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СнежанаГрк*

ДЕ СТРУК ТИВ НА НА ЦИ О НАЛ НА 
ЕКОНО МИ ЈА И ПО ЛИ ТИ КА УДАЉАВА 

СР БИ ЈУ ОД ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ1

Ре зи ме

Националнаекономијаиполитикаулазеутурбулент
нораздобље.Интернаиекстернастабилностземљеидаље
ћебитинеизвесна,иподсталномконтроломмеђународних
експерата. Економски модел базиран на високој државној
потрошњи, увозу и задуживању у иностранству је неодр
жив.Акосетајмоделвеомабрзонепромениуследићекрах
економскогсистемауСрбији.Акорупцијаикриминалкоји
владају на овим просторима удаљиће Србију од Европске
уније.
Кључнеречи: националнаекономијаиполитика,економска

криза,незапосленост,кредити,спољнидуг,из
воз,корупција,Европскаунија.

1.Увод
Кра јем 2008. го ди не су се по че ли ја че на зи ра ти обри-

си ре це си је ко ја ће уз др ма ти еко но ми ју Ср би је у го ди на ма 
ко је до ла зе. Ди мен зи је кри зе у Ср би ји су по че ле по при ма ти 

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град

1 Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропаекономскеана
лизеипрогнозе, еви ден ци о ни број 149038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.   
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ве ли ке раз ме ре због во ђе ња по гре шне еко ном ске по ли ти ке. 
Њен да љи сце на рио раз во ја је до ста сло жен. Ши ре де ло ва ње 
гло бал не еко ном ске кри зе и пре са хле ин ве сти ци је ко јих је у 
Ср би ји све ма ње до ве ле су зе мљу на иви цу еко ном ског кра-
ха. То би се и до го ди ло да ни су при ско чи ле у по моћ ме ђу на-
род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је уба ци ва њем ве ли ких из но са 
кре ди та у Ср би ју. Али, зе мља је из ву че на из про бле ма са мо 
на ве о ма кра так рок. Ин тер на и екс тер на ста бил ност зе мље 
и да ље ће би ти не из ве сна, и под стал ном кон тро лом ме ђу на-
род них екс пе ра та. Прог но зе ко је да ју пред став ни ци вла сти у 
Ср би ји, да ће др жа ва у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не иза ћи из 
ре це си је, уоп ште не ма ју уте ме ље ње.

Из ла зак из кри зе не ће би ти ни лак ни брз. Успо ра ва ње 
при вред ног ра ста и раст не за по сле но сти про бле ми су са ко-
ји ма се срп ске вла сти те шко бо ре. Срп ска при вре да је у атро-
фи ра ном ста њу. Еко ном ско тки во Ср би је се ра за ра због не ли-
квид но сти и не кон ку рент но сти на ме ђу на род ном тр жи шту, 
као и због ко руп ци је, кри ми на ла, мо но по ли за ци је и тај ку ни-
за ци је зе мље. Успо ра ва ње при вред ног ра ста у Ср би ји пре ра-
сло је у кри зу на тр жи шту ра да. Си ту а ци ја на тр жи шту ра да 
мо гла би се у на ред ном раз до бљу још ви ше по гор ша ти, због 
ве ли ког бро ја ста нов ни штва ко је ће оста ти без за по сле ња. То 
ће ди рект но ути ца ти на ши ре ње си ро ма штва.

Енер ги ју оних по је ди на ца ко ји истин ски же ле да спа-
се на ци о нал ну еко но ми ју тре ба ка на ли са ти ка урав но те же њу 
си сте ма од но сно са мом ње го вом по сто ја њу  - ка ко се он још 
ви ше из ну тра не би уру шио. Раз лог за ова кво раз ми шља ње 
ле жи у чи ње ни ци да да нас жи ви мо да ле ко од са вр ше ног си-
сте ма, јер је иде о ло ги ја сло бод ног тр жи шта ство ри ла та кав 
тип при вре де и дру штва у ко јем је про фит по стао при мар ни 
циљ. Сло бод но тр жи ште је до ве ло до ве ли ке еко ном ске не си-
гур но сти рад ни ка, јер је чо век као по је ди нац по стао нај о бич-
ни ја ро ба. То је про из ве ло уве ћа ва ње бро ја си ро ма шних као 
и оних ко ји се ве ли ком бр зи ном при бли жа ва ју гра ни ци си ро-
ма штва. Оно што ће до дат но за ком пли ко ва ти си ту а ци ју је сте 
да ће си ро ма шни по ста ти још си ро ма шни ји, а бо га ти још бо-
га ти ји. Та из ра же на по ла ри за ци ја ста нов ни штва ће по ве ћа ти 
кри ми нал. А ако кри за ду же по тра је со ци јал ни и по ли тич ки 
не ми ри су не за о би ла зни. Ра ди то га је нео п ход на др жав на ин-
тер вен ци ја, јер је фак тор кри зе у Ср би ји ге не ри сан из ну тра. 
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То зна чи да др жа ва мо ра ре а го ва ти ка ко се не би це ло куп на 
ар хи тек ту ра фи нан сиј ског и еко ном ског си сте ма до ве ла у то-
тал ну дис хар мо ни ју. То би има ло по ли тич ке ре пер ку си је.

Ве ли ка опа сност је об ма њи ва ти на ци ју при ча ма о бр-
зом ула ску Ср би је у Европ ску уни ју,  ка ко то обе ћа ва ју “екс-
перт ске ели те”. Ра ди то га што је Ср би ја брод ко ји плу та по 
још увек не мир ним во да ма, ко је мо гу тај брод да од гур ну 
вре мен ски ја ко да ле ко од Европ ске уни је. Ствар ност је до ста 
су ро ва, па илу зи ја о бо љем жи во ту са ско рим ула ском у Уни-
ју мо же да бу де ја ко опа сна, по го то во ка да је нај те жи др жав-
ни и  дру штве ни про блем – еко ном ска по ли ти ка.

Мо дел на ко јем се те ме љи во ђе ње еко ном ске по ли ти ке 
и вал фи нан сиј ске кри зе оште тио је еко ном ско тки во зе мље 
оста вља ју ћи иза се бе ду го трај не по сле ди це. Са да је пут до 
Европ ске уни је још те жи. Осим усло ва ко је Евро па по ста вља 
ство ре но је још ви ше на го ми ла них уну тра шњих про бле ма, 
ко ји не ће мо ћи бр зо и ла ко да се пре ва зи ђу, упр кос на сто ја-
њи ма моћ них оли гар ха и свет ских фи нан сиј ских ин сти ту ци-
ја да по ка жу све ту ка ко је овај про стор под њи хо вом кон тро-
лом. Нај те жи по раз за Ср би ју ће пред ста вља ти гу би так ње не 
еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та.

2.ЕкономскасценаСрбије
Еко ном ска сце на Ср би је по ста је мрач на због из у зет но 

ло ших ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва, не до-
стат ка про из вод ње, ду го ва др жав них фир ми, за ста ре ле ин-
фра струк ту ре, ве ли ке не за по сле но сти и си ро ма штва. Срп-
ска при вре да је у до ста те шкој си ту а ци ји, јер зе мља “гр ца” 
у де ви зним кре ди ти ма2, а но во на ста ла гло бал на еко ном ска и 
фи нан сиј ска кри за са мо је де ли мич но до при не ла да ду би на 
кри зе у Ср би ји по при ми ве ће ди мен зи је – ра ди то га што је 
до ма ћа при вре да и пре из би ја ња гло бал не кри зе већ би ла у 
кри зи. 

Љу ди у Ср би ји не жи ве у ста бил ном окру же њу, по што 
мно го шта у ње му не функ ци о ни ше (суд ство, не до гра ђе но за-

2 “Гр ца ју ћи у де ви зним кре ди ти ма, Ср би ја са Ле то ни јом и Есто ни јом спа да 
у три фи нан сиј ски нај у гро же ни је др жа ве Евро пе.” Из вор: Фајненшелтајмс 
(по зи ва се на мар тов ски из ве штај Bre ton -Vud ин сти ту ци је и де ло ве из по-
вер љи вог из ве шта ја ММФ-а од мар та 2009. го ди не), до ступ но 06. април 
2009. го ди не.
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ко но дав ство, ад ми ни стра тив не пре пре ке, не си гур ност ула га-
ња, ко руп ци ја, кри ми нал, би ро кра ти ја, по ли тич ке на год бе). 
Из ра же ни су кон флик ти ин те ре са, јер се не по шту ју за ко ни 
о њи хо вом спре ча ва њу. Пра во су ђе је у Ср би ји под ути ца јем 
из вр шне вла сти. Че сто се по ку ша ва из ма ни пу ли са ти при-
ме на За ко на о јав ним на бав ка ма. Раз лог за ово на ла зи се у 
чи ње ни ци да су мно ги гра ди ли ка ри је ре на по сло ви ма из те 
обла сти без ика кве кон тро ле. Нај ве ћи про блем је што не по-
сто ји истин ска во ља за при ме ну тог за ко на, а за то је нај ви ше 
од го вор на власт у зе мљи.

Оче ки ва ња ко ја је да ла вла да Ср би је по ста ла су из не-
ве ре на, јер по ли тич ке пар ти је кре и ра ју  еко ном ску по ли ти ку. 
Због то га се и при ва ти за ци ја од ви ја ла на ве о ма про бле ма ти-
чан на чин, па су ве ли ке фир ме и ком па ни је од стра те шког 
на ци о нал ног зна ча ја пре шле у ру ке стра на ца и до ма ћих оли-
гар ха, чи је по ре кло нов ца се ни је кон тро ли са ло.

