
Вол Стрит Џорнал: Пад америчке привреде завршен?
четвртак, 13 август 2009 15:19

ЊУЈОРК – Пад америчке привреде који је почео у децембру претпрошле године је
завршен, сматра већина економиста које је анкетирао њујоршки дневник „Вол Стрит
Џорнал”.

  

У напису поводом резултата те анкете се наводи да су „експерти после више месеци,
најзад угледали зрачак светлости између облака”, оцењујући текуће стање здравља
привреде САД.

  

Укупно 27 од укупно 47 економиста је у анкети изразило уверење да је пад у привреди
САД превазиђен, док 11 учесника истог истраживања сматра да ће најдубљу тачку пада
америчка економија достићи овог или наредног месеца.

  

Оптимисти међу економистима очекују да се амерички бруто домаћи производ (БДП) у
трећем тромесечју увећа за 2,4 одсто на годишњем ниову и процењују да се тај витални
економски показатељ неће смањти испод два одсто у првој половини идуће године.

  

Знаци оживљавања ће се већ ове године појавити у производном сектору економије,
што ће бити делимично испровоцирано смањењем робних залиха , као и снажном
тражњом коју подстиче владин програм рециклаже старих аутомобила „Кеш за крнтије”.

  

Први пут у последњих годину и по дана у САД је минулог месеца смањена
незапосленост, иако за само десети део процента, уз стопу лица без посла од 9,4 одсто,
подсећа лист.

  

Лист, међутим, тврди да ће незапосленост у САД и наредних месеци бити на високом
нивоу, а до краја године ће се примаћи стопи од десет одсто.

  

Стручњаци на чије мишљење се позива дневник ипак рачунају да ће у наредних годину
дана у америчкој привреди бити затворено мање радних места него што су то
предвиђали само месец раније.
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Оцењујући улогу коју су у борби са кризом одиграле Федералне резерве САД (Фед) и
председник те емисионе банке Бен Бернанки, већина анкетираних је јединствена у
мишљењу да је он заслужио да на том положају остане још један четворогодишњи
мандат (садашњи се завршава 31. децембра ове године).

  

Многи анкетрирани сматрају да смена шефа Феда не би била сврсисходна на крају
његовог првог четворогодишњег мандата, имајући у виду предстојеће задатке америчке
централне банке, у време кад економија почиње да излази из кризе.

  

(Танјуг)
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