
1/1

Medij:
Datum:

Rubrika

Napomena:
Površina:

Tiraž:

22.05.2017

Intervju
146
0

Strana: 43

Autori:
Teme:

Biznis magazin

Redakcija
Srpski poslovni klub - Privrednik

Naslov: Luksuzni rizort Portonovi predstavljen u Beogradu

Srpski poslovni klub - Privrednik kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

http://www.ninamedia.rs


1/1

Medij:
Datum:

Emisija:

Početak Trajanje
Emisija

Prilog

22.05.2017

U ovom trenutku
22.05.2017 12:00:00 59:00
22.05.2017 12:30:00 4:01

Autori:
Teme:

Radio Beograd 1

Redakcija
Zoran Drakulić

Naslov: Bečki ekonomski forum

3133

Spiker:
12 je časova i 30 minuta, emisija U ovom trenutku talas Radio Beograda 1. Govorimo sada o privredi.
Naime, u Privrednoj komori Srbije nastavlja se Bečki ekomski forum. Šta se tačno događa i koje su
današnje teme, čućemo od naše Milice Rilak.
Milica Rilak, reporter:
Iako je ovo ekonomski forum, lajt motiv je u stvari jedna da kažemo politička diskusija od kako je
profesor Miroljub Labus ekonomista i nekadašnji potpredsednik Savezne vlade, jutros otvorio diskusiju
jednom opaskom odnosno svojim mišljenjem da s obzirom na to kakve se turbulencije dešavaju u
Evropskoj uniji, i da je proces pridruživanja i učlanjivanja novih članica praktično zamrznut, da on ne
veruje da će Srbija postati član Evropske unije pre 2030. godine. Labus je takođe upozorio na kretanja u
svetskoj ekonomiji, grafikonom gde se jasno videlo da praktično evrozona gubi, smanjuje se njeno
učešće u svetskoj ekonomiji, dok recimo učešće Kine značajno raste. I pokazujući na taj grafički prikaz
rekao je obratite pažnju,  kada je evrozoni  loše i  Srbiji  je loše zato što je Srbija veoma povezana
trgovinskim vezama sa evrozonom. Pa u takvoj situaciji šta je činiti Srbiji i regionu, odgovor učesnika
ovog foruma je praktično da se radi na ekonomskom povezivanju, da se radi na izgradnji zajedničke
infrastrukture i praktično na građenju tih što bližih ekonomskih veza. Inače odgovarajući Labusu šef
delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da se ne slaže da su pregovori zamrznuti,
naravno potsetio je da u prethodne 4 godine da su napravljeni značajni koraci u napred, da se sprovode
reforme, da je u krajnjem otvoreno 8 pregovaračkih poglavlja, ali naglasio je i da još stoji ono što je
nekada stajalo a to je da se do članstva ne može doći prečicom, tako da čini se da je svim zemljama
regiona koje čekaju, prolaze kroz proces pridruživanja i čekaju na ulazak u Evropsku uniju, osim Srbije
naravno to su Bosna, Crna Gora, Makedonija, Albanija, dakle sve zemlje praktično čekaju sledeću
povoljnu priliku za koju je pitanje kada će doći. U međuvremenu, još jedan lek je i privlačenje značajnijih
investicija. Ono što smo čuli od predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj ovde u Srbiji Danijela
Berga je da je ta banka spremna da pomogne u investiranju. Ona sama plasira nekih 300 miliona evra
godišnje u privredu Srbije i kaže da joj je cilj da plasira više, barem 400 miliona evra. A ono šta bi
privrede trebalo da urade da bi obezbedile da uopšte mogu da iskoriste takve investicije, evo upravo teče
diskusija  o  tome.  U  toku  je  panel  posvećen  strukturnim  reformama  i  evo  samo  da  prenesem
raspoloženje. Na panelu učestvuje Zoran Zdravković, poznati biznismen i čovek koji sam kaže da je 45
godina je u biznisu, poznat je u javnosti. Njegova opaska je bila: evo ja sam tolike godine u biznisu i još
čekam da se završe strukturne reforme u Srbiji i regionu, tako da možete da naslutite u kakvom pravcu
ide diskusija. Naravno više detalja o ovome u našim novostima dana.
Spiker:
Najlepše hvala. Bila je to naša Milica Rilak koja se javila iz Privredne komore Srbije gde je tu toku Bečki
ekonomski forum. 12 časova 34 i po minuta.
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