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Мале су шансе да заједничка европска валута, евро, замени долар на позицији светске
резервне валуте, оценили су учесници панел-дискусије коју је на ту тему организовао
амерички вашингтонски институт Америкен ентерпрајз.

  

Дејвид Марш, председник Групе Лондон и Оксфорд и аутор књиге "Евро: Политика нове
глобалне валуте", каже да је еуро од почетка замишљен као валута која може да се мери
са доларом, чији положај светске резервне валуте носи бројне предности, али да није
извесно да Европљани желе да долар изгуби статус резервне валуте, пренео је "Глас
Америке". "Сумњам да Еуропљани заиста желе да Централна банка Кине одједном
одлучи да велику суму својих резерви, процењену на око две хиљаде милијарди долара,
замени еврима. Такав корак изазвао би озбиљне структуралне поремећаје у срцу
еврозоне. Уздрмане привреде, као што је шпанска, тешко да би желеле јачање евра, јер
би то значило даље смањење конкурентности Шпаније и још теже изгледе за привредни
опоравак у тренутку када стопа незапослености у њој премашује осам одсто", оценио је
Марш.

  

Стјуарт Мекинтош, шеф истраживачког центра Група 30, процењује да ће, бар у
догледно време, однос долара и евра остати исти,а да ни Европа, ни САД неће скоро
изаћи из садашњих економских тешкоћа. "Ако упоредите фискални стимуланс Немачке,
треће по снази привреде у свету, и САД, видите да су релативно истог опсега. Међутим,
у Немачкој изостаје масовна помоћ финансијском сектору, коју је администрација
председника Барака Обаме пружила америчким банкама. Дакле, није јасно да ли су све
европске банке солвентне или некима од њих прети колапс", навео је Мекинтош и додао
да, уз то, "ризик у САД представља масовни буџетски дефицит, који носи ризик дужег
периода ниске стопе раста и високе инфлације".

  

Према оцени помоћника директора за Европу у Међународном монетарном фонду Лука
Еверета, "у наредних пет година вероватно неће доћи до значајније промене позиције
евра и долара".

  

"Зна се да економија еврозоне има мању стопу раста од америчке привреде. Но,
европска привреда има потенцијал за бољи раст. Коначан исход зависиће од
ефикасности предузетих финансијских и буџетских мера, али и од опште прогнозе о
стабилности долара и евра", сматра он.
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