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ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈА–УПОТРАЗИЗА
СМИСЛОМБУДУЋНОСТИ*

Сажетак
Ве о ма упо зо ра ва ју ћа ло ша еко ном ска си ту а ци ја у Ср би ји на-

мет ну ла је по тре бу да Вла да Ср би је из ра ди стра те шки до ку мент 
еко ном ског раз во ја Ср би је од 2011. до 2020. го ди не. Овај до ку мент 
на пра вљен је по узо ру на до ку мент ко ји је до не ла Европ ска уни ја 
под на зи вом НовиЛисабон. У до ку мен ту Европ ске уни је тач но су 
да те смер ни це од но сно стра те шки прав ци раз во ја Уни је у на ред-
ном де се то го ди шњем раз до бљу. 

У ово ме ра ду дат је кра так осврт на стра те ги ју Европа2020. 
и стра те ги ју Србија2020, а и на раз ло ге због ко јих не ће мо ћи да се 
оства ре за цр та не про јек ци је у зе мљи. Та ко ђе се ана ли зи ра ју раз-
ло зи због ко јих Ср би ја не ће мо ћи још ду ги низ го ди на да уђе у 
Европ ску уни ју.

Ула зак у Европ ску уни ју је сте др жав ни пројекaт, али су га 
од по чет ка у Ср би ји обе ле жи ли при вред ни ин те ре си и стра те ги-
је. По сма тра ју ћи из овог вре мен ског хо ри зон та чи ни се да су све 
до са да шње стра те ги је у Ср би ји би ле по гре шне. А ак ту ел ни мо дел 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту Мо де ли ра ње раз во ја и ин те гра ци је Ср би је у 
свет ске то ко ве у све тлу еко ном ских, дру штве них и по ли тич ких ги ба ња, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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при вред ног ра ста је нео др жив. На то ука зу ју ма кро е ко ном ски па-
ра ме три ко ји су ви ше не го за бри ња ва ју ћи.

По ред ин тер них фак то ра ко ји пред ста вља ју коч ни цу да љег 
при вред ног ра ста и раз вој у Ср би ји, број ни су и екс тер ни фак то-
ри. Нај до ми нант ни ји су не ре ше на пи та ња у на шем ре ги о ну, као и 
свет ска еко ном ска кри за ко ја је ути ца ла да до ђе до за мо ра про ши-
ре ња и јед не оп ште кри зе иден ти те та уну тар Уни је.

Ср би ја ко ја же ли у Европ ску уни ју мо ра да спро ве де нео п-
ход не ре фор ме и ис пу ни све оба ве зе и кри те ри ју ме, ко је су мо ра ле 
да ис пу не све зе мље чла ни це Уни је. Ср би ја мо ра и да усво ји европ-
ске стан дар де ко је Европ ска ко ми си ја од ње зах те ва, што зна чи да 
за и ста по ка же да је про е вроп ски ори јен ти са на.
Кључ не ре чи: стра те ги ја Евро па 2020, стра те ги ја Ср би ја 2020, (не)за-

по сле ност, људ ски ка пи тал, зна ње и тех но ло ги ја, си ро ма-
штво, со ци јал но укљу чи ва ње.

ДОКУМЕНТЕВРОПА2020

Ци ље ви АгендеЕвропа2020. ко ји је до не ла Европ ска ко ми-
си ја (ЕК)1)  је еко ном ски про грам ко ји се пр вен стве но од но си на 
по ве ћа ње ра ста и за по сле но сти гра ђа на Евро пе, а укљу чу је и раз-
вој ди ги тал не еко но ми је, про па ги ра ње упо тре бе бр зог Ин тер не та, 
или ства ра ње бо ље кли ме за по сло ва ње ма лих и сред њих пред у зе-
ћа.

Ова стра те ги ја на до ве зу је се на Лисабонскуагенду2), чи ји је 
основ ни циљ био да Евро па по ста не “нај ди на мич ни ја и нај кон ку-
рент ни ја еко но ми ја у све ту ко ја се за сни ва на зна њу”. Ци ље ви у 
овом до ку мен ту би ли су еко ном ске про ме не, а као нај бит ни ји су 
се ис ти ца ли еко но ми ја дру штва, зна ња и жи вот на сре ди на. Ти ци-
ље ви из Лисабонскеагенде ко је је Европ ска ко ми си ја про мо ви са ла 
углав ном ни су оства ре ни.

Но ва стра те ги јаЕвропа2020, чи ји тво рац је Европ ска ко ми-
си ја, фо ку си ра се на “стра те ги ју за па ме тан, одр жив и ин клу зив ни 
раст и за по шља ва ње”. Раст ко ме ЕУ тре ба да те жи (па ме тан, одр-
жив и ин клу зи ван) мо гућ но је оства ри ти са мо по ве ћа њем ни воа 
обра зо ва ња, уна пре ђе њем си сте ма обра зо ва ња, про мо ци јом до жи-
вот ног уче ња, ко ри шће њем ди ги тал не еко но ми је, штед њом ре сур-

1) Аген де Евро па 2020. до не та је на са ми ту одр жа ном 11.02.2011. го ди не, а па кет ме ра је 
зва нич но пред ста вљен 03.03.2011. го ди не.

2)  До ку мент се од но сио на стра те ги ју еко ном ског раз во ја  од 2000. до 2010. го ди не.
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са, мо дер ни за ци јом ин ду стри је и про мо ци јом енер гет ске ефи ка-
сно сти.

Стра те ги ја укљу чу је и ци ље ве ве за не за де мо гра фи ју, гло ба-
ли за ци ју, кли мат ске про ме не и дру ге про бле ме ко ји би мо гли иза-
зва ти но ве кри зе.

На кре и ра ње но ве стра те ги је Европа2020.нај ви ше је ути-
ца ла свет ска еко ном ска кри за, ко ја је у 2009. го ди ни бру то до ма-
ћи про из вод (БДП) сни зи ла за че ти ри про цен та, а ин ду стриј ску 
про из вод њу спу сти ла на ни во из 90-тих го ди на про шлог ве ка, а 
без по сла је оста ло око 23 ми ли о на љу ди од но сно де сет од сто ак-
тив ног ста нов ни штва.Но ва стра те ги ја тре ба ла би ви ше да по ве же 
на ци о нал не еко но ми је 27 чла ни ца ЕУ, ка ко би се убла жи ле раз ли-
ке у ра сту и не за по сле но сти и спре чи ле но ве фи нан сиј ске кри зе. 
Европ ска ко ми си ја на гла ша ва да на ци о нал ни ци ље ви тре ба ју би ти 
ускла ђе ни са европ ским за хва љу ју ћи ди ја ло гу са Ко ми си јом, при 
че му Европа2020. не ма свој бу џет, јер ни је циљ “уба ци ти но вац”, 
ка ко они ка жу, не го ис ко ри сти ти по сто је ће ре сур се.

Освр ни мо се украт ко на основ на на че ла до ку мен та Европа
2020.

Јед на од кључ них ини ци ја ти ва је сте по кре та ње “еко ном ске 
упра ве у Евро пи” што прет по ста вља сле де ће ци ље ве. Прво. Ве ћу 
по све ће ност про бле му не за по сле но сти, пр вен стве но со ци јал ним 
аспек ти ма. Друго. Ства ра ње рав но те же из ме ђу еко ном ске по ли ти-
ке др жа ва чла ни ца. Треће. По кре та ње про гра ма фи скал не ста бил-
но сти. Четврто. По што ва ње од ре да ба Пак та за ста бил ност и раст 
и спро во ђе ње ре фор ми у скла ду са истим.

Раз у ме се, ни је из о стао ни над зор спро во ђе ња ме ра у мно гим 
до ме ни ма. Па се та ко по ми њу сле де ћа на че ла: Прво. Ор га ни зо ва ти 
број не са ми те Уни је по све ће не те ми “еко ном ске упра ве”. Друго. 
Нај ве ћи мо гу ћи сте пен по све ће но сти свих др жа ва ЕУ. Треће. На-
гра ђи ва ти вла де оних др жа ва ко је ис пу не све сво је оба ве зе.

Пред ви ђа ју се и ци ље ви ве за ни за над зор др жа ва, а они су: 
Прво. Кон тро ла спро во ђе ња про гра ма фи скал не ста би ли за ци је у 
чла ни ца ма ЕУ. Друго. Да ва ње пред ло га о на ци о нал ним про гра ми-
ма др жа ва ма чла ни ца ма Уни је. Треће. Сла ње јав них упо зо ре ња др-
жа ва ма ко је не из вр ше сво је оба ве зе.

Ци ље ви ко је је Европ ска ко ми си ја де фи ни са ла као “хит не 
ме ре”и ко је је по треб но из вр ши ти у нај кра ћем мо гу ћем ро ку су 
сле де ћи. Прво. По ди ћи сто пу за по сле но сти ста нов ни штва  из ме ђу 
20 и 64 го ди не ста ро сти с по сто је ћих 69 од сто на 75 од сто. Друго. 
Сма њи ти еми си ју штет них га со ва ко ји иза зи ва ју ефе кат ста кле не 
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ба ште за нај ма ње 20 од сто у од но су на ни во из 1990. го ди не. Тре-
ће. По ди ћи енер гет ску ефи ка сност за 20 од сто. Четврто. По ве ћа ти 
удео по тро шње енер ги је на ста ле из об но вљи вих из во ра на 20 од-
сто. Пето. Сма њи ти сто пу Евро пља на ко ји ра но на пу шта ју шко-
лу са по сто је ћих 15 од сто на 10 од сто. Шесто. Ра ди ти на то ме да 
нај ма ње 40 од сто мла дих до би је ди пло му сред ње шко ле. Седмо. 
По ве ћа ти број ви со ко о бра зо ва них Евро пља на. Осмо. По ве ћа ти ин-
ве сти ци је у ви си ни од три од сто бру то до ма ћег про из во да (БДП) 
у ис тра жи ва ње и раз вој. Девето. Сма њи ти број Евро пља на ко ји 
жи ве ис под гра ни це си ро ма штва за 25 од сто, што би ути ца ло на 
по бољ ша ње жи вот них усло ва за 20 ми ли о на љу ди.

