
Зоран Дракулић: Може да се деси да оду страни инвеститори, треба донети праву одлуку
уторак, 24 јануар 2023 16:57

Председник пословног клуба "Привредник" Зоран Дракулић рекао је да пресијом
светских политичара на њихове велике инвеститоре у Србији, због ситуације у којој
се земља налази, може да се деси да они оду и да због тога треба донети правилну
одлуку како земља да преживи.

  

  

Дракулић је рекао да је често критиковао власт, али да је ово тренутак када треба
донети тешке одлуке и избећи могуће санкције.

  

„Ово је преломан моменат, увек сам критиковао, али сада је тешко време и треба донети
правилне одлуке. Ја се у политику не мешам, али осада треба мислити где ћемо даље и
како ће да преживи ова земља, поготову у овом тренутку када имамо скупе кредите, а
имаћемо и дужничку кризу“, рекао је Дракулић поводом навода да ће се Србија суочити
са последицама ако не прихвати план ЕУ за Косово.
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Председник Србије Александар Вучић рекао је синоћ да су у представници ЕУ, САД,
Немачке, Француске и Италије прошле недеље рекли да би, ако одбије план ЕУ за
Косово, дошло до заустављања, а потом и повлачења инвестиција из Србије. Дракулић
је тим поводом казао да је „ово моменат када треба донети тешке одлуке“.

  

„Ја сам за то да по сваку цену избегнемо санкције, то би нам сада најмање требало, то
говорим као привредник коме то тешко може да падне. Очигледно да они то хоће да
реше, сувише је озбиљно да би се неко шалио, говорећи о могућим последицама по
Србију ако одбијемо њихов план“, рекао је Дракулић.

  

Додао је да санкције нису искључене, а да је Србија то једном преживела и да не треба
поново кроз то да пролази. Он је рекао да је годинама критиковао зашто се највише
субвенција додељивало страним фирмама.

  

„Говорио сам да то није добро. Требало је окретати се више домаћој привреди, па би се
све ово што би могло да се деси сада, лакше поднело. Домаћим инвеститорима је
требало значајно дати предност при додели субвенција“, навео је Дракулић.

  

„Страни инвеститори фаворизовани“

  

Он је казао да су страни инвеститори фаворизовани у односу на домаће, јер су „са њима
могући свакакви договори, док је са домаћим то теже“. Требало је, како је рекао,
приоритет дати домаћим инвеститорима, јер има „изванредних са којима је требало
договарати и стратегију где улагати, што није чињено и што је велики пропуст“.

  

„Ни данас немамо неку стратегију шта да развијамо, где да идемо, види се где нам иде
пољопривреда у ситуацији када ће храна бити толико важна, има осам милијарди људи
на свету, треба то исхранити, а наш потенцијал је огроман у области хране, можемо да
хранимо 50-60 милиона људи у свету“, рекао је Дракулић.

  

Оценио је да би увођење санкција нанело штету и домаћим извозницима и да је питање
да ли ће извоз имати уопште шансе, наводећи да је „у том делу председник (Вучић) у
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праву“. Дракулић је казао да су Србији потребне стране инвестиције, али да су
субвенције можда могле да се дају и на другачији начин, а не у виду „толиких износа“.

  

„Требало је и бирати оне којима се дају ти подстицаји, а доказ је да смо упркос подели
толиких сума новца имали и лоших искустава, да су одлазили када су их потрошили“,
додао је Дракулић.

  

(Н1)
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