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Сажетак

Светскаекономијанијеудобромстању.Европајеве
ликаекономија,аекономијеЕУпоновосесуочавајусастаг
нацијом, и новим таласом рецесије. Дуготрајна рецесија
снижавапотенцијалнирастЕвропе.Евидентнесурекордне
стопенезапосленостиареалниБДПпоглавистановникау
већинидржаваЕУнанижемјенивоунегопререцесије.Спо
ромопорављањуодкризедостасудопринелемерештедње.
ОнесунаправилепроблемуЕвропи.

ЕкономијаСрбијенијеудобромстању.Србијајеуре
цесији, за коју је карактеристично присуство дефлације.
Погрешнеполитикекаквесусеводилеуземљидовелесудо
незапосленостиинедостаткараста.Централнојбанци је
у средишту инфлација. У фокус интересовања ставља се
курс,којијеуфункцијизадржавањаинфлацијеподконтро
лом.Круцијалнипроблемјенедостатакпотражње.Нијесе
избегаобуџетскидефицитидуг.Субвенцијеидржавнега
ранцијесу јаковелике. МерештедњеВладеСрбијекојесе
односенасмањењеплатаипензијанепредстављајуначин
структурногприлагођавања,већпринуднупрерасподелудо
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хотка од становништва ка држави.Прибегаватимерама
штедњекаорешењуизласкаизекономскихпроблемавелика
јепогрешка.Нигдеусветумерештедњенисудалерезулта
теусмањивањујавногдугаибуџетскогдефицита.Сападом
запослености не постоји стопа смањења плата и пензија
којаможедаобезбедиодрживејавнефинансије.Проблемје
политика,анеекономија,односнодоношењеполитичкиход
лукакојеондаутичунаекономске.Овдесерадиодруштве
нојодговорности.Одмераштедњебисетребалоодуста
ти.Зашто?Одговорсеналазиутекстукојиследи.
Кључне речи: рецесија, дефлација, принудна прерасподела

дохотка,стагнација,курс,штедња.

1.Промишљањеокурсуиинфлацији

Посматрајућиданашњуекономску сценууСрбији за
пажа седакоренитепроменеуреалној сферипривређива
њазахтевајуредуцирањетрошковапословањауздрастично
смањењебројазапослених,тећенастатипроблемфинанси
рањадодатнебуџетскепотрошње.Будућидасуприсутнеи
другенеповољнеоколности:редуцираниобимизвоза,нега
тивниодносиразмене,проблеминостранихкредита–уфо
кусинтересовањастављасекурс.

Збогбројнихограничењаинедостатакаобртнихиин
вестиционихсредставаупривредиСрбије,тежиштепроцеса
макроекономскогприлагођавањауглавномсемораспрово
дитиумонетарнојсфери.Свакамераекономскеполитикере
флектујесенапроменекурсанационалневалуте,збогпро
цесаадаптацијемакроекономскихагрегатакојисеспроводе
уреалнојимонетарнојсфери.

Успостављање курса искључиво према стању пону
деитражњенадевизномтржиштузначиувођењепливају
ћегкурса.Наравно,режимпливајућегкурсаприхватљивје
узусловдасеуземљиостварујестварниидовољновисок
вишактекућегбиланса.Дакле,режимконтролисаногплива
јућегкурсазахтевазначајноактивирањедевизногтржишта,
каоиинтервенцијецентралнебанкенаовомтржиштукада
тозатреба.УСрбијисеинадаљемораводитиполитикакон
тролисаногпливајућегкурса.
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Курс као механизам задржавања инфлације под кон
троломизложенједејствудвафактора,којисеналазеуко
релацији.Тифакторикојиимајунепосреднодејствонакурс
суодносизмеђуагрегатнепонудеитражњедевизаистопа
растацена.Уколикодомаћеценерастубржеодиностраних
променакурсајенеизбежна,пачакиакопостојисавршена
равнотежанадевизномтржишту.

За малу привреду, каошто је српска, курс ће заувек
остати од најважнијег значаја. Он за економску политику
представљапараметарскуфункцију.Паипак,циљекономске
политикенеможедабуденекинивокурса.Њенциљјеста
билностцена.Дабисетајциљпостигаопотребнојеоства
рити интермедијарнициљ– одређену стопу раста новчане
масе,успостављањенекогноминалногкурснoгодноса,виси
нукаматнестопе.

Урежимуклизајућегкурсадабисеспречилоњегово
честоклизањетребалобидаценебудуштовишеумирене
односно стабилне.Без стабилностиценанема стабилности
курса,ибезстабилностикурсанемастабилностицена.Тако
ђе,стабиланкурсјепретпоставказаобезбеђењединамичног
привреднограста,атимеизапослености.

Курсодноснорелативниодносизмеђудомаћихиино
странихценаутиченаизвознудинамикудомаћепривреде.
Постоје два модела односно два приступа у објашњавању
курсаиконкурентностиизвоза.Упрвомкурсутиченацене,
крозинпутскетрошковеикрозпроменустепенаконкурент
ностиодноснопогоршањемодносаразмене.Цененепосред
но утичу на померање плата. Проблем настаје акоњих не
пратиистовременирастпродуктивностиуистомпроценту,
јерћесеуследећемциклусуактивиратимеханизмиинфла
ције:плате(трошковирада)–ценепроизвођача–малопро
дајнецене.

Другиприступсеразликујеодпрвогапотомештопо
лазиодтогадапроменановчанемаседелујенајпренацене,
итекпосредствомњихнакурс.Заправо,првимоделсугери
шедасецене,каопоследицадепресијацијекурсаповећавају
ускладусаучешћемувозаудруштвеномпроизводу.Други
моделсугеришерастценауцелокупномпроцесудепресија
ције.Основнаразликасеналазикоддругогамоделагдеуме
сто да променаплата утиче напроменуцена у ствари оне
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утичунаноминалнинивоплата.Наиме,овесеприлагођава
јустопиинфлације,делимичноилиупуномпроценту.Плате
нећерастиилићесеповећатизамањенегоштобиуобичаје
нораслекадаизвознеценекојепроизилазеиз“ниског”курса
оствареизвозницимамалидоходак.Поштопромененовчане
масеикурсамогуделоватинаинфлаторнаочекивањатокод
запосленихможестворитизахтевезавишимплатама.

Уовојанализиниједетаљнијеанализиранапроизвод
њаилизапосленост,изпростогразлогаштојеустварности
немогућеобезбедитижељенупроизводњу,аобимзапослено
стизависипресвегаодбрзинеприближавањареалнихплата
својојравнотежнојравни.Овде јеречооној стопинезапо
сленостикојанеузрокујеповећањецена.Уовоммоделуни
јемогућаинтервенцијапутемкурсаилисамонетарнимин
струментима.Збогтогаштобисеефектиповећаненовчане
масеодмахпоказалиупроменикурсаипосредствомњегау
променистоперастацена.Удругомциклусубионезахтева
леприлагођавањеплатаидругихноминалнихдоходака.

2.Ефектинискеинфлације

Стабилносткурса,цена,целокупногфинансијскогси
стемаимакроекономскогокружењаодвеликогсузначајаза
земљу.Најавнеприходеирасходеунајвећојмериутичу:сто
папривреднограста,инфлација,запосленост,просечнезара
деикурсдинара.

Анализирајућиподаткеиз2014.годинезакључујеседа
биутојгодинимогладасеостваристопарастабрутодома
ћегпроизвода(БДП)1,односносвегаштопривредаиграђани
створезагодинудана,измеђуминус0,5иминусједанодсто.
Првобитнојебилопланираноплусједанодсто.Премаоцени
ФискалногсаветаСрбијетонећеиматитоликиутицајнапо
већањедефицитаионигапроцењујунапетдо10милијарди
динара.Знатновећиутицајнаподбацивањејавнихприхода
имаћеосетнонижаинфлацијаодпланиране.Просечнаин

1 ПремаfleshпроцениРепубличкогзаводазастатистикуреалнипадБДПа
Србијеу трећемкварталу2014. годинеизноси3,7процената, уодносуна
исто раздобље 2013. године. (Извор: Републички завод за статистику, до
ступно01.11.2014.године).
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флацијау2014.годинимоглабиизноситинајвише2,5одсто
штојезатрипроцентнапоенанижаодгорњеграницеплана.

