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Алтипармаков: Плате и пензије примерити
привреди
Бета
Члан Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков је оценио да је једино решење за јавне
финансије које су у лошој ситуацији, да се темељно реформише јавни сектор, а плате и пензије
усладе с могућностима привреде.
Реформа јавног сектора је једини начин да се заустави раст јавног дуга и уравнотеже јавне
финансије, како бисмо као друштво кренули да трошимо у складу са својим могућностима,
односно да пораст јавне и друштвене потрошње наредних година буду базирани искључиво на
порасту производње, уместо на задуживању - рекао је Алтипармаков за нови број месечника
"Економетар".
Упозорио је да би у случају неконтролисаног пораста јавног дуга страни инвеститори окренули
леђа Србији и одбили да даље финансирају њену прекомерну јавну потрошњу, што би изазвало
кризу јавног дуга.
Јавни дуг Србије је за пет година, од 2008. до данас, дуплиран са 30 на 60 одсто бруто домаћег
производа (БДП), указао је Алтипаркамков и изнео да је Србији годишње потребно пет
милијарди евра свежег новца â од тога око 1,5 милијарди евра за финансирање дефицита и око
3,5 милијарди евра за отплату главнице и доспелих кредита.
- С повећањем јавног дуга, а то се у Србији управо дешава, повећава се и износ новца који треба
прикупити за финансирање дефицита и отплату зајмова који доспевају, што је знак да имамо
опасну спиралу задуживања. Зато је неопходно што пре елиминисати буџетски дефицит и
уравнотежити јавне финансије - указао је Алтипармаков.
Он сматра да се систем јавних финансија не може уравнотежити без задирања у две највеће
ставке â€ “ пензије и плате у јавном сектору.
- Србија је негативни рекордер у овом сегменту, јер за плате и пензије издвајамо шест одсто
БДП више од просека упоредивих држава у источној Европи што је једнако износу
овогодишњег фискалног дефицита. Решавање тог огромног социо-економског изазова
захтеваће велике напоре наредних годинама - казао је Алтипармаков.
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Издвајања за пензије и плате, како је нагласио, "морају да се постепено усклађују с
могућностима привреде, пре свега приватног дела који једини може и мора да буде мотор
економског опоравка".
- Приватна предузећа не могу да издрже овако велики терет финансирања плата и пензија у
јавном сектору, а да се то негативно не одражава на конкурентност наше привреде што се
огледа у драматично високој стопи незапослености од око 25 одсто - рекао је Алтипармаков.
Указао да ће, што се више буду одлагале, неизбежне реформе бити болније.
- Фискална консолидација је потребан, али не и довољан услов да би Србија изашла на пут
одрживог привредног опоравка... Поред реформи у области јавних финансија, неопходне су и
структурне привредне реформе које ће унапредити услове пословања и конкурентност
приватног сектора у Србији који једини може да омогући излазак из постојећих социоекономских проблема - поновио је Алтипармаков.
Рекао је да се од велике важности да се више не одлажу пензијске и реформе образовања,
здравства и јавног сектора и да постепена примена реформи почне идуће године.
Структурне мере дају резултате тек након неколико година, тако да, ако те реформе почну 2014.
године, прве значајније фискалне уштеде ће се појавити тек у буџету за 2016. годину, рекао је
Алтипармаков.
Указао је да је поновно успостављање "активног аранжмана" с Међународним монетраним
фондом важно за спровођење структурних реформи и за стицање међународног економског
кредибилитета који ће Србији омогућити повољније финансирање јавног дуга.
Алтипармаков је оценио да су одрживост пензијског и читавог фискалног система трајно
уздрмала два ванредна повећања пензија 2008. године од укупно 21 одсто.
Толико повећање пензије у току једне године, и то уз редовна усклађивања за стопу инфлације,
"из корена би уздрмало и пензијски систем Немачке, а камоли Србије. Јавне финансије Србије
ће се до краја ове деценије опорављати од тих ванредних повећања пензија која никако нису
била економски одржива - упозорио је Алтипармаков.
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Јесењи удар на кућни буџет: Ко преживи
септембар причаће
Данијела Нишавић
Поскупљење хране, комуналија, огрева, припрема деце за школу и додатни издаци за зимницу
опетерећују ионако истањене новчанике. Због традиционалног ценовног удара у септембру,
многи грађани јесен дочекују са посебном зебњом.

