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ECONOMIC

Grecia se salveazã
în al 12-lea ceas

Premierul Greciei Giorgios Papandreou a
obþinut încrederea Parlamentului, în urma
votului desfãºurat de-a lungul unei nopþi
lungi ºi tensionate - dupã o sãptãmânã
plinã de dramã în zona euro -,
deschizând calea pentru formarea unui
guvern de coaliþie, în fruntea cãruia, cel
mai probabil, nu se va afla. Din cei 298
de deputaþi prezenþi, 153 au votat în
favoarea
guvernului,
iar
145,
“împotrivã”.
Votul de încredere, crucial pentru ratificarea acordului european de salvare a
Greciei ºi reducere a datoriilor þãrii, a
fost cerut de premier, dupã ce anterior
anunþase un referendum asupra planului
european de salvare a þãrii. Giorgios
Papandreou a renunþat însã la acest
proiect în urma panicii pe care a generat-o în interiorul þãrii ºi în Europa. Sub
presiunea cancelariilor occidentale ºi a
propriului partid, Papandreou se aflã, în
prezent, pus în faþa demisiei, dupã criza
pe care el însuºi a declanºat-o, prin tentativa de a impune referendumul, considerat
o eroare politicã majorã.
Paradoxal, votul de încredere ar trebui

sã-i permitã sã-ºi continue activitatea în
fruntea Cabinetului, dupã panica generatã la începutul acestei sãptãmâni pe
pieþele financiare mondiale, în urma
anunþului unui referendum, initiaþivã ce a
stârnit furia creditorilor þãrii, care au
ameninþat cu excluderea þãrii din zona
euro ºi chiar din UE.
În discursul sãu, care a semãnat mai
mult cu un testament politic, Papandreou
a amintit cã deciziile sale au fost luate în
interesul democraþiei, patriei ºi cetãþenilor. “Dacã nu voi rãmâne la putere, mã
voi afla printre cei care servesc interesul
naþional ºi, de aceea, mã declar în
favoarea cooperãrii naþionale”, a subliniat premierul.În joc este ratificarea de
parlamentul elen a ajutorului decis de
europeni la Bruxelles, care oferã Greciei
o reducere de 100 de miliarde a datoriei
publice, in schimbul aplicarii masurilor
de austeritate fiscalã. Prim-ministrul a
încercat sã-i convingã pe parlamentari
cât de important este acordul de salvare,
hotãrât la Bruxelles :”Un acord care ne
dã siguranþã, care ne garanteazã traseul
în Europa; un acord care ne permite sã

ºtergem o mare parte din datoriile noastre ºi sã plãtim dobânzi foarte mici pentru
acestea.Acordul nu trebuie pierdut, este
o prioritate naþionalã”. Alegerile anticipate cerute de opoziþie “ar fi o catastrofã”, a reiterat premierul, punând
accentul pe “problemele practice” care
se vor ivi, printre care închiderea parlamentului pentru câteva sãptãmâni din
cauza campaniei electorale, într-un
moment în care trebuie votate o serie de
legi, pentru a valida acordul european
sau bugetul pe 2012. Premierul elen s-a
întâlnit deja cu preºedintele Republicii,
pentru a începe tratativele privind componenþa guvernului de uniune nationalã.
Aºadar, Grecia a renunþat la ideea referendumului pe tema planului european
de susþinere financiarã. Vestea- trimisã
liderului Eurogrup, Jean-Claude Juncker,
comisarului
UE
pentru
Afaceri
Economice, Olli Rehn, ºi ministrului german de Finanþe, Wolfgang Schauble- a
fost datã oficial de ministrul Finanþelor,
Evangelos Venizelos, care privea oricum
cu reticenþã ideea acestui plebiscit.
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