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 БЕОГРАД - За сада нема значајних отпуштања радника у Србији и већих удара у том
погледу, каже председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и наводи да
економске мере које је најавио председник Александар Вучић дају разлог за оптимизам
привредника.

  Он је навео да је реч о пет милијарди динара намењених за мере које ће бити
спроведене, а да је међу њима, поред исплате минималца за све запослене и одлагање
плаћања пореза и доприноса, најзначајнија подршка малим и средњим предузећима која
су, каже, стуб наше привреде и то морају и да остану.   

Мере и за велика предузећа су добре, каже Чадеж и наводи да подразумевају гарантну
шему по којој ће држава да преузме део гаранције ризика за кредитне линије које ће
имати дугачак период одлагања отплате.

  

Објаснио је да фирме неће морати одмах да почну да отплаћују, него у времену
договореном са кредитором.

  

Поводом најаве одлагања плаћања пореза и допринос док траје криза, Чадеж каже да
је то најзначајније за послодавце који желе да задрже своје раднике.
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"То заиста јесте суштински важно да наса привреда преживи", рекао је Чадез за Прву
ТВ и навео да ће и велике компаније планираним мерама добити снагу да могу поново да
изађу на тржиште.

  

Навео је да планиране мере у Србији много детаљније и дубље него оне у ЕУ и у
земљама у окружењу, као и да је Влада прихватила 90 одсто предлога привреде о томе
шта је потребно урадити како би што безболније прошао тежак период.

  

"Чекамо уторак када ће бити представљене све мере и надамо се да ће оне бити што је
брже могуће спроведене", каже Чадеж.

  

(Танјуг)
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