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Сажетак
Овај на уч ни рад по за ба ви ће се основ ним по ли тич ким смер-

ни ца ма еко ном ске по ли ти ке ко ја се спро во ди у Ср би ји. Временско-
просторноограничење за хва ти ће тзв. пост пе то ок то бар ско раз до-
бље, а по себ но пе ри од не по сред но пре и на кон из бо ра одр жа них 
мар та ме се ца 2014. го ди не. Предмет ис тра жи ва ња би ће смер ни це 
еко ном ске по ли ти ке на ре ла ци ји: ста би ли за ци ја-раз вој. Значај ис-
тра жи ва ња огле да ће се у ана ли зи ста ња са вре ме не срп ске еко ном-
ске по ли ти ке. Циљ ис тра жи ва ња је да по ну ди на увид на уч ној и 
струч ној јав но сти по губ не по сле ди це по ли ти ке ста би ли за ци о ног 
фун да мен та ли зма по дру штво Ср би је. Научнидопринос огле да ће 
се у: по пу ни са знај них шу пљи на из обла сти еко ном ске по ли ти ке, 
ука зи ва њу на по сле ди це по ли тич ког при сту па ко ји се во ди, да ва њу 
пред ло га ме ра за окре та ње по ли тич ког бро да ка по ли ти ци раз вој-
не еко но ми је. Методи ко ји ће у ис тра жи ва њу би ти спро ве де ни су: 
ме тод опа жа ја и по сма тра ња (те ле ви зиј ски и ра дио про гра ми), ме-
тод иде ал них ти по ва, ана ли за са др жа ја (тек сто ва, чла на ка, из ја ва, 
до ку ме на та), упо ред ни ме тод, раз вој ни при ступ...
Кључнеречи: ста би ли за ци ја, спре че ни раз вој, по ли ти ка, еко но ми ја, ин-

сти ту ци је

Куц нуо је по след њи час да се не што пре ду зме по пи та њу по-
кре та ња при вре де, и осми шље ног, ма сов ног за по шља ва ња чи та-
вих ге не ра ци ја ко је у на ле ти ма на пу шта ју зе мљу у по тра зи за по-
слом, пла том и свим оним што под ра зу ме ва нор мал ност жи вље ња 
у сред њем дру штве ном сло ју. При вред на ка та стро фа и де мо граф-
ска еро зи ја (пад на та ли те та, исе ља ва ња, скра ће ње жи вот ног ве ка и 
сл) озбиљ но пре те да овај про стор учи не пра зним, или по де сним 
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за на се ља ва ње ста нов ни штва чи ји ве ков ни ко ре ни ни су на про-
сто ри ма Ср би је. Сто га је ис тра жи ва ње не хат них или уми шљај них 
страм пу ти ца ве о ма ва жно све до чан ство за не ка бу ду ћа вре ме на, 
али и по ку шај да ва њу до при но са да се про бле му при ђе из здра ве 
и је ди но мо гу ће пер спек ти ве. Из град ња и учвр шће ње ин сти ту ци ја 
у ди рект ној су за ви сно сти од пи та ња хо ће ли уоп ште би ти раз во ја, 
хо ће ли дру штво ста ти на сво је но ге, или ће и да ље би ти за ви сник 
од ино стра них фон до ва, ин ве сти ци ја и пла но ва.

ДЕФИНИСАЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

Нај пре ће мо у ис тра жи вач ком по ступ ку по ста ви ти рад не ин-
стру мен те ра ди де фи ни са ња ис тра жи вач ког по ља. Да би смо об ја-
сни ли фе но мен спре че ног раз во ја по ћи ће мо од основ них пој мо ва 
ко ји га де фи ни шу, а то су: а) ста би ли за ци ја; б) фун да мен та ли зам; 
в) еко ном ска по ли ти ка; г) раз вој; д) ста би ли за ци о ни фун да мен та-
ли зам;

1. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА по ти че од из ра за стабилност. Ста-
бил ност се де фи ни ше као: «сте пен ве ро ват но ће да не ка да та вред-
ност ни је са мо ре зул тат слу чај но сти (...) да ће вред ност оста ти 
иста...»1) Сто га ста би ли за ци ја озна ча ва: огра ни ча ва ње не га тив них 
трен до ва, опа да ња или, на про сто, “ли ми ти ра ње флук ту а ци је на до-
ле”.2) Њу мо же мо де фи ни са ти и као: “ми ни мум утје ца ја ин тер ве-
ни ра ју ћих ва ри ја бли”,3) или на про сто:  огра ни ча ва ње флук ту а ци ја 
ка ко би се ста ње одр жа ло у рав но те жном по ло жа ју.

2. ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗАМ озна ча ва те жњу по врат ку пр во-
бит ним осно ва ма.4) Фун да мен та ли зам је об лик оства ри ва ња ба-
зич них уче ња; он је на чин или усме ре ње  оства ри ва ња ба зич них 
уче ња.5) Ов де се ра ди о сво је вр сној “бор би за чи сто ту убе ђе ња”.6) 
Из на ве де ног мо же мо из ве сти за кљу чак да фун да мен та ли зам пред-

1) Gru pa auto ra: Obuhvatnirečnikpsihološkihipsihoanalitičkihpojmova, Sa vre me na ad mi ni-
stra ci ja, Be o grad, 1972, str. 517.

2) “Stabilisation (...) de ba is se à un ni ve au donné. Li mi ta tion... de fluc tu a tion... à la ba is se.» (ed. 
D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 991)

3) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 615: «... sta bi li za ci ja in klu di ra... pra vil nost u pro mje ni,..»

4) И. Клајн, М. Шип ка: Великиречникстранихречииизраза, Про ме теј, Но ви Сад, 2007, 
стр. 1357.

5) В. Стан ко вић: “Осно ви фун да мен та ли зма”, Политичкаревија, 4/2010: 109-126, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 111.

6) M. Rut hven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, Ox ford Uni ver sity Press, 2004, р. 12.
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ста вља: прав це не дво сми сле них спо зна ја, по вра так су шти ни спо-
зна тог, по ли тич ку не у мо љи вост, бор бу за су шти ну оно га-у-шта-
се-ве ру је, зах тев за ре а ли за ци ју пре ма на цр ти ма спо зна је, прак су 
и стре мље ња пре ма па ра диг ма тич ном узо ру, иде о ло ги за ци ју дру-
штва на те ме љи ма сво бу хва та ју ћег то та ли те та...

