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Сажетак
Ср би ја је кре ну ла пу тем пре ма Европ ској уни ји, па као и 

све по тен ци јал не чла ни це мо ра за до во љи ти пре ци зне ко пен ха шке 
кри те ри ју ме, ко јих се зе мље чла ни це Европ ске уни је не при др жа-
ва ју увек до след но, али се стрикт но тра же од оних ко ји при сту па ју 
Уни ји. При вре да Ср би је да ле ко је од то га да ис пу ни те усло ве, а 
нај круп ни ји про блем са ко јим се др жа ва су о ча ва је сте ма кро е ко-
ном ска нео др жи вост, и ка рак те ри сти ке раз во ја су та кве да су укуп-
ни из да ци ди мен зи о ни ра ни да ле ко из над мо гућ но сти бру то до ма-
ћег про из во да. Ср би ја је већ у фа зи ка да си стем по ста је нео др жив.

Ви сок јав ни дуг, бу џет ски де фи цит и не за по сле ност нај ве ћа 
су прет ња до ма ћој еко но ми ји. Па да број за по сле них, ку пов на моћ 
је све ма ња, стан дард гра ђа на па да, ино стра не ин ве сти ци је и до-
зна ке гра ђа на се сма њу ју, док тро шко ви по сло ва ња ра сту у из у зет-
но не по вољ ној по слов ној кли ми за при вре ђи ва ње у ко јој на ра ста ју 
си ва еко но ми ја и цр но тр жи ште.

При вре да је за Уни ју не до вољ но атрак тив на и не при хва тљи-
ва у та ко нео др жи вој ма кро е ко ном ској си ту а ци ји, да је ур гент но 
ње но ре струк ту ри ра ње, от кла ња ње ду бо ких струк тур них дис про-
пор ци ја, а за то је по треб но ви ше вре ме на, и сам тај про цес ће 
би ти пра ћен са ви ше ри зи ка због ства ра ња но вих не пред ви ди вих 
по ре ме ћа ја. Ср би ји пред сто ји ве ли ки еко ном ски за о крет. На по је-
дин ци ма је да од лу че же ле ли при хва ти ти оно што еко но ми сти и 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је.
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по ли ти ча ри ну де у еко но ми ји и дру штву или љу ди мо ра ју раз ги ба-
ва ти соп стве ну свест ра ди сво је бу дућ но сти. 
Кључ не ре чи: раз ги ба ва ње еко ном ске све сти, нео др жив еко ном ски си-

стем, пре да тор ске ре фор ме, стра те шке гре шке еко ном ске 
по ли ти ке, из гу бље не ге не ра ци је, кре дит ни реј тинг, де фи-
ни са ње при о ри те та, си дро за еко ном ску и мо не тар ну по-
ли ти ку Ср би је. 

АНАЛИЗАНАЈЗНАЧАЈНИЈИХ
МАКРОЕКОНОМСКИХПАРАМЕТАРА

У нај но ви јем из ве шта ју Европ ске ко ми си је (EC)1) на во ди се 
да је Ср би ја има ла раст бру то дру штве ног про из во да (БДП) у 2013. 
го ди ни2) од око 2,5 од сто. На то је ути цао из воз ко ји је у тој го ди-
ни по рас тао 25,6 про це на та. Из воз је ра стао за хва љу ју ћи раз во ју 
ауто мо бил ске ин ду стри је и ве о ма до брим ре зул та ти ма у по љо при-
вре ди, ко ја је ре ги стро ва ла раст од 20,2 про цен та у 2013. го ди ни. 
Ви со ка осно ви ца по љо при вред не про из вод ње  ути ца ла је на ко рек-
ци ју ра ста БДП за 2014. го ди ну и то на ни же, на око је дан од сто, а у 
2015. го ди ни раст би тре бао да бу де око два про цен та. Тренд ра ста 
из во за на ста вио се и у пр ва два ме се ца 2014. го ди не до сти жу ћи 
го ди шњи ни во од 15,7 од сто, док је увоз по рас тао све га 1,3 про цен-
та.3) Узрок то ме је сла ба до ма ћа тра жња. Због то га је тр го вин ски 
де фи цит у пр ва два ме се ца 2014. из но сио 596 ми ли о на еура.

Свет ски еко ном ски фо рум (WEF) је у свом из ве шта ју на вео 
да се Ср би ја по кри те ри ју му сло бод не тр го ви не на ла зи на 89. ме-
сту од 138 зе ма ља, што је пад у од но су на пре го ди ну да на ка да је 
зе мља за у зи ма ла 71. по зи ци ју. Узро ци ко ји су до ве ли до па да су 
ком пли ко ва не про це ду ре, ца ри не, стан дар ди и тех нич ки зах те ви, 
као и ко руп ци ја на гра ни ци, кри ми нал и оте жа ни при сту пи фи нан-
си ја ма.

Ме ђу тим, пре ма про це ни Европ ске бан ке за об но ву и раз вој 
(EBRD), раст БДП Ср би је у 2013. го ди ни био је 2,2 од сто. Пре-
ма оце ни ове ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је, Ср би ја ће у 

1) Европ ска ко ми си ја на во ди да је у то ку 2013. го ди не раст бру то дру штве ног про из во да 
био ве ћи од оче ки ва ног у свим др жа ва ма ко је су у про це су при сту па ња ЕУ, осим у Ал-
ба ни ји.

2) У 2013. го ди ни раст бру то дру штве ног про из во да је био 2,4 од сто. (Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, 21/02/2014).

3) Из ве штај EC, 08/04/2014.
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2014. го ди ни има ти раст БДП-а од 1,3 од сто4), што је нај ни жа сто па 
ра ста у ју го и сточ ној Евро пи. Европ ска бан ка за об но ву и раз вој у 
из ве шта ју “Regionalniekonomskiizgledi”на во ди да је прог но зи ра-
на сто па ра ста БДП-а Ср би је ни жа за 0,4 про цент на по е на не го у 
ок то бар ском из ве шта ју ове ин сти ту ци је. Из воз у 2014. го ди ни би 
тре бао би ти глав ни по кре тач еко ном ског ра ста Ср би је, али ће по-
тро шња оста ти ни ска, углав ном због ни ске кре дит не ак тив но сти и 
оче ки ва не фи скал не штед ње. То је раз лог што ће раст би ти сла би ји 
не го у 2013. го ди ни.

И Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (IMF) је у но вом из ве шта-
ју5) из вр шио ко рек ци ју сво је прог но зе из ок то бар ског из ве шта ја 
та ко што је пре по ло вио прог но зу бру то до ма ћег про из во да Ср би-
је. Пре ма прог но за ма IMF6) у 2014. го ди ни Ср би ја ће за бе ле жи ти 
при вред ни раст од је дан, а сле де ће од 1,5 од сто, по сле ра ста од 2,5 
про це на та у 2013. го ди ни.

Зна чај ни не га тив ни па ра ме тар у Ср би ји је сте де фи цит бу џе-
та. Бу џет ски де фи цит у 2013. го ди ни до сти гао је пет од сто БДП-а, 
што зна чи да је по тро ше но 1,6 ми ли јар ди еура ви ше не го што је 
за ра ђе но. Прем да је на пра вље на уште да од око 20 ми ли јар ди ди на-
ра у 2013. го ди ни, од но сно де фи цит бу џе та на кон со ли до ва ном ни-
воу био је 4,8 од сто бру то до ма ћег про из во да7) уме сто пла ни ра них 
5,3 од сто – по след њи квар тал 2013. го ди не ни је на го ве стио до бру 
2014. го ди ну. 

Ин ду стриј ска про из вод ња у це лој 2013. го ди ни по ве ћа на је 
за 5,5 од сто, али је у по след њем квар та лу по че ла да опа да.8) Да 
зе мља не би до шла у те жу си ту а ци ју нео п ход но је да раст из во за 
и от по чи ња ње ин ве сти ци о ног ци клу са убр за ју при вред ну ак тив-
ност. Али, нај ве ћа коч ни ца при вред ног раз во ја је огро ман де фи цит 
у др жав ном бу џе ту. Због пре це ње них при хо да у овој го ди ни, би ће 
не из бе жан ре ба ланс бу џе та, као и до дат не уште де.

4) ЕБРД: Раст БДП-а у 2014. години 1,3 одсто, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/5/
Еко но ми ја/1500527/ЕБРД%3A+Раст+БДП-а+у+2014.+го ди ни+1%2C3+од сто.html, 
02/02/2014.

5) Из ве штај је об ја вљен пред про лећ ну скуп шти ну IMF и WorldBank 11-13 апри ла 2014. 
го ди не у Ва шинг то ну.

6) In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, WorldEconomicOutlook, April 2014, http://www.imf.org/ex-
ter nal/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf, 12/04/2014, р. 54.

7) Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 28/01/2014.

