ОДРЖАНО ТРАДИЦИОНАЛНО НИШКО
САВЕТОВАЊЕ ЕКОНОМИСТА
У оквиру Форума напредних технологија, данас је у Официрском
дому одржано традиционално Саветовање економиста у
организацији Друштва економиста Ниша.
И овогодишњи скуп окупио је водеће домаће стручњаке из
економских наука, представнике привреде, коморе, локалне
самоуправе, а тема панел дискусије било је управо место
напредних технологија у функцији економског развоја.
Председник Друштва економиста Србије Александар Влаховић
истакао је да је улога и важност модерних технологија у
данашњој светској привреди немерљива, и да се и ми морамо
руководити тим примером.
”Иако ми Белорусију доживљавамо другачије, чињеница је да
готово 30 БДП та земља остварује кроз ИТ сектор, а да не
помињемо Ирску и многе друге развијене, западне земље. То
треба да буде и наш циљ, да кроз стварање законског,
пословног
и сваког другог амбијента помогнемо развој
компанија које се базрају на напредним технологијама, и
покушамо да што пре достигнемо да њихово учешће буде бар 20
одсто од нашег друштвеног производа”, рекао је Влаховић.
Градоначелник Дарко Булатовић је поновио да Ниш тежи да буде
центар напредних технологија, не само у земљи него и у читавом
региону.
”Образовање, привреда и напредне технологије представљају
партнерство за будућност Ниша! Управо у њима лежи снага и
најјачи капацитет овога града! Јединство ова три сегмента
крунисаћемо изградњом Научно-технолошког парка – највећом и
најмоћнијом инвестицијом у знање, у науку и младе људе града
Ниша али и читавог региона! Камен-темељац овом модерном
гиганту знања и научно-истраживачког рада званично ћемо

поставити 21. новембра у присуству председника државе и
председнице Владе Републике Србије. Колико је ово значајан
догађај за град Ниш али и читаву државу јасно показује
чињеница да ће свечаном отварању присуствовати и највише
државно руководство”, рекао је Булатовић.
”Ми смо поносни на то да је наш нишлија Никола Божиновић међу
светским играчима у ИТ индустрије, али желимо да створимо
услове да неки нови Божиновићи никада не оду из нашег града из
наше земље, него да остану и стварају овде, и то је улога
државе и града, да створимо стмосферу и амбијент, који ће
омогућити, не само да се стварају такви појединци, такве
компаније, него и да се наше друштво, држава и град
развијају”, поручио је Градоначелник Ниша.
Председник Друштва економиста Ниша проф. Др Бобан Стојановић
је рекао да је и циљ данашњег окупљања управо да се укаже на
уочене проблеме и недостатке, и
предложе решења, како би
напредне технологије заиста и постале један од главних
покретаче привреде Ниша и Србије у будућности.

