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Ирској коалиционој влади прети опасност од распада после прихватања финансијског
пакета помоћи за отплату огромног дуга земље. Упркос захтевима опозиционих лидера
за расписивање превремених избора, ирски премијер обећава да ће остати на власти
све док не буде усвојен ребаланс буџета за решавање дужничке кризе.

  

После вишегодишње прекомерне потрошње која је довела до хитног државног
преузимања највећих домаћих банака, Ирска је кренула путем Грчке, затраживши
финансијску помоћ у износу до 140 милијарди долара.

  

Опозициони лидери сада захтевају оставку премијера Брајана Ковена и расписивање
ванредних избора. Џоан Бартон је заменица шефа опозиционе Лабуристичке странке.

  

„Велики број Ираца сматра да нико није тражио нити их питао за мандат у вези са
ванредним догађајима. Они зато желе изборе како би се ствари рашчистиле и
формирала влада са новим мандатом,“ рекла је Џоан Бартон.

  

Ковен је недељама порицао да је Ирској потребна финансијска помоћ. Међутим, у
недељу се обратио Европској унији и Међународном монетарном фонду. Истовремено је
обећао да ће остати на власти све док парламент не усвоји програм штедње, који
захтева Европска комисија. Али, оставио је простор за расписивање избора у јануару.

  

„Није у интересу ни бирача нити нашег народа да одлажемо ствари, или што је још горе,
да сумњамо у кораке који су неопходни да спасемо привреду и осигурамо финансијску
стабилност,“ рекао је Ковен.
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Премијер тражи од парламента да усвоји нови буџет који ће идуће године смањитидефицит за око осам милијарди долара.  Бивши коалициони партнери из Зелене странке кажу да су до извесне мере спремни дасарађују са Ковеном. Лидер те странке Џон Гормли каже:  „Веома је важно и у националном је интересу да то учинимо, али после тога више нећемомоћи да учествујемо у влади,“ каже Гормли.  Јуче су берзе бележиле раст пошто је постало јасно да је финансијска помоћ неумитна.  Али тренд је променио смер када је пажња скренута на друге проблеме у еврозони.Аналитичари кажу да финансијска помоћ Ирској неће помоћи осталим презадуженимземљама као што су Португал и Шпанија.  (VOA)  
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