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Нови аранжман са ММФ-ом – признање, али и штит од шокова
Извор: РТС

Борд извршних директора ММФ-а потврдио је нови аранжман са Србијом који ће трајати до
јануара 2021. године. Програм је саветодавни и не предвиђа кредитну подршку. Фонд оцењује да
је Србија успешно решила макроекономске неравнотеже, смањила јавни дуг и ојачала позицију
у свету.
Српска економија иде добрим путем, али је и даље осетљива на светске и регионалне потресе.
Договореним програмом "чуваркућа" предвиђено је даље смањивање јавног дуга, а повећање
инвестиција уз мање порезе привреди.
"Структурне и институционалне реформе имају за циљ унапређење пословног окружења што
доприноси успешнијем процесу приступања земље Европској унији. Те реформе фокусираће се
на реструктурирање државних предузећа, финансијских институција и јавне управе као и на
даљем смањивању сиве економије", саопштио је ММФ.
Можда саопштење и јесте уопштено, али Србија добро разуме који правац треба да држи.
Министар финансија Синиша Мали рекао је да ће се радити на новим изворима раста за нашу
економију, што значи и већу запосленост и већи животни стандард наших грађана.
"Радимо на томе да ојачамо наше институције и Пореску управу и Управу царина, али и све оне
који су неопходни као подршка привредном расту који нас очекује. Наравно да радимо на
повећању конкурентности наше привреде јер то је кључ да будемо што конкурентнији и
атрактивнији у једном глобалном селу, да привучемо што већи број инвестиција", каже Мали.
Економисти сматрају да се оглас за приватизацију РТБ "Бора" и стечај Азотаре такође уклапају у
аранжман јер би те фирме трабало да се оспособе за рад без државне помоћи.
"Стечај као такав мора да иде, он је покренут, добар социјални програм за запослене, брз и
ефикасан стечајни поступак и на крају да понудимо ту Азотару из стечаја на продају и
евентуално да настави да ради", каже министар енергетике и рударства Александар Антић.
Аранжман је признање за учињено, али и штит од спољних непредвиђених шокова.
"Да имамо сигурност да се обезбеди виши степен својеврсне гаранције да ће Србија истрајати на
путу очувања макроекономске сигурности и остваривања дисциплине и рекао бих убрзања
реформи јавног сектора, који иначе и даље представља једну нереализовану активност из
ранијег аранжмана", рекао је декан Београдске банкарске академије Хасан Ханић.
Добар део реформи је урађен. Сада треба очувати постигнуто и наставити истим правцем, и да
добро кормиларимо у узбурканим водама међународног тржишта уз навигацију ММФ-а.
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Поново ради зрењанински „Луксол“
Аутор:Ж. Балабан

Након бројних пословних проблема који су пре више година резултирали штрајком радника и
обуставом производње, затим увођењем стечаја, а онда и продајом погона фабрике, у
зрењанинској Хемијској индустрији „Луксол“ поново се производи.
Како сазнајемо, из погона те некада чувене компаније поново излазе „хелентон“ шампони,
балзами, боје и гелови за косу, затим „антиперутин“ шампони, „луксол“ сапуни и други
производи. Производња је обновљена након што је фабрику, после низа безуспешних покушаја
продаје, купио познати зрењанински привредник Драган Раца, власник предузећа „Раца“, које
се бави пољопривредном производњом, трговином на велико и мало, житарицама, уљарицама,
семеном, вештачким ђубривом, заштитним средствима, али и продајом нове и половне
пољопривредне механизације.
Међутим, Драган Раца, осим што је потврдио наша сазнања, није желео да говори за медије о
обнављању производње у „Луксолу“, тако да нисмо успели да сазнамо колико радника је
ангажовано и какви су планови за наредни период.
Стечајни поступак у „Луксолу“ уведен је крајем 2011. године, након бројних пословних проблема
који су стигли ту фирму, али и њеног већинског власника – Фабрику лекова „Југоремедија“. По
подацима Народне банке Србије, „Луксол” је у то време био у блокади „тешкој” 129,2 милиона
динара, а своје обавезе није могао уредно да измирује још од 29. новембра 2010. године.
Фабрика је, између осталог, била дужна радницима за плате, али и држави на име пореза.
Причало се својевремено о доласку иностраног стратешког партнера, говорило се да су
преговори, наводно, у току, мада се напослетку показало да од тога неће бити ништа. Више од
стотину радника је упућено на плаћено одсуство, производња је обустављена, а у фабрици није
било ни струје.
