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Одлив страних инвестиција
С. МОРАВЧЕВИЋ
Из наше земље се од почетка године одлило око 370 милиона евра страних
директних инвестиција. ЕБРД: Србија улази у рецесију са негативним привредним
растом од 0,1 одсто
СРБИЈА све више грца под теретом својих дугова и, очито, не може да покрије растући минус
на свом текућем рачуну. Према подацима НБС, наша држава није била у стању да крајем првог
тромесечја ове године попуни свој дефицит, јер је изгубила више страног капитала, него што је
добила. Из земље је изашло 371,6 милиона страних директних инвестиција.
Девизе су изнели страни улагачи "Телекома" који су откупили акције, и то 380 милиона евра,
док је још један мобилни оператер повукао део капитала у износу од 122,7 милиона евра. С
друге стране, у Србију је ушло само 75,8 милиона евра из иностранства, и то од вредносних
хартија, што је када се упореди са прошлом годином мање за готово 6,5 пута. Новац у Србију
улази само задуживањем. Тако је повучен кредит Европске ивестиционе банке од 97,2 милиона
евра, а предузећа су повећала своје обавезе према инокредиторима у износу од 126 милиона
евра, док су банке вратиле 149,7 милиона евра зајма, а држава 92 милиона евра.
ЦЕНА ОДЛАГАЊА- Динар плаћа цену невођења економске и финансијске политике констатује
за
"Новости"
привредник
Топлица
Спасојевић.
- Нико не брине о економији земље и то, наравно, утиче на поверење у локалну валуту. Сигурно
је да има и одређених политичких фактора који утичу на слабљење динара, јер сви знамо какви
су капацитети Владе у одласку. Поред тога, озбиљне су и обавезе коју привреда и банке имају
према инокредиторима, па и њихов појачан интерес за куповину евра утиче на актуелну слику
на девизном тржишту.
- Дошло је до пада инвестиција приватног сектора за око 1,6 одсто, а што је негативно утицало
на кретање бруто друштвеног производа - наводи НБС. - Ове године се очекује привредни раст
од 0,5 одсто. Процењујемо да ће пад економске активности с почетка године бити надокнађен
опоравком производње у црној металургији и аутомобилској индустрији.
Прогнозе за ову годину Европске банке за обнову и развој су, пак, другачије. Наиме, ова
инвестициона банка сматра да ће Србија ући у рецесију, са негативним привредним растом од
0,1 одсто, што је најнижи ниво у региону југоисточне Европе. Као главне разлоге за ово
стручњаци ЕБРД наводе преливање кризе уз еврозоне, високу инфлацију и обустављање
аранжмана са ММФ.
- "Освежена" предвиђања Европске банке за обнову и развој су ближа нашој реалној
економској ситуацији - сматра Иван Николић, економиста. - Инвестиција је све мање, а
покретање производње у "Фијату" на коју држава рачуна реална је тек почетком следеће
године. Такође је мало вероватно да ће држава успети брзо да нађе купца за смедеревску
"Железару". Више не можемо да се задужујемо, да бисмо покривали минус који је одраз ниске
конкуретности наше економије. Све то указује да нам је потребан озбиљан заокрет и у
фискалној и монетарној сфери, коју би требало да спроведе нова влада.
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ДРЖАВА ТРОШИ
"Мршав" прилив капитала од почетка године утицао је како наводи Народна банка Србије и на
слабљење курса. Држава је наставила да троши новац са рачуна централне банке и тиме
допринела одржавању високог степена динарске ликвидности и повећаној тражњи девиза.
- Откуп ефективног страног новца мањи је за трећину у односу на последња три месеца прошле
године, делом због смањеног прилива дознака из иностранства - наводе у НБС.
- Из месеца у месец је падао дневни промет на девизном тржишту.
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:380969-Nezaposleno-75-miliona-mladih

Незапослено 75 милиона младих
Д. Р. Ђ.
