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Altiparmarkov: Posle krize Evropa će izvući najdeblji kraj, to je loša vest za 
Srbiju 
 
Evropa će se posle zdravstvene i ekonomske krize suočiti sa ozbiljnom i dugotrajnom 
političkom krizom i neće biti iznenadjenje ako veći deo ove decenije bude „izgubljen“ 
usled političko-ekonomskih previranja“, ocenio je član Fiskalnog saveta Srbije Nikola 
Altiparmarkov. 
 
Piše: Beta 
     

„Potpun oporavak Evrope nije na vidiku, što je naravno loša vest za Srbiju i za Balkan, imajući u vidu 
međuzavisnost naših privreda sa evropskim“, rekao je on za Magazin Biznis. 

Kako je kazao, kao i posle globalne finansijske krize i ovoga puta će Evropa izvući „najdeblji kraj“ zbog 
sistemskih nedostataka evrozone. 

„Ideja o izdavanju zajedničke evropske obveznice za oporavak od 500 milijardi evra, možda zvuči 
obećavajuće u široj javnosti, ali ova inicijativa je u potpunoj nesrazmeri sa veličinom fiskalnih 
problema i sistemskih nedostataka monetarne unije. Tako da će se nakon zdravstvene i ekonomske 
krize Evropa suočiti sa ozbiljnom i dugotrajnom političkom krizom“, rekao je Altiparmakov. 

On je upozorio da je važno da se Vlada Srbije obazrivo odnosi prema državnom budžetu i da se 
maksimalno suzdrži od novih zaduživanja koja bi javni dug osetno povećala iznad 60 odsto bruto 
domaćeg proizvoda (BDP). 

„Direktni zdravstveni troškovi pandemije, u smislu kupovine respiratora i druge medicinske opreme, 
iznose blizu jedan odsto BDP-a ili 400 miliona evra i sami po sebi ne bi bili veliko opterećenje za 
srpski budžet. Glavni udar na budžet zapravo predstavlja ekonomska kriza koju je pandemija 
pokrenula, tako da je cena ekonomskog paketa za pomoć privredi od 10 odsto BDP-a, zapravo, deset 
puta veća od samih medicinskih troškova“, kazao je Altiparmarkov. 

Ocenio je da u slučaju drugog talasa pandemije Vlada Srbije ne bi mogla da ponovi izdašan program 
pomoći već bi, da ne bi povećavala javni dug, morala da se ograniči na ciljane i ograničene mere za 
dodatnu podršku privredi. 

„Bilo bi dobro, ne samo iz budžetskog ugla već i sa stanovišta solidarnosti i smanjenja nejednakosti – 
da se suzdržimo od daljih povećanja plata u javnom sektoru dok se privatni sektor koliko-toliko ne 
oporavi“, rekao je Altiparmarkov. 

Njegova je procena da planirane reforme ove godine neće biti sprovedene, ali da je veći problem što 
reforme javnog sektora nisu bile urađene na zadovoljavajući način ni u godinama pre krize. 

„Tako smo recimo 2013. godine uzeli projektni zajam od Svetske banke za reformu javnih preduzeća, 
uz uslov da primenjujemo novi zakon kojim se direktori javnih preduzeća biraju na javnim 
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konkursima. Kao što znamo, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Slične poražavajuće rezultate beleže i 
drugi zajmovi i reformski projekti Svetske banke – za reformu EPS-a, za uvođenje platnih razreda, za 
racionalizaciju javnog sektora koja je urađena stihijski bez ikakvog plana“, ocenio je Altiparmarkov. 

Komentarišući šta u ekonomskom razvoju treba da budu prioriteti Srbije on je rekao da prioritet ne 
treba da bude ekonomski rast, već izgradnja uređenog društva. 

„Visoke stope privrednog rasta, same po sebi, ne garantuju prosperitet. Tako su šampioni 
ekonomskog rasta u protekloj deceniji, sa stopama višim od sedam odsto godišnje bili Etiopija, Obala 
Slonovače i Džibuti, ali sumnjam da bi građani želeli da nam to budu uzori“, rekao je Altiparmarkov. 

Mali: Ove sedmice onlajn revizija sporazuma Srbije sa MMF-om 
 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali najavio je danas da će ove sedmice biti održana 
revizija sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), a glavne teme biće 
sprovođenje ekonomskih mera usled pandemije virusa korona, ali i investicioni 
program „Srbija 2025“. 
 