Без обзира на то што је формално испуњавао све услове за отварање стечаја, Привредни суд у
Зрењанину није могао да донесе такво решење док „Луксол“, као формални предлагач стечаја,
није обезбедио 850.000 динара, као предујам за плаћање неминовних трошкова стечајног
поступка. Када је и то учињено – а то је урадила београдска фирма „Мулти БГ“, чији власник и
директор је Раман Идризи – стечај је отворен. За стечајног управника је именован Милан
Нићетин, који је, предочавајући свој први извештај о стању у „Луксолу”, навео да је фабрика,
која се бави производњом препарата за личну хигијену, 2009. и 2010. годину завршила с нето
губитком од 29 милиона динара, односно 63 милиона.
Стечај се, како то већ бива код нас, одужио, а за то време стечајни управник је покушавао да
прода имовину фабрике да би били намирени повериоци, међутим, за њу није било
интересената, све док се фебруара прошле године није појавио Драган Раца. Неко време
производни погони су били дати у закуп једном новосадском предузећу.
За сада је немогуће прогнозирати да ли ће Раца успети да врати „Луксол“на старе стазе славе.
Та чувена компанија је основано давне 1884. године и шездесетих и седамдесетих година
прошлог века била је позната као произвођач сапуна намењеног специјално Јосипу Брозу Титу
и његовом Маршалату.
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Мали: Буџет за 2019. до половине септембра
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: Буџет Србије за 2019. годину биће креиран до половине септембра и доласка
делегације ММФ-а у Београд, каже за Танјуг министар финансија Синиша Мали.
Управо нови аранжман са ММФ-ом, такозвана "чуваркућа", а који је јуче потврдио Борд
извршних директора ове међународне финансијске институције у Вашингтону, према речима
Малог, говори како ће буџет бити скројен.
"Биће развојни. Ми ћемо у 2019. години имати више инвестиција него ове године, која је већ
рекордна по питању инвестиција, у јавну инфраструктуру, дакле и у путеве и домове здравља,
болнице, мостове, тунеле... све оно што подиже стандард људи у Србији", каже министар
финансија.
Нови аранжман са ММФ-ом је, како додаје, "велика потврда и велика вест за грађане Србије да
смо на добром путу реформи које смо започели пре пар година".
"Овај аранжман нема никакве финансијске делове у себи зато што смо ми потпуно
консолидовали наше јавне финансије", истиче Мали.
Подсећа да Србија има стабилан буџет, и да у првих шест месеци ове године суфицит износи
више од 30 милијарди динара.
"Нови аранжман са ММФ-ом нам даје прилику да инвеститорима дамо сигнал да је Србија
стабилна и атрактивна земља за инвестиције", каже Мали.
До краја септембра, најављује министар, влада ће изаћи са пакетом стимулативних мера што је
и део договора са ММФ-ом, а које су неопходне како би се наставила стопа раста БДП-а, која је у
првом кварталу ове године износила 4,6 одсто.
"Желимо да растемо још боље и још више, а да би се то десило, наша привреда мора да буде још
конкурентнија. Зато желимо да убрзамо повраћај ПДВ-а, смањимо доприносе на зараде, као и
неке парафискалне и фискалне намете који нису неопходни, а праве терет привреди",
објашњава Мали.
Будући да је реч о значајном годишњем приливу за буџет, Мали каже да државна каса
најављењим укадањем различитих намета неће бити оштећена, јер ће се управо из оствареног
суфицита финансирати.
"Имамо суфицит у буџету и желимо да тај суфицит потрошимо на прави начин. Зато ћемо те
стимулативне мере финансирати управо из овог суфицита, тако да не треба да се одрекнемо
било чега да би се то десило, него да на прави начин само убрзамо развој наше економије и још
више обезбедимо новца у буџету", каже Мали.
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Мали: Србији више не треба финансијска помоћ, аранжман са ММФ
добар сигнал за инвеститоре
Извор:Бета
Министар финансија оценио је да је нови аранжман са Међународним монетарним фондом
добар сигнал за инвеститоре јер показује да је Србија у претходном периоду остварила добре
економске резултате
БЕОГРАД - Министар финансија Синиша Мали оценио је данас да је нови аранжман са
Међународним монетарним фондом (ММФ) добар сигнал за инвеститоре јер показује да је
Србија у претходном периоду остварила добре економске резултате, те да јој више није потребна
финансијска помоћ.
Борд извршних директора ММФ-а потврдио је на јучерашњој седници у Вашингтону нови
аранжман са Србијом, који ће трајати 30 месеци, односно до јануара 2021. године.
Нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике је искљичиво
саветодавни и не предвиђа коришћење финансијских средстава.
"Ово је још један корак на нашем путу структурних реформи и добар сигнал за инвеститоре.
