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Радикалне реформе државне потрошње?

  

У дуго очекиваном извештају о томе како смањити огромни буџетски дефицит америчке
владе изнети су радикални предлози.

  

Међу њима су подизање старосне границе за одлазак у пензију, смањивање издатака на
одбрану и социјално осигурање, и реформа пореског система.

  

Двостраначка комисија коју је формирао председник Барак Обама закључила је да
велика задуженост државе "озбиљно угрожава" просперитет САД и њихов утицај у
свету.

  

Дописник BBC-а у Вашингтону каже, међутим, да постоје велика размимоилажења у
погледу конкретних следећих корака.

  

Он каже да се републиканцима не допадају повећања пореза док демократе
председника Обаме мисле да смањивање социјалних бенефиција није фер.

  

Америчка централна банка каже да је привреда ојачала широм земље.
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У новом извештају се каже да америчке компаније запошљавају све већи број људи, да
су потрошачи почели да троше више у радњама и да су фабрике почеле да повећавају
производњу.

  

Са друге стране, америчка централна банка каже да је тржиште некретнина и даље у
застоју и да је стопа незапослености још увек висока.

  

Оштре мере за смањење дефицита?

  

Комисија коју је образовао председник Обама предложила је значајне промене у циљу
смањења буџетског дефицита. Такозвана Национална комисија за фискалну
одговорност и реформу данас је поднела свој коначни извештај у којем је упозорила да
Сједињене Државе ризикују своју финансијску будућност уколико не смање владине
издатке.

  

Комисија предлаже да Конгрес укине скупе пореске олакшице и да повиси старосну
границу за одлазак у пензију.

  

Копредседници комисије - Алан Симпсон и Ерскин Боулз, изјавили су да би, уколико њен
предлог буде спроведен, буџетски дефицит био смањен за 4 хиљаде милијарди долара,
док би растући дуг Сједињених Држава био стабилизован до 2014. године. Два
истакнута сенатора – републиканац Џад Грег и демократа Кент Конрад први су међу
члановима Конгреса најавили да ће подржати предлог комисије. Међутим, други чланови
Конгреса су изјавили да неће подржати тај план зато што захтева претерано или
премало смањење владиних издатака.

  

(BBC, VOA)
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