
Душан Никезић: Колико Синиша Мали успешно управља јавним дугом најбоље се види у чињеници да ћемо 2020. завршити са дугом од 28 милијарди евра, што је 13 милијарди евра више него када је СНС преузела власт
среда, 25 новембар 2020 17:02

 "Министре Мали, знамо да си плагирао докторат, али како си уопште завршио факултет
кад ниси научио ништа о тржишту, па поредиш каматне стопе из 2011. када је једна
Немачка издавала обвезнице са каматом и од 3,497% и 2020. године када иста та
Немачка издаје обвезнице са каматном стопом од -0,58%?", питао је министра финансија
Синишу Малог члан Председништва Странке слободе и правде Душан Никезић.

  

  
  

Када научиш нешто о тржишту, знаћеш и да издавање обвезнице са каматном стопом од
2,35% и није неки успех, нарочито ако се има у виду да грчке 10-годишње обвезнице
данас имају камату од 0,66%. 
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- Када научиш нешто о тржишту, знаћеш и да издавање обвезнице са каматном стопом
од 2,35% и није неки успех, нарочито ако се има у виду да грчке 10-годишње обвезнице
данас имају камату од 0,66%. Људима просипаш причу о хеџовању, као да си измислио
рупу на саксији, а не кажеш да се то хеџовање плаћа, нити колико га је Србија платила,
јер ако трошкови хеџовања улазе у 8,3 милијарди динара пратећих трошкова
задуживања у 2020. години, онда и ниси направио тако добар посао - навео је Душан
Никезић.

  

Члан Председништва ССП је истакао да о "успеху" рада Синише Малог говоре
чињенице.

  
  

Наводиш примере како са оствареним уштедама може да се изгради Клинички центар, а
не кажеш зашто га нисте изградили за осам година и 13 милијарди евра новог
задужења, док нико у Србији не зна где су отишле те паре
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- Колико успешно управљаш јавним дугом најбоље се види у чињеници да ћемо 2020.
годину завршити са јавним дугом од 28 милијарди евра, што је највише у историји и 13
милијарди евра више него када је СНС преузела власт. Наводиш примере како са
оствареним уштедама може да се изгради Клинички центар, а не кажеш зашто га нисте
изградили за осам година и 13 милијарди евра новог задужења, док нико у Србији не
зна где су отишле те паре? - питао се Никезић.

  
  

Ући ћеш у историју као министар финансија који је направио највећи дефицит и највише
задужио земљу

    

На крају је закључио да ће "историја упамтити Малог", али не по добром раду...

  

- Наводно штедиш и бринеш о сваком динару у години када је Србија направила
историјски највећу рупу у буџету, од преко четири милијарде евра. Ући ћеш у историју
као министар финансија који је направио највећи дефицит и највише задужио земљу и,
да сам на твом месту, ја се тиме не бих хвалио - подвукао је Душан Никезић.

  

(Direktno.rs)
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