ДОКУМЕНТСРБИЈА2020

По узо ру на стра те ги ју Европа2020 на пра вљен је до ку мент 
СтратегијаразвојаСрбиједо2020.године, око ко га се оку пи ла и 
ко ји је про мо ви са ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та3). 

До ку мент4) ко ји је из ра ди ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та 
Ср би је ве зан за кон цепт раз во ја тре бао би да по слу жи ка ко се на во-
ди као “основ за све оста ле стра те ги је у Ре пу бли ци Ср би ји, по узо-
ру на ЕУ”. По ми шље њу екс пе ра та на вла сти, по ну ђе ни кон цепт 
раз во ја тре ба да пру жи “основ не еле мен те за бу ду ћу фи нан сиј ску 
по др шку ЕУ Ср би ји”. 

У Стра те шком до ку мен ту Србија2020. ауто ри мо де ла на гла-
ша ва ју да при вре да Ср би је има сво је спе ци фич но сти, а и по ли тич ке 
и дру штве не при ли ке у Ср би ји су спе ци фич ни је у од но су на зе мље 
у Евро пи, па су ци ље ви и пла но ви за њи хо во оства ри ва ње при ла-
го ђе ни овим про сто ри ма, а све у же љи да се из вр ши ускла ђи ва ње 
раз во ја Ср би је са раз во јем ЕУ. Као нај ва жни је обла сти из два ја ју 
се: про стор но пла ни ра ње, де мо граф ски раз вој, ин фра струк ту ра, 
еко ло ги ја, еко ном ски раст, еко но ми ја зна ња, енер ге ти ка, со ци јал-
на по ли ти ка, од бра на, ме ђу на род ни од но си, европ ске ин те гра ци је.

У до ку мен ту се на во ди ко ји су пред у сло ви и ци ље ви раз во ја 
Ср би је до 2020. го ди не. Као пред у сло ви раз во ја на во де се ре фор-
ме: устав но прав не, пра во су ђа, јав не упра ве и си сте ма без бед но сти, 
као и из град ња ин фра струк ту ре и де фи ни са ње про стор ног раз во ја 

3) Утр ку ју ћи се у пра вље њу мо де ла при вред ног ра ста до 2020. го ди не, углав ном исти еко-
но ми сти су на пра ви ли три мо де ла (про јек ци је). За др жа ће мо се на јед но ме ко ји је про-
мо ви са ла вла да ју ћа струк ту ра екс пе ра та ДС-а.

4) Стра те шки до ку мент Србија 2020 (до ку мент има 20 стра ни ца), до ступ но 21.12.2010. 
го ди не.
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Ср би је. А као ци ље ви раз во ја на во де се: Прво. Повећањебројаза-
послених (65 од сто по пу ла ци је од 20-64 го ди на за по сле но). Друго. 
Унапређенљудскикапитал (Ма ње од 15 од сто осо ба ра но пре ки да-
ју шко ло ва ње; Ма ње од 25 од сто 15-го ди шња ка не до вољ но функ-
ци о нал но пи сме них; 30 од сто ста нов ни штва од 30-34 го ди не са 
ви шим обра зо ва њем). Тре ће. Инвестирањеузнањеитехнологију 
(2 од сто БДП го ди шње – по ло ви на из при ват ног сек то ра – за ис тра-
жи ва ње и раз вој; 6 од сто БДП го ди шње за раз вој обра зо ва ња). Че-
тврто. Растзаснованнаизвозуи рационалнојупотребиенергије 
(60 од сто ра ста БДП из сек то ра ко ји про из во де раз ме њи ва до бра 
и услу ге; 30 од сто уче шћа укуп них ин ве сти ци ја у БДП; 40 од сто 
ве ћа енер гет ска ефи ка сност уз 20 од сто енер ги је из об но вљи вих 
из во ра). Пето. Социјалноукључивањеисмањењесиромаштва (20 
од сто ма ње љу ди у ри зи ку од си ро ма штва или око 250.000).

У Стра те шком до ку мен ту Србија2020. на ве де но је да кон-
цепт раз во ја Ср би је у на ред них де сет го ди на тре ба да об у хва ти све 
дру штве не и еко ном ске аспек те, де фи ни ше ја сну со ци јал ну по ли-
ти ку зе мље у на ред ној де це ни ји и омо гу ћи да Ср би ја по ста не фак-
тор ста бил но сти и без бед но сти у ре ги о ну. 

За оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва по треб но је про ме ни ти 
по ли тич ки, прав ни и при вред ни ам би јент, а кон цепт раз во ја тре ба 
да бу де у скла ду са стра те ги јом Европа2020.

Кре а то ри по ме ну тог до ку мен та тач но ди јаг но сти ци ра ју нај-
ве ће про бле ме у Ср би ји па ка жу да је то: еко ном ска кри за, ни зак 
ни во обра зо ва ња и ин ве сти ци ја у људ ски ка пи тал, ис тра жи ва ње 
и тех но ло шки раз вој, све ве ће за о ста ја ње у по гле ду ква ли те та ин-
фра струк ту ре, де по пу ла ци ја и де мо граф ско ста ње.

На ве де не  ре фор ме по де ље не су у две гру пе: ин сти ту ци о нал-
не и оне ко је се од но се на из град њу ин фра струк ту ре и де фи ни са ње 
про стор ног раз во ја Ср би је. Ин сти ту ци о нал не ре фор ме под ра зу ме-
ва ју, из ме ђу оста лог, уки да ње им пе ра тив ног по слов нич ког ман да та 
и блан ко остав ки, од но сно про ме ну из бор ног си сте ма, за тим ја ча-
ње ефи ка сно сти и од го вор но сти из вр шне вла сти, из град њу мо дер-
ног и ефи ка сног пра во су ђа и за ко но дав ног си сте ма.

Про цес де цен тра ли за ци је тре ба ло би, по овом кон цеп ту, “да 
се за сни ва на тра ди ци о нал ним еко ном ским и ге о граф ским це ли-
на ма и спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма по је ди них под руч ја Ср би-
је” и да до при не се рав но мер ни јем ре ги о нал ном раз во ју. На спи ску 
обла сти ко је тре ба ре фор ми са ти је и си стем без бед но сти, у окви ру 
бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је.
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НЕРЕАЛНАПРЕДВИЂАЊА
МЕЂУНАРОДНОГМОНЕТАРНОГФОНДА

Чи ње ни ца је да Ср би ја не мо же без Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да (ММФ). Ср би ја не мо же без нов ца ове фи нан сиј ске ин-
сти ту ци је, али ни без еко ном ских са ве та њи хо вих екс пе ра та – јер 
до ма ћи не ма ју сна гу да се бо ре са свим на до ла зе ћим про бле ми ма. 
За то је при су ство ове ме ђу на род не ин сти ту ци је као са ве то дав ног 
и “над зор ног ор га на” ви ше не го по треб но. Ти ме се ша ље сиг нал 
све ту, тач ни је ин ве сти то ри ма, да је овај про стор под кон тро лом ове 
моћ не ме ђу на род не ин сти ту ци је. Па ипак, по не кад и ММФ из не-
на ди ка да су прог но зе ње го вих екс пе ра та у пи та њу. То се до го ди ло 
у по лу го ди шњем из ве шта ју ММФ-а о свет ским еко ном ским кре та-
њи ма. Прог но зе ММФ-а за на ред них пет го ди на за Ср би ју су вр ло 
оп ти ми стич ке. Ви де ти Табелу1. 

Табела1.ПредвиђањаММФ-азаСрбијудо2016.године

Пред ви-
ђа ња 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Раст БДП 1,8% 3,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0%
Ин фла-
ци ја 10,3% 6,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Не то др-
жав ни дуг 1193,3 1246,5 1352,1 1415,5 1451,2 1472,5 1483,8
Ин ве сти-
ци је у 
% БДП 21,9% 21,7% 21,6% 21,8% 22,6% 23,1% 23,2%
Раст 
из во за 19,15% 16,6% 10,2% 16,0% 15,9% 15,4% 15,4%

Раст уво за 4,1% 7,0% 8,5% 9,6% 10,7% 10,2% 9,4%
Сто па 
не за по-
сле но сти 19,4% 19,6% 19,8% 19,3% 18,7% 17,8% 17,1%

Извор:MMF,WorldEconomicOutlok,доступно23.април2011.године.
Оче ку је се ста би лан раст БДП-а од око пет од сто на го ди-

шњем ни воу, јед но ци фре на ин фла ци ја и ста лан раст из во за у про-
се ку од 15,0 од сто го ди шње ко ји би тре ба ло да ре ши пи та ње спољ-
но тр го вин ског де фи ци та. Је ди на ствар ко ја по ми шље њу ММФ-а 
не ће би ти ре ше на је ви со ка сто па не за по сле но сти, ко ја се ни до 
2016. го ди не не ће спу сти ти ис под 17,0 од сто.
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Ме ђу тим, про јек ци је ММФ-а су са свим не ре ал не. Ср би ја 
ни је иза шла из кри зе, а на по мо лу су и но ве5) –  не са мо у зе мљи 
не го и у чи та вом све ту. Та ко ђе, фи нан си ра ње де фи ци та др жа ве ће 
се ис по љи ти као про блем, а раст це на енер ге на та мо гао би у еко-
но ми ја ма ве ли ких зе ма ља да про ду би ре це си ју, а то би ути ца ло на 
сма ње ње из во за у Ср би ји.

