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de þãri membre ale UE. O þarã micã, de
doar 10 milioane de oameni, nu se
poate îmbogãþi fãrã exporturi. ªi nici fãrã
inovare. Situaþia Greciei nu stârneºte
mult optimism în rândul celor 16
parteneri din zona euro. Dacã Grecia se
prãbuºeºte, ea ar putea târî dupã ea în
prãpastie moneda unicã.

Campioana
incapacitãþilor
de platã – Germania!

Germania nu are altã alegere decât sã
ajute þãrile din zona euro care se confruntã cu o crizã a finanþelor publice,
deoarece, în caz contrar, relansarea
economicã a þãrii ar putea fi compromisã, a avertizat cancelarul Angela
Merkel.”Falimentul bãncii Lehman
Brothers a avut drept consecinþã la noi
(în Germania) o cãdere de aproape 5%
a PIB-ului”, iar repetarea unui scenariu
si-milar trebuie “evitatã absolut”, a
argumentat Angela Merkel. La urmaurmei, Germania este campionul indiscutabil al datoriilor publice în secolul
20: are la activ deja trei incapacitãþi de
platã. Toate iertate atunci, dar neuitate
în totalitate, puncta RFI. Potrivit istoricului Albrecht Ritschl, specializat în domeniul economic ºi profesor la London
School of Economics, între 1924 ºi
1929, Republica de la Weimar a împrumutat de la SUA sumele necesare pentru
despãgubirile de rãzboi. Piramida creditelor s-a prãbuºit în Marea Depresiune
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din 1931. Banii au dispãrut, paguba
pentru America a fost uriaºã, iar efectele
asupra economiei mondiale - devastatoare. ªi dupã a doua conflagraþie mondialã, despãgubirile de rãzboi au fost
amânate la cererea SUA pânã la o
“viitoare reunificare”, practic au fost

amânate sine-die datoriile germane.
Apoi, în 1990, odatã cu reunificarea
Germaniei, cancelarul Helmut Kohl a
refuzat sã plãteascã despãgubirile de
rãzboi (Acordul de la Londra), iar comunitatea internaþionalã a închis un ochi.
Actuala stabilitate financiarã a
Germaniei se datoreazã americanilor,
care dupã ambele rãzboaie mondiale au
renunþat la sume imense de bani, pentru
reconstrucþia Europei ºi în principal a
Germaniei.”Doar cã lumea uitã prea
des de aceste aspecte”, spune istoricul
Ritschl. Astfel încât atitudinea iritatã a
Germaniei la adresa Greciei este nejustificatã. Statele Unite au imputat de altfel
Europei dezacordurile dintre lideri pe
marginea dezastrului elen.”Cred cã ar fi
foarte util ca Europa sã vorbeascã pe o
singurã voce, clarã, despre strategia
anti-crizã”, a afirmat secretarul
Trezoreriei americane, Timothy Geithner.

5 þãri în rãzboi cu
agenþiile de rating

Standard & Poor’s a atacat la rându-i vlãguita Grecie, reducându-i cu trei trepte
ratingul pentru creditele pe termen lung,
de la “B” la “CCC”, cel mai slab rating
de þarã din lume! Agenþia a mai avertizat
cã orice restructurare a datoriilor statului
elen va fi interpretatã ca incapacitate de
platã. Guvernul grec a replicat cã
scãderea ratingului ignorã eforturile de a
asigura finanþarea. Impasibilã, Standard
& Poor’s a retrogradat ºi ratingurile bãncilor elene National Bank of Greece,