Важно је да одржимо макроекономску и финансијску стабилност, да унапредимо нашу
привреду, да повећамо конкурентност и да обезбедимо високе стопе раста, јер само то значи
нова радна места и бољи животни стандард наших грађана", истакао је Мали.
Он је објаснио, како је саопштило Министарство финансија, да су главни циљеви програма са
ММФ-ом одржавање јавног дуга у дефинисаним оквирима у односу на бруто домаћи производ
(БДП), одржавање укупног дефицита у дефинисаним оквирима у односу на БДП, реформа
система плата у јавном сектору, настављање реформе Пореске управе и скраћење рокова за
повраћај ПДВ-а, усвајање новог Закона о накнадама и одржавање инфлације у дефинисаним
оквирима.
"Потпуно смо посвећени овим циљевима и то ће нам бити апсолутни приоритет у наредном
периоду. Важно је да ојачамо наше институције и да их учинимо још ефикаснијим, а ту пре свега
мислим на модернизацију Пореске управе, која је неопходна", рекао је Мали.
У саопштењу је наведено да је на седници Борда извршних директора ММФ-а у Вашингтону
истакнуто да економски изгледи Србије остају стабилни.
ПЦИ је нови инструмент који је ММФ увео током 2017. године у циљу пружања подршке
земљама чланицама које су посвећене реформама, али којима није потребна финансијска
подршка те међународне финансијске институције.
МАЛИ: СТАЊЕ У БУЏЕТУ СРБИЈЕ ПОТПУНО СТАБИЛНО
Министар финансија Синиша Мали састао се са европским комесаром за буџет и људске ресурсе
Гинтером Етингером са којим је разговарао о будућој сарадњи, пројектима из европских
фондова и новом предлогу буџета ЕУ.
Како је саопштено, Мали је обавестио Етингера да је стање у буџету Србије потпуно стабилно, да
је забележен суфицит у првих шест месеци ове године од 30,9 милијарди динара, као и да је
борд извршних директора ММФ на јучерашњој седници у Вашингтону потврдио нови
саветодавни аранжман, који ће трајати до јануара 2021. године.
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За труднице и породиље пут до плате ће бити ТЕЖИ, али ЗАРАДА
СИГУРНИЈА
Аутор:Сузана Лакић

Закон о финансијској подршци породици који је ступио на снагу 1. јула увео је неколико новина
које ће породиљама и трудницама осигурати финансијску стабилност, али и отежати пут до
плате јер сада уместо послодавца морају саме да прибављају и предају документа.
Новим прописима уведена је директна уплата зарада из буџета државе на рачун породиља и
трудница, а не као што је то било до сада на рачун послодавца. Практично, исплата накнаде
више неће зависити од воље или финансијских могућности послодавца, што је до сада стварало
кашњења и до три месеца.
- Раније су породиље и труднице послодавцима достављале неопходну документацију - дознаке,
фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу, фотокопију оверене здравствене
књижице, извештај лекарске комисије. Послодавци су потом правили решење о праву на
породиљско одсуство и сву документацију слали у службе дечје заштите у локалним
самоуправама. Сада је породиља у обавези да сама прибави документа и да их најкасније 28
дана пре термина за порођај или најраније 45 дана пре термина преда на писарницу социјалних
служби - кажу у правној служби у једној београдској приватној фирми.
У Министарству за рад и запошљавање, борачка и социјална питања кажу за "Блиц" да је закон
мењан управо да би олакшао процедуре породиљама и обезбедио редовну исплату накнаде.
- Ранијих година породиље су се често жалиле да послодавци касне са исплатама. Сада су
процедуре поједностављене, послодавац више није посредник и кашњења не би требало да буде
- оценили су у министарству. Изменама закона предвиђено је и да се накнада за време
породиљског одсуства утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени
доприноси за последњих 18 месеци пре отпочињања одсуства са рада. Основицу за накнаду неће
утврђивати послодавац, већ локална самоуправа. Ови подаци се евидентирају у Централном
регистру обавезног социјалног осигурања и узима се као релевантно оно што постоји на дан
подношења захтева.
Приликом исплате зарада се не умањује по основу новчаних обустава, попут рата кредита и
слично, већ је породиља дужна да те обавезе измири сама.
Породиљско и за незапослене
До сада су накнаду за време породиљског могле да добију само мајке у радном односу. Новим
законом ово право је проширено на жене које самостално обављају делатност, које су власнице
пољопривредног газдинства и које су радно ангажоване по основу привремених и повремених
послова, уговора о делу и ауторског уговора. Такође, од 1. јула ово право имају и незапослене
жене које су у периоду од 18 месеци, пре рођења детета, остваривала приходе. Право на накнаду
ће имати и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни
осигураник, као и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета. Овој листи придружују
се и запослене жене које су у радни однос ступиле након рођења детета. Трајање породиљског
одсуства у овој ситуацији рачуна се од датума када је дете рођено.