8) Про из вод ња пре ра ђи вач ке ин ду стри је, ко јој се нај ви ше ду гу је про шло го ди шњи при-
вред ни раст од 2,4 од сто, у де цем бру 2013. го ди не би ла је за 1,9 од сто ма ња не го у истом 
ме се цу 2012. го ди не. (Ре пу блич ки за вод  за ста ти сти ку, 12/02/2014).
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Нео п ход но је да Вла да Ср би је уште ди 400 ми ли о на еура ка ко 
би се де фи цит у др жав ном бу џе ту за 2014. го ди ну свео на пла ни-
ра них 7,1 од сто БДП. Ако до на ве де не уште де не до ђе, де фи цит 
бу џе та ће из но си ти око осам од сто. Тај де фи цит би мо гао би ти нај-
ве ћи у Евро пи. До та ко ве ли ког  ра ста де фи ци та до ве шће огром ни 
гу би ци јав них пред у зе ћа.

Та ко ђе, јав ни дуг је ве ли ки про блем. За ко ном о бу џет ском 
си сте му уче шће јав ног ду га у БДП9) је огра ни че но на 45 од сто. Па 
ипак, јав ни дуг Ср би је на кра ју 2013. го ди не био је 20,09 ми ли-
јар ди еура, што је 61,2 од сто бру то до ма ћег про из во да.10) На кра ју 
2012. го ди не јав ни дуг из но сио је 17,67 ми ли јар ди еура, од но сно 
59,3 од сто БДП. То зна чи да је то ком 2013. го ди не јав ни дуг по ве-
ћан за око 2,42 ми ли јар де еура, док је у де цем бру по ве ћан за око 
590 ми ли о на еура. Укуп не ди рект не оба ве зе Ср би је на кра ју де цем-
бра 2013. го ди не из но си ле су око 17,28 ми ли јар ди еура, при че му 
је уну тра шњи дуг био око 7,03 ми ли јар де еура, а спољ ни дуг 10,25 
ми ли јар ди. Укуп не ин ди рект не оба ве зе на кра ју 2013. го ди не би ле 
су 2,81 ми ли јар да еура.11) Од укуп ног јав ног ду га Ср би је 75 од сто је 
по фик сним, а 25 од сто по про мен љи вим ка мат ним сто па ма.

Од по чет ка 2014. го ди не јав ни дуг Ср би је уве ћан је 257 ми-
ли о на еура, па је до сти гао 20,9 ми ли јар ди еура. То је 64,2 од сто 
про це ње ног бру то до ма ћег про из во да, од но сно све га што се про-
из ве де, у 2014. го ди ни.

Сле де ћих го ди на Ср би ју оче ку је ви со ка от пла та спољ них ду-
го ва12) и ка ма та. У 2014. го ди ни за ка ма те на спољ ни дуг тре ба да 
се из дво ји че ти ри ми ли јар де еура. То ће би ти раз лог за но во за-
ду жи ва ње др жа ве. Уства ри, др жа ва ће има ти по тре бу да спољ ним 
из во ри ма фи нан си ра от пла ту до спе лих глав ни ца и ка ма те на узе те 
кре ди те, као и да спољ ним из во ри ма фи нан си ра бу џет ски де фи цит. 

У та квим окол но сти ма ја ко је бит на ста би ли за ци ја кур са. 
Уко ли ко се зе мља на ста ви за ду жи ва ти у ино стран ству, а хо ће, ка-
ма те би мо гле да бу ду ре ла тив но ви со ке. То зна чи да ће стра ни 

9) Јав ни дуг је на кра ју 2000. го ди не био 14,167 ми ли јар ди еура, што је из но си ло 169,3 
од сто БДП. Нај ни жи из нос јав ног ду га је био 2008. го ди не, ка да је из но сио 8,781 ми-
ли јар ду еура, од но сно 29,2 од сто БДП. (Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 
28/01/2014).

10) Упра ва за јав ни дуг, МесечниизвештајиУправезајавнидуг, http://www.jav ni dug.gov.rs/
lat/de fa ult.asp?P=27, 14/02/2014.

11) Ibid.

12) По ме то до ло ги ји Свет ске бан ке зе мља је ви со ко за ду же на ако до спе ли го ди шњи ану и те-
ти за от пла ту ду га пре ђу пет про це на та БДП или ако је из нос го ди шње ра те ду га пре ма 
БДП ве ћи од сто пе ње го вог ра ста.
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дуг би ти још ве ћи те рет, што је кре ди то ри ма до бро по зна то. Раст 
оба ве зе др жа ве пре ма стра ним кре ди то ри ма, од но сно јав ни дуг (у 
2017. го ди ни се оче ку је го ди шња ра та са ка ма том од око 3,7 ми ли-
јар ди еура), уз не до ста так стра них ин ве сти ци ја ве ћих од пет про-
це на та БДП, ис то пи ће де ви зне ре зер ве. По што се де ви зне ре зер ве 
већ сма њу ју и 2014. го ди на ће би ти из у зет но те шка. На и ме, де ви-
зне ре зер ве Ср би је су у фе бру а ру би ле 11,59 ми ли јар ди еура13), а на 
кра ју мар та су из но си ле 10,42 ми ли јар де еура.14)

Ве ћи при лив де ви за у то ку мар та ове го ди не на до ма ћем тр-
жи шту оства рен је про да јом др жав них об ве зни ца у еури ма у из но-
су од 116,9 ми ли о на еура.  Али до ве ћих од ли ва де ви зних ре зер ви 
до шло је због из ми ри ва ња оба ве за пре ма ино стра ним кре ди то ри ма 
у из но су од 141,8 ми ли о на еура, због ис пла те до спе лих еуро об-
ве зни ца у из но су од 101,4 ми ли о на еура, за тим по вла че ња де ви-
зне оба ве зне ре зер ве ба на ка у не то из но су од 70,1 ми ли он еура и 
от пла те ду га IMF-у у из но су од 64,5 ми ли о на еура. Не то де ви зне 
ре зер ве, ума ње не за де ви зна сред ства ба на ка по осно ву оба ве зне 
ре зер ве, као и за сред ства по ву че на од IMF-а, из но си ле су на кра ју 
мар та 7,047 ми ли јар ди еура.15)

НИСКАИНФЛАЦИЈА
ИЛИУВОДУНОВУРЕЦЕСИЈУ

Пре ма зва нич ној др жав ној ста ти сти ци, по тро шач ке це не су 
у про те клој го ди ни уве ћа не за 2,2 про цен та.16) Пред став ни ци вла-
сти су овај ста ти стич ки по да так о ни ској ин фла ци ји у то ку 2013. 
го ди не  при пи са ли соп стве ној за слу зи – уз обра зло же ње да “ова ко 
ни ска ин фла ци ја (раст це на)ни је еви ден ти ра на чак у по след њих 
че тр де се так го ди на”. Раз у ме се, овај по да так о ин фла ци ји мо же се 
об ја сни ти као ре зул тат ин тер ак ци је два фак то ра. Пр ви фак тор су 
до бри кли мат ски усло ви, а дру ги фак тор су по ве ћа ни при но си по-
љо при вред них кул ту ра. Ин тер ак ци ја ових фак то ра де ло ва ла је на 
це не хра не. 

По ред два го ре по ме ну та фак то ра на ни ску ин фла ци ју у прет-
ход ној го ди ни ути ца ла је и сла ба ку пов на моћ и не до ста так нов ца 

13) На род на бан ка Ср би је, 11/02/2014.

14) Ibid.

15) Ibid.

16) Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја, Информација о
оствареномраступотрошачкихценаупериодујануар-децембар2013.године, http://
mtt.gov.rs/dow nlo ad/rast-po tro sac kih-ce na/In for ma ci ja%20za%20I-XII%202013.pdf, 
07/02/2014, стр. 1.
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код ста нов ни штва, на ро чи то код не за по сле них и пен зи о не ра. Са мо 
у 2013. го ди ни пла те и пен зи је су за бе ле жи ле пад из ме ђу два и три 
про цен та, па је до шло до па да по тро шње од 7,8 од сто.17) Сто га је 
ло гич но да про мет опа да. 

На при мер, за по кри ће про сеч не по тро шач ке кор пе18) у Ср би-
ји у де цем бру 2013. го ди не би ло је по треб но 1,28 про сеч них за ра да 
или 65.025 ди на ра.19) Чак и ова ко скром ну по тро шач ку кор пу не 
по кри ва про сеч на за ра да20) ни у јед ном гра ду у Ср би ји. Про сеч на 
кор па у Ср би ји се од ја ну а ра 2011. го ди не об ра чу на ва по зва нич ној 
ме то до ло ги ји Eurostata (ста ти стич ког за во да Европ ске уни је).21)

У та квим усло ви ма тр гов ци не сме ју да ри зи ку ју и да по-
ди жу це не. Чак су мно ги тр гов ци, због па да про ме та, пре шли на 
по сло ва ње у си вој зо ни. Тро шко ви по сло ва ња тр го ва ца у си вој зо-
ни су ни жи, па они др же ни ске це не. Због не ло јал не кон ку рен ци је 
из ме ђу тр го ва ца у си вој зо ни и тр го ва ца ко ји по слу ју ле гал но, они 
ко ји по слу ју ле гал но су у стра ху од но сно не усу ђу ју се да по ди жу 
це не у сво јим про дав ни ца ма или тр го вин ским лан ци ма.

