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 У овом тренутку у Мађарској складиштимо 380 милиона кубних метара гаса и са 280
милиона кубних метара колико имамо у Банатском двору складишта су пуна до врха,
изјавио је за ТВ Прва министар финансија Синиша Мали. Он додаје да ће Србија, све и
да се деси најгори сценарио, имати довољно гаса за два месеца за грађане и привреду.

  

„Данас на рачуну имамо 270 милијарди динара, удео јавног дуга у БДП је 54 одсто –
сигурно смо стабилнији и безбеднији него неке друге земље, и трудимо се да се криза не
осети“, рекао је Мали одговарајући на питање о оцени председника Србије Александра
Вучића да би за шест месеци могли да изгубимо све што смо створили у протеклих 10
година.

  

„Ми смо много урадили. Почели смо тешке реформе 2014. године, али смо у међувремену
направили неке резерве – расту нам БДП, инвестиције, запосленост, данас је просечна
плата 623 евра а незапосленост је 8,4 одсто, имамо јаке јавне финансије и буџет, а кроз
ниске цене струје и гаса ми подржавамо домаћинства и компаније“, рекао је Мали.
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Он је нагласио да поново држава преузима терет кризе на себе.

  

„Сада се суочавамо са чињеницом да се у региону, с обзиром на огромну кризу,
затварају мале фирме – а ако се то деси, суочавате се са растом незапослености“,
упозорио је Мали и поручио да Влада то неће дозволити.

  

Најавио је раст пензија већи од 20 одсто и плата у јавном сектору за 12,5 одсто.

  

„Са друге стране, послодавце ослобађамо дела доприноса, повећавамо неопрезиви део
дохотка. Дакле, радимо све да избацимо из руке сваки аргумент који би неко имао да
отпусти радника“, рекао је Мали.

  

Када је реч о кретањима вредности евра и долара на светском тржишту, као и подизању
референтних каматних стопа централних банака широм света, Мали је упозорио да је
данас „танка линија између мера фискалне и монетарне политике“.

  

„Најважније сидро инфлације је девизни курс, и ми желимо да одржимо курс стабилним
у што дужем периоду, што је психолошки важно за домаћа предузећа када праве своје
планове и пројекције“, рекао је Мали.

  

„Да је једноставно – није, биће тешко у наредним данима али дајемо све од себе да се
негативне последице што мање осете. Добро је да имате пријатеље у региону на које
можете да се ослоните“.

  

Осврћући се на састанак лидера Мађарске, Аустрије и Србије у Будимпешти, који је
одржан у понедељак, 3. октобра, Мали је најавио да већ сутра, у четвртак, у Београд
долазе министри спољних послова Мађарске и Аустрије.

  

„Наставља се рад на документу чији је циљ одбрана од таласа миграција. Сутра ћемо
почети да радимо на детаљима споразума, како би се Србија, Мађарска и Аустрија
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заједно бориле против тог таласа. Заједничка је стратегија, напор и циљеви“, рекао је
Мали.

  

(Фонет)
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