Циљана инфлација је за 2014. годину  била 5,5 одсто
(четириплусминус1,5одсто).Тоштојеинфлацијазаскоро
трипроцентанижаодпланиране,помишљењучелнихљуди
изМинистарствафинансијаРепубликеСрбије,значи15ми
лијардидинарамањеприходе,азазапосленеујавномсекто
руипензионередодатносмањењеплатаипензија.Нанижу
инфлацијуодочекиванеутицалаједобрапољопривреднаго
дина2013.и2014.Тоједопринелодасветскеидомаћецене
примарнихпољопривреднихпроизводабудуниженегошто
сеочекивало,пајењиховдезинфлаторниутицајбиојачине
гоуранијимпројекцијамацентралнебанке.

Смањенибуџет,ниводруштвеногпроизвода испољ
нотрговинскаразменаодноснопроблемиуплатномбилансу
узроковани раскораком између девизног прилива и одлива
допринелисудајефлуктуирајућикурс“запливао”наниже.
Слабљењединараутиченапуњењебуџета.Курссепрелива
нацене,апоскупљењадржавидоносевећеприходезбогвеће
основицеопорезивања.БуџетСрбијејебиопројектовантако
дакурсеураизноси118динара.Али,курсеурајепремашио
тајизнос.

Рачуница показује да клизање националне валуте за
самодвадинараубуџетдоноситримилијардединара.Кли
зањенационалневалутеодноснорасткурсаеураједобарза
приходеубуџету.Наиме,слабљењекурсаимапозитиванне
тоефекатнасмањењебуџетскогдефицита.

Јачањееурадоприносивећемприходуодпорезанадо
датувредност(ПДВ),каоицаринанаувознуробу.Међутим,
слабљењединараповећаваиздаткезакаматеубуџету,јерје
јавнидугземљеустранојвалути.Издацизакаматећезбог
јачањакурсабитивећизанеколикомилијардидинара.Еко
номскасфераћејошзадугобитиупроблемима,јерповерење
инвеститорајемање,успоренјерастизвоза,почеоједарасте
увоз.

Динарслабијернемапонудедевиза,немаинвестиција,
немаизвозаизатонеравнотежапонудеитражњедоводидо
падавредностинационалневалуте.Већајетражњазадеви
замаодстранеоногделапривредекојијеустраномвласни
штву.Лоше јештоониостварениприходнеинвестирајуу
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Србији,већгаизносематичнимкомпанијама.Натражњуза
девизамаутичеисезонскоплаћањеробеиуслуга,атакође,и
банкекојевраћајукредитематицама.

Цена вођења монетарне политике током 2013. годи
не коштала јеНародну банкуСрбије (НБС) губитка уње
номбуџетуод43,6милијардидинара2.Тајгубитакјерезул
татодржавањанискеинфлацијеистабилногкурса.Уствари,
данебиправилапритисакнаинфлацију,НБСјеповлачила
вишак динара са тржишта. Банке су своје вишкове динара
усмеравалеувредноснепапиреНБС,итакоњукредитирале.
Но,централнабанка,заоваквепотезебанака,морањимада
платикамату.Дакле,репооперацијекоштају,поштосуонеу
функцијиобуздаваинфлација.Збогтога јеинфлацијабила
ниска.Даједошлодонаглепроменекурсаивисокеинфла
цијестандардстановништвауземљибидрастичноопао.Све
овоговоридајакавалутанаможедабудеуслабојпривреди.

3.Привредаизадуженост

ПривредиСрбије садевастираномкапиталномбазом,
огромнимнедостаткомобртнихсредстава,предимензиони
раномзапосленошћунијемогућанбрзекономскиопораваки
реинтеграцијауспољнотрговинскетоковебезприливааку
мулацијеизиностранства.Али,земљаједоведенадотефазе
кадасевишенеможезадуживати.

Упротекломраздобљунедостатакдевизанатржишту
био је допуњаван приватизацијом, докапитализацијом или
продајомбанака.Вишесенеможерачунатисатаквимпопу
њавањемдевиза.КризауЕвропииуопштеусветуутицала
јенатоданидознакеизиностранствавишенисууонаквом
обимукаоштосунекадабиле.Узто,повећавајусеобавезе
државепоранијеузетимкредитима.

2 Финансијскирезултатостваренуцентралнојбанциу2013.годинирезултат
јекурснихиценовнихразлика.Тојерезултатодносаеуродолар,затимпада
приносанасигурневредноснепапиренасветскомтржиштуипадаценезла
та.УНБСобјашњавајудајебилансњиховогпословањау2013.години(када
је остварен губитак) такав да су девизне резерве увећане за 180милиона
еура,купљенајетоназлата,остваренјестабиланкурсинајнижаинфлација
упоследњих50година.Дакле,ефекатнискеинфлацијејегубитакубуџету
централнебанке.
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Степенспољнезадуженостиенормносеповећаоуод
носуна1991.годину.ПремастатистичкимподацимаСвет
скебанке3односспољногдугаиБДПау2013.годиниизно
сиојезаСрбију87,4одсто.ОвајподатакговоридајеСрбија
високозадуженаземља.Наиме,подефиницијикојукористи
овамеђународнафинансијскаинституцијаземљасесматра
високозадуженомакојеодносњеногспољногдугаиБДПа
прешао80одсто.

 УрегионупоредСрбијевисокозадуженедржаве4су
Црна Гора (120,4 одсто), Хрватска (103,4 одсто), Словенија
(84,4одсто),докМакедонија(64,4одсто)иБоснаиХерцего
вина(52,1одсто)јошнисувисокозадужене.

Пажњу заслужују и коментари домаћих економских
аналитичарада“величинаБДПауСрбији,Хрватској,Босни
иХерцеговинииМакедонији,израженаудоларимајемање
иливишенадувана,јерсеБДПудомаћојвалутиделисаве
штачком надуваном вредношћу америчког долара”5. Такве
нереалне,надуване,величинестављајусеуодноссаспољ
нимдуговимапасетакотиодносивештачкисмањујууод
носунареалностање.

УСрбији,каоикодосталихбившихјугословенскихре
публика,степенспољнезадуженостивећијеодоногакојисе
исказујеодносомизносаспољногдугаистатистичкинаду
ваногБДП.Тврдњасебазиранатомедакадасеизносспољ
ногдугаСрбијеиз2013.годинеизраженудоларимаиз2000.
ставиуодноссаизносомБДПаобрачунатогнабазиценаиз
2000.годинеодносјезнатновећиодподаткаСветскебанке
(87,4одсто).ОбрачунБДПаСрбијеу2013.годиниизносиоје
45,5милијардидолара,штозначидајебиоскоропетпутаве
ћинего2000.године,аонјереалноповећанзаоко50одсто.

Истеконстатацијеважеикододносагодишњихотпла
та по основу сервисирања спољног дуга и БДПа. Тако на
пример,уСрбијиу2013.годинионјеизносиојаковисоких
14одсто.Аовојезабрињавајућеуусловимакадајескроман
растБДПаиликадаганема.

3 Извор:WorldBank, Explorethe WorldBankAnnualReport2013,Washington,
D.C. 

4 Извор:WorldBank, Explorethe WorldBankAnnualReport2013,Washington,
D.C.

5 МлађенКовачевић,Политика,21.септембар2014.стр.12.
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Србијанијеуситуацијидасеможевишезадуживати,
каоштотомогурадитичланицеЕУ.Чланицемогуочекива
типомоћУнијеуслучајузападањаудужничкукризу.Србија
нијеупозицијидасебидозволитакав“луксуз”.

4.Кредитназадуженостстановништва

Европскакризајекризадугова.Државепреживљавају
узпомоћекономскогмоделазадуживања.Такавмоделкоји
растобезбеђујерастомзадуженостивеомајерискантан,јер
капацитети отплате дугова нису неограничени.Они имају
својуграницупрекокојередовносервисирањепостајенемо
гуће.

