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*  Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропа-економскеанализеипрог-
нозе, еви ден ци о ни број 149038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 

СнежанаГрк*
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈАУЗОНИ
РЕЦЕСИОНОГСУМРАКА

Резиме
Нај ве ћи про бле ми са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва је су не е фи-

ка сна др жав на би ро кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра ели те и ви сок ни-
во ко руп ци је. Укуп на еко ном ска си ту а ци ја у Ср би ји је те шка због 
крх ких ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва. По себ но за-
бри ња ва из у зет но ни зак ни во ин ве сти ци ја, рас ту ћи спољ но тр го-
вин ски де фи цит, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, не мо гућ ност ра ста 
из во за и сер ви си ра ње ду га. Ако не бу де за до во ља ва ју ћег при ли ва 
аку му ла ци је из ино стран ства на сту пи ће кри за у сер ви си ра њу ду га 
ко ја ће се ре флек то ва ти на при вред ну кри зу. До во ђе ње зе мље на 
иви цу еко ном ског кра ха – због ма кро е ко ном ске не ста бил но сти ко-
ја би се ре флек то ва ла на при вред ну кри зу са ре це си јом и ко ја би се 
ве о ма бр зо про ши ри ла и на фи нан сиј ску не ста бил ност – не оста-
вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за за де ло ва ње срп ској вла сти. 
Не из ве сно је ка ква ће би ти суд би на ове зе мље ка да ви ше ни шта не 
бу де има ло у њој да се про да. Је ди ни из лаз су но ви кре дит ни аран-
жма ни са ме ђу на род ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, а по себ но 
са ММФ. 
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Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, ко руп ци ја, кре ди ти, сер ви си ра ње ду га, 
по ли тич ка кул ту ра ели те.

Има се ути сак да је још увек гро љу ди у Ср би ји “опи јен“ и не 
ви ди ку да иде Ср би ја. Или су мо жда за ве де ни илу зи јом о ула ску у 
Европ ску уни ју ка ко обе ћа ва ју “екс перт ске ели те”, па иш че ку ју ћи 
“упло вља ва ње” у ту за јед ни цу не ви де ствар ност. А ствар ност је 
до ста су ро ва, па илу зи ја мо же да бу де ја ко опа сна, по го то во ка да 
је нај те жи др жав ни и  дру штве ни про блем – еко ном ска по ли ти ка. 

Но во на ста ла гло бал на еко ном ска и фи нан сиј ска кри за до при-
не ће да ду би на кри зе у Ср би ји по при ми ра зор не ди мен зи је. Сто га 
се тре ба под хит но “отре зни ти” и ви де ти да ће мо дел до са да шње 
еко ном ске по ли ти ке и вал на до ла зе ће фи нан сиј ске кри зе ра зо ри ти 
еко ном ско тки во зе мље и оста ви ти иза се бе ду го трај не по сле ди це. 
На кон то га ће пут до Европ ске уни је би ти још те жи. Осим усло-
ва ко је Евро па по ста вља би ће још ви ше на го ми ла них уну тра шњих 
про бле ма, ко ји не ће  мо ћи бр зо и ла ко да се пре ва зи ђу. 

РЕАЛНОСТСРПСКЕЕКОНОМИЈЕ

Укуп на еко ном ска си ту а ци ја ја ко је те шка због ни ске про из-
вод ње, крх ких ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва, ду го-
ва др жав них фир ми, за ста ре ле ин фра струк ту ре, ве ли ке не за по сле-
но сти. Љу ди у Ср би ји још увек не жи ве у ста бил ном окру же њу, 
по што мно го шта у ње му не функ ци о ни ше (суд ство, не до гра ђе но 
за ко но дав ство, ад ми ни стра тив не пре пре ке, не си гур ност, ко руп ци-
ја, кри ми нал, би ро кра ти ја…). Из ра же ни су кон флик ти ин те ре са, 
јер се не по шту ју за ко ни о њи хо вом спре ча ва њу. Пра во су ђе је у 
Ср би ји под ути ца јем из вр шне вла сти. Ве ли ки је от пор на при ме ну 
За ко на о јав ним на бав ка ма. Раз лог за ова кав от пор на ла зи се у чи-
ње ни ци да су мно ги гра ди ли ка ри је ре на по сло ви ма из те обла сти 
без ика кве кон тро ле. Нај ве ћи про блем је што не по сто ји истин ска 
во ља за при ме ну тог за ко на, а за  то је нај ви ше од го вор на власт у 
зе мљи.

