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САОПШТЕЊЕ ЗА ШТАМПУ
Данас је одржано традиционално економско саветовање Друштва економиста Ниша,
под покровитељством Савеза економиста Србији, на тему конкурентности привреде
Србије и заштите конкуренције.
Саветовање су отворили представници Друштва економиста Ниша, професори
Бобан Стојановић, Зоран Аранђеловић и Бобан Матић, а уводну реч је дао
Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије. Влаховић је нагласио
да излаз из тренутне економске нестабилности у Србији лежи на страни фискалне а
не монетарне политике, да је повећање пореза неизбежно али да мора бити праћено
реформама јавног сектора које ће обезбедити одржив економски развој. Скупу се
обратила и потпредседница Савеза економиста Србија и државни секретар за
економију и регионални развој, Драгијана Петровић, која је посебан акценат ставила
на мере за смањивање регионалних разлика. Чланица извршног председништва
Савеза економиста Србије и професор на Факултету за економију, финансије и
администрацију – ФЕФA, проф. др Ана С. Трбовић представила је трендове развоја
електронске индустрије у Србији, која бележи значајан раст извоза, наглашавајући
да је додатан раст ограничен могућностима финансирања малих и средњих
предузећа која су неопходна за унапређење технологије, застарелим образовним
програмима и великим пореским и парафискалним оптерећењима. У расправи која
је уследила привредници су посебно истакли и потребу за реформама Закона о раду
и тражили јачање дијалога између привреде и представника државе са циљем
унапређења пословне климе. Говорили су представници АИК банке, Банке Интезе,
Дунав-добровољног пензионог фонда, Тигра, Бенетона, Леонија, Јумиса, Југоимпекса,
Тагор Електронике, Хардер дигитал Сова, Јумиса и Ресора. Потом су уследили
панели који су представили препоруке за унапређење рада финансијског тржишта и
заштите конкуренције на тржишту Србије, као важних сегмената јачања
конкурентности у Србији. Занимљиво излагање је имала и проф. Љиљана Станковић,
чланице председништва Савеза економиста Србије, које је изнела резултате студије
који указују на низак ниво иновација у привреди Србије, што треба променити
уколико стремимо вишем економском расту. Савез економиста Србије је објавио
одабране радове са овог скупа у Економици предузећа, научном часопису
примењеног карактера.