6

Србија светски лидер по броју отворених радних места
Извор:Танјуг
Србија је другу годину заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте
страних директних улагања у 2017., посматрано према броју становника.
То је објављено је у најновијем извештају "ИБМ Глобал Лоцатионс Тренд 2018".
Такође, по критеријуму броја креираних нових радних места кроз СДИ чија реализација је
започела у 2017. години, Србија је заузела високо 6. место међу европским земљама, а 15. место
међу свим државама света, наводи се у извештају објављеном на званичном сајту ИБМ-а.
Производне активности у Србији генеришу око 80 посто укупно креираних нових радних места,
и то највише у текстилној, ауто, хемијској и електро индустрији, оцењује се у извештају.
Осим тога, приметно је и да цео регион Западног Балкана бележи значајан ниво интересовања
страних инвеститора.
- Иако перформансе појединачних земаља варирају од године до одине, за регион као целину
постоји висок ниво интересовања страних инвеститора - додаје се у извештају.
Генерални тренд у целом свету када је реч о СДИ јесте раст броја пројеката за 10 одсто, највише
захваљујући већем учешћу мањих пројеката.
С друге стране, укупна инвестициона активност посматрана кроз број нових радних места је
опала за 5 одсто, с тим што је у Европи и Северној Америци забележена стагнација, у Африци
раст од 10 одсто, док је у земљама Азије, Латинске Америке и Блиског Истока забележен пад од
10-20 процената.
"ИБМ Глобал Бусинеш Сервицес" већ неколико година уназад анализира активности на пољу
улагања у целом свету, и појединачно по земљама, са фокусом на критеријум - број
новоотворених радних места.

НОВИ ЗЕЛАНД Четири радна дана у недељи за исту плату
Извор:Јутарњи.хр, Н.Г.
Новозеландска компанија "Перпетуал Гардиан" својим је запосленима омогућила да за потребе
стручне студије неколико месеци раде четири дана у недељи за исту плату. Ту је меру управа
фирме првенствено желела да имплементира како би својим запосленима олакшала
успостављање равнотеже између приватног и пословног живота.
Универзитетски стручњаци из подручја управљања људским ресурсима били су укључени у тај
експеримент како би дефинисали на који начин таква мера утиче на радну продуктивност.
Према завршним резултатима, продуктивност запослених је порасла за пет одсто на самом
почетку, док се у истом периоду ниво стреса на радном месту смањио за седам одсто.
Оснивач компаније Андру Барнес, одлучио је да меру испроба првенствено како би својим
запосленима омогућио да више времена проводе са својом децом, зато што је веровао да ће
управо тако подстаћи њихову радну продуктивност.
- Уистину верујем да се родитељи који проводе више времена са својом децом могу више
посветити својим пословним задацима, зато што се мање брину и не осећају грижу савести рекао је Барнес, нагласивши да се нада да ће и други послодавци, инспирисани позитивним
закључцима студије, својим запосленима омогућити исто.
Након двомесечног спровођења експеримента, резултати су доказали да је 78 одсто испитаника
своју продуктивност повећало за 24 одсто.
Јарод Хар, стручњак за управљање људским ресурсима на Технолошком универзитету у
Окланду, сложио се са закључком истраживања, нагласивши да равнотежа између приватног и
пословног живота изузетно позитивно делује на све секторе продуктивности на радном месту.
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- Одморнији и безбрижнији радници значајно су ефикаснији током радног дана, од чега на
крају највише профитирају послодавци – рекао је Хар.
Новозеландски министар рада Ијан Лис-Галовај је похвалио резултате студије, обећавши да ће
их представити другим послодавцима како би их охрабрио да и они имплементирају такав
начин пословања.
- Јако сам заинтересован за промовисање свих облика пословања који у први план стављају
своје запослене и њихове интересе – рекао је Лис-Галовеј.

Шта чека Србију у новом аранжману са ММФ?
Пише: Милош Обрадовић
Од 2015. до 2018. циљ је био обуздавање дефицита, а до 2021. ће се радити на привредном расту
Србија и Међународни монетарни фонд наставиће сарадњу у наредних 30 месеци путем
такозваног Инструмента за координацију политике (ПЦИ), саопштено је јуче.
Након трогодишњег стендбај аранжмана вредног 1,1 милијарду евра који је оцењен као
успешан, циљ новог саветодавног програма који не укључује финансијска средства биће, како се
наводи у саопштењу ММФ-а, “одржавање макроекономске и фискалне стабилности, спровођење
структурних и институционалних реформи како би се достигао брз привредни раст и смањила
незапосленост”.
