
Душан Никезић: Цео Вучићев економски систем почива само на задуживању, он ће ући у историју као председник који је задужио Србију више него сви његови претходници заједно
четвртак, 25 фебруар 2021 22:02

 Новим задужењем од милијарду евра Александар Вучић је потврдио и одакле паре
за најављену помоћ од 60 евра, па је сад јасно да неће бити никаквог поклона ни
помоћи државе, већ само додатни дуг и терет за будуће генерације, оценио је
данас председник ресорног одбора за привреду и финансије Странке слободе и
правде (ССП) Душан Никезић.

  

„Док се Словенија задужује по негативној каматној стопи од -0,096 одсто, Вучић је са
каматом од 1,92 одсто задужио све људе у Србији за још милијарду евра и тиме још
једном потврдио да смо једна од најгорих европских економија“, навео је у писаној изјави
Никезић.

  

Он је оценио да ће „од новог задужења“ бити исплаћено 60 милиона евра за
обрачунавање зарада у јавном сектору, што је „само један од хиљаду примера како се из
јавног сектора извлаче паре за људе блиске власти“.

  
  

Од кинеских и турских кредита за грађевинске пројекте, преко еврообвезница за
исплату плата и пензија, зајмова Абу Дабија за покривање рупе у буџету, кинеског
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кредита за набавку медицинске опреме, па до милијарди евра новог дуга јавних
предузећа којим се финансирају партијски пројекти

    

„Цео Вучићев економски систем почива само на задуживању: од кинеских и турских
кредита за грађевинске пројекте, преко еврообвезница за исплату плата и пензија,
зајмова Абу Дабија за покривање рупе у буџету, кинеског кредита за набавку
медицинске опреме, па до милијарди евра новог дуга јавних предузећа којим се
финансирају партијски пројекти“, оценио је Никезић.

  

Он сматра да ће „због тако неодговорног управљања финансијама јавни дуг прећи 50
милијарди евра, а Вучић ће већ ове године ући у историју као председник који је
задужио Србију више него сви његови претходници заједно“.

  

Видети још:

  

Управа за јавни дуг продала обвезнице у износу од 30.367.000,00 евра 

  

Србија се задужује на међународном тржишту у износу од милијарду евра; Синиша
Мали: Овом трансакцијом настављају се успеси Србије на тржишту капитала 

  

(Фонет)
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http://www.nspm.rs/hronika/uprava-za-javni-dug-prodala-obveznice-u-iznosu-od-30.367.00000-evra.html
http://www.nspm.rs/hronika/srbija-se-zaduzuje-na-medjunarodnom-trzistu-u-iznosu-od-milijardu-evra-sinisa-mali-ovom-transakcijom-nastavljaju-se-uspesi-srbije-na-trzistu-kapitala.html
http://www.nspm.rs/hronika/srbija-se-zaduzuje-na-medjunarodnom-trzistu-u-iznosu-od-milijardu-evra-sinisa-mali-ovom-transakcijom-nastavljaju-se-uspesi-srbije-na-trzistu-kapitala.html