У сцети незапослено око 75 милиона младих особа између 15. и 24. године. У
Грчкој и Шпанији сваки други без посла. Све више вечитих студената
АРМИЈЕ младих широм света немају посао, не користе стечена знања, а истраживања показују
да временом одустају од тражења посла и постају искључени из друштва. Чак 75 милиона
младих између 15 и 24 године у свету су незапослени. Последње процене Међународне
организације рада (МОР) говоре да ће стопа незапослености међу младима ове године достићи
12,7 одсто, а нема назнака да ће се смањити пре 2016. године.
Пошто не могу да нађу запослење, многи млади одуже своје високо образовање. МОР указује да
је више од шест милиона људи одустало од тражења посла и постаје искључено из друштва. Не
користећи своје способности, они их и губе, а како промене на тржишту рада нису на видику,
они могу да постану не само незапослени, већ и неспособни за рад!
МЛАДИ РАДНИЦИ, МАЊИ ПОРЕЗИКРИЗА незапослености младих може да се превазиђе
радикалним убрзањем инвестиција у приватни сектор, сматра директор МОР-а Жозе Мануел
Салазар-Ксиринак:
- То подразумева снижавање пореских стопа и одобравање других повољности за предузећа
која запошљавају младе, спровођење програма обуке и преквалификације, донације,
побољшање социјане заштите.
Чак и у источној Азији, вероватно најдинамичнијем економском региону у свету, стопа
незапослености код младих скоро је три пута већа него код одраслих.
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У Европској унији, рецимо, један од петоро младих тражи посао. Најкритичније је у Грчкој и
Шпанији где је свака друга млада особа незапослена.
Зато и не чуде подаци немачке Државне канцеларија за статистику по којој се из Грчке прошле
године у Немачку доселило 24.000 људи, готово 90 одсто више него 2010. године.
Истовремено, како преноси Дојче веле, у Грчкој је расположење према Немцима врло лоше.
На изборима бодове сакупљају они политичари који појачавају непријатељску слику према
Немачкој, па многи свој одлазак у ”земљу Ангеле Меркел” држе у тајности. На другом месту по
броју усељених странаца у Немачку налази се - Шпанија.
Међународна организација из Женеве упозорава да је у порасту број младих у развијеним
земљама између 15 и 24 година који нити раде нити похађају школу.
- Постоји реална опасност од стварања изгубљене генерације - прокоментарисао је Екехард
Ернст, стручни сарадник МОР-а.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/324865/Istrazivanje-Nezaposlenost-najveci-problem-Srbije

Истраживање:Незапосленост највећи
проблем Србије
Танјуг
Више од половине грађана Србије, 56 одсто, сматра да је незапосленост највећи проблем са
којим се земља суочава, док 43 одсто мисли да ће наредна влада покушати да реши нагомилане
проблеме, али да у томе неће далеко одмаћи, пренела је данас телевизија Б92.
Истраживање Б92 и "Ипсос стратеџик маркетинга", које је обухватило 1.007 испитаника,
показало је да седам одсто грађана сматра да је корупција највећи проблем са којим се Србија
суочава, шест одсто да су то плате и животни стандард, а два одсто да је то сиромаштво.
Да је проблем развоја пољопривреде и села горући проблем Србије сматра два одсто
испитаних, исто толико да је питање Косова и Метохије најважније, док по један одсто
испитаних као главне проблеме види образовање, здравство и међуљудске односе.
На питање да ли ће нова влада решити проблеме, 43 одсто је рекло да ће покушати, али неће
далеко одмаћи у томе, 26 одсто да проблеме неће решити у потпуности, шест одсто да може да
их реши, а 16 одсто испитаних да неће ни почети са њиховим решавањем.
Истраживање је показало да 18 одсто испитаних сматра да наредна влада може да реши
проблеме у пољопривреди, четири одсто у корупцији, а да нова влада може стати на пут малим
платама сматра седам одсто испитаних.