Да кле, пра ви раз лог због че га ни је по гу ра на ин фла ци ја у 
2013. го ди ни на ла зи се у чи ње ни ци да је тра жња ма ла, због све 
ску пље по тро шач ке кор пе, па тр гов ци не ма ју про сто ра за ве ћа по-
ску пље ња. Ме ђу тим, у ја ну а ру 2014. го ди не, це не по тро шач ке ро бе 
и услу га су у про се ку по ра сле за 1,4 од сто у од но су на де цем бар.22) 
Тај раст је ре зул тат јед но крат ног ути ца ја по ве ћа ња ак ци за и по-
себ не сто пе по ре за на до да ту вред ност (ПДВ). Дру гим ре чи ма, ово 

17) Ibid, cтр. 4.

18) У зва нич ној по тро шач кој кор пи у Ср би ји за ме сец да на на ла зи се по ла ки ло гра ма бу-
ре ка, 200 гра ма ме да, 200 гра ма чо ко ла де, 200 гра ма шун ке, по ла ки ло гра ма сла ни не, 
а од ри бе ослић и сар ди на. За гар де ро бу за јед но тро чла но до ма ћин ство за ме сец да на 
пред ви ђе но је не што ви ше од 3.000 ди на ра, а за из ла зак у ре сто ран око 700 ди на ра.

19) Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја, Куповнамоћста-
новништва. Потрошачка корпа, http://mtt.gov.rs/dow nlo ad/po tro sac ka-kor pa/KU POV-
NA%20MOC%20-%20DE CEM BAR%202013.pdf, 20/02/2014, стр. 1.

20) У пр ва два ме се ца 2014. го ди не до шло је до ре ал ног па да за ра да за по сле них у ад ми ни-
стра ци ји, тран спор ту, не крет ни на ма и тр го ви ни, док је зна чај ни ји раст пла та за бе ле жен 
у ин фор ма тив ним и те ле ко му ни ка ци о ним де лат но сти ма.

21) У но вој ме то до ло ги ји про сеч но до ма ћин ство де фи ни са но је као тро чла но уме сто као че-
тво ро чла но, јер пре ма по след њим по да ци ма про сеч на по ро ди ца у Ср би ји има 3,1 чла на. 
У по тро шач ку кор пу уба че ни су по је ди ни про из во ди ко јих до та да ни је би ло, по пут не-
ко ли ко вр ста хле ба и пе ци ва, бу ре ка, ку ку ру зног бра шна, кон зер ви са ног по вр ћа, су вих 
шљи ва, чај не ко ба си це, сла ни не, вир шли, шун ке, али сва ка ко у не до вољ ним ко ли чи на-
ма.

22) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 22/02/2014.
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је по твр да да су тр го вин ски лан ци ипак раст ПДВ-а пре ба ци ли на 
ра чун по тро ша ча, јер су це не у про се ку ско чи ле 1,46 од сто.23)

У по след њем квар та лу про шле го ди не ин фла ци ја је би ла ис-
под до ње гра ни це ин фла ци о ног ци ља. Ско ро све вре ме би ла је ни-
жа од 2,5 од сто.24) У пр ва два ме се ца 2014. го ди не ин фла ци ја је из-
но си ла 1,5 од сто.25) Ме ђу го ди шња ин фла ци ја у мар ту 2014. го ди не, 
у од но су на март прет ход не го ди не, из но си ла је 2,3 про цен та. Од 
по чет ка те ку ће го ди не до кра ја мар та за бе ле жен је раст од 1,2 од-
сто, а на ме сеч ном ни воу раст ма ло про дај них це на у мар ту био је 
ни жи за 0,3 од сто у по ре ђе њу са прет ход ним ме се цом. Ако та кав 
тем по оста не, го ди на 2014. би се мо гла за вр ши ти са ин фла ци јом од 
2,6 од сто.26)

Пре ма нај но ви јим прог но за ма IMF27) раст по тро шач ких це на 
у Ср би ји 2014. и 2015. го ди не из но си ће че ти ри про цен та по сле 7,7 
од сто у 2013. го ди ни. 

Па ипак, ве о ма је зна чај но ка ква ће би ти по љо при вред на се-
зо на, бу ду ћи да хра на има ви со ко уче шће у ин дек су по тро шач ких 
це на. Због да љег си ро ма ше ња ста нов ни штва тре ба оче ки ва ти још 
ве ћи пад ку пов не мо ћи гра ђа на. Ако се пад тра жње на ста ви у овој 
и на ред ним го ди на ма та да би власт у овој зе мљи тре ба ла озбиљ но 
да се за бри не – по што би то био на го ве штај и увод у но ву ре це си ју.

Ме ђу тим, де фла ци ја пре ти и Евро пи. Сто га је MarioDrag-
hi, пред сед ник Европ ске цен трал не бан ке (ECB), на ја вио по чет ком 
апри ла ове го ди не су прот ста вља ње вр ло ни ској сто пи ин фла ци је, 
та ко што ће бан ка раз мо три ти мо гућ но сти при ме не та ко зва них 
кван ти та тив них олак ши ца. Оне се сво де на ку по ви ну вред но сних 

23) Ис тра жи ва ње је ра ди ло Удру же ње за за шти ту по тро ша ча “Чист ра чун” у шест тр го вин-
ских ла на ца у Бе о гра ду. На сај ту www.cenoteka.rs об ја вље не су це не за 260 про из во да. 
По сле по ве ћа ња ПДВ-а уоч љив је њи хов скок – иако су тр гов ци твр ди ли да до по ску-
пље ња не ће до ћи. Нај ви ше је по ску пе ло бра шно за 11,13 од сто, а за тим сле де мле ко 
2,97 од сто, јо гурт 1,69 и све же ме со 0,46 од сто. По јеф ти ни ли су смр зну то во ће и по вр ће 
1,07 од сто, ше ћер 1,41 и уље 2,06 од сто. Ти  про из во ди би би ли ску пљи да тр го вин ски 
лан ци из гру пе “Delez” (“Tem po” и “Maksi”) ни су за др жа ли от при ли ке исте це не. Они 
на по ми њу да про ме на ПДВ-а ни је ути ца ла на од нос по вољ но сти из ме ђу мар ке та. Це не 
у објек ти ма  “Dis”, “Rodakeš&keri” и “Tempo” и да ље су ис под про сеч них це на, док су 
це не у об јек ти ма “IdeaSuper”, “Maksi” и “Univereksport” не по вољ ни је. (Из вор: Полити-
ка, 23/01/2014).

24) У сеп тем бру 2013. го ди не ин фла ци ја је би ла 2,5 од сто; ок то бру 2,6 од сто; но вем бру 2,0 
од сто; де цем бру 2,2 од сто. (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 07/04/2014).

25) У ја ну а ру 2014. го ди не ин фла ци ја је из но си ла 1,4 од сто, а у фе бру а ру 1,5 од сто. (Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку, 07/04/2014).

26) За пра во, са мо 0,1 про цент ни по ен ће се вра ти ти на до њу гра ни цу ко ри до ра ко ји про пи-
су је НБС, од но сно че ти ри про цен та плус ми нус 1,5 про цент них по е на.

27) In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, WorldEconomicOutlook, op.cit.
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па пи ра од ба на ка са ци љем да се по ве ћа ко ли чи на нов ца у оп ти ца ју 
ка да по сто ји ри зик од де фла ци је. 

Уко ли ко се ин фла ци ја у на ред ном раз до бљу не по ве ћа ECB 
би мо гла ре фе рент ну ка мат ну сто пу да сни зи. За са да је она на ни-
ском ни воу од 0,25 од сто. 

У Евро пи ин фла ци ја је ис под је дан од сто, а то је ису ви ше 
ни ско. У еуро зо ни ин фла ци ја је 0,5 од сто што је знат но ис под ци ља 
ECB од два од сто. Али, ни у Аме ри ци она ни је мно го ве ћа. У Евро-
пи и у САД зва нич ни ин фла ци о ни циљ је сте да ин фла ци ја бу де два 
од сто. 

У Ср би ји у ко јој је дво ва лут ни си стем ни ска ин фла ци ја ла ко 
мо же да се пре тво ри у ви со ку ако усле ди на гла јед но крат на про ме-
на кур са.28) О све му тре ба раз ми шља ти, јер је увод у но ву ре це си ју 
ско ро из ве стан.

НЕЗАПОСЛЕНОСТИРАСТРИЗИКА
ЗАУРАВНОТЕЖЕНИРАЗВОЈ

У сле де ћој де це ни ји не за по сле на мла да ге не ра ци ја пред ста-
вља је дан од ви со ких ри зи ка за ста би лан раз вој зе мље и дру штва. 
Мла ди ко ји да нас има ју из ме ђу 15 и 24 го ди не жи во та, а не ма ју по-
сао и без шан се су да га про на ђу у до глед но вре ме, не ма ју ни ка кву 
бу дућ ност. А про блем се ку му ли ра јер ће их су тра би ти мно го ви ше 
без рад не и жи вот не пер спек ти ве.

