
Cresterea euro se va tempera in perioada urmatoare
Ascensiunea puternica monedei europene ar putea fi domolita in perioada urmatoare, in urma unei
posibile scaderi a dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, masura care se impune din cauza
rezultatelor sub asteptari ale economiilor din zona euro. Germania, cea mai importanta economie
europeana, a intrat in recesiune, cu un recul al produsului intern brut de 0,2 % in primul trimestru 2003 in
raport cu ultimul trimestru al anului trecut. PIB german a scazut cu 0,03% in trimestrul patru 2002 in
raport cu cel precedent. Tehnic, recesiunea se defineste prin doua trimestre consecutive cu recul al PIB.
La randul sau, Olanda a inregistrat o scadere de 0,3 %, a doua crestere trimestriala negativa. Economia
italiana, a treia ca marime din zona euro, s-a restrans cu 0,1% in primul trimestru al anului, iar previzunile
de crestere pentru acest an au fost revizuite de la 2,3%, la 1,1%. Unul dintre motivele acestor rezultate
negative este si aprecierea monedei unice cu aproape 10% de la inceputul anului in raport cu dolarul. Euro
s-a apreciat pe fondul dobanzilor ridicate la titlurile de valoare denominate in euro, mai mari decat cele in
alte valute, lucru care a atras investitorii. In contextul unei monede puternice, economiile euro au avut de
suferit mai ales la partea de export, unde marfurile au devenit mai scumpe. Economistii apreciaza ca
aceste cifre arata situatia grea a economiei euro si creeaza premisele unei scaderi a ratelor dobanzilor.
Analistii de la Oxford Economic Forecasting apreciaza, citati de Finacial Times, ca aprecierea euro din
acest an are ca efect scaderea cu 0,3% a cresterii economice, iar in acest context se impune o scadere a
dobanzilor in zona euro de 1%, ca masura de contrabalansare. Analistul economic Ionut Popescu este de
parere ca moneda europeana va continua sa creasca in raport cu dolarul, in ciuda previzibilelor masuri de
contracarare.  "In conditiile recesiunii economiile din zona euro, este inevitabil ca BCE sa reduca
dobanzile. E chiar o obligatie sa faca acest lucru. Aceasta decizie va mai reduce din vria in care a intrat
moneda unica, dar nu se vor produce rasturnari spectaculose si cred ca intram intr-o perioada lunga, in
care euro va fi peste dolar" , a declarat Popescu. Analistul considera ca situatia actuala, concretizata
intr-un dolar slab, convine Administratiei americane.  "Americanii au dobanzi foarte scazute, ceea ce
incurajeaza creditarea si o moneda slaba, ideala pentru export. Astfel, nu trebuie sa ne asteptam la
interventii in favoarea dolarului. Punctul slab este consumul intern, care a cunoscut o deteriorare dupa 11
septembrie 2001. Cred ca SUA va fi prima tara care isi va reveni din marasmul economic actual" , a mai
precizat Ionut Popescu. 
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