 Због по гре шне еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди у 
Ср би ји, а и због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, еко ном-
ске ви бра ци је се ре флек ту ју из у зет но не по вољ но на ма кро-
е ко ном ске по ка за те ље3 - пад при вред не ак тив но сти од но сно 
пад ин ду стриј ске про из вод ње,4  пад бру то до ма ћег про из во-
да (БДП), ин фла ци ју,5 сла бље ње на ци о нал не ва лу те, све ве ћи 
број не за по сле них,6 на ра ста ју ће си ро ма штво, нај ни же пла те 

3 Са свим је си гур но да ће по да ци о са да шњем ста њу ма кро е ко ном ских 
по ка за те ља, ка да их бу де мо има ли, ука зи ва ти на до дат но по гор ша ње 
у од но су на оне с кра ја про шле го ди не и пр вог квар та ла 2010. го ди не.

4 У 2009. го ди ни у од но су на 2008. го ди ну оства рен је пад ин ду стриј ске про-
из вод ње од 12,1 од сто. Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји у де цем бру 2009. 
го ди не би ла је ма ња за 1,3 од сто у од но су на де цем бар 2008. го ди не, а у од-
но су на про сек 2008. го ди не би ла је ма ња за 1,7 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.01.2010. го ди не).

5 Це не на ма ло у Ср би ји у 2009. го ди ни су у про се ку по ве ћа не за 10,1 од сто у 
од но су на про сек прет ход не го ди не. Це не на ма ло ро ба и услу га у ја ну а ру 
2010. го ди не у про се ку су би ле ве ће за 0,8 од сто у од но су на прет ход ни ме-
сец. У ја ну а ру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец 2009. го ди не це не на ма ло 
су по ве ћа не за 8,0 од сто.

 Тро шко ви жи во та у 2009. го ди ни су у про се ку по ве ћа ни за 8,6 од сто у од-
но су на про сек прет ход не го ди не. Тро шко ви жи во та у ја ну а ру 2010. го ди не 
у од но су на прет ход ни ме сец у про се ку су би ли ви ши за 0,6 од сто. У ја ну-
а ру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец 2009. го ди не тро шко ви жи во та су 
по ве ћа ни за 4,8 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 
12.02.2010. го ди не).

6 У Ср би ји је у мар ту 2009. го ди не би ло не за по сле них 830.391 осо ба, од но сно 
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у ре ги о ну,7 рас ту ћи бу џет ски де фи цит,8 спољ но тр го вин ски 
де фи цит9 и по че так от пла те спољ них ду го ва. 

 По ред то га пред у зе ћа су у до ста те шкој си ту а ци ји, 
због ду го ва ко ји их гу ше. А про блем се и да ље укруп ња ва, 
јер је не ли квид ност срп ских фир ми по при ми ла алар мант не 
раз ме ре и пре ти да пот пу но бло ки ра фи нан сиј ске то ко ве10 у 
при вре ди. Број не ли квид них пред у зе ћа се сва ко днев но по ве-
ћа ва. По што пред у зе ћа не ма ју но вац на ра чу ни ма због за сто-

сто па не за по сле них је би ла 22,8 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

7 Про сеч на пла та у Ср би ји, из ра же на у еври ма, нај ма ња је у ре ги о ну. Про-
сеч на пла та у Ср би ји пре ра чу на то у европ ску ва лу ту из но си 329,05 евра. 
У Ма ке до ни ји она је 330,83 евра, Бо сни и Хер це го ви ни 394,5 евра. У Цр ној 
Го ри она из но си 456 евра, а у Хр ват ској 724,13 евра, док је у Сло ве ни ји 935,11 
евра. (Извори: Др жав ни за во ди за ста ти сти ку, до ступ но 16.01. 2010. го ди не.) 
Да про сеч на пла та у Ср би ји бу де нај ни жа у ре ги о ну ути ца ло је сла бље ње на-
ци о нал не ва лу те у про се ку 15,4 од сто у 2009. го ди ни. Али и то што је до шло 
до ја ча ња ку не у Хр ват ској, док Бо сна и Хер це го ви на не ма пли ва ју ћи курс, 
не го ва лут ни од бор, па је кон вер ти бил на мар ка ве за на за евро. 

 Ина че, у Ср би ји су за ра де без по ре за и до при но са но ми нал но ра сле у 2009. 
го ди ни, та ко да су у од но су на 2008. го ди ну би ле ве ће за 8,8 од сто. Ре ал но, 
за ра де су би ле ве ће за 0,2 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до-
ступ но 25.01.2010. го ди не). Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у Ср би ји 
ис пла ће на у де цем бру 2009. го ди не у од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за 
и до при но са ис пла ће ну у но вем бру 2009. го ди не но ми нал но је би ла ве ћа за 
16,5 од сто, а ре ал но је би ла ве ћа за 16,6 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, до ступ но 25.01.2010. го ди не).

8 Ср би ја је на кра ју 2009. го ди не има ла бу џет ски де фи цит од 93,8 ми ли јар ди 
ди на ра. При хо ди су би ли 619,4 ми ли јар ди, а рас хо ди 713,2 ми ли јар де ди на-
ра. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 08. фе бру ар 2010. го ди не). 

 Де фи цит бу џе та Ср би је у ја ну а ру 2010. го ди не из но сио је 1,5 ми ли јар ди ди-
на ра. При хо ди су би ли 49,3 ми ли јар де, а рас хо ди 50,8 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 08. фе бру ар 2010. го ди не). 

9 Ср би ја је у раз до бљу ја ну ар-де цем бар 2009. го ди не има ла спољ но тр го вин-
ски де фи цит од 7,24 ми ли јар де до ла ра, што је 39,2 од сто ма ње не го у истом 
раз до бљу прет ход не го ди не. Де фи цит из ра жен у еври ма из но сио је 5,19 ми-
ли јар ди, што чи ни сма ње ње од 35,6 од сто у од но су на исто раз до бље прет-
ход не го ди не. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.01.2010. 
го ди не).

10 Од укуп но 425.000 ре ги стро ва них прав них ли ца у Ср би ји бло ки ра но је око 
15 од сто или 66.438, са укуп ним из но сом од 261 ми ли јар ду ди на ра. Од укуп-
ног из но са бло ка да нај ве ћи део од но си се на прав на ли ца, и то 75 од сто на 
ма ла, не раз вр ста на и сред ња пред у зе ћа, док се на пред у зет ни ке од но си са мо 
пет од сто укуп ног из но са бло ка да. Пре ма ду жи ни тра ја ња бло ка да, пре ко 
67 од сто је бло ки ра но ду же од јед не го ди не, а 36 од сто ду же од три го ди не. 
(Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 27. 01.2010. го ди не).
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ја на пла те она књи же огром не гу бит ке и ни су у мо гућ но сти 
да ис пла ћу ју за ра де укљу чу ју ћи и ви со ке сто пе по ре за и до-
при но са као и оста ле да жби не сво јим за по сле ним рад ни ци-
ма. Ре зул тат та квог ста ња је сте от пу шта ње рад ни ка. Тек ће 
у вре ме ну ко је до ла зи срп ска при вре да осе ти ти су но врат, уз 
но ва ве ли ка от пу шта ња рад ни ка, а све под пла штом свет ске 
еко ном ске кри зе. 

 Кри за ко ја је за хва ти ла ре ал ни сек тор, још мно го ра-
ни је, то ком 2009. и ове го ди не се од ра зи ла и на бан кар ски 
сек тор, ко ји је по чео да би ва су здр жан при одо бра ва њу кре-
ди та. Ова кво по на ша ње бан кар ског сек то ра је ра зу мљи во јер 
је ве ли ки ри зик ула га ња у до ма ћу при вре ду, ко ја је у огром-
ним те шко ћа ма. Уче шће из во за у бру то до ма ћем про из во ду 
је ја ко ма ло. Ово је по сле ди ца по ли ти ке кур са и не до след не 
ли бе ра ли за ци је. 

По ли ти ка кур са ди на ра ка ква се во ди ла по го до ва ла је 
уво знич ким ло би и ма. Уво зни ци су про фи ти ра ли за хва љу ју-
ћи пре це ње ном ди на ру. За пра во, та кав курс је про мо ви сао 
уво зне ро бе а ни је од го ва рао до ма ћим из во зни ци ма, и оте жа-
вао је по зи ци ју они ма ко ји су кре дит но за ду же ни.

Зна ча јан фак тор  ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма-
ће ва лу те то ком 2008. го ди не, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни 
те го ди не, би ло је сна жно за ду жи ва ње кор по ра тив ног сек то-
ра у ино стран ству. То је по ве ћа ло по ну ду де ви за на срп ском 
тр жи шту. Али, 2010. го ди не и на ред них го ди на на зна чај но 
за ду жи ва ње у ино стран ству се те же мо же ра чу на ти. Ве ћи-
на ино стра них оба ве за ко је до спе ва ју мо ра ће да се ре фи нан-
си ра ју на до ма ћем тр жи шту, а то ће по ве ћа ти по тра жњу за 
стра ним ва лу та ма.

 Курс ди на ра ће 2010. го ди не би ти су о чен са ве ли ким 
иза зо ви ма. Ра ди то га што ста би лан курс ди на ра пре ма евру 
пр вен стве но за ви си од кон ти ну и ра ног при ли ва де ви за из 
ино стран ства – а ње га ће би ти да ле ко ма ње не го што је то 
би ло у про те клим го ди на ма. 

Цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза зо ви ма. 
Ти иза зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе-
ди ти до вољ ну ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди-
ти ра ти пред у зе ћа и др жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње 
ко ли чи не ди на ра на тр жи шту ру ши курс ди на ра, док по вла-
че ње ди на ра с тр жи шта, бра ни курс али сма њу је ли квид ност. 
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Сма ње ну ли квид ност и не до ста так ка пи та ла на тр жи шту 
бан ке углав ном ком пен зи ра ју по ве ћа њем ка мат них сто па.

Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но-
сти.  Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по-
ли ти ком очу ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да 
опре де ли ти за ту ал тер на ти ву, јер је за тра жи ла по моћ од Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ).11 

Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да ће то 
иза зва ти још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро-
та пред у зе ћа, а са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Друга
могућност је да се из вр ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју 
пао би жи вот ни стан дард ста нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те 
кре ди та, али би до бар део рад них ме ста био са чу ван. 

На рав но, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет-
по став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна-
чај но сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на 
ма кро е ко ном ске по ли ти ке, пр вен стве но по ли ти ке из во за. Из-
воз тре ба да бу де ге не ра тор при вред ног ра ста. Али, у еко ном-
ској кри зи до ње га ни је мо гло до ћи јер је ре це си ја зах те ва ла 
сни жа ва ње из во зних це на, а гу би ци су по кри ве ни от пу шта-
њем рад ни ка и па дом кур са ди на ра.

Ка кво ће кре та ње има ти на ци о нал на ва лу та од но сно да 
ли ће би ти мо гућ но одр жа ва ње ње не ста бил но сти нај ви ше 
ће за ви си ти од оби ма де ви зних ре зер ви12, али и од екс пан зи-
је из во за, јер не ће би ти у до вољ ном оби му кре ди та из ино-
стран ства ко ји ма ће мо ћи да се одр жа ва ста бил ност ди на ра. 

11 ММФ и вла сти Ср би је по сти гли су кра јем мар та 2009. го ди не спо ра зум о 
stend baj аран жма ну од 2,9 ми ли јар ди евра, ко ји ће тра ја ти до сре ди не апри ла 
2011. го ди не. Исто та ко, до го во ре но је да се ште ди на свим ни во и ма у др жа ви. 
Пре ма ре ви зи ји аран жма на из но вем бра 2009. го ди не, де фи цит бу џе та 
за 2010. го ди ну тре ба ло би да бу де че ти ри од сто бру то до ма ћег про из во-
да, пла те и пен зи је би ће за мр зну те, уз пре у зе ту оба ве зу вла де да за поч не 
ре фор му пен зиј ског си сте ма и сма њи број за по сле них у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји за ви ше од 8.000 љу ди.     
Ср би ја је кра јем 2009. го ди не по ву кла дру гу тран шу кре ди та од ММФ-а 
у из но су од око 350 ми ли о на евра, чи ме је укуп ни из нос по ву че них сред-
ста ва до сти гао 1,13 ми ли јар ди евра.     
Ми си ја ММФ-а сти гла је 8. фе бру а ра 2010. го ди не у Бе о град на раз го во ре 
са пред став ни ци ма вла де Ср би је по во дом тре ће ре ви зи је кре дит ног stend baj 
аран жма на.

12 Де ви зне ре зер ве су кра јем ја ну а ра 2010. го ди не из но си ле 16,63 ми ли јар де до-
ла ра од но сно 11,93 ми ли јар де евра. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 
16.02.2010. го ди не).
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На рав но, под усло вом да ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је не бу ду бла го на кло не пре ма Ср би ји као до са да. Ме ђу-
тим, ка да се од не ко га кон стант но оче ку је по моћ, за уз врат се 
мо ра не што и да ти.

3.Уводудужничкоропство
Ср би ји су по треб на огром на фи нан сиј ска сред ства због 

ста ња у ко јем се на ла зи ње на при вре да. Не ке зе мље су ве о-
ма осе тљи ве на при вред на кре та ња ка ква су са да у Ср би ји. 
Сто га су њи хо ве бан ке по себ но опре зне при кре ди ти ра њу у 
срп ску при вре ду. Чак и ако ре ски ра ју да уло же но вац од но-
сно да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај-
ми це бу де ви со ка као и усло ви кре ди ти ра ња. Сви ин тер ни и 
екс тер ни фак то ри су ге ри шу да ће кре ди ти из ино стран ства 
би ти огра ни че ни или ако их бу де би ће ве о ма ску пи, а до ма-
ћих из во ра ће би ти све ма ње или их ви ше не ће би ти, па ће се 
си ту а ци ја на еко ном ској сце ни Ср би је још ви ше по гор ша ва-
ти, од но сно кри за ће се ин тен зи ви ра ти.

 Екс тер на ста бил ност зах те ва за о крет са до ма ће по-
тро шње на раст пред во ђен екс тер ним фак то ри ма, али до ра-
зум ног ни воа. Сто га озбиљ но тре ба да за бри ња ва по да так да 
ве ли ком бр зи ном ра сте спољ ни дуг зе мље.13

Тре нут но је нај ве ћи про блем за зе мљу дуг при ват ног 
сек то ра. Овај про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се ре-
ши ре про гра мом. Ако се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч-
ну да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре ду би 
би ле ка та стро фал не. До шло би до да љег гу ше ња при вре де. 
Да би се убла жи ле не га тив не по сле ди це, уко ли ко ком па ни је 
не мо гу да вра те дуг – др жа ва мо ра да им при ско чи у по моћ. 
За то др жа ва мо ра да ис по шту је до го вор са ММФ-ом, од но-
сно да ис пу ни све усло ве ко је јој по ста ви Фонд, јер са мо на 
тај на чин мо же да убе ди по слов не бан ке да не сма њу ју обим 
кре ди та пред у зе ћи ма.

13 Спољ ни дуг Ср би је у де цем бру 2009. го ди не из но сио је 22,79 ми ли јар ди евра, 
при че му је дуг јав ног сек то ра био 7,23 ми ли јар де евра, а при ват ног сек то ра 
15,56 ми ли јар ди евра. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.02. 2010. 
го ди не). У раз до бљу од 2000. до кра ја 2009. го ди не спољ ни дуг је по рас тао за 
11,13 ми ли јар ди евра. То зна чи да се за про те клих де вет го ди на спољ ни дуг 
Ср би је удво стру чио.
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Фи ли ја ле за пад них ба на ка у ис точ ној Евро пи, укљу-
чу ју ћи и оне у Ср би ју, мо гле би у до глед ној бу дућ но сти да 
из гу бе 160 ми ли јар ди до ла ра у ви ду не на пла ти вих ду го ва.14 
Про бле ми ре ги је ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, јер 
су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па 
ре ше ње кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко-
ор ди ни ра ном од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја-15

 Па ипак, ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне 
ду жнич ке про бле ме, ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста-
ти још из ра же ни ји. Ово сто га што не га тив не еко ном ске де-
тер ми нан те има ју ди рект не ефек те на спо соб ност зе мље да 
от пла ћу је ду го ве. У ства ри, спо соб ност зе мље да от пла ћу је 
ду го ве за ви си од сте пе на за ду же но сти, сто пе ра ста, при ли ва 
ди рект них стра них ин ве сти ци ја и при хо да од при ва ти за ци је. 
Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да је сто па за ду же но сти 
ви со ка, сто пе ра ста да ле ко од по треб них, ди рект на стра на 
ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је вр ло скром-
ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но опа да. 
За то ће глав ни про блем еко но ми је у го ди на ма ко је до ла зе, а 
ко ји ће та ко ђе има ти нај ве ћи ути цај на при вред на кре та ња у 
Ср би ји, би ти на чин ре ша ва ња сер ви си ра ња спољ ног ду га. Не 
сме се за не ма ри ва ти ни при су ство про бле ма курс ног ри зи ка, 
због за ду жи ва ња до ма ћег кор по ра тив ног сек то ра у стра ним 
ва лу та ма. 

 Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би убла жи ла ду жнич-
ку кри зу од но сно не мо гућ ност от пла те свог спољ ног ду га – 
јер је из ве сно да ће има ти те шко ће да сер ви си ра дуг. 

 Ма ла еко но ми ја Ср би је већ је ушла у зам ку ду жнич ке 
кри зе. Ако се про ду жи фи нан сиј ска кри за, то би мо гло до ве-

14  Из вор: Фајненшелтајмс, по зи ва се на мар тов ски ин тер ни из ве штај Bre ton-
Vud ин сти ту ци је (до ступ но 07.04.2009. го ди не). “Са из у зет ком Ру си је, ре ги-
он цен трал не и ис точ не Евро пе ове го ди не тре ба да ре про гра ми ра при спе ли 
спољ ни дуг од 413 ми ли јар ди до ла ра и ис фи нан си ра 84 ми ли јар де до ла ра 
де фи ци та по те ку ћем ра чу ну” – то су у мар ту из ра чу на ли екс пер ти ММФ-а. 
Ме ђу тим, ре ги он је у фи нан сиј ској ду би о зи од око 186 ми ли јар ди до ла ра. 
А за кр пље ње ду би о зе на ис то ку Евро пе, ММФ из сво јих из во ра мо же да 
из дво ји са мо 81 ми ли јар ду до ла ра. Сто га Bre ton-Vud ин сти ту ци ја сма тра да 
око 105 ми ли јар ди до ла ра тре ба да обез бе ди Европ ска уни ја и зе мље кре ди-
то ри.

