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Председник Владе Србије Мирко Цветковић изјавио је у интервјуу за "Вечерње новости"
да ће буџетски дефицит бити већи за око 40 милијарди динара од планираног, што је око
4,5 одсто бруто домаћег производа.

  

"Тражићемо додатни буџетски дефицит и сигуран сам да ће ММФ рећи - 'да', рекао је
премијер Цветковић.

  

Цветковић је рекао да ће ММФ добити чврсте гаранције да можемо да исфинансирамо
дефицит од 4,5 одсто БДП, да ћемо интензивирати реформе у државној управи,
наставити реструктурирање јавних предузећа и смањити им субвенције.

  

Председник Владе је указао да додатни дефицит није настао зато што је држава
прекомерно трошила и да то зна и ММФ.

  

"Мартовским ребалансом буџета ишли смо на велико смањење расхода државе.
Штедели смо где год смо могли", рекао је премијер. Цветковић је рекао да се може
постићи још уштеда у бирократском апарату, али "не на кратак рок".

  

"Велике уштеде могу да се направе рационализацијом запослених у државној управи,
али то не може да се спроведе за 24 часа. Потребни су закони, социјални програми...",
рекао је Цветковић.

  

Премијер је додао да још није затворена цела конструкција "буџетске рупе" и да се на
томе ради.

  

"У преговорима смо са ЕУ и Русијом око кредита и позајмица за буџет, у износима од по
неколико стотина милиона евра. Из фондова ЕУ већ смо добили 100 милиона евра, са
Светском банком договорили смо кредит од 250 милиона долара. Преговарамо и са
комерцијалним банкама, а део ћемо покрити и преко интерних задужења у земљи,
односно тзв. трезорских папира", навео је Цветковић.

 1 / 2



Мирко Цветковић: Буџетски дефицит већи за 40 милијарди динара од планираног
недеља, 12 јул 2009 14:09

  

Цветковић је поновио да се на разматра опција смањивања плата и пензија.

  

"Не можемо грађанима, који су ионако у тешкој ситуацији због кризе, додатно да
отежавамо. Други разлог је економски - ако у рецесији смањујете плате онда пада и
куповна моћ становништва. То само додатно продубљује кризу. Већина држава управо
сада ради супротно - упумпава новац у систем", истакао је премијер Цветковић.

  

Председник Владе Србије Мирко Цветковић изјавио је да ће се његова влада памтити по
либерализацији визног режима, која се очекује до краја године.

  

Цветковић је у интервјуу за "Вечерњих новости" рекао да је велики оптимиста када су у
питању европске интеграције Србије и додао да Србија чини све да оконча сарадњу са
Хашким трибуналом.
  
  (РТС)
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