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 Стални представник Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији Себастијан Соса
изјавио је да ће дугорочни циљеви, приоритети и изазови бити тема предстојећег
доласка Мисије ММФ у нову контролу аранжмана са Србијом.

  "Реформа јавних предузећа је очигледно приоритет у постојећем програму са Србијом,
који подржава ММФ", рекао је Соса за Радио телевизију Србије.

  

Соса је рекао и да ММФ чекује да настави тесну сарадњу са српским званичницима, а
изразио је уверење у добру сарадњу са будућом владом и премијерком.

  

"Ми очекујемо да наставимо тесну сарадњу са српским званичницима. Наравно, ми смо
већ сарађивали са мандатарком, познајемо је и имали смо добру сарадњу са њом", рекао
је Соса.

  

Навео је и да Србија, уколико жели да оствари потпуни напредак у оном што чини у
последње две године када је реч о макроекономским достигнућима, и уколико жели да
заврши реформе, да "тада реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет".
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"Повећање плата и пензија тема за наредну мисију"

  

Упитан да ли ће бити разговора о повећењу плата и пензија, Соса је одговорио да о
томе није разговарано током припрема буџета за 2017.

  

"Обично је то тема када се припрема буџет за наредну годину, тако да је још увек рано
да говоримо о детаљима, то је ипак тема за наредну мисију", рекао је Соса.

  

Он је рекао да су циљеви посете да ММФ са званичницима Србије разговара о
дугорочним циљевима, приоритетима и изазовима као и нова контрола аранжмана и
извештај у вези са тим шта је урађено у програму са Србијом.

  

"То ће бити наша седма ревизија, последња је била у децембру прошле године, а у
контроле долазимо сваких шест месеци. Ово ће бити контрола осам месеци уочи самог
краја аранжмана", рекао је Соса.

  

Према његови речима, биће разговарано о примени програма, оствареном напретку "и
наравно направићемо план шта је потребно још да се уради убудуће".

  

У Београд би за четири дана требало да стигне Мисија ММФ-а у нову контролу
аранжмана са Србијом. Соса је најавио и да ће делегација из Вашингтона у Београду
боравити до 4. јула.

  

(Бета)
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