Europietis turi būti svarbesnis
už eurą
Euro krizė rizikuoja tapti daug
baisesne, jeigu kryptis nesi- keis
artimiausiu laiku. Drastiški gerovės ir valstybinių išlaidų mažinimai beveik kiekvienoje eurozonos ir ES narių šalyse kartu su
dideliais kreditų procentais
silpnoms eurozonos ekonomikoms, neneš klestėjimo ir užimtumo didinimo. Atvirkščiai, tai kelias į dar gilesnę krizę, kuris gali
sukelti ekonomikos žlugimo pavojų
daugelyje eurozonos šalių.
Daugeliui žmonių tai gali su- kelti ir
asmeninio žlugimo pavojų.
Danijoje ir Švedijoje mūsų dauguma buvo euro priešininkai ir
apie finansinę krizę jau ilgą laiką
prieš tai perspėjome.
Euro konstrukcija buvo statoma ant silpno pamato ir be tautų
paramos. Tiktai dviejose Europos
Sąjungos šalyse vyko referendumai
ryšium su euro įvedimu.Tai buvo
Danija ir Švedija. Abiejose šalyse
rinkėjų dauguma po intensyvių
diskusijų ir ak- tyvaus rinkėjų
dalyvavimo (87,6 % Danijoje ir
82,6 % Švedijoje) pasakė ne euro
įvedimui. Savo ruožtu šalyse,
kurios prisijungė eurozonai,
nebuvo realių diskusijų klausimu,
ką reiškia bendra valiuta.

Nuostoliai nuo euro įvedimo
Latvijoje yra daug didesni. Šalys su
labai skirtingomis ekonomikomis
yra įmestos į bendrą sistemą su
vienu, Europos Centrinio Banko bendrinei valiutai oficialiai nustatytu
palūkanų dydžiu. Todėl dauguma
šalių pra- randa konkurencingumą.
Otra problema yra tame fakte,
kad tarp eurozonos nacijų nėra
realaus solidarumo ir tokio solidarumo nėra įmanoma su- kurti, primetant jį iš viršaus. Tai reikėtų kurti,
bendradarbiaujant su tautomis ir
piliečiais.
Taip vadinama “pagalba”, kuri
suteikiama ekonomiškai sil- pnesnėms šalims, tiesą sakant nėra
pagalba žmonėms. Parastai tai yra
naujos paskolos, bankų gelbėjimui
ir paskolų procentų laidavimui ir
p a s ko l o s p a g r i n d i n ė s s u m o s
apmokėjimui. Šalys, kurioms yra
problemos, yra priverstos mokėti
paskolų dideles palūkanas.

Dėl euro įvedimo – prieštaringi
apklausų duomenys
49 % nepritarė

3 % neatsakė

26 % pritarė

22 % nuomonės neturėjo

Skirtingos apklausos rodo skirtingą gyventojų nuomonę dėl naujos
valiutos. Lietuvos bankas skelbia, kad pagal „Berent Research Baltic“
apklausą 53 proc. Lietuvos gyventojų pritaria euro įvedimui. Tačiau
„Baltijos tyrimų“ apklausa rodo, kad 49 proc. gyventojų euro įvedimui
nepritaria. Šalies centrinio banko apklausoje nurodoma, kad 53 proc.
Lietuvos gyventojų palankiai vertina euro įvedimą, nepalankiai - 39 proc., o
nuomonės neturi 8 proc. Tuo tarpu „Baltijos tyrimų“ apklausoje teigiama,
kad Vyriausybės sprendimui įvesti eurą pritarė 26 proc. gyventojų,
nepritarė - 49 proc., nuomonės neturėjo 22 proc., o 3 proc. neatsakė.

EPF yra iš dalies finansuojamas
Europos Parlamentas, kuris nėra
atsakingas už šio leidinio turinį
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Daugiau informacijos apie
Ateities Latvijos institutas
darbas gali būti rasti www.parlatu.lv