Сли ка у зе мљи по ста је још мрач ни ја ако се не за по сле ним 
мла ди ма при до да ју и оста ли не за по сле ни из дру ге ста ро сне до би. 
Ср би ју ка рак те ри ше ја ко ве ли ка не за по сле ност осо ба ста ри јих од 
40 го ди на, као и осо ба мла ђих од 24 го ди не.29) Сто па не за по сле-
но сти, од но сно уче шће не за по сле них у укуп ном бро ју ак тив них 
ста нов ни ка, у 2013. го ди ни, из но си ла је 22,1 од сто. На еви ден ци ји 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње (НСЗ) у мар ту ове го ди не је 
ре ги стро ва но 790.501 осо ба, што је у од но су на фе бру ар сма ње ње 

28) У мар ту је ди нар сла био у од но су на еуро и то но ми нал но за 0,5 од сто, а НБС је на ме ђу-
бан кар ском де ви зном тр жи шту ин тер ве ни са ла про да јом 210 ми ли о на еура и ку по ви ном 
20 ми ли о на, ка ко би сма њи ла пре ко мер не крат ко роч не осци ла ци је кур са.

29) Из вор: WorldBank, UnemploymentinEuropeandCentralAsia(ECA), 2013. У овом Из ве-
шта ју WorldBank на гла ша ва да је глав на ка рак те ри сти ка у Ср би ји ра но пен зи о ни са ње 
и ис кљу чи ва ње ста ри јих са тр жи шта ра да. Из ве штај је по ка зао да је сто па не за по сле-
но сти у Ср би ји нај ве ћа код осо ба из ме ђу 35 и 39 го ди на, док у оста лим зе мља ма тај 
вр ху нац до сти же од 45 до 49 го ди не и оста је на ви со ком ни воу и у ста ри јој до би. Сто па 
за по сле но сти у Ср би ји за же не ста ро сти од 55 до 59 го ди на је 30 од сто. (WorldBank, 
19/02/2014).
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за 0,39 од сто.30) Уче шће мла дих ста ро сти до 30 го ди на у ре ги стро-
ва ној не за по сле но сти по след њих го ди на кре ће се око 27 од сто, а 
кра јем де цем бра про шле го ди не на еви ден ци ји НСЗ ре ги стро ва но 
је око 209.000.31)  

У про те клим го ди на ма, не ра чу на ју ћи про шлу, за “ак тив не 
ме ре за по шља ва ња”32) у Ср би ји се из два ја око 0,13 до 0,17 од сто 
БДП. У раз ви је ним зе мља ма за ту на ме ну се из два ја де сет пу та 
ви ше.

У свом но вом из ве шта ју IMF прог но зи ра да ће ово го ди шња 
сто па не за по сле но сти у Ср би ји би ти 21,6 од сто, а у 2015. го ди ни 
пред ви ђа 22,0 од сто. Мо ра се при зна ти да је ова сто па не за по сле-
но сти иако ви со ка при лич но не ре ал на.

Јед но је си гур но – до ра ста бро ја рад них ме ста не мо же се 
до ћи ако сто па ра ста БДП не пре ма ши пет од сто. До кра ја ове де-
це ни је Ср би ја не ће до сти ћи ту сто пу еко ном ског ра ста, а ти ме и 
по ве ћа ну сто пу за по сле но сти.

Про блем не за по сле но сти у Ср би ји по при ма мно го ши ре ди-
мен зи је. Уства ри, про блем се пре ба цу је на дру гу ра ван, а то је да, 
у Ср би ји у ко јој је сто па не за по сле них ви со ка, озбиљ но пре ти опа-
сност да се број рад но спо соб них при бли жи бро ју пен зи о не ра. На 
то ука зу ју и по след њи ста ти стич ки по да ци Фон да ПИО. Пре ма њи-
ма је у зе мљи кра јем про шле го ди не би ло 1,8 ми ли о на ак тив них 
оси гу ра ни ка, оних ко ји упла ћу ју до при но се, у од но су на 1,7 ми ли-
о на пен зи о не ра, а тај од нос је је дан пре ма 1,12.

Пра ве ћи ком па ра ци ју по да та ка од 2000. го ди не до да нас, ста-
ти сти ка по ка зу је, да су та да пен зи је уче ство ва ле у за ра да ма са 82 
од сто, да би да нас па ле на 54,7 про це на та, са тен ден ци јом да љег 
па да.33)

Ге не рал но по сма тра ју ћи, пр ву и дру гу ра ван про бле ма од но-
сно хро нич ну не за по сле ност и нео др жив пен зи о ни си стем, ра сте 
ри зик за урав но те же ни раз вој ко ји би мо гао да из мак не кон тро ли. 
Ова ко шмар на пред ска за ња због ге не ра ци ја ви со ког ри зи ка во де у 
нај цр њи сце на рио.

30) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, 16/04/2014.

31) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, 10/04/2014.

32) У др жав ном бу џе ту за спро во ђе ње “ак тив них ме ра за по шља ва ња” у 2014. го ди ни пред-
ви ђе но је 2,6 ми ли јар ди ди на ра. Део од на ве де не су ме на ме њен је мла ди ма. У 2013. 
го ди ни за “ак тив не ме ре за по шља ва ња” НСЗ је има ла на рас по ла га њу 3,4 ми ли јар де 
ди на ра, али је ре ба лан сом бу џе та та су ма све де на на 1,18 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, Политика, 16/02/2014, стр. 11).

33) Пред ви ђе но је да се 2014. и 2015. го ди не пен зи је ускла ђу ју са за ра да ма са мо са по је дан 
од сто.
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ОПАДАУГЛЕДЗЕМЉЕУСВЕТУ

Си стем ски про бле ми у Ср би ји су то ли ко из ра же ни да по при-
ма ју за бри ња ва ју ће раз ме ре, јер ме ђу на род не еко ном ске и фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је и аген ци је оба ра ју кре дит ни реј тинг зе мље. Ти-
ме је Ср би ја до ве де на у ве о ма ло шу по зи ци ју. Углед зе мље у све ту 
опа да, па се због то га да ле ко те же мо же по пра ви ти еко ном ска си-
ту а ци ја. На и ме, кре дит ни реј тинг је ме ри ло угле да зе мље. Ло ши ји 
кре дит ни реј тинг по пра ви лу зна чи и ве ће ри зи ке ула га ња.

На пред по ме ну те не га тив не еко ном ске од ред ни це – ве ли-
ки де фи цит, ви сок јав ни дуг и из о ста нак ре фор ми – ути ца ле су 
да аген ци ја FitchRatings до не се од лу ку да сни зи кре дит ни реј тинг 
Ср би је са BB- на B+ са ста бил ним из гле ди ма.34) Као кључ не раз-
ло ге за сво ју од лу ку, FitchRatings на во ди раст де фи ци та у 2014. 
го ди ни по осно ву прет ход но пре у зе тих оба ве за, као и оп ште ста ње 
јав ног ду га у од но су на ви си ну бру то до ма ћег про из во да, али и 
из о ста нак спро во ђе ња на ја вље них струк тур них ре фор ми у прет-
ход ном раз до бљу.

Ло шу оце ну пре FitchRatings-а да ли су Свет ски еко ном ски 
фо рум и Свет ска бан ка, на осно ву про це не да је до шло до по гор-
ша ња усло ва при вре ђи ва ња у Ср би ји. Бо ни тет на аген ци ја Standard
& Poor's по твр ди ла је кре дит ни реј тинг Ср би је за ду го роч но за-
ду жи ва ње у до ма ћој и стра ној ва лу ти на ни воуBB- са не га тив ним 
из гле ди ма. 

Ове че ти ри не га тив не оце не ша љу лош сиг нал по тен ци јал-
ним ин ве сти то ри ма. На реј тинг су ути ца ли ри зи ци ко ји до ла зе од 
ви со ког фи скал ног и спољ ног де фи ци та, уме рен БДП по гла ви ста-
нов ни ка и огра ни че на флек си бил ност мо не тар не по ли ти ке због ви-
со ке еури за ци је еко но ми је. 