3. ЕКО НОМ СКА ПО ЛИ ТИ КА је у епо хи про све ће ног ап со-
лу ти зма XVII и XVI II ве ка: “умет ност упра вља ња” или “упра вља-
ње бо гат ством др жа ве”.7) Та ко је од нос при вре де и др жа ве у са мом 
сре ди шту ис тра жи ва ња еко ном ске по ли ти ке.8) Да нас се она де фи-
ни ше као: “на у ка о си сте му еко ном ских мје ра и кон крет них при-
вред них ак ци ја, што их под у зи ма ју но си о ци еко ном ске по ли ти ке у 
при вре ди не ке зе мље кроз од ре ђе но раз до бље”.9) То је да нас на у ка 
ко ја за пред мет има “са зна ња о фе но ме ни ма про из вод ње, пре но са 
и по тро шње ма те ри јал них до ба ра, оно га што је по нај бо ље за јед-
но дру штво”.10) Еко ном ска по ли ти ка, да кле, под ра зу ме ва укуп ност: 
по ли тич ких, еко ном ских и прав них ме ра ка ко би се еко но ми ја и 
при вре да јед не зе мље усме ри ле у од ре ђе ном сме ру, за оп ште до-
бро свих.

4. РАЗ ВОЈ: де фи ни ше мо као “низ про мје на у по сто ја њу не-
ког си сте ма ко је укљу чу ју умно жа ва ње, раст и са мо ор га ни за ци ју 
функ ци ја у си сте му».11) Иде ја раз во ја из вор но под ра зу ме ва одмо-
тавањенечега што је већ по сто ја ло у уви је ном, не раз ви је ном, об-
ли ку или ста њу. Не што је уже зна че ње пој ма дру штве ни раз вој. У 
осно ви пој ма дру штве ни раз вој ле жи гле ди ште ли не ар ног на прет-
ка.12) Ка ко год би ло раз вој би пред ста вљао про цес умно жа ва ња, 
ра ста, уве ћа ња, усло жња ва ња дру штве них уста но ва и при вред них 
су бје ка та јед ног дру штва у ци љу уве ћа ња ма те ри јал ног бо гат ства 
и ра ста жи вот ног стан дар да ста нов ни штва.

5. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ О НИ ФУН ДА МЕН ТА ЛИ ЗАМ: на осно-
ву го ре из не тих де фи ни ци ја ну ди нам се све у куп но од ре ђе ње ста-

7)  ed. D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 285.

8) “Eko nom ska po li ti ka je dio dr žav ne po li ti ke ko ji se ba vi od no som dr ža ve i go spo dar stva.»
  (http://sh.wikipedia.org/wiki/Ekonomska_politika)

9) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 153.

10)  ed. D. Mor van, Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Se jer, Pa ris, 2005, p. 285.

11) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 532.

12) «L’op po si tion déve lop pe ment, so us déve lop pe ment ou pays déve loppés / pays en vo ie de 
déve lop pe ment  suggère un pro ces sus évo lu ti on ni ste linéaire.» (R. Bo u don, F. Bo ur ri caud: 
«Déve lop pe ment», Dictionnairecritiquedelasociologie: 168-175, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce, Pa ris, 1982, р. 168)
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би ли за ци о ног фун да мен та ли зма као усме ре ња или еко ном ске по-
ли ти ке. Ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам би ла би при ме на оних 
ин стру ме на та еко ном ске по ли ти ке ко ји би не у мо љи во во ди ли ста-
њу одр жа ња мо не тар не рав но те же по ну де и тра жње нов ца на јед-
ном тр жи шту по сва ку це ну. Ов де се при мат да је ма кро е ко ном ској 
ста бил но сти: це на, ка ма та (кре дит них сто па), де ви зног кур са и 
слич но, да кле одр жа њу staus-aquo, а не ра сту и раз во ју.

ТЕОРИЈСКЕПОСТАВКЕ:
СТАБИЛИЗАЦИОНИФУНДАМЕНТАЛИЗАМ
VS.ПОЛИТИКЕРАЗВОЈНЕЕКОНОМИЈЕ

Ста би ли за ци о на по ли ти ка на сто ји да про бле му при ђе мо не-
та ри стич ки. Циљ ста би ли за ци о не по ли ти ке је, ка ко је већ ре че но, 
мо не тар на ста бил ност (це на, кур са и ка мат них сто па), па је ста би-
ли за ци о на по ли ти ка ори јен ти са на ра дук тив но – ис кљу чи во на сег-
мент мо не тар не по ли ти ке (што је са мо по се би ле ги тим но). Оту да 
и на зив мо не та ри зам. Ван мо не тар не по ли ти ке ни шта се не кон-
тро ли ше, и све се пре пу шта laissezfairelaissezpasser.13) Ста би ли-
за ци о на по ли ти ка че сто зах те ва мо не тар ну ди сци пли ну, и док се 
ди сци пли на кре ће у сег мен ту мо не тар не по ли ти ке то мо же да бу де 
и по жељ но. Ме ђу тим, ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам пре ва зи-
ла зи ди сци пли но ва ње мо не тар не по ли ти ке и на сто ји да ди сци пли-
ну је и дру ге сег мен те јав них рас хо да. Тај све о бу хват ни, ри гид ни 
ин тер вен ци о ни зам др жа ве за рад одр жи во сти јав ног ду га на зи ва мо 
по ли ти ком штед ње. Та ко се ста би ли за ци о на по ли ти ка мо не тар не 
рав но те же за ме њу је по ли ти ком одр жи во сти от пла те јав ног ду га.14) 
До ла зи до ре дук ци је јав них рас хо да до ме ре: сма њи ва ња пла та, от-

13) Ово га ми шље ња је и про фе сор Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду Ми о мир Јак шић ко ји 
из но си те зу да је (нео)ли бе ра ли зам: по ли ти ка ста би ли за ци о ног и тр жи шног фун да мен-
та ли зма “ко ја по чи ва на раз дво је но сти ста бил но сти и ра ста у тра ди ци ји мо не та ри зма.” 
(M. Jak šić: “Svet ski si stem i glo ba li za ci ja”,  http://www.ekof.bg.ac.rs/nastava/osnovi_ma-
kro_ekonomije/radovi/m-jak/JAK-59.pdf, стр. 1)

