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Ekonomski samit Republike Srbije posvećen stvaranju nove vizije ekonomske budućnosti zemlje počeo je
u Beogradu.Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je vreme da u Srbiji počne da deluje magnet
za  privlačenje  investicija  i  izrazio  spremnost  Vlade  da  konačno  postavi  Srbiju  na  zdrave  osnove.  Na
otvaranju  ekonomskog  samita  u  beogradskom  hotelu  "Metropol"  on  je  rekao  da  je  u  Vladi  Srbije
napravljen  dogovor  da  se  preispitaju  sva  najavljena  zaduživanja  i  da  je  prioritet  zaustavljanje  spirale
koja stalno povećava zaduživanje i budžetski deficit, a ne podiže nivo industrijske proizvodnje."Srbija je
dobro mesto za investicije, Srbija je stabilna, ima dobre odnose sa susedima, ne preti joj destabilizacija
ni  u  političkom ni  u  ekonomskom, ni  u  bezbednosnom smislu",  istakao  je Dačić. On  je  upozorio  da  je
zbog visokog nivoa budžetskog deficita, zaduženosti i konstantnog pada bruto domaćeg proizvoda (BDP)
jasno da, ako se ne preduzmu opšte mere, može biti ugrožena finansijska i sveukupna stabilnost zemlje i
da  može  doći  do  procesa  "koje  niko  neće  moći  da  kontroliše".Premijer  Srbije  je  ocenio  da  su  nove
ekonomske mere vlade preduslov za zaustavljanje ekonomskog sunovrata. Srbija, kako je naveo Dačić,
ima stotine memoranduma i sporazuma o saradnji koji nisu realizovani  i "ne treba da potpisuje više ni
jedan novi dok ne realizuje bar jedan od potpisanih". On je istakao da je najveći problem Srbije visoka
stopa nezaposlenosti koja iznosi 23 i 24 odsto, i da se mora pokrenuti privreda uz strane, ali  i domaće
investicije.Premijer  je  naveo  da  čak  ni  infrastrukturni  porojekti  nisu  pokrenuli  domaću  privredu  i  da
"nešto tu ne valja" i da to treba ispitati. "Kakva je raspodela poslova, ko dobija poslove, kakva je uloga
domaćih preduzeća, ili ona u drugoj ruci dobijaju poslove po niskim cenama", upitao je Dačić. Srbija bi,
prema njegovim rečima, mogla da privuče investicije u oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede,
IT  i  autoindustrije.Govoreći  o  prioritetima Dačić  je,  pored  ekonomije,  naveo  ulazak  Srbije  u  Evropsku
uniju  što  pre,  reforme  i  sprovođenje  briselskog  sporazuma,  kao  i  rad  na  boljoj  poziciji  Srbije  u
svetu.  "Bez  popravljanja  slike  o  Srbiji  i  bez  jake  Srbije  u  međunarodnom  okviru  nećemo  moći  da
ostvarimo nijedan od ciljeva", naveo je Dačić.Premijer je ocenio da cela Evropa treba da podrži ubrzanje
puta  Srbije  ka  članstvu  u  EU  i  da  je  srpski  narod  dugo  čekao  na  taj  "istorijski  trenutak"  i  da  to  ima
posledice  po  region,  navodeći  da  odnosi među  državama  i  narodima  na  Balkanu  nikada  nisu  bili  bolji
nego sada.  "Da  li  smo se više zavoleli veliko  je pitanje,  ili postoji  inicijativa najveće zemlje  i najvećeg
naroda na Balkanu da se traži taj interes da živimo u miru i saradnji", rekao je Dačić. On je rekao da mu
je potpredasednik SAD Džozef Bajden rekao da će Srbija kada dobije datum pregovora sa EU i sa svojom
pozicijom biti magnet za investicije. "Ja ga držim za reč, dajte da taj magnet počne da deluje", istakao je
Dačić.Ministar  privrede  Srbije  Saša  Radulović  ocenio  je  da  je  dosadašnja  privatizacija  izuzetno  loše
urađena  i  najavio  usvajanje  novog  zakona  o  privatizaciji  koji  će  uspostaviti  jasnu  i  transparentnu
proceduru  prodaje  preduzeća.  Radulović  je  na  ekonomskom  samitu  u  beogradskom  hotelu  "Metropol"
rekao da će podaci o preduzećima koja će biti privatizovana biti  transparentni  i svima dostupni, što će
doprineti  smanjenju  korupcije.Ministarstvo  privrede  će,  kako  je  najavio,  objaviti  u  petak,  18.  oktobra,
listu  svih  preduzeća  u  restruktuiranju,  njihove  "lične  karte"  i  pozvati  investitore  da  učestvuju  u
privatizaciji.  Prema  rečima Radulovića,  "ono  što  se dešavalo u prošlosti  više neće biti moguće",  jer  će
podaci o svim preduzećima biti  javni. Ministar privrede je rekao da i posle mesec i po dana od kada je
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zatražio "lične karte" preduzeća nije dobio sve tražene podatke i da će njegovo ministarstvo nastaviti da
radi  na  tome.Kako  je  Radulović  istakao,  preduzeća  u  restruktuiranju  će  ubuduće  od  države  dobijati
pomoć koju budu  tražili,  ali  će morati  da daju  sve podatke o poslovanju,  imovini  i  obavezama.  "Da bi
dobili  pomoć  moraće  da  sednu  zajedno  sa  nama  da  napravimo  program  restrukturiranja  i  da  se  taj
program  sprovodi",  naglasio  je  on.  Radulović  je  kazao  da  će  Srbija  poštovati  sve  obaveze  koje  je
preduzela  u  vezi  subvencija  za  otvaranje  novih  radnih  mesta,  ali  da  će  tražiti  da  i  investitori  ispune
uslove na koje su se obavezali.Kako je rekao ministar privrede, Agencija za strana ulaganja (SIEPA) je
do  sada  davala  subvencije  iako  investitori  nisu  ispunili  sve  obaveze.  Govoreći  o  problemu  banaka  da
naplate  kredite,  Radulović  je  naveo  da  se  mora  pronaći  rešenje  da  se  problematični  krediti
restrukturiraju, a da je jedan od načina da se menja dug za kapital, kao što se to radi u svetu.Radulović
je  dodao  da  su  veliki  problem  privrede  i  javna  preduzeća  i  da  će  upravljanje  njima  morati  da  bude
korporatizovano, a da će direktori i članovi nadzornih i upravnih odbora morati da budu licencirani. On je
istakao  da  država  uspostavlja  novi  mehanizam  podrške  privredi  koji  će  biti  zasnovan  na  zdravim
osnovama."Srbija se nalazi na raskrsnici i finansije i ekonomija su u velikim problemima, ali to ne mora
biti  loše,  jer  to  može  biti  novi  početak  i  postavljanje  ekonomije  na  zdravim  osnovama",  kazao  je
Radulović. Ministar privrede je podsetio da je u toku izrada četiri zakona kako bi se poboljšalo privredno
okruženje  zakon o radu, privatizaciji, planiranju i izgradnji i o stečaju.Ovogodišnji samit se organizuje
pod  pokroviteljstvom  Agencije  za  strana  ulaganja  i  promociju  izvoza    SIEPA,  Ekonomskog  instituta  i
Saveta stranih investitora  FIC.
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