У на ред ном раз до бљу ће би ти ве о ма те шко одр жа ва ти ма-
кро е ко ном ску ста бил ност због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та. 
Већ на по чет ку 2009. го ди не би ло је при лич но про бле ма у одр жа-
ва њу ма кро е ко ном ске рав но те же. Раз лог је што је то ком 2008. го-
ди не по че ла да “пре су шу је” ино стра на фи нан сиј ска по др шка, при-
ва ти за ци ја се од ви ја ла на ве о ма про бле ма ти чан на чин, па је она чак 
и за у ста вље на, по ли тич ке пар ти је су во ди ле еко ном ску по ли ти ку, 
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па су оче ки ва ња ко ја је да ва ла вла да Ср би је по ста ла из не ве ре на. 
Ге не рал но по сма тра ју ћи, све то је ути ца ло да при вред на кре та ња у 
Ср би ји бу ду за бри ња ва ју ће ло ша. 

Ре ал ност у Ср би ји је сле де ћа: пад ин ду стриј ске про из вод ње, 
рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, 
енорм на не за по сле ност и си ро ма штво. 

При вре да Ср би је је пред ко лап сом. Срп ска пред у зе ћа су у 
до ста те шкој си ту а ци ји. Ве ли ки број њих ду го ви на про сто гу ше. 
Сре ди ном мар та 2009. го ди не пред у зе ћа су ду го ва ла 2,4 ми ли јар де 
еура1). А про блем се и да ље укруп ња ва. Ево за што. Да би за др-
жа ле или про ши ри ле про из вод њу, до ма ће фир ме су при ну ђе не да 
узи ма ју не по вољ не бан кар ске кре ди те са ка мат ним сто па ма ко је 
се на ме сеч ном ни воу ве ли ке, што знат но по ве ћа ва це ну њи хо ве 
ро бе. До ма ћи про из во ђа чи, ра ди не по сто ја ња од го ва ра ју ћих ме ра 
за шти те и до та ци ја, на тр жи шту гу бе “це нов ну утак ми цу” са уво-
зном ро бом, чи ји про из во ђа чи у сво јим зе мља ма има ју суб вен ци је. 

Не ли квид ност срп ских фир ми је по при ми ла алар мант не раз-
ме ре и пре ти да пот пу но бло ки ра фи нан сиј ске то ко ве у при вре ди. 
Ра ди пер ма нент ног не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва ко ји тра је 
по след ње две го ди не, а на ро чи то је то из ра же но од 2008. го ди не, 
и ра ди про ду жет ка ро ко ва пла ћа ња (у про се ку ви ше од че ти ри ме-
се ца) сва ко че твр то пред у зе ће у Ср би ји у ја ну а ру 2009. го ди не је 
има ло про бле ме са не ли квид но шћу. Но, број не ли квид них пред у-
зе ћа се дра ма тич но по ве ћа ва. По што пред у зе ћа не ма ју но вац на ра-
чу ни ма2) због за сто ја на пла те она књи же огром не гу бит ке и ни су у 
мо гућ но сти да ис пла ћу ју за ра де укљу чу ју ћи и ви со ке сто пе по ре за 
и до при но са као и оста ле да жби не сво јим за по сле ним рад ни ци ма. 
Ре зул тат та квог ста ња је сте от пу шта ње рад ни ка. Тек ће у вре ме ну 
ко је до ла зи срп ска при вре да осе ти ти су но врат, уз но ва ве ли ка от-
пу шта ња рад ни ка, а све под пла штом свет ске еко ном ске кри зе. 