 За ова кво во ђе ње по ли ти ке сти гле су и пр ве оце не. Та ко нпр. у ко мен та ру на књи гу Ми-
ли це Ува лић: “Тран зи ци ја у Ср би ји, ка бо љој бу дућ но сти” Иван Те о до ро вић, углед ни 
хр ват ски еко но ми ста, за кљу чу је: “Is klju či vo osla nja nje na po li ti ku laissezfair-a i na mo ne-
ta ri stič ki pri stup po ka zao se u pro ved bi eko nom ske po li ti ke pro ma še nim i sa ka ta stro fal nim 
po slje di ca ma, če mu upra vo svje do či mo.” (I. Te o do ro vić: “Mi li ca Uva lić – Tran zi ci ja u Sr bi ji, 
ka bo ljoj bu duć no sti, Ekonomski pregled, 1/2004: 105-109, Hr vat sko dru štvo eko no mi sta, 
Za greb, 2014, str. 106)

14) “Zbog ko ri šće nja kre di ta ko ji do spe va ju na na pla tu (uklju ču ju ći i ot pla te glav ni ce MMF-u) 
za ključ no sa 2014, sto pa ser vi si ra nja du ga osta je u zo ni iz nad 40%. Is pod 30% se spu šta tek u 
2017. go di ni, a na ma gič nu gra ni cu od 25% se spu šta u 2019.” (S. Sta men ko vić, M. Ko va če-
vić, J. Ba jec i dr: PostkriznimodelekonomskograstairazvojaSrbije2011-2020, Eko nom ski 
fa kul tet, USAID, Be o grad, 2010, str. 61)
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пу шта ња рад ни ка и уки да ња со ци јал них да ва ња за чи та ве сло је ве 
ста нов ни штва.15) По том на удар до ла зе јав не слу жбе, нај пре кроз 
при ват но-јав на парт нер ства, а ка сни је се при ва ти зу ју и чи та ве гра-
не јав них де лат но сти: школ ство, здрав ство, кул ту ра... Др жа ва се 
кроз ра ди кал ну по ли ти ку штед ње сво ди на чист ре пре сив ни апа-
рат: по ли ци ју, сла бу вој ску и пре оп те ре ће но пра во су ђе. Чак се и 
у суд ству, због уште да у бу џе ту, ка зне све че шће се ле са пе нал них 
ме ра на ал тер на тив не об ли ке из др жа ва ња санк ци ја (кућ ни при-
твор, до бро вољ ни рад, на кна да ште те).

Оно што је очи глед но је сте да ме ре штед ње не пра ти и об-
но ва про из вод ње, јер је до шло до па да агре рат не тра жње ста нов-
ни штва.16) Спро во де ћи еко ном ску по ли ти ку ста би ли за ци о ног фун-
да мен та ли зма, до нај ра ди кал ни јих ме ра штед ње, вла сти спро во де 
при ва ти за ци ју све га и сва че га, а сла бе ћи јав не функ ци је и стра-
те шке по тен ци ја ле јед не зе мље до при но се фак то ри ма гло ба ли за-
ци је (оба ра њу ца рин ских сто па, ли бе ра ли за ци ји уво за, ку по ви ни 
не крет ни на без огра ни че ња и сл). Исто вре ме но при вред ну струк-
ту ру у том слу ча ју дик ти ра ју ис кљу чи во (стра ни) по сло дав ци. То 
је еко но ми ја ма лих оби ма, у ко јој због укруп ња ва ња про из вод них 
ла на ца, до ла зи до фор си ра ња по ли ти ке стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја (SDI) ко ја ни је у мо гућ но сти да зна чај ни је по кре не до ма ћу 

15) Ž. Ri stić, R. Do mu zin: Fiskalnapolitika,stabilizacijairast, Et no Stil, Be o grad, 2009, str. 199: 
«(...) so ci jal na po li ti ka je na me ti sta bi li za ci o ne stra te gi je...»

16)  B. Di mi tri je vić: Inflacijainezaposlenost, Edu cons Uni ver sity, Srem ska Ka me ni ca/No vi Sad, 
2009, str. 110: «Pad nov ča nih nad ni ca ne će vo di ti ra stu za po sle no sti, jer će to či ni ti svi pri-
vred ni su bjek ti, što će za  po sle di cu ima ti de fla ci ju i pad agre gat ne tra žnje.» 
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про из вод њу.17) Про из вод ња је у при ват ним ру ка ма стра на ца, ко ји 
дик ти ра ју њен обим, па уште де до дат но ума њу ју по тро шњу. Та ко 
се по тро шња све ви ше и ви ше ума њу је до мо мен та еко ном ске бе де. 
Пр во бит на по ли ти ка по тро шње ком би но ва на са нео гра ни че ним 
уво зом ино стра них про из во да до во ди до пре за ду же но сти,18) а за-
тим се ме ра ма ри гид не штед ње оба ра стан дард нај ши рег дру штве-
ног сло ја.19) Они нај бо га ти ји кри зу не ће осе ти ти, али за то сред њи 
сло ја не ста је, и ја вља се ма сов на не за по сле ност услед сма ње не 
тра жње. По што се пре ма мо не та ри стич ком гле ди шту рав но те жа на 
тр жи шту по сти же у про се ку кри вом по ну де и тра жње ра да “ка да 
се оне из јед на ча ва ју и фор ми ра ју рав но те жну над ни цу”,20) то ов де 
по сто ји тзв. природна или толерантнанезапосленост. Циљ пре-
ста је би ти за по сле ност и јед на кост шан си за све. Са да је то рав но-
те жа по ну де и тра жње, бор ба за по сао,21) и про фит не са мо на ја дап-
тив ни јих на тр жи шту ра да, већ про фит, и чак ис кљу чи во очу ва ње, 
ка пи та ла по сед ни ка.

На су прот ста би ли за ци о ној по ли ти ци сто ји по ли ти ка раз-
вој не еко но ми је. Она по ла зи од по ли ти ке пу не за по сле но сти као 
осно ве раз во ја јед ног дру штва. Њу не ин те ре су је по ну да и по тра-
жња по сло ва на тр жи шту ра да, још ма ње тзв. “то ле рант на не за-
по сле ност” као рав но те жа по ну де и тра жње. За раз ли ку од ста би-
ли за ци о не по ли ти ке ко ја је па сив на до ме ре да је ин тер ве ни шу ћа 
ка сма ње њу по тро шње и стан дар да ста нов ни штва (као у слу ча ју 

17) Раз лог ово ме ле жи и у не по сто ја њу до вољ ног ни воа аку му ла ци је ка ко у при вре ди та ко 
и у бу џе ту. (О то ме у: D. Đu ri čin, B. Di mi tri je vić, D. Đu rić, B. Gru jić, G. Per če vić, T. Spa-
so je vić: NacrtstrategijereindustrijalizacijeSrbije, SA NU, Be o grad, 2013, str. 5: «Pro stor za 
in ve sti ci je u re al nu eko no mi ju je pot pu no su žen po što ne sa mo što ne po sto ji do vo ljan ni vo 
aku mu la ci je u pri vre di, već i ne po sto ji do vo ljan fi skal ni pro stor u dr ža vi za pri me nu neo-
ken zi jan skih in stru me na ta de fi ci tar nog fi nan si ra nja /kre dit na eks pan zi ja, so ci jal na da va nja za 
ne za po sle ne, jav ne na bav ke i sl./ ko ji se, ina če, ko ri ste u re ce si ji za sti mu li sa nje po nu de.») 

