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 БЕОГРАД, (Њуз) – Председник Александар Вучић верује да ће стандард у Србији
наставити вртоглави раст и да ће за већ за коју годину грађани са просечном платом
моћи себи да купе докторат.

  

  – Србија убрзано напредује и за коју годину би могла да стигне најразвијеније европске
економије. За ово кратко време смо успели да подигнемо земљу из блата у којем га је
оставила бивша власт, избегнемо банкрот и спустимо незапосленост на рекордно низак
ниво – рекао је Вучић.   

– Животни стандард у Србији никад није био бољи, а прави раст нас тек очекује.
Грађани већ данас могу да размишљају о улагању у образовање јер ће за пар година
докторати бити доступни и онима са просечним примањима. Свесни смо да ће
образовање бити кључ успеха на тржишној утакмици и нећемо жалити средства да га
учинимо доступним свима – поручио је председник.

  

Да председникове речи нису само празна обећања, потврђују у Министарству финансија
аргументујући то економским анализама које предвиђају нови раст српске привреде и
животног стандарда.

  

– Сви параметри показују да ће просечна зарада само расти. Грађани ће напокон себи
моћи да приуште ствари које су, за време бивше власти, биле доступне само
привилегованој мањини – каже министар финансија др Синиша Мали. – Људи са
просечним примањима већ сада могу да купе факултетску диплому, али се ту нећемо
зауставити. Циљ нам је да, за пар година, достигнемо такав стандард да грађани, без
великог одрицања, могу себи да купе и докторат. То ће повољно утицати на
конкурентност на тржишту рада и решити проблем одласка младих и образованих
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кадрова из земље – јасан је др Мали.

  

(Њуз.нет)
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