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DOSAR

Criza mondialã
ia amploare
Criza mondialã e departe de a se fi stins,
în ciuda unor firave semne de repornire
a motoarelor, în unele þãri. Optimiºtii
mizeazã pe o revenire pe creºtere din
2012, în vreme ce pesimiºtii invocã scenarii apocaliptice, potrivit cãrora greul
abia urmeazã ºi cã, din tot acest ºir de
sacrificii, se va ajunge la o monedã
unicã globalã, plãnuitã de mult în cercuri oculte. Deocamdatã statele
europene gâfâie, încercând sã salveze
euro cu preþul pompãrii de sume imense
în Grecia ºi nu numai, americanii s-au
înglodat la rându-le în datorii, iar China
luptã din rãsputeri cu inflaþia.

Europenii scot bani
în plus pentru Grecia

Dupã ce s-a oferit sã demisioneze, pentru a facilita formarea unui guvern de
uniune naþionalã capabil sã mobilizeze
poporul pentru uriaºul efort de salvare
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de la dezastru, ºi dupã ce ºi-a remaniat
cabinetul, mutându-l pe impopularul
Georges Papaconstantinou de la Finanþe
la Mediu, premierul grec George
Papandreou a reuºit sã obþinã, cu 155
de voturi pentru din 300, votul de
încredere al Parlamentului pentru
lansarea noului plan de austeritate ºi
privatizare, crucial pentru supravieþuirea
financiarã a þãrii. Preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, a salutat votul de la Atena, propunând
Consiliului European de varã un nou
ajutor, de circa 120 miliarde euro, din
surse comunitare ºi private, pentru sprijinirea relansãrii economiei ºi combaterea ºomajului din Grecia. Pachetul va
completa zecile de miliarde de euro
acordate Atenei sub formã de împrumuturi din partea UE ºi FMI, pentru ca statul elen sã îºi poatã respecta obli-gaþiile
financiare. Barroso a avertizat cã uti-

lizarea acestor sume va fi supravegheatã strict de autoritãþile UE. ªeful
Eurogroup, Jean-Claude Juncker, s-a
declarat de acord cu ideea, iar ministrul
german de Finanþe, Wolfgang Schauble,
a cerut la rându-i “deschiderea unor noi
perspective de creºtere” pentru Grecia,
prin susþinerea, de exemplu, a dezvoltãrii
energiei solare ºi exportul electricitãþii
cãtre…þara sa, care va renunþa la energia nuclearã. Germania ºi Franþa au
cãzut de altfel de acord sã ajute Atena,
cu participarea voluntarã a unor firme
private la planul de salvare. Consensul
era de aºteptat, întrucât Parisul ºi
Berlinul sunt principalii creditori ai
Greciei. Bãncile germane ºi franceze
deþineau la finele anului trecut peste
douã treimi din obli-gaþiunile guvernamentale elene, iar mari companii
nemþeºti – Deutsche Telekom sau
Fraport, societatea care deþine ºi ges-