До ста је ди ску та бил но пред ви ђа ње ММФ-а да ће у на ред-
ном пе то го ди шњем раз до бљу Ср би ја оства ри ти нај ве ћи еко ном ски 
раст у од но су на оста ле зе мље из бив ше Ју го сла ви је. По њи хо вим 
про це на ма ку му ла тив ни раст БДП-а од 2012. до 2016. го ди не тре-
бао би да из но си 28,8 од сто.

Ра чу ни це го во ре – да би оства ри ла раст БДП-а од око 30 од-
сто у пет го ди на Ср би ја мо ра да удво стру чи из воз. Ра ди то га те-
шко ће из во зно ори јен ти са них пред у зе ћа тре ба озбиљ но схва ти ти 
и да ти им при о ри тет у ре ша ва њу њи хо вих про бле ма у овој и го ди-
на ма ко је до ла зе.

ИНТЕРНИФАКТОРИ–КОЧНИЦE
ПРИВРЕДНОГРАСТАИРАЗВОЈАСРБИЈЕ

До са да шњи мо дел при вред ног раз во ја Ср би је је био по гре-
шан. По та квом мо де лу зе мља је још мно го ра ни је, пре из би ја ња 
свет ске фи нан сиј ске кри зе, ушла у еко ном ску и фи нан сиј ску кри зу. 
Сву сла бост мо де ла до дат но је раз от кри ла свет ска еко ном ска кри за 
и по твр ди ла ње го ву нео др жи вост. Мо дел при вред ног раз во ја Ср-
би је је функ ци о ни сао за хва љу ју ћи ве ли ком при ли ву стра ног ка пи-
та ла. На при мер, у раз до бљу од 2001- 2008. го ди не до ток стра ног 
ка пи та ла је би ло 128 ми ли јар ди до ла ра, од че га су око 30 ми ли јар-
ди би ле до зна ке, 26 ми ли јар ди не то за ду же ње зе мље, 16 ми ли јар ди 
су би ле стра не ди рект не ин ве сти ци је (СДИ), че ти ри ми ли јар де су 
до на ци је, око три ми ли јар де при хо ди од при ва ти за ци је и 49 ми ли-
јар ди до ла ра био је из воз. Овај при лив стра ног ка пи та ла омо гу ћио 
је да бу де ре ла тив но ви сок раст БДП, раст ре ал них пла та и пен зи ја, 
од но сно жи вот ног стан дар да, ства ра ју ћи илу зи ју о до бром жи во ту 
у зе мљи.

Ка да се ис по љи ла кри за у све ту при лив стра ног ка пи та ла у 
Ср би ју је пре сах нуо. Сла бо сти мо де ла су ре зул ти ра ле скром ним 
ра стом бру то до ма ћег про из во да, ра стом ин фла ци је, сма ње њем из-
во за, ра стом не за по сле но сти и си ро ма штва, па дом жи вот ног стан-
дар да. По гле дај мо не ке нај ва жни је ма кро е ко ном ске па ра ме тре.

5) Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српскаполитич-
камисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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Ста ти стич ки по да ци ко ји су ко ри шће ни у ово ме ра ду су 
зва нич ни по да ци др жав не ста ти сти ке6). Не тач ност “ста рих” зва-
нич них ста ти стич ких по да та ка за БДП ба ца сен ку на све бу ду ће 
про јек ци је еко ном ских па ра ме та ра од но сно еко ном ских кре та ња 
у Ср би ји, бу ду ћи да по да ци за про шле го ди не, на ба зи ко јих су се 
пра ви ла пред ви ђа ња, ни су по у зда ни. 

Ко ри сте ћи не тач не по дат ке др жав не ста ти сти ке,  зва нич ни ци 
др жа ве Ср би је су се до ста пу та огла ша ва ли у јав но сти обра зла жу-
ћи ка ко је Ср би ја у 2009. и 2010. го ди ни про шла нај бо ље од свих 
зе ма ља у ре ги о ну уз нај ма њи пад еко ном ске ак тив но сти. Јав ност 
је би ла об ма њи ва на да је Ср би ја иза шла из кри зе. Ствар ност је са-
свим дру га чи ја. Ве ро ват но се же ле ло при ка за ти Евро пи и све ту да 
је ста ње у Ср би ји да ле ко бо ље од ре ал ног. Ви де ти Табелу2. у ко јој 
су при ка за не сто пе ра ста са “ста рим зва нич ним по да ци ма” и “но-
вим зва нич ним по да ци ма”.
Табела2.ПрерачунатестоперастаБДП-стареинове(у%)

Го ди на Сто па ра ста - ста ра Сто па ра ста - но ва
2001. 5,6 5,3
2002. 3,9 4,3
2003. 2,4 2,5
2004. 8,3 9,3
2005. 5,6 5,4
2006. 5,2 3,6
2007. 6,9 5,4
2008. 5,5 3,8
2009. -3,1 -3,5
Про сеч на сто па 
2001-2009. 4,43 % 3,96 %

Ку му ла тив ни раст 
2001-2009. 47,72 % 41,85 %

Извор:Републичкизаводзастатистику,доступно19.мај2011.године.

6) Вест ко ја је од јек ну ла у јав но сти би ла је да по да ци др жав не ста ти сти ке за нај ва жни ји 
ма кро е ко ном ски па ра ме тар БДП – ни су тач ни за 2009. и 2010. го ди ну. И то ни је са оп-
штио РЗС већ гру па екс пе ра та (ме ђу њи ма и др жав ни слу жбе ни ци за да ту област) ко ја је 
исто вре ме но ан га жо ва на при Вла ди Ср би је, за да ва ње са ве то дав них услу га и пра вље ње 
про јек ци ја за на ред но раз до бље. Не што ка сни је, ти екс пер ти ко ји су об ја ви ли сен за ци-
о нал ну вест, и екс пер ти  Вла де Ср би је и НБС са гла си ли су се да су ипак тач ни по да ци 
РЗС, те да је БДП са мо -3,5 од сто (под се ћа мо, на сај ту је исто вре ме но ста јао по да так  
-3,1 од сто), а не -6,2 од сто (ка ко су екс пер ти сен за ци о нал но об ја ви ли).
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Бру то до ма ћи про из вод7) у 2010. го ди ни по ве ћан је 1,8 од-
сто8) и ре зул тат је из во за. На и ме, сто па ра ста из во за  (у млн. еура) у 
2010. го ди ни из но си ла је 18,8 од сто9) у од но су на прет ход ну го ди-
ну. Про јек то ва на сто па ра ста БДП-а од три од сто у 2011. го ди ни је 
не ре ал на, због са да пла ни ра ног сла би јег из во за и због спо рог раз-
во ја зе мље. Ме ђу тим, не ре ал на је и због чи ње ни це да је вред ност 
но ми нал ног бру то до ма ћег про из во да у 2009. го ди ни ма ња од оне 
ко ја је укал ку ли са на у др жав ни бу џет за 2010. и про јек ци ју бу џе та 
за 2011. го ди ну. Ср би ја је има ла ве ћи пад еко ном ске ак тив но сти, 
као и дру ге зе мље10)  у ре ги о ну.

Кон ку рент ност при вре де Ср би је је сла ба. Про дук тив ност је 
као 1980-те го ди не. Ин ду стри ја ско ро не рад. Ја ко је скром но до са-
да шње уче шће ин ду стри је од 17,6 од сто у БДП-у. Па ра док сал но је 
да је ин ду стри ја за не ма ре на ду ги низ го ди на и тек са да ка да зе мља 
још ни је иза шла из кри зе по че ло се го во ри ти о ре ин ду стри ја ли-
за ци ји као ре ше њу за из вла че ње на ци о нал не при вре де из ха о са. 
Пред у зе ћа су у ко лап су. Обес хра бру ју ћи су по да ци де је око 80.000 
фир ми у раз ли чи тим об ли ци ма бло ка де, а има око 66.000 пред-
у зе ћа чи ји су ра чу ни у бло ка ди, што зна чи да ни су фи нан сиј ски 
спо соб на за по сло ва ње. Те фир ме су по тен ци јал ни кан ди да ти за 
сте чај. Тре нут но је око 22.000 пред у зе ћа спрем но за ли кви да ци ју. 
Од по чет ка 2011. до кра ја апри ла исте го ди не је око 5.500 фир ми 
оти шло у сте чај. Про це на др жав них ин сти ту ци ја11) је да је у њи ма 
би ло за по сле но око 105.000 рад ни ка.

По след њих го ди на се бе ле жи ја ко ма ли при лив ин ве сти ци ја 
у Ср би ју. Бу ду ћи да је био ма ли до ток ин ве сти ци ја узи ма ли су се 
кре ди ти. Нај ве ћа кре дит на екс пан зи ја је за бе ле же на од 2004. до 
2007. го ди не, ка да је бру то до ма ћи про из вод ра стао по ви со ким 
сто па ма (у про се ку 5,9 од сто). Од 2008. го ди не ка да је кре дит ни 
раст био ма њи бе ле жи се и ма њи при вред ни раст. Ка рак те ри стич-
но је да раз вој бе ле же са мо они сек то ри ко ји су у ди рект ној ве зи са 
бан кар ским сек то ром.

