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Varoufakis: Germania nu
va cruþa durerea Greciei

Drama financiarã a Greciei a dominat prima
paginã a ziarelor timp de cinci ani pentru un sin-
gur motiv: refuzul încãpãþânat al creditorilor de
a oferi o reducere esenþialã a datoriilor þãrii, scrie
fostul ministru de finanþe, Yannis Varoufakis,
într-un editorial publicat în The Guardian.

„De ce, împotriva bunului simþ, împotriva
verdictului Fondului Monetar Internaþional ºi
împotriva practicilor de zi cu zi ale bancherilor
care se confruntã cu debitori stresaþi, rezistã
unei restructurãri a datoriei?

E.D.

(continuare în pagina 3)

UE, BCE ªI FMI, LA MASA DE POKER CU GRECIA

Full de drahme
Momentul de stupoare trãit

de liderii Uniunii Europe-
ne în faþa Referendumu-

lui grecilor care le-au înfruntat pro-
punerile (înrobitoare, din perspecti-
va lor) pentru salvare financiar-ban-
carã, s-a prelungit într-o situaþie de
indecizie la negocierile ulterioare
pentru sprijinirea Greciei, astfel cã
dupã o zi ºi o noapte de dezbateri
complicate, miniºtrii de finanþe din
Eurogroup nu au reuºit sã ajungã la
o concluzie comunã ºi drept urmare
întrunirea Consiliului European
programatã pentru duminicã a fost
anulatã.

Eurogroup ºi-a reluat discuþiile, ieri,

fãrãun rezultat clar, continuateulterior
de dezbateri ale liderilor zonei euro.

Ieri searã, la închiderea ediþiei re-
zultatele erau confuze.

De dupã uºile închise, a rãzbãtut
cã pentru ieºirea Greciei din Zona
Euro s-ar pronunþa un numãr de pa-
tru-cinci þãri, între care mai explicit
se numãrã Germania, Finlanda ºi
Luxemburgul (Jean-Claude Junker,
fost premier al Luxemburgului, ac-
tualul preºedinte al Comisiei Euro-
pene, a anunþat cã a fost pregãtit un
scenariu complet pentru “Grexit”),
în timp ce altele sunt mai moderate ºi
acceptã ideea susþinerii condiþionate
a Greciei, eventual îmblânzind rigo-

rile acordãrii de noi credite.
De la antagonism absolut, Guver-

nul Greciei ºi liderii europeni au fã-
cut paºi de apropiere, aparent pe mã-
surã ce au realizat cã Grecia nu este
numai o problemã greceascã, privi-
toare doar la propria ei bunãstare, ci
a devenit o problemã a tuturor celor
din Uniunea Europeanã, mai puþin
financiarã, cât politicã, geopoliticã ºi
chiar geostrategicã.

Referendumul organizat de Guver-
nul grec ºi rezultatul sãu au reprezen-
tat un punct de cotiturã în discursurile
oficialilor, de ambele pãrþi ale barica-
dei (Vezi tabelul “Etapele în care lide-
rii europeni au devenit conºtienþi cã

Grecia este o problemã a tuturor).
Într-un editorial recent pentru The

Guardian (pe care îl publicãm in ex-
tenso, alãturat), fostul ministru de fi-
nanþe grec Iannis Varoufakis acuza
cã Wolfgang Schäuble, ministrul de
finanþe german, îºi dorea un “Gre-
xit” încã din 2012, considerând co-
sturile Grexitului drept o «investi-
þie» care meritã, ca modalitate de di-
sciplinare a Franþei ºi a celorlalþi".

Dincolo de spectaculosul ideii, ea
nu pare prea verosimilã, decât dacã
presupunem faptul improbabil cã
Schäuble dispune de un IQ de nivel
scãzut (ori sã doreascã dezmembra-
rea Uniunii), cãci Franþa nu poate fi

ameninþatã cu un “Franxit” (mai ales
dupã ce va fi avut loc un “Grexit”),
fãrã ca de Zona Euro sã se aleagã
praful.

