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БЕОГРАД - Поводом најновијих података Европске комисије да је Србија остварила раст
БДП-а од пет одсто у првом кварталу 2020.године, министар финансија Синиша Мали је
оценио да је то сјајан резултат и да наша земља први пут у историји има стопу раста која
је највећа у Европи.

  

  

"Очекујемо резултате за други квартал и по свим прогнозама и пројекцијама, ко год да
их прати, да ли је то ММФ или Светска банка, Србија ће имати најбољи резултат у
Европи ове године. Треба доста радити на томе да се то и задржи, али већ следеће
године идемо са високим стопама раста 6,5 и 7 одсто, тако да са те стране, Србија је
спремно дочекала ову кризу са корона вирусом", рекао је Мали гостујући на ТВ Прва.

  

Прилив у буџет 4,6 милијарди већи од очекиваног
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Прилив у буџет по основу ПДВ-а је 50,1 милијарду динара, што је за 4,6 милијарде више
од очекиваног, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали.

  

"Охрабрују ме подаци, које смо добили јуче, 15-ог у месецу. Очекивали смо прилив од
ПДВ-а 45,5 милијарде, а укупно смо остварили 50,1 милијарду. То је 4,6 милијарде више
него смо предвидели ребалансом бужета", рекао је Мали за Танјуг.

  

ЕК: Робустан раст Србије у 1. кварталу од 5 одсто

  

БРИСЕЛ - Србија је у првом кварталу 2020. остварила робустан реални раст бруто
домаћег производа од 5,0 процената, констатовала је Европска комисија у управо
објављеном кварталном извештају о економски кретањима у земљама кандидатима и
потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ.

  

Комисија истиче да су оваквом међугодишњем расту подједнако допринели повећање
бруто инвестиција, државне и приватне потрошње и промена стања залиха.

  

(Танјуг) 
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