7)  Из вор: РЗС,  По да так за БДП од -3,5 од сто био једо сту пан 28.04.2010. го ди не.  

8)  Из вор: НБС,до ступ но 23.04.2011. го ди не.

9)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, до ступ но 28.04.2011. го ди не.

10)  Ру му ни ја (ми нус 7,1); Цр на Го ра (ми нус 7,0);  Ма ђар ска (ми нус 6,3); Хр ват ска (ми нус 
5,8); Бу гар ска (ми нус 5,0); Бо сна и Хер це го ви на (ми нус 3,4); Ма ке до ни ја (ми нус 0,7); а 
Ал ба ни ја је у 2009. го ди ни има ла раст од 2,8 од сто. (Из вор: Др жав не ста ти сти ке на ве де-
них зе ма ља, до ступ но 09. 05. 2011. го ди не).

11) Из вор: Фонд со ли дар но сти, до ступ но 30. 04. 2011. го ди не.
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 У зе мљу да нас до ла зиса мо шпе ку ла тив ни ка пи тал. Ин ве-
сти ци је оне здра ве сла бо до ла зе у Ср би ју. У 2010. го ди ни у зе мљу 
је ушло стра них ди рект них ин ве сти ци ја са мо 1,1 млрд еура (или 
1,5 млрд до ла ра)12). Уче шће ин ве сти ци ја у БДП-у у 2010. го ди ни је 
из но си ло 21,9 од сто13). Оче ки ва ња да ће у 2011. го ди ни то уче шће 
из но си ти 21,7 од сто, а у пе то го ди шњем раз до бљу од 2012. до 2016. 
го ди не у про се ку око 22,5 од сто14) су ге ри ше да не тре ба га ји ти илу-
зи је о зна чај ни јим ин ве сти ци ја ма. Дру гим ре чи ма, за Ср би ју са 
сла бом еко но ми јом нај ва жни је је да при ву че ин ве сти то ре – што је 
за њу, раз у ме се, ве о ма те шко. За то је по тре бан уре ђен при вред ни 
ам би јент. Све док је ин фра струк ту ра у зе мљи сла ба и док ин ве сти-
то ри не ма ју по ве ре ња да ула жу због ви со ког сте пе на ри зи ка  - Ср-
би ја не ће мо ћи да иде на пред. 

СРБИЈАУЛАЗИУКРИТИЧНОРАЗДОБЉЕ

Еко ном ски па ра ме три ко ји тре ба ју по себ нода за бри ња ва ју 
су ин фла ци ја, бу џет ски де фи цит и ду го ви. На род на бан ка Ср би је15) 
ће те шко за др жа ти ин фла ци ју на ци ља ном ни воу од 4,5 плус-ми-
нус 1,5 од сто у 2011. го ди ни. Пред ви ђа ња ММФ-а су би ла да ће у 
Ср би ји ин фла ци ја у 2011. го ди ни би ти 6,0 од сто, а до кра ја 2016. 
го ди не сва ке го ди не ин фла ци ја би ра сла по сто пи од 4,0 од сто. Но, 
ова про јек ци ја ММФ-а је са свим не ре ал на.

Ср би ја је у це лом ре ги о ну би ла ре кор дер по сто пи ин фла ци је 
у 2010. го ди ни (10,3 од сто). Ин фла ци ја је на ста ви ла и да ље да ра-
сте, и већ у апри лу 2011. го ди не до сег ну ла је 14,7 од сто16), а у ма ју 
исте го ди не би ла је 13,4 од сто17). 

12)  Из вор: НБС, 28. 04. 2010. го ди не.

13) Из вор: MMF, WorldEconomicOutlok, до ступ но 23.04.2011. го ди не.
14) Про ра чун ауто ра на осно ву по да та ка ММФ. (Из вор: MMF, WorldEconomicOutlok, до-

ступ но 23. 04. 2011. го ди не). Но, са но вим из ме ње ним по да ци ма ста ти стич не ба зе за 
БДП за 2009. го ди ну и оста ле го ди не уна зад, све до са да шње про јек ци је су не по у зда не. 

15) Све стан чи ње ни це да не ће мо ћи за др жа ти ин фла ци ју у пла ни ра ним окви ри ма, гу вер нер 
НБС је упу тио отво ре но пи смо (12.04.2011. го ди не) пред сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, у ко ме на во ди раз ло ге од сту па ња ин фла ци је од ци ља ног ни воа. Цен трал на бан ка 
је од ав гу ста 2010. го ди не при бе гла ре стрик тив ним ме ра ма, сук це сив ним по ве ћа њи ма 
ре фе рент не сто пе, са 8,0 од сто на 12,5 од сто и из ме на ма  од лу ке о оба ве зној ре зер ви. 
Из вр шни од бор НБС је (09. 06. 2011. го ди не) на кон раз ма тра ња ак ту ел них еко ном ских 
кре та ња сма њио ре фе рент ну ка мат ну сто пу на ни во од 12 од сто. 

16)  Из вор: НБС, до ступ но 28. 05. 2011. го ди не.

17) Из вор: НБС, до ступ но 14. 06. 2011. го ди не.
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Осим то га, про блем за Вла ду Ср би је би ће да у 2011. го ди ни 
за др жи бу џет ски де фи цит18) на ни воу пла на 4,1 од сто БДП-а, а да 
не до ђе до ре ба лан са бу џе та. Про јек ци ја де фи ци та у фи скал ним 
пра ви ли ма је не ре ал на, бу ду ћи да се кре ну ло од про це ње ног па да 
БДП-а од 3,1 од сто у 2009. го ди ни. 

Про јек ци ја о раз во ју зе мље до 2020. го ди не је нео др жи ва. 
Већ је из ве сно да ће се тра жи ти ра зни на чи ни да се по кри ју ру пе 
у бу џе ту. Ве ро ват но по ку ша ји ма да се про да ју нај про фи та бил ни ја 
пред у зе ћа или но вим за ду жи ва њем.

Ду го роч но тре ба из бе га ва ти да се зе мља за ду жу је19) и ти ме 
чи ни гре шке. За ду жи ва ње ни је при хва тљи во, али је по ли ти ча ри ма 
нај јед но став ни је20). То чи не на ра чун бу ду ћих ге не ра ци ја. Др жа ве 
ко је се за ду жу ју на ла зе се у ру ка ма бан ка ра и ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја.

Ср би ја је по ста ла ви со ко за ду же на21) зе мља и већ је ушла у 
ду жнич ку кри зу. Уче шће укуп ног спољ ног ду га Ср би је у БДП-у 
ра сте. Кра јем 2010. го ди не оно је из но си ло 82,5 од сто22). Спољ-
ни дуг јав ног сек то ра и при ват ног сек то ра про цен ту ал но ра сту у 
БДП-у. Ка рак те ри стич но је да се по да так о јав ном ду гу Ср би је од-
но сно ње го во уче шће у БДП-у (41,5 од сто23)) раз ли ку ју од по да тка 
ко ји је об ја вио ММФ (44,0 од сто24)). Због то га је ММФ био при-
ну ђен да упу ти упо зо ра ва ју ћу по ру ку да јав ни дуг Ср би је ско ро 
до се же ни во од 45 од сто БДП-а, а то је мак си мал на гра ни ца де фи-
ни са на фи скал ним пра ви ли ма. Раз у ме се, ако се фи скал на пра ви ла 
не ис по шту ју Ср би ја не ће мо ћи да ис пла ћу је свој спољ ни дуг, ко ји 
је до сег нуо око 23 ми ли јар де еура25).  

 Ср би ја ула зи у кри тич но раз до бље Пр ви за да так Вла де Ср-
би је мо ра би ти сма ње ње бу џет ског де фи ци та у на ред ном пе то го-
ди шњем раз до бљу. Фи скал на кон со ли да ци ја и до не се ни за ко ни о 

18) Бу џе том за 2011. го ди ну пла ни ра ни су при хо ди др жав не ка се од 724,4 ми ли јар де ди на ра 
и  рас хо ди од 844,9 ми ли јар ди, та ко да би де фи цит био 120,5 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 10.02.2011. го ди не).

19) Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српскаполитич-
камисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

20) Нај ве ро ват ни је ће до за ду жи ва ња до ћи због из бо ра ко ји пред сто је. 

21) Ви со ко за ду же на зе мља је она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто бру то до ма ћег про из во-
да.

22)  Из вор: НБС, до ступ но 28. 04. 2011. го ди не.

23)  Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19. 01. 2011. го ди не.

24)  Из вор: ММФ, до ступ но 16. 02. 2011. го ди не.

25) Из вор: НБС, до ступ но 30. 04. 2010. го ди не.
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фи скал ној од го вор но сти у Ср би ји би ће од ред ни це еко ном ске по ли-
ти ке у сред њем ро ку те ће спо соб ност во ђе ња од го вор не фи скал не 
по ли ти ке би ти би тан фак тор ми ни ми зо ва ња ма кро е ко ном ских ри-
зи ка.

Фи скал на пра ви ла на ла жу да са про шло го ди шњег де фи ци-
та од ско ро пет од сто БДП зе мља мо ра да до ђе на је дан од сто у 
2015. го ди ни као и да оси гу ра да јав ни дуг бу де ис под 45 од сто 
БДП-а. Бу ду ћи да је ово пред из бор на го ди на бу џет ски де фи цит од 
4,1 од сто (ко ји је у скла ду са фи скал ним пра ви ли ма и до го во ром са 
ММФ-ом) не би смео да бу де про би јен. Већ у 2012. го ди ни он би 
мо рао да пад не ис под 3,5 од сто БДП-а. Раз у ме се, је дан од нај ва-
жни јих усло ва за до се за ње ци ље ва је сте да пла те и пен зи је у сле-
де ће две го ди не ра сту упо ла спо ри је од БДП-а. За све је нај ва жни ји 
кре ди би ли тет. Ако он по сто ји он да је сма њен ри зик зе мље, а то 
под ра зу ме ва јеф ти ни ји и ве ћи при лив ка пи та ла. Али, Ср би ја не ма 
кре ди би ли тет.