Почелисудастижузабрињавајућисигналиизрегиона
дапривредатешкоможедасезадужује,атакођеиграђани
чијакредитназадуженостурегионујеприличновелика.Ви
детиТабелу1.

Табела1.Кредитназадуженостстановништваурегиону

ДРЖАВЕ

Кредитиста
новништву
(умлрд.
еура)

Задуженост
становни
штва/БДП
(у%)

Задуженост
постанов

нику
(уеурима)

БиХ 3,6 27,3 939
Хрватска 16,8 38 3.936
Бугарска 9,6 24 1.318
Румунија 23 16,3 1.143
Мађарска 21,6 22,7 2.270
Македонија 1,5 15,6 727
СРБИЈА 5,9 18,6 751
Извор:Цвентралнебанкеизабранихземаља.ПренелаПолитика,21.

септембар2014.,стр.13.

Србијанијепоштеђенаодовогапроблема.Земљајеу
немогућностидасервисирадуговезбогсмањеногдотокака
питала.Истовременограђанимападастандардзбогпадаили
стагнирањазарадаидругихпринадлежности,њиховениске
основице, као и несигурности очувања сталног запослења.
Светоузрокуједајекапацитетотплатедуговакодграђана
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СрбијезначајномањинегоуСловенији,Хрватскојинеким
земљамаСредњеиИсточнеЕвропе.

ПривредаСрбијевишенијеумогућностидасезадужу
је6,астановништвусесвевишесрозавастандард.

Сиромаштво,незапосленостистраходгубиткапосла
кодонихкојисуурадномодносу,алиивећеколебањекурса,
стваранесигурносткодстановништваизебњудабудусуо
ченисачињеницомданећебитиумогућностиданавреме
измирујусвојеобавезепремадржавиибанкама.Садаљуди
преживљавајузахваљујућичековиманаодложеноплаћање,
дозвољеномминусуубанкама,идознакамаизиностранства
којихјесвемање.

СтопасиромаштвауСрбијипопримаалармантнераз
мере,ивећсада јемеђунајвећимуЕвропи.Тоимплицира
наглашену социјалну и економску неједнакост у земљи, и
утиченарелацијуклијенатаибанака.Поредтога,банкесу
суочене са ризикомнеизвесности због колебањакурса, по
штоћезнатандеоњиховогпласманабитиузониненаплати
востиилитешконаплативихпотраживања.Другимречима,
акодођедоколебањакурса тоће серефлектоватина скок
дуговаудинарима.Садајеструктуразадуженоститаквада
јеоко40одстодугабезвалутнеклаузуле,а60одстосава
лутномклаузулом,причемуполовинакредитасавалутном
клаузуломјесустамбеникредити.

Унезавиднојекономскојситуацијиукаквојсеналази
великидеопопулацијеуСрбији,депресијацијакурсанеод
говаранидужницимааниповериоцима.Стогатребаочеки
ватидаћедомаћебанкекаоистранебанкеодносноњихове
“ћерке”уСрбијиуциљузаштитесвојихинтересабитипри
нуђенедакористесведозвољенерегулативекакобизашти
тилесвојинтересисмањилеризикнастаоуследвећегколе
бањакурса.

6 “Укупникредитипредузећа,предузетникаиграђанауСрбијинакрајуавгу
ста2014.годинеизносилисуоко2.116милијардидинараштоје1,2одстови
шенегонакрајујула.Укупнакредитназадуженостнакрајуавгустабилаје
заједанпроценатмањанегонапочеткугодине.”(Извор:УБС,ВерољубДу
галић,генералнисекретарУдружењабанакаСрбије,доступно21.09.2014.
године).
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5.ЕкономскепрогнозеМеђународног
монетарногфондазарегиониСрбију

Криза у свету још није прошла. Међународни моне
тарнифонд(ММФ)јеупозориоуполугодишњемизвештају
предредовнигодишњисамитбанкарауWashingtonу7дасе
светможданикадавишенећевратититемпуекономскогра
стапопутоногпреглобалнекризе2008.године.

НаредовномгодишњемзаседањуММФасаСветском
банкомистакнутоје“некеземљесусеопоравиле,илискоро
опоравиле,докседругејошборедатопостигну”8.Светске
економијесууовомтренуткусуоченесаизазовимаизпро
шлогвременаалиибудућег.

Изазовизпрошлостиодносисенатодаземљемора
јудасеборесапоследицамафинансијскекризе,каоштосу
презадуженостивисоканезапосленост.Изазовизбудућно
стидолазиизчињеницедасустопепотенцијалнограстако
ригованенадолеитопогоршањеперспективапсихолошки
утиченастањетренутнограстаипривреднеактивности9.

Кадасепосматрарегион,ММФзаЕвропуидаљепред
виђа стагнацију, односно врло скроман опоравак. Тако ће
раст2014.годинеуеурозонибити0,8одсто,а2015.године1,6
процената,штојенедовољнодапокренеопоравакуземља

7 SummitIMFandWorldBankOctober9,2014,Washington,D.C.
8 РекаојеOlivierBlanchard,InternationalMonetaryFund.   
9 Међународнимонетарнифондснизиојесвојепредвиђањепривреднограста

усветуза2014.и2015.годину.РазлогзатојеслабијипривреднирастуЈапа
ну,латинскојАмерицииЕвропи.Уоктобру2014.годинеуновомизвештају
остањуглобалнеекономијеММФјенавеодаћесветскапривредапорасти
2014.годинеза3,3одсто,штојезадесетинумањеодјулскепрогнозе.Раст
усвету2015.годинетребалобидаизноси3,8одсто,штојезапетинумање
негоупретходнојпрогнозиовемеђународнефинансијскеинституције.

 АликадајепривредаСАДупитању,тујеовасветскаорганизацијаизнела
оптимистичнију прогнозу.ОчекивањаММФсу да ће привредаСАД  по
растиза2,2одсто2014.године,докјеранијепрогнозирано1,7процената.
Прогнозаод3,1одстораста2015.годиненијепромењена.

 ММФјеупозориодасеСАД,ЕвропаиЈапанмогусуочитисвишегодишњим
слабимрастомаковладенепредузмумерезаубрзањепривреднихактивно
сти.(Извор: InternationalMonetaryFund,GlobalGrowthDisappoints,World
EconomicOutlook,October7,2014,Washington,D.C).
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макојесеналазенапериферијиконтинента,попутСрбије.
Унеколикоевропскихземаљаочекујеседарастпривредне
активности2015.годинебудеокотриодсто.ВидетиТабелу2.

Табела2.Прогнозезарегион(упроцентима)

Стопепривредног
раста 2014. 2015.

Турска 3 3
Пољска 3,2 3,3
Румунија 2,4 2,5
Мађарска 2,8 2,3
Бугарска 1,4 2
Хрватска 0,8 0,5
Литванија 3 3,3

Извор:IMF,GlobalGrowthDisappoints,WorldEconomicOutlook,Oc
tober7,2014,Washington,D.C.

ЕкономскипоказатељизаСрбијунисуохрабрујући.Ме
ђународнимонетарнифондзаСрбијупрогнозира10падпри
вреднеактивностидокраја2014.годинеодминус0,5одсто,
штојемањеодпрогнозеЕвропскебанкезаобновуиразвој,
којиочекујупадодминусједанодсто.У2015.години,ММФ
заСрбијупрогнозирарастодједанодсто.ВидетиТабелу3.

Табела3.ПрогнозезаСрбију(упроцентима)

Године Стопапривред
нограста Инфлација Незапосленост

2014. 0,5 2,3 21,6
2015. 1 3,4 21,8

Извор:IMF,WorldEconomicOutlook,RepublicofSerbiaandtheIMF
Updated:October11,2014

У2015.годиниинфлацијаћеостатинанискомнивоу.
Аналитичари ММФа очекују да ће она бити 3,4 одсто, а
2014.износиће2,3процентнапоена.

