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Business Insider: Grecii
au învãþat o lecþie
periculoasã de la Spania

Indiferent ce partide urmeazã sã
formeze coaliþia de guvernare în
Grecia, acestea vor cere mai multe
miliarde de euro pentru salvare, însã
fãrã sã menþioneze condiþii sau re-
forme structurale, noteazã Business
Insider. Liderii acestora au vãzut
cum premierul Spaniei Mariano Ra-
joy, a cerut salvarea bãncilor spanio-
le dupã ce a asigurat pe toatã lumea
cu cea mai mare sinceritate pentru o
perioadã îndelungatã cã nici þara sa
ºi nici bãncile nu au nevoie de fon-
duri. Niciun detaliu nu le-a scãpat
grecilor când, sâmbãtã, premierul
s-a proclamat victorios, declarând cã
i s-au oferit 100 miliarde euro fãrã
condiþii ataºate. Acest lucru este
exact ceea ce doreau politicienii greci
sã audã – ºi au jubilat, deoarece jugul
reformelor structurale ºi al austeritã-
þii a fost rupt. Nu au contat pentru ei
protestele oficialilor germani, fin-
landezi ºi ai UE, care au încercat sã
arate cã, de fapt, existã o multitudine
de condiþii, care te fac sã te întrebi
dacã a avut loc vreun acord.

Însã aceastã speranþã nu a oprit re-
tragerile din bãncile greceºti. Com-
paniile ºi populaþia transferã în strãi-
nãtate, de ceva timp, aproape toþi
euro de care dispun ºi au stocat fon-
duri de urgenþã sub saltele ºi în cutii,
de teamã cã, într-un weekend din vii-
torul apropiat, conturile în euro le
vor fi transformate în conturi în
drahme. Iar cei câþiva euro rãmaºi
pot fi scoºi imediat dupã alegeri,
dacã perspectivele se înrãutãþesc.

Grecia este practic golitã de sânge
de cãtre propriul popor.

Astfel cã fondurile care i-au fost
puse la dispoziþie de cãtre Troicã
(UE-FMI-Banca Mondialã) repre-
zintã transfuzii pentru sistemul ban-
car grecesc. Însã Banca Centralã Eu-
ropeanã nu lasã sã se întrevadã pen-
tru cât timp ºi pânã în ce punct este
dispusã sã asigure transfuziile, apa-
rent temãtoare cã aruncã bani pe fe-
reastrã.

În acest context, au apãrut persoa-
ne care încearcã sã profite de dispe-
rarea populaþiei de a obþine fonduri
pe care bãncile nu pot sã le mai ofere.
Poliþia a arestat marþi patru persoane,
membre a unei grupãri care, pre-
tinzând cã sunt funcþionari ministe-
riali, ingineri sau arhitecþi, ofereau
contra cost aºa-zise fonduri europe-
ne doritorilor. Pe parcursul a doi ani,
aceºtia au reuºit sã obþinã peste
350.000 euro de la cei pe care i-au
înºelat. Acest lucru dovedeºte cã,
chiar ºi în condiþii de haos, oamenii
cautã oportunitãþi de câºtig.

Astfel, alegerile din Grecia poa-
te nu vor decide viitorul þãrii în
zona euro, ci vor prelungi perioada
pentru înºelãciune, permiþând ba-
nilor sã circule în mod liber, lucru
pe care Troica probabil nu îl va privi
cu ochi buni. Nu este, însã, sigur cã
partidul câºtigãtor va aduna sufi-
ciente voturi încât sã formeze o
alianþã de guvernare sau cã vreun
partid va accepta sã ia parte la o
astfel de coaliþie. În acest caz, vor
fi necesare noi alegeri, o posibilita-
te pe care Antonis Samaras, liderul
partidului conservator Noua De-
mocraþie, a catalogat-o drept “si-
nucigaºã”.

Turismul, al doilea sector econo-
mic al Greciei, dupã cel de tran-
sport maritim, a primit o nouã lovi-
turã prin decizia ºoferilor de auto-
care turistice sã intre în grevã, în

condiþiile în care li s-a cerut o nouã
reducere salarialã de 50%, pe
lângã cea de 20% la care au fost
deja supuºi. Iar Grecia reprezintã
modelul pentru Spania ºi Italia, no-
teazã publicaþia. (Alexandru Sârbu)

Banca Elveþiei, gata sã
cumpere cantitãþi
nelimitate de valutã

Banca Naþionalã a Elveþiei
(SNB) ºi-a reafirmat, ieri, anga-
jamentul privind menþinerea cur-
sului minim de schimb la 1,20
franci/euro, subliniind cã este gata
sã cumpere cantitãþi nelimitate de
valutã, cu numai câteva zile înain-
tea alegerilor din Grecia, care ar
putea provoca un nou aflux de li-
chiditãþi dinspre zona euro spre
francul elveþian.

