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БЕОГРАД, 27. априла 2014. (Бета) - Аналитичар Ђорђе Вукадиновић изјавио је данас да
је Србија добила Владу Александра Вучића и Међународног монетарног фонда (ММФ).

  

"Већи део програма је очигледно усаглашен са Светском банком и ММФ-ом, што показују
и садржај Вучићевог експозеа и имена министара из такозваног експертског дела
владе", рекао је Вукадиновић агенцији Бета.

  

  

Вукадиновић је навео да у програму нове Владе има и мера које је потребно спровести и
које су биле потребне и много раније, али да постоји озбиљна несагласност између
прокламованих циљева и предложених инструмената за њихово достизање.

  

"Ту пре свега мислим на предложене мере за смањење дефицита и отварање нових
радних места, од чега, плашим се, неће бити ништа, као ни од силних милијарди
инвестиција које се стално најављују", рекао је Вукадиновић.

  

На крају, једино конкретно што остаје после читаве те лепе и велике приче изнете у
експозеу јесте најава смањивања плата запослених у јавном сектору, нова отпуштања и
приватизација Телекома и Електропривреде Србије, за шта није потребна велика
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економска мудрост нити нарочита политичка способност, навео је Вукадиновић.

  

"Такође, прилично је мутна и одаје утисак неозбиљности и импровизације кадровска
рокада између министара Александра Антића и Зоране Михајловић, као и то што су
практично до последњег часа, малтене, по улицама тражили кандидата за министра
пољопривреде", рекао је Вукадиновић.

  

  

Вукадиновић је подсетио да је Влада раније имала министра и Министарство за Косово,
а потом само министра без министарства, а да сад нема ни министра задуженог за
Косово, при чему је бивши министар задужен за Косово Александар Вулин сада
постављен за министра за рад, запошљавање и социјална питања.

  

"Да ли то значи да ће Вулин и социјалне проблеме решити тако ефикасно као што је
'решио' и проблем Косова", упитао је Вукадиновић.

  

(Бета-НСПМ)
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