10 Извор:InternationalMonetaryFund,WorldEconomicOutlook,RepublicofSer
biaandtheIMFUpdated:October11,2014.
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Узрокзаодржавањенискеинфлацијејенискатражња.
Другимречима,грађанинемајуфинансијскихсредставада
купујуробуштоонемогућаватрговцедаподижуцене.

У извештају ММФа11 о глобалним економским пер
спективаманаведеноједаћестопанезапослености2014.го
динеуСрбијидостићи21,6одсто.Србијасенашлаускупи
ниекономскихрекордерапонезапослености.Уовојскупини
налазесеГрчка,састопомнезапослености25,8одстоиШпа
нијаса24,6процената.

Исто тако, аналитичари ове међународне финансиј
скеинституције прогнозирају да ћенезапосленост уСрби
јии2015.годинеиматиблагираст.За2015.годинуочекују
дастопанезапосленостиизноси21,8одсто.Подсећањаради,
прекризестопанезапосленостиуСрбијијебилаоко14од
сто.НајмањунезапосленостуЕвропиимаНорвешка(3,7од
сто),докМађарскаима8,2одсто.Овестопенезапослености
суизсадашњеперспективезаСрбијунедостижне.

6.ОсвртнаделовеизизвештајаЕвропске
комисијеонапреткуСрбије

Европска комисија (EК) објављује анализу о економ
скомстањузаземљекандидате,насвакатримесеца.Изве
штајEКсадржиипрогноземакроекономскихдетерминанти
запојединачнеземље.УредовнојанализизаСрбију,тачније
уИзвештајуЕвропскекомисијеонапреткуСрбије,презен
тиранесупрогнозеза2014.и2015.годину.ВидетиТабелу4.

Табела4.ПрогнозезаСрбију 
(упроцентимауодносунаочекиваниБДП)

2014. 2015.
Дефицитуспољнојтрговини 11,9 11,4
Платнобиланснидефицит 4,6 4,3
Консолидованибуџетскидефицит 6,3 5,9
Јавнидуг 70,7 74,7
Извор: The European Commission, Serbia Progress Report 2014,

October8,2014

11 InternationalMonetaryFund,Globaleconomy,WorldEconomicOutlook,Octo
ber7,2014,Washington,D.C.
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ПрогнозезаСрбијусунаправљененабазистатистич
кихмакроекономскихдетерминанти,акојесуследеће.Де
фицитцеледржаве,укључујућиилокалнекасе,буџетпокра
јинеифондове,накрајуавгустадостигао је121милијарду
динара12.Приходисубилинижиодочекиваних.Привредна
активностјеупаду,аинфлацијајезнатнонижаодпланира
не.

УизвештајуЕвропскекомисије,истотако,сенаводида
одоктобра2013.годинедокрајаавгуста2014.годинеинфла
цијасекреталаураспонуод1,3до3,1одстоиулето2014.
годинеједостиглаисторијскиминимум.Ауториовеанализе
сматрајудаједефицитвећиодпланираногједнимделоми
збогтогаштонискаинфлацијапоследичносмањујеприходе
одпорезаубуџет.Набуџетсуутицалеи“мајскепоплаве”
којесусмањилепривреднуактивност,нарочитоусекторима
којисунајтежепогођени,каоштосурударствоиенергетика.

ЕкспертиEКусвомизвештајупишу“безобзиранасве
то,примарнидефицит13јепаоза18одстогодишње”.Порасли
суиздацизакаматеисервисирањедугова.

Јавни дуг14 је крајем августа достигао 21,9милијарди
еура,шточини67,9одстоочекиваногбрутодомаћегпроиз
вода(БДП).Упрвихосаммесеци2014.годинеСрбијасеза
дужилазадодатних1,7милијардиеура.

12 Велики“минус”удржавномбуџету,каоикретањејавнихприходаирасхо
да,моглобидаутичедаукупнидефициту2014.годинибудевећиодплани
раног.

13 Примарнидефицитпредстављаразликуизмеђуприходаи расхода, алии
кадасеискључеобавезедржавепремакредиторима.

14 Извор:TheEuropeanCommission,SerbiaProgressReport2014,October8,2014

  (Напомена:АуториЕвропскекомисијесууИзвештајуонапреткуСрбије
користилиидентичанподатакза јавнидугкоји јеобјавилоМинистарство
финансијаРепубликеСрбије.).

 ФискалнисаветСрбијерасполажедругачијимподаткомовисинијавногду
га.Јавнидугкрајемавгуста2014.износиоје22,4милијардееура,односно
око71проценатБДПа.(Извор:ФискалнисаветСрбије,Тањуг,саопштење
доступно30.09.2014.године.).

 ВисинајавногдугакојуобјављујеФискалнисаветСрбијејевећаодподата
каМинистарствафинансијаРепубликеСрбије(21,9милијардиеура,одно
сно67,9одстоБДПа),јерФискалнисаветујавнидугукључујеиукупнидуг
локалнихјединицавластииФондазаразвој.
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Кадајенезапосленоступитању,аналитичариEКзапа
жајуда једошлодоблагогпаданезапосленостиса20,8на
20,3одсто15 у трећемкварталу.Премањиховојоцени, то је
последицаусвојеногЗаконаораду.Па је тако,упркоссма
њеној привредној активности, запосленост благо порасла.
Премањиховојевиденцији,отвореноје51.000новихрадних
места у приватном сектору и још 20.000 у јавном сектору,
упркосважећојмеризабранезапошљавањазадржавнеслу
жбенике.Неформална запосленост, која укључује и рад на
црно,такођејепорасла,наводисеуанализиЕвропскекоми
сије.

ИзвештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијесадржи
иинформациједаједонетвећибројважнихпрописа.Осим
Законаораду,тусуиЗаконостечају,приватизацијииизме
неидопунеЗаконаопензионоинвалидскомосигурањукоји
уводипеналезаранијиодлазакупензијуипостепеноповећа
вастароснуграницузаодлазакженаупензијуна65година.

Међутим,оноштосезапажаизИзвештајаEКјестеда
суњојнедовољнопознатидетаљипланаштедњеВладеСр
бије.

7.МеревладеСрбије
ипринуднапрерасподеладохотка

НевољедржавеСрбијесутештоод5,7милијардиеура,
коликобидокраја2014.годинетребалодаизносесвењене
позајмице,чак4,1милијардуеурачинисервисирањеобавеза

15 Премазваничнимстатистичкимподацима,стопанезапосленостиуСрбији
палајена20,3одстоуаприлу2014.године.(Извор:РЗС,доступно21.10.
2014.године).

 Овајподатакокретањунатржиштурададелујезбуњујуће.Разлогзаневе
рицујетајштовредностсвегаштосепроизведеопадавећтрећиузастопни
квартал.Привредајеудругомкварталу2014.годинепотрећипутод2008.
ушлаурецесију.Ускладусакретањемпривреднеактивности,долазидопа
даформалнезапослености,алиукупназапосленострасте(39,5одсто),ито
каопоследицарастаунеформалнојекономији.

 УМинистарствузасоцијалнапитањаобјашњавајуда јесмањењенезапо
сленостипоследицабољеградаинспекција.Од1.јунадо30септембра2014.
годинеинспекцијарадаспровелаје16.893надзоранад354послодавца,акао
резултатрадаинспекцијезапосленесу14.464особе.Тосуљудикојисувећ
радили,алиихњиховипослодавцинисупријављивали.(Извор:Политика,
21.10.2014.године).
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премакредиторима.Остатакодлазинапокривањеминусау
буџету16.Растрасхода17буџетаусептембрупоследицајевеће
отплатекаматаирастакапиталнихрасхода.

Недостатакубуџету18убудућенећемоћидасефинан
сираповећањем јавногдуга19, посебнопремаиностранству
узвисокекамате.Какоћесеуследећетригодинепојавити
додатнирасходи,поредкаматаииздавањагаранцијазаодре
ђенајавнапредузећаабићеидругихрасхода,дугћенаста
витидарастеидо2017.годинедосегнућениводо80одсто
БДПа20.Будућидаседугнебимогаовраћати,азбогнедо
статкаинвестицијанебибилонипривреднограста,тадаби
напетостиисоцијалнипроблемиуземљипосталиреалност.