Другим речима, од 2015. до 2018. се радило на обуздавању дефицита, а убудуће ће се радити на
привредном расту, али да се не упропасти постигнуто. Структурне реформе, пре свега решавање
управљања и пословања јавних предузећа, а нарочито друштвених предузећа која годинама
мењају статусе, али су стално на неки начин прикачена за буџет, први су приоритет новог
програма. Такође, ту су и државне финансијске институције чији су биланси “затровани”, као и
Пореска управа чија се реформа најављује већ годинама, али се нешто слабо и спроводи.
С обзиром да овај нови програм (нов и за Србију и за ММФ с обзиром да је креиран прошле
године) нема никакве полуге којим би приморао владу да спроводи мере на које се обавеже,
осим полугодишњих ревизија и саопштења остаје да се види како ће ићи ове реформе које су по
општој оцени далеко теже за спровести него фискална консолидација у претходне три године.
ММФ оцењује економске изгледе Србије позитивним. Очекује раст у 2018. од најмање 3,5 одсто
на крилима раста БДП-а у првом кварталу од чак 4,6 одсто. Генератори раста биће потрошња,
инвестиције и извоз. Такође, стручњаци Фонда очекују буџетски суфицит у овој години, а затим
мали дефицит од 2019. године па надаље.
Ипак, Србија остаје и даље подложна негативним утицајима споља. Не недостаје ни
унутрашњих ризика да се све оствари како је планирано. У ММФ-у оцењују да су то пре свега
одлагање структурних реформи и слабљење фискалне дисциплине.
Фискална стабилност
На фискалној страни од Србије се у принципу очекује да настави са ниским буџетским
дефицитима који би довели до даљег смањења јавног дуга. Циљ је да након ових 30 месеци
јавни дуг падне испод нивоа од 50 одсто БДП-а. На крају маја јавни дуг је износио 60 одсто
БДП-а. Највећи јавни дуг је био на крају 2015. године, скоро 75 одсто БДП-а. Ово не значи да ће
се јавни дуг значајно смањивати у номиналном износу. Од 2015. до сада је смањен за 15
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процентних поена, а у номиналном износу за свега 700 милиона евра (јавни дуг сада износи
24,12 милијарди евра).
Пословни амбијент
Истовремено, држава ће морати да поради на структури буџета. На расходној страни очекује се
раст капиталних инвестиција у инфраструктуру од којих се очекује и велики допринос
привредом расту. С друге стране, ММФ најављује смањење пореских оптерећења на рад. Иначе
смањење пореза на зараде и доприноса је тема у нашој стручној, али и широкој јавности већ
дуги низ година, а било је обећања да ће се већ ове године нешто од тога урадити. Ипак, недавно
је нови министар финансија Синиша Мали најавио да ће од Нове године бити смањен порез на
зараде. Уколико би само овај порез био смањен а доприноси остали нетакнути, утисак је да то не
би донело неко велико растерећење рада. ММФ је у свом извештају крајем 2017. године оценио
да је оптерећење од 40 одсто бруто плате у Србији иако у средини у односу на Европу ипак изнад
упоредивих земаља у окружењу.
Још једна важна ставка у унапређењу пословног амбијента, али и јачању јавних прихода је
борба против сиве економије. И поред акција и труда разних организација једина која може да
реши овај проблем је Пореска управа. Њена реформа налази се на агенди од 2015. године и
почетка стендбај аранжмана, али је до сада јако мало урађено. Ове године ПУ ради на томе да се
ослободи свих обавеза које нису њихов основни посао, а то је обрачун и наплата пореза. Такође,
према најавама из Пореске управе ради се на централизацији, односно смањењу броја филијала
са 178 на 36. Такође, циљеви још из претходног споразума са ММФ-ом су унапређење
информационе инфраструктуре и управљања пореским дуговима. Осим фразе “јачање
управљања Пореском управом” у споразумима нажалост није се говорило о самосталности
Пореске управе.
Реформе јавних и државних предузећа
Вероватно најтежи део реформи који је највише и одлаган су предузећа под контролом државе.
Када се ради о јавним предузећима пре свега се мисли на Електропривреду Србије, Србијагас и
Железнице Србије. На корпоративизацији Електропривреде раде стручњаци из Светске банке и
ЕБРД-а, а како се наводи у извештају ММФ-а компанија ће променити статус у акционарско
друштво. ЕПС је у 2016. години смањио број запослених за 2.000, а прошле године за мање од
1.000. У извештајима ММФ-а не наводи се колико би ова компанија требало да има радника.
