Добро познати тајни управљачи

У тами трезора

КРАТКА ИСТОРИЈА ОСАМОСТАЉИВАЊА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ МОНЕТАРИСТИЧКИХ
ЦЕНТАРА МОЋИ (2): КО ДОИСТА УПРАВЉА?

Добро познати тајни управљачи

На Банхофплацу бр. 2, у Базелу, седишту Банке за међународно одлучивање, много
пре него што је свет ишта сазнао о томе, одлучено је да се направи оно што ће 1944. у
Бретон Вудсу бити усвојено као међународни финансијски систем, да долар буде
средство међународне размене, да Никсон 1971. прогласи неконвертибилност долара...
Тамо је, много пре него што је светско јавно мнење сазнало ишта о томе, одлучено о
перестројци, Мастрихтском споразуму, евру, рату у Ираку, рату на Балкану, рату у
Авганистану, а вероватно и о атентатима, облакодерима, пуцањима брана и многим
другим „неочекиваним” стварима

Пише: Марио Консоли
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Има оних који тврде да тај финансијски систем, у његовој сложеној мрежи интереса и
аутоматских механизама, управља сам собом и функционише као огромна машина тако
добро покренута да јој нису више потребни ни пројектанти ни машиновође. Дакле, по
њима, нема никога ко управља. Све се дешава тако, природно, неизбежно, као у
неком Едену осветљеном сјајем бога новца. Али, то је анализа која воња на
подлост. Када би се ствари доиста одвијале на аутоматски начин, када нико не би
одлучивао и управљао, не би имало смисла тражити одговорне. Никоме се не би могла
приписати кривица за економске кризе, за монетарне крахове, за искоришћавање
ресурса и рада, као и за глад у свету. Наравно, реч је о објашњењу које је
прекомерно комотно и тешко прихватљиво.

Зато је потребно да се истражује и изблиза осматра свет централних банака, да се
настоји да се виде тренутак и место где се сусрећу и одлучују. Да, јер они заиста
одлучују! А ефекти тих одлука су свима видљиви.

Ако тражите информације, сазнаћете да у Базелу, на адреси Банхофплац бр. 2, има
седиште Банка за међународно одлучивање (BIS - Bank for International
Settlements), основана 1930, где се састају, свакога месеца руководиоци свих
централних банака на свету. Наиме, власници Банке за међународно одлучивање су
све централне банке света, али са различитим међусобним пропорцијама. Америчке
Федералне резерве имају 25 одсто, Енглеска банка 15 одсто, а осталих 60 одсто је
подељено, у минималним квотама, свима осталима. Тих 60 одсто је толико исцепкано
да је немогућа било каква значајнија концентрација.

ГУВЕРНЕРИ ПО МЕРИ ГАЗДА

Америчка Банка федералних резерви са својих 25 одсто власништва, и са сталном
сервилном подршком Енглеске банке, лако ведри и облачи. У оквиру Банке за
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међународно одлучивање, централне банке најиндустријализованијих земаља света –
САД, Јапана, Немачке, Француске, Велике Британије, Италије, Канаде, Холандије,
Белгије, Шведске и Швајцарске – створиле су посебне одборе за међународни надзор:
Одбор из Базела за банкарски надзор (CBVB), Одбор за системе плаћања и
одлучивање (CSPR) и Одбор за глобални финансијски систем (CSFG).

Именовања гувернера централних банака разних земаља у свету, пре него што дође
на ратификацију код одговарајућих влада, тамо где то још важи, мора да одобри BIS.
Ако у Базелу нису сагласни, све почиње испочетка, процењују се друге кандидатуре,
милије господи са Банхофплаца, све док се не одреди човек који је подобан да
управља, на националном нивоу, одлукама које су донете тамо горе, на Олимпу
моћника, неких Моргана, Рокфелера, Варбурга, Ротшилда.

Наравно, пошто упркос томе што су власници Федералних резерви тајни, а тајни су и
њихови састанци, зна се засигурно да су међу њима и ови људи и да њихови улози
имају велику тежину. То су имена која се јављају већ вековима у историји новца и, пре
свега, у успону који је међународна финансијска моћ учинила на штету политичке
моћи.

Дакле, онај ко управља светом новца, односно светом економије, укратко светом,
заиста постоји.

На тим месечним састанцима расправља се о свим питањима у свим земљама, одлучује
се о есконтним стопама, корисницима позајмица из Светске банке и Међународног
монетарног фонда, које владе треба помоћи, растеретити, финансирати, које
монете морају да ојачају, а које да девалвирају, који револуционарни покрети треба
да се наоружају и које реформе треба да се спонзоришу. То је тако зато што онај ко
има моћ да одлучује о монетарној политици може, на пресудан начин, да утиче на све.

