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Европска привреда тек што је узела дах од највеће рецесије у савременој историји, када
јој поновно разбуктавање коронавируса овог месеца задаје нови ударац, а очекивани
период лечења ће се изгледа претворити у зиму са губицима радних места и
банкротствима.

  

Барови, ресторани, авио-компаније и бројни други сектори погођени су новим
рестрикцијама, док политичари очајнички покушавају да сузбију повећање заразе од које
се брзометно пуне болнице.

  

  
  

Око 1,5 милиона људи регистровало се као незапослено за време пандемије
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У јеку пандемије пролетос привреда 19 земаља еврозоне пала је 11,8 одсто у кварталу
од априла до јуна у односу на претходно тромесечје. Око 1,5 милиона људи
регистровало се као незапослено за време пандемије. Штета је ограничена брзом
одлуком влада да потроше стотине милијарди евра да би задржали још 45 милиона људи
запосленим и обезбедили да компаније наставе да раде.

  

Иако нове рестрикције нису тако драстичне као скоро потпуно затварање јавног живота
уведено пролетос, оне су ударац за привреду која је већ тешко погођена. За многе
Европљање то је непријатно осећање нечег што је већ виђено.

  
  

Полицијски час значи да људи који дођу да једу не остану за додатно пиво или ракију, на
чему ресторани највише зарађују

    

"То је катастрофа", рекао је Томас Мецмахер, власник ресторана у немачком
финансијском центру Франкфурту, говорећи о владиној одлуци да уведе полицијски час
од 11 сати.

  

Он је рекао да су и пре нових рестрикција многи у његовом сектору једва
преживљавали. Полицијски час значи да људи који дођу да једу не остану за додатно
пиво или ракију, на чему ресторани највише зарађују.

  

Нема опоравка привреде док је пандемија у јеку

  

Стручњаци кажу да ток глобалне економије зависи од здравствене кризе, и да ће се
привреда опоравити тек када пандемија буде под контролом.

  
  

Европа је смањила број инфекција много брже од САД и успева да ограничи раст
незапослености
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Земље као Кина, које су до сада избегле велико поновно разбуктавање пандемије које
се бележи у Европи, економски пролазе боље. САД никад нису ставиле
под контролу свој први талас инфекције, и економија је и даље тиме погођена.

  

Европа је смањила број инфекција много брже од САД и успева да ограничи раст
незапослености. Али поређење европског успеха са неуспехом администрације
председника САД Доналда Трампа да сузбије пандемију брзо се ревидира.

  

Како скаче број случајева коронавируса у Европи економисти смањују своје прогнозе
раста и опоравка привреде.

  

Главни економиста фирме Алијанц Лудовик Субран каже да постоји велики ризик да ће
привреде Француске, Шпаније и Холандије поново бележити пад привредне
активности у последњем тромесечју ове године. 
Италија
и 
Португал
су такође под ризиком, док 
Немачка
где се такође бележи раст броја инфициранин није у тако лошем стању и њена
привреда изгледа отпорнија.

  

Он је рекао да виде повећан ризик нове рецесије после кратког опоравка у земљама које
поново прибегавају циљаним и регионалним мерама изолације.

  

Пандемија се погоршава баш у тренутку када су владе покушавале да смањују велику
финансијску помоћ коју су давале домаћинствима и власницима фирми.
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(Бета, Н1) 
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