
Grecia, revoltata de planul de \&quot;salvare \&quot; propus de Germania
Oficialii greci au refuzat furio`i un plan german care viza introducerea unui comisar european cu drept de
veto pentru a controla taxele si cheltuiala Greciei. In practica, daca ar fi acceptat, Grecia inmana
suveranitatea sa in materie de politica fiscala unui comisar european.
  
  Guvernul grec a anuntat ca trebuie sa detina in continuare controlul propriului buget. Comisia
Europeana a anuntat ca intentioneaza sa urmareasca mai indeaproape si in amanunt finantele Greciei, dar
a admis ca statul elen ar trebui sa detina controlul absolut asupra banilor.
  
  Grecia si investitorii privati au anuntat ca discuta ultimele detalii ale reducerii datoriilor statului elen si
se asteapta ca in cateva zile sa aiba gata un acord, esential pentru al doilea pachet de ajutor financiar, care
sa permita tarii sa evite un faliment necontrolat.
  
  Dupa mai multe runde, negocierile se afla in faza finala, insa pare putin probabil ca o intelegere
preliminara sa fie incheiata la timp, pentru summitul liderilor europeni de ast[zi.
  
  Investitorii care detin obligatiuni elene au anuntat ca cele doua parti finalizeaza un acord bazat pe o
propunere a presedintelui grupului ministrilor de Finante din zona euro, Jean-Claude Juncker.
  
  Grecia ar trebui sa ajunga la aceasta intelegere in urmatoarele cateva zile, pentru a primi urmatoarea
transa de fonduri, o parte din primul ajutor acordat Atenei. Atena spera sa poata prezenta cadrul unui
acord la summit-ul european in vederea unei sustineri din partea partenerilor sai si institutiilor din zona
euro si FMI, care insista ca operatiunea sa duca in final la scaderea datoriei suverane a Greciei in jurul
valorii de 120% din PIB in 2020, fata de 160% in prezent.
  
  Capacitatea Greciei de a evita intrarea in incapacitate de plata, care expira la 20 martie, cu o datorie de
14,5 miliarde de euro, depinde de rezultatul acestor negocieri si de relatiile interdependente cu creditorii
institutionali pentru a obtine deblocarea acestui al doilea plan de salvare, de 130 de miliarde de euro.
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