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БЕОГРАД - Потпредседник Владе задужен за европске интеграције Божидар Ђелић
изразио је очекивање да ће исход разговора са Мисијом Међународног монетарног
фонда (ММФ) бити позитиван и оценио да су ти преговори сада озбиљнији него што је
то био случај пре шест месеци.

  

Он је прецизирао да ће преговори трајати до недеље, а да би представници Мисије
почетком следеће недеље, тачније 24. маја, требало да саопште резултате преговора.

  

Ђелић је за Студио Б синоћ рекао да су три кључне одлуке остављене за садашње
преговоре, а да се једна од њих односи на то када и у ком формату и обиму се може
очекивати одмрзавање плата и пензија.

  

„То морамо урадити тако што ћемо поштовати принцип реалности, да не дајемо паре које
не постоје”, казао је Ђелић, додавши да је тема преговора и усклађивање пензија са
растом зарада и то не до 2012. године него и на средњи рок.

  

Он је рекао да ће бити речи и о буџету за следећу годину како би се видело да ли ће
успети да се одржи релативно низак ниво буџетског дефицита како се не би догодило
да се следеће године морају продавати нека предузећа у приватизацији да би се од тих
прихода допуњавао буџет.

  

На питање када се очекује да ће грађани осетити да је криза прошла, Ђелић је оценио
да се то делимично очекује крајем године, али да се најпре морају постићи договори са
ММФ-ом.

  

Говорећи о сарадњи са Хагом, Ђелић је истакао да је извесно да ће извештај главног
тужиоца Хашког трибунала Сержа Брамерца који би требало да достави Савету
безбедности УН бити позитиван, упозоравајући да сарадња са Хагом и даље остаје
један од услова за даљи процес евроинтеграција.
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