
Борко Стефановић: Власт наставља да замајава људе лажним подацима о економским успесима, док се живот у Србији гаси, а свет тресе можда и највећа економска криза у историји
четвртак, 06 август 2020 16:52

Заменик председника Странке слободе и правде (ССП) Борко Стефановић изјавио је да
власт наставља да "замајава људе лажним подацима о наводним економским успесима",
напомињући да није могуће поверовати у такве "небулозе и бајке, док се живот у Србији
гаси".

  

  

"Свет тресе можда и највећа економска криза у историји. А ви настављате по старом –
замајавате људе лажним подацима о наводним економским успесима. А, за то време,
после само три месеца кризе, рупа у буџету је 305 милијарди динара", поручио је
Стефановић властима у писаној изјави, пренела је ССП.

  

Према његовим речима, Србија ће "овим темпом до краја године имати јавни дуг од 30
милијарди евра, што је скоро 13 хиљада евра по сваком домаћинству – па ни наши унуци
неће моћи да га врате".
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Стефановић је позвао власти да се уозбиље.

  

"Парама које позајмљујемо са високом каматом треба финансирати само најугроженије
секторе, повећати плате здравственим и просветним радницима и што је можда
најважније - уложити у модернизацију и развој стратешких сектора привреде. То нам је
можда једина шанса да обезбедимо радна места и спасимо живот, нас и наше деце",
навео је Стефановић.

  

Он је упитао све који воде економску политику државе да ли заиста мисле да "ико верује
да само у Србији расте број запослених док производња пада?"

  

"Да ли ће миллион радника који принудно примају минималац да се обрадују када
објавите да је за 21,7 одсто порастао промет у трговини на мало на југу Србије? Хоће ли
предузетницима који већ месецима немају посла, бити лакше зато што наводно има 8.706
новозапослених у производњи моторних возила", упитао је власти Стефановић.

  

(Бета)
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