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 Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је Србија нову годину дочекала са
суфицитом од 32,2 милијарди динара, што показује да држава води рачуна о сваком
динару и представља основу за даље повећање привредног раста и животног
стандарда, плата и пензија.

  "Екслузивна вест је да смо крај 2018. године дочекали са суфицитом од 32,2 милијарди
динара, а то нам је више од 60 милијарди динара више новца него што смо планирали.
Трећу годину за редом имамо вишак у буџету", рекао је Мали за ТВ Пинк.

  

Мали је рекао и да Србија у 2019. годину улази са пројекцијом привредног раста од 3,5
одсто, док је у наредне три године просечна стопа раста пројектована на 3,8 одсто.
Прошлу годину, рекао је он, завршена је са стопом раста од 4,4 одсто.

  

"У 2013. години стопа незапослености је била 25 одсто, а сада је око 11 одсто. То је
добар резултат, али нисмо задовољни и радимо на отварању нових фабрика и радних
места како би се стопа незапослености спустила на испод десет одсто", нагласио је
Мали.

  

 1 / 2



Синиша Мали: Србија 2019. дочекала са суфицитом од 32,2 милијарди динара; Од презадужене земље чији је јавни дуг био преко 75 одсто учешћа у БДП, сада смо на 50 одсто
петак, 11 јануар 2019 12:31

Када је реч о јавном дугу, 1. јануара 2019. године, његово учешће у БДП је 50,1 одсто, а
можда је и на испод 50 одсто јер је у току враћање дугова, рекао је Мали.

  

"Од презадужене земље, на ивици банкрота, која није могла да враћа своје дугове и чији
је јавни дуг био преко 75 одсто, ми смо сада дошли на 50 одсто. То је невероватан
резултат", оценио је Мали.

  

Од најважнијих догађаја у привреди протекле године, Мали је навео проналазак
кинеског сратешког партнера Зиђин за РТБ Бор и долазак концесионара Ванси.

  

"Буџет је уравнотежен и реалан, имамо контролу дуга, стабилне стопе раста, сада се
бавимо реформама које треба да спроведемо до краја како би могли да кажемо да
имамо конкурентну и атрактивну привреду, закључио је Мали", наводи се у саопштењу
Министарства финансија.

  

(Фонет)
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