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Вредност евра на светским берзама је пала на нови, рекордно низак ниво. Вредност
евра је пала на најнижи ниво у протекле четири године у односу на амерички долар, а
истовремено пада и вредност британске фунте.

  

Индекси европских берзи пали су у просеку за више од 2 одсто, а ситуација на берзама у
јужној Европи је још гора.

  

Евро је у среду ујутро вредео долар и двадесет један цент. Инвеститори су и даље
забринути због грчке кризе и великог државног дуга још неких земаља еврозоне.

  

Но, евро је у среду пао највише због одлуке Немачке да уведе нова ограничења на
шпекулативне активности на финансијским тржиштима.

  

Немачки канцелар Ангела Меркел затражила је оштрију финансијску контролу и
опрезније јавно задуживање.

  

Позвала је посланике да подрже немачки удео у стабилизационом пакету еврозоне од
750 милијарди евра, упозоравајући да је угрожена сама европска идеја:

  

"Ако пропадне евро, пропашће Европа. Али, ако будемо у стању да се сурпотставимо
опасности, и евро и Европа биће јачи него икада."

  

Вредност евра је пала на најнижи ниво у протекле четири године у односу на амерички
долар, а истовремено пада и вредност британске фунте.

  

Индекси европских берзи пали су у просеку за више од 2 одсто, а ситуација на берзама у
јужној Европи је још гора.
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Споразум о регулисању хеџ фондова

  

Министри финансија земаља ЕУ на састанку у Бриселу, у уторак, постигли су споразум о
новим ограничењима у области пословања тзв. хеџ фондова - високоризичних
шпекулативних инвестиција на тржишту. Међутим, Британија је ставила примедбу на
предложени министарски споразум земаља ЕУ и каже да би, ако се прихвати и примени,
могао да озбиљно утиче на пословни сектор у Лондону вредан хиљаду милијарди
долара.

  

Ова област финансијског сектора сматра се одговорном за погоршање светске
финансијске кризе, која је почела у јесен 2008. године. Хеџ фондови глобално
контролишу средства у вредности од око 1,5 хиљада милијарди долара, а процењује се
да се сумом од око 300 милијарди долара управља из Европске уније, углавном из
Лондона.  

  

(BBC)
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