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 БЕОГРАД - Премијерка Србије Ана Брнабић је отворила данас највећи форум
инвестиција, иновација и предузетништва на Балкану "Belgrade Venture Forum" и
поручила да је циљ владе да српска економија буде заснована на иновацијама како би
имали одржив и динамичан раст.

  Брнабић је рекла на шесто форуму, на коме учествује 30 иновативних предузетника из
више од десет земаља који ће представити своје идеје пред више од 50 инвеститора, да
је наш привредни развој сада заснован на инвестицијама, али и да су веома важне
иновације и дигитализација.

  

Брнабић је рекла да је визија владе да се после тешких структурних реформи које је
спровела претходна влада захваљујући чему је направљена макроекономска стабилност
и фискалну консолидација да се направи раст на здравим основама, а то су повећање
извоза и продуктивности, на чему треба да ради садашња влада.

  

"Боримо се у ргеиону за инвестиције пословном климом, субвенцијама и повољним
пословним окружењем. Да би имали одрживи и динамичан раст морам ода се окренемо
економији заснованој на иновацијама и то ова влада мора да уради. Нисам сигурна да
ћемо моћи у овом мандату да завршимо, али бар да направимо искорак", нагласила је
Брнабић.

  

Рекла је да је циљ дигитализација и образовање, као и иновације и већи фокус и
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инвестиције у науку, истраживање и развој, предузетништво и културиу.

  

Учесници из целог света упознаће се са иновацијама, тржишним и технолошким
трендовима.

  

Најважније теме ће обухватити унапређење инвестирања, спортске, финансијске и агро
технологије, као и раст пословања и унапређење електронске трговине.

  

Отварању форума присуствују и председник председник Привредне коморе Србије
Марко Чадеж и амбасадор Краљевине Холандије Хенк ван дел Дол.

  

Ускоро измене Закона о девизном пословању

  

Ана Брнабић најавила је да би измене и допуне Закона о девизном пословању требало
да буду пред посланицима у парламенту до краја године.

  

Брнабић је рекла да су измене тог закона важне за увођење Е трговине у Србији.

  

"Припремамо и Закон о инвестиционим фондовима, измене Закона о трговини, а
завршили смо закон о Е управи, који тренутно усаглашавамо у оквиру валде", рекла је
Брнаби.

  

Премијерка је рекла да цео тај правни оквир коначно морамо да завршимо.

  

"Још вагамо да ли ће се продавати Комерцијална"
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Ана Брнабић је рекла да се се држава припрема за евентуалну приватизацију
Комерцијалне банке, али да то није коначни закључак владе и да ће тек бити донета
одлука.

  

"Још вагамо које је најбоље решење", рекла је премијерка истичући да ће држава
свакако бити веома обазрива и да неће пристати на било кога ако се уђе у процес
приватизације.

  

На питање новинара да ли ће "ово што се дешава" (афера) у Комерцијалној банци
утицати на евентуалну приватизацију, Брнабић је рекла - спремамо се за приватизацију
Комерицијалне банке, али то није коначни закљуцак владе , на том закључку се ради.

  

"Свакодневно разговарамо са сувласницима IFC и EBRD и вагамо шта је у најбољем
интересу грађана и државе", навела је премијерка.

  

Она каже да је, по њој, најбоље да се крене у приватизацију, пошто је држава Србија
мањински власник.

  

"Чак и ако кренемо тражићемо стратешког партнера, који је добар и уколико се јаве неке
од најачких банака постоји могућост да валда прода и свој удео у банци, али то не мора
да заначи, бићемо обазриви у приватизацији и видећемо да ли ће то бити у најбољем и
најдугочнијем интересу Србије", истакла је Брнабић.

  

(Танјуг)
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