У Ср би ји су стра не ин ве сти ци је из гу би ле кре ди би ли тет јер 
су усме ре не у пред у зе ћа ко ја су би ла нај про фи та бил ни ја. То су би-
ли сек то ри мо но пол ски за шти ће ни од ме ђу на род не кон ку рен ци је. 
До са да шње стра не ин ве сти ци је ни су оправ да ле раз лог до ла ска у 
зе мљу. Све при че о еко ном ској кри зи, ко ја је до шла из ва на, не ма ју 
упо ри ште у при ча ма еко ном ских екс пе ра та на вла сти. Фо кус свих 
кри за ко је се до га ђа ју у Ср би ји ре зул тат су на чи на во ђе ња зе мље и 
функ ци о ни са ња др жа ве.

Тек ка да по ли ти ка пре ста не да се ме ша у еко но ми ју, та да ће 
мо ћи да се го во ри о ин ве сти ци о ној кли ми и ин ве сти ци ја ма. Са да 
не по сто ји на ци о нал ни кон сен зус за ства ра ње ве ће кон ку рент но-
сти зе мље. За спро во ђе ње по ди за ња кон ку рент но сти по треб на је 
ја ка во ља по ли тич ке ели те на вла сти да се об ра чу на са мо но по-
ли сти ма у Ср би ји. Еко но ми ја Ср би је је мо но по ли зи ра на. Дру гим 
ре чи ма, кон ку рен ци ја ме ђу пред у зе ћи ма је вр ло ма ла или по сто је 
пре ћут ни кар тел ски до го во ри. Као ре зул тат то га су из у зет но ви-
со ке це не чак не при ме ре не за ни во пла та ко је су у зе мљи. Та ко ђе, 
на це не ути чу и мар же ко је су ме ђу нај ве ћим у ре ги ји. То ства ра 
бунт код за по сле них, па син ди ка ти тра же још ве ће пла те. Ре ак ци ја 
за по сле них и син ди ка та је нор мал на, јер има за циљ да се по ша ље 
по ру ка да за по сле ност мо ра по ста ти при о ри тет од но сно да се на-
по кон поч ну тра жи ти ре ше ња, пре све га у ре фор ма ма. А да би се 
до шло до ре ше ња за за по сле ност по треб но је по ди ћи кон ку рент-
ност. Кон ку рент ност и за по сле ност су у ко ре ла ци ји.

Ме ђу тим, по ли ти ка из иде о ло шких раз ло га не же ли ући у 
об ра чун са син ди ка ти ма јер су сви со ци јал но осе тљи ви. Исто та ко, 
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не же ли ући у об ра чун с мо но по ли сти ма, јер су њи хо ви ин те ре си 
ме ђу соб но ве за ни, или у об ра чун с бан ка ма, па се си ту а ци ја по-
гор ша ва. Тре ба ло би кре ну ти, пр во, у ре гу ли са ње тр жи шта до ба-
ра, од но сно ре гу ли са ти по на ша ње мо но по ли ста, а та да се до би ја ју 
ар гу мен ти за ре гу ли са ње син ди ка та и тр жи шта ра да. Зна чи, тре ба 
кре ну ти на ја ке, а кад се у том сек то ру по стиг ну од ре ђе ни ре зул та-
ти, он да ни син ди ка ти не пру жа ју от пор про ме на ма јер осе те пад 
мо но по ла кроз пад це на и раст ку пов не мо ћи.  На жа лост, по ли ти ка 
у Ср би ји за ова ко не што не ма во ље ни сна ге.

СТВАРНОСТЕКОНОМСКОГЖИВЉЕЊА

Про цес про ме на у Ср би ји ду го тра је и иде у су прот ном прав-
цу од оче ки ва ног. То нај бо ље осе ћа на род. Љу ди ко ји не ра де, си-
ро ма шни ко јих је у на род ним ку хи ња ма све ви ше, пен зи о не ри. Со-
ци јал на сли ка Ср би је пру жа алар мант не по дат ке. 

Со ци јал ни про фил26) Ср би је је сле де ћи: број ста нов ни ка 
7.320.807, број за по сле них 1.795.775,  сто па за по сле но сти  36,24 
од сто,  про сеч на ста рост  41,24 го ди не,  при род ни при ра штај - 4,6 
од сто, сто па смрт но сти 14,2 од сто, про сеч на бру то за ра да 47.382 
ди на ра (или про сеч на не то за ра да 34.009 ди на ра, у ја ну а ру 2011. 
го ди не).

Од кра ја 2008. го ди не, ка да је кри за у зе мљи по при ми ла 
ве ли ке ди мен зи је, до кра ја 2010, што зна чи за са мо две го ди не у 
Ср би ји је без по сла оста ло пре ко 400.000 љу ди27), од то га је око 
200.000 љу ди за и ста оста ло без по сла, а дру гих око 200.000 од но си 
се на оне ко ји су пре ста ли да ра де у си вој еко но ми ји.

Тран зи ци ја, не у спе шне при ва ти за ци је и еко ном ска кри за до-
ве ле су до то га да да нас у Ср би ји жи ви ви ше од 1,3 ми ли о на љу ди 
ко ји је два пре жи вља ва ју. По да ци28) су за стра шу ју ћи да: ви ше од 
700.000 љу ди у Ср би ји жи ви ис под гра ни це си ро ма штва, 728.653 
је не за по сле них, 373.902 пен зи о не ра при ма пен зи ју ис под из но са 
од 11.000 ди на ра, а око 353.000 ста нов ни ка жи ви са ма ње од 8.000 

26) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је (РЗС), до ступ но 23.04.2011. го ди не.

27) Из вор: Al bert Ja ger, шеф ми си је ММФ (из нео по да так у сред стви ма јав ног ин фор ми-
са ња, до ступ но 16.02.2011. го ди не). Но, по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
дра стич но се раз ли ку ју од по да та ка ММФ-а. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, од по чет ка 
гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не до кра ја 2010. го ди не у Ср би ји не за по сле ност је 
по ве ћа на са 14 на 20 од сто од но сно за ви ше од 100.000 љу ди из гу би ло је по сао. (Из вор: 
РЗС, до ступ но 16. 02. 2011. го ди не).

28)  Из вор: Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 23. 04. 
2011. го ди не.
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ди на ра ме сеч но, со ци јал ну по моћ при ма 178.786 по је ди на ца (чак 
40 од сто ко ри сни ка је у Вој во ди ни), око 50.000 љу ди се хра ни у 
на род ним ку хи ња ма, а број де це ко ја ко ри сте на род не ку хи ње је 
око 6.000.

Ме ђу тим, пре ма дру гим про це на ма29) број не за по сле них до-
сти гао је око ми ли он љу ди30), око 650.000 за по сле них не ре дов но 
при ма пла ту, око 130.000 ра ди а не при ма пла ту, пре ко два ми ли о на 
гра ђа на је из у зет но си ро ма шно, чак 80.000 љу ди се хра ни у на род-
ним ку хи ња ма, а тај број се стал но по ве ћа ва. 

По ра зно је што ско ро 95.000 не за по сле них има из над 55 го-
ди на, и та по пу ла ци ја ста нов ни штва те шко мо же да до ђе до за по-
сле ња. Ме ђу њи ма је 21.353 оних ко ји ма је већ пре ста ло пра во да 
при ма ју нов ча ну на кна ду са би роа за за по шља ва ње. Зна чи, сви они 
су по тен ци јал ни ко ри сни ци си сте ма со ци јал не за шти те. 

Да љи пад жи вот ног стан дар да со ци јал ну ма пу Ср би је ће 
учи ни ти још там ни јом. За ве ли ки део по пу ла ци је у зе мљи, те жак 
жи вот ће би ти још те жи. У Ср би ји ће и 2016. го ди не сва ки пе ти 
гра ђа нин би ти не за по слен. Чи ње ни ца да око 1,8 ми ли о на љу ди ко-
ји су за по сле ни, са про сеч ном за ра дом ко ја је нај ма ња на Бал ка ну, 
мо ра ју да из др жа ва ју 1,6 ми ли о на пен зи о не ра, до вољ но го во ри о 
то ме ка кве су се по гре шне на ци о нал не по ли ти ке во ди ле31) – де мо-
граф ска32), за по шља ва ња, со ци јал на.

Да би се уве ри ли у ову кон ста та ци ју по треб но је са мо ана-
ли зи ра ти про сеч не пла те у ре ги о ну, про сеч не пен зи је и го ди шњу 
ку пов ну моћ (све у еури ма) и кон ста то ва ти да је Ср би ја пре ма овим 
по ка за те љи ма при са мом дну ме ђу зе мља ма у ре ги о ну. Ви де ти Та-
белу3. 

29)  Ви де ти: Грк С. (2011), „Ср би ја и Европ ска уни ја – кри зе по сле кри зе“, Срп ска по ли тич-
ка ми сао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

30)  Сви ко ји су без по сла не при ја вљу ју се код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње

31)  Вла ду Ср би је би тре бао да за бри ња ва нео др жив од нос бро ја пен зи о не ра и не за по сле-
них, са јед не стра не, и бро ја оних ко ји ра де, са дру ге стра не. У Ср би ји на јед ног пен зи-
о не ра иде 1,1 за по сле ни. У Евро пи на јед ног пен зи о не ра иду три за по сле на, и Европ ска 
ко ми си ја је због ова кве про пор ци је ја ко за бри ну та.

