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Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) превиђа да ће привреда Србија ове године
забележити пад већи од прогнозиране стопе раста током 2021. године.

  

У најновијем извештају банке се прецизира да ће прогнозирани пад БДП ове године
износити 3,5 одсто, док ће идуће године привреда Србије забележити раст од три
одсто.

  

  

ЕБРД каже у извештају да су мере које је влада Србија увела биле усмерене на очувању
радних места и обезбеђивању ликвидности предузећа, додајући да је то довело до
повећања јавног дуга на 59 одсто БДП у првој половини године односно пет процентних
поена више него крајем 2019. године.

  

Извоз на најнижем нивоу од 2014. године
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ЕБРД упозорава да постоји опасност од погоршања ситуације, поготово ако се уведу
оштрије мере борбе против пандемије у Србији и земљама који су њени кључни
трговински партнери.

  
  

Привреда бележи пад од 0,9 одсто на годишњем нивоу у првој половини 2020. године

    

У извештају ЕБРД-а се каже да је Србија забележила снажан раст од пет одсто на
годишњем нивоу у првом тромесечју ове године због веће потрошње и инвестиција, али
да је извоз у том периоду био на најнижем нивоу од 2014. године, док је у другом
тромесећју привреда забележила пад од 6,5 одсто на годишњем нивоу због мера
уведених у борби против пандемије.

  

Привреда бележи пад од 0,9 одсто на годишњем нивоу у првој половини 2020. године.

  

Србија мање погођена последицама пандемије у односу на друге земље са сличним
привредама

  

По процени ЕБРД, пандемија коронавируса је много мање погодила Србију од других
земаља са сличним привредама делимично због удела производње основних производа
у укупној привредној активности.

  

Привредни пад већи, раст мањи од предвиђеног

  

Европска банка за реконструкцију и развој ревидирала је своја предвиђања економских
трендова у земљама у којима је активна а ову и идућу годину, упозоравајући да ће
овогодишњи пад бити већи од превиђеног а да ће опоравак бити мањег обима од
предвиђеног у 2021. години.
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ЕБРД је саопштила да је смањила прогнозе јер су мере борбе противе пандемије
коронавируса трајале дуже од предвиђеног. ЕБРД је инвестирала у привреде у развоју у
централној И источној Европи, централној Азији, Блиском Истоку и на северу Африке.
(...)

  

Највеће падове могу да очекују Албанија, Хрватска, Грчка и Црна Гора

  

Највећи падови су предвиђени у земљама чије привреде зависе у великој мери од
дохотка из иностранства као што су Албанија, Хрватска, Грчка и Црна Гора. 

  

Извоз из земаља у којима је ЕБРД активан бележи пад од више од 14 одсто у првих шест
месеци 2020. године у поређењу са истим периодим претходне године а туризам бележи
пад од 65 одсто. 

  

Банка сматра да ће неке делатности као што је туризам сносити дуготрајне
последице док ће се друге као што је онлајн продаја развијати. Истраживање које је
банка спровела показује да је највише оптимизма у погледу опоравка међу малим и
средњим фирмама у оним земљама чије владе су увеле стимулативне мере.   
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