18) Да ни јел Цвје ти ћа нин: “Гра ђа ни ма са мо ду го ви”, Вечерње новости, 3. фе бру ар 2013: 
“Po ve ća njem do ma će po tro šnje, ja ča mo tu đu pri vre du i eko no mi ju, a sta nov ni štvu Sr bi je 
to va re se na le đa sa mo no vi du go vi.” (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.
html%3A418054-Cvjeticanin-Gradjanima-samo-dugovi)

19) S. Ko ma zec: Neoliberalizam, privatizacija i finansijski kapital, Či go ja štam pa, Be o grad, 
2004, str. 462-463.

20) B. Di mi tri je vić: Inflacijainezaposlenost, Edu cons Uni ver sity, Srem ska Ka me ni ca/No vi Sad, 
2009, str. 126.

21) Ово је по стао обра зац по на ша ња у свим пост-ју го сло вен ским ре пу бли ка ма. Та ко нпр. 
Ла у ра Кла рић ре чи то из но си за па жа ње: “Svi do sa da šnji eko nom ski po te zi vla da ju ćih ko ji 
idu pre ma sma nji va nju rad nih i so ci jal nih pra va go vo re da im je bor ba pro tiv ne za po sle no sti 
me đu zad njim stva ri ma na pa me ti jer je pri jet nja ne za po sle no šću i osi ro ma še njem naj bo lji i 
naj u čin ko vi ti ji me ha ni zam za kon tro lu gra đa na i nji ho vo di sci pli ni ra nje, što je po zna to još 
od kon zer va ti zma Ron dal da Re a ga na i Mar ga ret Thatcher ko ji se da nas po ku ša va uhva ti ti 
za ko žu ci je le kon ti nen tal ne Euro pe...” (L. Kla rić: “Za što vla da ju ći ma ni je u in te re su pu na 
za po sle nost”, Forum, 8. no vem bar 2013, http://www.forum.tm/vijesti/zasto-vladajucima-nije-
u-interesu-puna-zaposlenost-1126) 
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ста би ли за ци о ног фун да мен та ли зма) по ли ти ка раз вој не еко но ми је 
је про ак тив на и кре а тив на. Она по ла зи од то га да се не пре ста но  
мо ра ју из на ла зи ти на чи ни ства ра ња но вих по сло ва. То је сре ди ште 
ње ног уче ња. Иза то га иде ства ра ње про из вод них ла на ца, обез бе-
ђи ва ње но вих тр жи шта за пла сман ро ба, (ре)ин ду стри ја ли за ци ја, 
екс пан зив на стам бе на и де мо граф ска по ли ти ка, ја ча ње јав них слу-
жби и сл. По ли ти ка раз вој не еко но ми је та ко на нај све о бу хват ни ји 
на чин до при но си ја ча њу ин сти ту ци ја, њи хо вој де мо кра ти за ци ји и 
све о бу хват ном дру штве ном раз во ју. Ства ра се је дан но ви, раз вој-
ни, си стем вла сти ко ји све жи вот не и по ли тич ке то ко ве под ре ђу је 
са мо јед но ме – раз во ју. Уве за на са Цен трал ном бан ком, Развојна
банка је фи нан сиј ско сре ди ште та квог раз во ја, Институтзараз-
вој је «мо зак раз во ја», Факултетзаразвој ре гру ту је бу ду ће ка дро-
ве у Банкукадрова (пла не ре, ме на џе ре и сл) и оне нај е лит ни је у 
већ по ме ну ти Раз вој ни ин сти тут, а Дирекцијазаборбупротивко-
рупцијеипривредногкриминала омо гу ћа ва ис ко ре ње ње све га што 
је сти хи ја нео б у зда ног тр жи шта и де ре гу ла ци је до не ла са со бом. 
Дру ги слој би са чи ња ва ли: Заводзапраћењетоковановца и по-
словнебанке, а тре ћи привреднисубјекти (и становништво).

Ова два, мо гло би се ре ћи иде ал но тип ска мо де ла, оштро су 
су прот ста вље на. Ста би ли за ци о на по ли ти ка на сто ји да ста би ли зу је 
по тро шњу, да ди сци пли ну је, да ре ду ку је, да за ве де ред. Она је у 
сво јој су шти ни па сив на, ре пре сив на и опре сив на. За раз ли ку од ње 
по ли ти ка раз вој не еко но ми је је про ак тив на и про кре а тив на. Ста-
би ли за ци о на по ли ти ка по др жа ва сти хиј ско еко но ми са ње, па оту да 
сву сво ју не моћ ис ка зу је кроз сти хиј ски раз вој, ко ји не са мо да не 
мо же да кон тро ли ше, не го на раз вој не мо же ни да ути че.22) Оту-
да ман тра о стра ним ди рект ним ин ве сти ци ја ма, ма лим и сред њим 
пред у зе ћи ма, про јек ти ма ма сов ног са мо за по шља ва ња (по ста вља 
се са мо пи та ње где?).23) За раз ли ку од ње, по ли ти ка раз вој не еко-
но ми је по кре ће ја ке по лу ге ко је по се ду је мо не тар ни си стем јед-
не зе мље ка ко би се пла ни рао раз вој, по ста ви ле стра те шке гра не 
при вре де, по ди гао раз вој ни по тен ци јал на но ге.24) (Нео)ли бе рал ни, 

22) Да је за ста би ли за ци о ну по ли ти ку (нео)ли бе рал ног, сти хиј ског еко но ми са ња по ли ти ка 
за по шља ва ња од дру го ра зред ног зна ча ја ука зу је и про сла вље ни ита ли јан ски мо не та ри-
ста, и но бе ло вац, Фран ко  Мо ди ља ни: “... mla di lju di su is klju če ni iz za po sle no sti upr kos 
adve kvat nom obra zo va nju... Po slo dav ci sla bo za po šlja va ju no ve rad ni ke.” (F. Mo di gli a ni: 
Raspraveostabilizacionojpolitici, Ce Ka De, Za greb, 1991, str. 43)

