
Александар Вучић: Потребно нам је сто година промене нашег менталитета да бисмо се приближили нордијским земљама - Изгубили смо радне навике, нисмо навикли да будемо предузетници
уторак, 06 септембар 2016 20:26

Потребно нам је стотина година промене нашег менталитета да бисмо се приближили
нордијским земљама, рекао је премијер Александар Вучић, учествујући на Конференција
"Нордијски иновативни бизнис у Србији" у резиденцији амбасадора Финске у Србији.

  

  

Констатујући да "и ми Срби можемо да постигнемо резултат", он је додао:

  

"Успели смо да стабилизујемо јавне финансије што представља основни услов за
напредак. Данас је Србија земља која ну овом тренутку нема дефицит у јавном буџету,
четвороструко мањи од очекиваног".

  

„Изгубили смо радне навике, нисмо навикли да будемо предузетници“

  

Вучић је рекао да је захвалан на оценама "да напредујемо на европском путу", али "зна
да то није ни мало популарна тема у Србији".

  

"Изгубили смо радне навике, наши људи раде у иностранству још од гастарбајтерског
периода, али нису навикли да буду предузетници", констатовао је Вучић.
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Мораћемо, како је рекао, да радимо више, ако желимо да зарађујемо више, и додао да
"неће да се улагује народу причама о скраћивању радног времена и радних дана".

  

Он је рекао да је трговинска размена са нордијским земљама у сталном порасту, у
двоцифреном проценту.

  

"Очекујемо да се та трговинска размена, која је сразмерно мала, доласком нових
инвеститора...захвалан сам нордијским компанијама које улажу", рекао је Вучић.

  

"Србији иде добро, напредујемо на Дуинг бизнис листи"

  

"Србиjи иде добро, Србиjа ради добро, то нису добре жеље, то jе стварност, знамо да би
могло да буде jош боље, а при томе не сањам. Mислим да jе претерано лепо чути да ћемо
jедног дана да се приближмо нордиjским земљама, али за то jе потребно да прође jош
много генерациjа да им се бар приближимо", рекао jе Вучић на конференциjи.
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  Доказ томе да Србиjа напредуjе jе и чињеница да данас са нордиjским партнеримапричамо о генеричким лековима, а не о банкротству, истакао jе Вучић.  Oн jе рекао да му jе драго што и страни инвеститори и амбасадор финске виде да иСрби могу да постигну резултате, и у том смислу поменуо да jе консолидоване jавнефинансиjе, да Србиjа тренутно нема дефицит у буџету, да jе дефицит консолидованедржаве, како jе навео, четворострукко мањи од очекиваног, те да и даље напредуjемона светскоj "Дуинг бизнис листи".  Oн jе навео и да су нам, такође, и даље проблем локалне самоуправе.  "Oне делом лоше функционишу jер не постављаjу високе цилеве већ се баве дневномполитиком и тиме како ће да запосле некога свога", навео jе Вучић.  Уз захвалност амбасадору Финске на томе што примећуjе напредак Србиjе, Вучић jепоменуо да у Србиjи то баш ниjе пракса, те да се лоше оцене фискалног савета данима"не скидаjу с насловних страна", али да, с друге стране, када фискални савет каже jерезултат изузетан "постоjи безмало завера ћутања".  Наше jавне финансиjе су, међутим, стабилне, што како jе рекао и за инвеститоре изнордиjских земаља представља позитиван знак, jер неће да долазе у земље коjе имаjунесигуран пословни амбиjент.  Вучић jе рекао да су врата његовог кабинета и свих људи у Србиjи отворена заинвеститоре из свих земаља, посебно из нордиjских, jер њих карактерише одговорност,озбиљност и псовећеност у раду.    Вучић: "Зашто да будали као ја плаћате више јер неће да иде код доктора"  Министар здравства Златибор Лончар је на скупу "Нордијске иновације у бизнису" рекаода су основана саветовалишта и направљен систем како би се регистровали свидијабетичари у земљи, чиме би се држави уштедела средства за санирање последицаболести у поодмаклој фази.  

  Премијер Александар Вучић је упитао у чему је проблем ако неко неће да иде кодлекара, рекавши да и он не воли да иде тамо, а Лончар је одговорио да се због тога недијагностикује болест на време и да је то скупље за државу.  "Решите то", рекао је премијер, додајући: "Зашто да будали као ја плаћате више, затошто неће да иде код доктора". То је изазвало смех код учесника панела.  Лончар је рекао и да је формирана Комисија владе која ће се бавити израдом стратегиједо 2020. и иновативним лековима и додао да је циљ да се уводјењем нових лековасмање цене старих.    Aмбасадор Финске Вучићу: Ако овако успешно настави са реформама Србиjа ћепостати "досадна нордиjска земља"  Aмбасадор Финске Перти Иконен нашалио се данас обраћаjући се премиjеру СрбиjеAлександру Вучићу да ће, уколико настави са реформом друштва, Србиjа постати "jошjедна досадна нордиjска земља".  "Србиjа добро послуjе, уложила jе пуно напора у реформу друштва и резулатати се могувидети, ако ви господине премиjеру наставите овако, Србиjа ће постати jош jеднадосадна нордиjска земља", рекао jе отвараjући скуп "Нордиjски иновативни бизнис уСрбиjи" коме присуствуjе и српски премиjер.  Иконен jе истакао да jе Светски економски форум пре две недеље обjавио да сунордиjске земље наjбоље рангиране за живот.  "Светски економски форум jе пре две недеље обjавио студиjу прем акоjоj jе jеднаскандинавска земља наjбоље рангирана за живот, а друга jе међу прве четири, док сусве четири скандинавске државе међу осам првих у свету, што говори о нашоj снази иразвиjености", рекао jе Иконен.  Oн jе истакао да скандинавске државе инвестираjу у сталне промене, да перманентнораде на налажењу практивцних решења.  "Нордиjске земље су наjвећи победници глобализациjе, многе су лидеру на тржишту",рекао jе он и додао да компаниjе из те земље како би успеле мораjу да размишљаjуглобално.   (Н1)  
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