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Premierowi udało się wypracować mechanizmy do
podejmowania wspólnych decyzjiEksperci oceniają 100 dni
nowego rządu
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Z jednej strony wizja polityki energetycznej, z
drugiej brak konkretnych propozycji do walki z
bezrobociem – w ten sposób politolodzy oceniają
pierwsze 100 dni pracy nowego rządu.

„Po pierwsze, warto przypomnieć, że ten rząd bardzo
trudno się tworzył. Rząd składa się z czterech partii.
Jednak po tym trudnym początku pracę rządu oceniam
dosyć pozytywnie. Najważniejsze jest to, że premierowi 
udało się wypracować mechanizmy do podejmowania
wspólnych decyzji” – powiedział PL DELFI Andrzej Pukszto, kierownik politolog oraz kierownik katedry
politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Duże bezrobocie, a wizja polityki energetycznej

Dziekan wileńskiej f ilii Uniwersytetu w Białymstoku Jarosław Wołkonowski dostrzega pozytywne i
negatywne momenty w pracy nowego rządu. „Pierwszym pozytywnym aspektem 100 dni nowego rządu jest
wzrost minimalnego wynagrodzenia, ten krok rządu odczuło szerokie grono społeczeństwa. Negatywną
stroną jest wzrost bezrobocia oraz brak konkretnych działań ze strony rządu, aby zwalczyć ten problem” –
powiedział PL DELFI Wołkonowski. „Rząd obiecuje pobudzenie gospodarki, zmniejszenie cen. Pojawiła się
nadzieja, że ogólna sytuacja się polepszy, jednak pozostają pewne obawy, że to się może skończyć tylko
na słowach, obiecankach” – dodał dziekan.
Zdaniem Andrzeja Pukszto rząd panuje nad sytuacją i ma konkretne propozycje. „Ma wizję polityki
energetycznej. Można różnie oceniać, czy ta wizja jest lepsza, czy gorsza od wizji poprzedniego rządu. (...)
Mi się wydaje, że pierwsze 100 dni nie przeszły pod znakiem zerowym” – dodał Pukszto.

Ociepliły się stosunki polsko -  litewskie
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  po raz pierwszy w historii przekroczyła próg wyborczy oraz ma swego
ministra i kilku wiceministrów. „Wobec AWPL mam tylko jedno zastrzeżenie. To wypowiedź Tomaszewskiego
o opuszczeniu rządu.  Jest pewna praktyka, że przez pierwsze 100 dni pracom rządu przygląda się. To
raczej dotyczy opozycji, ale tym bardziej zobowiązuje partnera koalicyjnego.  Ta wypowiedź wyglądała
niepoważnie, to była taka dziecięca niecierpliwość. Zwłaszcza, że część wiceministrów pracuje mniej niż 100
dni” – podkreślił Pukszto.
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Wołkonowskiego natomiast cieszy, że nowy rząd próbuje naprawić relacje z Polską. „Po drugie, cieszy, że
się ociepliły stosunki polsko -  litewskie. Rozpoczęły się aktywne rozmowy ws. oryginalnej pisowni nazwisk,
podwójnego nazewnictwa ulic oraz oświaty, jednak znów zauważa się brak konkretnych działań” –
podkreślił Jarosław Wołkonowski.

Obecną koalicję rządzącą tworzą 4 partie: socjaldemokraci, Partia Pracy (Darbo partija), Porządek i
Sprawiedliwość (Tvarka ir teisingumas) oraz AWPL.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych,
w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI
zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

http://www.delfi.lt/temos/darbo-partija
http://www.delfi.lt/temos/tvarka-ir-teisingumas

	Premierowi udało się wypracować mechanizmy do podejmowania wspólnych decyzjiEksperci oceniają 100 dni nowego rządu

