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Mark Mobius, administratorul Fondului Proprietatea

“Criza din Europa e
inventată, ea nu există!”
Într-un moment în care lumea vorbeşte despre criză, recesiune
şi dispariţia monedei euro, Mark Mobius, prşedintele “Franklin
Templeton Emerging Markets”, administratorul Fondului
Proprietatea, susţine că în Europa nu putem vorbi de o criză în
adevăratul sens al cuvântului, iar starea de panică de pe piețele
financiare este una creată artificial.

“C

red că foarte multe din
argumentele pentru o criză
globală sunt inventate.
Este adevărat că ritmul de creştere
la nivelul Europei a încetinit, dar este
un lucru pe care l-am sesizat de mai
multă vreme. Sunt convins că există
mulţi investitori care ar vrea să vadă UE
destrămându-se; mă refer la cei care nuși doresc reforma și la cei care nu vor o
monedă euro puternică”, spune Mobius.
Ba mai mult, el a lăsat să se înțeleagă că,
practic, asistăm la un atac speculativ
asupra monedei europene și asupra
Uniunii Europene în ansamblul său, din
partea celor care au mizat pe deprecierea
monedei unice pe piețele valutare
internaționale. Din această categorie ar
face parte şi bănci importante și fonduri
de investiții din lume. Li s-ar alătura și
companii care au un interes în dispariţia
monedei euro și revenirea la monedele
naționale, din rațiuni comerciale. Potrivit
lui Mobius, moneda euro va rămâne, şi
ca rezultat al dezbaterilor care sunt acum
în UE şi al reformelor implementate,
Europa va deveni mai puternică. ”Este
foarte interesant cursul de schimb al
euro, care în raport cu dolarul și alte
monede nu a devenit mai slab. Asta arată
că oamenii încă au încredere în euro”, și-a
explicat prşedintele “Franklin Templeton”
viziunea. Mobius recomandă României
să facă eforturile necesare pentru a intra
în zona euro, tocmai pentru a beneficia
de potențialul extraordinar al acesteia, și
că este improbabil să intrăm din nou în
recesiune în acest an, în ciuda tensiunilor
politice și a secetei prelungite.
Sunt şi alte voci care susţin teorii
similare –până la un anumit punct cu
declaraţiile lui Mark Mobius -, afirmând
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că această criză globală a fost generată
artificial pentru a se crea un guvern
mondial. În cel mult 15 ani, UE va deveni
un megastat totalitar, Statele Unite ale
Europei.
Un documentar al producătorului
independent Phillip Day - “Adevărata faţă
a Uniunii Europene” – a surprins prin
întrebările sale provocatoare . Pelicula
tratează istoria şi obiectivele UE, dar şi
implicaţiile îngrijoratoare ale guvernului
mondial pentru fiecare cetăţean britanic.
Dr. John Coleman, fost ofiţer de
informaţii al MI6, a scris o carte, “Ierarhia Dr. John Coleman
Conspiratorilor”, cu informaţii interesante
despre “oculta mondială”, considerată a fi Ordine Mondială- un singur guvern şi o
“comitetul celor 300”, un guvern mondial, singură monedă sub o oligarhie nealeasă
paralel şi secret. În ziua când acesta va de popoare, dar care se alege singură din
deveni oficial, va fi instaurată “Noua cercurile ei...” (D.M.)