23) “Tr ži šni fak to ri i ko njuk tu ra na svet skom tr ži štu, od no sno ko ri šće nje ino stra nog ka pi ta la, mo-
gu ubr za ti i po mo ći tem po eko nom skog ra sta, ali ni su osnov ni fak to ri traj nog du go roč nog 
ra sta i ne mo gu odr ža ti taj rast stal nim.” (S. Ko ma zec, Ž. Ri stić: Ekonomijakapitalaifinansi-
ranjerazvoja, Vi ša po slov na ško la, Be o grad, 2000, str. 126)

24) “На су прот ку му ла тив ном при сту пу ма лих при ра ста у по ли ти ци сти хиј ског раз во ја ба-
зи ра на ог на (нео)ли бе рал ним на че ли ма: при ва ти за ци ја, де ре гу ла ци ја, де е та ти за ци ја, тр-
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сти хиј ски об лик еко но ми са ња оли чен у ста би ли за ци о ној по ли ти-
ци, мо не та ри зму и по ли ти ци штед ње (као за вр шни из раз ста би-
ли за ци о ног фун да мен та ли зма) ни је у ста њу да ре ши про блем, јер 
сем го ле ре пре си је и за шти те имо ви не не ну ди ни шта. Оно што за 
нас по ста је за ни мљи во је сте пи та ње: ка ко су по ли тич ке стран ке го-
то во све до јед не, ли стом, не кри тич ки при хва ти ле (нео)ли бе рал ни 
мо дел ста би ли за ци је, и ко им дик ти ра по ли ти ку раз во ја у ко јој раз-
вој не по сто ји? Због че га се спре ча ва по кре та ње пу не упо сле но сти 
мла дих, а ну ди као пот пу но нор мал на по ја ва ми ли он ска не за по сле-
ност (као ре зул тат по ну де и тра жње на тр жи шту ра да) и све сво ди 
за за шти ту по рет ка бо га тих и њи хо вог имет ка?

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Из те о риј ских по став ки са да, украт ко мо же мо из ве сти два 
иде ал но тип ска мо де ла:

1. СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ О НА ПО ЛИ ТИ КА: при мат да је ста би ли-
за ци ји и кон со ли да ци ји. Она је мо не та ри стич ка, а у раз вој ном сми-
слу (нео)ли бе рал на. Раз во ју при сту па па сив но и сти хиј ски. Раз вој 
је ов де пунк ту а лан (тач каст). То су ма ли ин ве сти ци о ни ин-пути, а 
деј ство је рас пр ска ва ју ће. Нео ли бе рал ни кон цепт на сто ји да раз-
вој по пра ви по ли ти ком ма лих и сред њих пред у зе ћа, про јект ним 
са мо за по шља ва њем и при вла че њем стра них ди рект них ин ве сти-
ци ја (SDI). Ста би ли за ци о на по ли ти ка не по ко ле бљи во ве ру је да је 
не за по сле ност нор мал на по сле ди ца по ну де и тра жње на тр жи шту 
ра да, а не за по сле ност слу жи ди сци пли но ва њу оних ко ји су у рад-
ном про це су. Мак си мал но се фа во ри зу је ка пи тал и вла сни штво над 
ра дом и зна њем.

2. РАЗ ВОЈ НА ПО ЛИ ТИ КА пред ност да је по ди за њу ка па-
ци те та на ци је. Во ди се по ли ти ком пу не за по сле но сти. Тр жи шна 
при вре да тек рав но прав но са у че ству је са по ли ти ком осми шље ног 
план ског раз во ја, ко ја под ра зу ме ва: Раз вој ну бан ку, Фа кул тет за 
раз вој, Бан ку ка дро ва, Ин сти тут за раз вој, Ди рек ци ју за бор бу про-
тив ко руп ци је и при вред ног кри ми на ла, Слу жбу за кон тро лу плат-
ног про ме та, по слов не бан ке и дру го. Раз вој на по ли ти ка под ра-
зу ме ва озби љан про грам ре ин ду стри ја ли за ци је зе мље (од агра ра, 

жи шни фун да мен та ли зам.., ја вља се по ли ти ка убр за ног и фо ку си ра ног ве за ног раз во ја 
ко ја се ис по ља ва кроз по ли ти ку раз вој не еко но ми је, где су сви по ли тич ки, еко ном ски и 
прав ни ка па ци те ти јед не зе мље усме ре ни са мо и ис кљу чи во ка јед ном ци љу – убр за ном 
еко ном ском ра сту и пу ном дру штве ном раз во ју.” (В. Стан ко вић: “Из бо ри 2012. и по ли-
ти ка раз вој не еко но ми је”, Политичка ревија, 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 347-348)
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пре ко пре ра ђи вач ке, пре храм бе не и ла ке ин ду стри је, до ма шин ске, 
на мен ске и те шке). Раз вој на по ли ти ка под ра зу ме ва ла би, да кле, по-
ди за ње свих нај ва жни јих ка па ци те та јед не зе мље, а не са мо укла-
па ње у ме ђу на род ну по де лу ра да и по сло ва.

АНАЛИЗАСАДРЖАЈАСТРАНАЧКИХПРОГРАМА
ЕКОНОМСКЕИРАЗВОЈНЕПОЛИТИКЕДРУШТВА

Ка да има мо у ви ду иде ал но тип ске мо де ле, он да је јед но став-
но пре по зна ти раз вој не де тер ми нан те у при ме ње ној по ли ти ци, и то 
нај пре у про гра ми ма ре ле вант них по ли тич ких стра на ка у Ср би ји.

