
Operatiunile militare au provocat explozia deficitului bugetar american
Razboiul impotriva Irakului pare a avea consecinte destul de serioase pe plan economico-financiar pentru
SUA, potrivit estimarilor date publicitatii de Casa Alba deficitul bugetar pe anul fiscal in curs (care se
incheie la 30 septembrie) urmand sa atinga nivelul istoric record de 455 miliarde dolari. Precedentul
record - 290 miliarde dolari - se inregistrase in 1992 (dupa primul razboi din Irak), cand America era
condusa de tatal actualului presedinte. Practic, administratia Bush s-a vazut in situatia de a modifica in
sus cu 50 la suta previziunile pe care le facuse in februarie a. c. Se prevede ca, in viitorul an fiscal,
deficitul sa creasca si mai mult, pana la 475 miliarde de dolari, si intr-un caz, si in celalalt nivelul
respectiv reprezentand cam 4,2 la suta din Produsul Intern Brut, accentuand astfel tendinta constatata in
anul fiscal trecut, cand, pentru prima oara din 1997, surplusurile inregistrate in timpul precedentei
administratii Clinton au facut loc deficitelor. Situatia este, potrivit analizelor specialistilor, rezultatul
efectelor razboiului din Irak, conjugate cu o crestere economica letargica. Intr-adevar, costurile legate de
operatiunile militare pentru inlaturarea fostului regim de la Bagdad, ca si de ocupatia militara se ridica,
pana in prezent, la 50 miliarde dolari, ceea ce inseamna o sporire cu 14 la suta a cheltuielilor militare
planificate pentru acest an. In fiecare saptamana, aceste costuri se maresc cu inca un miliard de dolari.
Explozia deficitului bugetar risca sa devina una din chestiunile-cheie in campania pentru alegerile
prezidentiale de anul viitor. Presedintele Rezervelor Federale, Alan Greenspan, a avertizat impotriva
"pericolelor majore" ale cresterii datoriei publice, in vreme ce senatorul Bob Graham, candidat la
investitura Partidului Democrat in cursa prezidentiala, a vorbit de implicatiile negative ale acestor efecte
pentru cresterea gradului de ocupatie a fortei de munca, in conditiile in care nivelul somajului se ridica la
6,4 la suta din populatia activa. Consecintele razboiului se resimt si pe plan politic, scandalul legat de
presupusele achizitii de uraniu ale Bagdadului din Niger fiind departe de a se fi potolit. Dupa de
presedintele Bush a admis ca a savarsit o "eroare" incluzand o referire la aceasta chestiune in Mesajul sau
cu privire la Starea Uniunii, directorul CIA, George Tenet, a fost chestionat timp de patru ore si jumatate,
cu usile inchise, de Comisia senatoriala pentru serviciile de informatii, fiind chemat sa explice cum s-a
putut strecura o asemenea informatie falsa la un esalon atat de inalt al Executivului. "Este absolut vital sa
stabilim adevarul", opinia o membra a acestei comisii, d-na Olympia Snowe, din partea Partidului
Republican de guvernamant. Presedintele comisiei, republicanul Pat Roberts, si-a reafirmat, dupa
incheierea audierilor, convingerea ca intreaga afacere a fost condusa in mod lamentabil si ca s-au comis
greseli pe intregul lant de comanda. Colegul sau democrat John Rockefeller s-a pronuntat pentru tragerea
la raspundere a celor vinovati, in nici un caz vina neputand fi atribuita numai lui Tenet, iar un alt senator
democrat, John Edwards, care, de asemenea, candideaza la investitura partidului sau in cursa pentru Casa
Alba, a fost si mai explicit. "Raspunderea nu este a CIA si nici a altcuiva, raspunderea este a
presedintelui", a spus el.
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