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ЊУЈОРК – Пошто је за длаку избегла рецесију сличну оној из тридесетих година,
светска привреда ће идуће године живнути предвођена азијским економијама које ће
наставтити да подстичу општи раст.

  

Међу развијеним земљама, САД, где финансијски систем и тржиште рада показују знаке
стабилизације, ићи ће брже од Европе чији опоравак кочи висока незапосленост.

  

Према економском прегледу Међународног монетарног фонда, очекује се да ће светска
индустријска производња порасти за 3,1 одсто током 2010.

  

Већину раста ће гурати економије у брзом развоју, као што су Индија и Кина, где је
фабричка продукција у октобру забележила највећи помак у протеклих 18 месеци.

  

За 2009. ММФ очекује пад светског бруто домаћег производа од 1,1 одсто.

  

Мада ствари вероватно неће бити онако лоше као што су могле да буду, ММФ налази да
се треба клонити сваке еуфорије, посебно зато што ће се незапосленост наставити у
догледно време.

  

„Олуја је прошла. Најгоре је избегнуто. Ипак, економија остаје у ровитом стању –
стабилна, са побољшањем, али и даље крајње рањива”, рекао шеф ММФ-а Доминик
Штрос-Кан на недавној конференцији у Лондону.

  

Уједињене нације такође очекују да светска привреда настави раст 2010, уз опомену да
ће опоравак бити крх.

  

У прегледу свог годишњег економског предвиђања које ће бити објављено у јануару, УН
заслугу за извлачење из кризе придају огромним новчаним стимулативним мерама које
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су владе широм света покренуле крајем 2008.

  

Светска организација препоручује да се настави са стимулативним пакетима све док се
јасни знаци снажнијег опоравка не појаве у виду раста потрошње становништва, већег
приватног улагања и повећања запослености.

  

Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) више је него удвостучила процену
раста за својих 30 држава чланица – међу којима су САД, Јапан, Немачка и Британија –
на 1,9 одсто у поређењу са једва 0,7 проценат колико је предвиђала у јулу.

  

Међутим, опоравак је сувише млак да би зауставио непрекидни раст незапослености.

  

Према економском прегледу ОЕЦД, могуће је да ће незапосленост у еврозони почети да
се смањује тек после 2011. са очекиваних 10,8 процената.

  

Државни буџети су тешко страдали у кризи и дуг већине земаља ОЕЦД би могао да до
2011. буде већи од њиховог бруто домаћег производа.

  

Ка смањењу државне потрошње или повећању пореза не треба посезати брзином која
би могла да ослаби опоравак, наглашава се у ОЕЦД.

  

(Бета)
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