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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Iсто риј ски по сма тра но, Ре пу бли ка Ср би ја про ла зи кроз раз ли-
чи те об ли ке при вред ног раз во ја. На том пу ту све до на стан ка 

да на шње Ре пу бли ке Ср би је  на и ла зи ло се на пре пли та ња раз ли чи-

* Виши научни сарадник у ИПС у Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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тих ути ца ја на њен дру штве ни и при вред ни си стем као, а пре све-
га на раз ли чи те спољ не и уну тра шње фак то ре ко ји су оства ри ли, 
али ко ји још увек оства ру ју   раз ли чит ин тен зи тет ути цај но сти на 
укуп но ста ње при вре де зе мље па са мим тим и на ста ње дру штва.

Иако Ср би ја да нас под ра зу ме ва мо дер ну др жа ву на ста лу рас-
па дом СФРЈ са аспек та раз во ја при вре де као и у по гле ду бо гат ства 
ње ног ста нов ни штва, по ре де ћи је са дру гим др жа ва ма на ста лим на 
тлу бив ше СФРЈ, мо же се ка за ти да при па да гру пи успе шни јих зе-
ма ља. Сла би ји раз вој у од но су на дру ге др жа ве бив ше СФРЈ оства-
ри ла је са мо у од но су на Сло ве ни ју. Ме ђу тим, са свим је си гур но 
да се мо же по ре ди ти и са не ким др жа ва ма ко је су не дав но по ста ле 
чла ни це Европ ске уни је.

Ова кво ста ње је до не кле ре ла тив но јед но став но об ја сни ти об-
зи ром на про те кле до га ђа је, а ко ји се од но се на пе ри од на кон рас-
па да СФРЈ, а да нас сва ка ко об зи ром на на ста нак и ути ца ње гло ба-
ли за ци је на њен при вред ни раз вој, али до брим де лом и због ста ња 
у др жа ви ко је у мно го ме на сто је да кре и ра ју ино стра ни  фак то ри, 
од но сно вла де стра них др жа ва на ро чи то САД, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Не мач ка итд.. Чи ње ни ца је да ове др жа ве на сто је и вр ше ути ца ња, 
од но сно ди рект но се ме ша ју у уну тра шње ства ри и дру гих  су ве ре-
них др жа ва ши ром све та на раз ли чи те на чи не.

Чи ње ни ца је да по сто је раз ли чи та раз ми шља ња о ко ри сно-
сти и мо гућ но сти раз во ја гло ба ли за ци је, ме ђу тим ре зул та ти гло-
ба ли за ци је да нас су сва ка ко ве о ма ди ску та бил ни. Са свим ја сно да 
су нај ве ћи за го вор ни ци гло ба ли за ци је за пад не зе мље на че лу са 
САД, али је та ко ђе са свим еви дент но, об зи ром на на ста лу свет-
ску при вред ну кри зу, да је  про пао кон цепт за пад ног ор га ни зо ва ња 
при вре де, од но сно кон цепт ли бе рал ног ка пи та ли зма. Ово се ја сно 
уоча ва на стан ком ре це си је, пре све га, у при вред но нај ра зви је ни јим 
и во де ћим др жа ва ма све та, упра во у САД-у, Ве ли кој Бри та ни ји, 
Не мач кој, Фран цу ској итд. Раз ме ре ове ре це си је је још увек не мо-
гу ће пре ци зно са гле да ти и од ре ди ти.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИСИРОМАШЕЊЕ

Чи ње ни ца је да су мно ге др жа ве, па та ко и Ре пу бли ка Ср би-
ја, оса мо ста љи ва њем од СФРЈ при вред но би ле ори јен ти са не ка 
за пад ном мо де лу ор га ни зо ва ња при вре де. Ова на гла ин кли на ци ја, 
од но сно при вред на пре о ри јен та ци ја ка за пад ном мо де лу ор га ни зо-
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ва ња при вре де се до не кле мо же и раз у ме ти (иако смо ми шље ња да 
овај на гли за о крет не дво сми сле но зах те ва де таљ ну и ду бо ку ана-
ли зу као и са гле да ва ње мно гих чи ње ни ца због ко јих је и до шло до 
ова кве пре о ри јен та ци је) јер су на власт до шле по ли тич ке пар ти је 
нај че шће про за пад но ори јен ти са не (за пад но де мо крат ске ори јен-
ти са но сти), а нај ви ше због си ро ма ше ња ста нов ни штва иза зва ним 
раз дру жи ва њем са Цр ном Го ром и ка сни је се це си о ни стич ким де-
ша ва њи ма на Ко со ву и Ме то хи ји, а на ро чи то агре си јом САД, од но-
сно НА ТО-а на Ре пу бли ку Ср би ју.

Све то је омо гу ћи ло да се стра ни ка пи тал (за пад ни) им пу ти ра 
и ре ла тив но бр зо про дре у Ре пу бли ку Ср би ју., при хва ћен од до-
ма ћих по ли ти ча ра. Ова ин пу та ци ја стра ног ка пи та ла је, пре све га, 
од го ва ра ла стра ним ула га чи ма због ства ра ња ве ли ког про фи та. У 
том сми слу су ин ди ка тив ни кре ди ти од но сно ка ма те под ко ји ма се 
за ду жу ју гра ђа ни, а ко је су ме ђу нај ве ћим ка ма та ма у Евро пи и у 
овом ре ги о ну. Нај че шћи вла сни ци тих ба на ка су ино стра ни парт-
не ри. Та ко ђе да нас ви ше не ма сум ње да и са ма Ср би ја ула зи у зо ну 
ви со ке за ду же но сти и по ста је за ви сник од стра них фи нан сиј ских 
сред ста ва без ика квих на зна ка да би их мо гла вра ти ти (по оце ни 
Ин сти ту та за тр жи шна ис тра жи ва ња „ИЗИТ“). Не сум њи во је да 
уко ли ко се на ста ви ова кво за ду жи ва ње зе мље у ино стран ству, у 
Ср би ји се мо гу оче ки ва ти и по ли тич ке по сле ди це о ко ји ма за са да 
очи глед но ни ко и не раз ми шља. Ваљ да се за то код нас знат но бр же 
осни ва ју бан ке не го про из вод на пред у зе ћа.. Ипак у об зир се мо ра 
узе ти и „чи ње ни ца да др жа ве у тран зи ци ји ни су има ле је дин стве но 
тра си ран пут пре ла ска из јед ног у дру го уре ђе ње па се због то га од-
но си пре ма еко но ми ји и ње ном зна че њу при сту па ло на раз ли чи те 
на чи не“.1)

