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 Београд -- Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће "швајцарска
формула" за израчунавање пензија бити модфикована како би пензије биле што веће.

  Мали је корисницима Геронтолошког центра на Бежанијској коси рекао да су он и
министар за рад Зоран Ђорђевић јуче о томе разговарали с председником Србије
Александром Вучићем.   

Прецизирао је да је "швајцарска формула" уведена како би пензије биле све веће и
навео да су добили налог од Вучића да пензије не расту само по "швајцарској формули",
него да она буде модификована како би пензије биле што веће.

  

Нагласио је да је циљ да 2025. године просечна пензија буде 440 евра што је, каже,
дупло више него данас, када је просечна пензија око 230 евра. "Можемо то да
остваримо", поручио је Мали, који је са министром Ђорђевићем посетио Геронтолошки
центар.

  

Скупштина Србије потврдила је данас Споразум између Србије и Северне Македоније о
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узајамном признавању квалификованих услуга од поверења.

  

Министар финансија је оценио у расправи да би потврђивање Споразума требало да
има утицаја на привредне субјекте обе земље који ће у међусобној пословној сарадњи
прећи на електронско пословање, које је брже и ефикасније од класичног.

  

"Међусобно признавање такође значи да ће грађани и привредни субјекти из једне
земље моћи да користе онлајн услуге друге земље, односно моћи ће да се идентификују
путем својих шема електронске идентификације који су пођеднако прихваћени у обе
земље", истакао је министар.

  

Рекао је и да ће онлајн услуге једне земље бити доступне и у другој земљи што ће
позитивно утицати на привредни развој обе земље.

  

Такође, усвојен је и Закон о потврђивању додатног протокола 6 о трговини услугама
споразума о измени и приступању споразуму о слободној трговини у Централној Европи.

  

"Смисао и основни мотив за унапређење међусобне сарадње и ближе повезивање у
нашем региону јесте укупан развој и модернизација наших друштава, односно добробит
свих наших грађана", навео је тада Мали.

  

Мали је објаснио да је циљ да сви наши грађани лакше комуницирају, да се лакше
повезују, путују, проналазе посао и да купују производе из непосредног окружења без
непотребних намета.

  

Истовремено, нагласио је Мали, Протокол 6 Споразума ЦЕФТА односи се на
либерализацију трговине услугама, а на тај начин проширују се могућности за
унапређење економске сарадње у региону Западног Балкана.

  

Скупштина Србије усвојила је данас и Закон о потврђивању споразума о слободној
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трговини измедју Србије и Евроазијске економске уније и њених држава чланица којима
се предвиђа приступ тржишту од преко 180 милиона људи.

  

Министар финансија Синиша Мали рекао је у расправи да се тим споразумом не
угрожава европски пут Србије.

  

"Европска унија не само да је први спољнополитички циљ Србије, већ је и први
спољнотрговински партнер са којим остварујемо 65 одсто укупне трговине, док је са
земљама ЕАЕУ тај проценат око седам одсто", рекао је Мали у расправи.

  

Министар је нагласио да треба да имамо у виду да се око 90 одсто укупне трговинске
размене Србије са земљама ЕАЕУ односи на Русију.

  

"Споразум са ЕАЕУ није користан само за наше привреднике који послују са земљама
ЕАЕУ, он је истовремено и важан мотив за долазак страних инвеститора и улагача",
рекао је Мали.

  

(Танјуг)
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