Сни жа ва ње кре дит ног реј тин га је ве о ма ло ша ин фор ма ци ја 
за до ма ћу при вре ду, јер не га тив но ути че на по зи ци ју ко ју Ср би ја 
има на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та ла, од но сно на усло ве под 
ко ји ма се зе мља мо же за ду жи ва ти. Дру гим ре чи ма, овај пад кре-
дит ног реј тин га ће им пли ци ра ти по гор ша не усло ве за ду жи ва ња 
др жа ве. Бу ду ћи да је за ду же ност др жа ве при лич но ви со ка, не га-
тив не оце не кре дит них аген ци ја ша љу лош сиг нал ин ве сти то ри ма 

34) Кре дит ни реј тинг зе ма ља по FitchRatings је: Грч ка B-Стабилан; Ки пар BB-Негати-
ван; СР БИ ЈА  B+Стабилан; Ма ђар ска BB+Негативан; Ма ке до ни ја BB+Стабилан; 
Хр ват ска BBBСтабилан; Бу гар ска BBB-Позитиван; Ру му ни ја BBB-Стабилан; Тур-
ска BBB-Стабилан; Ру си ја  BBBСтабилан; Шпа ни ја BBBНегативан; Ита ли ја BBB+
Негативан; Сло ве ни ја BBB+ Негативан; Че шка A+Позитиван; Сло вач ка  A+Стаби-
лан; Ве ли ка Бри та ни ја AA+Стабилан; Аустри ја AAAСтабилан; САД AAAНегативан. 
(FitchRatings, до ступ но 18/01/2014).
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ко ји ће би ти ма ње спрем ни да ку пу ју др жав не ду жнич ке па пи ре. 
Да кле, ово ће не га тив но ути ца ти на image ко ји Ср би ја има ме ђу 
стра ним ин ве сти то ри ма.

Са да ће Ср би ја знат но те же до ла зи ти до но вих кре ди та за 
из ми ри ва ње до спе лих ду го ва и по кри ва ње бу џет ског де фи ци та у 
2014. го ди ни. По што лош кре дит ни реј тинг зе мље зна чи ве ће ри зи-
ке ула га ња, са свим је ре ал но оче ки ва ти да ће на дуг Ср би је из дат у 
стра ним ва лу та ма по ра сти ка мат не сто пе.

Еко но ми ја Ср би је ула зи у до ста тур бу лент но раз до бље. Но-
ва власт се не сме по на ша ти као прет ход на. Мо ра се ра ди ти ве о ма 
бр зо на то ме да зе мља кре не пу тем ко ре ни те ре фор ме еко но ми је, 
од фи скал не и бу џет ске ста би ли за ци је, пре ко ре фор ме јав ног сек-
то ра, ре фор ме пен зи о ног си сте ма до ства ра ња знат но по вољ ни јег 
ам би јен та за ин ве сти то ре. Као до каз да се у Ср би ји за и ста спро во-
де ре ал ни ре форм ски про це си и кон зи стент на еко ном ска по ли ти ка, 
нај бо ља га ран ци ја би би ло скла па ње но вог спо ра зу ма са Ме ђу на-
род ним мо не тар ним фон дом.

АРАНЖМАНИИНОВАСТРАТЕГИЈА-СИДРО
ЗАЕКОНОМСКУИМОНЕТАРНУПОЛИТИКУ

До ла зак де ле га ци је IMF-а у Ср би ју, а пре не го што је фор-
ми ра на но ва Вла да, мо же се фи гу ра тив но пред ста ви ти као пру жа-
ње ру ке спа са Ср би ји. Дру гим ре чи ма, пред став ни ци Фон да са-
мим чи ном до ла ска у Ср би ју, да раз го ва ра ју са чла но ви ма Вла де 
у остав ци, ишли су са на ме ром да ку пе из ве сно вре ме ов да шњим 
вла сти ма и да по ша љу бо љи сиг нал про ма тра чи ма у све ту, а та ко-
ђе, и да сми ре фи нан сиј ско тр жи ште ко је је уз др ма но по гор ша њем 
кре дит ног реј тин га зе мље. Де ле га ци ја IMF-а, на кон са гле да ва ња 
ста ња у зе мљи, ни је да ла ни ка кво са оп ште ње на ро ду, ка ко не би 
уз не ми ри ла јав ност о те шком еко ном ском ста њу у Ср би ји. 

Пре го во ри са IMF-ом о но вом тро го ди шњем аран жма ну мо-
гли би за по че ти тек у дру гом де лу го ди не, ка да се кон сти ту и ше 
но ва Вла да. Скла па ње но вог аран жма на из пре до стро жно сти пред-
ста вља ло би си дро за еко ном ску и мо не тар ну по ли ти ку Ср би је.

Ми си ја IMF-а ће до ма ћим еко ном ским екс пер ти ма да ти са-
ве те ко ји су вр ло не по пу лар ни и до бро по зна ти – а од но се се пр-
вен стве но на сма ње ње тро шко ва. Без аран жма на са IMF-ом др жа-
ва не би мо гла да за у ста ви раст бу џет ског де фи ци та.35) Ка ко би се 

35) Чак и кре дит од Ру ске Фе де ра ци је, ко ји је већ уго во рен за бу џет, усло вљен је но вим 
аран жма ном са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. 
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пред у пре ди ло ши ре ње бу џет ског де фи ци та, IMFће тра жи ти да се 
стег не ка иш за до дат них 400 ми ли о на еура. Зах тев IMF-а по сред но 
во ди ка ре ба лан су бу џе та. Фи скал на кон со ли да ци ја ко ју ће Фонд 
тра жи ти прет по ста вља: сма ње ње бро ја за по сле них у јав ном сек то-
ру и ре ша ва ње пи та ња јав них и др жав них пред у зе ћа ко ја ви ше не 
сме ју да пра ве гу бит ке и оп те ре ћу ју бу џет, али ће тра жи ти и ре фор-
му пен зи о ног си сте ма.

Без аран жма на са IMF-ом цен трал на бан ка би те шко мо гла 
да одр жи ста би лан ди нар.36) Ста бил ност кур са је про шле го ди не 
пла ће на упра во за ду жи ва њем др жа ве. При лив де ви за је слаб и то 
се ре флек ту је на курс, а не до ста так де ви за на тр жи шту се на док на-
ђу је из де ви зних ре зер ви. Да кле, аран жман са Фон дом је до бар за 
очу ва ње ди на ра. Пад вред но сти до ма ће ва лу те37) пре ма еуру по сле-
ди ца је од су ства ре фор ми, па да кре дит ног реј тин га зе мље, и сма-
ње ног при ли ва стра ног ка пи та ла. Не ма при ли ва здра вих кре ди та, 
већ се ло кал не фи ли ја ле стра них ба на ка убр за но  раз ду жу ју ма ти-
ца ма  - што пра ви при ти сак на ди нар.

Услов IMF-а би ће и из ме на за ко на о ра ду, сте ча ју, при ва ти-
за ци ји. Ако све га то га не бу де, др жа ву че ка ма њи при лив ин ве сти-
ци ја, ми ни ма лан при вред ни раст без по ве ћа ња за по сле но сти. Овај 
цр ни сце на рио мо гао би се до не кле из бе ћи за хва љу ју ћи IMF. Уства-
ри, уз по моћ Фон да тре ба оче ки ва ти ре про грам или ре фи нан си ра-
ње ду га. Аран жман са IMF је и прет по став ка по бољ ша ња реј тин га 
зе мље и при ли ва ин ве сти ци о них кре ди та. Ср би ја - ко јој пред сто ји 
кор по ра ти ви за ци ја по сло ва ња јав них пред у зе ћа, за тим ства ра ње 
ефи ка сни је ад ми ни стра ци је и сре ђи ва ње фи скал ног, здрав стве ног, 
обра зов ног и пен зи о ног си сте ма – мо ра тра жи ти и по моћ из дру гих 
из во ра, бу ду ћи да по ме ну те обла сти ни су у до ме ну уже екс пер ти зе 
IMF-а. Сто га би зе мљи до бро до шла по моћ Свет ске бан ке, ЕУ и 
Европ ске бан ке за об но ву и раз вој.

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој уло жи ла је у 2013. го ди-
ни у Ср би ју 424 ми ли о на еура.38) Ова бан ка је усво ји ла у апри лу 
2014. го ди не  но ву стра те ги ју39) за Ср би ју, на че ти ри го ди не од 

36) У де цем бру 2013. го ди не је дан еуро је вре део око 114,70 ди на ра. (На род на бан ка Ср би је, 
05/02/2014).

37) На род на бан ка Ср би је је за пр ва два ме се ца и је дан дан у мар ту 2014. го ди не про да ла 
660 ми ли о на еура де ви зних ре зер ви ка ко би под ми ри ла тра жњу и одр жа ла ста бил ност 
до ма ће ва лу те. (На род на бан ка Ср би је, 05/03/2014. го ди не).

38) Уло же на сред ства у 2013. го ди ни за 50 од сто су ве ћа не го у 2012. го ди ни, и то кроз 
24 про јек та, од че га три у јав ном сек то ру. (Euro pean Bank for Re con struc tion and De-
ve lop ment, StrategyforSerbia, http://www.ebrd.com/dow nlo ads/co un try/stra tegy/ser bia.pdf, 
10/04/2014).

39) Европ ска бан ка за об но ву и раз вој усво ји ла је но ву стра те ги ју 08.04.2014. го ди не.
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2014-2018., ко ја се за сни ва на “три сту ба”. Први. Уна пре ђе ње кон-
ку рент но сти при вред ног сек то ра. Други. Раз вој фи нан сиј ског сек-
то ра. Трећи. Раз вој ин фра струк тур ног сек то ра.