Ср би ја је већ кра јем 2008. го ди не ушла у ре це си ју. Кри за ко-
ја је за хва ти ла ре ал ни сек тор још мно го ра ни је са да се то ком 2009. 
го ди не пре но си и на бан кар ски сек тор, ко ји ве о ма су здр жа но одо-
бра ва кре ди те.

С кри зом ре ал ног сек то ра, из воз па да, а не за по сле ност убр-
за но ра сте. По чет ком 2009. го ди не из ра же ни су де пре си ја циј ски 
при ти сци, јер је по ве ћа на по тра жња за де ви за ма, због по ве ћа них 
от пла та спољ ног ду га, огром ног де фи ци та спољ не тр го ви не и 
1) Из вор: Бор ба, 17. март 2009. го ди не, стр. 1.

2) Ра чу ни 59.216 срп ских фир ми на дан 13. март 2009. го ди не би ли су бло ки ра ни ра ди ду га 
до ма ћим пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма за 220 ми ли јар ди ди на ра.
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плат ног би лан са. Ра ди то га цен трал на бан ка по ве ћа ва мо не тар не 
ре стрик ци је.

Де ви зне ре зер ве зе мље су то ком 2009. го ди не по че ле да се 
то пе. Ја ко је опа сно ка да за ду жи ва ње др жа ве код цен трал не бан ке 
пре ма ши пет од сто (пет од сто је стан дард у зе мља ма Европ ске уни-
је). Ка да до то га до ђе то зна чи те жњу да се део де ви зних ре зер ви 
утро ши на раз не бу џет ске по тре бе, па и за са ни ра ње со ци јал них 
тен зи ја у про па лим ги ган ти ма ко ји, због оду го вла че ња с до но ше-
њем за ко на о сте ча ју, по ста ју све ве ћи про блем у Ср би ји.

Чи ње ни ца је да Евро па не ће ре ша ва ти на го ми ла не про бле ме 
у Ср би ји. Тим пре што је и са ма у про бле ми ма због гло бал не фи-
нан сиј ске кри зе, а и да ни је те кри зе она се не би ба ви ла уну тра-
шњим про бле ми ма у Ср би ји.

Сце на рио раз во ја свет ске фи нан сиј ске кри зе је до ста сло-
жен. Дра сти чан пад це на наф те и пре са хле ин ве сти ци је са мо су 
не ки од чи ни ла ца ко ји су уз ши ре де ло ва ње гло бал не еко ном ске 
кри зе, ве ли ки број зе ма ља до ве ли на нај ни жи ни во од кре дит ног 
кра ха с кра ја два де се тих го ди на.  Уоп ште но го во ре ћи про из-
вод ња3) је у ко лап су ши ром све та. Европ ска ко ми си ја4) је прог но зи-
ра ла при вре ди ЕУ пад од 1,8 од сто у 2009. го ди ни, а у еуро зо ни за 
1,9 од сто.

Исто та ко, страх од гу бит ка по сла у ве зи је са стра хом од 
гла ди, бе де, си ро ма штва. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 
пред ви ђа да ће до кра ја 2009. го ди не у све ту без по сла оста ти 51 
ми ли он љу ди, као по сле ди ца успо ра ва ња при вред ног ра ста ко ји је 
пре ра стао у гло бал ну кри зу на тр жи шту ра да.

Ср би ја ни је из у зе так од оста лих зе ма ља у ре ги о ну и све ту 
уоп ште. Срп ска при вре да је већ у до ста те шкој си ту а ци ји, па ће је 
кри за ду бо ко по го ди ти.

ЕФЕКТИЕКОНОМСКЕПОЛИТИКЕ

У Ср би ји је у раз до бљу од 2000-те го ди не до да нас сто па ра-
ста из но си ла 5,1 од сто. Раст бру то до ма ћег про из во да (GDP) за сни-
3) Ин ду стриј ска про из вод ња у Аме ри ци је у ја ну а ру 2009. го ди не опа ла за 3,6 од сто, а у 

