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Apocalipsa,
dupã economiºti
Iar dacã natura ne dã deja temeiuri de spaimã,
analiºtii economici pun ºi ei paie pe foc.
Poreclit „Doctor Apocalipsã” pentru cã a
prezis criza din 2007-2008, Nouriel Roubini
profeþeºte acum „furtuna perfectã”, rezultatã
din combinaþia dintre recesiunea din zona
euro, creºterea economicã slabã în SUA ºi
oboseala Chinei, principalul motiv de îngrijorare fiind scãderea preþurilor din sectorul imobiliar. Paul Krugman, laureat al Premiului
Nobel pentru Economie în 2008, susþine cã
economia mondialã a intrat deja într-o fazã de
depresiune (etapã a ciclului economic posterioarã crizei, în care producþia se menþine la
un nivel scãzut, mãrfurile se vând greu ºi la
preþuri mici, în condiþiile în care rãmâne
coborâtã ºi puterea de cumpãrare a populaþiei
- n.r.) ºi cã trebuie sã ne aºteptãm la alþi ani de
ºomaj ridicat ºi strângere a curelei. „Mãsurile
de austeritate impuse acum în Europa, SUA ºi
aºa mai departe reprezintã un pact sinucigaº
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pentru economii”, considerã ºi Joseph Stigliz,
laureat al Premiului Nobel pentru Economie
în 2001. De aceea, ºi el crede cã recesiunea
este mai mult ca sigurã, iar trei þãri europene
– Spania, Italia ºi Olanda- au anunþat deja
intrarea în aceastã fazã dureroasã. Iar dacã
directorul FMI, Christine Lagarde, încã
mizeazã pe revitalizarea euro, o cincime dintre economiºtii intervievaþi de BBC online
anticipeazã cã zona euro nu va rezista în actuala “formaþie” de 17 membri, în timp ce
majoritatea considerã cã sunt ºanse de pânã la
40% ca zona euro sã colapseze.

Înapoi la drahmã,
peseta, marcã?
Marea problemã a europenilor este cã piesele
de domino încep sã se clatine una dupã alta ºi
chiar e imposibil de prevãzut care va cãdea
prima ºi ce efect va declanºa. Forintul s-a
depreciat la un nou minim istoric faþã de euro,
fapt ce a determinat guvernul sã cearã de
urgenþã
ajutor
Fondului
Monetar
Internaþional pentru a ieºi din crizã. Asta dupã

ce Ungaria, primul stat UE care a apelat la
ajutorul FMI în urma crizei din 2008, întrerupsese în 2010 acel acord ºi refuzase
încheierea unei noi înþelegeri cu instituþiile
internaþionale. La rândul sãu, Grecia va fi
nevoitã sã pãrãseascã zona euro dacã nu va
reuºi sã obþinã noul acord de finanþare internaþionalã, de 130 miliarde euro, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Guvernului elen.
Cabinetul Papademos are urmãtoarea scadenþã în martie, riscând intrarea în insolvenþã
dacã nu obþine între timp un împrumut extern.
Însã oficialii greci au avertizat cã revenirea la
drahmã ar însemna “iadul” pentru þarã.
Întoarcerea la monedele naþionale nu este
vãzutã totuºi de toatã lumea drept o nenorocire. Oraºul Mugardos, de pe coasta de nord a
Spaniei, s-a întors din martie trecut la peseta,
în încercarea de a stimula economia afectatã
de crizã. Ideea a prins, astfel cã de câteva sãptãmâni, ºi în orãºelul Salvaterra de Mino totul
se calculeazã în peseta, informeazã El Nuevo
Herald. În urma unui recent sondaj, 70% dintre spanioli au declarat cã în deceniul sãu de
activitate, moneda euro nu a “adus nimic
bun”. Þara lor are o ratã a ºomajului de 23%,
un sistem bancar care crediteazã cu greu
economia ºi un deficit bugetar de peste douã
ori mai mare decât limita de 3% din PIB
reglementatã la nivelul UE. Nici Germania,
principalul motor al Uniunii ºi al euro, nu se
simte grozav, aproape jumãtate din populaþie
dorindu-ºi revenirea la moneda naþionalã
(circa 13 miliarde de mãrci sunt încã în circulaþie, aºa cã mulþi comercianþi mai acceptã
plata cu ele). Financial Times Germania ºi-a
tipãrit pe prima paginã preþul în mãrci,
respectiv 4,11 DM, alãturi de cel în euro între