32) Ви де ти: Грк С. (2011), Ре фор ма пен зи о ног си сте ма у Ср би ји – у сен ци при вред ног ра ста 
и не по вољ не де мо граф ске струк ту ре, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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Про сеч на пла та у Ср би ји умар ту 2011. го ди не је из но си ла 
35.777 ди на ра33) (око 355 еура по сред њем кур су34)).

Табела3.Просечнеплате(нето),пензијеи
куповнамоћујануару2011.године

Зе мље
Про сеч-
на пла та

(у еурима)

Про сеч на 
пен зи ја

(у еурима)

Ку пов на моћ 
- го ди шње 
(у еури ма)

Сло ве ни ја 936 – –

Хр ват ска 725 298 4.808

Цр на Го ра 460 255 3.206

Бо сна и Хер це го ви на 400 170 2.435

Бу гар ска 335 145 2.618

Ма ке до ни ја 330 115 2.492

Ср би ја 320 210 3.033

Извор:Агенција,GFK,Danas,доступно30.април-3.мај2011.године.
Напомена:  Ку пов на моћ гра ђа на Ср би је је четири пута 

мања не го про сеч ног ста нов ни ка ЕУ.
Ра ди ком па ра ци је, а ко ри сте ћи по дат ке др жав них ста ти сти ка 

по је ди них зе ма ља,  по гле дај мо ка ко су се пла те кре та ле у др жа ва ма 
у окру же њу. У фе бру а руове го ди не про сеч на не то пла та у Хр ват-
ској је из но си ла 5.242 ку не (око 718 еура), а ми ни мал на пла та 2.814 
ку на. Је дан еуро вре ди око 7,3 ку не. Про сеч на не то пла та у Сло ве-
ни ји у  фе бру а руиз но си ла је 969,92 еура. Про сеч на не то пла та у 
Цр ној Го ри у фе бру а руиз но си ла је 506 еура. Ма ке дон ски за вод за 
ста ти сти ку је тек у мар ту об ја вио по дат ке за ја ну ар 2011. го ди не. 
По њи ма је про сеч на не то пла та у Ма ке до ни ји у ја ну а руиз но си ла 
21.029 де на ра (око 342 еура). Је дан еуро у Ма ке до ни ји вре ди 61,5 
де на ра35).

33) Она је би ла ре ал но за 1,9 од сто ма ња не го у фе бру а ру ове, а за 6,4 од сто ма ња не го у 
мар ту 2010. го ди не. Ре ал но је па ла и бру то пла та (из но си ла је укуп но 49.633 ди на ра), у 
од но су на фе бру ар ове го ди не за два, а у од но су на март 2010. го ди не за 6,4 од сто. (Из-
вор: РЗС, до ступ но, 14. 06. 2011. го ди не).

34)  Про сеч на пла та у еури ма у Ср би ји по ве ћа на је у мар ту за то што је де ви зни курс осла-
био, од но сно до шло је до ја ча ња до ма ће ва лу те. Та ко је кра јем ја ну а ра 2011. го ди не пре-
ма зва нич ном сред њем кур су НБС је дан еуро вре део 105,14 ди на ра, док је кра јем мар та 
ове го ди не је дан еуро вре део 100,5675 ди на ра.

35)  Из вор: Danas, до ступ но 27. 04. 2011. го ди не.
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Ср би ја има и дру гу стра ну – сјај ну стра ну. У Ср би ји број 
бо га та ша ра сте. Пре ма нај но ви јим по да ци ма По ре ске упра ве36) за 
2010. го ди ну про сеч не пла те за по сле них у фи нан сиј ском по сре-
до ва њу пре шле су 1.000 еура, тач ни је 103.000 ди на ра, а то је за 
око 69.000 ди на ра ви ше од про сеч не за ра де у Ср би ји. По је ди ни 
бан ка ри мо гу да за ра де фан та стич не ме сеч не из но се (око 15.000 
еура), али ни по је ди ни про фе со ри на фа кул те ти ма не за о ста ју (нај-
ве ћу за ра ду од 167 ми ли о на ди на ра при ја вио је док тор про фе сор 
еко ном ских на у ка37)).  По ред про фе со ра ко ји по ста ју све бо га ти ји, 
од лич но мо гу да за ра де и за по сле ни у ва зду шном са о бра ћа ју (про-
сеч на за ра да у мар ту 2010. го ди не је би ла 107.300 ди на ра): кон тро-
ло ри ле те ња од 2.000 до 3.000 еура, пи ло ти од 3.000 до 3.500 еура; 
ре ви зо ри до 2.000 еура; док то ри од 700 до 1.800 еура; ме на џе ри 
до 2.000 еура. Али и јав ни функ ци о не ри не за о ста ју по бо гат ству. 
Пре ко две хи ља де38) јав них функ ци о не ра знат но је по ве ћа ло имо-
ви ну и при хо де у 2010. у од но су на 2009. го ди ну, и по ред то га што 
су им у том раз до бљу пла те би ле за мр зну те.

Ка да се упо ре ди си ва сли ка со ци јал не ствар но сти у Ср би ји 
и сли ка сја ја сти че се ути сак да је та кво ста ње у Ср би ји по сле ди ца 
ко мот ног по на ша ња по ли тич ке ели те, ко ја ни је на пра ви ла до бру 
со ци јал ну по ли ти ку зе мље на вре ме, као и стра те ги ју еко ном ског 
раз во ја зе мље. По ли тич ка ели та је до зво ли ла, чак и омо гу ћи ла, да 
лич ни ин те ре си (власт и бо гат ство) по је ди на ца над вла да ју оне оп-
ште ег зи стен ци јал не. По је дин ци на вла сти (из прет ход ног ре жи ма 
али и са да шњи) су ди рект но од го вор ни за ску пу др жа ву, би ро кра-
ти ју, про пи се, ми то и ко руп ци ју. На жа лост, као и до са да ни ко од 
од го вор них не ће би ти санк ци о ни сан.

КОРУПЦИЈАИОБРАЗОВАЊЕ

Ко руп ци ја је нај и зра же ни ја у зе мља ма у тран зи ци ји. Ср би-
ја спа да у ту гру пу зе ма ља. Ин декс ко руп ци је у Ср би ји у 2010-тој 
го ди ни је био 3,5. Са овим ин дек сом Ср би ја се на ла зи на не за вид-
ном 78. ме сту на гло бал ној ли сти ко руп ци је од укуп но 178 зе ма ља, 
пре ма по да ци ма Transparensiinternešenela. У ре ги о ну знат но ви ши 

36)  Нај ве ћи при ход од 167 ми ли о на ди на ра при ја вио је про фе сор еко ном ских на у ка, 140 
ми ли о на је при ја вио при ват ни пред у зет ник, 80 ми ли о на прав ник, 60 ми ли о на бан кер. 
(Из вор: По ре ска упра ва, до ступ но 08. 05. 2010. го ди не).

37) Аутор ово га ра да гла сно раз ми шља по ста вља ју ћи пи та ња: Ле гал но у про све ти, енорм ни 
из но си се не мо гу за ра ди ти, са мо “ле гал но те зга ре ћи” – а ко је то до зво лио? Ка кав ква-
ли тет зна ња се пре но си сту ден ти ма?  Ка ко по је ди ни про фе со ри има ју вре ме на да пра те 
са вре ме ну ли те ра ту ру, и да пи шу на уч не ра до ве?

38)  Из вор: Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, до ступ но 11. 02. 2011. го ди не.
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ин декс, али за то ма њу ко руп ци ју, има ју Хр ват ска и Ма ке до ни ја, 
не што ви ши Бу гар ска, Ру му ни ја и Цр на Го ра, док су Ал ба ни ја и 
Бо сна и Хер це го ви на иза Ср би је. Ви де ти Табелу4.

Табела4.Индекскорупције
Зе мља 2008. 2009. 2010.

Хр ват ска 4,4 4,1 4,1
Ма ке до ни ја 3,6 3,8 4,1
Цр на Го ра 3,4 3,9 3,7
Ру му ни ја 3,8 3,8 3,7
Бу гар ска 3,6 3,8 3,6
Ср би ја 3,4 3,5 3,5
Ал ба ни ја 3,4 3,2 3,3
Бо сна и Хер це го ви на 3,2 3,0 3,2

Извор:Transparensiinternešenel,доступно27.март2011.године.
По ли тич ке стран ке у Ср би ји глав ни су из вор ко руп ци је. Сум-

њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја, тај ност фи нан си-
ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност тро ше ња нов ца по ре ских 
об ве зни ка, по ста вља ње ис кљу чи во стра нач ки по доб них на јав не 
по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих струк ту ра на пра во су ђе, као и бло-
ка да ин сти ту ци ја, до при не ли су оце ни да Ср би ја већ низ го ди на 
за ре дом не на пре ду је у бор би про тив ко руп ци је. На пред пре зен ти-
ра ни по да так о ин дек су ко руп ци је су ге ри ше да се ра ди о те шком 
си стем ском про бле му у Ср би ји.

По што је ко руп ци ја ушла у све по ре дру штве ног жи во та не 
тре ба да из не на ђу је кон тра дик тор ност што Ср би ја има ве ли ки број 
ви со ко школ ских уста но ва и фа кул те та, а ја ко ма ли про це нат ви со-
ко о бра зо ва них. По ра жа ва ју ће је да у зе мљи има све га шест од сто39) 
ви со ко обра зо ва них гра ђа на. 