Ве ли кој Бри та ни ји за 4,4 од сто, а то је јед на ко го ди шњем па ду од 13,8 од сто од но сно 
16,4 од сто. У Не мач кој је ин ду стриј ска про из вод ња у че твр том квар та лу 2008. го ди не 
па ла за 6,8 од сто, на Тај ва ну 21,7 од сто, у Ја па ну за 12 од сто, па бру то дру штве ни про-
из вод ових зе ма ља опа да знат но бр же не го што је то би ло по чет ком де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. (Из вор: www.al ham bra in vest ments.com)

4)  ЕК је да ла прог но зу 19.01.2009. го ди не.
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вао се на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих про из во да, ту ђег нов ца, 
на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла сти тих но вих и до дат них 
вред но сти. Са да ка да је до шло до ре це си је у Евро пи и све ту, ра-
зу мљи во је да раст GDP-а за сно ван на по тро шњи ту ђе хра не, тех-
ни ке, нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по твр ди ло да је 
сва ки раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној 
мо ћи вр ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. 
Нај бо љи при мер за ову тврд њу је упра во Ма ђар ска, Ислан да, Ир-
ска, Ру му ни ја, Бу гар ска и Ср би ја.

Због по гре шне еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди у Ср би ји 
да нас има мо ло ше ма кро е ко ном ске по ка за те ље5) - пад при вред не 
ак тив но сти, пад GDP-а, пад тр го ви не на ма ло, ра сту ћу ин фла ци-
ју6), ра пид но сла бље ње на ци о нал не ва лу те и све ве чи број не за по-
сле них7). 

Ге не рал но по сма тра ју ћи ин ду стриј ска про из вод ња је скло на 
ги ба њи ма, али ова кво сма ње ње  ни је ви ђе но од нафт не кри зе се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Пад про из вод ње бе ле жи се ши-
ром све та8). Тај пад је да ле ко ве ћи у зе мља ма  чи ја про из вод ња 
ди рект но за ви си од из во за.

Ин ду стриј ска про из вод ња9) у Ср би ји се сма њу је по ве о ма ви-
со кој сто пи од 20 од сто на го ди шњем ни воу. Тр го ви на се сма њу-
је по сто пи од чак 40 од сто у не ким зе мља ма и у слу ча ју ка да су 
у пи та њу не ки про из во ди. Срп ска при вре да је у за бри ња ва ју ћим 
те шко ћа ма. Из воз је је два не што ве ћи од 20 од сто бру то до ма ћег 
5) Сасвим је сигурно да ће подаци о садашњем стању макроекономских показатеља, када 

их будемо имали, указивати на додатно погоршање у односу на оне с краја прошле 
године и првог квартала 2009. године.

6) У Србији је у фебруару 2009. године инфлација износила 2,3 одсто, а годишња стопа 
инфлације достигла је 10,7 процената. (Извор: Републички завод за статистику, доступно 
27.02.2009. године).

7) У Србији је у јануару 2009. године било незапослено 736.816 људи. (Извор:Национална 
служба за запошљавање, доступно 27.02.2009. године).

8) Индустријска производња у Америци је у јануару 2009. године опала за 3,6 одсто, а у 
Великој Британији за 4,4 одсто, што је једнако годишњем паду од 13,8 одсто односно 
16,4 одсто. У Немачкој  је индустријска производња у четвртом кварталу 2008. године 
пала за 6,8 одсто, на Тајвану 21,7 одсто, у Јапану за 12 одсто, па код ових земаља бруто 
друштвени производ опада и брже него што је то бележено почетком деведесетих 
година прошлог века. (Извор:www.stat.si,  доступно 27. 02. 2009. године,  www.alham-
brainvestments.com, доступно 27. 02. 2009. године).

9) Индустријска производња у децембру 2008. године у односу на исти месец 2007. године 
пала је у Србији  за 8,9 одсто. (Извор: Републички завод за статистику, 27.02.2009. 
године).

 Индустријска производња има пад  још од октобра 2008. године. У јануару 2009. године 
она је забележила пад од чак 17 одсто у односу на исти месец претходне године. 
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про из во да. Ово је по сле ди ца по ли ти ке кур са и не до след не ли бе ра-
ли за ци је. 

