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Министар финансија Синиша Мали рекао је на седници Одбора за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава да су јавне финансије стабилне,
без обзира на кризу, да је стабилан сваки макроекономски индикатор, а да ће БДП први
пут у историји прећи 60 милијарди евра.

  

  

Борили смо се за сваког инвеститора, отворили нова радна места, казао је Мали на
седници на којој је јавно слушање представљања Предлога закона о буџету за 2023.

  

Он је додао да Србија има 285 милијарди динара на рацуну, према податку од петка,
јавни дуг 54 одсто од БДП.

  

„Испунили смо обецање да неце преци 60 одсто по стандардима Мастрихта, односно
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Европске уније, поручио је Мали и додао да су приходи 7,8 одсто већи него у ребалансу.

  

Он је истакао да има три стуба буџета: очување стандарда грађана, кроз повећање
пензија, плата у јавном сектору за 12,5 одсто, 20 одсто у војсци, а од 1. јануара и за 14,3
одсто повећање минималне зараде, затим други стуб – инфраструктурни пројекти са
уделом у буџету од 6,8 одсто и трећи стуб – енергетика, кроз реструктурирање
енергетских предузећа. Додао је и да је остављена резерва за гас и нафту.

  

Банатски двор је пун када је у питању гас, имамо за сада тај преко Турске, а када је
струја у питању, имамо угаљ који је стигао из Индонезије. Имамо и даље најјефтинију
струју, поручио је Мали.

  

Казао је и да су са ММФ договорена нова фискална правила у Закону о будзетском
систему.

  

„Није лако никоме у ово време… у каквој се ситуацији налази Европа и свет. Сами знате
да је тешко пројектовати шта ће се дешавати следеће недеље, с обзиром на рат у
Украјини, а посебно за наредну годину“, навео је Мали.

  

Гувернерка Народне банке Јоргованка Табаковић поручила је да је буџет резултат
координираног рада институција, као и да је структура буџетских расхода адекватна.

  

Она је истакла да је буџет ралистично пројектован у складу са глобалним условима.

  

Посланици ће сутра расправљати о Предлогу закона о буџету за 2023. годину.
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