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Europa – trimisã în corzi de crizã

Agenþia de evaluare financiarã Standard &
Poor’s (S&P) a provocat o adevãratã furtunã în UE dupã ce a retrogradat nouã þãri
din zona euro, Franþa ºi Austria – cu câte o
treaptã, iar Italia, Spania ºi Portugalia – cu
douã, stabilind perspective negative pentru
14 state, cu excepþia Germaniei ºi
Slovaciei. Liderii europeni sunt dezbinaþi ºi
acþiunile anticrizã ale politicienilor nu au
þinut pasul cu riscurile, a declarat Moritz
Kraemer, director al agenþiei Standard &
Poor’s (S&P), comentând retrogradãrile.
Pactul fiscal convenit în decembrie la
iniþiativa cancelarului german Angela
Merkel ºi preºedintelui francez Nicolas
Sarkozy, principalul instrument al planului
anticrizã al zonei euro, nu este o realizare
semnificativã, iar riscurile generate de crizã
sunt tot mai ameninþãtoare pe o perioadã de
pânã la doi ani, astfel cã sunt posibile noi
retrogradãri, considerã analiºtii S&P.
Merkel ºi Sarkozy urmeazã sã meargã în
februarie la Roma pentru discuþii cu premierul italian Mario Monti, pentru cã Italia
s-a sãturat sã adopte noi mãsuri de austeritate, începând sã conteste politica fiscalã
impusã de cancelarul Merkel. Premierul
italian a avansat alte propuneri prin care sã
repunã pe picioare a treia economie a
Europei. Printre acestea s-ar afla suplimentarea fondului permanent de salvare cu
câteva sute de miliarde de euro. Germania
este însã reticentã, atâta timp cât reprezintã
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cel mai mare contributor la acest buget.
Totodatã, Monti cere o implicare mai energicã a Bãncii Centrale Europene în gestionarea crizei, iar analiºtii economici
susþin cã îºi permite sã facã sugestii în
condiþiile în care directorul instituþiei este
italianul Mario Draghi. În Franþa, cãreia
agenþia
de
evaluare
financiarã
Standard&Poor’s i-a retras triplul A,
preºedintele Nicolas Sarkozy ºi-a invitat
compatrioþii sã-ºi pãstreze “sângele rece” ºi
“sã facã faþã acestei încercãri”. Sarkozy a
anunþat cã la sfârºitul lunii li se va adresa
francezilor, pentru a propune noi reforme,
dupã o consultare cu partenerii sociali.
Opoziþia socialistã, în frunte cu François
Hollande, candidat la prezidenþialele de

peste trei luni, vede în aceastã penalizare a
Franþei dovada eºecului administraþiei
Sarkozy, centristul François Bayrou considerã cã atât dreapta, cât ºi stânga sunt la
fel de vinovate, întrucât au gestionat prost
þara din 1974 încoace, iar lidera extremei
drepte, Marine Le Pen, declarã cã toþi cei
care au crezut în moneda unicã, euro, sunt
descalificaþi. Tensiuni au izbucnit ºi la
Berlin, în coaliþia guvernamentalã, liberalii
respingând vehement înþelegerea francogermanã la nivel înalt privind introducerea
unui impozit pe tranzacþiile financiare
europene, anunþatã de cuplul “Merkozy”.
Cei doi lideri au mai declarat cã vor face tot
ce le stã în putere pentru a salva Grecia,
care este mai aproape de faliment ca niciodatã dupã ce negocierile cu deþinãtorii privaþi de obligaþiuni privind reducerea datoriei de stat au fost suspendate. Nici Ungaria
nu stã mai bine. Budapesta e la un pas de
prãbuºire ºi efectele se simt deja ºi în
Austria învecinatã. În prezent, Ungaria se
împrumutã cu dobânzi de peste 10%.
Cutremurele în lanþ explicã schimbarea în
discursul liderilor german ºi francez, care
au anunþat cã iau în considerare totuºi ºi
mãrirea cheltuielilor publice, pentru a stimula crearea de locuri de muncã ºi
creºterea economicã. Urmãtorul summit al
Consiliului European, programat pentru 30
ianuarie, va trebui sã ia decizii rapide, altfel
spirala negativã nu are cum sã ia sfârºit.