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Анкетирани грађани, како је показало истраживање, не виде могућност да наредна Влада
Србије реши проблеме Косова и Метохије, неразвијене привреде и економског развоја.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-na-grbaci-310000-radnika-u-industriji
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Да стање у привреди Србије не стоји баш сјајно добро је познато, а исто тако је
познато да је потребно нешто брзо предузети да се направи помак набоље. Многи
привредни капацитети не раде, грађевинарство једва преживљава,
а најболније тачке су велика незапосленост, пад производње и веома лоше стање у
реалном сектору привреде. Чињеница је да је садашњу ситуацију у привреди много
разлога, али и да се већ дуго, практично, ништа не мења на боље, да је све мање радних
места, те да се на већ посрнулу привреду, сручила и економска криза која је захватила цео
свет.
И док се излазак из кризе у најразвиејнијим земљама назире, у Србији изгледа да тек стиже
најјачи талас. Уз то, неколико последњих месеци у нашој земљи протекло је у предизборној
кампањи, која је, након другог круга председничких избора у недељу завршена. Сада предстоји
формирање Скупштине Србије, као и владе, а онда би се могло кренути у правцу решавања
ових горућих проблема. Ипак, када ће тај посао бити завршен, за сада се још не може прецизно
рећи, али су, ваљда, сви свесни да времена има мало.
По речима председника Савеза самосталног синдиката Војводине Милорада Мијатовића, стање
у привреди је лоше, а Србије је у транзицији прошла кроз изузетно тешку ситуацију, која се
псоебно негативно одразила на стање у реалној економији. Он указује да је у реалној привреди
тренутно запослено око 310.000 људи, а деведесетих година прошлог века, у овом сектору
привреде радило је око 1.200.000 људи.
- То је, свакако, страшан пад броја запослених и што је трагично и даље се губе радна места у
реалној привреди - пре свега грађевинрству и прехрамбеној индустрији, па први и основни
задатак нове владе мора бити реиндустријализација - каже Мијатовић. - Нова влада би морала
бити формирана што пре, јер времена за губљење нема, а мора се створити повољан амбијент у
којем ће бити покренута привреда, те у њој морају бити храбри и способни људи, спремни и
упорни да то и учине, јер другог излаза нема.
По речима председника Првиредне коморе Војводине Ратка Филиповића, ситуација у
привреди од пре двадесетак година и данас је неупоредива. Реални сектор је, указује
Филиповић, деведестих година прошлог века потпуно пропао, а обнова, која је требало да
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уследи кроз приватизацију, имала је мало добрих резултата, јер је било много грешака и
пропуста у приватизацији реалног сектора, шанса за опоравак је била изгубљена, а стање је
додатно погоршано због економске кризе.
- Ми смо, као држава, изгубили веома битна тржишта у целом свету, јер су наши производи
били пласирани и у некадашњи ШСР, у САД, у целу Европу, у области грађевинарства наши
радници су били веома ангажовани на Блиском истоку, и тога више нема - каже Филиповић. Изгубљена тржишта сада је веома тешко је повратити, па смо сведени на мале домаће
инвестиције, евентуално веће појединачних инвеститора, или директне стране инвестиције.
Став ПКВ је, истиче Филиповић, да су развој и обнова реалног сектора најважнији, и да су
улагања, пре свега, неопходна у области пољопривреде, металне и прехрамбене индустрије, те
грађевинарства.
Економиста Мирослав Прокопијевић указује за „Днњевник” да је посао владе да створи
амбијент у којем ће доћи до опоравка привреде, али пошто то није урадила ни једна влада од
2000. године, тешко је дати одговор да ли ће то учинити она која тек треба да се формира.
Д. Млађеновић
Нема великих илузија
- Не гајимо превелике илузије да је моћ нове влада превелика, али је, свакако, њен задатак да
се створи амбијент који би омогућио инвестиције и развој - каже Ратко Филиповић. - То је
могуће остварити искључиво добрим конктактима с Европском унијом и брзим наставком
процеса европских интеграција, док би сваки експримент у који би влада ушла, дакле неки
специфичан српски пут опоравка, била нова опасност за уназађивање привреде, а реалног
сектора посебно. За опоравак привреде неопходно је да држава пружи већу помоћ предузећима
из реаланог сектора, која су, због економске кризе, у великим проблемима.