Кликни за увећање (+)
Повећање цене увозних сировина и поскупљење струје од 11 одсто у јулу утицали су на то да
трговци и произвођачи подигну цене. Како хемијска индустрија више од половине сировина за
своје производе увози из иностранства, прво су скочиле цене детерџената, и то за нешто више
од 10 одсто.
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Однедавно скупље је и свеже месо, сухомеснати и млечни производи, млеко, кућна хемија...
Али, ту није крај, најављују се и нова поскупљења - јаја, уља, шећера...
- С просечним примањима у Србији, преживети септембар је уметност - објашњава Радмила
Стојковић, која као физиотрепаует прима нешто више од 30.000 динара. - Месо је прескупо, а
само за хлеб, млеко и јогурт треба дати скоро трећину моје плате, што је око девет хиљада
динара - прича она. - Да немам мужа који ради додатне послове након радног времена, не
бисмо могли да преживимо до првог.
Оно што највише има утицаја на кућни буџет су издаци за храну, јер 44 одсто примања одлази
на ту ставку. Једино пијаца чува стандард, цене воћа и поврћа су као и прошле године, а неки
пољопривредни производи и јефтинији.
Зимница
Ипак, сада почињу припреме за зимницу. За ту ставку потребно је издвојити од 15.000 до
20.000 динара. Домаћице кажу да упркос трошку, вреди потрошити новац за домаћи кувани
парадајз, слатко, сокове и џемове. Припреме за ајвар и пинђур тек почињу. Све то је ванредни
удар на кућни буџет.
Увелико су и припреме за школу. У просеку породица мора да издвоји од 12.000 до 15.000
динара.
Додатне трошкове имају и домаћинства која се греју на дрва или угаљ. Просечна породица за
набавку дрва потроши десетак метара овог средства за огрев, мораће да припреми минимум
40.000 динара, док је онима који се греју на угаљ потребно нешто више новца - од 50.000 до
60.000 динара.
- Дрво је поскупело у односу на прошлу годину за мање од 10 одсто, што је незнатно када
узмемо у обзир скок свих осталих трошкова. Тренутно нам још стоје летње цене, али ће већ
наредних дана, када потражња буде у јеку, оне скочити за десетак одсто - каже Миломир
Стојков, продавац дрва.
Огрев
И домаћи угаљ је поскупео за 10 одсто у односу на прошлу годину, за разлику од страног, којем
се цена није мењала. Велики број домаћинстава већ је у јуну обезбедио угаљ јер је од марта до
јуна он најјефтинији и најквалитетнији. Јефтин је зато што нема потражње за њим, а
квалитетан је зато што је тада сунчано и топло време, па је угаљ најсувљи. Цене су сада сличне
прошлогодишњим, али се очекују њихове корекције навише. Продавци кажу да никада није
било више купаца који плаћају чековима на одложено.
- Грађани су већ навикли на традиционално понашање и трошење. У Србији јесте умеће да се
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прегура септембар са ниским примањима. Начин да се ипак набави све што је потребно за
нормално функционисање породице и даље је плаћање на одложено - каже за “Блиц” Саша
Ђоговић, сарадник Института за тржишна истраживања.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/402818/Ratari-blokirali-most-na-Velikoj-Moravi-kod-Pozarevca

Ратари блокирали мост на Великој Морави
код Пожаревца
С.М.
ПОЖАРЕВАЦ – Око 50 пољопривредника из Браничевског округа блокирало је јуче
тракторима мост на Великој Морави код Пожаревца незадовољно ниском откупном ценом
кукуруза и сунцокрета.
Због тога је на мосту, који од Пожаревца води ка Смедереву и Београду, дошло до вишесатног
застоја саобраћаја. Возачи су преусмеравани на железнички мост у насељу Љубичево и
обилазни пут преко Осипаонице.
На самом мосту на Великој Морави возила су пропуштана на сваки сат, док су возила хитних
служби пролазила несметано.
Ратари захтевају да најнижа цена за сунцокрет буде 45, а за кукруз 18 динара.
Пошто им држава нуди 23, односно 11 динара, кажу да су принуђени да се блокадом моста боре
за свој опстанак. Наводе да је прошле године цена за сунцокрет била 55 а за кукруз 22 динара.
- Блокираћемо мост сваког дана, све док нам се не испуне захтеви. Уколико се то не деси
одлучићемо да радикализујемо протесте - каже Златко Марковић пољопривредник из
Кличевца.
Како сазнајемо са друге стране моста на Великој Морави, који припада Смедереву, требало је да
се нађу ратари из Подунавског округа. Њих, међутим, на тој страни није било јер је долазак
спречила полиција.
Иако ратари кажу да се блокада, уз пропуштање возила на сат времена спроводи у договору са
полицијом, припадници МУП то демантују и најављују подношење прекршајних пријава
против учесника блокаде.
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Отпремнина за 300 радника
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Радни односу у „Застави камионима“ јуче је престао за 303 запослена који су из
једну од четири опције из понуђеног социјалног програма добровољно напустили ту
крагујевачку фабрику. Највише прекобројних је добило отпремнине од по 300 евра по години
стажа, које су овога пута могли да добију и они радници којима је до пензије остало тек
неколико месеци.
У Заставиној фабрици камиона од јуче уместо досадашњих 716, има 413 радника, односно 45
одсто мање запослених, што ће, сматрају у пословодству фирме, с једне стране, утицати на
организацију рада, док би, с друге, требало да омогући лакше и ефикасније проналажење новог
стратешког партнера, пошто је сасвим извесно да италијански ИВЕКО, који у „Камионима“ још
увек има око 30 одсто капитала, нема намере да се враћа у Крагујевац.
Подсетимо да је делегација кинеске компаније Хуанг хаи средином прошлог месеца боравила у
Крагујевцу и Београду, где је са домаћим званичницима започела разговоре о сарадњи и
приватизацији „Заставе камиона“ и „Специјалних возила“ у Сомбору, а разговори су
настављени и током вишедневног боравка председника Томислава Николића у Кини.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ratari_odblokirali_dijamant.4.html?news_id=266974