СвеснавеоматешкогекономскогстањауземљиВлада
Србијесеодлучиланаспровођењемераштедње,аузсуге
стијемеђународнихфинансијера.

До2017.годинеСрбијатребабуџетскидефицитдасве
де са 2,5на једнумилијарду еура.21Мерефискалнеконсо
лидације,каоштосу:прављењередаујавнимпредузећима;
смањења сиве економије; отпуштање вишка запослених у

16 Највећигодишњибуџетскииздацису:пензије(5милијардиеура);плате(4
милијардееура);сервисирањедугова(4,1милијардаеура);разневрстесуб
венција(вишеод700милионаеура);државнегаранцијеодносногаранције
коједржаваиздајејавнимпредузећимакојанемогусамосталнодаизмирују
својеобавезе(487милионаеура);санирањепропалихбанакадржавујеко
штало700800милионаеура.(Извор:Политика,01.10.2014.,стр.11).

17 У септембру су расходи износили 89,4милијарди динара, а приходи 77,6
милијардидинара,пајемањакудржавномбуџетуповећанза11,8милијар
дидинара. (Извор:МинистарствофинансијаРепубликеСрбије,доступно
30.10.2014.године).

18 ДефицитдржавногбуџетаСрбијенакрајусептембра2014.годинеизносиоје
140,1милијардудинара,акадасеукалкулишурасходизапројектнезајмове,
минусјеизносио149,7милијардидинара.(Извор:Министарствофинансија
РепубликеСрбије,доступно30.10.2014.године).

19 ПодацикојејеобјавилоМинистарствофинансијаРепубликеСрбијеговоре
дајејавнидугдржаве,накрајусептембра2014.године,износио22,11ми
лијардиеураили66,8одстоБДПа.Укомпарацијисаавгустом,јавнидугје
увећанзаоко230милионаеура.

 ПодацизајавнидугуаналитициФискалногсаветаСрбијесувећи.Заштосе
разликујевредностјавногдугакојуобјављујеФискалнисаветодподатака
Министарствафинансијаобјашњенојеуфусноти14.

20 ЗакономобуџетскомсистемуучешћејавногдугауБДПуограниченојена
45одсто.

21 ИзјаваминистрафинансијаДушанаВујевићаједата17.септембра2014.го
дине.
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јавномсекторуидруго,немогудаобезбедедовољнеуштеде
заизбегавањекризе.Напостизањезначајногефектакодјав
нихпредузећасавеликимисложенимпроблемиманеможе
серачунатиукраткомроку,јерзатаквапредузећајошнема
краткорочнихрешења.

Затосупредставницивластирешилиданаправеуште
де22наплатамаипензијамаод400милионаеура,крозњихо
восмањење,докбикакоонирачунајуостатакнаприход
нојстранибионадомештенбољомнаплатомпореза.

УконтекстумераштедњеВладеСрбијетозначинову
фискалнуконсолидацију.Успешнафискалнаконсолидација
захтевапоштовањезакона,дефинисанихрокова23ипројекто
ваногдефицита.ПрвобитнојеЗакономобуџетупланирани
мањакубуџетуза2014.годинубио182,5милијардидинара.
Овдесубилеурачунатеиплатерепубличкеадминистрације
(безумањења)итрансфериФондуПИО.Али,Министарство
финансијаСрбијенаправилојеРебалансбуџетаза2014.го
дину24укојемјечак42милијардединаравећидефицитод
првобитнопредвиђеног.Такосупремановојрачуниципред
виђениприходиод897милијардидинараирасходиод1.121
милијарду динара. Уствари, планирани минус у државном
буџетудостиже224милијардединара.

Ребалансомдржавног буџетапланирани суиздаци за
платеод201милијарду,доктрансфериФондуПИОизносе
251милијардудинара.Нарасходнојстранисувеликииздаци
закамате(112милијардидинара),исубвенције(93,6милијар
дидинара).Великиизноскојисеодносинасубвенцијепри
вредизначидасутуукалкулисанирасходиза“Железару”у
Смедереву.Ранијесепланиралода“Железара”доребаланса
нађе стратешког партнера, али то се није догодило.Међу
тим,субвенцијепољопривредибићесмањене25.

22 ПремарачунициФискалногсаветаСрбијепотребнојеостваритиуштедеод
око800милионаеура.Дакле,дупловишеодизносасакојимВладаСрбије
манипулише.

23 Закономобуџетскомсистемупредвиђеноједаминистарфинансијадо15.
октобра достављаВладиСрбијеНацрт закона о буџету за идућу годину.
Али,ВладаСрбијекаснисапредлогомбуџета.Прописимајепредвиђенода
ВладаСрбиједо1.новембраусвојипредлогтогзакона,какобиСкупштина
Србијеусвојилабуџетза2015.годинудо15.децембра.

24 РебалансбуџетаСрбијејеизгласан28.10.2014.године.
25 Онапољопривреднагаздинствакојаимајувишеод22хектаранећеимати

субвенциједржаве.
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Поредтога,очекујеседаприходикојећејавнапредузе
ћауплатитиубуџетбуду7,6милијардидинара,атојезнатно
више од тримилијарде колико је првобитно планирано.У
ребалансујеприказанодаНароднабанкаСрбијенемадоби
ти,мадајепрвобитнобилопланиранотримилијардединара.
Ребалансомједошлодоповећањаииздатаказадржавнега
ранцијејавнимпредузећима,алипланиранаједокапитали
зацијаПоштанскештедионице(4,7милијардидинара)иДу
навосигурања(4,8милијардидинара).

УзпредлогизменаидопунаЗаконаобуџетуналазисе
и Нацрт измењеног пензионог закона. Њиме је планирано
смањењепензија већиход25.000динара.Такоће1.039.443
пензионерачијепензијенепрелазепоменутиизносбитиза
штићениодсмањења.Другимречима,мерамаштедњеВла
деСрбијебиће заштићено62,8одстопензионера.Преоста
лих37,82одсто,односно652.483пензионера26, поднећете
ретсмањењаминусаудржавномбуџету.Њимаћесепензије
смањивати такошто ће се разлика између неопорезованих
25.000до40.000динара,смањитиза22одсто,апензијевеће
од40.000динарабићеумањенеза25процената.

Ребалансомјепредвиђенодаплатезапосленимаујав
номсекторуимајулинеарносмањење27за10одсто.Платедо
25.000динаранећесесмањивати.

8.Когавласткажњава?

Владајућа структура у Србији не може да примењује
самократкорочнемересмањењапензијаиплата,јертонеће
датижељенеефектебезистинскереформепензијскогсисте
ма.Заодрживостпензијскогсистеманеопходноједапропор
цијабудетризапосленанаједногпензионера,анекаосада
где јетајодносскороизједначен(1,1напрема један).Међу
тим,уСрбији јенемогућепостићижељенупропорцију, јер

26 Пензијеод25.000до40.000динараприма437.068људи,авећеод40.000ди
нараприма215.415пензионера.

27 Ребалансомјепредвиђеносмањењеосновицезаобрачунзарадаса19.000на
17.100динара.
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битребалодана1,7милионапензионера28будеокопетми
лионазапослених29.

Ако семерама зафинансијску консолидацијупензије
од25.000динаранесмање,тадаћенештопрекомилионпен
зионераприматиизноскаодосада,апензионерисаприма
њимавећимод“зацртаногпрага”,икојисепрематомекри
теријумусматрајубогатијим,онићеплатититереткризе.

Напред поменуте варијанте смањења пензија воде ка
изједначавањупензионера,јерсесмањујераспонизмеђупо
јединихпензија.Кога на овај начин власт кажњава?Одго
ворјејасан.Смањењепензијаћепогодитиоко722.000“бо
гатијих”пензионера.Тосуоникојиимајупунираднистаж,
предвиђенегодинестаростиинисуишлинаболовањеилису
гаималимало.Углавномсутопензионерисафакултетским
образовањем,научници,професориуниверзитета,доктори,
инжењери, радници који су били продуктивни током свог
радногвека.Власткажњава стручњакеинаучникекоји су
билидисциплинованиирадни.Каквупорукуоваквиммера
мавластшаљемладимнаучницимаусвимобластиманауке
ивисокошколскимкадровима?Далимерамасмањењаплата
ипензијавластшаљесигналмладимобразованимљудима
даодлазеизземље,јеримјенеизвеснабудућност.Тешкосе
могузапослити,подусловомданисустраначкиљуди,аика
дауспејупронаћиуСрбијисталнипосаозакојисуквалифи
кованинемагаранциједаће,кадазатодођевреме,уживати
усвојимзарађенимпензијама.

