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Grecia a chemat Salvarea europeanã

“Mãrul stricat” ºi “oaia neagrã” a zonei
euro, cum i s-a tot spus în ultima vreme,
Grecia avea nevoie urgentã de un nou ajutor de circa 130 de miliarde de euro din
partea Uniunii Europene ºi a Fondului
Monetar Internaþional, ca sã-ºi reducã
datoria publicã la 120% din PIB pânã în
2020. Problema e cã Germania, Olanda ºi
Finlanda erau reticente la a-ºi mai pune
cetãþenii sã plãteascã, insistând ºi pe implicarea creditorilor privaþi, nota „Financial
Times”, care arãta într-un editorial cã
nemþii par sã vrea sã le facã viaþa grecilor
atât de insuportabilã, încât aceºtia sã cearã
ei înºiºi sã iasã din zona euro, o strategie
de suicid asistat în “prima colonie a zonei
euro”. Comentariul a venit dupã ce
Wolfgang Schauble, ministrul german al
Finanþelor, sugerase ca Grecia sã amâne
alegerile programate pentru luna aprilie, ca
o condiþie pentru un nou ajutor extern.
Promisiunile Atenei în ceea ce priveºte
implementarea mãsurilor de austeritate nu
mai sunt de ajuns pentru cã atât de multe
angajamente au fost încãlcate, iar þara, care
a devenit un „sac fãrã fund“, trebuie sã se
schimbe
dramatic,
a
avertizat
Schauble.”Sper ca grecii sã se concentreze
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asupra reconstruirii statului în loc sã dea
vina pe þapi ispãºitori din exterior pentru
problemele lor“, a comentat ºi comisarul
european Viviane Reding. Guvernele
zonei euro au cerut implicarea Bãncii
Centrale Europene ºi a bãncilor centrale
naþionale pentru a suplimenta costul celui
de-al doilea pachet de salvare a Greciei,
miniºtrii de Finanþe propunând BCE sã
renunþe la viitoarele profituri de pe urma
obligaþiunilor elene deþinute. Dar chiar ºi
dupã aprobarea noului pachet financiar de
ajutor, Grecia va avea de trecut mai multe
hopuri înainte de a primi efectiv banii. Ea
mai trebuie încã sã implementeze peste 20
de condiþii din acordul anterior de 110 miliarde de euro. Mai mult, noul acord va trebui ratificat de parlamentele statelor din
zona euro, inclusiv cel al Germaniei,
Olandei ºi Finlandei, acestea privind cu
reticenþã înþelegerea. Chestiunea era totuºi
de maximã urgenþã, pentru cã Atena trebuie sã ramburseze, la 20 martie, 14,5 miliarde de euro, riscând intrarea într-o încetare de plãþi mult mai gravã decât în
cazul Argentinei, în urmã cu 10 ani. Pentru
evitarea unui scenariu catastrofic, grecii
aveau nevoie ºi de ºtergerea parþialã a

datoriei, demers pe care mulþi lideri
europeni, aflaþi în faþa unor examene electorale interne, nu voiau sã ºi-l asume. Dar
pânã la urmã s-a convenit ca din datorie sã
fie ºterse 107 miliarde de euro, pe partea
creditorilor privaþi (bãnci, companii de
asigurãri ºi fonduri de investiþii). Între
timp, la Atena, pe fundalul unor manifestaþii de amploare marcate de incidente violente, Parlamentul grec a adoptat, cu o
majoritate de 199 de deputaþi din totalul de
300, noul plan de salvare a þãrii, însoþit de
mãsuri de austeritate de 3,2 miliarde de
euro, ce includ tãierea salariilor ºi scãderea
pensiilor. Troica creditorilor, formatã din
FMI, UE ºi Banca Centralã Europeanã, lea dat revoltaþilor greci România ca exemplu. Interesant este cã, potrivit unui sondaj
realizat de institutul elen Marc, 48 la sutã
dintre greci apreciazã cã votul parlamentar
în favoarea noului plan de ajutor este
“just”, faþã de 45,5 la sutã care susþin contrariul. În plus, majoritatea persoanelor
chestionate (48,4 la sutã) sperã cã þara lor
“va rãmâne pânã la urmã în zona euro dacã
programul de asanare a economiei”, dictat
de UE ºi FMI, “va reuºi”, faþã de 39,3 la
sutã care nu cred asta. (M.F.)

