
Даница Поповић: Привредни раст о којем власт прича је потпуно небитна ствар на толико кратак рок, то је као да маратон мериш на 15 метара
петак, 31 јул 2020 22:43

Професорка Економског факултета Даница Поповић у емисији "Међу нама" говорила је
о економској помоћи и мерама које су донете како би се сузбиле последице епидемије
коронавируса.

  

  

На питање коме је уопште битна прича о задуживању и БДП-у када грађанима који
слушају то ништа не значи, Поповић је рекла да ће “чак и директор Статистичког завода
рећи да је тај привредни раст велики али да смо најсиромашнији у Европи”.

  

“Чак ће вам и директор статистике потврдити да тај раст о коме они причају је потпуно
једна небитна ствар на толико кратак рок”, рекла је она, наводећи да се обично говори о
десетогодишњем расту, а они нама причају о расту на месечном нивоу”.
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“То је заиста као да маратон мериш на 15 метара”, рекла је Поповић и указала да ту има
један трик.

  

“Ако је земља велика и развијена она ће брзо да пропада, али ако ви имате неку земљу
која нема ништа она ће мало да пропада и мали ће бити пад БДП-а. Ако се тиме хвалимо
свако ко је икад учио било шта из економије ће се смејати”, истакла је професорка
Економског факултета.

  

На питање како ће обичан грађанин живети после короне, Поповић је рекла да је то
толико озбиљно стање да ми не можемо да се правимо луди и да причамо о расту БДП-а
од два, три одсто.

  

“То има смисла за здравог човека, а ако легне у болницу да ли је битно да ли ће добити
повећање плате од два одсто”, нагласила је она.

  

(Нова С)
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