На ро чи то је ин те ре сант на за ин тер со ва ност стра них ула га ча 
(про фи те ра) у обла сти са о бра ћа ја ка ко би се омо гу ћио при ступ и 
ко ри шће ње по сто је ћих си ро вин ских ба за са јеф ти ном рад ном сна-
гом.2) 

Та ко ђе, по љо при вред на про из вод ња иако је у струк ту ри на ци-
о нал не до би ти из но си ла ви сок про це нат, на шла се да нас у ве о ма 
те шком по ло жа ју. Си ро ма штво си сте мат ски при ти ска све при вред-
1) Ђу рић Ж., Јо ва ше вић Д., Ра кић М.: Ко руп ци ја иза зов де мо кра ти ји, ИПС, Бе о град, 

2007, стр. 57.
2) Ин ди ка ти ван је слу чај бив ше же ле за ре у Сме де ре ву где рад ни ци за 1 час ра да да нас 

до би ја ју око 2 до ла ра, док за исти по сао са да шњи вла сник Yu sstil у САД рад ни ке пла ћа 
пре ко 15 до ла ра на час.
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не обла сти, али и ван при вред не обла сти, од но сно већ са да је ја сно 
мо гу ће пре по зна ти не ке ка рак те ри сти ке со ци јал не кри зе у др жа ви.

По се бан је про блем си ро ма ше ње ин ду стри је, али и по љо при-
вре де услед че га по љо при вред на га здин ства, а на ро чи то она сит на 
у при ват ном вла сни штву, за ду жу ју се нај че шће не ра ди про из во-
ђач ких ци ље ва, ин тен зи ви ра ња га здин ства, већ ра ди по пу не де фи-
ци та ко ји су у га здин стви ма стал ни, а до пу њу ју се, нор мал но са мо 
про да јом зе мље по ба га тел но ни ским це на ма и от пу шта њем рад не 
сна ге.

„На ова га здин ства ути че тр жи ште ра да и на јам ни не мно го ви-
ше не го тр жи ште по љо при вред них про из во да... кре дит је ту, да кле 
сред ство одр жа ва ња фи зич ког жи во та по ро ди це“.3)

Стра ни ка пи тал се све ви ше ан га жу је у Ср би ји, али не са мо 
у њој, кроз ус по ста вља ње гло бал ног по рет ка у све ту та ко да ма-
ло ко ја нпр. бан ка ни је вла сни штво или под ди рект ном кон тро лом 
ино стра них вла сни ка.

Та ко ђе, стра ни ка пи тал и стра не бан ке „др же“ кључ не ин-
ду стриј ске гра не под сво јом кон тро лом, нај че шће у од но су 51 % 
стра ног вла сни штва пре ма  49 % до ма ћег ка пи та ла у пред у зе ћи ма, 
бан ка ма и дру гим ва жних при вред ним ин сти ту ци ја ма и уста но ва-
ма. На тај на чин стра ни ка пи тал под „увер љи вим“ из го во ри ма и 
уз при ме ну раз ли чи те ме то до ло ги је све ви ше за ду жу је при вре ду 
Ре пу бли ке Ср би је. Та ко је „у Ср би ји од 2001. до 2006. го ди не при-
ва ти зо ва но 1805 пред у зе ћа од ко јих су не ка пред у зе ћа ку пље на од 
стра не но вих вла сни ка да ле ко ис под ре ал не це не и под сум њи вим 
окол но сти ма“.4) Та ко ђе и „За кон о при ва ти за ци ји је оне мо гу ћио 
за по сле не (рад ни ке) да бу ду вла сни ци ве ћин ског па ке та ак ци ја, а 
но вим вла сни ци ма је прак тич но дао огром на пра ва у по гле ду од-
но са пре ма за по сле ни ма“.5)Др жав ни ду го ви су не ко ли ко пу та ве ћи 
да нас у од но су на пе ри од бив ше СФРЈ, а на ци о нал ни бру то про из-
вод  по гла ви ста нов ни ка је та ко ђе не ко ли ко пу та ма њи у од но су на 
пе ри од по сто ја ња СФРЈ. 

У же љи за ства ра њем што ве ћег про фи та ула га чи та ко од лу чу-
ју и о суд би ни ве ли ког бро ја за по сле них у при ват ном сек то ру. Та ко 
је да нас на спи ску Ре пу блич ког за во да за за по шља ва ње еви ден ти-
3) Ву чо А.: Аграр на кри за у Ју го сла ви ји,  стр. 17.
4) Об ра до вић Жар ко: Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де, По ли тич ка ре ви ја бр. 1/2009, 

ИПС, Бе о град, стр 210.
5) Ibi dem, стр. 210
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ра но пре ко 900 000 не за по сле них ли ца ко ја тра же по сао. Ово ме 
сва ка ко тре ба до да ти бар још 10 % оних ли ца ко ја се ни су при ја-
ви ла За во ду за за по шља ва ње јер не оче ку ју да се уоп ште мо гу за-
по сли ти из ра зних раз ло га (ста ро сти, не а де кват на школ ска спре ма 
итд.). Ме ђу тим, ако се овом бро ју ре ги стро ва них на би ро и ма за 
за по шља ва ње до да број осо ба ко је не ра де у сво јој стру ци, а за 
ко ју су се шко ло ва ли (нпр. ди пло ми ра ни еко но ми ста ра ди као кон-
дук тер, ди пло ми ра ни гра ђе вин ци ра де у при ват ним без бед но сним 
слу жба ма, рад пен зи о ни са них ли ца итд.) он да број не за по сле них 
пре ла зи ци фру од 2,5 ми ли о на ли ца без по сла или са не а де кват ним 
по слом. Осим то га, у Ср би ји нпр. сва ког ме се ца без по сла оста је 
око 2500 за по сле них осо ба због „га ше ња“ пред у зе ћа. Осим то га, 
по зна то је да је у 2008. го ди ни при вре да Ср би је за бе ле жи ла гу би-
так од 37 ми ли јар ди ди на ра што до дат но ути че на ста ње  со ци јал-
не угро же но сти и не си гур но сти ста нов ни штва. Сли чан слу чај по 
овим пи та њи ма је исти не ра ди и у дру гим др жа ва ма бив ше СФРЈ 
(ако је то уоп ште за уте ху) што све ре зул ти ра со ци јал ном кри зом и 
не си гур но шћу ста нов ни штва у ши рем ре ги о ну. 

