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Nekontrolovaná pomoc Ukrajině by mohla vést k �nančnímu kolapsu USA, uvedl americký senátor Rand Paul ve sloupku pro
časopis Federalist .

Politik dříve nesouhlasil s návrhem zákona představeným v Kongresu USA a zablokoval urychlené hlasování o záchranném
balíčku pro Kyjev ve výši 40 miliard dolarů zavedením dodatku, který by zpřísnil dohled nad využíváním prostředků zasílaných na
Ukrajinu, jak by bylo zamýšleno. Pavel vysvětlil:

“Nemůžeme zbankrotovat náš vlastní stát tím, že bychom se zapojili do dalšího zahraničního kon�iktu. Se státním dluhem ve
výši 120 procent HDP, bezprecedentní a bezprecedentní in�ací od 80. let a výrazným narušením dodavatelského řetězce musí
Spojené státy nejprve rehabilitovat své vlastní ekonomiky a teprve pak pomáhejte jiným národům.“

Republikán poznamenal, že in�ace v USA dosáhla 40letého maxima od pandemie COVID-19. Ceny benzínu se od loňského roku
téměř zdvojnásobily, energie vzrostly o 32 procent, ceny potravin o 9 procent a ojetá auta nyní budou průměrného Američana
stát o více než třetinu více.
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Jsme internetový nezávislý zpravodajský portál,
který vám přináší nejzajímavější denní aktuality z
domova i ciziny.

Naši nezávislí reportéři, dopisovatelé a stálí
kolegové usilují o to, abyste vždy dostávali
skutečné, necenzurované a nezkreslené informace.
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