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BEOGRAD  –  Ekonomski  samit  Republike  Srbije  posvećen  stvaranju  nove  vizije  ekonomske  budućnosti
održava  se  danas  i  sutra  u  Beogradu. Glavne  teme  skupa,  koji  tradicionalno  predstavlja  platformu  za
komunikaciju  i  diskusiju  o  aktuelnim ekonomskim  i  političkim  temama  su,  između ostalog,  problemi  u
oblasti makroekonomske stabilnosti, nezaposlenosti,  reformi  javnog sektora, članstva u EU, privlačenja
stranih  investicija.Ovogodišnji  samit  se  organizuje  pod  pokroviteljstvom  Agencije  za  strana  ulaganja  i
promociju  izvoza  – SIEPA,  Ekonomskog  instituta  i  Saveta  stranih  investitora  –  FIC. Generalni  sponzor
konferencije  je  Eurobanka  Srbija,  a  medijski  partner  samita  je  Novinska  agencija  Tanjug.16.15  Šef
delegacije  Evropske  unije  u  Beogradu  Majkl  Devenport  izjavio  da  Srbija  ulazi  u  novu  fazu  u  procesu
pristupanja  Uniji  i  da  ima  priliku  da  ubrza  taj  proces.  EU,  prema  njegovim  rečima,  očekuje  da  Srbija
uspostavi tržišnu ekonomiju koja funkcioniše i koja će biti sposobna za suočavanje sa konkurencijom u
EU. Izazov će biti sprovođenje novih mera, posebno kada je reč o smanjenju subvencija i rashoda, rekao
je on, dodajući da paket mera treba da bude praćen strukturalnim reformama.15.27 Vlada je objavom
novog  seta  ekonomskih  reformi  izašla  u  susret  investitorima  i  ima  njihovu  punu  podršku,  izjavio
predsednik  Saveta  stranih  investitora,  Frederik  Koen.  On  je  dodao  da  investitori  žele  da  obezbede
dugoročan biznis za šta je neophodna stabilna investiciona klima. Koen je naveo da investitori već više
godina daju preporuke za ostvarenje tog cilja. Postoji pet preporuka među kojima su vodeće – održivost,
makroekonomska stabilnost i sistemske reforme koje obuhvataju strukturne reforme penzionog sistema,
modernizaciju  obrazovanja,  suzbijanje  korupcije  i  reformu  pravosudnog  sistema.15.20  Za  Republiku
Srpsku je veoma važna intenzivna saradnja sa Srbijom, koja joj je i najveći partner u ekonomiji, izjavio
predsednik  RS  Milorad  Dodik  i  naglasio  da  je  politička  stabilnost  preduslov  za  svaku  ekonomsku
saradnju. Dodik  je  rekao  da  su  ta  dva  tržišta  „međusobno  tradicionalna  i  da  postoji  potreba  da  se  ta
saradnja dodatno poboljša“. Jedna od sjajnih ideja za to je da RS i Srbija integrišu određene funkcije u
energetskom sektoru, što bi, kako je rekao Dodik, predstavljalo  i  inicijativu za takvu vrstu regionalnog
udruživanja.15.00  Ministar  privrede  Saša  Radulović  pozvao  je  investitore  da  učestvuju  u  postupku
privatizacije preduzeća u Srbiji, koja još nisu privatizovana. Radulović je najavio da će u petak u Agenciji
za privatizaciju biti održana konferencija na kojoj će biti predstavljena lista svih preduzeća u portfoliju te
agencije,  sa  njihovim  fijansijskim  izveštajima  i  „ličnim  kartama“.  Radulović  je  najavio  da  će  u  javna
preduzeća  biti  uvedeno  korporativno  upravljanje  i  rešeni  njihovi  nagomilani  dugovi,  tako  da  se  ona
postave na zdrave noge i više ne opterećuju budžet. Prema njegovim rečima, Srbija će ispoštovati rok i,
prema  dogovoru  sa  Svetskom  bankom,  do  polovine  naredne  godine  rešiti  pitanje  preduzeća  u
restrukturisanju.13.30  Tri  glavna  cilja  Vlade  Srbije  jesu  što  brži  ulazak  u  EU,  stvaranje  bolje  pozicije
zemlje u svetu i ekonomska stabilazacija, poručio premijer Srbije Ivica Dačih, koji je pozvao investitore
da ulažu, jer je Srbija u svakom pogledu stabilna. Precizirajući ciljeve, Dačić je naveo da je za što brži
ulazak u EU neophodno da se nastave unutrašnje reforme i primena briselskog sporazuma. Premijer je
ukazao da bez bolje pozicije Srbije u svetu i jake Srbije u međunarodnom okviru Vlada nije u mogućnosti
da ostvari nijedan cilj. Kao ilustraciju mogućnosti Srbije Dačić je preneo šta mu je svojevremeno rekao
potpredsednik SAD DŽozef Bajden:  „Kada dobijete datum za pregovore sa EU, sa pozicijom koju sada
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imate,  bićete magnet  za  invescije“. Dačić  je  rekao  da  ga  „drži  za  reč“  i  dodao:  „Dajte  da  taj magnet
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