“Chiar ºi la actualul curs de

schimb, francul elveþian este la un
nivel ridicat. O nouã apreciere ar
avea un impact serios asupra preþu-
rilor ºi economiei Elveþiei. SNB nu
va tolera acest lucru. Dacã va fi ne-
cesar, SNB este gata sã ia noi mãsuri
în orice moment”, a anunþat Banca
Elveþiei.

Standard & Poor’s:
“Zona euro ºi sistemul
sãu bancar au intrat
într-o fazã crucialã”

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) a apreciat,
ieri, cã zona euro ºi sistemul sãu ban-
car au intrat într-o fazã crucialã, iar
alegerile din Grecia, summitul G20
ºi viitoarele consilii ministeriale ºi
summituri ale UE vor juca un rol
esenþial în definirea viitorului
european.

S&P reaminteºte cã dintre cele 50
de mari bãnci pe care le evalueazã, 27
sunt cotate cu o perspectivã negativã
din cauza mediului economic ºi fi-
nanciar dificil din Europa. În unele
cazuri, ratingul negativ este determi-
nat ºi de perspectiva negativã a dato-
riilor suverane la care sunt expuse
bãncile respective. Celelalte 23 de
bãnci, în principal germane, franceze,
britanice ºi suedeze, au primit de la
S&Pun rating cu perspectivã stabilã.

Euromonitor: Colapsul
zonei euro ar devasta
turismul

Un eventual colaps al zonei euro
ar avea un efect devastator asupra
companiilor aeriene ºi hotelurilor
din Europa, în condiþiile în care con-
sumatorii ºi companiile ºi-ar reduce
bugetele pentru cãlãtorii, iar preþuri-
le s-ar prãbuºi, conform estimãrilor
firmei de cercetare Euromonitor
International.

Potrivit celui mai sever scenariu
Euromonitor, care presupune dez-
membrarea dezordonatã a zonei
euro, numãrul turiºtilor care ar ajun-
ge în þãrile din zona euro ar urma sã
scadã cu 11%, iar cheltuielile
turiºtilor - cu 17,3%.

“Credit Suisse”: Grecia
nu va ieºi din zona euro

Analiºtii bãncii elveþiene “Credit
Suisse” cred cã rezultatul alegerilor
care vor avea loc duminicã în Grecia
este extrem de incert, în condiþiile în
care partidele Noua Democracþie ºi
Syriza au ºanse similare.

Banca apreciazã cã în urma alege-
rilor va fi format un nou guvern ºi nu
existã riscul organizãrii unui al trei-
lea scrutin.

“Credem cã, eventual, vom asista
la o renegociere cu succes a progra-
mului de austeritate, nu la ieºirea
Greciei din zona euro”.

Pe de altã parte, potrivit bãncii
centrale elveþiene (SNB), “Credit
Suisse Group” AG are nevoie de o
majorare semnificativã de capital,
anul acesta, ca sã se pregãteascã pen-
tru o posibilã înrãutãþire a crizei da-
toriilor din Europa. Totodatã, SNB

recomandã UBS AG – cea mai mare
bancã din Elveþia, sã-ºi majoreze
capitalul.

ªomajul din Grecia, la
nivel record

Rata ºomajului din Grecia a conti-
nuat sã creascã în primul trimestru
din 2012, ajungând la nivelul record
la 22,6%, de la 20,7% în ultimele trei
luni din 2011, anunþã Elstat.

Conform cifrelor oficiale, în Gre-
cia sunt 1,12 milioane de ºomeri.

Surse: Spania are nevoie
de 60-65 miliarde euro
pentru recapitalizarea
bãncilor

Sistemul bancar spaniol necesitã
60-65 miliarde euro pentru recapitali-
zare, conform auditului independent
care urmeazã sã fie finalizat la data de
18 iunie, spun surse citate de Reuters.
Acestea afimã cã auditul, realizat de
firmele de consultanþã “Oliver
Wyman” ºi “Roland Berger”, trebuia
sã fie publicat în 21 iunie, însã va fi
anunþat mai devreme, dat fiind cã pre-
mierul spaniol Mariano Rajoy vrea sã
obþinã aceastã evaluare în vederea
prezentãrii sale la reuniunea G20 pro-
gramatã sã se desfãºoare în 18-19 iu-
nie, în Los Cabos, Mexico.

Lasfârºitul sãptãmânii, Spaniaa so-
licitat pânã la 100 de miliarde euro
pentru recapitalizarea bãncilor. (V.R.)

PARLAMENTAR GREC:

Syriza nu doreºte ieºirea
Greciei din zona euro

Yiannis Dragasakis, membru în
Parlamentul Greciei ºi al Syriza, par-
tidul de orientare radicalã de stânga,
a declarat cã formaþiunea politicã din
care face parte nu doreºte ieºirea sta-
tului elen din zona euro, dar, în ace-
laºi timp, refuzã continuarea
politicilor de austeritate.