Наравно, у предивним салонима BIS-а много је дискутовано и све одлучено, пре него
што су 1944. потписани споразуми из Бретон Вудса (којима је утврђено, између осталог,
да долар мора да се узме као валута међународне размене). Наравно, у канцеларијама
Банхофплаца бр. 2, много се дискутовало и одлучено је, пре него што је
председник САД Ричард Никсон, августа 1971, објавио свету неконвертибилност
долара, невезаност за златну подлогу (до тада је за сваких 35 долара морало да
буде покривено, као гаранција, унцом злата). Наравно, у Базелу се много
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дискутовало и одлучено је пре него што је светско јавно мнење сазнало за
перестројку, за Мастрихтски споразум, за евро, за рат у Ираку, за рат на Балкану, за
рат у Авганистану. Вероватно је разговарано и о атентатима, облакодерима и многим
другим стварима.

А при том, нико од те господе која се састају, разговарају и одлучују у
Банхофплацу бр. 2 у Базелу, апсолутно нико, није никада кандидован ни на једној
партијској листи, никада га није бирао ниједан бирач иједног народа на свету.

„NO GLOBAL” У СЛУЖБИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Дакле, да ли је то демократија?

Контролори без контроле.

Марк Алонсо Хана, саветник председника САД Вилијама Мек Кинлија и митска фигура
организовања изборних кампања, кога је помињао и Буш јуниор, рекао је 1964: „За
победу су потребне две ствари. Прва је да имате много новца... друге се не сећам.”

Зато успон господара новца није започео у политичком простору или у
репрезентативним институцијама појединих нација. Десио се тамо где се прави новац,
унутар централних банака, уз чију активност иде безброј међународних институција,
установа, кредитних и пословних банака којима централне банке управљају и које
строго контролишу. То је тако велика и структуирана мрежа да омогућава прогресивно
планетарно условљавање свих активности. Трилатерална комисија, Савет за спољне
односе, Билдерберг група, Париски клуб, Међународни монетарни фонд, Светска
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банка, Светска трговинска организација, Међународна привредна комора,
Међународни финансијски институт, Форум у Давосу, па затим Комитет на Балију –
за банкарски супернадзор (IOSSO - Intenational Organisation of Securities
Commisions), за супернадзор берзи и тржишта капитала (ISMA - International
Association of Insurance Supervisors), IAIS (International Securities Market
Association) за надзор над осигуравајућим друштвима, ISO (International Standard
Organisation) која има задужење да дефинише индустријске стандарде, тек да
наведемо неке најважније.

На политичко и економско условљавање појединих нација, преко монетарне контроле,
придодаје се и моћ утицаја на међународне односе. Мало је важно што се читаве
нације сламају и доводе, кроз шпекулативну игру, до глади – то је случај са
латиноамеричким земљама – док друге нације стичу незаслужену предност. Ево једног
од многих примера: 30 одсто укупног износа позајмица које је дао Међународни
монетарни фонд сада повлачи Турска – повлашћена због свог геостратешког положаја
на Блиском Истоку – чиме се обезбеђује да САД и Израел не изгубе јаког савезника.

Осим тога, остварују се, преко финансијских токова, све оне иницијативе које се
сматрају функционалним по мондијалистичком плану, а бивају тешко условљаване –
често до мере да се упропасте – оне иницијативе које би, на први поглед, могле да
имају супротни предзнак. Посебно речит пример је антиглобалистички покрет („No
global”). Маурицио Блонде нас информише, у својој књизи „No global”, насупрот ономе
што је као јавно мишљење често навођено: „International Global Forum” навелико
финансира „Foundation for the Deep Eclogy”, „think-tank” са седиштем у Сан
Франциску, која је наследник богатства Дагласа Томпкинса, власника „Esprit
Clothing Company”, познате мултинационалне компаније за конфекцију. Поменута
„Фондација за дубоку екологију” пријавила је, у 2000. години, активу од 150 милиона
долара, па захваљујући тим фондовима она „функционише као финансијска
организација која даје почетни капитал за лансирање антиглобал група на целој
планети”.

И даље: међу „финансијерима „No global” организација истиче се име Теодора (Тедија)
Голдсмита. Теди је млађи брат покојног сер Џејмса Голдсмита, „светског
шпекуланта сировинама, једног од дванаест најбогатијих људи на свету,
Ротшилдовог рођака”.
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АМЕРИЧКА „УЈЕДИЊЕНА ЕВРОПА”

Идући даље у своме трагању, Блонде износи на светло дана односе који повезују
свет антиглобалистичког покрета („No global”-а) са једним другим славним милијардером
и глобалистом, Џорџом Сорошем:

„Мађарски Јеврејин, натурализовани Американац, Сорош је постао неизмерно богат и
познат по својим међународним шпекулацијама са лиром, деведесетих година, што је
врста операција могућих на глобалном тржишту. Сорош финансира још једну
,културну’ фондацију, Lindesmith Center-Drug Policy Foundation, која користи
огромна средства да би лобирала у корист политике потпуне либерализације дроге и
легализације еутаназије, наравно на светском нивоу.”

Дакле, ма где да се прочепрка, појави се новац, огромне количине новца, преко којих
позната господа усмеравају, одлучују, контролишу.

