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НЕМАЧКИ МЕДИЈИ "Балкан за ЕУ расадник јефтине радне снаге" 
Извор:Банкар.ме  
 
Упркос добрим намерама и лепим жељама, процес проширења ЕУ на западни Балкан запао је у 
кризу, делом због замора проширењем унутар ЕУ, Брегзита и проблема унутар саме ЕУ, а делом 
због спорости провођења реформи и распрострањене корупције у самом региону, пишу немачки 
медији, оцењујући недавно завршени самит у Познању у оквиру Берлинског процеса. 
Немачки најугледнији политички магазин "Спиегел" подсећа да је Берлински процес инициран 
од стране Немачке пре пет година, а да је у међувремену добио на значају када су се прикључиле 
још неке земље ЕУ попут Аустрије, Француске, Италије и Велике Британије. Циљ иницијативе, 
према листу, јесте послати сигнал да је за ЕУ проширење важно, а истовремено се желело, како 
подсећа "Спиегел", подстаћи регионалну политичку и привредну сарадњу. 
"Привредно је регион повезан са ЕУ, али једнострано"  
У чланку се наводи да после пет година инфраструктурни пројекти нису завршени.. 
"Привредно, регион јесте повезан с ЕУ, али једнострано. За ЕУ то је регион јефтине радне снаге 
с високим тржишним дефицитом и тржиште за робне вишкове", истиче "Спиегел". 
Аутор такође истиче да је потребно отворити европске структурне фондове према региону и 
повећати удео грантова у укупним програмима, како би се спречио одлив радне снаге у потрази 
за бољим послом и радним условима. 
"Ако бисмо били цинични, могли бисмо рећи да је ово једини успех Берлинског процеса – за 
Немачку. На хиљаде висококвалификованих радника сваке године напушта регион западног 
Балкана. Већину њих је циљано привукла Немачка", наводи се у чланку. 
АРД, немачки јавни радио-телевизијски емитер, у прилогу за дневник после самита закључује 
да је упркос подршци Пољске и охрабрујућим речима канцеларке Ангеле Меркел јасно да ће 
процес прикључења ЕУ бити јако дуг. 
 
 

НЕМАЧКА СКРАЋУЈЕ РАДНО ВРЕМЕ Пад производње узима данак, 
фабрике масовно отпуштају раднике 
Извор:Танјуг , Блиц Бизнис  
 
Немачке компаније из сектора индустрије ће у наредна три месеца скратити радно време како 
би избегле масовно отпуштање радника, јер економско успоравање "узима данак" на тржишту 
рада, показали су резултати једног истраживања. 
Око 8,5 одсто од 2.000 анкетираних компанија ће у наредна три месеца скратити радно време, 
што је највећи проценат од почетка 2013. године, саопштио је минхенски економски институт 
Ифо који је спровео истраживање, а преноси агенција Ројтерс. У Немачкој живи око 450.000 
Срба. С друге стране, немачке компаније у Србији запошљавају више од 52.000 радника и врло 
су заинтересоване за даља улагања. У нашој земљи послује око 450 немачких производних 
фирми, а још хиљаду предузећа је основано са капиталом из Немачке. 
Институт наводи да већ око 3,8 одсто немачких компанија примењује ову меру. 
Бројне посрнуле компаније су такозвану шему "курцарбајт" (скраћено радно време) користиле 
током рецесије 2008. и 2009. године. У том периоду су компаније, услед слабе искоришћености 
производних капацитета, тражиле од владе да радницима исплаћује надокнаде за смањене 
плате како би сачувале радна места. "Блиц Бизнис" је раније писао о Србима који раде у 
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Немачкој и томе колико зарађују. Можете прочитати и колико новца наши грађани у Немачкој 
издвајају за станарину. 
"Економско успоравање постепено оставља траг на тржишту рада", оценио је Тимо 
Волмершезер из института Ифо. 
"Немачка индустрија је у рецесији од средине прошле године. Скраћено радно време је могући 
избор ако компаније желе да задрже своје квалификоване раднике упркос тешким економским 
временима", додао је он. 
Незапосленост у Немачкој благо је смањена у јуну у односу на мај, показали су недавно 
објављени подаци Федералне канцеларије за рад. 
Према десезонираним подацима, незапосленост је смањена за 1.000 на 2,28 милиона људи у 
односу на претходни месец, а стопа незапослености се задржала на 5,0 одсто. 
Од 2000. године у Немачку је отишло 200.000 Срба  
Према подацима Министарства унутрашњих послова Немачке, у 2015. години у Немачку је 
отишло 24.616 Срба, а годину дана касније 33.000. Овај број знатно је већи уколико се зна да 
велики број грађана у Србији има хрватски пасош и да у Немачку одлазе из Хрватске, одакле се 
годишње у Немачку исели око 50.000 људи. Процене су да је пут Немачке од 2000. године из 
Србије отишло више од 200.000 грађана. 
Чињенице и живот показују да су Срби у Немачкој пронашли своје место у индустријски 
моћним покрајинама - Северној Рајни-Вестфалији, Баварској, Баден-Виртембергу, Хесену, 
Берлину, Хамбургу. Познато је и да Срби важе за добро интегрисане грађане Немачке. Њихова 
деца редовно иду у школу, не живе од социјалне помоћи, свако дете прима дечји додатак од 300 
евра месечно... Своју егзистенцију темеље на раду и то најчешће у мањим фирмама у области 
угоститељства и производњи, али и у здравству, металној индустрији, грађевинарству, 
пољопривреди, услугама чишћења... За већину ових послова не треба им знање језика, мада је 
пожељно, док је у здравству обавезно. 
 

