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La indecisió europea i el lent i tardà suport a Grècia han agreujat la crisi 

financera a un nivell abismal, han multiplicat el seu cost de forma 

astronòmica i han propiciat l’assalt generalitzat dels especuladors contra 

la zona euro. La cancellera alemanya, Angela Merkel, és assenyalada per 

tots de manera més oberta o velada com la principal responsable 

d’aquest desastre. 

 

Els dirigents polítics i els experts coincideixen que un compromís clar i 

precís de recolzament financer a Grècia des del principi per part de la 

zona euro, amb la concessió de préstecs bilaterals si fos necessari, 

hauria evitat l’actual situació. 

 

Un compromís ferm i clar, segons fonts comunitàries, podria haver 

permès a Grècia seguir finançant-se en els mercats a un preu raonable 

sense haver de fer servir aquesta ajuda, ja que hauria desaparegut el risc 

de suspensió de pagaments que han utilitzat els especuladors i els seus 

aliats, les agències de qualificació (ràting), per atiar el pànic en els 

mercats. 

 

El tipus d’interès a 10 anys que demanaven els mercats a Grècia a 

principis de febrer es limitava al 6,64%, amb una penalització de només 

3 punts respecte al bo alemany, que és la referència. Ara, fins i tot amb 

l’ajuda europea aprovada, és del 13,17%. 



 

Alemanya, el principal soci de la zona euro, en lloc de prometre amb 

claredat aquest suport financer des del principi, ha estat uns quants 

mesos enviant missatges públics contradictoris, que van afavorir una 

escalada especulativa cada vegada més intensa contra Grècia, que ha 

acabat arrossegant el conjunt de la zona euro i els mercats mundials a 

una espiral desenfrenada que costarà als governs i als ciutadans milers 

de milions d’euros. 

 

Estratègia electoral cega 

Merkel, temorosa de perdre les crucials eleccions que se celebren avui al 

land de Renània del Nord-Westfàlia per la impopularitat entre els 

alemanys d’ajudar Grècia, va endarrerir qualsevol mesura preventiva 

efectiva. Per un electoralisme cec davant la furibunda campanya per part 

dels diaris alemanys contra Grècia, Merkel va arribar a evocar fins i tot la 

possibilitat d’«expulsar» a Grècia de l’euro. 

 

Quan el recolzament financer europeu va aparèixer ja com a 

indispensable, Merkel i els membres de la coalició governamental 

alemanya encara van continuar amb els seus missatges confusos i la 

multiplicació d’exigències, que posaven en dubte que s’acabés 

materialitzant finalment aquesta ajuda financera europea a Grècia, cosa 

que va seguir donant munició als especuladors. Des de les files del partit 

de Merkel es va arribar a recomanar a Grècia que «vengués les seves 

indústries, les seves terres i les seves illes» abans de demanar ajuda. 

 

Malestar generalitzat 

«S’ha actuat amb tres mesos de retard», va lamentar ahir l’expresident 

del Govern espanyol Felipe González. «¿Quant ens costaran aquests tres 



mesos de retard?», va afegir, plantejant públicament el mateix que 

pensen a la majoria de capitals europees. 

 

Durant la incubació de l’actual atac especulatiu contra Grècia i el conjunt 

de la zona euro, l’actitud alemanya va exasperar els principals dirigents 

europeus, que no van dubtar a expressar de manera més o menys clara 

el seu profund malestar pel comportament de Merkel. 

 

«He d’admetre que he arribat a perdre la paciència», va confessar el 

president de l’Eurogrup i primer ministre luxemburguès, Jean-Claude 

Juncker, el 2 de maig quan finalment Alemanya va acceptar activar el pla 

de rescat de Grècia. 

 

El president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, havia 

assenyalat dies abans exasperat que era urgent una «direcció clara i 

ferma», mentre que el president francès, Nicolas Sarkozy, ja insistia el 27 

d’abril que s’havia d’actuar de manera «ràpida i decidida». Una setmana 

abans el ministre italià, Giulio Tremonti, havia criticat obertament per 

televisió l’actitud «egocèntrica» d’Alemanya per no voler apagar l’incendi 

abans que afectés altres. 

 

 


