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DOSAR

aproape de zero, în vreme ce Roma, cu o
datorie reprezentând 120 la sutã din PIB,
are dificultãþi tot mai mari sã ajungã la un
echilibru bugetar. Asta deºi, sub presiunea
Bãncii Centrale Europene ºi a partenerilor
sãi din zona euro, Silvio Berlusconi a introdus o aºa-zisã “taxã de solidaritate” ce va fi
aplicatã veniturilor cele mai mari ( 5% pentru cei care câºtigã peste 90 de mii de euro
pe an ºi 10% pentru cei care cu peste 150 de
mii pe an) ºi a anunþat cã vor creºte taxele
pe câºtigurile financiare, iar colectivitãþile
locale vor primi în urmãtorii doi ani 9 miliarde ºi jumãtate de euro mai puþin.
Rãmâne de vãzut dacã aceste noi mãsuri
drastice, care trebuie ratificate de
Parlament în termen de 60 de zile ºi care se
adaugã unei alte cure de austeritate de 48
de miliarde de euro adoptatã acum o lunã,
vor pune capãt sau nu problemelor Italiei.
De la Berlin, Uniunea Creºtin-Democratã

(CDU) ºi Partidul Liberal german (FDP),
membri ai coaliþiei de guvernãmânt, au
propus Spaniei ºi Italiei sã execute privatizãri sau sã vândã o parte din rezervele de
aur pentru a-ºi diminua datoria publicã,
nota “Financial Times Deutschland”.

Grecia înoatã
în ape tulburi

În ce o priveºte, cu tot acordul istoric din
iulie care-i permite sã împrumute de la UE
109 miliarde de euro cu o dobândã medie
de 4.5% pentru 30 de ani, ºi cu tot planul de
austeritate suplimentat, Grecia face faþã cu
greu crizei prelungite. Deficitul bugetar i-a
crescut cu 25% în primele ºapte luni ale
anului, pânã la 15,5 miliarde de euro, iar
ºomajul a atins nivelul record de 16,6%.
Guvernul Papandreou se luptã ºi cu rezistenþa îndârjtã a compatrioþilor faþã de strân-

gerea curelei, eliminarea privilegiilor
(salariile ºi pensiile 13 ºi 14 într-un an),
restrângerea bonusurilor la stat, reducerile
de personal bugetar ºi prelungirea sãptãmânii de lucru de la 37,5 la 40 de ore. În
plus, cum evaziunea fiscalã continuã pe
scarã largã – majoritatea micilor magazine
refuzând tranzacþia cu cardul ºi dând bon
doar dupã somaþii ale clientului, iar restaurantele trecând pe bon doar parte din consumaþie- autoritãþile de la Atena plãnuiesc
creºterea taxelor, reduceri de cheltuieli ºi
privatizãri în valoare de câteva zeci de miliarde pânã în 2015. Oricum, e greu de
crezut cã grecii vor putea rambursa vreodatã împrumuturile de la UE ºi FMI, varianta lui George Soros – ca Grecia ºi
Portugalia sã iasã din zona euro- pãrânduli-se multora mult mai atractivã… (M.
Firãnescu)
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