Syriza ocupã, potrivit presei gre-
ceºti, primul loc în preferinþele gre-
cilor pentru alegerile de duminicã.

“Syriza nu considerã renunþarea
la euro drept o opþiune, dar nici nu
poate consimþi continuarea aceloraºi
politici (n.r. de pânã acum), chiar ºi
cu ajustãri ºi prelungiri, aºa cum au
propus, în ultima vreme, PASOK
(n.r. socialiºtii) ºi Noua Democraþie
(n.r. conservatorii), din moment ce
aceste opþiuni nu sunt capabile sã sus-
þinã vreo perspectivã de supravieþui-
re”, a precizat domnia sa.

Programul are trei obiective poli-
tice imediate, respectiv ajutorarea
victimelor crizei ºi ale politicilor
conþinute în Memorandumul înche-
iat cu Uniunea Europeanã (UE) ºi
Fondul Monetar Internaþional
(FMI), stabilizarea directã a econo-
miei, astfel încât sã se evite accen-
tuarea problemelor economice, ºi re-
ducerea incertitudinii generalizate,
revenirea speranþei ºi crearea de noi
perspective vizibile, potrivit
parlamentarului grec.
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INSPIRAT DE UN COMENTARIU POSTAT PE SITE-UL BURSA

Am virusat continentul
Traversãm o conjuncturã de su-

prarealism stratificat pe trei nive-
luri:

A. Dupã ce au ros cu sârg la bar-
ca PDL, ºobolanii o pãrãsesc la re-
pezealã, pe motiv cã-i gãuritã
(lãsând falsa impresie cã asta ar fi
realizarea USL); cãpitanul ºi se-
cunzii pe care nu i-ar mai primi
nici PNÞ-CD aripa Miluþ, rãmân
pe punte, cu mâna la chipiu ºi apa
avansând spre gât;

B. Premierul Ponta îi uzurpã
preºedintelui Bãsescu reprezenta-
rea României la Bruxelles (na,

stârpiturã, de fapt nu ne ascultã ni-
meni acolo, nici pe tine, nici pe
mine, dar, aºa, ca sã te-nveþi min-
te!), cu complicitatea legiuitorilor,
împotriva legii (de fapt, e banal, la
noi, dar asta nu înseamnã cã ar fi co-
erent);

C. Europa se tot uneºte, vrea
uniune fiscalã, vrea uniune bancarã,
vrea uniune guvernamentalã (aºtep-
tãm declararea limbii germane
drept limba oficialã a continentului
ºi pe Alois Ratzinger drept popa tu-
turor ortodocºilor), în timp ce nu su-
flã o vorbã cã Grecia a dat faliment

de un an, Portugalia, Irlanda, Spa-
nia ºi Italia aºijderea, dar Franþa
va fi salvatã de Germania, dacã se
poartã frumos.

În concertul naþiunilor, contãm
drept inventatorii teatrului absurdu-
lui (cu sorginte directã în propriul
“dadaism”); ca autori, suntem sin-
gurii capabili sã dezvãluie cauzele
absurdului ºi mecanismul lui intern.

Vã propun sã nu ne mai plângem
de absurdul scenei noastre politice -
ea este un dat, þine de tradiþie.

În schimb, aþintiþi-vã asupra po-
liticii europene - ea a devenit pur

româneascã ºi probabil cã expertiza
noastrã o întrece pe a tuturor.

Vocea nu ni se aude la Bruxelles,
dar spiritul nostru stãpâneºte inima
continentului... Cred cã Bãsescu
gustã mai mult situaþia decât Ponta,
dar sunt amândoi la fel de calificaþi
genetic.

De fapt, se bat sã asiste la specta-
colul scufundãrii unui vapor gigan-
tic – Europa -, o distracþie care te
poate face sã uiþi scufundarea ºalu-
pei România, ori a bãrcuþei PDL.

MAKE

Textul de mai sus se constituie în rãspuns al Redac-

þiei noastre la urmãtorul comentariu anonim, postat

ieri, pe site-ul ziarului BURSA:

6.2. fãrã titlu (rãspuns la opinia nr. 6 )

(mesaj trimis de anonim, în data de 14.06.2012,

ora 15:33)

Observaþi ce noi legi sunt adoptate în parlament.

Legi dedicate unei singure persoane: Traian Bã-

sescu!

Majoritatea anterioarã, disperatã, a fãcut totul pen-

tru ca suspendarea preºedintelui sã devinã imposi-

bilã. Noua majoritate parlamentarã face totul pentru

a anula acele reglementãri.

Suntem în plin teatru absurd: în jurul nostru þãrile

europene nu ºtiu cum sã iasã din criza profundã cu

care avem de-a face, iar noi ne certãm în privinþa re-

prezentãrii la CE! De parcã ar avea vreo importanþã

cine se duce la Bruxelles. De parcã ar avea vreo gre-

utate cuvântul nostru acolo!

ªi, atunci, ce pretenþii poþi avea de la “România

Profundã”?!?