Piše: Beta 
     

„Reviziju sporazuma i sastanke sa misijom MMF-a ćemo održati onlajn. Treba da se pogleda stanje u 
budžetu, način na koji smo do sada sproveli mere usled pandemije virusa korona. Pokazali smo da 
smo ozbiljni, vodili smo računa o privrednicima, ali i o građanima“, rekao je Mali za TV Prva. 

Dodao je da posle revizije sporazuma sa MMF-om očekuje još veće ubrzanje svih privrednih 
aktivnosti. 

„Od izuzetnog je značaja što se Moravski koridor već gradi, krećemo u izgradnju i drugih brzih 
saobraćajnica. Počinjemo razgovore sa partnerima, a do kraja leta krećemo u masovnu izgradnju 
vodovodne i kanalizacione mreže u Srbiji. Mi želimo već sutra da krenemo u sprovođenje, da bismo 
ispunili obećanje koje smo dali građanima“, rekao je Mali. 

On je kazao da će treća, poslednja uplata minimalne zarade za zaposlene u firmama koje su se 
prijavile za državnu pomoć biti 7. jula. 

Ministar je istakao da je zahvaljujući merama Vlade Srbije očuvana ekonomija, kao i da sa pravom 
Srbija želi da zadrži vodeću poziciju u Evropi. 
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Mali: Minimalac 7. jula, prosečna plata 900 evra, penzija 440 

 T.K. 

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će 7. jula biti isplaćen treći "korona 
minimalac" i dodao da su zahvaljujući državnim merama podrške očuvani pogoni, fabrike i srpska 
ekonomija. 

Mali je danas rekao da se kreće sa ozbiljnim i odgovornim radom, kako bi se u što kraćem 
vremenskom periodu ispunila obećanja, uvećao životni standard građana i da bi se došlo do cilja – 
prosečne plate od 900 evra i prosečne penzije od 440 evra. On je zahvalio građanima na ukazanom 
poverenju. 

"Sada se stvari ubrzavaju, otvaraju se nove fabrike, nova radna mesta. Radi se na otvaranju auto-
puteva. Sada se mnogo brže dolazi do cilja. Imajući sve to u vidu, realno je da sa projektovanim 
stopama rasta dođemo do prosečne plate od 900 evra, penzije do 440 evra", istakao je Mali gostujući 
na TV Prva. 

Ministar je podsetio da je ispunjeno obećanje da će prosečna plata na kraju 2019. godine biti 500 
evra, ali zahvaljujući teškim reformama koje je inicirao i sproveo predsednik Republike Srbije 
Aleksandar Vučić. 

"Nama je trebalo par godina da dođemo do plate od 500 evra, ali to je bilo vreme 
finansijske konsolidacije, vreme kada smo zdravili naš budžet. Sada je situacija u 
potpunosti drugačija, ne zaboravite da je Srbija ostvarila stopu rasta od pet odsto i da je 
prva u Evropi, prema podacima Evrostata", istakao je on. 

Mali je za TV Prva rekao da će ove nedelje biti održani onlajn razgovori s delegacijom MMF-a oko 
revizije sporazuma i da će to biti prilika da se pogleda stanje u budžetu. 

"Želimo da prvo mesto po stopi rasta BDP-a očuvamo do kraja godine, a tema razgovora sa MMF-om 
biće i program Srbija 2020-25", rekao je ministar. 

On je najavio da će posle radova na Moravskom koridoru uskoro početi radovi na izgradnji još nekih 
saobraćajnica u Srbiji i rekao da će do kraja leta biti obavljeni razgovori s partnerima oko izgradnje 
kanaliizacija i vodovoda širom zemlje. 

Mali je najavio da će za par nedelja biti nova runda razgovora oko beogradskog metroa s Francuzima i 
Kinezima, i objasnio da se projekat prve linije već radi kao i struktura finansiranja. 

Dodao je da se u Beogradu radi i na fabrici za prečišćavanje otpadnih voda, i na novom mostu preko 
Save, kod Beograda na vodi, rekao je Mali za TV Prva. 
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Мали потврдио: Трећи корона минималац 7. јула 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Министар финансија Србије Синиша Мали изјавио је данас да ће 7. јула бити 
исплаћен трећи "корона минималац" и додао да су захваљујући државним мерама подршке 
очувани погони, фабрике и српска економија. 

Мали је за ТВ Прва рекао да ће ове недеље бити одржани онлајн разговори с делегацијом 
ММФ-а око ревизије споразума и да ће то бити прилика да се погледа стање у буџету. 