Мно ги стек ну ви со ко обра зо ва ње и оду из зе мље због не мо-
гућ но сти за по сле ња, а мно ги ко ји упи шу фа кул те те а не за вр ше их, 
али због до брих ве за и по знан ста ва, успе ва ју да про на ђу за по сле-
ње. Зна чи, фор мал но обра зо ва ње ни је га ран ци ја за за по сле ње или 
за до бру за ра ду.

Здрав ра зум на ла же да се не ке ства ри у Ср би ји мо ра ју ме-
ња ти. У про тив ном, Ср би ја ни ка да не ће оства ри ти свој европ ски 
сан. Др жа ва мо ра озбиљ но да се по за ба ви са јед ним од кључ них 
фак то ра за сма ње ње не за по сле но сти и си ро ма штва у зе мљи, а то је 
обра зо ва ње. Ова те за при сут на је и на про сто ри ма Европ ске уни је. 

39)  По да так се од но си на 2007. го ди ну. По у зда ни зва нич ни по да ци но ви јег да ту ма још ни су 
по зна ти.
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Сто га је до би ла зна чај но ме сто (на пред у ра ду је већ из не то) у стра-
те шком до ку мен ту Европа2020. Ср би ја је та ко ђе у свом до ку мен ту 
стра те ги је до 2020-те го ди не овај циљ ис та кла као при о ри тет ни. 

Ср би ја је је ди на зе мља у Евро пи у ко јој се за по след њих 15 
го ди на сма њио број ви со ко о бра зо ва них. Ср би ја са 3,8 од сто бру то 
на ци о нал ног до хот ка из дво је ног за обра зо ва ње спа да ме ђу зе мље 
с нај ни жим из два ја њем за обра зо ва ње у Евро пи. Због то га се мо ра 
пер ма нент но ра ди ти, а све у ци љу сма ње ња не за по сле но сти и си-
ро ма штва, на стал ном уса вр ша ва њу по је ди на ца или “до жи вот ном 
обра зо ва њу”. 

Ка ко ће Ср би ја из гле да ти у на ред них 10-15 го ди на нај ви ше 
ће за ви си ти од то га ко ли ко ће се ула га ти у обра зо ва ње, на у ку и тех-
но ло ги ју – јер су то глав ни по кре та чи при вред ног ра ста и раз во ја 
сва ке зе мље. УНЕ СКО пре по ру чу је да јав ни рас хо ди за обра зо ва ње 
чи не око 6,0 од сто, што је про сек за зе мље ко је при па да ју ОЕЦД.

СРБИЈАМОРАДАСЕМЕЊА

Ср би ја је још увек да ле ко од Евро пе. Оста ће да ле ко све док 
по ли ти ча ри ко ји се за ла жу за европ ски пут бу ду при ка зи ва ли сво је 
ло ше по те зе као зах те ве са ве та Евро пе.

Ср би ја мо ра ис пу ни ти све усло ве ко је је Европ ска ко ми си-
ја по ста ви ла оста лим чла ни ца ма Европ ске уни је, пре не го што су 
по ста ле њен део. Нај ва жни ји кри те ри ју ми за ула зак у ЕУ су: сто па 
ин фла ци је ни жа од 1,5 од сто про се ка у три зе мље ЕУ са нај ни жим 
це на ма на ма ло; но ми нал на ка мат на сто па на др жав не вред но сне 
па пи ре мак си мум два од сто из над про сеч не ка ма те у три нај по вољ-
ни је зе мље ЕУ; бу џет ски де фи цит ис под три од сто БДП-а; јав ни 
дуг ис под 60 од сто БДП-а; при хва та ње ме ха ни зма де ви зних кур се-
ва (ERM) нај ма ње две го ди не пре ула ска у Европ ску уни ју.

Ср би ја мо ра би ти спрем на да се ком плет но ре фор ми ше. Мо-
ра се ре фор ми са ти еко но ми ја, пра во су ђе, др жав на упра ва, обра зо-
ва ње, здрав ство, пен зи о ни си стем. Тре ба нај пре уре ди ти др жа ву 
Ср би ју. Си ро ма шна Ср би ја са ве ли ким со ци јал ним про бле ми ма, 
са ко рум пи ра ним стран ка ма или бло ки ра ним пра во су ђем не ће би-
ти до бро до шла у Европ ској уни ји. Да кле, Ср би ја се истин ски мо ра 
про ме ни ти и при хва ти ти европ ске вред но сти.

Нај бо љи на чин да се стра хо ви зе ма ља чла ни ца ЕУ укло не, 
због ра то ва и рат них зло чи на, због ко руп ци је и кри ми на ла, или 
због иле гал не тр го ви не љу ди ма – је сте до вр ше так са рад ње са три-
бу на лом у Ха гу, по пра вља ње реј тин га на ска ли ко ју пра ти Tran-
sparensiinternešenel, и стал но оба ве шта ва ње јав но сти о то ме шта 
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је Ср би ја ура ди ла на пла ну бор бе про тив кри ми на ла. По ред то га, 
Ср би ја ће мо ра ти мак си мал но да сма њи број љу ди ко ји тра же азил 
у зе мља ма ЕУ. Ако се број ази ла на та у зе мље Уни је не сма њи сле ди 
су спен зи ја без ви зног ре жи ма од но сно но во уво ђе ње шен ген ских 
ви за. Упо зо ре ње Бел ги је Ср би ји тре ба схва ти ти ве о ма озбиљ но, јер 
се пре ма по да ци ма европ ског ста ти стич ког би роа Eurostat Ср би ја 
на ла зи на тре ћем ме сту по бро ју оних ко ји тра же азил у ЕУ. Пре ње 
су са мо Ав га ни стан и Ру си ја. Ре ак ци ја Евро пе иза зва на стра хом од 
при ли ва ази ла на та је са свим ра зу мљи ва, јер не ке ње не чла ни це још 
ни су иза шле из кри зе, а из ло же на је ми гра тор ном та ла су из зе ма ља 
Се вер не Афри ке.

По ред свих на ве де них раз ло га ко ји Ср би ју уда ља ва ју од ЕУ, 
по сто ји још је дан а то је – не по зна ва ње соп стве них гра ни ца. Или, 
мо жда Ср би ја зна ко ли ке су јој гра ни це. Гле да ју ћи са са да шњег ста-
ја ли шта, сти че се ути сак да су сви до га ђа ји у по след ње три го ди не 
про ме ни ли па ро лу “Евро па без гра ни ца”. Гра ни це су ја ко ва жне, а 
до шло је и до за мо ра про ши ре ња у ЕУ. По сто ји чак код не ких др-
жа ва ми шље ње да (по сле ула ска Хр ват ске у ЕУ) она не тре ба да се 
ви ше ши ри на за пад ни Бал кан,  јер је Уни ја већ пре ве ли ка.

И ма ко ли ко се зва нич ни ци у Ср би ји тру ди ли да при ла го де 
стра те ги ју раз во ја Србија2020. са стра те ги јом Европа2020, и да 
ли ци ти ра ју да тум ула ска зе мље у ЕУ – ствар ност је са свим дру га-
чи ја. Го ди не 2011. и 2012. су ве о ма де ли кат не, по што је зе мља упа-
ла у зам ку ду жнич ке кри зе, а пред сто је из бо ри. Са да је зе мља на 
рас кр сни ци – или ће по ве ри о ци гур ну ти зе мљу у оном прав цу ко ји 
њи ма од го ва ра или ће се зе мља су о ча ва ти са не за до вољ стви ма ве-
ли ких раз ме ра. То би мо гло још ви ше уда љи ти Ср би ју од Европ ске 
уни је. С јед не стра не, због гу бит ка кре ди би ли те та Уни је у све сти 
гра ђа на Ср би је, а с дру ге стра не, због по ли тич ког и еко ном ског 
уда ља ва ња Ср би је од Уни је.

Раз у ме се, ако зе мља не ма основ не ду го роч не еко ном ско-со-
ци јал не по ли ти ке ни шта ни је за га ран то ва но или ре ше но ула ском у 
Европ ску уни ју. Исто та ко, не по сто ји ча роб на фор му ла да зе мље 
ко је су у ЕУ ће би ти за о би ђе не од про бле ма - кри зе. Грч ка и Ир ска 
су до каз да је кри за мо гу ћа и у Уни ји. Ме ђу тим, би ти у Евро пи је 
не са мер љи во бо ље не го би ти из ван ње. Па чак и ка да је Евро па у 
кри зи. Са да су још не ке чла ни це Уни је у кри зи и ви де ће мо шта ће 
се са њи ма да ље до га ђа ти. Али, еви дент но је да зе мље ко је су у мо-
не тар ној уни ји, њих 17 (Аустри ја, Бел ги ја, Ки пар, Есто ни ја, Фин-
ска, Фран цу ска, Грч ка, Ир ска, Ита ли ја, Лук сем бург, Ни зо зем ска, 
Не мач ка, Мал та, Пор ту гал, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Шпа ни ја), кре ћу 
пре ма те шњој при вред ној ин те гра ци ји од Summita (24. мар та 2011. 
го ди не) ше фо ва др жа ва и вла да  ЕУ, на ко ме је по стиг нут на чел ни 
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до го вор о бо љем ко ор ди ни ра њу њи хо вих бу џе та, пен зи о не и фи-
скал не по ли ти ке. Кре та ње пре ма за јед нич кој фи скал ној по ли ти ци 
од кључ не је ва жно сти за ЕУ. Та ко ђе, овим се ства ра но ва европ ска 
ин те гра ци ја, од но сно, но ва бли ска ску пи на зе ма ља, уну тар ЕУ.

