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ECONOMIC
reprezintã aproximativ 23% din
PIB.
resant ºi obligatoriu este ca
autoritãþile fiecãrei þãri sã
rezolve problema ºomajului
în rândul tinerilor, iar statele dez voltate sã pãstreze o politicã fis calã echilibratã, sã continue
reformele din sectorul financiar,
reformele structurale ºi cele insti tuþionale
pentru
a
repara
pagubele lãsate în urmã de crizã
ºi pentru a îmbunãtãþi competitivitatea.
in pãcate, oamenii percep
situaþia economicã, chiar
la nivel mondial, cã este
t o t c o n f u z ã , e i n e r e g ã s i n d u -ºº i
încrederea, optimismul fiind
foarte departe.Analiºtii economici
acceptã cã Europa “a ieºit de la
terapie intensivã, dar riscurile
unei boli cronice rãmân persis tente”. Ca sã se însãnãtoºeascã,
bãtrânul continent are nevoie
urgentã de reluarea creºterii eco nomice adevãrate, concomitent
cu o consolidare fiscalã, care sã
c o n d u c ã , î n t r -uu n i n t e r v a l d e t i m p
mediu, la descreºterea datoriei
publice ºi sustenabilitatea aces teia. Nu este uºor, ba dimpotrivã,
dacã ne gândim cã doar câteva
þãri au reuºit sã rãspundã acestei
provocãri. Nu este cazul ºi þãrilor
din zona euro, care în acest an se
îndreaptã cãtre o recesiune
blândã, fiindcã motoarele de
creºtere economicã încã nu sunt
turate la capacitatea potrivitã.
Mulþi analiºti anticipeazã
cã
Portugalia va fi urmãtoarea þarã
d i n z o n a e u r o i n t r a t ã î n t r -o
o crizã
severã, devenind “urmãtoarea
Grecie” pânã la sfârºitul acestui
an. Economia Portugaliei se va
contracta cu 3,3% în acest an,
potrivit estimãrilor oficiale, cea
mai abruptã scãdere din anii ‘70,
cauzatã în principal de mãsurile
de austeritate implementate de
guvern în conformitate cu progra mul de asistenþã externã de 78
miliarde euro contractat de la UE
ºi FMI. Probabil cã acest prim
acord va fi insuficient, iar þara va
fi nevoitã sã cearã mai mulþi bani
de la UE ºi FMI.
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otodatã, sistemul financiar
este încã în plin proces de
restructurare, nefinalizat, cu
o puternicã nevoie de capital
proaspãt. 2012 va fi un an greu,
în care datoria publicã ºi privatã
vor trebui refinanþate, în care
creditarea va fi restrictivã iar aus teritatea fiscalã nu va ajuta prea
mult.
uvernele din zona euro ar
putea creºte resursele
combinate de finanþare
ale celor douã fonduri de urgenþã
de la 500 miliarde de euro la
aproape 700 miliarde de euro,
încercând astfel sã ajungã la un
compromis
între
poziþia
Germaniei ºi presiunile de pe
pieþe ºi din afara UE. Miniºtrii
Finanþelor din zona euro ºi
reprezentanþii bãncilor centrale
vor discuta mãrimea fondurilor de
urgenþã - Fondul European pentru
Stabilitate Financiarã (EFSF) ºi
Mecanismul
European
de
Stabilitate (ESM) - la o întâlnire
c a r e v a a v e a l o c p e 3 0 -3
31 martie
la Copenhaga. ESM ar trebui sãºi înceapã activitatea din iulie, cu
un plafon de finanþare de 500
miliarde euro. EFSF, cu un plafon
de creditare de 440 miliarde
euro, va funcþiona în paralel cu
mecanismul permanent timp de
un an, iulie 2012 - iunie 2013.
Analiºtii financiari ºi statele care
nu aparþin UE din grupul Grupul
celor 20 de state dezvoltate reco -
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mandã insistent liderilor europeni
sã combine resursele celor douã
fonduri pentru a obþine o plasã
de siguranþã de 1.000 miliarde
euro. Presiunile pentru consti tuirea unei plase de siguranþã
sunt consecinþa temerilor cã state
cu economii uriaºe, ca Italia sau
Spania, ar putea ajunge în situ aþia de a avea nevoie de asistenþã
externã sau de restructurarea
datoriilor, ºi atunci, atât plafonul
de 500 miliarde euro al fon durilor de urgenþã ale zonei euro,
cât ºi resursele financiare actuale
ale FMI, de 400 miliarde de
dolari,
ar
fi
insuficiente.
Germania,
cea
mai
mare
economie europeanã ºi princi palul finanþator al mãsurilor anti crizã din zona euro, se opune
însã creºterii resurselor plasei de
siguranþã.
u este o noutate, dar se
vorbeºte tot mai insistent ºi
despre “o aterizare durã”
pentru
economia
Chinei.
Dezechilibrele din aceastã þarã,
avertizeazã
specialiºtii,
vor
declanºa o nouã crizã mondialã.
Bula imobiliarã, datoriile uriaºe
cãtre bãnci ºi intervenþiile statului
sunt de ajuns pentru a deraia
economia chinezã. Doar datoriile
ascunse ale statului au ajuns la
1.500 de miliarde de dolari.
V r e m u r i l e g r e l e n -aa u a p u s .
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