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 БЕОГРАД - Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, подсетила је данас
да та институција већ пет година говори о динаризацији како би привреда у Србији
коначно добила прави динарски кредит.

  "Уверена сам да ћемо са Европском банком за обнову и развој урадити динарску
ХАРТИЈУ, јер имамо стабилну инфлацију и курс, и да ћемо се напокон вратити властитој
валути", рекла је Табаковић на регионалној конференцији о женском предузетништву у
хотелу Краун плаза у Београду.   

  

То је, према њеним речима, највећа подршка коју Србија може да очекује од ЕБРД-а.

  

Основни бизнис план, како је нагласила, нико не може да направи боље од жене
предузетнице, јер она не посеже олако за кредитом, већ у крајњој нужди, пошто никада
не заборавља основно рачуноводствено правило да су сви трошкови извесни.

  

"Никад неће рећи као мушкарац "лако ћемо", она ће се у пословању држати части и дате
речи", рекла је Табаковић, и додала да на такав начин позиционира бренд и успешно
води бизнис.

  

Менџер ЕБРД програма за мала и средња предузећа Бојана Вукосављевић је рекла да
та финансијска институција улаже у приватни сектор, као и да помаже мала и средња
предузећа и женско предузетништво.
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"Тренутно је актуелан програм за жене у бизнису (вредан 20 милиона евра) који
спроводимо са Интеза банком", рекла је Вукосављевић.

  

Она је истакла да у Србији има 51,6 одсто жена, што је велики потенцијал.

  

Како је рекла, ЕБРД од 2001. у Србији помаже мала и средња предузећа, али да се до
сада није правила разлика између женских и мушких предузећа.

  

Вукосављевић је казала да су фирме у којима су жене власнице имале значајно већи
раст када су сарађивале са ЕБРД, као и да су доста проблема са финансирањем.

  

Како је рекла, у односу на мушкарце имају слабији приступ изворима финансирања
пословања.

  

На скупу је речено да од фебруара 2015. ЕБРД покренула пројекат кредитирања
женског предузетништва у Републици Српској преко Уникредит банке вредан два
милиона евра и да је до сада реализовано 500.000 евра.

  

Камата је 5,5 одсто, што је далеко повољније него код комерцијалних банака.

  

На конференцији учествују предузетнице, представници 60 страних и домаћих
компанија, Владе Србије и Владе Републике Српске, НБС, међународних организација и
удружења привредника.

  

(Танјуг)
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