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/i-ostalim-cistacima-danas-plata

И осталим чистачима данас плата?
Чистачи запослени преко студентске задруге у ЈКП „Чистоћа” јуче су односили
отпад и радили уобичајене послове. Прекјуче су одбили да раде док не приме три
заостала дела плате.
Стално запослени чистачи почели су још прекјуче да чисте град, након што су прво обуставили
рад, па им је потом исплаћен други део априлске зараде. Јуче су се на посао вратили и они
запослени преко студентске задруге. Повратак на радна места уследио је после обећања
директора Далибора Новаковића да ће два дела зараде данас бити исплаћена, казао је
председник синдиката Момчило Арсенијевић.
Преко студентске задруге ради око стотину хигијеничара и они чине 80 одсто радне снаге
упослене на одвозу смећа, чишћењу улица и рециклажи отпада. Директор Новаковић се јуче
није јављао на мобилни телефон, али је прекјуче изјавио да ће хигијеничари заостале зараде
добит за дан - два. З. Д.
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:Privrede-sa-storadnika&catid=9&Itemid=120

Привреде са сто радника
На југу Србије, у Пчињском и Јабланичком округу, упозоравају у Регионалној привредној
комори Лесковац, запосленост је врло ниска. Последњих пет, шест година број оних што траже
посао се готово изједначује с бројем оних што га имају. Стопа запослености тек премашује 20
одсто, у Јабланичком округу износи 20,5 а у Пчињском – мање од 22 одсто. Привреда регије
запошљава мање од 30 хиљада радника. Пре две, три деценије само врањска привреда имала је
више радника. Урушени су велики производни системи, с њима се угасио и гро радних места.
Данас у два округа нема ни 20 великих фабрика, али оне апсорбују безмало 35 одсто радне
снаге ангажоване у привреди. Међу око 2.200 привредних предузећа у врањско-лесковачком
крају доминирају она мала. Међутим, једва нешто више од 40 одсто привредних радника су
њихови запослени. У привреди Пчињског округа ради скоро две трећине свих фабричких
радника регије. Врањска привреда и сад предњачи на југу земље бројем запослених; има их око
14 хиљада. Око осам хиљада их је у великим компанијама: „Симпу“, „Јумку“, „Алфи“. Следи
лесковачка привреда, целокупна са осам хиљада радника. У чак 10 општина у два округа, а
укупно је 14 општина и градова, у привреди је знатно мање од хиљаду радника. Привреду Црне
Траве носи 120 радника. Дакле, 120 њих ствара друштвени производ ове општине. На исто
толико запослених ослања се привреда Бојника. У босилеградској привреди је 160 радника, у
привреди Медвеђе 190. Ваљда не изненађује, стога, што је 10 општина регије недовољно
развијено. Од 12 најнеразвијенијих општина у Србији, седам је управо с пчињско-јабланичког
подручја. Степен развијености 11 овдашњих општина нижи је од 60 одсто просечне републичке
развијености. Стопа незапослености у Пчињском и Јабланичком округу превазишла је 48
одсто. Другим речима, готово половина радно способног становништва је без посла. Званично,
региструје се више од 69 хиљада незапослених. У Пчињском округу у овом часу Национална
служба запошљавања евидентира 32 хиљаде радника који немају запослење, а у Врању је оних
што чекају посао сад већ 10,5 хиљада (и то само пријављених). Посао у Врању не може да нађе
ни око 650 лица са завршеним факултетом. @АНТРФИЛЕ: (ГЛОСА) У Пчињском и
Јабланичком округу без посла је готово половина радно способног становништва

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:Radi%C4%87e-se-do--smrti&catid=11&Itemid=122

Радиће се до - смрти
Реформе пензијско-инвалидских система у земљама Европске уније, али и у онима који чекају
улаз у друштво жутих звездица, међу којима је и Србија, су неминовност. Посебне трауме и
незадовољства грађана и синдикалних организација изазивају нове законске мере којима се
продужавају цензуси за одлазак у пензију, а радни век продужава са 65 на 67 и више година
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живота. Ови лимити су нужно зло, али и потреба, јер све демографске, економске и