15  Ср би ја је кра јем фе бру а ра 2009. го ди не тра жи ла од Европ ске уни је од но сно 
Европ ске ко ми си је и од Свет ске бан ке но вац због ја ча ња бу џе та. 
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сти до још сна жни јег па да БДП16-а, и уз оста ле до га ђа је ко ји 
има ју ди рект не ефек те на раст ри зи ка зе мље мо гло би до ћи 
до ве ли ких ду жнич ких про бле ма, бу ду ћи да јав ни дуг про-
цен ту ал но ра сте у БДП-у. 17

 Ко ли ко је бу џет ски де фи цит и про цен ту ал но уче шће 
ду га у бру то до ма ћем про из во ду др жа ве озби љан про блем 
го во ре и нај но ви је ин фор ма ци је да у зам ку ду жнич ке кри зе 
упа да ју и не ке др жа ве ко је су у еуро зо ни.18 

16 Ре ал ни пад БДП у тре ћем квар та лу 2009. го ди не, у од но су на исто раз до-
бље 2008. го ди не, из но сио је 2,3 од сто.  У пр вом и дру гом квар та лу 2009. 
го ди не ре ал ни пад БДП је био 4,2 од сто. Ме ђу тим, ре ал ни пад бру то до-
ма ћег про из во да за де вет ме се ци 2009. го ди не, у по ре ђе њу са истим раз до-
бљем прет ход не го ди не, из но сио је 3,5 од сто.    
Нај ве ћи до при нос не га тив ној сто пи ра ста БДП-а, од 2,3 од сто, у тре ћем 
квар та лу 2009. го ди не има ли су: сек тор пре ра ђи вач ке ин ду стри је, сек тор 
тр го ви не и сек тор гра ђе ви нар ства. Убла жа ва њу па да БДП до при не ли су: 
сек тор са о бра ћа ја, сек тор фи нан сиј ског по сре до ва ња и сек тор оста лих услу-
га. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

17 Јав ни дуг Ср би је је на кра ју ја ну а ра 2010. го ди не био 10,07 ми ли јар ди евра, 
што је 30,5 од сто бру то до ма ћег про из во да. На кра ју про шле го ди не, јав ни 
дуг је био 9,85 ми ли јар ди евра, што зна чи да је то ком ја ну а ра 2010. го ди не 
по ве ћан за око 216 ми ли о на. На кра ју 2008. го ди не јав ни дуг Ср би је био је 
8,78 ми ли јар ди евра, што је би ло 25,6 од сто БДП-а. (Из вор: Ми ни стар ство 
фи нан си ја, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

18 Свет ске бер зе се пла ше да ће због бу џет ског де фи ци та и пре за ду же но сти 
Пор ту га ла, Ир ске, Грч ке и Шпа ни је, не ке од ових зе ма ља би ти при си ље не 
да бан кро ти ра ју или се од рек ну је дин стве не ва лу те – еура.

Бу џет ски де фи цит у 2009. го ди ни и прог но за ду га за 2010. го ди ну

 Држа ве Бу џет ски де фи цит
(% БДП-а, 2009)

Дуг (% БДП-а)
ПРОГНОЗА ЗА 2010.

 Грчка 12,7 % 124,9 %
 Ирска 11,7 % 82,9 %

 Шпани ја 11,4 % 66,3 %
 Порту гал 9,3 % 84,6 %

 Францу ска 8,4 % 82,5 %
 Итали ја 5,1 % 116,7 %
 Немач ка 3,2 % 76,7 %

 просек еуро зо не 6,9 % 84,0 %
Извор:GRAPHICNEWS,доступно12.02.2010.

 У про бле му је и Ве ли ка Бри та ни ја ко ја ни је у евро зо ни. Бу џет ски де фи цит у 
2009. го ди ни у Ве ли кој Бри та ни ји из но сио је 12,6 од сто, а прог но за је да ће у 
2010. го ди ни дуг у овој др жа ви  би ти 80,3 од сто бру то до ма ћег про из во да.                     

 Уго вор из Ма стрих та по ста вља пла фон од 3 од сто БДП-а за бу џет ски де фи-
цит, док јав ни дуг не сме да пре ла зи 60 од сто БДП-а.
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 Да др жа ва Ср би ја не би упа ла у још ве ћу зам ку – ко ја 
би је мо гла од ве сти ди рект но у ду жнич ко роп ство, јер но вим 
за ду жи ва њем под не по вољ ним усло ви ма мо ра да ре фи нан си-
ра њем вра ћа ка ма те на дуг – кре а то ри ма кро е ко ном ске по ли-
ти ке мо ра ју да про ме не мо дел, ко ји очи глед но ни је дао до бре 
ре зул та те.

 Сто па ра ста бру то до ма ћег про из во да ко ја је из но си ла 
5,4 од сто у Ср би ји у раз до бљу од 2000-те до кра ја 2008. го ди-
не за сни ва ла се на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих про из во-
да, ту ђег нов ца, на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла сти-
тих но вих и до дат них вред но сти. Ка да је до шло до ре це си је 
у Евро пи и све ту, би ло је ра зу мљи во да раст БДП-а за сно ван 
на по тро шњи ту ђе хра не, тех ни ке, нов ца не мо же би ти тра-
јан. Још јед ном се по твр ди ло да је сва ки раст ко ји се те ме љи 
на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној мо ћи вр ло ри скан тан, а 
во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. Не га тив не по сле-
ди це во ђе ња по гре шне по ли ти ке су те шке и њи хо ва ре флек-
си ја на еко ном ску сце ну Ср би је ће би ти ду го трај на.

У го ди на ма ко је сле де Ср би ја мо ра ти да на ђе из во ре до-
дат них сред ста ва за фи нан си ра ње бу џе та, кроз при хо де од 
при ва ти за ци је, по ве ћан при лив по ре за или но во за ду жи ва-
ње. У про тив ном, пла те свих оних ко ји за ви се од бу џе та и 
пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не. За са да је из ве сно да 
ће је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та би ти но во за ду жи ва ње, 
по што ће при хо да од при ва ти за ци је би ти ја ко ма ло.

Исто вре ме но при ват ни ин ве сти то ри, а на ро чи то они из 
ино стран ства, су по ста ли ве о ма оба зри ви због ви со ког сте-
пе на ри зич них ула га ња. Ср би ја има нај ло ши ји кре дит ни реј-
тинг у од но су на зе мље у ре ги о ну. Она је у зо ни не га тив ног 
оче ки ва ња кре дит ног реј тин га19, као нај ло ши ја од свих зе ма-
ља у цен трал ној и ис точ ној Евро пи. 

19  Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе ма ља “Фич реј-
тингс” ре ви ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну и уме сто као ста бил не 
опи са ла их је као не га тив не. (Извор:BiBiSi). Аген ци ја са се ди штем у Лон-
до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, ни жу ка те го ри ју, пре све га због ви со ког те-
ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по тре бе за спољ ним фи нан си ра њем да 
би мо гли да се от пла ћу ју ве ли ки при ват ни ду го ви. Та ко ђе и ме ђу на род на 
аген ци ја “StandardendPur” свр ста ла је Ср би ју у ка те го ри ју са нај го рим кре-
дит ним реј тин гом у ре ги о ну. Ср би ја са оце ном BB- има нај го ри кре дит ни 
реј тинг у ре ги о ну. (Извор:Агенцијa“StandardendPur”,ја ну ар 2009. го ди не).
Ме ђу тим, аген ци ја “StandardendPur”по бољ ша ла је 2. де цем бра 2009. го ди-
не кре дит ни реј тинг Ср би је са BB- на VV ста бил ни. (Извор:Министарство
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Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по-
жељ но ин ве сти ра ти, њој са мо спо ра зум са ММФ-ом по ма же 
да по ша ље сиг нал све ту од но сно по тен ци јал ним ин ве сти то-
ри ма да је зе мља под кон тро лом Фон да, што јој је до не кле 
га ран ци ја да мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди то ра. 
Раз у ме се, др жа ва ће кре ди те до би ја ти уз ве ли ке те шко ће, 
по што се фи нан си је ри при бо ја ва ју ри зи ка ула га ња у зе мљу 
у ко јој вла да ју ве ли ка ко руп ци ја и кри ми нал – из у зев оних 
ин ве сти то ра ко ји у та квом ам би јен ту ви де соп стве ни ин те-
рес. Да кле, око сни цу еко ном ске по ли ти ке у 2010. го ди ни ће 
пред ста вља ти спро во ђе ње аран жма на са Ме ђу на род ним мо-
не тар ним фон дом. 

4.Држава–безконцептадруштвениходноса

По ли тич ка ели та у Ср би ји се по на ша ве о ма ко мот но 
или бо ље ре ћи нео д го вор но, по што не ма во ље да се ре фор-
ми ше јав ни сек тор, а то је основ ни циљ тран сфор ма ци је ка 
тр жи шној при вре ди; не ма озбиљ не ре фор ме при вред не ре-
гу ла ти ве, та ко да је по слов ни ам би јент до ста лош; а не ма ни 
скло но сти да се при вред на по ли ти ка за сни ва на пра ви ли ма, 
а не на ар би трар ним од лу ка ма. Вла да ви не пра ва у Ср би ји не-
ма из по ли тич ких раз ло га. При ват ни сек тор је мо но по ли сан 
ис кљу чи во због бли ске ве зе из ме ђу по слов них љу ди, углав-
ном сум њи вих ква ли те та, и оних на вла сти. 