Друга велика енергетска компанија Србијагас чије дугове је држава преузела на себе побољшао
је наплату чему је допринела пре свега одлука да искључују неплатише, али и обавеза да ЕПС и
Србијагас да објављују листе 20 највећих дужника. Ипак, за наплату ова два предузећа
најважније ће бити решавање друштвених и државних предузећа, пре свега из петрохемијског
комплекса и РТБ Бора.
Железнице Србије наводе се као најбољи пример реструктурирања јавних предузећа. Главни
циљ је смањење субвенција, а као највећи успеси наводи се смањење броја запослених за више
од 5.000, као и затварање 422 километра пруга у 2016.
Од јавних, вероватно још већи проблем су некадашња предузећа у реструктурирању. Нека од
њих, као што је Галеника продати су, али она највећа и даље остају потенцијална бомба у јавним
финансијама. За РТБ Бор је пре два дана расписан тендер на ком се тражи стратешки
инвеститор који ће докапитализовати рудник са 350 милиона долара и тако постати, вероватно,
већински власник РТБ-а. Иначе, захваљујући повољним ценама бакра на тржишту РТБ ове
године редовно измирује обавезе за струју.
Петрохемијски комплекс је посебна прича. Најлошије од њих стоји Азотара за коју је
Министарство привреде предложило стечај, али радници ове фабрике протестују против тога.
Иначе према ранијим обавезама према ММФ-у држава је требало да након првог тромесечја ове
године уколико не нађе купца гурне ову фабрику у стечај. Петрохемија, након што је држава
покрила дуг од 100 милиона евра и прошла УППР ради позитивно, али према ранијим
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документима ова фабрика, која је и међу највећим извозницима у Србији је требало да буде
понуђена на продају до средине ове године, али то се није десило. Последња вест о
приватизацији ове фабрике је из маја када се помињало да је Гаспромњефт заинтересован.
Иначе најважнија сировина за Петрохемију је природни гас. Овај енергент је сировина и за МСК
из Кикинде чији је тендер за приватизацију пропао почетком ове године. Ово је иначе један од
највећих дужника за гас, на крају прошле године дуговао је Србијагасу милијарду динара.
Финансијски сектор
Иако су ненаплативи кредити у паду, ММФ у новом програму опет спомиње државне
финансијске институције. Они указују пре свега на лоше пласмане развојних агенција (раније се
говорило о великим износима ненаплативих кредита Фонда за развоја и АОФИ-ја) као и
Агенције за осигурање депозита.
Такође, остаје да се реши питање приватизације Комерцијалне банке која је крајем прошле
године била актуелна, али се од тада слабо помиње. Такође, у последњем извештају ММФ-а
напомиње се и да се ради на реструктурирању Поштанске штедионице у банку окренуту пре
свега грађанима и малим предузећима. Иначе ова банка је прошле године отписала 16
милијарди динара лоших кредита и тако смањила НПЛ-ове који су износили преко 40 одсто.
Једна од државних финансијских институција коју ММФ помиње је и Дунав осигурање, али на
његовој приватизацији ништа није урађено.
На крају, ММФ указује да ће држава морати да се позабави спречавањем прања новца и
одговарајућом регулативом због које смо доспели на црну листу ФАТФ.

Мали: Важан нови аранжман са ММФ
Пише: Фонет
Нови аранжман са Међународним монетарним фондом (ММФ) веома важан јер показује да је
Србија у претходном периоду остварила добре економске резултате и да јој више није потребна
финансијска помоћ, изјавио је данас министар финанасија Синиша Мали.
„Ово је још један корак на нашем путу структурних реформи и добар сигнал за инвеститоре“,
рекао је Мали, а пренело
Министарство. Одбор извршних директора ММФ одобрио је у среду Србији нови програм
сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике, који је саветодавног карактера и
не предвиђа коришћење финансијских средстава.
Мали је казао да је веома важно да Србија одржи макроекономску и финансијску стабилност, да
унапредимо привреду, повећа конкурентност и обезбеди високе стопе раста, јер само то значи
нова радна места и бољи животни стандард грађана. Мали је истакао да су главни циљеви
Програма одржавање јавног дуга у дефинисаним оквирима у односу на бруто домаћи производ
и одржавање укупног дефицита у дефинисаним оквирима у односу на БДП.
Главни циљеви Програма су и реформа система плата у јавном сектору, настављање реформе
Пореске управе и успостављање мера за смањење времена процесуирања рефундација ПДВ-а,
усвајање новог Закона о накнадама и одржавање инфлације у дефинисаним оквирима.