У стра те ги ји су пре зен ти ра ни ци ље ви и при о ри те ти EBRD 
као кре ди то ра, ко ји ће се фо ку си ра ти на да ље ја ча ње при ват ног 
сек то ра по ве ћа њем ње го ве уло ге и кон ку рент но сти, ја ча ње фи нан-
сиј ског сек то ра и раз вој одр жи вих и ефи ка сних јав них пред у зе ћа.

Да би се ја ча ла кон ку рент ност при ват ног сек то ра у Ср би ји 
Европ ска бан ка за об но ву и раз вој ће ра ди ти на по ве ћа њу фи нан си-
ра ња тог сек то ра, на ро чи то ма лих и сред њих пред у зе ћа. Та ко ђе ће 
ра ди ти на убр за ва њу про це са при ва ти за ци је, док ће у фо ку су ње не 
па жње би ти струк тур на уна пре ђе ња у агро би зни су.

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој је спрем на за ду го роч но 
фи нан си ра ње у Ср би ју ка ко би се учвр сти ло фи нан сиј ско по сре-
до ва ње и ка ко би се по пра ви ло ста ње у бан кар ском сек то ру. Од 
по чет ка аран жма на од но сно у раз до бљу од 2001. го ди не EBRDје 
ку му ла тив но уло жи ла у Ср би ју ви ше од 3,5 ми ли јар ди еура у 176 
про је ка та. Ула га ња ове бан ке иду у фи нан сиј ски сек тор, ин ду стри-
ју, тр го ви ну, агро би знис, енер ге ти ку и ин фра струк ту ру.

ПРИВРЕДАСРБИЈЕУЗАЧАРАНОМКРУГУ

Да је при вре да Ср би је у до ста те шком ста њу, мо жда нај те-
жем у по след њих пет го ди на, го во ре по да ци о не мо гућ но сти вра-
ћа ња узе тих кре ди та. Пре ма зва нич ним по да ци ма 25 од сто узе тих 
зај мо ва при вре да ни је у ста њу да вра ћа. Но, упит но је ко ли ко је 
по ме ну ти зва нич ни по да так ве ро до сто јан. Про це њу је се да је он 
да ле ко ве ћи, и да иде од 30 до 50 од сто.

При вре да Ср би је је по зај ми ла од до ма ћих ба на ка и од ба на-
ка у ино стран ству 19 ми ли јар ди еура.40) Ка да се на овај из нос до да 
дуг прав них ли ца и пред у зет ни ка јед них пре ма дру ги ма, као и дуг 
пре ма др жа ви, ко ји из но си око 4,6 ми ли јар ди еура, по ста је ја сно 
да ви сок ни во за ду же но сти при вре ду др жи у за ча ра ном кру гу из 
ко га она не мо же иза ћи. На при мер, пре ма из ве шта ју Аген ци је за 
при вред не ре ги стре (APR) за 2012. го ди ну чак 32 од сто фир ми за-
бе ле жи ло је гу би так ве ћи од укуп ног ка пи та ла. Си ту а ци ја ће би ти 
још не из ве сни ја јер ће се ак ти ви ра ти 36 ми ли јар ди еура раз ли чи-
тих хи по те ка у зе мљи.41) При вре да Ср би је се на ла зи пред те шким 

40)  По да так се од но си на де цем бар 2013. го ди не. (На род на бан ка Ср би је, 20/03/2014).

41)  Аген ци ја за при вред не ре ги стре, ГодишњиизвештајорадуАгенцијезапривреднереги-
стре за 2012. годину, http://www.apr.gov.rs/Por tals/0/in ter na%20do ku men ta/Go di snji%20
iz ve staj%20o%20ra du%202012.pdf, 05/04/2014.
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ис ку ше њи ма, јер је њен дуг за бри ња ва ју ћи, као што је за бри ња ва-
ју ћа чи ње ни ца да је по зај ми ца жив но вац ко ји ни је оти шао у ин ве-
сти ци је, већ је оти шао у по тро шњу.

Глав ни кри вац за не ли квид ност при вре де је сте др жа ва, ко-
ја ни је пла ћа ла сво је оба ве зе. Спре га по је ди них ба на ка, ко је се не 
при др жа ва ју про фе си о нал не прак се, и моћ них по је ди на ца ути ца-
ла је да ло ши зај мо ви ра сту. Пре ви ше је ло ших зај мо ва и њи хо ва 
про це на се кре ће од 3,5 до пет ми ли јар ди еура. Упра во због ло ших 
зај мо ва су мо ра ле че ти ри бан ке (три др жав не и јед на при ват на) да 
про пад ну. У њи ма је удео ло ших зај мо ва42) до сег нуо 70 и 80 од сто 
свих пла сма на. Да не ма ре про гра ма кре ди та удео ло ших зај мо ва 
био би још ве ћи.

Кли јен ти ових про па лих ба на ка узи ма ли су ин ве сти ци о не 
зај мо ве, али их ни су на мен ски упо тре бља ва ли – а за то су ди рект но 
од го вор не бан ке, јер су кре ди те да ва ле не ким по је дин ци ма уна пред 
зна ју ћи да их они не ће вра ти ти бан ци. То је био ис про ба ни ре цепт 
за до дат но уве ћа ње при ват ног ка пи та ла нај бо га ти јих по је ди на ца у 
зе мљи, док са дру ге стра не огро ман број фир ми гр ца у ду го ви ма. 
Ви ше де се ти на хи ља да фир ми је у бло ка ди. Тач ни је, у бло ка ди је 
око 46.000 пред у зе ћа и пред у зет ни ка ко ји ни су у ста њу да бан ка ма 
вра те зај мо ве. У бло ка ду по вре ме но ула зи до дат них 30.000 фир ми. 
У та квим окол но сти ма при вре да ма лак са ва и по ста је све пре за ду-
же ни ја. По што је при лич но ви со ка це на ка пи та ла, а ни ска тра жња, 
при вре да ни је у мо гућ но сти да ство ри про фит и пра ви кон стант но 
гу бит ке на по слов ној стра ни. И док при вре да гр ца у гу би ци ма до-
тле не ки моћ ни ци и др жа ва оства ру ју свој ин те рес.

За ста ње у при вре ди кри ва је др жа ва. До не из др жљи вог ста-
ња до ве ло је ве ли ко при су ство др жа ве у при вре ди, пре ве ли ка др-
жав на по моћ и пре ви ше суб вен ци ја гу би та ши ма, сла бо упра вља ње 
јав ним пред у зе ћи ма, ве ли ка бу џет ска по тро шња.

ГРЕШКЕЕКОНОМСКЕПОЛИТИКЕ
ИДЕФИНИСАЊЕПРИОРИТЕТА

За си ту а ци ју у овом дру штву кри ва је вла да ју ћа ели та ко ја 
је во ди ла по гре шну еко ном ску по ли ти ку, као и за че сте про ме не 
за ко на, што је по ја ча ло страх код по слов них љу ди за њи хо ве ин ве-
сти ци је. Вла да Ср би је че сто ни је спо соб на про во ди ти за ко не, док 
по ли тич ки ло би ји од лу чу ју ко ће се по ја ви ти на до ма ћем тр жи шту. 
Исто та ко, по гре шна је иде ја о јеф ти ној рад ној сна зи као и те за ка-

42)  Европ ски про сек за ло ше зај мо ве је осам до де вет од сто.
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ко ће Ср би ја са ма лим пла та ма при ву ћи стра не ин ве сти то ре. Ако 
стра ни ин ве сти то ри хо ће јеф ти не рад ни ке пре ће оти ћи у др жа ве 
са ве ћим тр жи штем, где лак ше мо гу до би ти же ље ни про фил рад не 
сна ге. 

Чел ни љу ди у Ср би ји се по на ша ју ве о ма ко мот но. Сти че се 
ути сак да је де фи ни са ње при о ри те та и њи хо ва ре а ли за ци ја у еко-
ном ској сфе ри по ти сну та у од но су на не ке дру ге ства ри. Пра ве се 
не ве ро ват не стра те шке гре шке. А због по гре шних стра те ги ја ис па-
шта на род. Ср би ја је уни шти ла ин ду стри ју.Ин ду стри ја је у 80-тим 
би ла пре те жно из во зно ори јен ти са на, али се због пљач ка шке при-
ва ти за ци је ин ду стри ја у ме ђу вре ме ну уни шти ла. Крај ње је вре ме 
да се љу ди ко ји во де ову зе мљу ура зу ме и поч ну раз ми шља ти на 
пра ви на чин.

Др жа ва мо ра из ра ди ти стра те ги ју раз во ја, до след но је спро-
во ди ти, а он да се и по зи ци о ни ра ти у Евро пи и све ту. Пр ви и основ-
ни за да так тре ба би ти ула га ње у обра зо ва ње јер је то по кре тач раз-
во ја. У обра зо ва ње Ср би ја ула же да ле ко ма ње од су сед них др жа ва. 
Рас ко рак из ме ђу по тре ба уру ше не при вре де  и обра зов ног си сте ма 
– ко ји про из во ди  ка дро ве по кво ти из не ких бо љих вре ме на – огро-
ман је. Ов да шњи фа кул те ти про из во де не ква ли фи ко ва не струч ња-
ке, ко ји као та кви ни су по треб ни при вре ди. Ви дљи во је да је у пи-
та њу по гре шна стра те ги ја по што се на бер зи ра да на ла зи огро ман 
број мла дих љу ди са ди пло ма ма. А при сут на је и хи пер про дук ци ја 
љу ди са док тор ским ди сер та ци ја ма. За та кво ста ње кри ва је др жа-
ва, јер ни је на вре ме из ра ди ла стра те ги ју обра зо ва ња и ускла ди ла 
је са по тре ба ма при вре де.