Пољопривредници из Зрењанина послушали савет вицепремијера Александра Вучића

Ратари одблокирали Дијамант
АУТОР: М. ПУДАР
Зрењанин - Зрењанински ратари послушали су вицепремијера Александра Вучића и још јуче
обуставили блокаду улаза у фабрику уља Дијамант, потврдио је за Данас секретар Удружења
пољопривредника Зрењанин Драгомир Мијатов.
Према његовим речима, многи трактори остаће на прилазу уљари у ишчекивању следећег
састанка који је заказан за 5. септембар. Уколико се до тада не постигне договор са уљарима о
откупној цени сунцокрета, блокаде ће се наставити, тврде овдашњи пољопривредници.
- Наши представници су се састали са вицепремијером, старим и новим министром
пољопривреде и испоштоваћемо све што је договорено. Ми смо имали састанак и са управом
Дијаманта. Директорка нас је уверавала да на формирање цена ова фирма не може да утиче, да
све зависи од тржишта. Прилазе фабрици смо ослободили, сада се надамо да ће и наши захтеви
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бити уважени. Изгубили смо сваку сигурност, зависимо од искључивости уљара па је испало да
само ми, паори, трпимо штету - каже Драгомир Мијатов.
Иако је овогодишњи род солидан, преко две тоне по хектару, ратаре додатно погађа то што је
Министарство за трговину дозволило увоз сировог уља, што уљарама гарантује сигурност у
пласману и откупу зрна, тако да они имају довољно сировине да раде без новог рода. Реч је о
количини од 20.000 тона, што је око 15 одсто од предстојеће жетве. Држава је прошле године
забранила извоз уљарица, па су ратари изгубили купца у иностранству, а уљаре се учврстиле на
сировинској бази.
У овом тренутку пољопривредници од Владе траже да посредује у преговорима са
откупљивачима и помогне да се цена сунцокрета повећа са садашњих 24 на 45 динара по
килограму. Пољопривредници траже и да Вучић помогне да се сузбије картелско понашање у
индустрији уља и договарању откупне цене сунцокрета.
Тракторима блокирали мост
Пожаревац - Готово 50 пољопривредника Браничевског округа, незадовољни због ниске
откупне цене кукуруза и сунцокрета, блокирало је јуче тракторима мост на Великој Морави
код Пожаревца, што је изазвало вишесатни застој саобраћаја. Ратари захтевају да најнижа
цена за сунцокрет буде 45, а за кукуруз 18 динара. Пошто им држава нуди 23, односно 11
динара, кажу да су принуђени да се блокадом моста боре за свој опстанак. „Блокираћемо мост
сваког дана, све док нам се не испуне захтеви“, каже Златко Марковић, пољопривредник из
Кличевца. М. В.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/knezevic-lecenje-bolesne-privrede-krece-od-sivog-trzista

Кнежевић: Лечење болесне привреде креће
од сивог тржишта
Нови министар привреде најпре ће се заузети за пореску реформу, а уједно ће
снимити стање у малим, срдњим и великим предузећима како би се видео ниво
задужености, убрзали стечаји, не у смислу ликвидације већ шансе да се роде нове
фирме, каже за “Дневник” Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и
средњих предузећа, из чијих је редова за ресор привреде у реконструисаној влади
кандидован Саша Радуловић.
- Радуловић ће сигурно спровести и радикалну борбу против сивог и црног тржишта јер онај ко
одатле не почне да лечи нашу болесну привреду, о томе ништа не зна. Реч је, нажалост, о преко
50 одсто промета роба и услуга, и тај део може да донесе буyету приходе опорезивањем, а
привреди простор за инвестирање. То је замајац одакле се тренутно једино може поћи поручио је Кнежевић који ће водити владин Савет за мала и средња предузећа.
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Пореска реформа је круцијална ствар, али неопходно је обавити детаљно спремање земље,
вели он. То, по њему, почиње од институционалног утемељења министарства привреде, али и
осталих.
- Неопходно је вратити министарству снагу института. А нови министри не би смели да
наседају на месијанске улоге и представљати се као спаситељи опште праксе. Волео бих када би
почели своје мандате изјавом да ће направити структуру која се зове министарство и да ће, када
је реч о привредном ресору, уважити све приватнике, предузетнике, представнике економије,
како би на основу њихових предлога, утврђујући стање у привреди, повукли једну краткорочну
ургентну, па и средњорочну и дугорочну стратегију. У супротном, и они ће као и досадашњи
министри бити генерали без војске. Јер, чак и када имате најбоље идеје, немате оних који ће то
спровести - наглашава Кнежевић указујући на релацију - држава је администрација, а
администрација је квалитетна институција. Када тога нема, све је то хрпа боље или лошије
стилизованих фраза, вели он...
С. Глушчевић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 3.септембра)
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