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Нећемо банкротирати већ ћемо бити економски поробљена земља

  

Београд - Поруку председника Бориса Тадића да је Влада својим антикризним мерама
спречила банкрот државе и да грађани осетнији раст животног стандарда могу да
очекују у 2012. години, економисти, послодавци и синдикати одбацују као нереалну и
популистичку.

  

Нема повећања стандарда 2012. године. Држава замазује грађанима очи узимајући
позајмице које ће на крају нејака привреда морати да враћа, кажу стручњаци.

  

Економиста Данијел Цвјетичанин оцењује да оцене Тадића немају потврду у реалности,
па их не треба ни узимати као озбиљне.

  

"Напротив, учинили су све да Србија што пре доспе у дужничко ропство. Такође,
банкроти држава нису тако честа појава, па је мало вероватно да ће Србија у догледно
време доживети банкрот. Много чешћа појава је економско поробљавање државе,
преузимање ресурса једне државе, што се десило и у Јужној Америци, Азији и Африци, у
свим земљама где је западни капитал створио неоколонијалне облике владавине", каже
он.

  

Цвјетичанин додаје и да је "невероватно и да председник сматра да ће нам бити боље
баш у 2012. години када треба да се одрже избори. Подсетићу да су се многа његова
обећања већ показала као нереална".

  

Са оценама Цвјетичанина слаже се и његов колега Љубомир Маџар који тврди да је пре
ММФ онемогућио банкрот државе, него Влада.
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"Не бих превелику заслугу приписао онима који проблем покушавају да реше тако што ће
се изнова задуживати. Немогуће је да председник Тадић са сигурношћу зна да ће
грађани живети боље 2012. године јер за то нема ни инструменте, а ни потребно знање.
Не само он, већ ни његов стручни тим", каже Маџар.

  

(Seebiz.eu)
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