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C? FMI lucreaz? cu dubl? m?sur?, nu cred c? mai este un secret pentru nimeni. C? atunci
când emite judec??i despre patronul s?u, SUA, aflat în dificult??i financiare, respect? regulile
jocului, de asemenea, nu cred c? este o surpriz?.
C? FMI lucreaz? cu dubl? m?sur?, nu cred c? mai este un secret pentru nimeni. C? atunci
când emite judec??i despre patronul s?u, SUA, aflat în dificult??i financiare, respect? regulile
jocului, de asemenea, nu cred c? este o surpriz?.

Alinierea planetelor fiscale a facut posibil o stare de fapt pe care eu cel pu?in, nu o credeam
s? se întâmple vreodat? în SUA ?i anume, instituirea de c?tre Pre?edintele american a
Directivei denumit? "Ordinul de sechestru pentru anul fiscal 2013", dispozitiv automat de
austeritate, care intr? în vigoare pentru reducerea deficitului bugetar, atunci când acesta
dep??e?te o limit?.
T?ierile bugetare, în valoare de 85 de miliarde de USD, vor fi suportate de agen?iile
guvernamentale, pentru urm?toarele 7 luni, pân? la 10 octombrie, afectând diverse programe
economice ?i sociale.
Îns? desigur cunoaste?i aceast? informa?ie, a?a c? nu o voi mai analiza, ci a? dori s?
subliniez o alt? stare de fapt foarte important? din punct de vedere al României.
Cine crede?i c? a reac?ionat foarte prompt la aplicarea acestui mecanism? Bineîn?eles c?
FMI, care a avertizat c? t?ierile dure din SUA ar putea încetini cre?terea economiei mondiale,
totodat? estimând efectul negativ al acestor m?suri la 0,5 pp din cre?terea economic? ?i a?a
palid? a conglomeratului american de state.
Cum a reac?ionat FMI la aplicarea primitiv? ?i rudimentar? a programului de austeritate în
România, începând cu anul 2010? La acela?i dispozitiv de t?ieri bugetare?
Nicidecum la fel ca în cazul actualelor t?ieri bugetare din SUA, când FMI s-a transformat în
criticul constructiv, în institu?ia financiar? mondial?, care-?i respect? onorabilitatea, reputa?ia
?i prestigiul profesional. FMI avertizeaz?, ceea ce în cazul României nu s-a întâmplat, c?
m?sur? fiscal? va produce mai mult r?u decât bine, având în vedere c? reducerea deficitului
bugetar cu 85 miliarde de USD va produce un prejudiciu ?i mai mare, constând în 0,5% pp din
cre?terea economic?, anulând economia f?cut? ?i aruncând economia american? într-o zon?
asociat? recesiunii economice.

Ce dovad? mai bun? poate fi aceasta pentru a demonstra ipocrizia acestei institu?ii financiare
interna?ionale, faptul c? este instrumentul dublei m?suri.
De re?inut ?i revizuit atitudinea na?ional?, în situa?ia în care România va mai avea nevoie
vreodat? de sprijinul otr?vit al FMI.
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