"Желимо да прво место по стопи раста БДП-а очувамо до краја године, а тема разговора са 
ММФ-ом биће и програм Србија 2020-25", рекао је министар. 

Они је најавио да ће после радова на Моравском коридору ускоро почети радови на изградњи 
још неких саобраћајница у Србији и рекао да ће до краја лета бити обављени разговори с 
партнерима око изградње каналиизација и водовода широм земље. 

Мали је најавио да ће за пар недеља бити нова рунда разговора око београдског метроа с 
Французима и Кинезима, и објаснио да се пројекат прве линије већ ради као и структура 
финансирања. 

Додао је да се у Београду ради и на фабрици за пречишћавање отпадних вода, и на новом мосту 
преко Саве, код Београда на води, рекао је Мали за ТВ Прва. 

Мали: Вишегодишњим трудом изграђено поверење грађана 

БЕОГРАД: Историјски изборни резултат остварен је на основу поверења које грађани имају у 
политику Александра Вучића због до сада показаних резултата, рекао је данас министар 
финансија и члан Председништва СНС Синиша Мали. 

Он је оценио да се Србија за четири године променила, да су добре ствари урађене, да је земља 
финансијски стабилна и да се то види по начину на који смо се изборили економски и 
здравствено са епидемијом корона вируса. 

"Многи су раније обећавали више, ми смо обећали 100 евра грађанима и то испунили, а нико 
није веровао", рекао је Мали за ТВ Прва и истакао како је кроз резултате током више година 
изграђено поверење грађана и створен кредитибилитет. 

Резултат од два милиона гласова, колико нико није имао у последњих 30 година, он је оценио 
као историјски и додао да носи огромну одговорности. 
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Мали је оценио да ће оваква победа председнику Вучићу дати ветар у леђа у борби за интересе 
Србије, јер је поверење два милиона грађана додатна сигурност. 

"У годинама за нама изборио се на прави начин, нема сумње да ће тако бити у будућности", 
рекао је Мали. 

Оценио је да је величина председника Александра Вучића што показује да је отворен ка 
коалицијама и сарадњи са другима. 

"Он разуме колико је важно да се има најшира подршска за реформе које су пред нама", рекао 
је Мали и додао да ће Вучић донети одлуку. 

Мали је рекао да се не ради само о републичкој већ и властима у локалним самоуправама, где 
грађани очекују велике промене, путеве, канализацију, водовод, што је део програма Србија 20-
25. 

"Увек има неко ко жели да пожури, на локалу имају своје интересе. Председник је њима упутио 
поруку да сачекају, да се види шира слика, шири консензус, не само у парламенту, него и на 
нивоу локала - што је добра порука и мудра одлука", рекао је Мали. 

Он је подсетио да је обећање о просечној плати од 500 евра испуњено и навео да је реално да 
просечна плата буде 900 евра 2025. године, као и да просечна пензија буде 420-430 евра. 

"Требало нам је пар година са 329 на 500 евра, али то је било време финансијске 
консолидације, најтеже време и најтеже реформе, сада смо први у Европи по стопи раста у 
првом кварталу, ствари се убрзавају", рекао је министар финансија. 

Додао је да је реално да се 2025. дође до тих просека примања са пројектованим стопама раста 
економије. 

Мали је рекао да ће ове недеље доћи до онлине разговора са делегацијом ММФ-а око ревизије 
споразума и да ће то бити прилика да се погледа стање у буџету. 

За 7. јул најавио је државну исплату трећег корона минималца, и рекао да су захваљујући 
државним мерама подршке очувани погони, фабрике и српска економија. 

"Желимо да прво место по стопи раста БДП-а очувамо до краја године, а тема разговора са 
ММФ-ом биће и програм Србија 20-25", рекао је министар. 

Мали је најавио да ће после радова на Моравском коридору ускоро почети радови на изградни 
још неких саобраћајница у Србији и рекао да ће до краја лета бити обављени разговори са 
партнерима око изградњи каналиизација и водовода. 

За лошију излазност на изборима у Београду, Мали је окривио велику тајкунску кампању у 
великом броју медија која се најаче осетила у главном граду. 



8 

 

"Важно је да за Београд долазе бољи дани. Имаћемо за пар недеља нову рунда разговора око 
београдског метроа са Французима и Кинезима, пројекат прве линије се већ ради, а радимо и 
на структури финансирања", рекао је Мали. 

Додао је да се у Београду ради и на фабрици за пречишћавање отпадних вода, и на новом мосту 
преко Саве, код Београда на води. 

 

 