социолошке анализе указују да је масовно старење становништва главни узрок тој појави, а по
официјелним подацима пр осечна дужина живота у земљама Европсле уније у 2010. је 80
година. Животни век је 1930. године био свега 55 година, тако да је дошло до радикалних
тензија у намиривању финансијских средства за све старију популацију и оптерећења све
мањег (пропорционално) радно активног становништва, истакнуто је 21. маја на семинару који
су заједнички организовали Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Синдикат
италијанских пензионера Опште италијанске конфедерације синдиката (СПИ ЦГИЛ). Обука
синдикалних активиста спроводи се у оквиру Пројекта за Европу у циљу давања стручних
смерница за измене закона и што масовнијег синдикалног организовања све бројније
пензионерске популације, као и задовољавања лепезе потреба седокосих,од здравства до
осигурања. У децембру 2011. године у државном осигурању било је 1.638.645 пензионера у
Србији, а на једног просечно има 1,2 запослених. Основни проблем система је висок дефицит
фонда у којем се 50 одсто недостајућих средстава обезбеђује трансферима из буџета. Критично
место представља такође око 700.000 особа које су ангажоване у сивој економији, за које
фирме не плаћају припадајуће доприносе, а они су закинути за уплаћени стаж, истакао је Рајко
Косановић, аналитичар из СССС. Додатни крупан проблем представља и неселективан
превремени одлазак у пензију, технолошки вишкови у пропалим фирмама, те неселективан
бенефицирани радни стаж. Косановић наводи низ залагања синдиката да се озакони
ефикаснија наплата доприноса за Фонд ПИО, смањи сива економија и измени постојећи закон,
како би се повећала одговорност послодавца за уплату доприноса. Садашњи износи пензија су
на европском дну, запослени имају 23.200 динара, односно 222 евра, због чега се синдикат
залаже за ванредно усклађивање уколико је тај просек мањи од 60 одсто републичке зараде, а
најнижи чек лакши је 25 одсто од републичког просека. Антонио Пелегрино из синдиката СПИ
ЦГИЛ наводи да има око 22 милиона запослених и 16 милиона пензионера, те да се старосна
граница од 66. године помера од 1.јануара 2021. на 67, а од 2050. чак на 70 година. Превремена
пензија је у Италији допуштена женама и мушкарцима под условом да је уплаћен стаж дуг 41,
односно 42 године. Просечна пензија у Италији је око 1.200 евра, додатак на минималну
пензију 480 евра, а социјална помоћ за 100 одсто инвалидне 267 евра, истакнуто је
инструктивном скупу у Дому синдиката. @ЛЕГЕНДА: На једног пензионера 1,2 запослена

РАДИО 021
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Radnici-Cistoce-prekinuli-strajk.html

Радници "Чистоће" прекинули штрајк
Радници "Чистоће" наставили су рад јуче око 16 часова, изјавио је за 021 председник синдиката
Момчило Арсенијевић.
"Сада се све ради редовно и више нема никаквих проблема. Јуче је на терен изашла и друга
смена када је обустава рада прекинута и ми очекујемо да ћемо данас надокнадити све што јуче
нисмо успели", рекао је Арсенијевић.
Он је додао да су и хонорарни радници након договора са директором поново почели да раде.
"Наши мануелни радници који су запослени преко студентске задруге нису примили плате
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месец и по дана, али директор им је обећао да ће новац бити уплаћен сутра, тако да су се и они
вратили на посао", каже Арсенијевић.
Арсенијевић подсећа да је директор предузећа Далибор Новаковић радницима обећао исплату
зарада најкасније до прошлог петка, до чега није дошло. Он каже да запослени нису од
директора добили конструктиван одговор на питање због чега је рачун фирме којој грађани
редовно плаћају у блокади од 7. маја.
Подсећамо да радници овог предузећа јуче ујутру нису изашли да чисте улице, бесни због
чињенице да им плате касне 11 дана. Додатни разлог за обуставу рада било је то што је рачун
"Чистоће" блокиран.
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