Што се тиче Европе, неки су наведени да верују да је евро спонтани резултат ка коме
су тежиле државе старог континента, у оквиру своје воље за уједињењем. Али,
уколико се пажљиво размотри, открива се да нити које су покренуле ту операцију
долазе из далека и увек воде ка познатим именима. Професор Џошуа Пол, доцент
на Џорџтаун универзитету, објавио је, у јесен 2000. године, низ докумената
Билдерберг групе који су све до тада били тајни. Документовао је, заправо, како је
тај центар моћи већ педесет година радио на томе да Европа добије јединствену
валуту. Још 1948. године, Фордова и Рокфелерова фондација основале су Амерички
комитет за уједињену Европу. Циљ: условити монетарни, економски и политички развој
европског континента у складу са прекоокеанским интересима. Један меморандум
европске секције америчког Државног департмана, од 11. јуна 1965, даје прецизне
сугестије потпредседнику Европске економске заједнице, Роберту Маржолину, како
да се дође до увођења јединствене европске валуте, али не као конкурента долару,
већ као згодног средства за контролу економија појединих европских земаља.
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САМОЗВАНЕ И САМОИЗАБРАНЕ ЕЛИТЕ

Наиме, много је једноставније контролисати једну једину монетарну масу и једну
једину централну банку, него петнаест валута и петнаест емисионих банака са
још понеком преосталом везом са министрима привреде, владама и светом политике.
У члану 7 Статута Европског система централних банака и Централне европске
банке стоји: „Ни ЦЕБ, нити једна национална централна банка, нити члан
одговарајућих органа одлучивања не могу да подстичу или прихватају инструкције
институција или органа заједнице, влада држава чланица, нити било ког другог органа.”

Централне банке појединих европских земаља, пре Споразума из Мастрихта, имале су
независност од политике за коју се процењивало да се креће између 40 и 65 одсто.
Данас, после промена које је условио евро, тај проценат достигао је 90 одсто.

Дакле, политичка власт не може да изврши никакав утицај на ЦЕБ, али зато са
монетарних врхова стижу политичкој власти стална упутства, параметри којих се треба
држати, прецизне одреднице које обухватају целокупну привреду земаља.

Посебно је занимљиво како је Споразумом из Мастрихта настојано да ЦЕБ буде
дефинисана искључиво у погледу њене независности. У Споразуму се види посебно
место Централне европске банке у институционалној структури Европске уније. Члан
4, наиме, не наводи и њу међу институцијама Уније (Европски парламент, Савет,
Комисија, Суд правде и Врховна финансијска контрола). Али зато Споразум даје
Централној европској банци статус правног лица, а Статут јој признаје најшире
ингеренције за деловање у свакој земљи чланици. Дакле, у формално-правном
светлу, Централна европска банка није институција Уније – њени акти се не могу
приписати Унији. Централна европска банка је укључена у правни оквир који утврђује и
штити њену независност у остваривању монетарне политике.
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Дакле, ЦЕБ одређује, савршено аутономно – као да то нема политички и друштвени
значај – ниво званичних каматних стопа, односно коштање новца, односно
политику монетарне експанзије и рестрикције. И, као да све то није довољно, одлучује
и води, потпуно независно, све операције набавке и продаје евра у односу на
остале валуте на тржишту. А националне централне банке морају у свему да се
ускладе са директивама Централне европске банке – Управни одбор то пажљиво
надзире – иначе ће им она дати по прстима, а за то је потпуно овлашћена.

ЦЕБ, са њом и све националне централне банке, званично – то јасно пише, црно на
бело, у споразумима и правилницима – не могу да дају, ни из ког разлога, кредите
државама, или Европској заједници, или било ком другом јавном субјекту, па им је
забрањено и да купују државне обвезнице, како у моменту емисије, тако и после.

Не само то. Ако је понека централна банка могла, пре Мастрихта, као што смо већ
рекли, парцијално да поврати држави „сињорађо”, односно „господарину” – приход
добијен путем монетарне политике – у ЦЕБ постоји обавеза да ни цент не сме да изађе
из каса Европског система централних банака.

И даље, док су расправе у горњем и доњем дому парламента отворене за јавност, док
пресуде судова морају детаљно да се образложе и да се објаве, састанци Управног
одбора ЦЕБ су апсолутно тајни и тај Одбор одлучује, од случаја до случаја, да ли
да објави своје одлуке, да их објави делимично или да их уопште не објави.

Унутар ЦЕБ нису предвиђене санкције за недолично понашање. У правилницима
читамо да је довољан ризик да се изгубе кредибилитет и поверење да би се
гарантовала сигурност рада руководилаца. Тек у случају врло тешких грешака и јасно
нелегитимног понашања, може да интервенише Суд правде и да се позабави
случајем. <

(Октобар 2005)
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Добро познати тајни управљачи

(1) Спој силе и опсене

(3) Повратак народном новцу
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