Српсканапреднастранка(СНС)

За свој пред из бор ни мо то СНС је за из бо ре 2014. го ди не ис-
та кла јед ну реч: РЕ ФОР МЕ! Ме ђу тим, то ком из бор не кам па ње ни-
је ја сно ис ка за но о ка квим се ре фор ма ма ра ди. Тек не што ма ло 
ду бљом ана ли зом до ла зи мо до за кључ ка да ће реч би ти пре све га 
о ре фор ми јав не сфе ре жи во та, кроз ре фор му (дру го име за сма ње-
ње) јав не упра ве, и сво ђе ња упра ве са овла шће ња на јав ни сер вис. 
На пред ња ци тим по ступ ком же ле да оси гу ра ју: «ма кро е ко ном ску 
ста бил ност, со ци јал ну си гур ност и со ци јал ну за шти ту гра ђа ни ма, 
за шти ту од мо но по ла, за шти ту жи вот не сре ди не, пре ра спо де лу до-
хо да ка и да пре у зму уло гу тр жи шта у обла сти ма у ко ји ма оно ни-
је ефи ка сно, као што су на у ка, кул ту ра, обра зо ва ње, здрав ство и 
др.»25) 

Ка да де фи ни ше ци ље ве раз вој не по ли ти ке СНС ис прав но де-
фи ни ше при о ри те те: 1) зна ча јан по раст за по сле но сти; 2) сма ње ње 
си ро ма штва и по сте пе ни раст бла го ста ња ста нов ни штва. СНС раз-
вој ну по ли ти ку сме шта ис кљу чи во у кон текст нео ли бе рал не еко но-
ми је ма лих раз вој них ин пу та ко ји су пра ће ни: по ли ти ком штед ње 
(дог ма о ста би ли за ци о ном или мо не та ри стич ком фун да мен та ли-
зму), ди на мич ни јем при вла че њу стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
по јед но ста вље ној про це ду ри за отва ра ње но вих рад них ме ста и 
сл. Ре чи не ма о тех ни ка ма и ме ха ни зми ма јед не раз вој не еко ном-
ске по ли ти ке... Да је те мељ про гра ма еко ном ске по ли ти ке СНС 
ста би ли за ци о ни фун да мен та ли зам ука зу је и ис ка за на про грам ска 
на ме ра да се обез бе ди мо не тар на по ли ти ка На род не бан ке Ср би је 
кроз ста бил ност це на (као при мар ни циљ) и да ово на сто ја ње бу де 
“у функ ци ји при вред ног ра ста и за цр та них ци ље ва еко ном ске по-

25)  http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/ekonomski-programi-stranaka
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ли ти ке”. Кључ ни еле мент за раз вој срп ске еко но ми је на пред ња ци 
ви де у ства ра њу по вољ ног ам би јен та за при вла че ње ин ве сти ци ја 
у сек то ре про из вод ње и из во за, и по ди за ње кон ку рент но сти при о-
ри тет них сек то ра. На пред ња ци се др же нео ли бе рал ног про гра ма и 
ка да у скла ду са нео мо не та ри змом шко ле ра ци о нал ног из бо ра про-
па ги ра ју оба ве зу др жа ве и дру штва “да ство ри ста би лан по слов ни 
ам би јент ко ји у исто вре ме мо ра би ти сти му ла ти ван за све еко ном-
ске уче сни ке.” (Овај ин тер вен ци о ни стич ки ми ни ма ли зам већ је ви-
ђен у про грам ској опре де ље но сти не гда шње Де мо крат ске стран ке 
Бо ри са Та ди ћа.) СНС ис ка зу је не по ко ле бљи ву ве ру да ће “до ма ће 
и стра не ин ве сти ци је има ти јед нак трет ман и ди рект но ће ути ца ти 
на отва ра ње но вих рад них ме ста и раст сто пе при вред ног раз во ја, 
уз исто вре ме но сма ње ње за ду же но сти зе мље. На тај на чин мо гу ће 
је ја ча ње укуп не кон ку рент но сти зе мље.”

СоцијалистичкапартијаСрбије(СПС):

Со ци ја ли сти у свом про гра му већ озбиљ ни је тре ти ра ју раз-
вој ну по ли ти ку. Про грам де кла ра тив но ис ка зу је те жњу ка оства ре-
њу «пу не за по сле но сти у усло ви ма еко ном ске ста бил но сти. Нај ве-
ћи зна чај за оства ре ње пу не за по сле но сти на ко ме ће ин си сти ра ти 
со ци ја ли сти има ју: ди рект не стра не ин ве сти ци је, под сти цај до ма-
ће штед ње, раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, ор га ни зо ва ње јав-
них ра до ва, по ли ти ка рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, под сти цај 
раз во ју се ла, по љо при вре де и ин фра струк ту ре.»26) Из ово га се ви ди 
да со ци ја ли сти раз вој ну еко ном ску по ли ти ку не са гле да ва ју да ље 
од newdeal-oвског ин тер вен ци о ни зма и уче ња Фа би јан ског кру-
га. На то ука зу је и опре де ље ност за тр жи шну еко но ми ју у ко јој ће 
би ти омо гу ће на рав но прав на кон ку рен ци ја, сло бо дан про ток ро бе 
и ка пи та ла и кре та ње рад не сна ге и зна ња. Со ци ја ли сти у др жа-
ви ви де пре не за мен љи вог ко рек тор тр жи шне при вре де, не го под-
стре ка ча и кре а то ра осми шље не раз вој не по ли ти ке. На то ука зу је 
и па сив на уло га ко ју со ци ја ли сти до де љу ју др жа ви у “спре ча ва њу 
и убла жа ва њу не га тив них ци клич них тен ден ци ја, у очу ва њу ма-
кро е ко ном ске ста бил но сти, у спре ча ва њу мо но по ла, у обез бе ђе њу 
јав них до ба ра, у ре ди стри бу ци ји до хот ка ра ди очу ва ња со ци јал не 
си гур но сти, у от кла ња њу ве ли ких раз ли ка у ре ги о нал ном раз во ју 
и у бри зи о бла го ста њу це ло куп ног ста нов ни штва.”27) И на кра ју 
со ци ја ли сти кон ста ту ју у скла ду са ли бе рал ном па ра диг мом ко рек-

26)  http://sps.org.rs/documents/PROGRAM%20SPS.pdf, стр. 28.

