
Министар финансијa Црне Горе: Ове године очекујемо пад економије од 6.9%, због коронавируса приходи од туризма биће мањи за 40 одсто
четвртак, 04 јун 2020 23:04

 Министар финансија Црне Горе Дарко Радуновић изјавио је да се у овој години очекује
пад црногорске економије од 6,9 одсто.

  

  Радуновић је вечерас рекао да ће приходи од туризма бити мањи чак 40 одсто у 2020.
години због пандемије корона вируса, да се очекује и пад страних инвестиција, али и
опоравак економије у наредној години.   

Представљајући Предлог закона о ребалансу буџета, Радуновић је казао да је посебан
акценат на туризму који чини 22,4 одсто бруто домаћег производа (БДП) Црне Горе у
2019. години, а који ће показати највећу рањивост у тренутним економским условима.

  

„Према пројекцијима, процењује се остварење око 650 милиона евра прихода од туризма
у 2020. години, око 450 милиона мање у поређењу с прошлогодишњим приходима“, навео
је црногорски министар.

  

Додао је да ће стране директне инвестиције, једна од кључних одредница раста
црногорске економије у протеклих неколико година, такође бити под утицајем настале
ситуације, и да се очекује њихов пад са седам на 5,4 одсто БДП-а.

  

„На основу дефинисаних претпоставки, реални пад БДП-а за Црну Гору у 2020. години
процењује се на нивоу од 6,9 одсто, док се у 2021. години очекује постепен и делимичан
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опоравак и раст економије од 4,9 одсто“, рекао је Радуновић.

  

Он је казао да планирани дефицит буџета за 2020. годину износи 335,89 милиона евра
или 7,3 одсто процењеног БДП-а и додао да је у односу на првобитно планирани већи за
285,93 милиона евра.

  

За наведени износ дефицита увећава се и процена недостајућих средстава у текућој
години која ће укупно износити 877,49 милиона евра.

  

„У циљу надомошћивања недостајућих средстава, водимо разговоре са партнерским и
финансијским институцијама како би био обезбеђен приступ свим расположивим
кредитним или донаторским средствима“, навео је Радуновић.

  

Он је рекао да су знатна недостајућа средства за 2020. годину већ обезбеђена кроз
реализовани аранжман подржан гаранцијом Светске банке, у износу од 250 милиона
евра.

  

(Бета)
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