Са же то пред ста вља ње ка рак те ри сти ка при вред ног ста ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји, али и у дру гим др жа ва ма ре ги о на по пут Цр не 
Го ре, Ма ке до ни је, БиХ... би се мо гло пред ста ви ти кроз не ко ли ко 
уоп ште них ка рак те ри сти ка:

• Ути цај за пад ног (при ват ног) мо де ла при вре де је стар то-
вао у ве о ма раз ли чи том сте пе ну ста ња при вре де у по је ди-
ним др жа ва ма на ста лим на кон рас па да бив ше СФРЈ;

• Осла ња ње на стра ни ка пи тал на ци о нал на при вре да Ср-
би је по ста ла је за ви сна та ко да ни је мо гла, а ни ти ће то 
мо ћи у не ком кра ћем вре мен ском пе ри о ду да ис ко ри сти 
све сво је пред но сти, а на ро чи то оне ко је се огле да ју у бо-
гат ству си ро ви на ма;

• На чин про из вод ње и ства ра ње (аку му ла ци ја) ка пи та ла све 
ви ше се ра ди мак си мал ним ко ри шће њем рад не сна ге, од-
но сно мак си ма ли зу је се ефи ка сност ис ко ри шће ња јеф ти-
не рад не сна ге;6)

• Сплет ме ђу на род них окол но сти и од но са, а на ро чи то на-
сто ја ње ус по ста вља ња гло ба ли за ци је (при вред ног и кул-

6) У том сми слу су ин ди ка тив ни по ка за те љи о сма ње њу ко ри шће ња бо ло ва ња од стра не 
за по сле них и ка да се ра ди о за и ста бо ле сним осо ба ма, а све из стра ха да се не оста-
не без по сла. Та ко ђе и по ред по сто ја ња од ред би о 42-ча сов ној рад ној сед ми ци мно ги 
при ват ни ци то не при зна ју, а на слич не слу ча је ве  не по што ва ња за ко на се мо же на и ћи 
и ка да су у пи та њу да ни го ди шњих од мо ра или не рад ни да ни за вре ме др жав них пра-
зни ка итд.
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тур ног по ро бља ва ња) до во ди до за о штра ва ња од но са на 
ме ђу на род ној сце ни из ме ђу при вред но нај ра зви је ни јих 
др жа ва што се нај че шће ма ни фе сту је кроз бор бу за обез-
бе ђи ва њем пре ко по треб них си ро ви на, а на ро чи то по гон-
ског го ри ва. Ова за о штра ва ња ди рект но се од ра жа ва ју на 
при вре ду па чак и без бед ност ма њих и при вред но сла би је 
раз ви је них др жа ва. Да нас свет ска ре це си ја не да је шан се  
раз во ју до ма ће при вре де. Ов де се не ра ди о не спо соб но-
сти Ср би је да раз ви је соп стве ну при вре ду и ја ча соп стве-
не про из вод не сна ге већ је то по сле ди ца пре ком по но ва ња 
свет ске при вре де под ути ца јем гло ба ли за ци је ко ја се са да 
на шла у ре це си ји и по ву кла све при вре де у тај по нор ко је 
су же ле ле да се по и сто ве те са трен дом гло ба ли зма и гло-
ба ли за ци је.

• Без об зир ност до ла ска до енер гет ских из во ра и ко ри шће-
ња руд них бо гат ста ва у не ким др жа ва ма или ре ги о ни ма 
се пер ма нент но по о штра ва чак и уз пер фид ну при ме ну 
вој ске или дру гих сна га без бед но сти под раз ли чи тим из-
го во ри ма и нај че шће не у вер љи вим оправ да њи ма њи хо ве 
упо тре бе.

• Упра вља ње при вре дом да нас се вр ши уз ве ли ки ути цај 
стра них ло би ста та ко да се с пра вом мо же по ста ви ти пи-
та ње о не за ви сном од лу чи ва њу до ма ћих по ли ти ча ра у  
скла ду са оп штим до бром па чак и са мих гра ђа на.

У це ли ни по сма тра но при вре да Ре пу бли ке Ср би је да нас је 
под ја ким ути ца јем ино фак то ра (гло ба ли за ци је) због че га по сто ји 
страх да се ње но про па да ње не ће за у ста ви ти у ско ро вре ме. Са-
да шње при вред но ста ње бре ме ни то је и на стан ком ан та го ни зма у 
дру штву, а нај у оч љи ви ји су из ме ђу вла сни ка ка пи та ла (при ват ни-
ка) и сред ста ва за про из вод њу (ко ја су не ка да би ла у вла сни штву 
др жа ве и дру штва) и рад ни ка. Осим то га мо гу се уочи ти и раз ли ке 
из ме ђу се ла и гра да, од но сно гра да и ло кал не са мо у пра ве; као и 
про бле ма ти ка тј. на ра сли про бле ми у агра ру; у ег зи сти ра њу још 
увек у пот пу но сти не ре ше не про бле ма ти ке по на ци о нал ним пи та-
њи ма, али и убр за ном (по сва ку це ну) на сто ја њу ула ска у ЕУ, итд. 
По сма тра но са аспек та до стиг ну тог сте пе на де мо кра ти је и кон цеп-
та са вре ме них ус по ста вље них др жа ва и вла сти у њи ма, па та ко и у 
Ср би ји да нас, уло га ино стра них ло би ста је од ве о ма ве ли ког (при-
о ри тет ног) зна ча ја па се чак мо же го во ри ти и о сво је вр сним усло-
вља ва њи ма и не при ме ре ним зах те ви ма.
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УНУТРАШЊАПРОБЛЕМАТИКА
ИПРОДУКЦИЈАСИРОМАШТВА

