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Пад животног стандарда и мањак новца у оптицају је нажалост наша економска
реалност, која ће имати веома тешке и негативне последице по ионако слабу
домаћу привреду 

  

Недавно основано је удружење “Послодавац”, на чијем челу се, на изненађење многих,
нашао познати бизнисмен Миодраг Костић. Сам Костић, међутим, за “Новости” каже да
идеја за оснивањем оваквог удружења постоји одавно и да ће оно радити на исти начин
као слична удружења која постоје у другим земљама.

  

- Мој ангажман је последица чињенице да у компанијама које су у саставу “МК Гроуп”
ради близу 5.000 људи, што није занемарљив број - наглашава Костић.

  

И верујете да ћете кроз ово удружење, боље да управљате својом компанијом?

  

-”Послодавац” ће као кровна организација окупљати клубове и удружења који имају
легитимитет да заступају интересе послодавца. Наша намера је, поред партнерског
учествовања у социјалном дијалогу између синдиката и послодаваца, и активан рад на
стварању економско одрживих модела развоја. Социјални дијалог је кључни елеменат за
демократизацију друштва, економски раст и просперитет. За обезбеђивање социјалног
прогреса, Србији су данас потребна нова радна места и запошљавање, а до тога се
може доћи само блиском сарадњом на релацији Влада, синдикати и послодавци. Важно
је да сви актери преузму одговорност, знају своја права као и обавезе, и заједнички раде
на остваривању својих интереса.

  

Компанија вам се бави производњом. Имате ли утисак да држава више пажње
посвећује развоју услужних делатности, упркос упорним изјавама да су окренути
извозу? 
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- Српска привреда има низ озбиљних проблема, а један од значајнијих је и
спољнотрговински дефицит. Имамо највећу шансу у аграру и аграрној индустрији,
пољопривредној производњи и извозу пољопривредних производа и мислим да би
адекватним мерама и субвенцијама могло умногоме да се поправи тренутно стање
ствари.

  

Из власти стижу опречне изјаве. По некима смо изашли из рецесије, по другима нас
тек чекају тешки дани. Како Ви пројектујете дешавања у другој половини ове и у
току наредне године?

  

- Најтежи део кризе нам тек предстоји, и нажалост, уместо изласка из рецесије чека нас
врућа јесен. “МК Гроуп” је по много чему специфичан пословни систем, ми смо на време
умели да препознамо проблем и заштитимо своје пословање у условима економске
кризе. Али, општа неликвидност је евидентан проблем, тешкоће у враћању кредита у
реалном сектору су све веће и приметније, нестабилан курс и сталан пад динара,
смањен извоз, пад животног стандарда и мањак новца у оптицају је нажалост наша
економска реалност, која ће имати веома тешке и негативне последице по ионако слабу
домаћу привреду.

  

Аутор: Гордана Булатовић

  

(Вечерње новости)
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