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ЕКОНОМСКА КРИЗА
И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ
А. Влада Републике Србије
Мере Владе за превазилажење последица светске економске кризе
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Б. Влада Републике Србије
Одобравање кредита привреди и грађанима
Влада Републике Србије, 5. фебруара 2009. године, усвојила је уредбе о
примени мера за превазилажење последица економске кризе којима ће
омогућити одобравање 122 милијарде динара кредита за привреду и куповину
домаћих производа. У току ове недеље Влада ће потписати порве уговоре са
банкама за одобравање подстицајних кредита за ублажавање економске кризе, а
одобравање кредита привреди и грађанима почеће за надељу дана.
Уредбом која се односи на позајмице биће прецизирано да је максимални
износ кредита за предузетничку радњу 20.000 евра, 50.000 евра за мало
предузећа које запошљава до 50 радника, док је 500.000 евра граница за средња
предузећа која имају до 250 радника, док је за велика предузећа лимит 2
милиона евра.

В. Текуће тенденције у кретању индустријске производње
у Републици Србији
Индустријска производња у Републици Србији интензивно опада. У
децембру 2008. године производња је била за 5,3% мања негу у новембру исте
године.
Шири се број области захваћених кризом. У децембру настављен је пад
производње хемикалија и хемијских производа (4,2%), произдова од гуме и
пластике (19,7%; Тигар Тајерс привремено је обуставио производњу гума),
производње основних метала (11,1%), производња машина и уређаја (18,6%),
производња електричних машина и апарата (5,7%), производња моторних
возила и приколица (34,1%), производња осталих саобраћајних средстава
(13,5%).
Само неколико области успева да задржи производњу на
задовољавајућем нивоу, као што су производња дуванских производа,
индустрија папира, индустрија намештаја.
У последња четири месеца 2008. године остварени резултати мањи су од
просечних у 2007. години, да би изражено опадајући тренд резултирао
децембарском производњом за 8,8% мање од просечне производње у 2007.
години.
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