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publice solide ºi mãsuri de stimulare a
creºterii economice. Van Rompuy i s-a
alãturat susþinând cã “UE este angajatã
pe deplin în procesul G8 ºi este gata sã
contribuie la toate temele de pe agendã,
pentru a sprijini creºterea ºi crearea de
locuri de muncã în economiile noastre.”
Ca o concluzie, putem spune cã summitul a abordat responsabil austeritatea
bugetarã, alãturi de mãsuri energetice
pentru creºtere economicã. Preºedintele
francez, Francois Hollande, la fel ca
premierul italian Mario Monti, a reiterate cã doreºte sã orienteze politica economicã a þãrii sale mai mult cãtre
crestere, spre deosebire de cancelarul
german Angela Merkel, care susþine
politica de austeritate.
Liderii din G8, grupul celor mai industrializate state, au fãcut apel la o zonã
euro “puternicã ºi unitã”, care sã
cuprindã ºi Grecia, toþi participanþii
exprimându-ºi interesul ca Grecia sã
rãmânã în zona euro, punându-i se
condiþia de a-ºi “respecta angajamentele”. Aºadar, la G8 oficialii din
þãrile euro au susþinut reglementarea
tensiunilor din zona monedei unice,
”într-un mod credibil ºi cu promptitudine, astfel încât sã genereze încredere,
stabilitate ºi creºtere economicã, dar
creºterea economicã ºi consolidarea
bugetarã sã fie îndeplinite concomitent”.
Participanþii la summit s-au pronunþat
împotriva ieºirii Greciei din zona euro,

în timpul discuþiilor vorbindu-se despre
volumul de ajutor financiar în vederea
soluþionãrii crizei datoriilor din Europa,
sumã de bani ce ar trebui sã fie egalã cu
cea folositã pentru refacerea Europei
dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Ar fi vorba despre 12, 4 miliarde de
dolari. Totodatã s-a amintit ºi de un
acord interimar privind necesitatea
menþinerii stabilitãþii zonei euro din
punctul de vedere al disciplinei financiare. Cu toate acestea, se fac presiuni
asupra Germaniei pentru a acorda bani
în vederea contribuirii la creºterea economicã ºi pentru slãbirea cerinþelor ei de
menþinere a unei discipline financiare
dure în UE. Rãmâne însã de vãzut care
va fi poziþia Germaniei la întâlnirea de
lucru a UE la Bruxelles – unde se vor
defini mãsuri concrete, precum consolidarea capitalului Bãncii Europene pentru Investiþii (BEI), înfiinþarea unor
obligaþiuni pentru finanþarea proiectelor
de infrastructurã ºi crearea condiþiilor
pentru lansarea de euroobligaþiuni- ºi la
summit-ul UE din 28-29 iunie, dedicat
creºterii economice.
La reuniune va fi abordatã ºi problema
Spaniei, unde situaþia bãncilor este din
ce în ce mai gravã.
Un ”inel de apãrare” trebuie construit în
jurul vecinilor est-europeni: România,
Bulgaria ºi Serbia pentru a-i ajuta sã
facã faþã consecinþelor unei posibile
ieºiri a Greciei din zona euro, a declarat

zilele trecute ºi economistul ºef al
BERD, Erik Berglöf. Cea mai mare dintre cele trei þãri, România, va fi capabilã
sã reziste crizei, chiar dacã bãncile
greceºti au o prezenþã destul de semnificativã în sectorul financiar al þãrii, au
afirmat oficiali de la bãnci centrale ºi
comerciale pe marginea reuniunii anuale
a BERD la Londra, citaþi de canalul tv
CNBC. ”În aceste vremuri de crizã, trebuie sã fie înþeleasã importanþa stabilitãþii financiare. Încã mai credem cã
existã multã voinþã în Europa ºi speranþe
cã va exista o soluþie în Grecia”, a adãugat Berglöf.
ªi BNR considerã cã Grecia va fi capabilã sã îºi depãºeascã criza ºi sã rãmânã
în interiorul monedei unice.
”Eu încã mai cred cã este mult mai probabil cã Grecia va rãmâne în zona euro,
dar este important sã îndeplineascã toate
angajamentele”, a spus Popa. Steven
van Groningen, presedintele celei de-a
treia mari bãnci din România, Raiffeisen
Bank Romania, a declarat cã nu este
îngrijorat de un impact direct al crizei
din Grecia, deoarece bãncile greceºti din
România sunt bine capitalizate. El a mai
spus cã singurul lucru mai neplãcut pe
care îl vede este “un pic de reacþie generalã în regiune... valutele sub presiune”.
Dan Marian
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