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Са СНС-ом лакше до договора о Закону о раду
БЕОГРАД Преговори о Закону о раду и другим законима ће због општег амбијента, бити и
даље врло тешки, али оваква победа СНС-а значи да је и одговорност на тој
партији, што ће нам омогућити да лакше дођемо до договора и заједничког
решења, оценио је данас председник Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисав Орбовић.
Орбовић је у изјави за Тањуг, рекао да после одласка претходног министра привреде, нису
имали проблеме са преговорима и да су обавили један део разговора око закона и припремили
се за новог министра, да би се у релативно кратком временском периоду договорили око
решења.
"Очекујем да ћемо наћи заједничко решење које ће бар бити приближно прихватљиво за све
социјалне партнере, а сигуран сам да ћемо имати подршку новог премијера", казао је он.
Социјални дијалог убудуће је, сматра Орбовић, неопходно водити кроз Социјално економски
савет, јер реформе неће моћи да функционишу нити ће имати правни смисао, ако не буду ишле
преко тог тела. Он је изразио очекивање да ће нова влада омогућити његово функционисање,
али и приметио да ће то великим делом зависити од министра за рад и социјалну политику.
"Очито је да се морамо окренути према привреди, јер ако се не буде ишло у том правцу и ако не
будемо имали инвестиције, тешко ће бити било шта урадити, али хтео бих да истакнем да су
нам важне пре свега домаће инвестиције, јер треба да покренемо сопствене ресурсе", сматра он.
Председник синдиката је оценио да би за кратко време могао да се покаже помак ка бољитку,
ако дође до покретања предузећа у процесу реструктурирања и отварања нових радних места, а
у том смислу добродошла су улагања из свих земаља.
"Очекујемо врло тежак период. Избори су показали да су грађани дали поверење једној
политичкој партији, управо да би извршила одређене промене и реформе које су неопходне, да
би привреда почела да функционише, а та партија је дала допринос и борби против корупције
и криминала, што ће такође позитивно утицати на привреду", закључио је Орбовић.
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Орбовић: Лакши договор о закону о раду
АУТОР: Е. Дн.
– Преговори о Закону о раду и другим законима ће бити тешки, али ће се после
избора лакше доћи до решења – сматра преседник СССС-а Љубисав Орбовић.
Он сматра да општи амбијент отежава разговоре, али да ће договор бити лакши због убедљиве
победе СНС-а на којем је сада највећа одговорност.
Орбовић је рекао да после одласка претходног министра привреде нису имали проблеме с
преговорима и да су обавили део разговора о закону и припремили се за новог министра, да би
се релативно брзо договорили о решењу.
– Очекујем да ћемо наћи заједничко решење које ће бити бар приближно прихватљиво за све
социјалне партнере, а сигуран сам да ћемо имати подршку новог премијера – казао је он.
Социјални дијалог убудуће је непоходно водити кроз Социјално-економски савет, сматра
Орбовић, јер реформе неће моћи да функционишу нити ће имати правни смисао ако не буду
ишле преко тог тела.
– Очито је да се морамо окренути према привреди јер, ако се не буде ишло у том правцу и ако
не будемо имали инвестиције, тешко ће бити било шта урадити, али хтео бих да истакнем да су
нам важне пре свега домаће инвестиције јер треба да покренемо сопствене ресурсе – сматра он.
– Очекујемо врло тежак период. Избори су показали да су грађани дали поверење једој
политичкој партији, управо да би спровела одређене промене и реформе које су неопходне да
би привреда почела да функционише, а та партија је дала дорпинос и борби против корупције
и криминала, што ће такође позитивно утицати на привреду.
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Без запошљавања, реформи и инвестиција успеха нема
АУТОР: Д.Урошевић
Нову владу чека тешка економска ситуција и гомила проблема, при чему се не зна
који је тежи, а сигурно је да ће успех новог кабинета у Немањиној зависити од
спровођења реформи, обезебеђења инвестиција и, на крају, од запошљавања.
Како ће се обезбедити те кључне претпоставке економског опоравка земље –
питање је способности и програма нове владе, а домаћи економисти тврде да
велики део нужних потеза диктира само ситуција у држави и привреди, а не
политичка воља.
Економиста Милојко Арсић изјавио је да нова влада мора прво да уради ребаланс буyета, уз
значајно смањење високог фискалног дефицита. Затим, како каже, мора да спроведе
радикалну реформу привредног система, јавног сектора, пензионог система и да донесе
стимулативне мере за привреду.
– Први корак нове владе мора да буде ребаланс буyета јер се морају спровести велике мере
штедње, којима ће бити обухваћене плате, а вероватно и пензије – рекао је Арсић, и напоменуо
да се уштеде морају остварити и у јавним предузећима, као и на другим нивоима државе.