28 УСрбијиуовомчасуимаукупно1.722.834пензионера,одкојих189.726њих
или11,01проценатпримамањеодизносанајнижепензије.Тојезапензионе
реПИОзапосленихисамосталнихделатностидо13.288динара.Пољопри
вреднипензионериимајуимање,тачније10.467динара.

 Истовремено најнижи износ пензије од 13.288 динара прима 261.770њих,
докдопросечногизносапензијаод24.312динарапензијуприма58,39одсто
укупногбројапензионера.

 Статистика показује да је међу пензионерима Фонда ПИО запослених
150.000онихкојипримајупензијуод32.000до38.000динара,докпензијеод
38.000до44.000прима103.000.Уистовремепензијекојесекрећуод45.000
до61.000динараприма94.809пензионера.(Извор:ФондПИО,пренелаПо
литика,доступно10.09.2014.године).

29 Садазапосленихуприватномсекторуимаоко900.000,аудржавномсекто
руоко780.000.
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Садашњим научницима се на овај начин поручује да
иновативностикреативностнисуврлине.Садашњинаучни
цииистраживачи,будућида јенасназипројектнофинан
сирањеодкојегазависењиховезараде,вишенећебитимо
тивисанидатежеканајбољимкатегоријама(односновећим
платама),ибићекажњенизасвојнаучнирадиизједначени
саонимакојисуунижимкатегоријама,илионимкојимаје
наукаититуласамопараван запрезентовањеу јавностии
политичконапредовање.Жалоснојештоћенајбољисносити
теретоваквихпогрешнихмерауравниловке.Садругестра
не,губитакмотивацијезарадомуништаванауку.

Штајесатајкунимаиестраднимзвездама?Штајеса
онимакојиимајунационалнепензије?Уцелојпричиокоме
раштедњедостатајкунајезаобиђено.Богатакастаилипри
вилеговани избегавају плаћање пореза, избегавају плаћање
ПДВа.Онисеуглавномналазеууправнимодборимавели
кихфирми,ачестоипропалих,изатодобијајувеликунов
чанунакнаду.Тоталнојенесхватљиводасунекипојединци
данаснаграђени–иакосусеуранијемраздобљуобогатили
насумњивначин–нарачунграђанакојисадаплаћајуцех
погрешновођенеекономскеполитике.

Закономсенештитераднициипензионеривећкруп
никапитал.Круцијалнопитањејесте–далисумерештед
њепрекосмањењапензијазаконите?Пензијеза1,7милио
напензионера,коликоихимауземљиСрбији,одређенесу
најединственначинпремадужинирадногстажаиплаћања
доприноса. Свако нарушавање овог законског критеријума
висинепензија, па такоињиховог смањењанарушава овај
системскиначинутврђивањапензија–штоводиканерегу
ларностимаивеликимпроблемимаузаконодавству30.

Сасвимдругопитањевезанојезавеликибројпензио
нерауСрбијикојисувећсиромашниинаивициегзистенци

30 ПредставницивластиуСрбијисепозивајунапримеренекихземаља–Ле
тонију,Естонију,Литванију,Румунију–којесусеодлучилезамерештедње
икадасупензијеупитању.Међутим,самосеЛитванијаод20122018.годи
неодлучилазапривременосмањењепензијаза11одсто.Осталепоменуте
земљесусеодлучилезазамрзавањепензијаилињиховограниченраст.На
пример,Летонијајезамрзнулапензијеод20092012.године.Естонијајеод
20082010.годинетакођезамрзнулапензије,аРумунијајеод20102012.го
динеприбеглаограниченомраступензија.Дакле,поменутеземљенисусма
њивалепензијеосимЛитваније,којајетоурадиласамопривремено.
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је,инемапросторазаноминалносмањењепензија.Пензије
супоследњихгодинареалносмањене,пасусезамногепен
зионеренашленанеподношљивомнивоу.Најстаријапопула
цијаћебитијошвишепогођена,јерсеструјаикомуналије
нећесмањивати,паћеонисклизнутиузонујошвећегсиро
маштва.Дакле,бројсиромашнихћесеповећати.

9.Дугарецесијаистагнација

Економије ЕУ поново се суочавају са стагнацијом, а
постојивероватноћасуочавањаисатрећимталасомрецеси
је.ДуготрајнарецесијаснижавапотенцијалнирастЕвропе.
ЕвидентнесурекорднестопенезапосленостиареалниБДП
поглавистановника(усклађенсаинфлацијом)увећинидр
жаваЕУидаље јенанижемнивоунегопререцесије.Чак
инајбољаекономијауЕвропи,Немачка,опорављасевеома
спороодкризезапочетекрајем2008.године.Томесудоста
допринеле мерештедње које су погрешне. Рекордно ниске
каматнестопеомогућилесуеурозонипреживљавање.

Могућностпонављањадужничке кризе у еурозони је
велика.НемачкаканцеларкаАнгелаМеркелинадаљеинси
стиранаследећем.Прво, дасефискалнадисциплинамора
наставити.Друго,дасениједначланицаЕУсанационалним
дугом који премашује њен бруто домаћи производ не сме
више задуживати.Треће, да је комбинација приватних ин
вестиција,фискалнедисциплинеиотвореностикаазијским
привредамапуткапросперитету.Четврто,дајепредложени
споразумослободнојтрговинисаСАДодкључногзначајаза
ЕвропскуУнију.

СрбијакојаједеоЕвропеизложенајеекономскимтур
буленцијамаинтернимиекстерним.Онасевећдуженалази
уозбиљнојкризи.Србијијепотребнадугорочнастратегија
развојаијаснавизијаизласкаизкризе.Прибегаватимерама
штедњекаорешењуизласкаизекономскихпроблемавелика
јепогрешка.Нигдеусветумерештедњенисудалерезултате
усмањивањујавногдугаибуџетскогдефицита.

Србијајеурецесији,индустријскапроизводњајеупа
ду31,постојенаговештајидаћепољопривреднапроизводња

31 ИндустријскапроизводњауСрбијиопала јеураздобљу јануарсептембар
2014.године5,7одстоуодносунаистораздобље2013.године.Усептембру
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такођебитимања.Мањисуизвозиувоз,априсустводефла
цијекарактеристичнојезарецесију.МереВладеСрбијекоје
сеодносенасмањењеплатаипензијанепредстављајуначин
структурногприлагођавања,већпринуднупрерасподелудо
хоткаодстановништвакадржави.

Дасенебиулетелоукризујавнихфинансија,унаред
номтрогодишњемраздобљутребауштедетибардвемили
јардееура.Али,планиранеуштеденаплатамаипензијама
износесамопетинупотребнесуме.Ефектиуштедасмањења
платаипензијаодоко400милионаеуранабуџетскидефи
цитбићеслаби,акосенесредистањеујавнимпредузећима.
Државнапредузећа сунеподношљивтерет за јавнефинан
сије.ТренутнојенајвећипроблемЕПС,Галеника,Железара
Смедерево.УбуџетскирасходулазиидокапитализацијаПо
штанскештедионицеиДунавосигурања.

Основна слабост економске политике је ослањање на
привременемере,попутприходаодјавнихпредузећаисма
њењасивеекономије.Сигурноћеи2015.годинебитинеких
ванреднихтрошковакојићеповећатидефицит.Трошковиће
битивећиизбогзавршеткапроцесареструктурирања.Наи
ме,трошковићебитивећијерћедржава,удоговоруспотен
цијалнимкупцима,преузетидуговенекихфирми.