Ви ше од две де це ни је вла сти у Ср би ји ни су у ста њу да из-
ра де одр жи ву стра те ги ју раз во ја. Ср би ја за о ста је и у тех но ло шком 
раз во ју у од но су на свет. У све ту су се у по след ње две де це ни је 
тех но ло ги је раз ви ја ле не ве ро ват ном бр зи ном. Ср би ја мо ра да се 
окре не но вим тех но ло ги ја ма ко је у крат ком ро ку до но се за ра ду, 
а пред ност је што у зе мљи по сто је од лич ни мла ди струч ња ци у 
IТ-сек то ру и на но тех но ло ги ји. У па мет ни јим зе мља ма раз ми шља-
ју ка ко ство ри ти про из вод ко ји мо гу про да ти у ино стран ству и на 
том до бро за ра ди ти. У Ср би ји се о то ме не раз ми шља, са мо је ва-
жно што бо ље се по зи ци о ни ра ти у хи је рар хиј ској пи ра ми ди мо ћи 
и вла сти. Ср би ји је по треб на озбиљ на ду го роч на по ли ти ка раз во ја 
ка ква се во ди у скан ди нав ским и сред њо е вроп ским зе мља ма. Шта 
то зна чи?

Прво. По ред ин ду стри је Ср би ја се мо ра окре ну ти по љо при-
вре ди. Мо же се про из во ди ти здра ва хра на (али не тре ба уми шља ти 
да је она жит ни ца Евро пе). 
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Друго. Ср би ји је по треб на про из вод ња и ства ра ње но вих 
вред но сти ко је у крај њем ис хо ду до но се но вац, али на те ме љу но-
вих тех но ло ги ја, а не про из во да ко ји се об ра ђу ју за ста ре лим тех-
но ло ги ја ма.

Треће. Би ро кра ти ју тре ба од мах сма њи ти. Она по ста је све 
не е фи ка сни ја. Дру штво се не мо же раз ви ја ти све док на јед ног про-
из вод ног рад ни ка по сто је тро ји ца у би ро кра ти ји, од јав них слу жби 
до не е фи ка сне ло кал не са мо у пра ве. На ста ви ли власт и да ље во-
ди ти по гре шну по ли ти ку, шти те ћи огро ман би ро крат ски апа рат, 
др жа ва ће мо ра ти да се до дат но за ду жу је, а то во ди у ка та стро фу.

Четврто. Ду го роч ном по ли ти ком за по шља ва ња тре ба за у-
ста ви ти од лив мо зго ва из зе мље. Мла дим љу ди ма тре ба пру жи ти 
мо гућ ност да се ис ка жу у ства ра лач ким сло бо да ма. Мла де тре ба 
охра бри ти, и ука за ти на при ме ре зе ма ља у ко ји ма је очај до вео до 
об но ве. У кри зи љу ди по ста ју кре а тив ни. Кре а тив ност мо же да 
по ста не део на ци о нал ног би ћа. До бар при мер за то је Ле то ни ја. 
У Ср би ји се мо же при ме ни ти њи хов мо дел за по шља ва ња мла дих 
кре а тив них љу ди. Они мо гу да по ди жу кул ту ру и ин ди рект но раз-
ви ја ју ту ри зам. Ра ди се о то ме да укљу чи ва њем љу ди у умет ност 
и да ва њем мо гућ но сти да се кре а тив но из ра жа ва ју њи хов рад бу де 
при хва ћен. Осим то га, уз по моћ европ ских фон до ва, по је ди ни гра-
до ви мо гу по ста ти гра до ви кул ту ре. Да кле, и без ве ли ког ра си па ња 
нов ца мо же се раз ви ја ти кул ту ра и кре а тив на ин ду стри ја. Јер кроз 
про јек те ко је фи нан си ра Европ ска уни ја мо же се за тво ри ти фи нан-
сиј ска кон струк ци ја у кре а тив ној ин ду стри ји.

Иде је и па тен ти мо гу про ме ни ти жи вот де се ти на ма хи ља да 
мла дих не за по сле них љу ди у Ср би ји. Кре а тив ни љу ди и умет ни-
ци мо гу од свог би зни са до бро за ра ђи ва ти, на ро чи то ако се ус пе ју 
про би ти на европ ска тр жи шта. Пред но сти кре а тив них ра ди о ни ца 
у кре а тив ним гра до ви ма су ви ше стру ке. По ред за по шља ва ња мла-
дих раз ви ја се и ту ри зам. Кул ту ра раз ви ја ту ри зам.43) Дру гим ре чи-
ма, та мо где је умет ност и кул ту ра раз ви ја се ту ри зам. За ово се мо-
гу при ку пи ти сред ства из европ ских фон до ва, са мо тре ба па мет но 
осми сли ти про јек те.

43) Нај бо љи при мер за ову тврд њу је Ри га. Ле тон ци су се окре ну ли кул ту ри и умет но сти – и 
ус пе ли су. Ри га је по ста ла град кул ту ре. Ове го ди не по ред Ри ге кул тур ни је град Евро пе 
и швед ска Умеа – до би ја ју ми ли он и по еура за раз вој кул тур них про је ка та, а до са да шња 
ис ку ства и ста ти сти ке гра до ва кул ту ре по ка за ла су да је 13 по сто ви ше ту ри ста и по се-
ти те ља у гра ду не го у вре ме ни ма кад “слу жбе но” кул ту ре не ма. Осим то га, сред ства се 
мо гу при ку пи ти пре ко европ ских фон до ва. Због то га не чу ди што вла да ве ли ки ин те рес 
за ти ту лу европ ске пре сто ни це кул ту ре. 
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ЗАКЉУЧАК

Струк тур не ре фор ме у јав ном сек то ру ни су ишле оче ки ва-
ном ди на ми ком. Та ко ђе, ни је из вр ше на до вољ на ра ци о на ли за ци ја 
за по сле них, под ба ци ло се и ка да је у пи та њу пен зи о на ре фор ма, и 
“жр тво ва не” су јав не ин ве сти ци је због дру гих тро шко ва.

Ср би ја без стра них ин ве сти ци ја и до на ци ја  не мо же да се 
еко ном ски раз ви ја, јер са њи ма до ла зе и са вре ме не тех но ло ги је 
– ко јих зе мља не ма. Тач ну ин фор ма ци ју о то ме  ко ли ко је нов ца 
ушло у Ср би ју од 2000. го ди не ни је мо гу ће ре ћи, али се про це њу-
је да је тај из нос око 16 ми ли јар ди еура. Нај ви ше су ин ве сти ра ле 
у Ср би ју зе мље чла ни це Европ ске уни је. Углав ном су то Не мач ка, 
Аустри ја, Ита ли ја и Сло ве ни ја.

Го ди не 2013. на го ве сти ли су се до бри од но си са Ује ди ње ним 
Арап ским Еми ра ти ма. На ја вљи ва ле су се ин ве сти ци је у по љо при-
вре ду. На жа лост, од то га ни је би ло ни шта. За тим је до шла на ред 
“AirSerbia”. Али и то је оста ло пре кри ве но ве лом тај ни због тај-
но сти уго во ра.

Си ту а ци ја је ма ло ја сни ја ка да је у пи та њу фи нан сиј ски сек-
тор од но сно кре ди ти ра ње. На и ме, Еми ра ти су да ли Ср би ји кре дит 
од ми ли јар ду до ла ра. Пре ма по да ци ма На род не бан ке Ср би је то-
ком про шле го ди не ин ве сти ци је из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та 
из но си ле су 31,7 ми ли о на еура. Ов де се ве ро ват но ра ди о ку по ви ни 
не крет ни на или о не ким фи нан сиј ским тран сак ци ја ма.

Ка да се ра ди о до на ци ја ма си ту а ци ја је сле де ћа. У Ср би ју 
је од 2000. го ди не па до кра ја 2013. ушло 800 ми ли о на до ла ра до-
на ци ја у го то вом нов цу.44) У по ме ну том раз до бљу нај ве ћи до на тор 
је би ла Не мач ка са око 173 ми ли о на еура. За тим, сле ди Бел ги ја са 
не што ви ше од 100 ми ли о на до ла ра до на ци ја, док су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, на тре ћем ме сту по до на ци ја ма, са 85 ми ли о на 
до ла ра. До на ци је су оти шле јав ним пред у зе ћи ма, ин сти ту ци ја ма, 
не вла ди ним и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма. Про блем је што до-
на ци је и ин ве сти ци је ни су оти шле у при вре ду.