Други пакет мера у економији који нова влада мора да покрене у овој години односи се на
радикалну реформу привредног система, а за почетак, како додаје, „треба усвојити пакет
економских закона које је крајем прошле године најављивао бивши министар привреде Саша
Радуловић”.
Реформа јавног сектора, пензионог система, здравства, образовања и државне администрације,
заједно чине трећу групу приоритета, које ће, по Арсићевој оцени, нова гарнитура на власти у
Србији морати одмах да решава.
– Осим поменут три мере, нова влада би морала да спроведе и стимулативне мере да би се
ублажиле и рецесионе тенденције у привреди, оценио је професор Економског факултета у
Београду – и додао да би нова владајућа гарнитура могла поново увести субвенције на камате
за кредите привреди за ликвидност и за инвестиције.
– Уколико би нова влада усвојила такав програм, онда бисмо могли рачунати на подршку
ММФ-а и на склапање новог аранжмана, чиме би се значајно смањио и ризик од кризе јавног
дуга у Србији – закључио је Арсић...
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Ковачевић:
симултано
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ИЗВОР: ТАНЈУГ
Нова влада мора најпре да уради ребаланс буџета, да се прилагоди реалним приходима, да
започне реструктуирање 153 државних предузећа и спроведе системске реформе, изјавио је
Тањугу економиста Миладин Ковачевић, оцењујући да за оживљавање привреде не помажу
изоловане, већ симултане мере.
Јасно је да се то све не може спровести до краја године, али се ти планови морају започети,
најпре консолидацијом јавних финансија и доношењем сета закона за побољшање пословног
окружења, да се реши потенцијална криза јавног дуга, снизи ризик земље и привуку нове
стране инвестиције и покрене привреда и циклус нових запошљавања - рекао је Ковачевић.
Истовремено, додао је, мора се започети реформа пензионог система и донети законски оквири
за управљање градским грађевинским земљиштем и приватизацију и корпоративизацију
јавних предузећа, рекао је Ковачевић.
- Доношење тих мера неопходно је уколико желимо подршку ММФ-а, која нам је и те како
потребна - нагласио је саговорник Тањуга.
Када је реч о покретању привреде, Ковачевић је рекао да ту није довољна једна изолована мера,
већ више њих синхронизовано. Потребно је смањити ризик улагања у земљи и консолидовати
јавне финансије, да би оне биле способне да заједно са банкама да дају подршку извозној
привреди, додао је он.
- Неопходно је и растеретити привреду од фискалног оптерећења које данас износи 65 одсто
како би се створио повољан амбијент за већи прилив страних инвестиција - објаснио је
Ковачевић и поновио да за одрживи развој привреде не помажу изоловане, већ симултане
мере.
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Николић:
Приоритет
консолидација
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ИЗВОР: ТАНЈУГ
Нова влада ће ускоро морати да усвоји нову средњерочну фисклану стратегију, која ће
подразумевати јачу фискалну консолидацију односно "стезање", изјавио је данас Тањугу
економиста Горан Николић.
Он је изразио очекивање да ће нова влада врло брзо, већ почетком маја, усвојити ребаланс
буџета због нешто већег дефицита од планираног, као и да би нови буџет требало да буде
скројен према реалним приливима.
Према његовим речима, ребаланс буџета би могла да уради и техничка влада, што вероватно
неће бити случај.
Приоритети нове владе ће бити усвајање 21 реформског закона, од којих су најважнија четири:
закона
о
стечају,
приватизацији,
раду
и
изградњи,
навео
је
Николић.
Нова влада ће, такође, одмах започети спровођење плана ММФ - а, чија ће мисија поново доћи
након завршетка изборног процеса, а план ММФ - а управо предвиђа, како је рекао, хитно
усвајање четири поменута закона који су базични за спровођење реформи.
- ММФ очекује фискалну консолидацију односно ребаланс буџета који подразумева додатне
уштеде, пре свега на страни расходне стране буџета и нова влада ће ускоро морати да усвоји и
нову средњерочну фисклану стратегију - навео је Николић.
Према његовим речима, нова влада ће вероватно ићи на повећање старосне границе жена за
одлазак у пензију на 63 године.
Николић је нагласио да ће се влада у току ове године позабавити и планираним завршетком
реструктурирања државних предузећа, као и да ће вероватно значајан број људи добити отказе
уз отпремнине.
- Додатне реформе ће се односити на јавна предузећа, у којима ће се ићи на њихову
корпоративизацију или продају неких - казао је он.
Николић је додао да су све то економске активности које се могу очекивати од нове владе у току
2014. године.
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