  Да ти по ли тич ки од но си у Ре пу бли ци Ср би ји су на ста ли као 
по сле ди ца раз ли чи тих ути ца ња и на сто ја ња ка ко оних спо ља та ко 
и оних из ну тра, са ци љем да Ср би ја по ста не мо дер на де мо крат ска 
др жа ва. У овим на сто ја њи ма се углав ном ус пе ло, али је очи глед но 
да по сто ји „леб де ћа“ про бле ма ти ка ко ју је по треб но у нај ско ри је 
вре ме пре ва зи ћи ка ко би Ср би ја и прак тич но по ста ла мо дер на де-
мо крат ска др жа ва. При то ме ва ља по ћи, пре све га, од ува жа ва ња 
пој ма де мо кра ти је, а то зна чи „да се де мо кра ти ја за сни ва на од ред-
ни ца ма јед на ко сти и сло бо де, и да је де мо кра ти ја об лик вла да ви не 
ко ји нај ма ње угро жа ва сло бо ду гра ђа на“.7) По ре де ћи ста ње де мо-
кра ти је у Ре пу бли ци Ср би ји са из не тим ста вом ла ко се уоча ва ју од-
ре ђе не ин кли на ци је од схва та ња и при ме не де мо кра ти је у Ср би ји 
па и у не ким дру гим окол ним др жа ва ма. Ре кло би се да ка пи тал и 
у овом слу ча ју има од ре ђе на „на ци о нал на“ обе леж ја, ис по ља ва на 
у ви ду на сто ја ња ина у гу ри са ња „на ци о нал них еко но ми ја“ у др жа-
ва ма ка ко би се учвр сти ла по ли тич ка моћ у ци љу ели ми ни са ња 
„стра ха“ од дру ге др жа ве при че му се не рет ко при ме њу је стал но 
так ти зи ра ње са ци љем што обим ни је и што чвр шће уни та ри за ци је, 
од но сно, на ме ђу др жав ном ни воу - гло ба ли за ци је. На тај на чин се 
на мер но или не на мер но вр ши бло ки ра ње дру штве них про ме на и 
сла би при вред но ста ње у сва кој др жа ви па та ко и код нас. 

Ус по ста вља ње вла да ви не про фи та и ње го вих вла сни ка је очи-
глед но циљ оних на вла сти ко ји та кво ста ње же ле да за др же трај но. 
Мно ге ствар не про ме не ко је је нео п ход но из вр ши ти та ко оста ју по 
стра ни јер вла да ју ћој ели ти од го ва ра ју са мо оне про ме не ко је во де 
ја ча њу њи хо вог оп стан ка и ре про ду ко ва њу про фи та (уве ћа њу ка-
пи та ла). Исти не ра ди, да нас „про фит је основ ни по кре тач и циљ 
по сло ва ња, али ни је ње го ва ко нач на свр ха већ су то за до вољ ства 
и сре ћа као и у дру гим лич ним и дру штве ним де лат но сти ма. Кон-
цеп ци ја пре ма ко јој су но вац и про фит  свр ха са ми се би до ве ла је 
до ду бо ке си стем ске кри зе ко ја ни је са мо фи нан сиј ска“. 8) 

Да кле, ма те ри јал ни успех не тре ба схва ти ти у ну жној ко ре ла-
ци ји са сре ћом па оту да се мо же по ста ви ти пи та ње ствар не уло ге 
7) Bar ber Be nja min: Strong De moc racy, New York, 2005.
8) Сен ге Пи тер: Кри за – прет ња и шан са,  Ме ђу на род но са ве то ва ње, За греб 2009. 
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на ци о нал ног бру то про из во да као ин ди ка то ра оп штег ста ња гра ђа-
на и на прет ка др жа ве. 

Исти не ра ди мо ра се при зна ти да је ипак нај бо љи на чин за 
пре ва зи ла же ње си ро ма штва у ства ри при вред ни раст, од но сно од 
ва жно сти су сви они фак то ри ко ји ути чу на раст при вре де и ти ме 
омо гу ћа ва ју бо љи жи вот. 

Ка да се го во ри о уну тра шњим про бле ми ма ко ји до во де до 
сла бље ња при вред ног ра ста па оту да и ди рект ног ути ца ја на си-
ро ма штво ста нов ни штва, мо ра се на гла си ти да на про сто ру бив ше 
СФРЈ по сто ји не пра вед на по де ла узро ка си ро ма штва. Сва ка пре-
ра спо де ла је у су шти ни про бле ма тич на, а на ро чи то пре ра спо де ла 
дру штве ног бо гат ства. У Ср би ји да нас не дво сми сле но ег зи сти ра 
огро ман др жав ни апа рат чи је уче шће у тро ше њу бу џе та ни је ма ло, 
а уз то је и објек тив но го во ре ћи, у мно гим сег мен ти ма и не ра ци-
о нал но (нео прав да но). Ово је на ро чи то зна чај но ка да се зна да је 
про блем и ка да је др жа ва бо га та а не ра ци о нал но тро ши, али кад 
је др жа ва еко ном ски сла ба и не ра ци о нал но тро ши он да то сва ка ко 
пред ста вља озби љан про блем. Бу џет кроз ко ји се вр ши пре ра спо-
де ла пу ни се та ко што сви уче ству ју у ње го вом пу ње њу, а то је по-
тре ба за ујед на ча ва њем из ме ђу си ро ма шних и бо га ти. Ту се та ко ђе 
мо же раз ма тра ти и пи та ње од ко га се узи ма и ко ме се да је из тог бу-
џе та што ди рект но ука зу је да је дру га ва жна ствар у бор би про тив 
си ро ма штва упра во упра вља ње бу џе том, а не са мо ње го во пу ње ње. 