27)  Ibi dem, стр. 30.
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тив ног еко ном ског ин тер вен ци о ни зма кеј нзи јан ског ти па: “Про ти-
ви мо се цен тра ли за ци ји и ета ти за ци ји при вре де”.28)

Демокрaтскастранка(ДС)

Де мо крат ска стран ка чи та ву сво ју еко ном ску по ли ти ку сме-
шта у ли бе рал ну па ра диг му ин ди ви ду ал ног ути ли та ри зма Бен та ма 
и Сми та. Она у ини ци ја ти ви по је дин ца ви ди глав ни мо тор успе шне 
при вре де. ДС из но си “трај но за ла га ње за све ви до ве под сти ца ња 
ма лих и сред њих пред у зе ћа, по ро дич ног би зни са и ло кал не при-
вре де.”29) Ниг де не ма ре чи о раз вој ним стра те ги ја ма, јав ним ра до-
ви ма и сл. Раз вој на по ли ти ка је пунк ту ал но по ста вље на – у оним 
сег мен ти ма при вре де ко ји би пре на пре гли про фит. Пре ма про гра-
му ДС-а: Ср би ја мо ра по ста ти ди на мич но дру штво бр зих ре ак ци ја 
на про ме не гло бал них при ли ка. Раз вој се по сма тра сег мен тар но: 
“Ја ча ње ин ду стри ја у ко ји ма већ да нас има мо струч ну рад ну сна гу 
и до бар при вред ни ре зул тат - пре храм бе не ин ду стри је, по љо при-
вре де и IТ- сек то ра.”30) На до ста ме ста ис ти че се са мо за по шља ва-
ње као на чин ре ша ва ња на го ми ла них со ци јал них про бле ма. “Ра ди 
ин ве сти ра ња у са мо за по шља ва ње и раз вој по ро дич них фир ми (до 
10 за по сле них) у стра те шки ва жним обла сти ма за зе мљу, по треб-
но је да се у пр вих 5 го ди на осло бо де свих на ме та.”31) Из но си се 
ни чим под кре пље на кал ви ни стич ка мак си ма о по сто ја њу здра вог 
предузeтничког ду ха у Ср би ји (?)32)

Новадемократскастранка(НДС):

Про грам тре нут но нај сла би је пар ла мен тар не стран ке НДС 
по пи та њу еко ном ске и раз вој не по ли ти ке је тек фраг мен та ран. У 
ње му по сто је из ве сни со ци јал ни еле мен ти, али је и тај про грам у 
осно ви (нео)ли бе ра лан. НДС ве ли ку па жњу по све ћу је ре ша ва њу 
про бле ма не за по сле но сти: под сти ца њем во лон ти ра ња «уз на кна ду 
за обра зо ва не љу де без по сла уз уво ђе ње оба ве зе др жав них пред-
у зе ћа и јав них слу жби да при ма ју во лон те ре; кроз си стем јав них 
ра до ва, со ци јал ног пред у зет ни штва и оба ве зне прак се уз на кна ду 
омо гу ћи ти сти ца ње рад ног ис ку ства мла дим обра зо ва ним љу ди-
ма; сти му ли са ти при ват на пред у зе ћа ко ја же ле да за по сле мла де 

28) Ibidem

29)  http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf, стр. 17.

30)  http://www.ds.org.rs/dokumenti/Plan-DS-za-izlazak-Srbije-iz-krize.pdf, str. 6.

31)  Ibidem, стр. 9.

32)  “У Ср би ји по сто ји здрав пред у зет нич ки дух...” (Ibi dem)
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при прав ни ке; уме сто от прем ни не по ну ди ти без ка мат не кре ди те за 
по кре та ње соп стве ног би зни са.»33) И ов де је са мо за по шља ва ње и 
пред у зет нич ки ато ми зам оквир у ко ме се кре ћу со ци јал ни ко рек-
ти ви.

ДемократскастранкаСрбије(ДСС)

Нај зна чај ни ја ван пар ла мен тар на стран ка – ДСС иако ба шти-
ни те мељ не вред но сти ли бе ра ли зма и пред став нич ке де мо кра ти је, 
на сто ји у свом про гра му да ство ри про стор за јед ну уме ре ну по-
ли ти ку раз во ја ре ин ду стри ја ли за ци јом као ну жним пред у сло вом 
план ског осми шља ва ња раз вој не по ли ти ке. Ме ђу на че ли ма ДСС-а 
сто ји: «Обез бе ђе ње по сла за све. (...) Раз вој Ср би је у бу дућ но сти 
за ви си од но ве ин ду стри ја ли за ци је во ђе не ци ље ви ма ко ји се мо-
гу по сти ћи на из во зним тр жи шти ма у ко јој ће стра не ин ве сти ци је 
има ти ва жну, али не и пре суд ну уло гу у по ве ћа њу ин ду стриј ске 
про из вод ње.»34) ДСС у на став ку раз ра ђу је јед ну но ву ин ду стриј-
ску стра те ги ју ко ју чак ис прав но (и ам би ци о зно) на зи ва: «ин ду-
стриј ском по ли ти ком»: «По др шка ин ду стриј ске по ли ти ке мо ра 
би ти нај пре усме ре на ка кон крет ним де лат но сти ма, сег мен ти ма, 
чак и про из во ди ма, ко ји ће у нај кра ћем вре ме ну озбиљ ни је по ве-
ћа ти про из вод њу, за по сле ност и из воз, од но сно ка оним гра на ма 
ко је рас по ла жу од ре ђе ним ка па ци те ти ма и тех но ло шким ни во ом 
ко ји већ са да обез бе ђу је кон ку рент ску пред ност на по сто је ћим тр-
жи шти ма. Ту пре све га ми сли мо на по љо при вред но-пре храм бе ни 
сек тор, хе миј ски и пе тро-хе миј ски сек тор, тек стил ну и обу ћар ску 
про из вод њу.»35) Гле ди ште ДСС-а је да је ства ра ње про из вод них ла-
на ца нео п хо дан услов из ла ска зе мље из ду бо ке ре це си је и пут у 
про из вод њу, еко ном ски раст, со ци јал ни бо љи так и све о бу хват ни 
дру штве ни раз вој (еко ном ски, кул тур ни, ду хов ни)...

ПРИМЕЊЕНАЕКОНОМСКАПОЛИТИКА
УКАМПАЊИИНАКОНИЗБОРА2014.

У пред из бор ној кам па њи за оп ште из бо ре 2014, као и 
на кон њих, пре о вла да ва ути сак да не по сто ји кон сен зус ка-
ко оства ри ти еко ном ски раст и све оп шти дру штве ни раз вој. 
Ми шље ња су ди ја ме трал но су прот ста вље на. Јед не стран ке 

33) http://blog.b92.net/text/23843/Nova-demokratska-stranka---zaista-nova-ili-jos-jedna-u-nizu/

34) http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/ekonomski-programi-stranaka 

