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H εξαμηνιαία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στα Δυτικά 

Βαλκάνια (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία), 

εξετάζει τις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές για την περιοχή και συγκεκριμένα παράγοντες 

που επηρεάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Η οικονομία της Σερβία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 2,5%  το 2020, εφόσον αρθούν τα μέτρα 

περιορισμού για την καταπολέμηση του COVID 19 έως τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με την τελευταία 

περιοδική οικονομική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Regular Economic Report-RER). 

Η έκθεση χρησιμοποιεί δύο σενάρια ενόψει της μεγάλης αβεβαιότητας που προκαλείται από την 

πανδημία. 

Το βασικό σενάριο υποθέτει ότι η πανδημία COVID-19 αρχίζει να επιβραδύνεται αρκετά σύντομα, έτσι 

ώστε τα μέτρα περιορισμού να μπορούν να αρθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου και να ξεκινήσει μια 

σταδιακή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2020.  

Το αρνητικό σενάριο προβλέπει περαιτέρω εξάπλωση του ιού, με αποτέλεσμα, τα μέτρα να  μπορούν 

να αρθούν στα τέλη Αυγούστου, και αντίστοιχη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας μόνο το 

τελευταίο τρίμηνο του 2020. Σε αυτήν την περίπτωση, η σερβική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5,3%. 

 



Και οι δύο προβολές υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στις 15 Απριλίου 2020. 

 

"Η σερβική κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα στις οικονομικές προκλήσεις που προκλήθηκαν από την 

κρίση COVID 19 με το πρόγραμμα 5,2 δισ. Ευρώ", σύμφωνα με τον κ. Stephen Ndegwa, Διευθυντή της 

Παγκόσμιας Τράπεζας στη Σερβία. «Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην απασχόληση, τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις και τα προβλήματα ρευστότητας. Η οικονομία της χώρας θα ανακάμψει το 2020, 

εάν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα υλοποιηθεί πλήρως και συνδυαστεί με την αντιμετώπιση των 

εκκρεμών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» 

Η μείωση της ανάπτυξης στα  Δυτικά Βαλκάνια προβλέπεται να κυμαίνεται μεταξύ -3 και -5,6%, 

σύμφωνα με το RER. 

 «Το μέγεθος της ύφεσης εξαρτάται από τη διάρκεια της πανδημίας στην Ευρώπη. Αν και είναι δύσκολο 

να προβλεφθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της συνεχιζόμενης πανδημίας στην περιοχή, δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι προκαλεί σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης, την παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας και υπονόμευση της ευημερίας των 

ανθρώπων », σύμφωνα με την κα Linda Van Gelder, Διευθύντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα 

Δυτικά Βαλκάνια. 

Η ύφεση σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση τόσο της 

εγχώριας όσο και της ξένης ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και 

τα μέτρα κοινωνικής απόστασης έχουν ιδιαίτερα παρατεταμένο αντίκτυπο στον τουρισμό και τις 

υπηρεσίες, που  αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής απασχόλησης σε πέντε χώρες της 

περιοχής και το 75% στο Μαυροβούνιο. Τα προβλήματα  τόσο σε ό,τι αφορά  την προσφοράς και τη 

χαμηλότερη ζήτηση επηρεάζουν περαιτέρω πολλούς μεταποιητικούς τομείς, ενώ οι περιορισμοί 

ρευστότητας και η οξεία αβεβαιότητα περιορίζουν τις επενδύσεις. 

Ο κύριος κίνδυνος για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ότι μια παρατεταμένη πανδημία, καθώς και μια 

βαθύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να καταστήσουν δύσκολη την αντιμετώπιση 

της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με την έκθεση, τα γρήγορα, τολμηρά και προσεκτικά σχεδιασμένα μέτρα μπορούν να 

περιορίσουν τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο αυτής της κρίσης. Οι κυβερνήσεις και στις έξι 

χώρες ανακοίνωσαν φορολογικά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης.  Οι χώρες που εισήλθαν στην κρίση με 

μεγαλύτερα οικονομικά και εξωτερικά αποθέματα έχουν περισσότερο χώρο για τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων υποστήριξης. 

Τα ανακοινωθέντα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι απαραίτητα και εναρμονισμένα με τις πολιτικές των 

χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, περισσότεροι άνθρωποι στα Δυτικά Βαλκάνια βασίζονται στην 

αυτοαπασχόληση, τη μερική απασχόληση και τα εισοδήματα από αδήλωτες δραστηριότητες. Αυτές οι 

ομάδες είναι ευάλωτες στην κρίση αλλά είναι δύσκολο να υποστηριχθούν μέσω συμβατικών μέτρων. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη - προσαρμοσμένη στο τοπικό 

πλαίσιο - για την υποστήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων στην περιοχή.  



Αρκετές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, για παράδειγμα, ανακοίνωσαν την επέκταση της κάλυψης των 

υπαρχόντων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης για τις αυτοαπασχολούμενές οικογένειες και τα πιο 

ευάλωτα άτομα.  

Δεδομένης της αβέβαιης διάρκειας αυτής της κρίσης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παντού 

αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημμα: η χρήση όλου του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για τον 

μετριασμό του άμεσου αντίκτυπου μπορεί να αποδειχθεί πυρκαγιά αν συνεχιστεί η κρίση. Επομένως, 

οι πολιτικές αποκρίσεις πρέπει να βαθμονομηθούν για να μετριάσουν τα άμεσα αποτελέσματα, να 

προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες που ενδέχεται να προκύψουν και να αφήσουν χώρο για να 

προετοιμάσουν την οικονομία για ανάκαμψη. 

Η έκθεση εστιάζει στον μακροοικονομικό αντίκτυπο του COVID-19 στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 

θέτοντας το στάδιο για πρόσθετη ανάλυση. Μια σειρά από περιοδικές έκθεσης, που εξετάζουν τον 

αντίκτυπο σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς, κοινωνικούς τομείς, καθώς και στη φτώχεια και την 

κατανομή εισοδήματος στην περιοχή, θα δημοσιευθεί σε επόμενο ηλεκτρονικό δελτίο τον Μάιο. 

Την περιοδική οικονομική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο : 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report  
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