У том сми слу пре пет го ди на је нпр. у Ре пу бли ци Ср би ји ура-
ђе на Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва ко ја је им пле мен ти ра на 
бр же не го не ке дру ге стра те ги је ура ђе не знат но пре ове стра те ги је. 
Чи ње ни ца је да је из ра да ра зних стра те ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји 
као и дру гих ака та од из у зет ног зна ча ја за ње но функ ци о ни са ње 
и да нас не дво сми сле но иде ве о ма спо ро, а че сто то са мо оста је 
стра те ги ја на па пи ру. Да кле, уоча ва се ма њак за ко на и др. про пи са, 
а мо же се за кљу чи ти да се ра ди о инерт но сти (не е фи ка сно сти ) др-
жа ве по пи та њу до но ше ња и усва ја ња мно гих не до ста ју ћих за ко на.

Ула га ње у при вре ду у мно гим др жа ва ма пред ста вља ри зик при 
че му се ов де не ми сли са мо на зе мље са сла би је раз ви је ном при-
вре дом већ и на оне нај ра зви је ни је. Ка да фи нан сиј ски по сред ни ци 
ку пу ју фи нан сиј ске про из во де са јед ном гру пом ка рак те ри сти ка, 
а про да ју их са дру гом вр стом или гру пом ка рак те ри сти ка, та раз-
ли ка у ка рак те ри сти ка ма из ла же фи нан сиј ске по сред ни ке раз ли-
чи тим ри зи ци ма. Да би ми ни ма ли зо ва ле ри зи ке, фи нан сиј ске ин-
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сти ту ци је мо ра ју да узму у об зир: кре дит ни ри зик, ри зик про ме не 
ка мат них сто па, ри зик ли квид но сти, ри зик из во за (де ви зног кур са) 
и по ли тич ки ри зик“,9) од но сно стра ни ула га чи же ле да обез бе де 
сво ја ула га ња у зе мље ко је има ју раз ви је ну еко ном ску без бед ност 
ко ја об у хва та ме ре и по ступ ке др жав них ор га на и ин сти ту ци ја ко-
ји ма се це ло куп ни еко ном ски, при род ни, људ ски, на уч но-тех но ло-
шки и др. по тен ци ја ли и ре сур си зе мље ан га жу ју и ра ци о нал но 
ко ри сте за по тре бе без бед но сне по ли ти ке и стра те ги је.

Та ко ђе, да се уочи ти и успо ра ва ње ин те гра ци је (на мер но  или 
не на мер но) од стра не дру гих др жа ва кроз на ме та ње раз ли чи тих 
усло ва итд. чи је би при хва та ње мо гло иза зва ти од ре ђе не ути ца је на 
по ли тич ко и без бед но сно ста ње у зе мљи.

Мо же се уочи ти и не по што ва ње за ко на и Уста ва при за по шља-
ва њу рад ни ка у од ре ђе не при ват не фир ме (блан ко пот пи си ва ње от-
ка за у слу ча ју бо ле сти, остан ка у дру гом ста њу и сл). Ови слу ча-
је ви се че сто ко ри сте у по ли тич ке свр хе, од но сно кроз по ли тич ка 
над му дри ва ња и  ис ти ца ње зна ча ја соп стве не пар ти је нпр.

Не сум њи во је да су стран ке ли дер ски ор га ни зо ва не оли гар хи је 
ко је се су штин ски не бо ре за оства ре ње про кла мо ва них ци ље ва у 
из бор ним над ме та њи ма. Пар ти је су мо но лит не и го то во дик та тор-
ски уре ђе не јер све за ви се од сво јих ли де ра ко ји тра же по слу шност 
од чла но ва сво је пар ти је. Че сто је на сце ни и иза сце не ме ђу соб но 
ме ђу стра нач ко „пре пу ца ва ње“ у окви ру по ли ти ке, а не оче ки ва на 
бор ба за нпр. ства ра ње усло ва за со ци јал ну јед на кост пре ва зи ла-
же ње си ро ма штва, кул тур ног уз ди за ња, на ци о нал ног је дин ства 
итд. Због то га „др жа ва да је пот по ру стран ка ма за фи нан си ра ње из-
бор них кам па ња за то што су стран ке ва жни чи ни о ци де мо кра ти је 
и тре ба да са чу ва ју сво ју са мо стал ност. На тај на чин се сма њу је 
мо гућ ност да раз не ин те ре сне гру пе „ку пе“ услу ге стра на ка та ко 
што ће им пла ти ти из бор не кам па ње... И по ред све га, фи нан си ра ње 
из бор них кам па ња је ве ли ким де лом без ефек тив ног над зо ра“.10)

Да кле, на сце ни је мен та ли тет и ка рак тер по слу шно сти. У су-
шти ни ми смо увек би ли не ка вр ста слу шки ње (би ло Ис то ка или 
За па да).

Ла ко се мо гу уочи ти на сто ја ња да се чи тав др жав ни си стем 
то ме при ла го ди по чев ши од ме ди ја, еко но ми је, обра зо ва ња, без-

9)  Ра кић Ми ле: Фи нан сиј ске ин сти ту ци је и тр жи ште хар ти ја од вред но сти,  По слов на 
еко но ми ја бр. 1/2009, ФА БУС, Но ви Сад, стр. 91.

10)  Го сто вић Дра ган: Из бор ни си стем, По ли тич ка ре ви ја бр. 4/2008, ИПС, Бе о град, стр. 
1279-1280.
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бед но сти, пра во су ђа итд. Сва ко ко по кре ће пи та ња у ве зи ово га, 
од но сно да је кри ти ке или сво је пред ло ге, про гла ша ва се не де мо-
кра том, дог ма ти ча рем, но стал ги ча рем. Не ма му на пре до ва ња у ка-
ри је ри или се то де ша ва са ве о ма мно го тру да и му ке.

Чи ње ни ца је та ко ђе да је пер спек ти ва Ре пу бли ке Ср би је у ин-
те гра ци ји у Европ ску уни ју, али се че сто не по шту ју од ре ђе ња у 
пре ам бу ли Уста ва Ср би је  (су ве ре на, де мо крат ска др жа ва ње них 
гра ђа на итд.). Чак се мо же го во ри ти о раз ли чи тим стра те гиј ским 
ин те ре си ма и ци ље ви ма гра ђа на још увек по де ље них по на ци о нал-
ној, вер ској и др. при пад но сти. (Ал бан ци, Му сли ма ни, Ср би, Ро ми, 
Ма ђа ри....)

