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БЕОГРАД - Премијер Србије Мирко Цветковић изјавио је данас да је Србија формално и
статистички посматрано изашла из кризе, пошто је раст бруто домаћег производа (БДП)
у првом тромесечју био око један одсто, али да се то још не осећа у животном стандарду
грађана.

  

Цветковић је истакао, на предавању слушаоцима Школе националне одбране, да ће
прави економски опоравак у Србији настати са значајнијим привредним растом и
прекидом пораста незапослености.

  

Он је рекао да је један од највећих текућих проблема у нашој земљи незапосленост која
је и даље присутна, иако се смањује темпо раста лица без посла.

  

Премијер је нагласио да је стратешки проблем Србије и неадекватна структура привреде
која би у већој мери требало да се заснивана на производњи размењивих добара, а не
на услугама и неразмењивим добрима.

  

Он је подсетио да је у 2010. години планиран привредни раст од два одсто, а у 2011.
економска експанзија од три до три и по процента.

  

„Иза тога очекује се да ће привредни раст у Србији стабилизује на пет до шест одсто
годишње, што би био врло добар раст”, указао је Цветковић.

  

Говорећи о курсу домаће валуте, он је истакао да проблем није нестабилност динара већ
превелика еуризација у Србији, због чега влада ради на процесу деуризације и
подстицања динарских кредита и динарске штедње.

  

Премијер је подсетио да је Србија у 2008. години имала платнобилансни дефицит од 17
одсто БДП-а који је лани смањен на шест одсто БДП-а. Буџетски дефицит је у 2009. био
је 4,2 одсто вредности БДП-а, а привредни пад око три процента.
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Цветковић је истакао да је општи циљ Владе Србије да Србија постане земља са
развијеном привредом и демократијом, а такође и држава социјалне правде.

  

Наведени циљеви се не достижу у оквиру мандата једне владе, али служе као врста
путоказа где земља треба да се креће, рекао је Цветковић.

  

(Танјуг)
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