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Потпредседник Владе Србије и министар економије Млађан Динкић изјавио је данас у
Београду да је потребна радикална реконструкција владе и најавио скори договор са
Међународним монетарним фондом (ММФ) о буџету за 2011.

  

"Не верујем да ће бити ванредних избора и мислим да је идеја председника Србије
Бориса Тадића о реконструкцији владе добра и моје лично мишљење је или треба
радити радикалну реконструкцију или је упоште не радити", рекао је министар економије
за Телевизију Б92.

  

Динкић, који је и и председник "Уједињених региона Србије" (УРС), рекао је да се то
односи и на рад његовог министарства и да није никакав проблем да изађе из владе
уколико неко буде оценио да као министар економије није радио како треба.

  

По Динкићу, дошло је време да се "подвуче црта" и да се каже ко је за шта одговоран, ко
је шта радио и који министри нису урадили оно што се од њих очекивало.

  

Министар је оценио да су реформе у Србији веома споре и да је то последица
коалиционе владе, "јер реформске странке добијају мало гласова на изборима".

  

Динкић је негирао шпекулације да због апетита појединих министарстава и поделе
новца са ММФ није постигнут договор око буџета за 2011. Он је казао да договор око
буџета за наредну годину није постигнут због болести министарке финансија Диане
Драгутиновић која води преговоре.

  

"Сада смо наставили преговоре са ММФ путем електронске поште и до следећег
четвртка би требало да постигнемо договор о буџету за следећу годину", изнео је
Динкић. 
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  Министар је казао да ће договор са ММФ сигурно подрзумевати нижи буџетски
дефицит, који ће бити око четири одсто бруто домаћег производа Србије. Динкић је
казао да је Србија релативно боље прошла у светској економској кризи од других
земаља, да ситуација није сјајна, али није ни "тако катастрофална".

  

Грубјешић: Г17 спреман на разговоре о реконструкцији

  

Потпредседница Г17 плус Сузана Грубјешић изјавила је раније данас да се у владајућој
коалицији до сада није разматрала могућност реконструкције Владе Србије, али да је
њена странка спремна да разговара са коалиционим партнерима на ту тему, иако сматра
да у влади не треба правити драстичне измене.

  

"Тиме је требало да се бавимо пре него што је влада састављена, а то значи да буде
мала, јевтина, ефикасна, да не буде са оволико министарстава, са оволико ресора. Али,
сада ово све што причам звучи као накнадна памет. Пошто то није урадјено, у последњој
години мандата некакви радикални резови мислим да нису извесни", рекла је Грубјешић
у интервјуу Тањугу.

  

(Блиц)
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