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Премијер Србије Александар Вучић представио је данас у Стокхолму програм
економских и законских реформи које спроводи Влада Србије и затражио савете
шведских пословних људи како да Србија поправи инвестиционе услове, како би
привукла више страних инвеститора.

  

  

Вучић је једнодневну посету Шведској почео састанком с представницима највећих
шведских компанија које учествују на Пословном форуму у организацији Трговинске
коморе Шведске, саопштила је Канцеларија Владе Србије за сарадњу с медијима.

  

„Срби да више раде, ако хоће да живе боље“

  

Састанку су присуствовали представници компанија Сканија, Ериксон, СААБ, Алстом,
Ампхенол, Конекси.

  

Вучић је казао да у Србији "људи морају много више да раде како би живели боље и да
ништа неће пасти с неба, што је наишло на одобравање и изазвало велики аплауз свих
учесника Пословног форума".

  

Он је нагласио да је Србија стабилна земља, која има добре односе са земљама у
региону, али и осталим земљама у Европи, као и споразуме о слободној трговини.
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Представници шведских компанија које имају представништва у Србији, истакли су да
постоје добар инвестициони основ, образована и стручна радна снага, као и стабилност,
што је веома важан услов за привлачење страних инвестиција, наводи се у саопштењу.

  

Додаје се да је указано и на важност наставка приватизације јавних предузећа што ће
побољшати економску ситуацију у Србији.

  

Трговинска размена сваке године све већа

  

Вучић је након разговора изјавио да економска сарадња Србије и Шведске полако али
сигурно напредује и да позив који је из те земље стигао показује њихову
заинтересованост за улагање и економску сарадњу са Србијом.

  

Истакавши да му је велика част што је у посети Шведској, Вучић је за ТВ Пинк изјавио да
је трговинска размена и даље мала али да је сваке године све већа те да Србија још
много тога треба да уради да би привукла значајно већи број шведских инвеститора.

  

  

На питања шта очекује од посете Вучић је рекао да очекује у политичком делу подршку
Шведске Србији на европском путу, али исто тако и да они што чешће посећују Србију и
да колико је могуће дају сигнал својим инвеститорима да је Србија сигурна земља.

  

Уверен је да после 23. фебруара када Србија добије аранжман са ММФ, више неће бити
никаквих дилема, као и да ће тај аранжман бити важан подстицај за наш економски
развој.
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„Фали нам скандинавског духа“

  

Шведска је као и све остале нордијске земље веома важна за Србију, додао је Вучић
истакавши да што будемо имали бољу сарадњу са скандинавским земљама на озбиљнији
начин бићемо доживљавани у Европи и свету а тиме ће нам "врата бити лакше, шире и
брже отварана него до сада".

  

Вучић је рекао и да су његове речи о озбиљном и тешком раду и о томе да ништа неће
пасти са неба наишле на одличан пријем код шведских партнера који такве поруке врло
добро разумеју.

  

- Никоме не желим да се улизујем ни у земљи ни у иностранству, али када бисмо део
онога што имају скандинавци, њиховог духа, могли да пренесемо у нашу земљу много
бисмо брже напредовали - рекао је премијер.

  

„Стратешки циљ ЕУ“

  

 Вучић је истакао да Влада Србије спроводи тешке реформе, без притисака споља, за
добробит српског народа.

  

  

 - Стратешки циљ Србије је да постане чланица Европске уније и ми чинимо све како
бисмо тај циљ испунили - истакао је Вучић.
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Током сусрета српски премијер је захвалио на помоћи коју су Србији након поплава
упутиле Влада и компаније Краљевине Шведске.

  

Билсторм је нагласио да Србија и Шведска имају дуготрајне и добре односе и додао да
су припадници српске заједнице у Шведској добро интегрисани у друштво, као и да су
врло вредни и способни, наведено је у саопштењу Канцеларије Владе Србије за сарадњу
с медијима.

  

- Добро је видети Србију на путу ка ЕУ и ми радимо на томе да вам на том путу
помогнемо - закључио је Билсторм.

  

Доста је кукања, мора да се ради!

  

Александар Вучић, премијер Владе Србије, у интервјуу за Курир говори о
реконструкцији Владе, министрима који су дали изванредне резултате, али и
разлозима зашто ће преиспитати и свој досадашњи рад.

