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Амбасадорка Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду Мери Ворлик (Mary
Warlick) изјавила је данас да су САД инвестирале више од 800 милиона долара у Србији
у последњих десет година кроз различите програме развојне помоћи.

  

Ворлик је у интерјвуу агенцији Бета казала да је око 663 милиона долара додељено кроз
програме за економски раст и унапређење управљања Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД), која обележава 10 година рада у Србији и 50 година рада
у свету.

  

"Циљ помоћи био је да се помогну и промовишу реформе, посебно оне које ће омогућити
Србији да постане члан Европске уније (ЕУ).

  

Верујемо да је направљен значајан напредак", истакла је амбасадорка.

  

Према њеним речима, конкретну помоћ САД су у Србији пружиле подршком доношењу
великог броја закона важних за процес реформи и стварање законског оквира и
пословног амбијента пресудног за привлачење инвестиција у Србију.

  

"То је велики део посла САД у Србији. Да се помогне у стварању средине која ће
стимулисати инвестиције, стварање радних места и економски раст", казала је Ворлик.
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Како је додала, УСАИД је помогао великом броју компанија из Србије да боље наступе
на тржишту, а постоји и блиска сарадња са великим бројем локаних самоуправа на
развоју капацитета за привлачење инвестиција.

  

Један од најуспешијих УСАИД-ових програма у Србији, истакла је амасадорка САД,
представља Пројекат за економски развој општина(МЕГА) у којем су учествовале 32
локалне самоуправе.

  

"Те општине су успеле да привуку 1,6 милијарди евра инвестиција. То је огроман успех",
оценила је Ворлик.

  

Амбасадорка је истакла и да је УСАИД помогао при оснивању Опортјунити банке у
Србији, која је од 2005. године до сада одобрила око 125 милиона евра кредита
предузетницима, избеглицама, интерно расељеним лицима којима је био потребан
капитал за почетак пословања.

  

"Задовољни смо што смо могли да пружимо помоћ Србији кроз УСАИД, Министарство
правде и програм помоћи избеглицима у протеклих 10 година. САД жели да настави
сарадњу и помогне Србији да се избори са изазовима, побољша конкурентност, привуче
инвестиције и заврши неопоходне реформе како би напредовала ка чланству у ЕУ",
истакла је америчка амбасадорка у Београду Мери Ворлик.

  

Директорка УСАИД-а у Србији Сузан Фриц (Susan Fritz) истакла је да је за 10 година
рада те агенције у Србији половина помоћи била намењења програмима економског
развоја, а друга половина реформама правосуђа и законског оквира.

  

Као пример, Фриц је навела да је резултат програма побољшања конкурентности, који је
био фокусиран на секторе обновљивих извора енергије, грађевинског материјала,
филмске индустрије, конгресног туризма, био раст инвестиција и прихода од 250
милиона долара.

  

Како је додала директорка УСАИД-а у Србији, тај програм је завршен али ће бити
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настављена подршка у области пољопривреде, где је досадашња помоћ УСАИД-а дала
релузлтат у повећању продаје пољопривредних производа за 160 милиона долара.

  

"Поред економског развоја приоритет је и увођење владавине права. То је дугорочно
питање. Добра ствар у Србији је што имамо посвећене партнере у Високом савету
судства, Министарству правде и целој Влади Србије. То омогућава да се значајно
напредује", истакла је Фриц.

  

(Бета)
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