финансијаРепубликеСрбије,до ступ но 03.12.2009. го ди не). Ка ко се на во ди: 
“оце на је да та на осно ву ста бил них из гле да да су спољ ни при ти сци са ко ји ма 
се Ср би ја су о ча ва осла бље ни, а да ће се у скла ду са про гра мом са ММФ-ом 
бу џет ска кон со ли да ци ја по ја ви ти у сред њо роч ном пе ри о ду”.(Извор:Бета,
до ступ но 03.12.2009. го ди не). Ме ђу на род на аген ци ја за утвр ђи ва ње реј тин га 
“DaniBredstrit” об ја ви ла је 3. де цем бра 2009. го ди не да је Ср би ја за др жа ла 
реј тинг DB5a за зе мље са ви со ким ри зи ком по сло ва ња. Кри те ри ју ми “Dan
iBredstrita” у од ре ђи ва њу реј тин га зе мље су: по ли тич ки ри зик, по слов ни 
ри зик, ма кро е ко ном ски ри зик и спољ ни ри зик. Ри зич ност је по де ље на у се-
дам ни воа од DB1 што се сма тра нај ма њим ри зи ком до DB7 као нај ве ћим 
ри зи ком. Сва ки ни во је да ље по де љен у че ти ри квар та ла (од ′а′до ′d′ ) где 
озна ка ′а′ пред ста вља не што ма њи ри зик не го ′b′ ,док озна ка ′d′ пред ста вља 
нај ве ћи ри зик у да том ни воу. У ре ги о ну и да ље нај ве ћи реј тинг има Сло ве-
ни ја (DB2c), а за њом сле де Грч ка (DB3c), Хр ват ска и Ма ђар ска (DB3d), Бу-
гар ска, Ру му ни ја и Ал ба ни ја (DB4a), Ма ке до ни ја (DB4b). Ни жи реј тинг од 
Ср би је у ре ги о ну има са мо БиХ (DB6a). (Извор:Beta,до ступ но 04.12.2009. 
го ди не).



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.103126

115

Ко руп ци ја је та мо где има нај ви ше нов ца и где су нај-
ве ћа дис кре ци о на овла шће ња. Спре ге по ли тич ких стра на ка 
и тај ку на су под окри љем вла сти. Ме ђу стран ка ма на вла сти 
и опо зи ци је као да по сто ји пре ћу тан до го вор да се та кав си-
стем очу ва што ду же, јер се очи глед но фи нан си ра ју из истих 
из во ра.

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 не по сто ја ње или бло ка да ин-
сти ту ци ја, до при не ли су оце ни да Ср би ја већ три го ди не за-
ре дом стаг ни ра у бор би про тив ко руп ци је. То по твр ђу је по-
да так Транспаренсиинтернешенел-ако ји је об ја вио ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је за 2009. го ди ну.20

У из ве шта ју21 Транспаренсиинтернешенел-аСр би ја је 
оце ње на ин дек сом ко руп ци је 3,5 и за у зе ла је 83. ме сто ме ђу 
180 зе ма ља (два ме ста бо ље не го 2008. го ди не). Али, тре ба 
да за бри ња ва што се Ср би ја и да ље на ла зи ме ђу зе мља ма ко-
је има ју зна чај не про бле ме са ко руп ци јом22. Ср би ји дру штво 
чи не Сва зи лед, Три ни дад и То ба го, Ел Сал ва дор и Гва те ма-
ла. 

Бо ље од Ср би је пла си ра ла се Сло ве ни ја (26. ме сто, са 
ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци је 6,6), Хр ват ска (66. ме сто, са 
ин дек сом 4,1), Цр на Го ра (69. ме сто, са ин дек сом 3,9), Ма ке-
до ни ја (71. ме сто, са ин дек сом 3,8), а ло ши ја је је ди но Бо сна 
и Хер це го ви на ко ја је за у зе ла 99. по зи ци ју, са ин дек сом пер-
цеп ци је ко руп ци је 3,0.

Пре ма ис тра жи ва њи ма, нај ви ше ко руп ци је у Ср би ји 
има у фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, здрав ству, гра ђе-
ви нар ству и ур ба ни зму и фи нан си ра њу ин фра струк тур них 

20 Ин декс ко руп ци је до 5,0 ука зу је да је ко руп ци ја озби љан си стем ски про блем 
у др жа ви. Ин декс ко ји пре ла зи 5,0 од сто по ка зу је да је ко руп ци ја у др жа ви 
под но шљи ва. Зе мље чи ји је ин декс 1,0 го во ри да су оне огре зле у ко руп ци ји.

21 Из ве штај Транспаренсиинтернешенела об ја вљен је 18. но вем бра 2009. го-
ди не.

22 Иза Ср би је на ла зи се Ал ба ни ја (95. ме сто) са ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци-
је 3,2.
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про је ка та. По ред то га, ско ро сви по сло ви ко ји се фи нан си ра ју 
из бу џе та ску пљи су због ко руп ци је за 20 до 30 од сто.

Ин те ре сант но је за па зи ти да на ја вље но сма ње ње бро-
ја чи нов ни ка за 14.000 је сте ва жно али ни је су штин ско јер 
цео би ро крат ски апа рат ће би ти ја ко ма ло сма њен. И да ље 
ће оста ти 26 ми ни стар ских ка би не та у ко ји ма се на ла зе пар-
тиј ски ка дро ви, по моћ ни ци ми ни ста ра, са вет ни ци и се кре та-
ри це. Ста ти стич ки по да ци23 за и ста за бри ња ва ју, јер то ли ку 
би ро кра ти ју ко ју има ма ла и си ро ма шна Ср би ја не ма ни јед на 
дру га зе мља на све ту. Све на го ве шта ва да ће љу ди ко ји ма 
је мо гућ ност за ко руп ци ју нај до ступ ни ја и ко ји има ју нај ве-
ћу моћ у Ср би ји и нај ви ше тро ше др жав ни но вац са мо ма ло 
би ти “до так ну ти” у про це су ра ци о на ли за ци је и от пу шта ња 
пре ко број них чи нов ни ка.

Ин фор ма ци ја да су сви по сло ви ко ји се фи нан си ра ју из 
бу џе та ску пљи ра ди ко руп ци је тре ба ла би не ко га у др жа ви 
да за бри не. Нај но ви ји по да так о ин дек су пер цеп ци је 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. И док се не што истин ски не ура ди на пла ну ис ко ре-
њи ва ња ко руп ци је - од но сно док власт у др жа ви не пре ду зме 
ме ре ко ји ма би се “раз вр гла” спре га кри ми на ла, по ли ти ке, 
при вре де и пра во су ђа - Ср би ја не ће мо ћи да на пре ду је, а по-
го то во не да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је.

 По ред то га, коч ни ца за укљу чи ва ње у европ ске ин-
те гра ци је је сте, као што је већ ре че но, еко ном ска по ли ти ка. 
Вла да Ср би је је мо ра ла на вре ме аде кват ним ме ра ма да сма-
њу је бу џет ски де фи цит, а не да че ка по моћ и са ве те екс пе ра та 
из  ММФ-а.  Ова ко је зе мља за па ла у још ве ћи про блем, јер је 
бу џет да ле ко сла би ји не го што се оче ки ва ло да ће би ти. 

 Бу ду ћи да до ма ћи екс пер ти ни су спо соб ни или не же-
ле да са ми аде кват ним ме ра ма сма њу ју бу џет ске из дат ке, јер 
се и са ми по на ша ју ве о ма ра сип нич ки, по ку ша ће да се за-
кла ња ју иза зах те ва ММФ-а ко ји, раз у ме се, не ће до зво ли ти 
по ве ћа ње де фи ци та. То зна чи да до би је ни но вац од ММФ-а 
др жа ва ће мо ра ти упо тре би ти на раз вој не про јек те, а не као 

23 Ср би ја има 26 ми ни стар ста ва, 250 по сла ни ка, 102 ре гу ла тор на те ла, 67 др-
жав них се кре та ра, 112 по моћ ни ка ми ни ста ра и 52 спе ци јал на са вет ни ка (по-
да ци за бе ле же ни на дан 04.10. 2009. го ди не).
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до са да на пре гло ма зну др жав ну ад ми ни стра ци ју. До ова квог 
ста ња је до ве ло за до во ља ва ње прох те ва ли де ра стра на ка, 
па се ад ми ни стра ци ја не кон тро ли са но и енорм но  уве ћа ва-
ла.

Не ра зум но је и ја ко нео д го вор но од пред став ни ка др-
жа ве Ср би је да јав но го во ре о по тре би сма ње ња јав не по-
тро шње, а они са ми ра си па ју но вац по ре ских об ве зни ка. За 
др жа ву и власт ко ја тре ба да бу де со ци јал но од го вор на за-
бри ња ва ју ће је што гу би по ве ре ње на ро да, јер на род уоп ште 
не зна ко ли ко је нов ца др жа ва за и ста по тро ши ла и ко ли ко се 
ми ли о на још увек тро ши под ве лом “др жав не тај не”.