Из гле да као да се ства ра но ва ма па Европ ске уни је. По сте пе-
но, зе мље еуро зо не  при бли жа ва ју се или интегрираjу, оста вља ју ћи 
оне чла ни це Уни је ко је не ма ју за јед нич ку ва лу ту из ван пул си ра ју-
ће, жи ве је згре стра те шког од лу чи ва ња. Ме ђу тим, де сет зе мље ко је 
ни су при хва ти ле еуро не же ле би ти “спо ри ја Евро па”.

Нај те же је зе мља ма ко је ни су у Уни ји. Би ти из ван Европ ске 
уни је ипак зна чи би ти још ви ше из ло жен не ким ло кал ним на ци о-
на ли стич ким или кор по ра циј ским те жња ма, па и уда ри ма са свет-
ског тр жи шта. Из ван Евро пе гра ђа ни не до би ја ју ни бо љу еко ном-
ску си ту а ци ју ни ти ви ше људ ских пра ва ни ти ви ше мо гућ но сти за 
све тли ју бу дућ ност. 

Сто га Ср би ја мо ра да се ком плет но ре фор ми ше и да при хва-
ти европ ске стан дар де и вред но сти. Са мо та ква мо же да по ста не 
део Европ ске уни је. А за то ће тре ба ти још мно го вре ме на да про-
ђе. Сми сао бу дућ но сти тре ба при хва ти ти у Евро пи, а не из ван ње.

SnezanaGrk

SERBIA–INQUESTFORTHE
MEANINGOFTHEFUTURE

Summary
An alar mingly bad eco no mic si tu a tion in Ser bia has im po sed the 

need for the Go vern ment of Ser bia to draw up a stra te gic do cu ment for 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia from 2011 to 2020. This do cu ment 
has been de sig ned af ter the do cu ment is sued by the Euro pean Union 
un der the ti tle The NewLisbon. This Euro pean Union do cu ment gi-
ves cle ar di rec ti ons, i.e. stra te gic di rec ti ves for the de ve lop ment of the 
Union in the for thco ming de ca de.

This pa per pre sents a bri ef over vi ew of the Europe2020 stra tegy 
and the Serbia2020stra tegy, as well as the re a sons due to which the 
an ti ci pa ted pro jec ti ons will not be able to be ac hi e ved in this co un try. 
Furt her mo re, it analyses the re a sons why Ser bia will not be able to join 
the Euro pean Union for many years to co me.

Jo i ning the Euro pean Union re pre sents a go vern ment pro ject, yet 
in Ser bia from the very be gin ning, it has been mar ked by eco no mic in-
te rests and stra te gi es. Lo o king from this ti me ho ri zon, it se ems that all 
the for mer stra te gi es in Ser bia ha ve been wrong. And the cur rent mo del 
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of eco no mic growth is un su sta i na ble. This is shown by mac ro e co no mic 
pa ra me ters which are mo re than alar ming.

Be si des the in ter nal fac tors which re pre sent an ob struc tion to 
furt her eco no mic growth and de ve lop ment in Ser bia, the re are al so nu-
me ro us ex ter nal fac tors. The most pro mi nent in clu de un set tled is su es 
in this re gion, as well as the glo bal eco no mic cri sis which has bro ught 
abo ut the en lar ge ment fa ti gue and a ge ne ral iden tity cri sis wit hin the 
Union.

Ser bia which wo uld li ke to join the Euro pean Union has to im-
ple ment all the ne ces sary re forms and me et all the obli ga ti ons and cri te-
ria that had to be ful fil led by all mem ber co un tri es of the Union. Ser bia 
al so has to adopt Euro pean stan dards re qu i red by the Euro pean Com-
mis sion, en ta i ling that it truly has to show its pro-Euro pean ori en ta tion. 
Keywords: Euro pe 2020 stra tegy, Ser bia 2020 stra tegy, (un)em ployment, hu-

man ca pi tal, know led ge and tec hno logy, po verty, so cial in clu sion, 
qu est for the me a ning of the fu tu re
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Resume
An alar mingly bad eco no mic si tu a tion in Ser bia has im po sed the 

need for the Go vern ment of Ser bia to draw up a stra te gic do cu ment for 
the eco no mic de ve lop ment of Ser bia from 2011 to 2020. This do cu ment 
has been de sig ned af ter the do cu ment is sued by the Euro pean Union 
un der the ti tle The NewLisbon. This Euro pean Union do cu ment gi-
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ves cle ar di rec ti ons, i.e. stra te gic di rec ti ves for the de ve lop ment of the 
Union in the for thco ming de ca de.

This pa per pre sents a bri ef over vi ew of the Europe2020 stra tegy 
and the Serbia2020stra tegy, as well as the re a sons due to which the 
an ti ci pa ted pro jec ti ons will not be able to be ac hi e ved in this co un try. 
Furt her mo re, it analyses the re a sons why Ser bia will not be able to join 
the Euro pean Union for many years to co me.

Jo i ning the Euro pean Union re pre sents a go vern ment pro ject, yet 
in Ser bia from the very be gin ning, it has been mar ked by eco no mic in-
te rests and stra te gi es. Lo o king from this ti me ho ri zon, it se ems that all 
the for mer stra te gi es in Ser bia ha ve been wrong. And the cur rent mo del 
of eco no mic growth is un su sta i na ble. This is shown by mac ro e co no mic 
pa ra me ters which are mo re than alar ming.

Be si des the in ter nal fac tors which re pre sent an ob struc tion to 
furt her eco no mic growth and de ve lop ment in Ser bia, the re are al so nu-
me ro us ex ter nal fac tors. The most pro mi nent in clu de un set tled is su es 
in this re gion, as well as the glo bal eco no mic cri sis which has bro ught 
abo ut the en lar ge ment fa ti gue and a ge ne ral iden tity cri sis wit hin the 
Union.

Ser bia which wo uld li ke to join the Euro pean Union has to im-
ple ment all the ne ces sary re forms and me et all the obli ga ti ons and cri te-
ria that had to be ful fil led by all mem ber co un tri es of the Union. Ser bia 
al so has to adopt Euro pean stan dards re qu i red by the Euro pean Com-
mis sion, en ta i ling that it truly has to show its pro-Euro pean ori en ta tion. 

Ser bia has to be wil ling to un der go a tho ro ugh re form. The eco-
nomy, ju di ci ary system, pu blic ad mi ni stra tion, edu ca tion, he al thca re 
system, pen sion system, must all be re for med. The pre re qu i si tes for 
the de ve lop ment that Ser bia ne eds to work on in vol ve the fol lo wing 
re forms: con sti tu ti o nal and le gal, ju di ci ary, pu blic ad mi ni stra tion and 
se cu rity system, as well as the bu il ding of the in fra struc tu re and the 
de fi ning of spa tial de ve lop ment. The main go als of the co un try's de-
ve lop ment must be in cre a sing em ployment, en han cing hu man ca pi tal, 
growth which is ba sed on ex port and ra ti o nal energy uti li za tion, in-
vest ment in to know led ge and tec hno logy, so cial in clu sion and po verty 
re duc tion. In or der to ac com plish the afo re men ti o ned go als, it is ne ces-
sary to chan ge the po li ti cal, le gal and bu si ness en vi ron ment.

First of all, it is ne ces sary to re gu la te the sta te of Ser bia. A po-
or Ser bia with all its hu ge so cial pro blems, cor rupt po li ti cal par ti es 
and bloc ked ju di ci ary system wo uld not be wel co me in the Euro pean 
Union. Hen ce, Ser bia must truly chan ge and ac cept Euro pean va lu es.

Furt her mo re, the re is anot her re a son that ali e na tes Ser bia from 
the Euro pean Union. And the re a son is - not kno wing its bor ders. Bor-
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ders are very im por tant. First of all be ca u se of the fe ars of the mem ber 
co un tri es of EU, be ca u se of wars and war cri mes, be ca u se of cor rup tion 
and cri me, be ca u se of il le gal hu man traf fic king and an in cre a sed num-
ber of asylum se e kers in the co un tri es of the Union. Euro pe's re ac tion 
pro vo ked by fe ar from asylum se e ker in flux is qu i te un der stan da ble, 
sin ce so me of its mem bers ha ve still not co me out of the cri sis, and it is 
ex po sed to a mi gra tion wa ve.

So me co un tri es are of the opi nion that the EU sho uld not en lar ge 
to wards the We stern Bal kans, as the Union is al ready too lar ge. Ho we-
ver, the fu tu re of We stern Bal kans li es in Euro pe. The uni ted Euro pe 
pro ject is a pe a ce pro ject pro mi sing a brig hter fu tu re and it has to be 
ac com plis hed, as it is, abo ve all, a ge o grap hi cal, hi sto ri cal and po li ti-
cal im pe ra ti ve. The qu e sti on re ma ins as to when this pro cess is to be 
com ple ted.

Ser bia, which has ta ken the steps to wards the goal of union, is 
lo sing its pa ce due to both in ter nal eco no mic and so cial dif fi cul ti es, as 
well as ex ter nal. If we li sten to the spe ec hes of the ru ling aut ho ri ti es, we 
might get the im pres sion that Ser bia is just abo ut to join the Euro pean 
Union, yet it is so far away from ful fil ling this Euro pean dre am. Ser bia 
in its qu est for the me a ning of the fu tu re has to chan ge very qu ickly, 
be ca u se it se ems that so me new map of Euro pean Union is un der way.

* Овај рад је примљен 15. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5.августа 2011. године.
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