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"Што се тиче повећања плата, приметио сам да је ММФ био опрезан, кад је одобрио, али
је пратио додатним напоменама да не треба претеривати и изалзити са додатним
давањима", каже Љубомир Маџар, универзитетски професор у пензији.

  

  

Маџар сматра да и ММФ "води неку своју политику" и да је њихова намера да задрже
добре односе са влашћу, па, како је рекао, пристану на нешто што није у складу са
стручном савешћу. 

  
  

Србија ће, према речима председника Александра Вучића, бити једина земља, не само у
окружењу, већ и у Европи, која ће повећати плате упркос кризи изазваној
коронавирусом

    

"Најаве повећања плата немају никакву реалну основу. Светска банка је
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прогнозирала на минус 3,5, онда је ревидирала на 3. ММФ је кренуо са минус 3, сада
на минус 1. Сви прогнозери рачунају са негативниом стопама раста. То значи да ће
БДП бити мањи, сад ићи на неко повећање плата кад се укупна створена вредност
смањује то је мимо памети. Ако се оствари повећање плата биће још горе", сматра
Маџар. 

  

Подсећамо, мисија Међународног монетарног фонда одобрила је повишице плата
у јавном сектору од 1. јануара. Тако да ће Србија, према речима председника
Александра Вучића, бити једина земља, не само у окружењу, већ и у Европи, која
ће повећати плате упркос кризи изазваној коронавирусом.

  

"Ни 100 ева по становнику није имало везе са логиком"

  

"Последице могу да буду даље смањење акумулационог потенцијала наше привреде.
Кина је у неким годинама штедела 50 одсто БДП, а код нас је око нуле. Увек има шта да
се штеди, они који су живели 100 година пре нас су штедели, па је расла привреда. Као
што ни оних 100 ева по становнику није имало везе са логиком, јер свака економска мера
треба да буде селективна и да се помажу они који су угрожени", каже Маџар.

  

Он, међутим, додаје да је било и добрих мера. 

  

"Помагање привредних организација које су биле угрожене, многе би биле ликвидиране.
Многе које би биле ликвидиране се никада не би поново појавиле". 

  

"Ако се жели да се плате дуплирају за пет година, онда то значи остварити стопу
раста од око 14 одсто"

  

Говорећи о Плану Србија 2025. Маџар каже да ако се жели да се плате дуплирају за пет
година, онда то значи остварити стопу раста од око 14 одсто.
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Када се званичници хвале статистиком и напретком домаће привреде, они су или жртве
те статистике или намерну експлоатишу и манипулишу

    

"Ту је и стопа раста запослености, укупни дохоци би расли преко 14-15, то није
забележено под капом небеском и неоствариво. Наша досадашња стопа раста је на
нивоу од 3 одсто. Економисти у научном друштву редовно анализирају те стопе и
Фискални савет, који је фантастична установа такође анализира стопе раста, и онда се
праве међународна поређења, и Србија и Хрватска су на дну тих листа, а друге земље у
транзицији су испред нас", поручује професор.

  

Како каже, када се званичници хвале статистиком и напретком домаће привреде, они су
или жртве те статистике или намерну експлоатишу и манипулишу. 

  

"Они узму из године у годину, свака привреда може да се залети једну годину, али та
стопа није репрезентативна, те стопе годишње или на пар година садрже велику
случајну компоненту, може да оде навише или наниже", објашњава он. 

  

(Н1) 
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