Не рет ко се као мо дер но и је ди но ис прав но ре ше ње за мно-
ге про бле ме у Ср би ји, а на ро чи то за оне ко ји се од но се на област 
при вре де, на ме ћу ту ђа ре ше ња. Ин те ре сант но је ре ћи да и по ред 
то га што пред став ни ци ин сти ту ци ја до зво ља ва ју да им „по ма жу“ 
стра ни „екс пер ти“, мно ги од њих же ле и да ли че на оне из ви со ко-
ра зви је них за пад них зе ма ља. Да би ту слич ност по сти гле, до ма ће 
ин сти ту ци је ан га жу ју аме рич ке ПР аген ци је нпр. Објек тив но го-
во ре ћи по жељ но је не ка ре ше ња у дру гим др жа ва ма ба рем се лек-
тив но при ме ни ти у Ср би ји, али је са свим си гур но да је сва ре ше-
ња не мо гу ће (че сто и де струк тив но) фо то ко пи ра ти и при ме ни ти 
за све слу ча је ве и про бле ме ве за не нпр. за при вре ду. Да је то та ко, 
у при лог го во ри чи ње ни ца да је Ср би ја, по мно гим објек тив ним 
по ка за те љи ма, ушла у ду бљу при вред ну кри зу не го што је би ла 
пре де се так го ди на нпр. Је дан од раз ло га за до ла зак у та кву си ту-
а ци ју је сте по ме ну та не се лек тив на при ме на ино стра них ре ше ња 
и ис ку ста ва за го то во све уну тра шње про бле ме, у оста лом као и 
из во ђе њем ра зних по сло ва „пре по ру че них“ из ино стран ства. Да-
нас пред ви ђе ни и оства ре ни „по сло ви тре ба да по ма жу оства ре њу 
људ ских пра ва, обра зо ва њу, бла го ста њу и ожи вља ва њу зе ма ља у 
ко ји ма се ре а ли зу ју. По сло ви тре ба да до при но се еко ном ском и со-
ци јал ном раз во ју, и у свет ској за јед ни ци у це ли ни, кроз ефек тив но 
и му дро ко ри шће ње из во ра, сло бод но и по ште но так ми че ње и на-
гла сак ино ва ци је и тех но ло ги је, ме то ди ма про из вод ње, мар ке тин гу 
и ко му ни ка ци ја ма“.11)

Про шле го ди не (2008) је у Ср би ји не ко ли ко пу та ви ше за по-
сле них оста ло без по сла не го што је за по сле но но вих рад ни ка. Ако 
се по сма тра си ту а ци ја за по шља ва ња на ло кал ном ни воу си ту а ци ја 
11)  Су бо тић Дра ган: При ме ње на кор по ра тив на по слов на ети ка, По слов на еко но ми ја бр. 

1/2009, ФА БУС, Но ви Сад, стр. 307-308.
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је ве о ма не у јед на че на јер је очи глед но да је нај ве ћи број за по сле-
них у гра до ви ма, а број от пу ште них рад ни ка у ма њим оп шти на ма 
нпр.

Ипак ме ђу нај ва жни је про бле ме у обла сти при вре де, а ко ји ди-
рект но ути чу на си ро ма штво ста нов ни штва и др жа ве уоп ште мо гу 
се убро ја ти:

• Чи ње ни ца да не ма (до вољ но че сте) про це не ста ња у при-
вре ди нпр. на сва ка 3 ме се ца, а ако се не ка про це на ура ди 
ра ди се о не пре ци зној и крат ко роч ној  про це ни;

• Чи ње ни ца је да се ра ди о ни ској по кри ве но сти уво за из во-
зом;

• На сце ни је пад дру штве ног про из во да;
• Не ма ја сно од ре ђе них тр жи шта нпр. Ин ди ја, Ки на, Ру си ја 

су за бо ра вље ни или се пре ма тим др жа ва ма не ра до вр ши 
ори јен та ци ја, а фор си ра ју се за пад на тр жи шта

• Про тив ре це сиј ске ме ре ко је се пред у зи ма ју у усло ви ма 
акут не ре це си је свет ске при вре де су нај че шће са ефек ти-
ма на кра так пе ри од итд.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је јед но од ре ше ња за по бољ ша ње ма-
те ри јал ног ста ња гра ђа на ви ди у при ва ти за ци ји и отва ра њу ма лих 
при ват них фир ми. Ме ђу тим, на сце ни је не ли квид ност тих при ват-
них фир ми, ка ко оних ве ли ких та ко и оних ма лих, што до во ди до 
от пу шта ња ве ли ког бро ја рад ни ка што се опет од ра жа ва на ста ње 
дру гих обла сти у др жа ви (без бед ност, кул ту ру, мо рал, со ци јал но 
ста ње гра ђа на итд.).  

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Стра те ги ја при вред ног раз во ја зе мље тре ба, на пр вом ме сту, да 
омо гу ћи из ла зак из си ро ма штва нај ве ћег бро ја љу ди и ста нов ни ка. 
Да кле, си ро ма штво је ди рект но ве за но за при вред ни раст у др жа-
ви, а уна зад гле да ју ћи за кљу чак би био да је сма ње но си ро ма штво. 
Чи ње ни ца је да да нас по сто је раз ли чи те де фи ни ци је ме ре ња си ро-
ма штва и да је да нас не где око 6 % љу ди си ро ма шно. Ап со лут но 
си ро ма штво пред ста вља си ро ма штво где чо век, по ро ди ца  не мо гу 
да за до во ље сво је основ не по тре бе. 

