ūkio valdymą mūsų politikieriai, 
patikėję Vakarų pasakomis apie laisvąją rinką ir rinkos ekonomika, atidavė 
Vakarų bankams. Sovietiniais laikais buvome Maskvos kolonija, bet turėjome 
šiokių tokių teisių ūkio reguliavimo ir kūrimo srityje. 

Todėl komunistinė Lietuvos marionetinė vyriausybė naudodamasi šiomis 
ribotomis teisėmis Lietuvoje sukūrė ūkinę-materialinę gerovę aukštesnio lygio 
negu pačioje Maskvos  metropolijoje. Dabar viską Lietuvoje valdo ES‘as per savo 
bankų filialus esančius mūsų šalyje, o pats ES‘as yra Amerikos kolonija ir 
vasalas. Dabar esame JAV kolonijos - ES‘o kolonija. Taigi 1990-siais nepakilome 
savarankiškumo link, bet vienu laipteliu nusileidome. 

Bet taip ir turėjo įvykti. 1988 metų birželio mėnesį vos tik susikūrus sąjūdžio 
iniciatyvinei grupei ant Tauro kalno profsąjungų kultūros rūmuose įvyko pirmasis 
iniciatyvinės grupės susitikimas su visuomene. Susitikime dalyvavo keli Estijos 
nacionalinio fronto atstovai, o Latvijoje tuo metu dar nieko nevyko. Tai latvių 
nebuvo. 

Per susitikimą kalbėję tiek estai, tiek Lietuvos sąjūdžio atstovai, tarp jų ir 
K.Prunskienė, vieningai kalbėjo: „Išstosime iš TSRS ir įstosime į NATO ir Europos 
Ekonominę Bendriją“ (ES‘o pirmtaką). 

Aš paklausiau kaip jie tą padarys, juk nėra jokių garantijų, kad pavyks 
išsivaduoti iš rusų? K.Prunskienė atsakė, kad tikrai taip bus ir labai greitai, nes 
jau viskas nuspręsta. Tik nepasakė kas ir kur nusprendė. Bet dabar žiūrint 
atgalios aiškiausiai matyti, kad sąjūdžio pradininkai buvo vakariečių nupirkti ir 
jau tada buvo vakariečių marionetės. Todėl ir įvyko taip, kaip dabar yra.

Dar apie euro įvedimą. Kartoju pavyzdį, kaip vokiečiai moka meksikiečiams už 
prekes ar paslaugas — „Die Zeit“ rašo: „Jei Vokietijos bendrovė nori pervesti pinigus į 
Meksiką, tai suma eurais pirmiausia pakeičiama į dolerius ir tik tada konvertuojama į 

Meksikos pesus.“ 

Mokėjimo schema tokia — eurai pervedami į dolerius; doleriai persiunčiami į 
Niujorką; ten pereina JAV FM FGD filtrą; persiunčiami į Meksiką ir joje pervedami 
į pesus, kurie patenka į gavėjo sąskaitą. Jei koks nors bankas šią schemą 
pažeidžia, tai jį likviduoja Glaserio vadovaujamas FGD. 

Kai su euru taip elgiamasi, tai euras nėra joks pinigas, o viso labo tik tas pats 
doleris tik perdažytas kita spalva — tiksliau sakant optinė apgaulė, kad 
europiečiai turi savo pinigą. Mūsų vyriausybė giriasi — „įsivesime eurą, tai va 
tada labai gerai gyvensime“. 

O iš tikrųjų visas gerumas tame, kad JAV FM FGD galės lengviau kontroliuoti 
kiekvieno Lietuvos žmogaus ar įmonės banko sąskaitas. Tiksliau sakant 
bus įvykdyta centralizacija, kuri savo ruožtu visada didina kontrolę to dalyko, 
kuris centralizuojamas. 
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Didžiausia bėda mūsų šalyje yra ne kažkokia pikta kažkokių užsieniečių valia ir 
veikimas, bet išdavikai ir vagys sėdintys vyriausybėje, seime, prezidentūroje. 
Pagrindinis tėvynės mylėtojų uždavinys yra pašalinti iš valdžios 
išdavikus ir vagis. Nes kitaip padėtis tik blogės ir blogės. Jaunimas išvažiuos, 
seniai išmirs, liks tuščia vieta.

Bet kuri organizacija ar žmonių grupė norinti ką nors šalyje pakeisti 
privalo ryžtingai pulti valdžios luomą ir jo užtūptas valdžios įstaigas. 

Pavyzdžiui, reikalavimai neleisti homoseksualistams vykdyti savo gyvenimo būdo 
propagandos, neleisti įteisinti homoseksualų santuokų, neleisti homoseksualams 
lįsti į švietimo įstaigas ir visokie kiti panašūs mitingavimai ir reikalavimai tėra 
akla gynyba. 

Todėl pralaimėjimas neišvengiamas; tik laiko klausimas kada bus pralaimėta. 
Pavyzdžiui, Paryžiuje prieš homoseksualų santuokas mitingavo milijonai žmonių, 
bet parlamentas vis tiek balsavo UŽ. 

O mitinguotojų skaičius Paryžiuje šimtą kartų buvo pakankamas, kad jie 
užsinorėję galėjo priversti parlamentarus, ministrus ir prezidentą su visais jų 
klapčiukais įvykdyti jų reikalavimus jėga ir reikalas būtų išspręstas. Bet 
mitinguotojai ryžtingai veikti nesugebėjo, todėl į juos pastarieji net dėmesio 
nekreipė, bet darė tą, ką buvo sumanę. Ir padarė. 

Todėl vienintelė pergalės galimybė yra puolimas.

Pranas Valickas    2014 spalio 26