„Потпуно смо посвећени овим циљевима и то ће нам бити апсолутни приоритет у наредном
периоду. Важно је да ојачамо наше институције и да их учинимо још ефикаснијим, а ту пре свега
мислим на модернизацију Пореске управе, која је неопходна“, рекао је Мали.
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Антић: За РТБ Бор већ заинтересоване четири компаније
Пише: Фонет
Министар енергетике Александар Антић изјавио је данас да је за Азотару у Панчеву, која је
последњих неколико месеци наставила да генерише губитке, стечај једино могуће решење и да
Влада покушава да нађе најбоље решење за раднике.
„Разговарамо са радницима и покушавамо да нађемо најбоља решења. Стечај као такав мора да
иде, добар социјални програм за запослене, брз и ефикасан стечајни поступак и да понудимо
Азотару из стечаја на продају“, рекао је Антић за РТС.
Антић је рекао и да је обавеза будућег стратешког партнера за РТБ Бор да, у периоду док се
контролише приватизациони циклус, сачува постојећи број радних места, као и да су се за оглас
за избор стратешког партнера за РТБ првог дана јавиле четири компаније за откуп
документације.
„Верујемо да ће бити сачуван овај број радних места плус да ће бити додатног запошљавања
радника. Обавезе за историјска дуговања су такође на стратешком партнеру. Ми питамо на
тендеру стратешког партнера колико процента власништва тражи за 350 милиона долара“,
казао је Антић. Према његовим речима, у протекле две године разговарало се са 11 светских
рударских компанија које су анализирале стање у РТБ-у Бор.
„Очекујемо понуде до 20. августа и да након што изаберемо најповољнијег понуђача, до краја
године закључимо уговор када уплате 100 милиона долара што је услов“, напоменуо је Антић.

Какве би ефекте имало смањење пореза на зараде
Аутор:Марија Комазец

На сваких сто динара нето зараде радника, послодавци држави за доприносе и порезе плаћају
63 динара. Многи у великим порезима на рад виде главни разлог спорог раста привреде. Из
Министарства финансија поручују да су спремни да те намете смање.
Шта би за послодавце, а шта за запослене значило то смањење, колико оно може да буде да не
би угрозило јавне финансије.
Дугогодишњи захтев привреде да држава смањи намете на рад, могао би да буде испуњен ове
године, судећи по најавама из Владе. Иако још нема прецизне рачунице о томе колико ће то
смањење бити и када привредници могу да га очекују, уштеда би утицала на њихово пословање.
За велике компаније и минимално умањење намета било би значајно, а профитирала би и мала
и средња предузећа, посматрано са годишњег нивоа.
"Ја бих од пара које уштедим најбољим радницима повећао плату, или би запослио неког
менаџера и дао му добру плату, коју сада не могу да му дам. Тако да, ако то смањење буде
довољно, ја мислим да ће привреда да осети то и да ће моћи да запосли нове људе, квалитетније
и да на тај начин лагано подиже конкурентност", каже Зоран Илић, власник фирме Биомелем.
А да ли ће пореско растерећење сви послодавци искористити да запосленима повећају плате,
зависи од понуде и тражње на тржишту рада, сматра економиста Милојко Арсић.
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"Могли бисмо да очекујемо да би већи део тога отишао код послодаваца, јер још увек имамо
велику стопу незапослености. Када је у питању држава, она може својом политиком да одлучи
колико ће тога да оде на повећање зарада, а колико ће тога да оде на уштеде у буџету", каже
Арсић.
Фискални савет недавно је проценио да би буџетски простор од 15 милијарди динара омогућио
смањење пореза и доприноса на зараде за два до 3,5 одсто. Иако би то могло да утиче и на
повећање плата у јавном сектору, у Унији послодаваца верују да ће имати и друге позитивне
ефекте.
"Ми сматрамо да ће смањење укупних оптерећења на плате допринети и смањењу рада на црно.
Да ће бити много више пријављених радника. Тако да буџет готово неће ни да осети то што ће да
смањи то укупно захватање", сматра Небојша Атанацковић из Уније послодаваца.
Ипак, економисти су сагласни да би веће смањење пореза на рад подразумевало да држава
одустаје од неких других трошкова -повећања плата и пензија и јавних инвестиција. Управо је
због тога важно одржати равнотежу у јавним финансијама.
"Значи, укупан микс мера фискалне политике, требало би да буде такав, да фискални дефицит
након свих тих промена, и даље буде низак, да буде испод 1 одсто БДП-а", каже Арсић.
Према садашњим наметима на рад Србија се са 63 одсто на просечну нето зараду налази мало
испод просека земаља централне и источне Европе. Док су у Македонији, БиХ И Бугарској
намети мањи од 30 до 40 одсто.

