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 Политички саветник у Амбасади САД у Србији Шери Данијелс каже да је амерички
амбасадор (Кајл Скат) био јасан кад је рекао да је бивши премијер, сада председник
Србије Александар Вучић, фактор регионалне стабилности, истичући да је важно да се
сви други лидери региона окрену проналажењу заједничког интереса.

  

  - Зато позивамо све лидере, не само у Србији већ у целом региону и шире, да одустану
од запаљиве и увредљиве реторике или оне која може звучати увредљиво и да се
окрену проналажењу заједничког интереса, као што су економска стабилизација,
политичка стабилизација и заједнички интерес грађана региона - рекла је Шери у
интервјуу за Српску економију.   

У том смислу, како је навела, "наш амбасадор је јасан када веома често хвали бившег
премијера, а данас председника Вучића због његове улоге фактора регионалне
стабилности".

  

- Али, неопходно је да лидери у региону раде на проналажењу заједничког језика и
уздрже се од запаљивих напада, који заиста не доприносе економској стабилизацији
региона. Њихове изјаве збуњују грађане јер звуче веома опасно, а не постоје основе за
то - напоменула је Шери.

  

Она казе да је јасно да САД подржавају Србију на њеном европском путу, да су њени
партнери, те да очекују подршку целог региона у даљем јачању сарадње и пријатељства.

  

Она сматра такође да Западни Балкан не може да се суочи с финансијском кризом,
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указујући да је српска влада направила значајан напредак у регулисању буџетског
дефицита, у креирању фискалне реформе која је у складу с постојећим уговорима са
Европском унијом и Међународним монетарном фондом.

  

- Ако посматрамо из угла финансијске стабилности, мислим да Србија ради на основу
доброг плана, који генерише финансијску стабилност. Ако посматрамо из угла политичке
стабилности, сматрам да актуелна нестабилност свакако утиче на финансије - навела је
Шери.

  

Она је подсетила да се не треба много вратити у историју како бисмо закључили да
политичке тензије имају утицај на економију овог региона.

  

То, како је навела, представља кључни разлог што су САД посвећене унапређивању
партнерства са Србијом у процесу реформисања и на путу регионалног помирења.

  

- Не верујем да се приближавамо финансијској кризи која ће захватити регион, али
сматрам да треба да наставимо да будемо активно укључени у партнерство са Србијом
на путу економског развитка и регионалне стабилизације - рекла је политички саветник
у Амбасади САД у Србији.

  

Шери је навела да ће самит у Трсту одлична прилика за "западнобалканску шесторку",
иако државе овог региона већ имају висок ниво економске интеграције, захваљујући
споразуму ЦЕФТА.

  

- Он сам по себи доноси значајне бенефите за цео регион. Колико схватамо, државе
чланице ЦЕФТА разматрају додатне протоколе који би креирали нове тржишне
механизме и допринели продубљавању економске сарадње, али на члановима ЦЕФТА је
да одлуче да ли ће да прихвате неке од тих предлога - сматра Шери.

  

Упитана који индустријски сектори у српској економији су најпривлачнији за америчке
компаније, она је навела да је то тешко прецизирати јер је САД од 2000. године до данас
инвестирала четири милијарде долара у Србији.
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Америчке компаније које су присутне на српском тржишту укључене су у привредне
гране као што су производња, пољопривреда, пружање услуга, индустрија,
информатичке технологије, финансијске услуге, сектор комуникације, технологије из
области животне средине, енергетски сектор, развојне индустрије..., подсетила је она.

  

- Наше компаније у Србији запошљавају скоро 17.000 радника, што представља огромну
предност, и на тај начин унапређују српску економију. Грађани Србије који су запослени
у америчким компанијама раде висококвалификоване послове и на основу тога имају
већа примања - каже Шери.

  

Она је истала да су то неке од грана у којима делују америчке компаније на тржишту
Србије и за које су изузетно заинтересоване.

  

  

- Компаније које већ раде на српском тржишту указују својим партнерима у САД да су
изузетно задовољне достигнутим успехом и да су спремне да проширују своје
капацитете чак и у овом тренутку. Сматрам да је све то добро и за Србију - напоменула
је Шери.

  

Она сматра да је економска сарадња између Београда и Приштине важна за обе стране
због јачања њихових економија, али и да чињеница да Србија има значајне трговинске
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односе са Косовом може поспешити нормализацију односа.

  

- Такође, корист ће имати обе стране ако међусобни односи буду јачали. Наш посао је да
им помогнемо како би пронашли политичку вољу да иду даље у процесу дијалога који се
одвија под окриљем ЕУ. Чак и да економија помогне у смислу слободног кретања људи и
робе, повезивања преко путне инфраструктуре, и другог, ипак мора да се постигне
политичка воља како би се спровело све оно што је договорено и да се иде напред у
процесу нормализације односа, што се очекује од обе стране - нагласила је она.

  

Кључни критеријуми за америчке компаније када њихово руководство одлучује да
инвестира у Србији и у региону су стабилно окружење за пословање, стабилне правне
тековине, као и веома чврст принцип владавине права.

  

Србија, према њеним речима, има капацитете да буде регионални центар због своје
добре инфраструктуре, односно путне структуре у свим правцима.

  

- Сматрам да су кључни критеријуми за америчке компаније снажан, ефикасан и
ефективан правни систем и владавина права - нагласила је Шери.

  

Упитана да ли нова администрација у Вашингтону почиње да води такозвану
изолационистичку економску политику, она је рекла да сматра да то није случај.

  

- Заправо, амерички приоритети су креирање слободног и фер тржишног система.
Протекционистичке мере не би допринеле креирању услова за фер и слободно
тржиште, тако да не верујем да идемо у том правцу - закључила је Шери.

  

(Танјуг)
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