Ови кри те ри ју ми су раз ли чи ти нпр. у Европ ској уни ји, Швед-
ској, Не мач кој, САД-у, Ја па ну, Ру си ји итд. па о то ме тре ба во ди ти 
ра чу на јер се ово ме ре ње си ро ма штва не мо же ме ри ти објек тив ним 
(уни вер зал ним) ме то да ма што објек тив но пред ста вља сво је вр стан 
про блем и у ме то до ло шком сми слу.
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Про блем схва та ња су бјек тив ног си ро ма штва се мо же пред ста-
ви ти кроз слу чај ка да се јед ној осо би по ста ви пи та ње ко ли ко јој 
нов ца тре ба за не што што на ме ра ва да оства ри (ку пи), а исту осо-
бу се из бе га ва ди рект но пи та ти да ли је си ро ма шна или бо га та..  
При ме њу ју ћи овај ре ла тив но јед но ста ван ме то до ло шки по сту пак 
до ла зи се до за кључ ка да је су бјек тив но си ро ма штво код нас на 
ви со ком ни воу, али то ни је ис кљу чи во за на шу др жа ву има нен тан 
фе но мен. То исто су бјек тив но си ро ма штво је ве о ма ви со ко и у дру-
гим зе мља ма, а на ро чи то бал кан ским зе мља ма. Објек тив но го во ре-
ћи, ста нов ни штво је до шло у си ту а ци ју да на кон про шлог пе ри о да 
из о би ља да нас не мо же да за до во љи раз не по тре бе због про шлог 
ра та, по де ла, свет ске еко ном ске кри зе, гло ба ли за ци је итд. 

Ве ли чи на си ро ма штва гра ђа на БиХ и Ре пу бли ке Ср би је, из-
ра же на у про цен ти ма,  кре ће се од 5 – 15 % уз услов да се у об зир 
узме за јед но ре ла тив но, ап со лут но и су бјек тив но си ро ма штво. При 
то ме је ре ла тив но си ро ма штво је ди но ва лид но и оно у ства ри ука-
зу је ко ли ко љу ди жи ви ло ши је у од но су на про сек у зе мљи.

Ов де се од мах на ме ће и пи та ње и уло га др жа ве по пи та њу си-
ро ма штва, од но сно да ли др жа ва тре ба да се бо ри про тив ап со лут-
ног или ре ла тив ног си ро ма штва. Та ко ђе се ре ла тив но јед но став-
ном ме то до ло ги јом до ла зи до за кључ ка да и у Ре пу бли ци Ср би ји 
има ка те го ри ја ста нов ни штва раз ли чи тог сте пе на си ро ма штва. Та-
ко код нас ка те го ри ји нај си ро ма шни јих при па да ју Ро ми. Ме ђу тим, 
овај слу чај ни је ка рак те ри сти чан са мо за Ре пу бли ку Ср би ју јер је 
овај про блем си ро ма штва Ро ма та ко ђе при су тан и у Ма ђар ској, Ру-
му ни ји, али и у дру гим др жа ва ма не са мо на Бал ка ну.

Ста ње си ро ма штва мо же по ста ти и сво је вр стан без бед но сни 
иза зов. Че сто услед си ро ма штва до ла зи до про те ста, штрај ко ва па 
и гра ђан ске не по слу шно сти ко ји се мо гу под од ре ђе ним си ту а ци-
ја ма и по гре шно про ту ма чи ти. Та ко нпр. про блем уну тра шње без-
бед но сти у др жа ви се знат но усло жа ва ако би про те ство ва ли са мо 
Ро ми, Цр но гор ци или Му сли ма ни нпр. У сва ком слу ча ју ка да би 
до шло и до ових „се лек тив них“ про те ста др жа ва мо ра да од го ва ра 
и за ову вр сту про бле ма. Осим то га, ако већ до ла зи до ових про-
те ста ини ци ра них ста њем и не за до вољ ством ста нов ни штва ла ко 
се мо же за кљу чи ти да у др жа ви по сто ји про блем ко му ни ка ци је, 
од но сно да гра ђа ни не ма ју дру ги на чин да ис ка жу сво је не за до-
вољ ство и сво ју про бле ма ти ку. Ово опет са свим по у зда но ука зу је 
да је др жа ва нео р га ни зо ва на на на чин на ко ји би тре ба ла да бу де 
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ор га ни зо ва на и да не функ ци о ни ше та ко да мо же да уоча ва и ре ша-
ва про бле ме ве за не за си ро ма штво.

Та ко ђе, за па жа се да „сла бост и ду бо ка кри за ин сти ту ци ја омо-
гу ћа ва да ли дер ске пар ти је узи ма ју не за слу же но део по ли тич ког 
ко ла ча, чи ме се омо гу ћа ва оства ри ва ње лич них ин те ре са ли де ра 
пар ти ја ко ји су из над све га и нај ви ше во ле власт, моћ и но вац“.12)

Да нас се ве о ма осе ћа при су ство те жњи ка оства ри ва њу до би ти 
по је ди нач них пред у зе ћа ко ја нај че шће ни су под ре ђе на оп штем ин-
те ре су. Ово ука зу је на по тре бу ја ча ња и из град њездра ве све сти о 
соп стве ном иден ти те ту и на ци о нал ним ци ље ви ма. Са мо он да ка да 
та ко не што по сто ји, он да се мо же раз ми шља ти и твр ди ти ка ко еко-
но ми ја слу жи за јед нич ком иден ти те ту и за јед нич ким ин те ре си ма. 
У су прот ном мо же до ћи до по ја ве ра зних де ви јант них од сту па ња у 
при вре ди ко је че сто има ју кри ми но ген пред знак.

