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Grecia a scãpat (momentan) de tragedie
În ciuda momentului de respiro dat de
victoria democraþilor în alegerile parlamentare, ceea ce înseamnã cã nu va ieºi
ruºinos din zona euro, Grecia ar putea
deveni prima þarã dezvoltatã retrogradatã
la statutul de piaþã emergentã. Compania
MSCI Inc., unul dintre cei mai cunoscuþi
furnizori de indici utilizaþi de fonduri de
investiþii din întreaga lume, a pus sub
evaluare bursa din Grecia, în vederea retrogradãrii la statutul de piaþã emergentã,
termen eufemistic pentru denumirea peiorativã de “lumea a treia”, noteazã
Bloomberg. Între timp, pe scena politicã
atenianã, liderul partidului câºtigãtor în
alegerile parlamentare, Antonis Samaras,
de la Noua Democraþie, a depus jurãmântul în calitate de premier al þãrii dupã ce a
încheiat o înþelegere cu socialiºtii de la
PASOK ºi cu Stânga Democratã pentru
formarea unei coaliþii guvernamentale. El
ºi-a luat angajamentul cã echipa sa va
face totul posibilul pentru a se lupta cu
criza economicã ºi a le reda grecilor speranþa. Principala misiune a noului execu-

tiv este renegocierea acordului de
finanþare cu aºa-numita “troika” a instituþiilor internaþionale. Conservatorii de la
Noua Democraþie sperã sã obþinã mãcar o
amânare cu 1-2 ani a termenului pânã la
care Grecia trebuie sã-ºi facã ordine în
buget. Liderii zonei euro au subliniat,
însã, cã Atena trebuie sã-ºi îndeplineascã
obligaþiile ºi nu poate spera decât la modificãri minore ale programului de
reforme care i-a fost impus. Germania
este destul de supãratã cã Grecia a încãlcat deja termenii acordului încheiat cu
Uniunea Europeanã, FMI ºi Banca
Centralã Europeanã. Atena nu a fãcut
practic niciun progres în privinþa
reformelor ºi a tãierilor bugetare – este
ceea ce a declarat un oficial german cotidianului Financial Times Deutschland. În
plus, ministrul de Finanþe, Wolfgang
Schauble, a cerut grecilor sã înceteze sã
mai solicite ajutor suplimentar ºi sã
înceapã sã implementeze reformele convenite în schimbul tranºelor acordate de
partenerii europeni, a cãror încredere au

pierdut-o deja în bunã mãsurã. Chiar ºi
Fondul Monetar Internaþional a recunoscut cã reþeta aplicatã Greciei nu prea
funcþioneazã: în ciuda valurilor de mãsuri
de austeritate ºi a reformelor anunþate sub
presiune, situaþia economicã a þãrii continuã sã se degradeze, ºomajul a crescut la
21,9%, nivelul sãrãciei a urcat ºi el, se
înregistreazã recesiune pentru al cincilea
an consecutiv. Cât a respectat Grecia
condiþiile, e o altã poveste. Publicaþia germanã Der Spiegel admitea totuºi recent cã
aceastã crizã a dus la un nivel extrem de
scãzut al obligaþiunilor nemþeºti. În contextul instabilitãþii de pe piaþã, toatã
lumea se refugiazã în aceastã investiþie
sigurã. Investitorii practic plãtesc
Germaniei pentru “privilegiul” de a-i
împrumuta bani. Ceea ce se traduce în
miliarde de euro pentru bugetul republicii
federale. Der Spiegel calculase cã, în
acest ritm, Germania îºi va echilibra
bugetul pânã anul viitor. Numai din aceste dobânzi scãzute, Germania a câºtigat
15 miliarde de euro în 2011 ºi 2012.
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