
Предраг Вујовић: Влада Србије требало би да тужи Етихад због губитака Ер Србије
четвртак, 05 април 2018 11:37

Некадашњи директор ЈАТ ервејза Предраг Вујовић изјавио је у Новом дану да би
министар финансија Душан Вујовић требало да направи тим и да, у име Владе Србије,
тужи Етихад за губитке који су настали у пословању Ер Србије.

  

  

"Јер, нити се Влада Србије или неко са стране мешао у начин пословања Ер Србије,
Етихад је сам водио компанију пет година. Овако како сад постоји, ова компанија нема
перспективу опстанка. Уопште. Она само може да прави губитке", оценио је Вујовић.

  

Он сматра да је компанија Ер Србија од почетка погрешно постављена, али да Етихад
нема разлога да се повуче, јер нема трошак.

  

"Компанија није имала перспективу да опстане у тој варијанти, из простог разлога што
мултинационална компанија као што је Етихад никад не може да направи националну
компанију. То су две потпуно различите концепције", сматра он.
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Према његовом мишљењу, амбиције које су постављене нису биле реалне, јер је тржиште
Западног Балкана ограничено.

  

"С друге стране, остале компаније су се у међувремену развиле. Од 2000. до 2010.
настало је 180 нових компанија. Није то више ера ЈАТ-а из осамдесетих година кад смо
били 14. у Европи, сад је конкуренција много већа", каже Вујовић.

  

  

Он додаје да Етихад нема ниједан трошак што се тиче Ер Србије и да Етихад није
преузео никакав ризик на себе, а да је истовремено апсолутна контрола вођења
компаније у њиховим рукама.

  

"Јако је битно било да се спреми ЈАТ да неко дође и уложи паре. Ми нисмо ту компанију
спремили, а онда смо донели одлуку 2013. да је угасимо. Потпуно непотребно по мом
мишљењу", рекао је он.

  

Говорећи о томе иде ли Ер Србија у правцу "лоу кост", Вујовић каже да не можете сами
себе да прогласите и да не постоји државна компанија нити она са већинским државним
власништвом да је "лоу кост".

  

"Јесте порастао број путника, али по драстично нижим тарифама, па прихода нема.
Национална компанија може да вози и без прихода, али не може држава да плаћа цех
свих идеја - концепт "моја идеја, ваше паре" не може дуго да траје", сматра Вујовић.

  

Он оцењује и да до најављене испоруке авиона неће доћи јер за то нема пара.

  

"То кошта милијарду", истиче Вујовић.
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