  

Открива које је то, како каже, крупне, стратешке грешке направио и зашто се нико из
Владе „не усуђује“ да одговори на критике председника Србије Томислава Николића.
Премијер најављује и да је Србија на корак од договора о продаји „Железаре“
„Есмарку“...
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  Да ли је коначно постигнут договор са Есмарком, када ће преузети „Железару“?  - Мислим да смо близу договора. Делове који су били најпроблематичнији, за обе стране,успели смо да превазиђемо и да направимо пробој.  Да ли нам је ЕУ омогућила продужетак преговора, као што смо тражили одБрисела?  - У року смо, на јучерашњи дан, послали неопходне услове. На основу разговора саевропским представницима, мислим да ћемо успети да нађемо решење.  Очигледно је да је договор са „Есмарком“ веома близу, назире ли се решење за„Петрохемију“ и „Азотару“?  - „Петрохемија“ је тежи проблем, дајемо све од себе да га решимо и верујем да хоћемо.Неопходно је да пронађемо инвеститора који хоће да уложи најмање 150 милиона евра,због фабрике полупропилена. Али потпуно сам уверен да ћемо проблем „Азотаре“ и МСК- јер је ту гас готово стопроцентна сировина - успети да решимо, и то пре свега с нашимруским пријатељима. Ако завршимо хемијски комплекс, ФАП, ако „Норт хидраулик“, као иНемци и Италијани уђу у своје делове „Петолетке“, мислим да ће то бити огромнирезултати, јер су све те фирме биле осуђене на неуспех.  Шта то значи у бројкама? Да ли је то 5.000 или 20.000 људи који неће остати безпосла?  - То значи да десетине хиљада људи неће остати без посла. У „Железари“ ради 5.027људи, али рачунајте да је то најмање 10.000-11.000 њих, са кооперантима, транспортом,шпедитерима...  Цео један град зависи од тога.  - Рекао бих и цео Подунавски округ, а значајно је и за целу Србију. У МСК је 600, у„Азотари“ 1.500, у „Петрохемији“ 1.800 запослених. Кад саберемо све њих, као и радникеиз „Петолетке“, дође се до броја од 11.000 до 12.000 запослених који би остали безпосла.  Делује да не бисмо морали да смањујемо плате да су сви ти проблеми били решени.  - Волим што смо предузели ове мере, као неко ко брине о јавним финансијама и стањудржавне касе. Али тачно је да не бисмо морали да идемо у мере фискалнеконсолидације да је све ово раније урађено. Не заборавите, ми смо први пут поштеноприказали дефицит. Рецимо, дефицит за Београд за 2013. годину, када је ДС био навласти, био је приказан на нивоу од четири посто, а у ствари је био скоро 21 одсто -20,25 одсто.  Значи, нема никаквих игри бројкама?  - Никада нисам лагао и обмањивао народ, нисам ствари приказивао лепшим него штојесу.  Да ли је томе допринео и порески удар на оне који су избегавали плаћање пореза?  - Нема сумње да јесте, али то не може тако лако да се види. Чак и смањење дела платаи пензија нам се не види, пре свега због снажније пореске наплате, и зато се де факто убројевима не примећује смањење агрегатне тражње. Бруто домаћи ПДВ је порастао,што је најважнија ставка. Да не буде забуне, имамо и велике трошкове, само на повраћајПДВ дали смо 10,5 милијарди, што је пет милијарди више него у јануару прошле године.  Да ли у оквиру пореског удара могу да се очекују и нека звучнија имена? Да ли то спевачима и естрадом може да се реши без закона о пореклу имовине?  - Мислим да у току ове године треба да донесемо закон о пореклу имовине. То ће кодобичних грађана унети додатно поверење у државу и сви ће схватити да морају дапријављују стварне приходе. Не могу неки тајкуни да пријаве плату до 30.000 динара, ада имају аутомобиле и од 150.000 евра. Неког малог могли бисмо и да разумемо, уљудском смислу, али како да разумемо оне који пријављују минималне приходе, а возепрескупе аутомобиле.  Да ли постоји отпор према доношењу закона о пореклу имовине? Мени се чини дада.  - Не бих могао да у потпуности негирам вашу тврдњу.  Видели сте да људи са естраде кажу да су им имовину поклањале бабе, тетке... Дали ви то тумачите као да се спрдају с државом или је то управо због недостатказакона?  - Не мислим да је естрада највећи проблем, али и то је важно да би се људима показалода сви морају да воде рачуна. Видели сте - према Заводу за статистику, а не према мојимподацима - да су плате увећане иако смо их ми у јавном сектору смањили.  Зар то није због тринаестих плата и бонуса, који се додељују у децембру?  - Нема везе да ли је дељена тринаеста плата или не, али, како год да окренете, и даплата буде за 2.000 мања, опет ће бити већа него што је била.  Да се вратимо на естраду, која функционише по истом систему већ 20 година. Садсе неко усудио да их пита где су им папири, али опет шта с тим без поменутогзакона?  

