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 Професор Економског факултета у Београду Дејан Шошкић изјавио је да "није
политичар и да нема намеру нити амбицију да се бави политиком", да је увек тако
одговарао на инцијативе и питања да буде кандидат опозиције за градоначелника или
председника Србије, о чему се говорило у јавности претходних дана.

  

„Пре доста година до мене је дошла информација да су неки појединци спомињали моје
име у контексту тадашњих избора на градском нивоу, али никакав званичан предлог до
мене тада није дошао. У последње време у неколико наврата до мене су долазила неке
неформална питања у предлози у том смислу, али је мој утисак био да се ради углавном
о индивудуалним или групним ставовима без довољно политичке тежине“, рекао је
некадашњи гувернер Народне банке Србије Дејан Шошкић, у интервјуу за нови број
недељника НИН.

  

„Верујем да успешно бављење политиком захтева одређено знање и вештине, али и
амбиције и да ја, заправо, не испуњавам ни први, ни други услов“, рекао је он.

  

„Себе не видим у улози политичара, као учесника политичких кампања или као
политичког активисту. Да имам политичких амбиција, вероватно бих до сада бар некад
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био члан неке партије. Нисан чак ни симпатизер неке партије“, рекао је Шошкић.

  

Он је рекао да министар финансија Синиша Мали "редовно себи узима за слободу
изјављује неистине и бесмислице", кометаришући тако министрове наводе да "ради за
Драгана Ђиласа и да се боре за фотељу како би изнова господарили државним
финансијама и наставили да уништавају земљу".

  

"Наравно да никад нисам 'господарио' било чиме, а посебно не државним финансијама.
Из овог исказа Малог види се и фундаментални проблем наше политике, а то је
схватање власти", рекао је Шошкић.

  

"Наиме, политичари и други државни званичници морају да престану да имају утисак да
'господаре' било чиме и било где, и да схвате да је њихова функција да служе и то
држави, друштву, пореским обвезницима, грађанима", истакао је Шошкић.
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