35) Ibi dem
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сле де (нео)ли бе рал ни при ступ ку му ла ци је ин пу та ма лих и 
сред њих пред у зе ћа уно ше њем стра ног ка пи та ла и оства ри ва-
њем по ли ти ке стра них ди рект них ин ве сти ци ја (SDI). Ве ра да 
ће ма ла и сред ња пред у зе ћа ино стра ног ка пи та ла уз одр жа-
ва ње ста би ли за ци о них ис ку ше ња и по ли ти ке штед ње уро ди-
ти пло дом ви дљи ве су из из ја ва но вог пре ми је ра Алек сан дра 
Ву чи ћа (СНС): «На ма је за мла де љу де ва жно да мо же мо да им 
ка же мо да тра жи мо на чин и да поч ну би знис и не раз ми шља ју да 
се за по сле са мо у др жав ном ор га ну, већ да иде је и спо соб но сти 
раз ви ју у при ват ном би зни су».36) Он да ље на ста вља: “...сле де дра-
ма тич не уште де у јав ном сек то ру и агре сив но ја ча ње при ват ног 
сек то ра...” Та ко ђе и из но си оче ки ва ња: «Оче ку је мо ве ли ко по-
ве ћа ње за по сле них у при ват ном сек то ру и су шти на је да део за по-
сле них из јав ног пре ба ци мо у при ват ни сек тор, јер он пла ћа јав ни, 
а не обр ну то», на вео је Ву чић. Пре ми јер на во ди ин ве сти ци је у: по-
љо при вре ду, IT-сек тор и по вољ но кре ди ти ра ње при ват ног пред у-
зет ни штва, и на ја вљу је пред у зет нич ки под сти цај ни, али со ци јал но 
ри гид ни сет-за ко на: “То под ра зу ме ва, ка ко је до дао, да до кра ја ју-
на бу ду до не ти сви нај ва жни ји ре форм ски за ко ни, по пут за ко на о 
ра ду, сте ча ју, при ва ти за ци ји, оси гу ра њу, пла ни ра њу и град њи, кан-
це ла ри ји за бр зе од го во ре, као и 13 за ко на из обла сти пра во су ђа.”37)  

Пот пу но дру гог ми шље ња је ма њи ко а ли ци о ни парт нер 
СНС-а у вла ди – Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је. Та ко је Ду шан 
Ба ја то вић ре као да ММФ ни кад ни шта ни је ре ин ду стри ја ли зо вао: 
“Са ме ра ма ММФ-а ниг де ни је до шло до озбиљ ног ра ста”.38) Ба ја-
то вић је ис та као да се за ла же за ин тер вен ци ју др жа ве ка да је реч 
о по кре та њу про из вод ње и при вре де уоп ште за ко ју је оце нио да у 
Ср би ји не по сто ји. Овомисказусеуспротивио«независнистуч
њак»СашаРадуловић,јерјепоњему:посаодржаведаствори
добропословноокружење,анедаотварараднаместа,јерјето
посаопривреде.

Не што ра ди кал ни ји став од СПС-а спрам (нео)ли бе рал-
них ре фор ми, ко је СНС и Алек сан дар Ву чић на ме ра ва ју да 
спро ве ду, из но се Две ри. Оне сма тра ју да се да на шња при вре да 
Ср би је за сни ва на (нео)ли бе ра ли зму у ко ме про фит има ју ис кљу чи-
во за пад не ком па ни је, где се за до во ља ва ју са мо за пад ни ин те ре си и 

36) http://www.tanjug.rs/novosti/117433/vucic--za-razvoj-ekonomije-21-zakon.htm

37) Ibi dem

38) “Pot pred sed nik SPS-a Du šan Ba ja to vić je na sku pu: “Eko nom ski pra vac Sr bi je-iz bo ri 2014” 
re kao da je stra stve ni pro tiv nik me ra MMF-a, jer ne do pri no se pri vred nom ra stu bi lo ko je ze-
mlje, pa ni Sr bi je.” (http://www.tanjug.rs/novosti/120872/politicari-za-i-protiv-mera-mmf-a.
htm)
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ин те ре си до ма ћих тај ку на и пар ти ја шко-стра нач ких па ра зи та због 
че га има мо нај ве ћу сто пу не за по сле но сти у Евро пи, нај ни же про-
сеч не пла те у ре ги о ну, рас про да те при род не ре сур се и уби је ну про-
из вод њу. Две ри упо зо ра ва ју и да Ср би ја то не у ду жнич ко роп ство. 
Као ре ше ње Две ри ну де по вра так еко ном ског су ве ре ни те та, рас ки-
да ње “фа тал ног” пу та у Европ ску Уни ју и окре та ње евро а зиј ском 
тр жи шту где би Ср би ја има ла “ве ћу и по ште ни ју” ра чу ни цу.39) 

ЗАКЉУЧАК

На осно ву сни мље ног ста ња из про гра ма по ли тич ких стра на-
ка, и ак тив но сти и из ја ва стра нач ких пр ва ка до ла зи мо до за кључ ка 
да је са да, у од но су на не ко ли ко го ди на ра ни је, при мет но вид ни је 
по све ћи ва ње па жње раз вој ној по ли ти ци, на ро чи то у стра нач ким 
про гра ми ма и по ли тич ким ма ни фе сти ма. Ипак, ста би ли за ци о на 
по ли ти ка  је код свих пар ла мен тар них стра на ка прет по ста вље на 
раз вој ној, а де фан зив на по ли ти ка штед ње офан зив ној по ли ти ци 
раз во ја. Раз вој се за са да, на жа лост, са гле да ва ис кљу чи во сти хиј-
ски, у скла ду са основ ним те за ма (нео)ли бе рал не еко но ми је. Про-
це на је да се ова квим при сту пом на пре дак не ће по ме ри ти са мр тве 
тач ке, а да ће жр тве би ти ве ли ке и уза луд но по тро ше не.
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ELECTION2014–POLICY
OFRESTRAINEDDEVELOPMENT

Resume
Ba sed on the sta te of af fa irs in the pro grams of po li ti cal par ti es, 

and the ac ti ons and sta te ments of party le a ders co me to the con clu sion 
that it is now com pa red to a few years ago, vi sibly no ti ce a ble at ten tion 
to de ve lop ment po licy, espe ci ally in po li ti cal party pro grams and ma ni-
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fe stos. Ho we ver, sta bi li za tion po licy in all par li a men tary par ti es to set 
de ve lop ment, a de fen si ve po licy of auste rity of fen si ve po licy de ve lop-
ment. The de ve lop ment is for now, un for tu na tely, seen only ran domly, 
in ac cor dan ce with the ba sic the ses of (neo)li be ral eco nomy. It is esti-
ma ted that this ap pro ach will not pro gress to mo ve from a stand still, 
and that the vic tims wo uld be gre at and mis spent.  
Key words: sta bi li za tion, pre ven ted de ve lop ment, eco nomy, in sti tu ti ons
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