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Ситуација око Грчке се усијава. За недељу дана заједничка мисија ММФ и европских
монетарних власти, која се тренутно налази у инспекцији у Аини, треба да поднесе
извештај о стању грчких финансија. Од тога ће зависити издвајање нових транши ММФ.
А у среду у Бечу министри финансија ЕУ ће разматрати питање о пружању нове помоћи
Грчкој са своје стране.

  

Само, да ли је Грчкој потребна таква помоћ? По мишљењу професора Високе школе
економије Алексеја Красавина, финансијске ињекције ЕУ су неизбежне, али су
бескорисне.

  

„Према нормативним документима којима се регулише постојање ЕУ, она је дужна да
спасава у финансијском погледу земље чланице. Питање је у ком облику ће то бити
учињено. Прва варијанта је да се пружи нова помоћ. Грчка ће једноставно потрошити тај
новац за отплату дугова. Друга варијанта је помоћ ММФ. У том случају новац дат за
програм стабилизације обавезно ће бити искориштен за његову реализацију. Могуће да
ће од тога бити већа корист. У сваком случају ситуација око Португалије и Грчке сведочи
да механизми европске заједнице нису ефикасни.“

  

Шта више, у погледу Грчке дејства ЕУ су просто погубна, сматрају многи експерти. Међу
њима је директор департмана за аналитичке информације агенције РБК Александар
Јаковљев.

  

„Мислим да ћемо и надаље видети исто што и сада. Грцима ће из све снаге помагати сви
који иоле могу да помогну. Тамо ће пумпати новац, Грци ће стезати каишеве унутар
земље. Влада ће бити врло непопуларна, наставиће се бескрајне демонстрације,
штрајкови. Економија ће због тога бити у стању колапса, зато што треба схватити: Грци
не раде, они бескрајно штрајкују. А када цела земља не ради, како да се створи
унутрашњи бруто производ?“

  

По мишљењу Александра Јаковљева најбоља варијанта било би делимично одустајање
од исплате дуга. То неће довести до некаквог колапса економије зоне евра, или до
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распада саме структуре ЕУ. Најгора варијанта је одустајање од евра.

  

У сваком случају, како ће се ситуација окренути биће јасно ускоро. По речима европског
комесара Олија Рена, јун ће бити кључни месец не само за Грчку, већ и за читаву ЕУ. Да
ли ћемо бити сведоци почетка краја кризе? Није остало дуго да се чека на одговор.

  

(Глас Русије)
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