У дру штве ном, по ли тич ком и еко ном ском жи во ту Ре пу бли ке 
Ср би је не ма ин те гра тив них про це са и про це ду ра. Го то во све се 
сво ди на су прот ста вља ње, опо ни ра ње и де струк ци ју. Због то га се 
до га ђа да про фи та бил ни еко ном ски си сте ми по ста ју нај ве ћи гу би-
та ши, да се мно го го ди на по тро ши на из ра ди по треб них за ко на, да 
је сва ка дру га при ва ти за ци ја про бле ма тич на. О мо дер ни за ци ји ин-
сти ту ци ја не ма ни го во ра иако је овог тре нут ка нај ва жни је про на-
ћи мо де ле ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња ко ји ће омо гу ћи ти да 
„ко ег зи сти ра ју ста бил на ком пле мен тар ност и рав но те жа ра зно ли-
ких ни воа по ли тич ких оп ци ја и уза јам не ег зи стен ци је по ли тич ких, 
еко ном ских, кул тур них и вер ских по тре ба“.13)  

Осим то га „ ре кло би се да да нас ве о ма че сто ег зи сти ра по-
гре шно ми шље ње кроз ко је се по ку ша ва на мет ну ти став или се 
де цид но твр ди да је са мо ап со лут на сло бо да еко но ми је до во љан 
услов за де мо крат ски раз вој дру штва. ... објек тив но сти ра ди мо ра 
се ука за ти и на чи ње ни цу да сло бод на еко но ми ја као ну жан услов 
де мо крат ског раз во ја дру штва, са ма по се би (из вор но као та ква) 
по се ду је и низ про бле ма“.14) 

Ово ме тре ба до да ти да „Суд би на зе мље ни је ни ка да у пот пу но-
сти у ру ка ма ње ног на ро да. У не ким слу ча је ви ма, до ми на ци ја ко ју 
12) Ђу рић В.: Кри за ин сти ту ци ја у Ср би ји, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1-4/2004, ИПС, 

Бе о град,  стр. 226.
13) Ђу рић Ж.: По ли тич ке ин сти ту ци је у про це су мо дер ни за ци је, Срп ска по ли тич ка ми сао, 

бр. 1-4/2000/2002, ИПС, Бе о град.стр. 46.
14) Ђу рић Ж., Јо ва ше вић Д., Ра кић М.: Ко руп ци ја иза зов де мо кра ти ји, ИПС, Бе о град, 

2007, стр. 55-56.
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на ме ћу стран ци мо же би ти то ли ко пре суд на, да над вла да учи нак 
свих дру гих усло ва....“ Ова ко Ро берт Дал15) ука зу је на је дан од де-
ста би ли зи ра ју ћих фак то ра ко ји је по себ но при су тан на про сто ру 
Ср би је.

Ова вр ста про бле ма по ста је го то во по ауто ма ти зму из вор мно-
гих дру гих гру па про бле ма у др жа ви ве за них не са мо за при вре ду 
већ и ван при вред не де лат но сти. 

Та ко на при мер због не е фи ка сно сти или не мо гућ но сти да др-
жа ва ре ши про блем си ро ма штва ста нов ни штва или не ких ње го вих 
ка те го ри ја мо же до ћи до ми гра ци је ста нов ни штва из нпр. се ла у 
град, из др жа ве у др жа ву, из ре ги је у ре ги ју што из ла зи ван гра ни-
ца јед не др жа ве. Упра во због мо гућ но сти на стан ка ме ђу др жав не 
ми гра ци је мо же до ћи и до по гор ша ња од но са ме ђу др жа ва ма што 
опет пред ста вља но ву ди мен зи ју про бле ма иза зва ну си ро ма штвом 
ста нов ни штва.  Исти не ра ди нео п ход ним за ову при ли ку нам се 
чи ни ис та ћи да свет ска еко ном ска кри за да нас угро жа ва прав ду и 
мир у све ту, Евро пи, али и код нас. Ег зи сти ра ју ћа свет ска еко ном-
ска кри за има огро ман ути цај са не га тив ним ефек ти ма по при вре ду 
зе ма ља, а про из вод је нео ли бе рал ног ка пи та ла и мо же се за кљу чи-
ти да се ра ди о кри зи ан тро по ло шке и етич ке на ра ви. При то ме се 
ја сно уоча ва да је јав ну ети ку про гу та ла по ли ти ка, др жав ну по ли-
ти ку сло бод на еко но ми ја, еко но ми ју гло бал не фи нан си је, ко ри сто-
љу бље ко је је про гу тао его и зам лич ни, пар тиј ски........, а его и зам 
са да про ду ку је кри зу и си ро ма штво. Др жав на власт пре ко сво јих 
су бје ка та (пра во суд них ор га на, по ли ци је...) тре ба ла би ста ти на 
пут при вред ном и ор га ни зо ва ном кри ми на лу као и ко руп ци ји, што 
је нај ма ње што тре ба да учи ни у усло ви ма ег зи сти ра ња при вред не 
кри зе и си ро ма ше ња ста нов ни штва. 

У ци љу пре ва зи ла же ња про бле ма ти ке ве за не за си ро ма ше ње 
ста нов ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји  тре ба има ти на уму и еко ном-
ске прог но зе аме рич ких, али пре све га и на ших еми нент них еко но-
ми ста и струч ња ка, као и дру гих свет ских ана ли ти ча ра у по гле ду 
ду би не и тра ја ња кри зе ко је су објек тив но са да ве о ма не из ве сне. 
Нај че шће се за сту па ју ми шље ња да оно ли ко вре ме на ко ли ко је би-
ло по треб но да се уђе у кри зу и осе те ње не по сле ди це, то ли ко вре-
ме на тре ба и да се из ње иза ђе. Мно ги сма тра ју да је кри за по че ла 
пре 19 го ди на, али да још ни смо осе ти ли њен нај ја чи ути цај. 

15)  Ро берт Дал: По ли ар хи ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 199.
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IDENTIFICATIONOFSOMEFACTORSRELATEDTOIN-

CREASINGPOVERTYINSERBIA
Summary

Duringlastfifteenyearspoverty,asaconsequenceofthe
world economical crisis, hasbeen sistematicallyputting
pressureonallstateworldwide.Thereforetheconsequenc
esofsuchstateofaffairshavebeenpresentinRepublika
Srbija, Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina,
too.Withinattempts toovercomethisproblematics there
havebeen implementedvariousmethods forovercoming
theabovementionedproblematics.Sofarmanyactivities
relatedtoithaveproducedpositiveresults,butithasbeen
obviousthatwithinBosniaandHerzegovinaandRepub
likaSrpskatherehasbeenacertainquantumofspecific
(immanent) problematics, thus additionally aggravating
rapidgettingoutfromthestateofeconomiccrisisforthis
state and its rapid admission into the group of modern
democraticstates.
KeyWords:state,economy,poverty,institutions,politics,
crisis
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