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 Београд -- "Србија ће бити најбоља у Европи када је БДП у питању", рекао је јутрос
министар Синиша Мали на ТВ Пинк.

  "Хоћемо да до краја будемо на позитивној нули. Бићемо сигурно бољи од свих. Оно што
је мени важно да напоменем, да смо дали додатну сигурност грађанима, да могу да се
ослоне на државу, тако ширимо оптимизам", рекао је Мали.   

"Замислите четворочлану породицу, па они ће добити 400 евра, то није мало, морамо што
брже да покренемо нашу економију. Морамо да будемо први. Када се у историји државе
десила ситуација у Србији да је држава овако помогла својим грађанима на овај начин",
казао је министар.

  

  

Мали је подсетио да данас почиње исплата помоћи од 100 евра за пензионере.
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Министар је нагласио да ће исплата и за све остале грађане Србије ићи сукцесивно те
да ће до прве недеље јуна бити исплаћена свима, много раније него што је претходно
било најављено. Он је подсетио да је остављен рок да се сви пријаве до 5. јуна, а да би
процес исплате целог износа за све требало да буде завршен најкасније два дана након
тог рока.

  

“Контакт - центар је ноћас пуштен у рад и већ од јутрос имамо 1.711 пријава”,
прецизирао је он и додао да је импресионан цифром од 3.080.000 грађана који су се од
среде пријавили преко електронске апликације. Како је навео, када се на тај број дода и
још два милиона грађана за које исплата креће већ данас, онда се долази већ до 5
милиона људи.

  

"Само данас, 950 хиљада пензионера ће добити по 100 евра. Већ сутра могу да их
подигну у својим банкама. До 5. јуна траје пријава, након тога сукцесивно креће исплата.
Ово је наш начин да им кажемо хвала", рекао је Мали.

  

Министар финансија је истакао да се не одустаје од пројекта "Србија 2025", јер је то
кључан пројекат, а да су радови на Моравском коридору већ кренули као његов део.

  

"Пројекат ни на који начин није поремећен, само за пар месеци померамо његову
примену"; додао је Мали.

  

"Наша стратегија у последњих пар година је била реиндустријализација и то се показало
као исправно, казао је Мали и додао да смо диверзификовали привреду што је олакшало
суочавање са корона-кризом.

  

"Прошле године смо били рекордер по привлачењу страних директних инвестиција",
подсетио је министар и рекао да смо у ребалансу буџета оставили 150 милиона евра за
подршку страним фабрикама које долазе.

  

"Показали смо се као стабилан партнер, а инвеститори то воле да виде", казао је.
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(Агенције)
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