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Немачка влада у сврху ублажавања последица пандемије корона вируса планира
ребаланс буџета за 2020. и ново задужење у висини од 150 милијарди евра, јављају
немачки медији у суботу.

  

  

Према информацијама више медија, влада је донела одлуку о новом задужењу у текућој
години како би финансијски помогла у савладавању последица пандемије корона
вируса, преноси портал СЕЕбиз.

  

"Актуелна криза је без премца и зато је потпуно оправдана одлука министра финансија
Олафа Шолца да се сада пуном снагом мобилизује финансијска подлога државе како би
се помогло предузећима и запосленима", рекао је за Немачку новинску агенцију (дпа)
потпредседник социјалдемократског заступничког клуба Ацхим Пост.
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Он је објаснио да упркос блокади нових задуживања, која је већ неколико година
уврштена у Устав, у кризним временима допуштено одмицање од циља буџета без нових
задужења.

  

„Влада још увек избегава злокобну синтагму ‘забрана кретања’ јер то мирише на
ванредно стање и одузимање слобода. Забрана контакта је скоро иста, али звучи
мекше“, пише лист Фолксштиме из Магдебурга. „Али државно наложена неслобода
служи томе да повратимо слободу која нам је пре само пар дана деловала
саморазумљиво попут сунца и кише.“

  

Иначе, како је ДW јавио, немачка Влада усвојила програм помоћи привреди и
појединцима у износу од 156 милијарди евра.

  

HITNO: Nemačka Vlada usvojila program pomoći privredi i pojedincima u iznosu od 156
milijardi evra. Male firme i samostalni preduzetnici tokom tri meseca dobiće podsticaje do
15.000 evra, za velike se osniva poseban fond, državna razvojna banka neograničeno daje
kredite.

— DW Српски/Srpski (@DW_Srpski) March 23, 2020    

Мале фирме и самостални предузетници током три месеца добиће подстицаје до
15.000 евра, а за велике фирме се оснива посебан фонд, док ће државна развојна
банка неограничено давати кредите.

  

Министри привреде Петер Алтмајер и финансија Олаф Шолц у понедељак ће на
заједничкој конференцији за новинаре објаснити детаље пакета.

  

Немачка влада такође планира помоћ за подстанаре који због пандемије короне нису у
стању плаћати редовно станарину. Министарство правосуђа планира меру по којој би у
доба кризе корона вируса били онемогућени откази подстанарских уговора због
неплаћања.
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https://twitter.com/DW_Srpski/status/1242055302444470274?ref_src=twsrc%5Etfw
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"Нико не сме живети у страху да ће изгубити кров над главом јер због корона-кризе није
у стању да плати станарину", рекао је један портпарол министарства правосуђа.

  

Епидемиолошки Институт Роберт Коцх у суботу ујутро јавио је да је у земљи 16.662
заражених, као и 47 умрлих од последица корона вируса.

  

(Блиц, Дојче веле)
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