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Janinna 1. 8. 2022

Rusko zasadilo Západu „zlatou“ ránu. Knokaut. A ani
jsme si toho nevšimli

pokec24.cz/politika/rusko-zasadilo-zapadu-zlatou-ranu-knokaut-a-ani-jsme-si-toho-nevsimli

Doporučuji propojit dvě zprávy:

1. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov navštívil Afriku (Egypt, Ugandu,
Kongo, Etiopii).

2. Rusko navrhuje vytvořit nový mezinárodní standard pro trh drahých kovů – Moskevský
světový standard (Moscow World Standard, MWS), který se stane alternativou standardu
Londýnské asociace účastníků trhu s drahými kovy (London Bullion Market Association,
LBMA). Nová nezávislá mezinárodní infrastruktura je potřebná k „normalizaci fungování
průmyslu drahých kovů.“ Podle ministerstva financí Ruské federace je „kriticky nutné“ ji
vytvořit.

Navrhuje se, aby struktura byla založena na „specializované mezinárodní burze drahých
kovů se sídlem v Moskvě“ využívající „nový mezinárodní standard MWS“.

Navrhuje se také zřídit výbor pro stanovení cen. Aplikace standardu MWS bude
zahrnovat centrální banky a největší banky zemí EAEU (Euroasijská hospodářská unie)
zastoupené na trhu drahých kovů.

Podle ruského ministerstva je nutné „sázet na stanovení cen v národních měnách
klíčových členských zemí nebo na nové jednotky mezinárodních výpočtů, jako je
například nová jednotka výpočtů navržená prezidentem Ruska v rámci členských zemí
organizace BRICS.
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Ministerstvo financí RF chce členství v této organizaci zatraktivnit pro všechny zahraniční
účastníky trhu, zejména Čínu, Indii, Venezuelu, Peru a další země Jižní Ameriky a také
Afriku. Ministerstvo očekává, že takový krok rychle zlomí monopol LBMA a zajistí stabilní
rozvoj odvětví.

Rusko ve skutečnosti navrhuje vytvořit trh pro zlato a platinu, atd., který budou
REGULOVAT ZEMĚ, KTERÉ VLASTNÍ NALEZIŠTĚ těchto kovů. To je ve skutečnosti
světový PŘEVRAT.

A na základě tohoto trhu je plánováno silně prosazovat světový finanční systém
mezinárodních vzájemných vypořádání v národních měnách, nahrazovat a vylučovat
DOLARY i EURO s LIBRAMI.

A nyní několik vysvětlujících čísel o světovém trhu těžby zlata:

Celková těžba zlata za rok ve světě = 3534 tun (rok 2019)

Podíl na produkci USA a dalších k Rusku nepřátelských zemí = 22 %

Podíl produkce zemí EAEU, BRICS a aspirujících na vstup (Turecko, Írán, Egypt,
Argentina) = 35 %

Podíl produkce zemí Afriky = 22 %

To znamená, země BRICS, EAEU a Afrika, pokud se sjednotí, budou ovládat 57 %
světové produkce zlata.

Plus Peru a Venezuela, které jsou zmíněny výše a to je již 57 + 5 = 62%.

No a teď o návštěvě Lavrova v Africe:

DR Kongo = 21. místo na světě v těžbě zlata. Přičemž je to jedna z nejchudších zemí
Afriky.

Egypt = 37. místo na světě v těžbě zlata. I když s Egyptem je o čem mluvit i bez zlatého
faktoru: obilí, zbraně, jaderné elektrárny.

Uganda – 8. června 2022 svět obletěla zpráva o nálezu nových kolosálních ložisek zlata v
Ugandě s odhadovanými vytěžitelnými zásobami 320 tisíc tun. 

Etiopie – zásoby zlata se odhadují na 600 tun. Ročně se přitom vytěží jen 5 tun. Od roku
1990, kdy bylo objeveno asi 40 ložisek, z nichž většina nebyla nikdy rozvinuta, se v zemi
dlouhodobě neprovádí seriózní průzkum zlata.

Zhruba řečeno, Rusko ve spolupráci s řadou zemí hodlá vyhodit dolar, euro a libru ze
systému mezinárodních plateb za drahé a vzácné kovy (a nejen tam).

Ne všude, ale ve významné části světa – a tato část světa má lví podíl na nalezištích
těchto kovů.
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Nastává převrat.

Pro Pokec24 přeložila Janinna.

https://bit.ly/3zLBiLV
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