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Nema reakcija na izveštaj Fiskalnog saveta
2157

Spiker
Posle mesec dana oštrog pada dinar je prema evru danas ojačao za 33 pare, a zvanični srednji kurs
iznosi 117,36 dinara za jedan evro. Narodna banka Srbije od početka godine na međubankarskom
deviznom tržištu prodala milijardu i 288,8 miliona evra, računajući i najnoviju intervenciju od 18,5
miliona evra. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da javnost u Srbiji još ne shvata u
kakvoj se situaciji nalazi domaća privreda, Na to ukazuju i činjenice da se niko iz političkog života nije
obratio Fiskalnom savetu posle izveštaja u kom su naveli da bi Srbija u ovoj godini već mogla da upadne
u krizu javnog duga. U emisiji "Između dve vatre" Petrović je upozorio da ove i sledeće godine moramo
da uštedimo milijardu evra, dok je Ivan Nikolić, saradnik Ekonomskog instituta, rekao da su izbori prošli i
da ne vidi razlog da stranke ignorišu upozorenja Fiskalnog saveta. Nije moguće da pretendenti da budu
premijeri, ministri nisu ovo čitali i sada vas pitam da li vas je neko pozvao da vam zatraži neku dodatnu
informaciju?
Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta
Za sada nas niko nije pozvao. Mi smo poslali taj materijal svim parlamentarnim strankama i predsedniku
Republike Srbije i da za sada nema reakciju.
Ivan Nikolić, saradnik Ekonomskog instituta
Što se tiče upoznatosti političkih stranaka ja makar znam da su manjeviše sve upoznate sa tim. Ako
ništa drugo, da budemo sasvim iskreni, ovo što je napravio Fiskalni savet nije ništa novo ili
revolucionarno. Manjeviše to u onim samo grubljim crtama je postavio MMF kao zadatak pred onu ili
sada već bivšu vladu kada je zamrznuo aranžman sa njom.
Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta
Da prosto se mi nalazimo na jednoj neodrživoj putanji deficita javnog duga. Javni dug i deficit idu jako
brzo uzlazno.
Novinar
To je ta eksplozija o kojoj Vi govorite?
Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta
Da. Ako se ne primene mere fiskalne konsolidacije, ove ili neke slične, ili se ne postigne dogovor sa MMF
om, onda j a sumnjam da država može da se zaduži ili će moći za ovih 2,5 milijarde evra koji su
neophodni ili će to moći da učini po veoma nepovoljnim okolnostima.
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