Планиранемерефискалнеконсолидацијенаивицису
одрживостиидонећевеомаскромнеуштедесмањењемпен
зијаиплатазапосленихујавномсектору.Збогтогаћесемо
ратиприступитиновимболниммерама.Смањењезапосле
ниху јавномсектору јенеминовно.У2015.и2016. години
требабројрадникасмањитиза10до15одсто,докћеповећа
њеПДВабитизнатновеће.Повећањепорезабимоглобити
тридочетирипроцентнапоена.

уодносунаистимесецу2013.годинииндустријскапроизводњапалаје16
процената.(Извор:Републичкизаводзастатистику,доступно31.10.2014.го
дине).

 Узрокзаоволикипадиндустријскепроизводњејестепадпроизводњеелек
тричнеенергије,дериватанафте,експлоатацијеугља,производњехемика
лија, хемијских и металних артикала, осим машина. Обим индустријске
производњеусептембрубележипаду19области,чијејеучешћеуструк
турииндустријскепроизводње64одсто,арасту10области,чијејеучешће
у структури индустријске производње 36 процената. (Извор: Републички
заводзастатистику,доступно31.10.2014.године).
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ВладаСрбијемора јаснодадефинишепримарнициљ
економскеполитике.Сападомзапосленостинепостојисто
пасмањењаплатаипензијакојаможедаобезбедиодрживе
јавнефинансије.Наиме,примарнициљекономскеполитике,
уусловимаукаквимсеналазиСрбија,морабитиповећање
запосленостиузонемерефискалнеконсолидацијекојенису
уколизијисаподстицањемзапошљавања.

Приповедати о фискалној консолидацији без опорав
капривредејебесмислено.Апривредатонесведубље.Пад
привреднеактивностиу2015.годинибићеминус једанод
стоионћеједнимделомбитипоследицаприменерелативно
оштрихмераштедње.Међутим,уколикобифискалнакон
солидацијаизосталападпривреднеактивностибиоби још
већи–могућноураспонуодпетдодесетодсто.

УслучајуизбијањакризејавногдугаСрбијабисесу
очила са падом привредне активности вероватно до десет
одсто.Али,слабисуизгледидаћесепобољшатидинамика
привреднеактивности, јерћестранедиректнеинвестиције
битимањенегоупрошлојгодини.Абезинвестицијанема
нипривреднограста.СтогаћеСрбијабитиидаљеурецесији.

Кададржавабудепочеладапродајесредствасадеви
зног рачуна – на коме се налази милијарда еура арапског
зајма–радиподмиривањабуџетскихкорисникапопустиће
притисакнакурс.Главниразлогзаслабљењединарајестето
штобанкеповлачесредства,односнотоштојевраћањекре
дитавећенегоштојеприливновихкредита.

СрбијатребадазакључиаранжмансаМеђународним
монетарнимфондом,какобимогладапреговарасакредито
римаоодлагањувраћањаприспелихзајмова.Другимречима,
узпомоћММФмораобисесакредиторимапостићидоговор
орепрограмирањуодноснорефинансирањудугаСрбије.То
јеједининачиндадржаваизбегневеоманепријатнепосле
дицедужничкекризе.Али,пре закључивањааранжманиз
предострожностисаММФмораоједасенаправиребаланс
буџета за 2014. годину. Он је направљен са великим зака
шњењемтекуоктобрупоменутегодине.Ребалансомбуџета
јетребалозапочетиконсолидацијујавнепотрошњекакоби
сестворилиусловиприхватљивизаММФ,штоукључујене
самосмањењебуџетскогдефицитавећираднареформама.
Стогајеодважностидоговорсаовомфинансијскоминсти
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туцијом, јербионапратилареализацијуекономскихифи
скалнихмераВладеСрбије,испровођењепрограмреформи,
безчегаСрбијинемогудасеставенарасполагањеновчана
средства,којанеморајудасеповлаче.Садругестране,тоби
биосигналинвеститоримадајеовајпросторподконтролом
Међународногмонетарногфонда.

10.Закључак

Мерештедњенисудобре.Одњихбисетребалооду
стати. Смањењепензијаиплатаимаћенегативниефекатна
буџет,поштоћедоћидосмањењапрометаимањенаплате
порезанадодатувредност.Другемере јепотребноприме
њивати,анепринуднупрерасподелудохотка.Неопходноје
одмахкренути сареформом јавнихпредузећа, завршетком
процеса реструктурирања предузећа, смањењем субвенци
јаидругихматеријалнихтрошкова.Субвенцијеидржавне
гаранцијесујаковелике.Уколикосеоненесмање,аплате
ипензијесесмање,износочекиванихуштедаћесебрзопо
трошити, па ћемерештедњебити узалудне.ВладаСрбије
требанадругимстранамадаправиуштеде,аненапензијама
иплатама.

Једанодпредлогауекономијијестемултипликаториз
балансираногбуџета,гдеистовременоповећањепорезаипо
трошњеподстичепривреднираст.Акојефокусирањепореза
набогатима,афокусирањепотрошњенасиромашнима,мул
типликаторможедабуденарочитовисок.

Србијитребаиндустријскаполитика,којабијојпомо
глауразвоју.Погрешнеполитикекаквесусеводилеуземљи
довелесудонезапосленостиинедостаткараста.Централној
банцијеусредиштуинфлација.Нијесеизбегаодефицити
дуг.Круцијалнипроблемјенедостатакпотражње.

МерештедњесунаправилепроблемиуЕвропи.Неко
ликојеслучајевамалихземаљаукојимасеуспеопокренути
извоз.Алитосумалеземљеукојимасутрговинскипартне
рибрзорасли.Европајевеликаекономија,асветскаеконо
мијанијеудобромстању.ЕкономијаСрбијенијеудобром
стању.Пасепостављапитање какоћеСрбијаизвозитии
где?Акољудимападајуприходи,апалисуим,какосеможе
очекиватидаћеоникуповати?Људикојисеизгладњујуони
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нетрошетоликоколикосеочекује.Мерамаштедњеставља
сенакоцкубудућностСрбијенадавнодискредитованојте
орији.Сапогрешнимекономскиммерама,земључекадуго
раздобљестагнације.

Проблемјеполитика,анеекономија,односнодоноше
њеполитичкиходлукакојеондаутичунаекономске.Овдесе
радиодруштвенојодговорности.

Угодинамакоједолазетекћесевидетиколикајештета
направљенаекономскимпропадањемземље.Мождајесада
последњитренутакдасенаправискоксалитицеуамбис.Та
дабиседодирнулодно,идошаобикрајпропадању.Након
тогаСрбијабисеекономскиидруштвеноморалаподизатиса
днаиконачнокренутиједномузлазномпутањом.

Литература

EC–TheEuropeanCommission, SerbiaProgressReport2014 
EuropeanCommission,October8,2014.ec.europa.eu/.../pdf/
key.../20140108serbiaprogressreport_en.pdf,2014

EBRD–TheEuropeanBankforReconstructionandDevelopment,
(2014), Regionalni ekonomski izgledi, EBRD: Rast BDPa u
2014.godini1,3odsto, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/
Ekonomija/1500530/EBRD%3A+Rast+BDPa +u+2014.+godi
ni+1,3+odsto.html

GrkSnežana,SvetiSrbija–ekonomskaidruštvenagibanja,Mo
nografijaradova,SvetiSrbija–dimenzijerazvojaiintegracija,
urednikSnežanaGrk,Institutdruštvenihnauka,BeogradiČi
gojaštampa,Beograd,str.1137,2013.

ГркСнежана,Курскаомеханизамуфункцијиекономскепо
литике Србије,Српска политичка мисао, Serbian political
thought,бр.3/2010,год.XVIIвол.29,Институтзаполитичке
студије,Београд,стр.195214,2010.

ГркСнежана,Разгибавањеекономскесвести,Српскаполитич
камисао,Serbianpoliticalthought,Број2/2014,год.21,вол44,
стр.157177,2014.

ГркСнежана,Србијауклопциекономскекатастрофе,Нацио
налниинтерес,NationalInterest, Journalfornationalandstate
issues,број3/2013,годинаX,вол.18,Институтзаполитичке
студије,Београд,стр.936,2013.

