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Spiekr
...ekonomske  teme.  Ovom  pričom  iz  Ekonomskog  instituta  o  makroekonomskim  analizama  i
trendovima,to je zapravo novi broj časopisa. Da čujemo,šta su glavne teme?
Sagovornik
Pa da krenemo od tih makroekonomskih podataka. Dakle, ni ovi najsvežiji nisu ništa bolji nego kada smo
poslednji put pričali o tome. Dakle, e sada postoji nova procena inflacije do kraja godine. U Ekonomskom
institutu smatraju da će inflacija biti najmanje 13%,dakle ogroman jedan rast cena u ovoj godini.
Spiker
Mogli smo i bez te informacije.
Sagovornik
Pa nismo mogli,pošto su to makroekonomski podaci,. Ja bih volela da imam bolje vesti,ali naravno,kao
što smo govorili...
Spiker stanje nije blaženo.
Sagovornik
Sve više ne samo što nije blaženo, nego se i sve više oseti po našim novčanicima. Šta je pruzrokovalo
ovu  inflaciju,  dakle  da  ponovimo.  Prvo  jedna  izuzetno  nepovoljna  poljoprivredna  godina,sušna.  Zatim,
kako  naglašavaju  na  Ekonomskom  institutu,  jedna  monopolska  struktura  naše  privrede  koja  je  već
ugradila određena poskupljenja u te proizvode i pre nego što se sve odvilo kako se odvilo, i na kraju,ali i
sa  najmanjim  uticajem  odluka  države  da  poveća  PDV.  Dakle,  to  je  ono  što  je  uticalo  na  inflaciju,  i
podsećam opet na to da u Ekonomskom institutu kažu da bi mogla da bude najmanje 13%, mogla bi da
bude  veća,  ali  još  neće  da  spekulišu  o  tome  koliko  bi  mogla  da  bude  na  kraju.  Što  se  ostalih
makroekonomskih pokazatelja tiče, postoji jedan blagi optimizam vezan za obe industrijske proizvodnje,
i pokrivenost uvoza izvozom,što su stvarno dobre vesti. Odavno nismo čuli ovako pozitivne informacije.
Dakle,  iako  u  globalu  indutrijska  proizvodnja  pada,  primetili  su  u  Ekonomskom  institutu  određene
trendove,  dakle  da  je  zaustavljen  taj  negativan  trend  u  hemijskoj  industriji,  u  farmaceutskoj,  u
proizvodnji nemetalnih minerala, kao i pored proizvodnje i prehrambenoj i duvanskoj industriji. Dakle to
sada  za  ovu  godinu  koja  je  loša  nije  tako  važna  informacija,  ali  sa  tim  preokrenutim  trendovima  i
recimo,postizanju  dogovora  o  ponovnom  pokretanju  proizvodnje  u  Železari  u  Smederevu,  u  sledećoj
godini to bi značilo jedno značajno povećanje industijske proizvodnje neke, makar nagoveštaj za srpsku
industriju. Sa boljom poljoprivrednom godinom,a maltene svi analitičari  se slažu da  teško da može da
bude lošija od ove, sa jednom prosečnom poljoprivrednom godinom, Srbija bi u sledećoj godini mogla da
se nada barem onom rastu od 2%.
Spiker
Sad ćeš da nam otvoriš vrata nade, ne znam šta da kažem.
Sagovornik
Pa ono što ja znam, a dešavalo se,to je da ako u jednom mesecu otvorim vrata nade,u sledećem postoji
velika verovatnoća da ću ponovo da ih zalupim.
Spiker
Zato nećemo da vam pričamo više o tome. Milice,hvala ti. Ali kad je Milica pomenula proizvodnju hrane i
pre svega porast u poljoprivredi, u nastavku ćemo govoriti upravo o tome. Dakle, sa nama kolega Bora
Vučetić, on dolazi sa jednog skupa gde se raspravljalo upravo o tome kako da povećamo izvoz hrane.