Европски комесар: Србија да ради на економском расту
Извор: РТС, ФоНет

Европски комесар за буџет и људске ресурсе Гинтер Етингер рекао је за РТС да Србија мора да
ради на економском расту како би била партнер на јединственом тржишту и привукла
инвеститоре и оценио да је Србија као кандидат за чланство у Унији остварила велики прогрес и
уколико би се процес убрзао, 2025. била би реалистична.
"Европска комисија је презентовала следећи буџетски период од 2021. до 2027. и о њему сам
информисао српске званичнике како бисмо направили план за финансијску помоћ и новац из
претприступних фондова, како би Србија спровела реформе и постала пуноправна чланица
Уније", рекао је Етингер.
На питање да ли у периоду, од 2021. године, Србија може да очекује више новца из
претприступних фондова, он је рекао да блиско сарађује с колегама, Могеринијевом и Ханом
како би стабилизовали реформе и финансирали важне пројекте који ће допринети региону
Западног Балкана и то је око милијарду евра годишње, што је 25 одсто више него сада.
На констатсцију да тај план не искључује идеју и могућност да Србија постане чланица 2025.
године, Етингер је одговорио:
"Не, не уопште. Чланство је повезано са поглављима и преговорима и, када дођемо до договора,
ми ћемо одмах модернизовати наш план."
Он је оценио да су изазови који стоје пред Србијом "пре свега, постизање европских стандарда:
јединственог тржишта, увоза–извоза и конкурентности. Како испунити те стандарде, наш је
примарни циљ и амбиција."
Према његовој оцени Србија све више испуњава обавезе.
"То је сложен посао када је реч о постизању конкурентности. Србија мора да ради на
економском расту како би била партнер на нашем јединственом тржишту и привукла
инвеститоре. Потом, ту је прихватање вредности у вези са владавином права и добросуседском
политиком", рекао је он.
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"Ако погледамо уназад, Србија је као кандидат остварила велики прогрес и много тога је решено
и урађено. Уколико би се процес убрзао, 2025. била би реалистична", оценио је Етингер.

Синдикат Азотаре: Настављамо борбу, нећемо стечај
Извор: Бета

Радници панчевачке Азотара и даље траже да држава као власник те фабрике минералних
ђубрива уместо стечаја пронађе друго решење које би им омогућило да раде, а не да уз
отпремнине буду упућени на тржиште рада, рекао је председник Самосталног синдиката
Градиша Живановић.
Он је за агенцију Бета, пре почетка данашњег разговора представника синдиката и пословодства
фабрике са министром рударства и енергетике Александром Антићем, рекао да нису одустали
од захтева да фабрика настави да ради у пуном капацитету.
"Настављамо нашу борбу и какве ћемо мере предузети зависи од исхода данашњих разговора са
Антићем", рекао је Живановић.
Додао је да се "борба наставља упркос чињеници да су директор Србијагаса Душан Бајатовић и
министар Антић рекли да фабрика мора у стечај" због презадужености.
Одлука о стечају донета је почетком јула упркос чињеници да је у јануару 2017. године у рад
пуштен реконструисани погон за производњу минералног ђубрива КАН.
Антић: Циљ да стечајни поступак буде брз и ефикасан
Антић је јутрос рекао да ће разговарати са представницима синдиката и пословодством Азотаре
"како би се пронашло најбоље решење за запослене", а тема разговора, између осталог биће и
социјални програм.
Антић је за Радио телевизију Србије (РТС) рекао да је циљ да стечајни поступак буде брз и
ефикасан, а да се потом Азотара понуди за продају.
"Ми гајимо неку врсту емпатије према радницима и према читавој ситуацији са Азотаром, зато и
желимо да разговарамо о добром социјалном програму, конзервацији производних капацитета,
да после из стечаја понудимо Азотару на продају", казао је Антић.
Он је навео да је Азотара дефакто у стечају од 2011. године, да су тада њени губици износили око
140 милиона, а да сада износе 200 милиона евра.
Азотара је, како је за Бету навело руководство фабрике, дужна око 202 милиона евра и то
највише Србијагасу, око 90 одсто, три одсто су обавезе према буџету Србије, два одсто чине
дугови према Електропривреди Србије (ЕПС) за струју, а само пет одсто су обавезе према
комерцијалним повериоцима.
Финансијске обавезе према Србијагасу су велике јер се гас користи као сировина за производњу
ђубрива.
Опозиционе странке указују да све околне земље имају фабрике ђубрива - Хрватска, Мађарска,
Бугарска, Румунија, а да ће Србија ако Азотара оде у стечај зависити од увоза ђубрива.
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