  - Током ове године донећемо тај закон. У реду је ако неко не може да објасни баш свакуситницу, разлику од 50.000 евра, али није у реду да не може да објасни разлику од два,три милиона евра и да каже да је то од бабе, а баба једва преживљавала. Иначе, коднас је култура кукања, жалопојки и јадиковки присутна кроз целу историју. (У томтренутку звони телефон, премијер се јавља: „Андреј, јавићу ти се“. „Не вреди, не могубрату да се не јавим“, објашњава.) А имам питање и, молим вас, будите поштени икажите ми једну годину у историји Срба да Срби нису кукали да им није добро.  Можда могу да се сетим једне, и тада су кукали мало, у време Анте Марковића.  - И тада су озбиљно кукали. У 2004. и 2005. години кредити су узимани у невероватнимколичинама, а кукњава је била већа него икад. Такви смо ми, такав нам је менталитет. Ида знамо да је на питање: Када ће мени бити боље? одговор: Биће боље кад будетерадили више.  Ово ће читати и људи из привреде. Нема човека који се не жали да је оптерећентаксама и дажбинама, да се не жале да су тешки услови пословања...  - У Србији су порези најнижи, само у још једној земљи у региону је исти ПДВ. Тачно је,имамо проблем са парафискалним наметима, који су бесмислени, бројни, и то ћемо дарешимо. Али, мислим да ће Србија, после доношења Закона о раду и Закона опланирању и изградњи, по „дуинг бизнис листи“ скочити за 30 места. Највише кукају оникоји имају највише и који су добили највише од државе. Не кукају пензионери, сиротиња,радници.  Неки пензионери се жале...  - Сигуран сам да они добро разумеју разлоге државе. Пензионери не морају да познајујавне финансије, али мислим да осећају да раде нешто што је корисно за државу. Јер,поставља се питање зашто би неко спроводио тако тешке мере на своју штету.  Али док ви упорно говорите о штедњи, неко попут гувернерке НБС Табаковићкупује одмараче за ноге. Да ли ви имате одмараче за ноге?  - Немам.  Знате ли да можете да будете кажњени због тога?  - Право да вам кажем, ниједан државни динар нисам потрошио...  Ви нисте, али други не прате ваш темпо.  - Мислим да је Јоргованка Табаковић увела доста реда. Али, кад видим да неки неће дасклоне ротацију, да им је то много важно, то ми више говори о њима самима него билошта друго. Јер, кад имате министра који није министар силе, а који инсистира наротацији, онда не треба ништа више да чујете.  Зар нисмо рашчистили с тим пре две године?  - Јесмо, тражена су ротациона светла назад и зато знам каква је реакција била. Небисте веровали да сам можда два пута као премијер упалио ротациона светла - једанпуткад сам журио у Ургентни центар због повређеног сарадника, а други пут кад сам журиода стигнем на сусрет са Ли Кећенгом.  Зар то није замена теза? Зар премијер треба да даје пример онима који не треба даимају ротациона светла и на тај начин угрожава своју безбедност?  - Покушавам личним примером да им то покажем. Сваку суботу и недељу сам на послу.Нико од мојих људи не узима дневнице кад ради недељом.  Реконструкција Владе - нећете да кажете ко не ради добро, али хоћете ли бар дакажете имена три министра којима сте задовољни?  - Прво ћу да размишљам о резултатима јер има много ствари које треба да се ураде доаприла. А затим, размишљаћу о себи и о својој будућој улози, па тек онда и много мање одругима.  Зашто о себи?  - Направио сам три крупне стратешке грешке. Нисам се сетио на време могућностидавања концесије на делове наших ауто-путева јер је то код нас увек био предметлажних бизниса. Друга грешка је Бор, нисмо нашли стратешког партнера за Церево иМајданпек, а трећа је што се у делу јавности створио отпор према реформама.  Да ли ви мислите да су то заиста озбиљни разлози због којих треба да се повучете?  - Не, нисам говорио о повлачењу него о преиспитивању. И наравно да треба да сепреиспитујем. Зашто бих био неко ко ће да буде кочница лакшем? Али, ако неко мисли дамогу да прихватим да ми о кукњави говоре они који на себи имају 15.000 евра или да мипричају како тешко живе они који имају 30 сатова од по 5.000 евра или 20 ташнивреднијих од 10.000 евра....  Почела је поново да цвета љубав између Николића и Владе. Забранили стеминистрима да одговарају Николићу, али он их опет прозива, неке пореди сапевцима.  - Председник има право да говори шта жели, а наш посао у Влади је да трпимо критикесваког грађанина, посебно председника, и да углавном ћутимо. Ако се некад дрзнемо даизговоримо неку реч, рачунам, биће ту Хан или неко други да нас спречи...  