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Ако се криза прошири еврозоном, поставиће се питање да ли ЕУ уз помоћ ММФ-а може
да финансира и даље спас презадужених европских земаља.

  

Можда ће у случају мале привреде, попут португалске, ЕУ бити у стању да помогне - али
има аналитичара који сматрају да ЕУ не би била у стању да финансијски спаси Шпанију
због обавеза које је већ преузела према другим земљама еврозоне.

  

Чак и да јој то пође некако за руком, мало новца би остало за евентуалне даље пакете
помоћи.

  

Италија свакако није тренутно међу првима за пријем такве помоћи од ЕУ, али ако
западне у дужничку кризу убудуће то би био свакако превелики залогај за финансије
Уније.

  

Зато се за сада поуздано може једино рећи да ће напетост потрајати у вези са
будућношћу задужености земаља еврозоне, закључује BBC-јев економски аналитичар
Ендру Вокер.

  

Упозорење из Португала

  

Португалска централна банка је упозорила у уторак на лоше стање у комерцијалним
банкама јер превише зависе од ванредних хитних зајмова Европске централне банке
(ЕЦБ) који су достигли око 40 милијарди евра.

  

Уз то, португалским комерцијалним банкама су потребне још милијарде евра додатног
капитала да би се заштитиле од будућих губитака.
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Слично стање важи и за ирске банке, због којих је влада у Даблину и добила
финансијску помоћ ЕУ и ММФ-а.

  

Неки сигнали из португалске централне банке указују да ће сличан пакет бити потребан
и тој земљи због стања банкарског сектора - а тамошња влада је до сада могла једино
да финансира свој позамашан дефицит у буџету зајмовима од португалских банака, које
се пак за новац обраћају ЕЦБ-у.

  

То другим речима значи, објашњава BBC-јев аналитичар, ни португалске банке ни
португалска влада нису могли да добију довољно новца из најближих комерцијалних
извора - а то подразумева да ће пре или касније португалска влада морати можда да
прихвати пакет помоћи ЕУ и ММФ-а.

  

(BBC)
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