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Београд - Резимирајући три године рада свог кабинета, премијер Мирко Цветковић је
казао да је Влада Србије највише снаге и средстава уложила на економском плану.

  

Влада Србије је радила у ванредним економским условима које је узроковала светска
економска криза, али и поред тога резултати нису изостали, оценио је Цветковић.

  

Цветковић је у свечаном делу седнице Владе, рекао да је почео економски опоравак
Србије која је кризу "издржала на ногама", за разлику од многих земаља у којима је
криза направила пустош, иако су имале много бољу стартну основу.

  

Према његовим речима, највише снаге и средстава Влада је уложила на економском
плану.

  

Уместо развојних мера, били смо принуђени да управљамо једном од највећих
економских криза у савременој историји. Светска финансијска криза је претила да
потпуно разори економију Србије већ исцрпљену вишедеценијском блокадом, ратним
разарањима и транзиционим процесима, казао је Цветковић.

  

Он је рекао да је Влада Србије спречила пропадање своје привреде, очувала банкарски
систем, слободно тржиште и интервенисала посебним мерама да се терет кризе
равномерно и солидарно распореди.

  

С друге стране, успех ове Владе да се избори са економском кризом потврдиле су, како
је истакао Цветковић, светске финансијске институције и експерти.
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Бруто домаћи производ за први квартал већи је за 3,4 одсто у односу на први квартал
прошле године. ММФ је, према речима премијера, ревидирао пројектовани раст БДП-а у
2012. године и подигао га са четири на 4,5 одсто.

  

Влада Србије је константно смањивала јавну потрошњу, рационализацијом запослених и
замрзавањем зарада, објаснио је премијер.

  

"Ове бројке храбре, али и упозоравају да морамо и можемо да наставимо да градимо, да
сачувамо и ојачамо економске потенцијале, убрзамо демократске процесе и стварамо
модерну и стабилну Србију", казао је Цветковић.

  

"Пакети антикризних и посткризних мера које је Влада правовремено донела имали су
позитивне ефекте. Србија је једина земља у Европи којој је побољшан кредитни рејтинг",
истакао је премијер.

  

Он је казао да је бруто домаћи производ већи за 3,4 одсто у првом кварталу ове године у
односу на исти период 2010, да је индустријска производња већа за 5,1 одсто, а извоз за
25,8 одсто. Премијер је рекао да су упркос кризи настављени радови на мосту преко
Дунава на Бешки и да ће до краја мандата ове владе бити завршен северни крак
"Европског коридора 10".
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