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O dolar americano oscila a beira da catastrofe.Pela primeira vez na
histria, a dvida do governo mais poderoso da Terra, que lidera a

maior economia do mundo, foi baixada pela Standard & Poors de um
Perfeito Triplo AAA para AA. A arrogncia poltica dos Republicanos
e Democratas sobre o teto da dvida, fez com que muitos americanos
e outras pessoas volta do mundo duvidassem da nossa liderana. E
muita gente acha que o acordo final no foi to longe quanto deveria
ter ido, na reduo dos gastos do governo.A dvida do governo dos

EUA agora igual ao Produto Interno Bruto (PIB).A crise financeira
de 2007-2009, parece ter sido o primeiro passo em direo a uma
depresso deflacionria, que poderia destruir as economias de trs
geraes de americanos. Estivemos tecnicamente a "e;recuperar"e;
desde maro de 2009, mas, apesar de todas as aes do governo e do
Fed para estimular a economia dos EUA, o desemprego continua

teimosamente acima de 9%. esta a previso, a no ser que a quantidade
macia de dinheiro injetada pelo governo, desencadeie uma onda de
hiperinflao.O dlar dos EUA atingiu recentemente novos mnimos face
ao iene japons e ao franco suo, apesar das massivas intervenes dos



bancos centrais dos dois pases.A China alienou 97% das suas
participaes de ttulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Isto

aconteceu em maro de 2011, muito antes da baixa de notao atual.A
China ainda detm muitos bilhes de dlares de ttulos do Tesouro de

longo prazo dos EU e est claramente preocupada com o futuro. Esto
a montar um grande espetculo de apoio economia Europeia, para que
assim tenham uma alternativa ao dlar norte-americano. O que se est a
passar connosco, para que o maior pas comunista na Terra tenha que
nos dar lies sobre a forma de gerir a nossa moeda?Se esses pases

comeassem a vender dlares norte americanos em vez de
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