
Evropska četverica obljublja
130 milijard evrov za rast

Protestniki z maskami velike četverice, ki se je včeraj sestala v Rimu, so zabijali gole finančnim špekulantom in zahtevali
uvedbo davka na finančne transakcije.

Barbara Hren

Firence-Vse poti vodijo vRim. Čestaleta
2003 Nemčija in Francija, z blagoslovom
Italije, kršili pravilapakta stabilnosti, so se
včeraj protagonisti znovasrečalivRimuin
ugotovili, da je skupna pravila igre pač
treba spoštovati Tako je italijanski pre-
mier Mario Monti zaključil novinarsko
konferenco po slabih dveh urah sestanka
velike četverice - Nemčije, Francije, Špa-
nije in Italije - na temo reševanja evrske
krize. Četverica je Evropejcem, ki so siti
varčevalnih ukrepov in obljub o lepši
prihodnosti, včeraj obljubila okolil30 mi-
lijard evrov vreden paket za oživitev go-
spodarske rasti in jim obljubila, da trdno
stojijo za projektom evro.

»Evro je tu in bo tu tudi ostal. Vsi
stojimo za njim,« je dejal premier Monti
in napovedal, da se četverica - nemška
kanclerka Angela Merkel, francoski
predsednik Fran9ois Hollande in špan-
ski premier Mariano Rajoy - strinjajo o
globlji integraciji Evropske unije. Per-
spektiva EU je, kot je pojasnil Rajoy, v
politični, gospodarski, bančni in fiskalni
uniji, pri čemer pa bodo države članice
morale izpeljati potrebne strukturne re-
forme za povečanje konkurenčnosti, ki
jim bodo morale slediti tudi ustrezne
reforme na ravni EU. Hkrati pa, tako
pravi Rajoy, ne sme priti do dodatnega
povečevanja dolgov držav.

Merklova, ki je bila na včerajšnjem
srečanju nekoliko stisnjena v kot, kar

zadeva zagovarjanje strogih varčevalnih
ukrepov, jeznovapoudarila, da so ukrepi
za spodbujanje gospodarske rasti in
konsolidacijajavnih financ dve strani is-
te medalj e. Namenit ev okoli 1 30 milij ard
evrov za spodbujanje rasti v evrskem
območju je za to po njenih ocenah iz-
jemno pomembno sporočilo. Kot je za
Evropejce, ki menijo, da je krizo pov-
zroči finančni sistem, pomembno spo-
ročilo, da četverica velikihpodpira uved-
bo davka na finančne transakcije, je še
dejala Merklova.

A čepravje četverica po srečanjupou-
darjala skupne poglede na prihodnost
evra, Evropske unije in reševanja dol-
žniške krize, je bilo mogoče jasno opaziti
stara razhajanja. Medtem ko Merklova
stavi na tesnejšo fiskalno integracijo in
natančnejša pravila, ki jih nihče ne bo
kršil, je Hollande opozoril, da dodatnega
prenašanja suverenosti na Unijo pač ne
bo, dokler ne bo med članicami več so-
lidarnosti pri delitvi dolgov. Hollande, v
nasprotju z Merklovo, tudi nikakor ne
podpira zategovanja pasu, si pa želi
uvedbe skupnih evrskih obveznic, ki pa
jim močno nasprotuje Merklova. Dejal
je, da si bo še naprej zavzemal za njihovo
uvedbo in to prej kot v desetih letih.

Rezultat srečanja velike četverice, kije
potekalo v od vročine in stavke razgre-
tem Rimu, bi po Montijevih pričako-
vanjih moral biti velik korak naprej na
vrhu EU prihodnji teden. »Če uspe do-
govor doseči štirim velikim državam, ki
smo si tako različne, lahko to močno

spodbudi sprejetje konsenza na sreča-
nju prihodnji teden,« je bil optimističen
Monti, ki je v številnih pogovorih za ve-
like evropske časnike v tem tednu opo-
zarjal, da evro visi na nitki in da morajo
tudi Nemci razumeti, da imajo od enot-
nega trga in skupne valute velike koristi.
Vključno s tem, da se Nemčija zaradi
špekulacij na račun vzdržnosti javnih fi-
nanc preostalih evrskih držav zadolžuje
do zgodovinsko nizkih obrestnih merah.
Ce Evropska unija na vrhu prihodnji te-
den ne bo svojim državlj anom postregla
s konkretnimi rezultati, se bo javno
mnenje zagotovo obrnilo proti večji in-
tegraciji Unije. Pa čepravje prav globlja
integracija po Montijevem mnenju
ključnega pomena za razrešitev krize.

Nad razmerami v evrskem območju
so močno zaskrbljeni tudi v Mednaro-
dnem denarnem skladu (MDS). Direk-
torica sklada Christine Lagarde je dr-
žave članice evrskega območja pozvala,
naj kapitalsko izčrpanim bankam finan-
čno pomagajo mimo nacionalnih vlad,
na primer prek sklada ESFS, Evropsko
centralno banko pa, naj zniža obrestne
mere v podporo šibkemu gospodarstvu.
A Merklova je takšno uporabo sredstev
ESFS včeraj že zavrnila, saj da tega pra-
vila ne omogočajo. Kdo ve, morebiti pa
se bo Merklova omehčala po tekmi med
Nemčijo in Grčijo, ki jo navijači ene in
druge ekipe vidijo več kot »le« nogo-
metni spopad za uvrstitev v polfinale
evropskega prvenstva.


