Вучић: Србија по расту прва у Европи
уторак, 12. јануар 2021.

Председник Србије Александар Вучић истакао је да је Србија по привредном расту прва у
Европи, што ће бити формално потврђено крајем марта, а све то је било могуће
захваљујући реформским мерама које су предузете од 2014. године, те брзим отварањем
земље после првог таласа корона вируса.
Председник је истакао да је Србија у првом кварталу имала раст од 5,2 одсто, док је
еврозона била на минус 3,2 одсто, у другом кварталу Србија је имала минус од 6,3 одсто,
док је еврозона имала минус од 14,7 одсто, а у трећем кварталу, када је еврозона имала
минус од 4,3 одсто, Србија је имала само минус 1,4 одсто.
Вучић је навео да је Црна Гора, на пример, имала у трећем кварталу чак минус 26 одсто.
Такође, председник је нагласио да су у нашој земљи грађене и обновљене болнице, те да
су две болнице изграђене за само четири месеца.

Рекао је да се држава борила да набави респираторе, маске, рукавице, скафандере,
лекове, све што је било потребно и указао је да се ради на 10 општих болница широм
Србије, додајући да су све то биле велике ствари које су могуће само на основу успеха
реформи из 2014, доношењем Закона о раду, који је донео одличне резултате и мерама
фискалне консолидације.

„
Ово су резултати које Србија никада није имала. Kада је Србија била прва у Европи по
стопи раста? Добићемо 31. марта резултате да се потврди да је Србија број један у
Европи. То све је било могуће захваљујући људима који су веровали у тешке промене
“
, рекао је Вучић.
Према његовим речима, ове године ће се у Србији чак шест аутопутева радити у исто
време, а с тим у вези, напоменуо је да је Бугарска најавила да ће до краја године
завршити аутопут од наше границе до Софије, након чега ће моћи аутопутем да се иде до

1/3

Вучић: Србија по расту прва у Европи
уторак, 12. јануар 2021.

Истанбула, што је јако важно како би саобраћај ишао преко наше земље.
Вучић је
нагласио да је у 2020, тзв. години короне, наша земља имала нето прилив директних
страних инвестиција од 2,9 милијарди евра нето, а бруто три милијарде, што значи да су
многе стране компаније попут Тојо тајерса, Бојсена, ЗТФ-а, Бросеа и у години кризе
улагале у Србији.

Председник је рекао да Србија има највеће просечне плате у региону, од 511 или 512
евра, као и да ће већ у фебруару, због јануарског повећања, тај просек бити 535 или 536
евра, као и да је само у Београду у последњих седам година просечна плата скочила за
180 евра или за 40 одсто.
Kаже да смо пре били четврти по платама у региону, док смо данас и званично први, као
и да ће разлика у односу на друге земље све брже да се повећава, а истиче да у Србији
запосленост расте, као и да нам се стопа јавног дуга најмање увећала у односу на готово
све европске земље. То илуструје подацима да је у Италији јавни дуг скочио на 156 одсто,
у Немачкој 87 одсто, Француској 114 одсто, у Хрватској на 88 одсто, а у Србији је 57
одсто.
Председник Србије најавио је да ће до Сретења, 15. фебруара, бити донет додатни пакет
помоћи привреди, а како је објаснио, то ће бити нова инјекција за компаније, привреду,
предузетнике, мала, средња и велика предузећа, што је, како је рекао, 1.052.000 људи
који су обухваћени тим системом.

Вучић је прецизирао да ће то највероватније бити помоћ у виду исплате два или три пута
по пола минималца, биће и секторске помоћи за туризам, за хотелијере, туристичке
агенције, водиче, за аутобуске превознике, са још пола минималца.
Председник је додао да ће настојати да се продуже и гарантне шеме, које су се одлучно
показале, са 1,5 милијарди, а овог пута би преко тог система, могло да буде обезбеђено
још два пута по 500 милиона.
Вучић је рекао да се за седам дана очекују први договори са ДФЦ-ом вредни 300 до 400
милиона долара.
Такође, навео је да ће држава настојати да додатно помогне и пензионерима, поред
повећања пензије од 5,9 одсто, колико ће добити у фебруару, када приме јануарску
пензију, а додао је да би симболично, пензионери до марта требало да добију пакете са
витаминима Ц, Д и цинком, што су, према речима председника, ситнице, али показују део
бриге државе да се избори за здравље.
Председник је најавио да ће се у наредних
седам до осам дана завршити преговори и око набавке кинеске вакцине, након што су у
Србију стигле прве количине Фајзерове и Спутњик В вакцине и указао да је кинеска
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вакцина изузетно квалитетна, али да је вероватно и најскупља, те да је зато писао
кинеском председнику и замолио за попоуст за нашу земљу.
Вучић је захвалио Американцима што су одлучили да продају вакцину нашој земљи и
напоменуо да је нико у региону, осим мале количине коју је добила Албанија, није добио
сем Србије.
Истакао је да се наша држава ослањала на себе и сопствене снаге и да је наш државни
врх негде предосећао да ће вакцине у оквиру европског Kовакс плана стићи касно.
Председник је одбацио тврдње о лошим резултатима Србије у борби против короне и
навео да наша земља има најмању смртност од короне у региону.
Он је изнео
податке да је Словенија на 100.000 становника имала 144 смртна случаја, Северна
Македонија 126, БиХ 123, Бургарска 115 , Црна Гора 115, Мађарска 110, Хрватска 107,
Румунија 85, а Србија 51.
"Стопа смртности у региону је: Бугарска 3,9. Бих 3,7, Мађарска 3,11, Северна Македонија
3,03, Румунија 2,48. Словенија 2,15, Хрбватска 1,99, а Црна Гора, 1,4 а Србија 1,0. То се
види на графиконима и ту нема лажи, нема преваре", истакао је председник.

Он је рекао да ће се држава борити за вакцине, те да је једино Србија, на Западном
Балкану, добила значајне количине цепива, уз нешто мало које је добила Албанција, а
додао је да се за један дан, од када је почела пријава грађана за вакцинацију, пријавило
чак 63.000 људи.

Вучић је изразио уверење да нас чека боља година од претходне, а верује и да ће, уз
вакцинацију грађана, бити побеђен корона вирус.
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