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 "Од 2012. до 2020. режим Александра Вучића је задужио Србију још 12 милијарди евра.
На данашњи дан наш укупан дуг је 27 милијарди. Поставља се питање на шта је
потрошено тих 12 милијарди," рекао је лидер Странке слободе и правде Драган Ђилас.

  

 Србија заиста дугује, односно дуговаће кад повучемо све паре за које смо потписали
уговоре или се јавно обавезали чак 50.4 милијарде евра - навео је Ђилас и додао да је то
дуг уз обећање да ће Србија градити аутопутеве уз помоћ страних инвеститора.

  

Вучићев режим је задужио, према Ђиласовој рачуници, сваког грађанина за 5.040 евра,
а сваку породицу 15.120 евра. Наш дуг је већи и од нашег тренутног бруто домаћег
производа.
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- Сви владари у Србији, почевши од Обреновића преко династија Карађорђевића,
комуниста, Тита, Милошевића и закључно са Борисом Тадићем су државу задужили 15
милијарди евра. Тим парама је грађена инфраструктура, модернизована Србија - навео
је Ђилас.

  

Србију је највише задужио управо режим који је тренутно на власти.  

  

- У овом тренутку се држава Србија кроз разне међународне уговоре, споразуме или
јавна обећања задужила за још 21 милијарду евра. Укупно 48 милијарди евра, а још ту
рачунајте и 2,4 и за ауто-путеве - рекао је данас председник Странке слободе и правде
Драган Ђилас.

  

Најповољнији кредити су, како је објаснио Ђилас, узети од ЕБРД-а, Светске банке и
Европске инвестиционе банке и они износе једну милијарду.

  

Сви остали кредити од непознатих финансијера износе чак 20 милијарди.

  

- Ми ћемо платити 800 милиона евра Кинезе. Ако се пријавимо европској комисији, они
ће платити 85 одсто трошкова изградње, а цена неће прећи 600 милиона на отвореном
тендеру. Европа даје 510, то значи да би ми платили само 90 милиона евра - рекао је он.

  

Ђилас је напоменуо да ћемо Линглонгу дати 76 милиона евра, да би отворили фабрику у
Зрењанину.

  

- Замислите да је тај новац дат пољопривредним газдинствима - рекао је Ђилас и додао
да ће враћање свих ових дугова бити тежак посао за грађане.

  

(direktno.rs)
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