
Истиномер: Вучић изнео нетачне податке о висини извоза
четвртак, 14 новембар 2019 13:22

Председник Републике Србије Александар Вучић, у гостовању у Националном дневнику
на Телевизији Пинк, изјавио је да данашњи извоз Републике Србије износи "23
милијарде евра".

  

  

Додао је да је извоз 2011. године износио "11 милијарди". Како бипроверили да ли су
подаци о извозу које је председник Вучић навео тачни, Истиномер је консултовао
Републички завод за статистику.

  

Према подацима које им је Завод доставио, укупан извоз за 2011. годину, износио је 8,44
милијарди евра, односно 11,77 милијарди долара.

  

Истиномер факат је оценњивао и изјаве Владимира Орлића, функционера СНС, о
слободи медија, а доноси и једну "изјаву љубави". Погледајте видео.

  

Када је реч о 2018. години, укупан извоз износио је 16,28 милијарди евра, односно 19,23
милијарди долара.

  

Као се види, Вучић је изнео тачне податке када је у питању 2011. година. Међутим,
одакле председнику податак о данашњем извозу од 23 милијарде?
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Одговор је Истиномер пронашао у саопштењу Републичког завода за статистику,
објављеном у августу ове године.

  

Завод је издао саопштење у којем се наводи да је укупна спољнотрговинска робна
размена Србије, за првих седам месеци ове године, износила око 23,8 милијарди евра.

  

"Извезено је робе у вредности од 10,1 милијарди евра и то је повећање од 7,2 одсто.
Увоз повећан за 10,4 одсто, на око 13,7 милијарди евра", наводи се у саопштењу.

  

Дакле, бројка од 23,8 милијарди евра представља укупну спољнотрговинску размену, у
шта се убраја и вредност онога што ми увозимо, а не само вредност извоза, који је за
првих седам месеци ове године износио 10,1 милијарди евра.

  

Председник Србије је у свом излагању на ТВ Пинк изнео нетачну тврдњу у којој је
податак о укупној спољнотрговинској размени, представио као податак који се односи
искључиво на извоз Републике Србије. Стога, Александар Вучић од Истиномера добија
оцену – неистина.

  

(Истиномер)
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