Грк Снежана, Реформа пензионог система у Србији – у сен
ципривреднограстаинеповољнедемографскеструктуре,
Српскаполитичкамисао,Serbianpoliticalthought,бр.1/2011,



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 173-200

197

год.XVIIIвол.31,Институтзаполитичкестудије,Београд,
стр.163186,2011.

IMF andWorld Bank, Summit IMF andWorld BankOctober 9,
2014,Washington,D.C.www.imf.org/external/am/2014/

IMFandWorldBank,AnnualMeetingsoftheInternationalMone
taryFundandtheWorldBankGropuWashington,D.C.October
1012,2014https://www.imf.org/external/am/2014/index.htm

IMF–InternationalMonetaryFund,GlobalGrowthDisappoints,
WorldEconomicOutlook,October7,2014,Washington,D.C.
www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/new100714a.htm

IMF – InternationalMonetary Fund,  World Economic Outlook,
Republic of Serbia and the IMF Updated:October 11, 2014.
http://www.imf.org/external/country/srb/

IMF–InternationalMonetaryFund,Globaleconomy,WorldEco
nomic Outlook (WEO),  October 7, 2014, Washington, D.C.    
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/

IMF – International Monetary Fund, World Economic Outlo
ok,Washington, 8 April 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2014/01/pdf/text.pdf

IMF –  InternationalMonetary Fund, Global Financial Stability
Report (GFSR), 8 April 2014. www.imf.org/external/pubs/ft/
gfsr/2014/01/index.thm

IMF–InternationalMonetaryFund,  WorldEconomicOutlookDa
tabase,April 2014.www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/
weodata/index.aspx

IMFandWorldBank,Englishversion:StatementbyGlobalUnions
tothe2014SpringMeetingsoftheIMFandWorldBank,Was
hington, 1113 April 2014. www.ituccsi.org/statementbyglo
balunionstothe14555

IMFandWorldBank,SpringMeetings–TheInternationalMone
taryFundandWorldBankGroup,SpringMeetings:Washing
ton,D.C.April1113,2014.www.imf.org/external/spring/2014/

JosephE.Stiglitz,Globalizationand ItsDiscontents,October13,
2014,W.W.Norton&Company,NewYork,2014.

Министарство финансија Републике Србије, (2014), Билтен
јавнихфинансијазамесецавгуст2014,број120,август2014.
године.www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10797

НароднабанкаСрбије, www.nbs.rs/internet/latinica/index.html,
2014.

ProjectSyndicate,www.projectsyndicate.org,2014.
Републичкизаводзастатистику,http://webrzs.stat.gov.rs/WebSi

te/Public/PageView.aspx?pKey=2,2014.



СнежанаГрк РЕЦЕСИЈА,ДЕФЛАЦИЈА...

198

WorldBank, Explore theWorldBankAnnual Report 2013,Was
hington,D.C.www.worldbank.org/annualreport/2013

WorldBank,WorldBankPublications:WorldDevelopmentIndica
tors2014May9,2014.https://publications.worldbank.org/index.
php?main_page...2014.

WorldBank,GlobalEconomicProspectsWorldBankwww.wor
ldbank.org/en/publication/globaleconomicprospects,2014.

WorldBank,GlobalMonitoringReport2014/2015EndingPoverty
andSharinProsperityPublished:October2014,http://elibrary.
worldbank.org/dio/pdf/10.1596/9781464803369ch2

WorldBank,UnemploymentinEuropeandCentralAsia(ECA),No
vember 7, 2013. www.worldbank.org/…/grawingwithjobsin
europeandcentralasia,2013.

WEFWorldEconomicForum,GlobalRisks2014Report,Reports
–OutlookontheGlobalAgenda–Europewww.weforum.org/
reports,2014.

WEF WorldEconomicForum, (2013),TheGlobalCompetitive
nessReport20132014,3Sep2013,reports.weforum.org/theglo
balcompetitivenessreport20132014/

SnezanaGrk

RECESSION,DEFLATIONANDTHEFORCED
REDISTRIBUTIONOFINCOME

Resume

Serbianeedsalongtermdevelopmentstrategyandaclear
visionforgettingoutofthecrisis.Resortingtosavingsmeasures
asawayoutofeconomicproblemsisaseriousmistake.Nowhere
intheworldhavesavingsmeasuresresultedinthedecreaseofthe
publicdebtandbudgetdeficit.

Serbiaisinrecession,industrialproductionisonthedecli
ne,thereareindicationsthatagriculturalproductionwillshrink
aswell.Theexportandimporthavedecreased,andthepresence
ofdeflationisacharacteristicofrecession.TheSerbianGovern
mentmeasuresrelatedtosalaryandpensioncutsdonotrepre
sentameansofstructuraladjustment,butaforcedredistribution
ofincomefromthecitizenstothestate.
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The SerbianGovernment needs to clearly define the pri
marygoaloftheeconomicpolicy.Withthedropinemployment,
thereisnoconceivablerateofsalaryandpensioncutsthatcan
securesustainablepublicfinances.Therefore,theprimarygoalof
theeconomicpolicy,inthepresentcircumstancesinSerbia,must
beanincreaseofemploymentwithsuchmeasuresoffiscalconso
lidationthatarenotincollisionwithemploymentencouragement.

Savingsmeasuresarenotgood.They shouldbeabando
ned.Pensionandsalarycutswillhaveanegativeimpactonthe
budget,leadingtoadeclineintradeandalowervaluedadded
tax(VAT)collection.Alternativemeasuresare tobe implemen
ted,notaforcedredistributionofincome.Itisessentialtocom
mencerightaway thepubliccompaniesreform, thecompletion
ofthecorporaterestructuringprocess,areductioninsubsidies
andothermaterialcosts.Subsidiesandgovernmentguarantees
areextremelyhigh.Unlesstheyarereduced,andacutinsalaries
andpensionsisimplemented,theamountofexpectedsavingswill
soonbespent,sosavingsmeasureswillbeinvain.TheGovern
mentofSerbiashouldmakesavingsinotherareas,notinthefield
ofsalariesandpensions.

Oneofthesuggestionsofferedineconomicsisthebalan
cedbudget multiplier, where a simultaneous increase in taxes
andspendingencourageseconomicgrowth.Ifthefocusoftaxing
isontherich,andthefocusofspendingonthepoor,thenthemul
tipliercanbeparticularlyhigh.

Serbianeedsan industrial policyaiding its development.
Wrongpoliciespursuedinthecountryhaveledtounemployment
andlackofgrowth.TheCentralbankhasinflationasitsfocus.
Deficitanddebthavenotbeenavoided.Thecrucialproblemisa
lackofdemand.

SavingsmeasureshavecausedaprobleminEuropeaswell.
Therehavebeenseveralcasesofsmallcountrieswhereexports
have been successfully initiated. But those are small countries
wheretradepartnershavegrownrapidly.Europeisabigeco
nomy,andtheworldeconomyisnotinagoodshape.TheSerbian
economyisnotinagoodshape.Sothequestionsis–howwill
Serbiaexportandwhere?Ifpeople’sincomesaredropping,and
theyhaveindeeddropped,howisittobeexpectedthattheywill
makepurchases?Peoplewhoarestarvingdonotspendasmuch
asisexpected.Byimplementingsavingsmeasures,thefutureof
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Serbiaisputatarisk,allbasedonatheory,supersededalong
timeago.Withwrongeconomicmeasures,thecountryisfacinga
longperiodofstagnation.

Itisnottheeconomythatistheproblem;politics,i.e.ma
kingpoliticaldecisionsthatinfluenceeconomicones,isthereal
problem.Thisisacaseofsocialresponsibility.

Intheyearstocome,itisyettobeseenhowmuchdama
gehasbeenmadebytheeconomicdeteriorationofthecountry.
Maybenowisthelastchancetomakeajumpfromtheledgeinto
theabyss.Thebottomwouldbetouchedthenandanendwould
cometothedeterioration.AfterthatSerbiawouldhavetoliftup
fromthebottombotheconomicallyandsociallyandfinallytake
anupwardpathway.
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