О председнику, фондацији  НИСАМ СЕ БАВИО ТОМИНИМ ЛЕТОВИМА  Како коментаришете Томину забрану летова изнад Бајчетине?  - Нисам то видео и нисам се тиме бавио.  А шта мислите о фондацији Драгице Николић? Да ли треба да пријави донације?  - Мислим да они пријављују и да је та фондација многим људима помогла.  Пријатељска посета  ЦИПРАС ПРВО ДОЛАЗИ У СРБИЈУ  Колико је победа Сиризе допринела да се смањи притисак на Србију због Русије?  - Нимало. И да вам откријем тајну, почео сам да пишем, да прикупљам своје белешке,замолио сам и неке људе да ми доставе своје белешке због неких детаља, о односимакоје имамо с другим земљама. О нечему што су неки називали притисцима, а ја бихназвао добронамерним саветима из света. Мислим да ћу о томе до краја годиненаписати књигу.  Хоће ли се наши односи с Грчком променити због победе Сиризе?  - Наши односи с Грчком су искрено пријатељски. Разговарао сам телефоном с Ципрасоми позвао га да дође у Београд. Очекујем да Србија буде прва земља коју ће посетити наБалкану. Приредићемо му величанствен дочек, он је велики српски пријатељ. Ми ћемо тополитичко пријатељство да гајимо и развијамо без обзира на различите ставове оекономским мерама.  Ко од министара вреди  ВУЈОВИЋ ЈЕ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ  За које министре можете да кажете да вреде?  - Могу да похвалим много министара, али веома, веома сам задовољан радом ДушанаВујовића. Показао је и неку врсту емоције у Скупштини. Једном ме је позвао изпарламента и рекао да не може да верује шта ти људи причају. Рекао сам му: „Е, мојДушане...“ Он је показао велики труд и рад, он је будућност.  О инциденту на Паради поноса:  ХАНЕ, ИЗВИНИ ШТО МИ ЈЕ БРАТ ПРЕТУЧЕН  СНС је критиковао омбудсмана, појединци су тражили његову смену, гледали његовуплату по стоти пут. Да ли је то напад на независно тело?  - Када је реч о критикама од стране Саше Јанковића, нисам имао никакве примедбе,ћутао сам. Мада, да будем искрен, све ово ме подсећа на „Балканског шпијуна“ и зато ћуЈоханесу Хану (европском комесару за политику суседства и проширење ЕУ), све штомислим о њему и његовој канцеларији, да кажем у лице. Па, замислите ситуацију - некоје на зверски начин изубијао човека, случајно је то мој брат, и још двојицу људи. Могао једа остане без бубрега, поломљене кичме, није му омогућено да добије прву помоћ. Аонда је кренула хајка, не због њега већ због његовог брата, мене и део јавности јеговорио: „Баш лепо што је добио батине, могао је због брата да добије мало јаче“.Међутим, и то што је добио батине није било довољно. Не, хтели су мало и да гаобрукају, па су мислили: „Ајде да замолимо Жарка Јокановића, чувеног лажног Србу изБлица и све остале познате поштењачине са српске политичке сцене да објашњавајукако су у ствари они криви“. И тако, као у „Балканском шпијуну“, сад они треба да сеизвине за батине које су добили.  Гашић каже да све ово подсећа на сценарио пре него што је убијен Ðинђић. С другестране, замерили су му да се бави теоријом завере. Колико вам је заиста животугрожен?  - Замислите теорију завере у којој људе онако пребијене оптужујете да су својимглавама и леђима напали нечије пендреке. Сад нећу да се оглашавам, али кадтужилаштво буде донело одлуку, казаћу ко је тај ко пуца у Србији и о чијем трошку.  О именовању: Чекам Триванкине резултате  Можете ли да одгонетнете мистерију око ангажовања Јелене Триван у „Службеномгласнику“? Да ли ју је поставио неко јачи од политике, како су неки писали, или је упитању њена стручност или нешто треће?  - Она је вршилац дужности, распићемо конкурс и видећемо ко ће како да ради. Занимаме само резултат, углавном финансијски. У овој земљи је дозвољено да критикујуте све,од премијера па надаље. Могао бих да изговорим многе ствари о госпођи Триван, као иона о мени, али на крају ћемо да видимо какви ће њени резултати бити. Неко каже да супартијски кадрови свуда. Правио сам анализу и, сем у ЕПС, где не можемо да пронађемољуде који би понудили бољу биографију, готово да немате партијског кадра.  Да ли мислите да ћете тиме да изазовете незадовољство у оквиру СНС? Да некоочекује да дође на функцију, а ви доведете портпарола ДС. Додуше, сад је изашлаиз ДС.  - Већ јесам. Постоји значајно незадовољство у СНС, нема никакве сумње. То осећам ивидим и у многим изјавама.   (Танјуг-Курир)  
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