Bora Vučetić
Upravo  je  to  i naziv konferencije koja se održava u Sava Centru. Tu  ispada praktično završni segment
jednog višegodišnjeg projekta koji je finansirao Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske i
usmeren  je  na  unapređenje,hajde  da  kažem,  spoljnotrgovinskih  tih  sektora,promociji
izvoza,konkurentnosti  proizvoda  iz  Srbije.  Šta  reći,  Srbija  otprilike  polovinu  svojih  poljoprivrednih
proizvoda  izvozi  u  zemlje  Evropske  Unije,čak  i  u  Rusiju  izvozi.  Međutim,  dok  zemlje  Evropske  Unije
prosečno poslednjihpet godina godina izvoze 20 milijardi dolara godišnje ,Srbija izvozi 10 puta manje. E
sad,ima  i  ona  druga  stvar.  Oni  ostvaruju  negde  preko  6  hiljada  dolara  po  hektaru  izvoznih
poljoprivrednih  proizvoda,  a  Srbija  nekih  500  dolara.  I  ono  što  je  pozitivnom  jer  sve  ovo  deluje
negativno.  Pozitivno  je  jer  Srbija  ima  velike  potencijale.  Međutim,  problem  je  jedan  što  mi  ustvari
izvozimo uglavnom kukuruz i sveže voće. Uopšte ne izvozimo, hajde da kažemo...
Spiker
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Prerađene gotove proizvode.
Bora Vučetić
Veći stepen prerade, i tu se pojavljuju određeni problemi. Problemi u konkurentnosti na nivou povećanja
kvaliteta. A druga  stvar  je  i  što Srbija ne  ispunjava neke određene  standarde da bi  dobila dozvole  za
izvoz,recimo, živih životinja, svinjskog,živinskog mesa,mleka  i krompira u zemlje Evropske Unije,što bi
opet poboljšalo naš spoljnotrgovinski bilans. Treba reći da,kada su poljoprivredni proizvodi u ekonomiji,
to  je  vrlo  jasno,da  se  podvuče  crta.  Mi  imamo  suficit  u  izvozu  i  tu  je  šansa,i  svi  se  sad
zaklinju,poljoprivreda je naša  izvozna šansa. Činjenica  je da moramo mnogo više proizvoditi,ali mnogo
kvalitetnije,poštujući  određene  standarde,i  normalno, mi  smo  išli  na  cenu,a  sad moramo  da  dižemo  i
kvalitet da bismo bili konkurentni na svetskom tržištu.
Spiker
Da, a da li ima nagoveštaja da će se to dogoditi? Mi godinama pričamo o tome dakle, da treba unaprediti
one proizvode koji su konkurentniji na tržištu.
Bora Vučetić
Jeste. Znate, stručnjaci ukazuju na to,pričaju, očekuju se stimulacije, očekuje se da budžet pomogne da
se bolje i kvalitetnije uvozi. Ovako se uvode neki standardi. Znate,pre neku godinu o HASAP standardu
smo onako govorili a pa to jeste, to bi trebalo, ali sada već mnogi gledaju da HASAP standard je jedna od
obaveznih stvari,jedan od malih,ali to je samo jedan od malih segmenata u tom povećanju kvaliteta. Vi
imate  određene  druge  stvari,  neke  normative,  prvo  da  se  upoznamo  sa  tim,da  koristite  internet  pre
svega, da koristite povezivanje, ukrupnjavanje.Mali proizvođači nemaju šta da traže na tržištu
Spiker
I naravno, agrotehničke mere i primene da negujemo samo u *** i tako.
Bora Vučetić
Bilo je reči i o tome,i o šansi koja nam se otvara ukoliko se učlanimo u Svetsku trgovinsku organizaciju.
E  sad,tu  ima mnogih pitanja  i  problema,diskusija  za neki  drugi momenat, neku drugu misiju,jer  tu  se
pojavljuje  ono  pitanje  genetski modifikovanih  proizvoda,da  li  uvoziti,kako,šta,  kako  normative  u  tome
objediniti,da biste mogli da danassutra ne budete limitirani time da neko neko kaže 'Ej,ne možemo da
uzmemo vašu hranu zato što vi imate genetski modifikovanu.
Spiekr
Da,i možda možemo da načinimo zaključak Boro. Mi znamo kako, samo još to da uradimo.
Bora Vučetić
Pa ja mislim da ima šanse. Pogledajte malo, i javljaju mnogi poljoprivrednici,i o tome često govorimo u
našoj emisiji Nedeljom za selo,koja je nedeljom od 7 do 8, upravo ima dobrih primera baš iz prakse koji
daju nadu
Spiker
Nažalost,za  sada  pojedinačnih,dok  se  to malo  ne  osposobi,a  tome  će  pomoći možda  i  upravo  emisija
kolege Vučetića. 12:42, emisija u ovom trenutku Beograda 1.
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