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Цене сирове нафте пале су на мање од шездесет долара по барелу у јеку страховања о
слабим шансама за скори опоравак светске економије.

  

Америчка влада је у међувремену први пут морала да позајми више од хиљаду милијарди
долара у само једној години, како би финансирала све дубљи буџетски дефицит.

  

У тренутку када је све више Американаца без посла, приходи од пореза опадају, али
расту трошкови помоћи незапосленима.

  

Аналитичари кажу да оштар пад цена нафте у последње две седмице - сада више него
упола јефтиније него пре годину дана, када је цена достигла рекорд - одражава
забринутост због мало знакова попуштања глобалне рецесије.

  

Иако су скоро могли чути оптимистични тонови међународних стручњака, попут
прогнозе Организације за европску сарадњу и развој, још су присутни бројни
контрадикторни сигнали о стању глобалне економије и изгледима за дугорочан
опоравак.

  

Пад цена нафте за више од десет одсто последњих дана појачава ову несигурност.

  

У периоду од марта до јуна цена барела нафте скочила је на 73 долара, што је
објашњавано очекивањима о јачању потражње и слабим доларом, који је нафту учинило
јефтинијом у другим валутама.

  

Аналитичари сада предвиђају да ће цена барела пасти на 55 долара и да ће остати на
том нивоу све док се не појаве јаснији знаци о опоравку глобалне економије.

  

Такви знаци за сада не стижу из Сједињених држава. Нови подаци Министарства
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финансија за месец јун показују да је обим позајмица за текућу финансијку годину
премашио хиљаду милијарди долара.

  

BBC-јев економски стручњак Ендру Вокер каже да су рецесија и настојања да буде
сузбијена увалиле америчку владу у још дубљи дефицит.

  

Уз мање пореске приходе због растуће незапослености и веће издатке за помоћ онима
који су остали без посла, влада тренутно спроводи и скупе програме стимулисања
економије и спасавања финансијског сектора - иако се очекује да већина тог новца буде
враћена.

  

Висок ниво државног задуживања јача страховања од могућег повећања каматних
стопа, што би водило даљем расту инфлације, каже BBC-јев економски стручњак.

  

(BBC)
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