Уз по сто је ћи жи вот ни стан дард гра ђа на и оп шти еко ном ски 
ам би јент у при вре ди те шко је оче ки ва ти ожи вља ва ње кре дит не ак-
тив но сти у овој го ди ни, осим ако се не оства ре ин ве сти ци је ко је 
су на ја вље не. Би ло би по жељ но да у овој го ди ни Ср би ја при ву че 
бар 1,7 ми ли јар ди еура – а то се нај ве ро ват ни је не ће до го ди ти.45) 

44) На род на бан ка Ср би је, 15/04/2014.

45) Про шле го ди не стра не ди рект не ин ве сти ци је у Ср би ји из но си ле су 770 ми ли о на еура. 
(На род на бан ка Ср би је, 21/02/2014).
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Од су ство ин ве сти ци ја ће од ло жи ти по ве ћа ње за по сле но сти и убр-
за ње при вред ног ра ста. За 2014. го ди ну пред ви ђен је раст од је дан 
од сто, а са да се то чи ни оп ти ми стич ким.Из све га што је на пред у 
ра ду ре че но мо же се из ву ћи по ру ка.

Глав ни по кре тач при вред ног раз во ја Ср би је тре ба да бу де 
при ват ни сек тор. Сто га је по треб но по бољ ша ти по слов ни ам би-
јент, од но сно уво ђе ње ја сних вла снич ких пра ва и пра ви ла кон ку-
рен ци је. Бан кар ски сек тор не мо же би ти изо ло ван од до га ђа ња у 
ре ал ној еко но ми ји, ко ја је за бри ња ва ју ће сла ба. Суб вен ци о ни са не 
кре ди те, ко ји су ве о ма ску пи за бу џет, по треб но је уки ну ти.

Ср би ји су по треб не ду бин ске ре фор ме. Ре фор ме као што 
су здрав ство и обра зо ва ње, ре фор ма пен зи о ног си сте ма, за тим 
ре струк ту ри ра ње др жав не упра ве, јав них слу жби и пра во суд ног 
си сте ма. Тре ба ре фор ми са ти рад но за ко но дав ство, на ста ви ти ре-
струк ту ри ра ње др жав них и јав них пред у зе ћа, ра ци о на ли за ци ју др-
жав них аген ци ја и упра вља ње др жав ном имо ви ном. Без то га, еко-
ном ски си стем Ср би је оста ће да ле ко од усло ва ко је зах те ва ЕУ. А 
то зна чи да ће Ср би ја још увек би ти да ле ко од при кљу че ња Европ-
ској уни ји.
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FLEXINGTHEECONOMICCONSCIOUSNESS

Resume
The so ci ety we are li ving in is in a de ep cri sis. The kno wing 

part of the po pu la tion has long lost any il lu si ons abo ut a bet ter li fe. 
Few are the ones who be li e ve de ep down that the eco no mic me a su res 
of the Go vern ment of Ser bia will bring abo ut eco no mic re co very. The 
eco nomy is be co ming worn out and in cre a singly over in deb ted. As the 
pri ce of ca pi tal is pretty high, whe re as the de mand is low, the eco nomy 
is in ca pa ble of ge ne ra ting pro fit and is con stantly ma king debts on the 
bu si ness si de. The eco nomy is in pro blems up to its ears. The si tu a tion 
in the real and ex ter nal sec tors do es not po int out to any bet ter days to 
co me. The eco no mic and so cial si tu a tion in Ser bia is ex tre mely hard. 
Unem ployment is on the ri se, debts are in cre a sing, and the bud ge tary 
re ve nu es dec re a sing – so they ha ve to be re ple nis hed by me ans of a 
so li da rity tax im po sed on all in co mes ex ce e ding 60,000 di nars. The fo-
re ign debt in stal ment payment is soon due, but the re is no mo ney. The 
sta te will need ex ter nal so ur ces in or der to fi nan ce the due payment of 
the ca pi tal sum and in te rests on the lo ans ta ken, as well as fi nan ce the 
bud get de fi cit with ex ter nal so ur ces. In ot her words, in or der to pay off 
the in stal ment on the loan, the sta te will ha ve to re ach out for fo re ign 
mo ney and the mo ney of its ci ti zens. Most pro bably the one fo und in 
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the pen sion and re ti re ment funds cur rently. The pen si ons will be spent. 
At the sa me ti me the sta te ex tra va gantly spends mo ney on a cum ber so-
me bu re a uc racy. A mas si ve pre sen ce in the eco nomy, hu ge sta te aids, 
too many sub si di es to mo ney-lo sing com pa ni es, po or ma na ge ment of 
pu blic cor po ra ti ons, high bud ge tary spen ding- all of the se can be held 
aga inst the sta te. The se are all the sins of the sta te.

The year 2014 is a year lost re form-wi se. The elec ti ons ha ve 
post po ned the re forms much lon ged for – but lon ged for only in a pre-
da tory way. The re struc tu ring of mo re than one hun dred en ter pri ses and 
the pri va ti sa tion of se ve ral hun dred still un pri va ti sed firms ha ve not 
been com ple ted yet. In so me of them the sta te is the big gest cre di tor, so 
it is pos si ble that this be post po ned for bet ter ti mes by me ans of so me 
po li ti cal de ci sion.

A du bi o us pri va ti sa tion, plun der, and the man tra cal led re forms 
are the de ter mi nants of the ho me eco nomy. All the sto ri es and pro mi ses 
on how fast the re forms are un der away are we a ring out the pu blic, as 
they ha ve been told over and over again for mo re than 15 years. In-
com pe tent eco no mists and po li ti ci ans, along with the world eco no mic 
ex perts, ha ve bro ught the eco no mi cally worn-out Ser bia in to such a po-
si tion that in early 2014 the de ba tes ha ve star ted as to who is hin de ring 
and who is spe e ding up the re forms. It is an in te re sting fact that it was 
the se fo re ign eco no mic ex perts that had been bro ught in with the idea 
to start so met hing and do so met hing in the eco no mic are na – and what 
ha ve they do ne? Maybe they we re not mo ti va ted eno ugh, as they did 
not re ce i ve ap pro pri a te fi nan ces, and we all know that not hing co mes 
for free, so the re fo re the re sults of the ir advi ce and ef forts amo un ted to 
ze ro. Now, all eyes in Ser bia are fi xed on the Arabs. Are they the ones 
to bring wel fa re to the pe o ple? The an swer is sim ple – not very li kely. 
Why? The an swer is such be ca u se it is not known (at le ast not in the 
pu blic) what kind of con tracts ha ve been con clu ded with the Arabs. 
Whe re ver the re is so me sec recy, so met hing is wrong.

The eco no mists and the po li ti ci ans are du ping the pu blic, na mely 
the less in tel lec tual part of the po pu la tion, with the ir in sin ce re pro mi ses 
of a bet ter li fe on ce fo re ign in ve stors ha ve co me. Yet, as a ru le, they do 
not say what the sa vi o urs of Ser bia will get in re turn.

Mo ra lity asks for re con si de ra tion– how much ha ve cer tain in-
di vi du als con tri bu ted to the si tu a tion in which we are now? In di vi dual 
opi ni ons mat ter as it is the sum of all in di vi dual opi ni ons that ma kes up 
the con sci o u sness of a com mu nity. The col lec ti ve con sci o u sness is the 
one upon which the eco no mic and po li ti cal fa te of the co un try de pends 
on.

And what is the cur rent sta te of po li ti cal con sci o u sness and spi rit 
of the na tion? Sto ri es ex plo i ting gre at hype pre vail, with lots of fal se 
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ef fects, all pre su ming the tur ning off of the brain. Everything has been 
ser ved and said to the pe o ple, so the re is no need to flex the bra in wa ves.

On the op po si te po le the re is sen se, i.e. ra ti o nal thin king. Yet, 
com mon sen se is not so met hing that is com mon to everyone. Un for-
tu na tely, de ci si ons on what is right and what is wrong de pend on the 
so ci ety we li ve in. The way things lo ok li ke now, it se ems that the re is 
no do me stic sen se on the eco no mic sce ne.

A par ti cu larly sig ni fi cant qu e sti on is that of mo ra lity. Are in di-
vi du als ac ting up in ac cor dan ce with mo ra lity? The mo ral prin ci ple of 
the mo dern ti mes has bro ught abo ut the ne ga tion of mo ra lity as such. It 
is sad and im mo ral, to ta citly agree to the fact that we ha ve no right to 
vo i ce out our own opi ni ons. It is on the in di vi du als to de ci de whet her 
they want to ac cept what the eco no mists and po li ti ci ans are of fe ring in 
the eco nomy and so ci ety, or do pe o ple need to flex the ir own con sci o u-
sness for the ir fu tu re’s sa ke.
Key words: fle xing the eco no mic con sci o u sness, un su sta i na ble eco no mic sy-

stem, pre da tory re forms, stra te gic mi sta kes of the eco no mic po-
licy, lost ge ne ra ti ons, cre dit ra ting, pri o rity de fi ni tion, an chor for 
the eco no mic and mo ne tary po li ci es of Ser bia
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