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Председник Либерално-демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић изјавио је данас
у Београду да власти у Србији, пре расправе о буџету за следећу годину треба да
формулишу политичке и економске мере које ће учити конктретним најаве да је 2011,
година промена.

  

"Буџет не сме садржати ниједан елемент који је пресудно утицао на буџетску политику
последњих неколико година", казао је Јовановић на конференцији за новинаре.

  

Према Јовановићу, држава не може реформисати привреду, уколико се дистанцира од
политичких промена, и изградње система вредности. Он је указао да је буџет за 2011.
требало да буде усвојен до краја октобра, а да у скупштинску процедуру није упућен ни
ребаланс буџета, неопходан да би земља нормално функционисала у преосталих месец
и по дана.

  

Пре расправе о бужету за 2011. мора се, рекао је Јовановић, дефинисати јасан
политицки оквир за економске реформе, који ће, пре свега, обезбедити већи степен
ангажмана друштва у процесу европских интеграција. Буџет је, сматра председник ЛДП,
тема о којој би требало да разговарају све парламентарне странке.

  

Јовановић је, говорећи о пореској политици, рекао да треба укинути порез на
новостворену вредност (ПДВ) на основне животне намирнице, чиме би, на пример, цена
млека бити растерећена за 20 одсто. Лидер ЛДП је додао да би држава требало да
водити контолисану политику маржи, не већу од седам одсто, усклађену са стандардима
у региону и Европи.

  

"Уколико држава нема новца за субвенције, мора вршити пореско кредитирање",
мишљења је лидер ЛДП, по коме економска реформа мора почивати на амбицији државе
да смањи потрошњу, као и "узимање" од средње класе и приватног сектора.
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Јовановић је додао да треба донети стратегију приватизације јавних предузећа којих
има 590, а већином су губиташи. По њему, регионална сарадња је предуслов за
отварање нових тржишта, а политичка конкурентност за нове инвестиције. Јовановић је
навео и да се не може очекивати одмрзавање плата у јавном сектору, пошто су изостале
промене у привредном систему и за тако нешто нема услова.

  

(Блиц)
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