 

 
 
НСЗ: Незапосленост до краја године 10 одсто 
Аутор:ФоНет  

 

Позитивни трендови на тржишту рада се настављају, што потврђује стопа незапослености од 
свега 12,1 одсто у првом кварталу ове године, рекао је за РТС директор Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић и додао да очекује да стопа незапослености до краја 
године буде око 10 одсто. 
Мартиновић каже да је у поређењу са истим периодом прошле године стопа незапослености 
мања за 2,7 одсто, а да број људи на евиденцији НСЗ пада у континуитету. 
Према његовим речима стопа активности и стопа запослености расте и очекује да се тај тренд 
настави до краја године. "До краја године очекујемо стопу незапослености од око 10 одсто", 
истакао је Мартиновић.   
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Ђилас: Следи кампања да ЕПС треба продати јер је губиташ 
Аутор:Бета  

 

Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас упитао је представнике мисије 
Међународоног монетарног фонда (ММФ) зашто ћуте на губитке у Електропривреди Србије 
(ЕПС) и истакао да ће после поскупљења струје уследити кампања да ово јавно предузеће треба 
продати јер је губиташ. 
"Нестручно вођење, плус пљачка и исисавање пара, од немогућег су направили могуће. 
Електропривреда Србије је 2018. годину завршила са губитком од 11 милиона евра. Некада 
највећи инвеститор у Србији, ЕПС је под вођством Вучићевих неспособних, али послушних 
кадрова, постао један од највећих проблема српске економије", навео је Ђилас у писаној изјави. 
Он је казао да Србију ускоро очекује повећање цене струје и оценио да ће после тога "почети и 
кампања да ЕПС као губиташ треба да се прода странцима". 
 
 

Вучић: ЕПС није на продају 
Аутор:ФоНет  

 

Не мислимо да продајемо ЕПС, већ да купујемо електропривреде у окружењу, рекао је 
председник Србије Александар Вучић на конференцији за новинаре у Председништву. 
Желимо да ЕПС буде најјача компанија у окружењу, нагласио је Вучић, одговарајући на питање 
новинара о тврдњама Драгана Ђиласа да се припрема продаја ЕПС-а. Вучић је те наводе назвао 
лажима и додао да ни Телеком Србије није на продају. 
"Планирамо да јачамо ЕПС, да га штитимо, да буде највећа компанија на Балкану. Знају (Ђилас) 
да је вредна инвестиција, па мисли да би могао да згрне још 500 милиона евра за себе", рекао 
Вучић. 
Драган Ђилас саопштио је раније данас да ММФ ћути на губитке у ЕПС-у, а да ће 
после поскупљења струје почети кампања како ЕПС треба продати као губиташко предузеће. 
"Србија прва по висини плата на Западном Балкану" 

Вучић је рекао да ће Србија до краја године бити најбоља у региону и да очекује да за годину 
дана буде прва по висини плата на Западном Балкану. 
Он је казао да ће Србија према Светској банци до 2020. године бити прва по расту у региону, а да 
ће у наредне три године БДП кумулативно порасти за 12,5 одсто. 
"ММФ каже да ће БДП пер цапита до 2023. изности скоро 10. 400 долара по глави становника. 
Што је у односу на 2018. годину повећање за 44 одсто. То је највећи раст у поређењу са суседним 
земљама", рекао је Вучић новинарима у Београду.   
 

 
 

 
 
НСЗ: Стопа незапослености у Србији у паду 
Пише: ФоНет 

 
И даље се настављају позитивни трендови на тржишту рада што потврђује стопа незапослености 
од свега 12,1 одсто у првом кварталу ове године, рекао је данас за РТС директор Националне 
службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/Biznis/a497842/Djilas-o-gubicima-u-EPS-u.html


5 

 

У поређењу са истим периодом прошле године стопа незапослености је мања за 2,7 одсто, навео 
је Мартиновић и додао да број људи на евиденцији НСЗ такође пада у континуитету. 
Према његовим речима стопа ативности и стопа запослености расте и очекује да се тај тренд 
настави до краја године. 
„До краја године очекујемо стопу незапослености од око 10 одсто“, истакао је Мартиновић. 
 

 

 
 