Ако Ср би ја не сма њи по рез на до хо дак и до бит и пред у-
зет ни ци ма не по мог не да по слу ју из вла сти те аку му ла ци је, а 
не из ску пих кре ди та, и ако се на ста ви са ве ли ком јав ном по-
тро шњом, он да ће кри за у ко ју је Ср би ја већ при лич но ушла 
има ти ра зор но деј ство. По тро шња се мо ра сма њи ти ра ди то-
га што би за ду жи ва ње без штед ње би ло са мо про лон ги ра-
ње про бле ма, што не би да ло ре ше ње на ду жи рок, већ са мо 
огром не про бле ме бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ср би ју не ће спа-
си ти крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре, бу ду ћи да су то тек 
ме ре крат ког до ме та ко је не мо гу на до ме сти ти не по сто ја ње 
кон цеп та при вред них и со ци јал них од но са. У ства ри, крат ко-
роч не ан ти ре це сиј ске ме ре ни су до вољ не за ду би ну срп ског 
ду жнич ко-по ве ри лач ког про бле ма из ко га Ср би ја не ће иза ћи 
ла ко. Из ду жнич ког роп ства се из ла зи те шко и ду го, а мо жда 
и ни ка да. Са да шње екс перт ске ели те ове зе мље не схва та ју 
ду би ну про бле ма. Или мо жда схва та ју – али по што екс пер-
ти ко ји во де зе мљу са ми не ма ју спо соб но сти да то пре ва зи ђу 
за кла ња ју се иза са ве та екс пе ра та ММФ-а, ко ји по не кад ни су 
нај бо љи по што не шти те ин те ре се ма лих др жа ва, и не ува жа-
ва ју раз ли чи то сти и спе ци фич но сти од ре ђе не зе мље. 

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд се по ста вио као не за о-
би ла зна ин сти ту ци ја у од ре ђе ној ре ги ји у да ва њу лек ци ја у 
ко ји ма је у кон крет ној си ту а ци ји као је ди но мо гућ но ре ше ње 
ис кљу чи во оно ко је на ло же ње го ви екс пер ти. На и ме, ако је 
еко ном ска кри за у зе мљи - та да екс пер ти ММФ-а ви де ре ше-
ње у но вом сма ње њу со ци јал них пра ва и про кла му ју да на род 
тре ба “сте за ти ка иш”, ка ко би се  по мо гло да се ве ли ке фир ме 
из ву ку из кри зе не због њих са мих не го на вод но због оп штег 
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бла го ста ња у дру штву. При че му у тим пред ло зи ма Фон да 
уоп ште ни су за га ран то ва ни со ци јал на пра ва и со ци јал на си-
гур ност рад ни ка. Зна чи, они игра ју на со ци јал ну ком по нен ту 
али на ште ту рад ни ка. Ка кав сце на рио мо же про из ве сти игра 
“сте за ња ка и ша” код ста нов ни штва? 

Ме ре ко је вла да бу де мо ра ла пред у зи ма ти, ве за не за 
сте за ње ка и ша уз са гла сност ММФ-а,  нај дра стич ни је ће 
по го ди ти сред њи слој ста нов ни штва, ко ји ће по че ти да се 
сма њу је уз тен ден ци ју ње го вог не ста ја ња. По ла ри за ци ја ста-
нов ни штва на си ро ма шне и бо га те ће би ти из у зет но ве ли ка. 
“Си ро ма шни, да би спа си ли се бе, мо ра ће спа ша ва ти и бо га-
те”.24  Ево за што.

Због стра ха да ће из гу би ти рад на ме ста у по чет ку ће 
рад ни ци при ста ја ти и на сма њи ва ње пла та, скра ћи ва ња рад-
не не де ље и сл. Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и тај ку на 
ко ји су бли ски вла сти пре у зи ма ће др жав ну моћ, ко ри сте ћи 
је за ис пу ња ва ње соп стве них ин те ре са. Кри ми нал и ко руп-
ци ја ће да ра сту, јер др жа ва не ма по лу ге мо ћи да се то ме су-
прот ста ви због то га што је суд ство у ру ка ма ма лог бро ја моћ-
ни ка на вла сти. Али јед ног мо мен та гра ни ца из др жљи во сти 
тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти и до ћи ће до 
штрај ко ва ве ли ких раз ме ра. Та да  “бо га те ше фо ве про па лих 
фир ми и ком па ни ја тре ба сме ни ти, а не им да ти но ву шан-
су” за пре жи вља ва ње. По сле ди це овог нај ло ши јег сце на ри ја 
мо ра ли би да сно се и пар тиј ски моћ ни ци, ко ји би до ве ли до 
ње га.

Слу ша ју ћи са ве те ме ђу на род них екс пе ра та (ко ји раз у-
ме се има ју сво је ин те ре се у овој ре ги ји) до ма ћи екс пер ти гу-
ра ју зе мљу у про бле ме ко ји ће до ве сти до гу бит ка еко ном ске 
не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та.

То тал но су не ра зум ни са ве ти ко је да ју струч ња ци 
ММФ-а оси ро ма ше ним зе мља ма, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, у 
ко ји ма они на ла жу да, ми мо про це ду ре ЕУ и Европ ске цен-
трал не бан ке и отво ре ног про ти вље ња “бри сел ске фа ми ли-
је”, уни ла те рал но про гла се евро сво јом ва лу том.25 Су ге сти-

24 Ja mes K. Gal bra ith (2008), ThePredatorState:HowConservativesAbandoned
theFreeMarketandWhyLiberalsShouldToo, Kin dle Edi tion.

25 “Евро као зва нич ну ва лу ту из ван “бри сел ске фа ми ли је” ко ри сте Мо на ко, 
Сан Ма ри но и Ва ти кан – пре ко спо ра зу ма скло пље них са Фран цу ском и 
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је ко је до ла зе од ММФ-а ре зул тат су уви ђа ња чи ње ни це да 
Ср би ја не ће мо ћи да пла ти при спе ле ду го ве, а то ће има ти 
ве ли ке по сле ди це на за пад не кре ди то ре. Екс пер ти ММФ-а 
пред ла жу Ср би ји да уве де еуро, а без ис пу ња ва ња прет ход но 
по треб них кри те ри ју ма за та кав чин а ко ји су мо ра ле да ис-
пу не зе мље чла ни це ЕУ. 

 Европ ска цен трал на бан ка се про ти ви на ова кав на-
чин “ула ску на ма ла вра та” у евро зо ну оних зе ма ља ис точ не 
и сред ње Евро пе ко је не ис пу ња ва ју за то пред ви ђе не кри те-
ри ју ме. У Бри се лу (Bru xel les) се зах те ва да кан ди да ти за ула-
зак у евро зо ну тре ба прет ход но да за до во ље стрикт не кри те-
ри ју ме ко ји се од но се пр вен стве но на од го ва ра ју ћи ни зак ни-
во ин фла ци је, бу џет ског де фи ци та, јав ног ду га, ста бил но сти 
ва лу те и сл. До дат но је по ја ча на бо ја зан Европ ске цен трал не 
бан ке, због фи нан сиј ске кри зе ко ја пре ти ста бил но сти евра, 
па је за бра ни ла уво ђе ње европ ске ва лу те у зе мља ма ко је ни су 
чла ни це Уни је. 

 Сто га је не ра зу ман пред лог екс пе ра та ММФ-а да се у 
Ср би ји уве де евро, ко ји је већ ду же вре ме па ра лел на ва лу та 
са на ци о нал ном – а све у ци љу да се убла жи кри за у зе мљи.

Да су у Ср би ји еко но ми ја и фи нан си је у дис хар мо ни ји 
по твр ђу је и кон ста та ци ја, ко ја се на ла зи у ин тер ном из ве шта-
ју ММФ-а,26 да Ср би ја “гр ца у де ви зним кре ди ти ма” и да је 
она нај у гро же ни ја др жа ва у Евро пи. Ово до дат но оправ да ва 
страх ме ђу чла ни ца ма Европ ске уни је.

Упра во је ММФ, али тек у апри лу 2009. го ди не, из нео 
цр не прог но зе о то ме да “ис точ ној Евро пи пре ти еко ном ски 
слом и по вла че ње нов ца из ба на ка, и ако се не про на ђу ре ше-
ња за ре це си ју, кри за ће по тра ја ти ду же не го што се ми сли-
ло”. Про па да ње еко но ми ја у по је ди ним зе мља ма (ми сли се и 
на Ср би ју) ис точ не Евро пе иза зва ће до ми но ефе кат и за по-
сле ди цу ће има ти још је дан вал про па сти ба на ка. По чет ком 
2010. го ди не по че ле су да се об и сти њу ју ове су мор не прог но-
зе. У Бри се лу су озбиљ но за бри ну ти за евро јер Грч ка, Шпа-

Ита ли јом, чла ни ца ма ЕУ са ко ји ма су тра ди ци о нал но бли ске. Из ван евро 
зо не, еуро као ва лу ту ко ри сти Цр на Го ра, док је ра ни је ко ри сти ла не мач ку 
мар ку. Цр на Го ра не ма прав ни аран жман са ЕУ ко ји би до зво ља вао та кву 
упо тре бу ва лу те”.  (Из вор: Рој терс, до ступ но 07. април 2009. го ди не).

26  Ин тер ни из ве штај ММФ-а је на пи сан у мар ту 2009. го ди не.
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ни ја, Пор ту гал и Ир ска тре нут но пред ста вља ју опа сност за 
евро зо ну. Ка да би евро као сво ју ва лу ту при хва ти ле и зе мље 
ко је су ду бо ко у кри зи по сле ди це на еуро зо ну би би ле не са-
гле ди ве. Фи нан сиј ски ко лапс у овим зе мља ма у знат ној ме ри 
би осла био еуро ко ји је за јед нич ка ва лу та у мо не тар ној уни-
ји са укуп но 16 чла ни ца Европ ске уни је. Све сни те чи ње ни-
це у Бри се лу се же сто ко про ти ве пред ло зи ма ко је је по ну-
дио ММФ зе мља ма ко је су из ван еуро зо не и још увек из ван 
Европ ске уни је.

