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Liderii lumii recomandã de la Bucureºti

”Sancþiuni pentru statele
cu politicã fiscalã hazardatã”

”Europenii trebuie sã nu repete greºelile
trecutului, deoarece criza a apãrut din
cauza unor politici prost conduse.
Europa trebuie sã introducã sancþiuni pe
care sã le ºi aplice pentru acele state
care au o politicã fiscalã hazardatã”.
Acesta a fost diagnosticul pus de ºeful
grupului Bilderberg, vicontele Etienne
Davignon, la conferinþa ”Uniunea
Europeanã dupã criza datoriilor”, care a
avut loc la Banca Naþionalã a României,
în luna octombrie. Criza datoriilor suve rane s-aa extins din cauza problemelor
financiare ale Greciei, ale cãrei datorii
reprezintã circa 150% din PIB-uul þãrii, dar
ºi pentru cã statele UE nu au fost de
acord cu o supraveghere mai atentã din
partea insituþiilor europene, a mai susþi nut preºedintele influentului grup
Bilderberg, despre care se speculeazã cã
ar conduce lumea din umbrã. Vicontele
Davignon a reamintit cã „întregul proiect
european nu a fost creat din cauza vre murilor bune, ci pentru a rãspunde la
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provocãri neprevãzute. Uniunea mone tarã a apãrut pentru a rezolva pro blemele unui sistem monetar nefuncþio nal la acea vreme.” Ideea care a revenit
mereu în dezbateri a fost cã UE trebuie
sã întreprindã mãsurile necesare pentru
ca “povestea Greciei” sã ia sfârºit ºi sta tul sã rãmânã în zona euro, pentru cã
altfel existã riscul ca acest scenariu sã se
repete în cazul altei þãri.
ªi Richard Haass, oficialul Council on
Foreign Relations (CFR), un alt grup
despre care se spune cã stãpâneºte
lumea din umbrã, a declarat cã statele
trebuie sã se armonizeze cu noua nor malitate, care presupune o creºtere eco nomicã extrem de redusã ºi care va cere
redefinirea politicilor fiscale ºi a sis temelor de pensii ºi cele educaþionale.
Acesta a mai spus cã în prezent lumea
politicã reacþioneazã mai lent decât o fac
economiile ºi pieþele, iar reacþiile po puliste ale unora dintre politicieni nu ar
trebui sã surprindã pe nimeni dacã luãm

în calcul dificultãþile prin care trece
economia mondialã, inegalitãþile sociale
care în unele þãri s-aau extins pe fondul
crizei ºi rata ridicatã a ºomnajului.
„Singura cale a prosperitãþii ºi rãspunsul
pe care trebuie sã-ll dãm crizei este com petitivitatea ºi circulaþia capitalului
uman”, a susþinut Haass la conferinþa de
la BNR. Avertismentul liderului Bilderberg
a fost extrem de clar: “Modelul de inte grare europeanã este unic. Dacã nu va
funcþiona, semnalul va fi foarte negativ
pentru întreaga lume. Dacã nu vom
reuºi, vom lua celorlalþi elementul de
speranþã”, a spus Davignon, referindu-sse
la procesul de globalizare. Reamintim cã
grupul Bilderberg este o structurã infor malã care reuneºte în fiecare mulþi dintre
cei mai influenþi oameni din lume pentru
a discuta problemele internaþionale la zi,
în special în zona afacerilor externe ºi
economiei internaþionale.
Dan Marian

