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tioneazã aeroportul din Frankfurt- abia
aºteaptã sã profite de privatizãrile din
þara aflatã pe buza prãpastiei.

Atena strânge
tot mai rãu cureaua

Grecia are nevoie pânã la mijlocul lunii
de cele 12 miliarde de euro – a cincea
tranºã din împrumutul de 110 miliarde
de la UE ºi FMI contractat anul trecutpentru a evita intrarea în default (incapacitate de platã). ªi pentru cã a ratat
þintele fiscale din programul economic,
se impune ºi extinderea finanþãrii. Noul
plan, care va fi prezentat luna aceasta,
va cuprinde alte împrumuturi ºi, pentru
prima datã, o contribuþie din partea creditorilor privaþi ai statului elen, cãrora li
se va cere sã-ºi menþinã expunerea pe
Grecia prin achiziþii voluntare de noi
obligaþiuni guvernamentale odatã ce
titlurile deja deþinute vor ajunge la
maturitate. Surse oficiale din zona euro
au declarat pentru Reuters cã urmãtorul
acord de finanþare externã care va fi
încheiat cu Grecia se va derula pânã la
sfârºitul anului 2014 ºi va avea o valoare de 120 miliarde euro, formatã din
împrumuturi de urgenþã de 60 miliarde
euro, o contribuþie de 30 miliarde euro
a investitorilor privaþi ºi atragerea a 30
miliarde euro din privatizãri. Premierul
George Papandreou a cerut repetat
compatrioþilor sã accepte creºterile de
taxe, redu-cerile de cheltuieli ºi planurile
de privatizare:”Consecinþele unui faliment violent sau ale ieºirii din zona euro
vor fi catastrofale pentru populaþie,

bãnci ºi pentru credibilitatea þãrii”, a
afirmat el. Dupã un prim val de austeritate în 2010, la presiunea în creºtere a
pieþelor ºi a creditorilor (UE ºi FMI),
guvernul socialist elen a decis sã continue mãsurile restrictive, þintind economii
de 28,4 miliarde de euro pânã în 2015,
dintre care 6,4 mi-liarde numai în acest
an, ºi privatizãri masive. Vor fi scoase
astfel la vânzare compania furnizoare de
apã, companiile de telefonie, cele energetice, porturi, bãnci ºi aeroporturi.
Planul convenit cu UE ºi FMI în schimbul
continuãrii programului de asistenþã
financiarã mai prevede reducerea cheltuielilor salariale pentru funcþionarii
publici, prin disponibilizarea a peste
50.000 de angajaþi, ºi micºorarea la
jumãtate a alocaþiei de ºomaj. Mulþi
investitori cred însã cã datoria de stat a
Greciei, de 340 miliarde euro (150%
din PIB), este atât de mare încât programele de bailout gândite de UE ºi FMI
nu vor avea succes ºi va fi necesarã o
soluþie mai radicalã, precum impunerea
unor pierderi masive creditorilor statului
elen. Friedrich Schneider, profesor de
economie la Universitatea Johannes
Kepler din Linz ºi emisar al Bãncii
Centrale Europene (BCE), a declarat cã
ideea cã statul elen va putea sã-ºi
plãteascã datoriile la timp este o utopie.
De aceeaºi pãrere este fostul economist
ºef al Bãncii Centrale Europene (BCE)
Otmar Issing, citat de Bloomberg.
Grecia nu va putea, probabil, sã-ºi
onoreze obligaþiile, fiind deja în insolvenþã, a afirmat Issing.

Cum s-a ajuns
la dezastru?

DOSAR

Potrivit unui studiu realizat de istoricii
economici Carmen Reinhart ºi Kenneth
Rogoff, citat de The Irish Times, statul
grec a fost în imposibilitate de platã
aproape un an din doi de la fondarea
sa în 1820. Zbãtându-se sub povara
unei datorii publice care este pe locul
doi în lume, acesta pare pe cale sã
respecte din nou aceastã tradiþie. În
ultimul deceniu, guvernul elen a obligat
Institutul Naþional de Statisticã (INS) sã
comunice cifre falsificate monstruos ºi
abia în 2009 s-au descoperit dimensiunile fraudei ºi faptul cã statul grec este
ruinat. Dar nu numai INS e de vinã. Un
studiu realizat de eco-nomistul Friedrich
Schneider aratã cã, în 2010, economia
paralelã a Greciei reprezenta un sfert
din economia oficialã! În aceastã privinþã, Grecia ocupa primul loc printre
cele 21 de þãri dezvoltate luate în considerare în studiu. Corupþia gene-ralizatã în viaþa publicã este un alt factor care
explicã falimentul statului grec. Potrivit
Transparency International, Grecia era
în 2009 cel mai corupt stat dintre þãrile
europene dezvoltate, iar indicele sãu de
percepþie a corupþiei o plasa pe locul 57
la nivel mondial (Irlanda era pe locul
16). Din nefericire pentru Grecia, chiar
dacã aceste pro-bleme ar dispãrea
peste noapte, n-ar fi suficient pentru a
stãvili declinul econo-mic. Grecia
exportã atât de puþin încât reprezintã
economia cea mai închisã din cele 27
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