5.УдаљавањеСрбијеодЕвропскеуније
У же љи да што пре по ста не чла ни ца “ве ли ке фа ми ли-

је”, Ср би ја је зах тев за кан ди да ту ру за члан ство у ЕУ слу-
жбе но под не ла кра јем де цем бра 2009.27 го ди не. Не ко ли ко да-
на пре то га уки ну те су ви зе за ула зак у ЕУ гра ђа ни ма Ср би је, 
Цр не Го ре и Ма ке до ни је. Па ипак, ре ак ци ја у Евро пи би ла 
је ско ро не за па же на. То је по сле ди ца про ти вље ња европ ске 
јав но сти иде ји о даљ њем про ши ре њу Уни је. Чак су не ки ви-
со ки зва нич ни ци28 у Бри се лу на гла си ли, а то су по ли тич ки 
ста во ви ко ји пре вла да ва ју у 27 др жа ва ЕУ, да је Ср би ја пре-
ра но под не ла зах тев за кан ди да ту ром за члан ство, те да при-

27 Не ре ал на су оче ки ва ња пред став ни ка вла сти у зе мљи о бр зи ни ин те гра ци-
је Ср би је у ЕУ. У тек сту на сај ту WAZ. EU ob ser ver кон ста ту је се сле де ће: 
“Чак и у нај бо љем слу ча ју, без по ли тич ких фак то ра ко ји успо ра ва ју про цес, 
Ср би ја не мо же да до би је ста тус кан ди да та пре 2011. При ступ ни пре го во ри 
би он да мо гли да поч ну 2012. и да бу ду за кљу че ни 2016. са ула ском 2018. 
Ипак, с об зи ром на ве ро ват не ком пли ка ци је на том пла ну, 2020. је мно го 
ре а ли стич ни ја про це на”.  У тек сту још пи ше: “ Ка да Бе о град из ру чи Мла-
ди ћа, зе мља ма чла ни ца ма ће би ти по треб но не ко ли ко не де ља да да ју ман дат 
Европ ској ко ми си ји да при пре ми зва нич но ми шље ње о апли ка ци ји Ср би-
је. За ре а ли за ци ју те про це не би ће по треб но још го ди ну да на или ду же. Та 
про це на ће ство ри ти осно ву за по ли тич ку де ба ту о осно ва но сти по ну де за 
члан ство.”  (Из вор: WAZ.EUob ser ver, до ступ но 09.01.2010.) 

28 Бив ши не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва  Јо шка Фи шер упо зо рио је гра-
ђа не Ср би је сво јим ко мен та ром у днев ном ли сту Данас да се не за ва ра ва-
ју на ја ва ма сво јих по ли ти ча ра пре ма ко ји ма Ср би ју оче ку је при сту па ње 
Европ ској уни ји 2014. го ди не. Та ко ђе, Фи шер је још ре као да је Ср би ја пре-
ра но под не ла зах тев за кан ди да ту ру за члан ство. Ње го во је ми шље ње да 
европ ски чел ни ци у овом тре нут ку има ју мно го ва жни јих и ве ћих про бле ма 
ко ји ма се мо ра ју ба ви ти, док у њи хо вим др жа ва ма пре вла да ва ми шље ње да 
је вре ме за за у ста вља ње ши ре ња Уни је, на кон при је ма Хр ват ске и Ислан да.  
“ЕУ је не фор мал но од лу чи ла на кон при је ма Хр ват ске и Ислан да на пра ви ти 
стан ку у при је му но вих чла ни ца.” (Из вор: Национал, 12/1/2010.)
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ма ње но вих чла ни ца не би до не ло бо љи так Уни ји. Чел ни ци 
у Ср би ји мо ра ју да схва те да је до шло до “европ ског за мо ра 
про ши ре њем”. То је по твр ђе но и у јед ном до ку мен ту из 2008. 
го ди не где се ја сно ста вља до зна ња да кри те ри јум за при јем 
не ће би ти са мо спрем ност но ве чла ни це за члан ство, не го и 
про це на спрем но сти Европ ске уни је да је ап сор бу је.

Са да је ја ко ма ла ве ро ват но ћа да ће Уни ја би ти спрем на 
да ап сор бу је Ср би ју, јер Ср би ја има низ озбиљ них не ре ше-
них про бле ма. Нај ва жни ји ме ђу њи ма су пи та ње Ко со ва, а 
ко је се од но си на де фи ни са ње спољ них гра ни ца Ср би је, за-
тим не ре ше на пи та ња с Ха шким су дом, те по тре ба да се у 
Ср би ји спро ве ду ко ре ни те уну тра шње ре фор ме. Ово мо ра 
би ти те ме љан и ду го тра јан по сао, ко ји не ће мо ћи да се ре ши 
за још де се так го ди на.

Но, нај ва жни је је да Ср би ја не под лег не при ти сци ма и 
уце на ма ве ли ких си ла, ко је би је мо гле још ви ше уда љи ти од 
ње ног ула ска у Европ ску уни ју, и у евро а тлан ске ин те гра ци-
је. Ср би ја не би сме ла да бу де та лац за оства ри ва ње лич них 
ин те ре са ве ли ких си ла.29 

Ср би ја мо ра да се окре не за јед нич кој бу дућ но сти са зе-
мља ма це лог за пад ног Бал ка на. То зна чи да мо ра да ми сли на 
еко ном ску бу дућ ност и про спе ри тет.

По ве ћа ње кон ку рент но сти на ци о нал не при вре де мо ра 
би ти при о ри тет. Пред у зе ћа ће се мо ра ти при ла го ди ти сма ње-
ној до ма ћој по тро шњи. Она ре ше ње мо ра ју тра жи ти у по ве-
ћа њу кон ку рент ске спо соб но сти на ме ђу на род ном тр жи шту, 
јер до ма ћа пред у зе ћа углав ном ни су ме ђу на род но кон ку-

29 Ру си ја ко ри сти Ср би ју да пре ко ње по ша ље по ру ку Аме ри ци. Ја сан сиг нал 
је по слао ру ски ам ба са дор при НATO Дми триј Ро го зин из ја вив ши да ће ула-
ском у ту ор га ни за ци ју Ср би ја ауто мат ски при зна ти не за ви сност Ко со ва и 
да ће то исто би ти при мо ра на и да учи ни Ру си ја. Ме ђу тим, исто ри ја Ју го-
сла ви је, па и Ср би је, нас упо зо ра ва на сум њи ву по др шку Ру си је. По те зи ко је 
је она до са да пред у зи ма ла ни су во ди ли ка ин те ре си ма Ср би је, не го соп-
стве ним ин те ре си ма. Ру си ја има соп стве не ин те ре се у Ср би ји. Уоста лом и 
из Fo ru ma za bez bed nost упо зо ра ва ју да је Ру му ни ја већ при хва ти ла ра кет ни 
штит а да се пре го ва ра са Бу гар ском. Да кле, то је по ли тич ки при ти сак на Ру-
си ју јер НATO раз ме шта ра кет ни штит бли же Ру си ји, а све са ци љем да се и 
она укљу чи у за јед нич ку бор бу са САД и НА ТО пре ма Ав га ни ста ну, Ира ну 
и Се вер ној Ко ре ји. За Ср би ју би би ло му дри је да се и она укљу чи у НА ТО и 
по ста не са став ни део евро а тлан ских ин те гра ци ја, у ко ји ма су САД и европ-
ске др жа ве.
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рент на. То ће пред ста вља ти ве ли ки иза зов, ко ји ће ићи те же 
због ло шег ста ња у ко јем се на ла зе пред у зе ћа, пре све га због 
сла бе ка пи тал не опре мље но сти, не до стат ка основ них ка-
па ци те та, усме ре но сти на не кон ку рент но до ма ће тр жи ште, 
пре за ду же но сти. 

На ци о нал ној еко но ми ји је по треб на хит на и сна жна ин-
тер вен ци ја др жа ве ка ко би се сма њио бу џет ски де фи цит и 
по бољ ша ла кон ку рент ност. По да ци Свет ског еко ном ског фо-
ру ма ка жу да је Ср би ја на ли сти кон ку рент но сти 133 зе мље 
на за до ва ла са 85. на 93 ме сто. 30

Да би за у зе ла бо љу по зи ци ју на ранг ли сти кон ку-
рент но сти Ср би ја мо ра да по пра ви ан ти мо но пол ско за ко-
но дав ство и да по бољ ша др жав ну упра ву. Та ко ђе, да би се 
по пра ви ла кон ку рент ност, глав ни за да так др жа ве у сек то ру 
пред у зе ћа мо ра би ти ње на ин тер вен ци ја усме ре на пре ма за у-
ста вља њу не га тив них трен до ва и спа ша ва њу рад них ме ста у 
крат ком ро ку, и по кре та њу при вре де Ср би је у сред њем ро ку. 
А да би се ус пе ло у ово ме мо ра да се ме ња до са да шњи мо дел 
при ва ти за ци је.