Dar opinia lui Varoufakis cã pro-
blema financiarã a Greciei a devenit
una politicã a fost susþinutã, recent,
ºi de Joseph Stiglitz, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Economie, po-
trivit cãruia disputa pe datoria Gre-
ciei este despre putere ºi democraþie,
mult mai mult decât despre bani ºi
economie.

Faptul cã poziþia negociatorilor
greci este consolidatã de votul popo-
rului (care, în definitiv, este un popor
al Uniunii Europene) obþinut prin

forma democraþiei directe a Refe-
rendumului, ridicã problema politicã
a negociatorilor europeni care i se
opun, a cãror legitimitate devine re-
lativã, atât timp cât ei sunt numiþi
(desigur, un Referendum în Germa-
nia ar ilustra cã nemþii nu vor sã spri-
jine Grecia, dar, pâna una-alta, aºa
ceva nu a fost organizat).

De altfel, grecii au lansat ideea cã
Uniunea Europeanã trebuie sã deci-
dã asupra Greciei printr-un Referen-
dum european.

MAKE

ªI ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Î
nainte de referendum, limbajul
folosit la Bruxelles a fost unul di-
plomatic, însã el conþinea, în sub-
strat, comentarii despre ideea de

“Grexit” ºi sugera cã, în mod catego-
ric, un “Nu” la referendum înseamnã
un “Nu” Zonei Euro.

Donald Tusk, preºedintele Consi-
liului European, a vorbit despre un
“Grexident”, iar Wolfgang Shaeuble,
ministrul german de Finanþe, a spus
cã alegerea la referendum este între a
pãstra euro ºi a rãmâne temporar fãrã
el.

Din partea Atenei, însã, mesajele
erau anti-austeritate ºi pentru o re-
structurare a datoriei, solicitare pentru
care a militat ministrul de finanþe Ian-

nis Varoufakis, sacrificat imediat
dupã Referendum, ca sa netezeascã
terenul negocierilor, eliminînd asperi-
tatile antipatiilor interpersonale ale
negociatorilor, care l-au numit
“gambler”, în timp cel el i-a facut “te-
roriºti”.

Pe mãsurã ce referendumul se
apropia ºi de atunci încoace, Alexis
Tsipras a þinut-o una ºi bunã cã Grecia
trebuie sã rãmânã în Zona Euro.

Aceastã idee a avut susþinere puter-
nicã ºi în rândul liderilor europeni.
Martin Shultz, preºedintele Parla-
mentului European (PE), care înainte
de referendum considera cã acesta se
referã la menþinerea Greciei în Euro, a
spus, dupã vot, cã este în favoarea

menþinerii þãrii în Eurozonã.
În tot acest timp, Franþa, prin vo-

cea preºedintelui Francois Hollan-
de, dar ºi a unor miniºtri, a sprijinit
Atena.

Ministrul francez al Economiei
Emmanuel Macron a spus, pentru pu-
blicaþia germanã Die Welt, cã un pa-
chet de “bailout” pentru Grecia trebu-
ie sã includã o reducere a poverii da-
toriei þãrii, fapt care reieºise ºi
dintr-un raport al Fondului Monetar
Internaþional, publicat, surprinzãtor,
chiar înainte de referendumul din
Grecia.

De ideea restructurãrii datoriei
Greciei s-a apropiat ºi Donald Tusk,
care a sugerat cã este posibilã, în cazul

unor angajamente
realiste din partea
Greciei.

O astfel de idee
întâmpinã însã opoziþie imensã din
partea Germaniei, iar cancelarul
Angela Merkel se aflã între ciocan ºi
nicovalã: ea a stãruit pe aceeaºi linie a
declaraþiilor ºi a rãmas fermã asupra
ideii cã dacã “euro eºuazã, atunci Eu-
ropa eºueazã”, ºi-a menþinut dispozi-
þia pentru dialog, dar s-a arãtat contra
restructurãrii datoriei Greciei, datori-
tã presiunii politice si populare
interne germane.

ADINA ARDELEANU
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