 При ва ти за ци ја ко ја се до са да спро во ди ла ба зи ра на је 
на по гре шном мо де лу. Мно ги су ку по ва ли пред у зе ћа из се би 
зна них раз ло га, не во де ћи ра чу на о рад ним ме сти ма, а по не-
кад им је то слу жи ло и за пра ње нов ца. По ка за ло се у огром-
ном бро ју слу ча је ва да вла сни ци при ва ти зо ва них пред у зе ћа 
ни су у ста њу да њи ма упра вља ју, и да не ма ју пред у зет нич ке 
спо соб но сти. То су до бро зна ли ис ко ри сти ти мо но по ли сти 
на срп ском тр жи шту. Ако са да др жа ва за и ста бу де же ле ла 
да по пра ви при вред ну струк ту ру, по сло дав ци ма ће би ти по-
треб но зна ње, од но сно до бар упра вљач ки ме наџ мент, јер ће 
се во ди ти ве ли ка бор ба из ме ђу њих за по нов но осва ја ње тр-
жи шта.

 Та ко ђе, за са да шњу си ту а ци ју при вред не струк ту ре 
од го во ран је и бан кар ски сек тор. На и ме, пре ди мен зи о ни ран 
бан кар ски сек тор у Ср би ји го ди на ма је фи нан си рао до ма ћа 
пред у зе ћа, чи ји је упра вљач ки ме наџ мент био не ком пе тен-

30  Хр ват ска се на ла зи на 72. ме сту, Цр на Го ра на 62, Сло ве ни ја на 37, Ма ке до-
ни ја на 84, и Бо сна и Хер це го ви на на 109. ме сту. (Из вор: Свет ски еко ном ски 
фо рум, до ступ но 08.09.2009. го ди не.)
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тан. Због то га и бан ке сно се те рет од го вор но сти за ства ра ње 
не кон ку рент не при вред не струк ту ре. Пре за ду же ност у сек-
то ру пред у зе ћа је сте по сле ди ца ве ли ког оби ма кре ди та и не-
за др жи ве кре дит не екс пан зи је до ма ћих ба на ка у про те клом 
раз до бљу. Од са да ви ше не би сме ле да се фи нан си ра ју не кон-
ку рент не при вред не струк ту ре.

 Да би се спа си ла на ци о нал на еко но ми ја др жав на ин-
тер вен ци ја је нео п ход на. Али ово га пу та на ци о нал ни ин те-
ре си мо ра ју би ти из над пар тиј ских ин те ре са и ин те ре са по-
је ди на ца и оли гар ха. То зна чи да др жа ва не сме да спа ша ва 
она пред у зе ћа ко ја не ма ју пер спек ти ву по ве ћа ња кон ку рент-
но сти и ра ста на сред њи рок. Дру гим ре чи ма, др жа ва мо ра 
да ин тер ве ни ше код оних пред у зе ћа и ком па ни ја ко је има ју 
шан се да по ве ћа ју сво ју кон ку рент ност. Др жав ним ин тер-
вен ци ја ма је по треб но де ло ва ти на по ве ћа ње ка пи та ла то јест 
ка пи тал не опре мље но сти и упра вљач ких ка па ци те та то јест 
зна ња и тех но ло ги је. Ње не ин тер вен ци је би тре ба ле би ти у 
сек то ру енер ги је, но вих тех но ло ги ја, хра не од но сно зе ле них 
тех но ло ги ја, и услу га у здрав стве ном ту ри зму, ко је ства ра-
ју ви ше до дат не вред но сти. Ула га ње у зе ле не тех но ло ги је 
ће би ти нај бр же рас ту ћи сек тор при вре де. Исто та ко, мо ра 
се кре и ра ти но ва ин ду стриј ска по ли ти ка уз по моћ др жав не 
од но сно вла ди не ин тер вен ци је. Та но ва по ли ти ка мо ра би ти 
пра ће на по ре ском и фи скал ном по ли ти ком.

Да кле, ин тер вен ци ја др жа ве је по треб на ка ко би се сти-
му ли сао но ви ци клус при вред ног ра ста и ка ко се не би до-
го дио још ве ћи гу би так по ве ре ња ме ђу на род не за јед ни це у 
спо соб ност вла сти и до ма ћих екс пе ра та да при вре ду Ср би-
је усме ре ка уз ла зној пу та њи. Пред став ни ци вла сти у зе мљи 
мо ра ју би ти спрем ни да про ме не свој смер де ло ва ња ка ко се 
не би фи нан сиј ска, со ци јал на и по ли тич ка кри за про ду би ла, 
и ти ме још ви ше уда љи ла Ср би ју од Европ ске уни је.

Закључак
Пред став ни ци вла сти у Ср би ји ола ко да ју прог но зе да 

ће др жа ва у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не иза ћи из еко ном ске 
ре це си је. Та кав оп ти ми зам не ма уте ме ље ње због еко ном ских 
де тер ми нан ти ко је су за бри ња ва ју ће. То ком 2010. го ди не још 
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де се ти не хи ља да љу ди из гу би ће по сао. Тро шко ви жи во та ће 
би ти ве ћи, јер ће це на га са, елек трич не енер ги је, као и ве ли-
ки број по тро шач ких ро ба и услу га по ра сти, па ће жи вот ни 
стан дард гра ђа на би ти знат но ни жи не го у прет ход ном раз-
до бљу. Нај ве ро ват ни је је да се не ће у пр вој по ло ви ни го ди не 
сни жа ва ти ка мат не сто пе, а усло ви за одо бра ва ње кре ди та 
ће би ти стро жи ји, па ће по ште ни део ста нов ни штва све те же 
би ти са ти. А страх од гу бит ка по сла ства ра страх од гла ди, 
бе де и си ро ма штва, што до во ди до кри зе мо ра ла.

Ако до ђе до па да по тро шње усле ди ће пад др жав них по-
ре ских при хо да, па ће по тре бан но вац др жа ва мо ра ти обез бе-
ди ти пу тем да љег за ду жи ва ња у ино стран ству. Због то га ће 
срп ски спољ ни дуг до сег ну ти ве ли ке раз ме ре. Све ово на во-
ди на за кљу чак да ће ве о ма бр зо до са да шњи мо дел еко ном ске 
по ли ти ке мо ра ти да до жи ви крах, јер се ви ше не ће мо ћи ба-
зи ра ти на ви со кој др жав ној по тро шњи, уво зу и за ду жи ва њу 
у ино стран ству. Зна чи, др жа ва мо ра да се су о чи до кра ја са 
ни зом ре фор ми ако за и ста же ли обез бе ди ти ду го роч ни при-
вред ни раст. Ме ре ко је др жа ва мо ра пред у зе ти тре ба фо ку си-
ра ти на сма ње ње по ре ских и не по ре ских оп те ре ће ња при вре-
де и ста нов ни штва, по кре ну ти при ва ти за ци ју ка ко би се на 
тај на чин ре шио про блем не е фи ка сно сти у фир ма ма ко је су у 
др жав ном вла сни штву, али и спро ве сти ре ви зи ју до са да шње 
при ва ти за ци је (бу ду ћи да су у ве ћи ни слу ча је ва у по сед фир-
ми и пред у зе ћа до шли љу ди са ве о ма сум њи вим мо рал ним 
спо соб но сти ма и нов цем ко ји је сте чен ра зно ра зним кри ми-
нал ним рад ња ма), и осми сли ти ме ре за по кре та ње но вог ин-
ве сти ци о ног ци клу са у при вре ди. Ако се др жа ва не ухва ти 
у ко штац са овим што је на ве де но, ве ли ки број ком па ни ја ће 
би ти су о чен са по слов ним про бле ми ма. Дру гим ре чи ма, ако 
др жа ва не обез бе ди ста бил не из во ре фи нан си ра ња за до ма ћу 
при вре ду та да ће број не ком па ни је би ти при мо ра не да на-
ста ве спро во ди ти ра ди кал не ме ре по слов не по ли ти ке по пут 
от пу шта ња рад не сна ге, а у ци љу сма ње ња тро шко ва. 

Др жа ва са да не ма до вољ но ма не вар ског про сто ра и мо-
ра ве о ма бр зо да се об ра чу на са ко руп ци јом и кри ми на лом 
и да пре ду зме ме ре за из ла зак из при вред не кри зе, што не ће 
би ти ни ма ло јед но став но. Вре ме на за гу бље ње ви ше не ма, 
јер по ред ре ша ва ња ин тер них про бле ма, мо ра ју се ре ша ва ти 
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и екс тер ни про бле ми, као и ис пу ни ти сви зах те ви и кри те ри-
ју ми ко је је по ста ви ла Европ ска ко ми си ја зе мља ма бу ду ћим 
чла ни ца ма Уни је. Ср би ја је кре ну ла пу тем пре ма Европ ској 
уни ји, али тре ба ће још до ста вре ме на да до ње стиг не. 
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SNEŽANAGRK,

DESTRUCTIVENATIONALECONOMYAND
POLITICSKEEPSSERBIAAWAYFROMTHE

EUROPEANUNION

Sum mary
Nationaleconomyandpoliticsareenteringaturbulentpe

riod.Internalandexternalstabilityofthecountrywillcontinue
tobeuncertain,underaconstantsupervisionofinternationalex
perts.The economicmodel based on a high state consumption,
importandforeigndebtisunsustainable.Unlessitischangedat
averyshortnotice,thecrashoftheeconomicsysteminSerbiais
inevitable.Besidesthat,corruptionandcrime,prevailinginthis
region,willkeepSerbiaawayfromtheEuropeanUnion.
Key words: national economy and politics, economic crisis,

unemployment, loans, externel debt, exports, cor
ruption,EuropeanUnion.
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