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

Ка да курс ди на ра бла го па да10) та да це не свих уво зних про из-
во да, али и до ма ћих у ко је се угра ђу ју ком по нен те из уво за, осет но 
по ра сту. По ред то га, са па дом кур са ди на ра др жа ва мо ра из дво ји ти 
до дат на сред ства за от пла ту глав ни це спољ њег ду га.

Ако до ђе до зна чај ни јег па да  вред но сти ди на ра не га тив ни 
ефек ти по еко ном ско ста ње у зе мљи би ли би још на гла ше ни ји. На-
и ме, про сеч на пла та рад ни ка би се на го ди шњем ни воу још ви ше 
сни зи ла, а и про сеч на пен зи ја би би ла ма ња. Осим то га, сви они 
ко ји от пла ћу ју кре ди те мо ра ли би от пла ти ти ви ше стру ко ве ћу ра ту 
не го да нас, а от пла та глав ни це др жав ног ду га би по ра сла.

 Курс ди на ра ће 2009. го ди не би ти су о чен са ве ли ким иза зо-
ви ма. Ра ди то га што ста би лан курс пре ма еуру пр вен стве но за ви си 
од кон ти ну и ра ног при ли ва де ви за из ино стран ства – а ње га ће би ти 
да ле ко ма ње не го што је то би ло у про те клим го ди на ма.

Зна ча јан фак тор  ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма ће ва лу-
те то ком 2008. го ди не, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни те го ди не, би ло 
је сна жно за ду жи ва ње кор по ра тив ног сек то ра у ино стран ству. То је 
по ве ћа ло по ну ду де ви за на срп ском тр жи шту. Али, 2009. го ди не и 
на ред них го ди на на зна чај но за ду жи ва ње у ино стран ству се ви ше 
не мо же ра чу на ти. Ве ћи на ино стра них оба ве за ко је до спе ва ју мо-
ра ће да се ре фи нан си ра ју на до ма ћем тр жи шту, а то ће по ве ћа ти 
по тра жњу за стра ним ва лу та ма.

Цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза зо ви ма. Ти иза-
зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе ди ти до вољ ну 
ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди ти ра ти пред у зе ћа и др-
жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње ко ли чи не ди на ра на тр жи-
шту ру ши курс ди на ра, док по вла че ње ди на ра с тр жи шта, бра ни 
курс али сма њу је ли квид ност. Сма ње ну ли квид ност и не до ста так 
ка пи та ла на тр жи шту бан ке углав ном ком пен зи ра ју по ве ћа њем ка-
мат них сто па.
10) Од почетка године динар је ослабио 5,7 одсто према еуру и за 15,2 одсто према долару. 

Јануарска депресијација динара износила је 6,2 одсто. (Извор: НБС, 20. фебруар 2009. 
године.)
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Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но сти.  
Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по ли ти ком очу-
ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да опре де ли ти за ту 
ал тер на ти ву, јер је већ за тра жи ла по моћ од ММФ-а. (О ово ме ви ше 
у тек сту ко ји сле ди). Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да 
ће то иза зва ти још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро та 
пред у зе ћа, а са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Другамогућност 
је да се из вр ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју пао би жи вот ни 
стан дард ста нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те кре ди та, али би до бар 
део рад них ме ста био са чу ван. 

На рав но, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет по-
став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна чај но 
сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на ма кро е ко-
ном ске по ли ти ке.

У по след њем квар та лу 2008. го ди не до шло је до сма ње ња 
кре ди ти ра ња при вре де, док је знат но по ра сло кре ди ти ра ње др жа-
ве, а то зна чи по ве ћа ну тра жњу др жа ве за при ват ним сред стви ма. 
Ср би ја је да нас су о че на са озбиљ ним про бле мом јер др жа ва тро ши 
огром ну ко ли чи ну до спе лог ка пи та ла на тр жи шту за за до во ља ва-
ње сво јих по тре ба. Ра ди то га је ма ло нов ца до ступ но при вре ди.  
Исто вре ме но при ват ни ин ве сти то ри, а на ро чи то они из ино стран-
ства,  су  по ста ли ве о ма оба зри ви због ви со ког сте пе на ри зич них 
ула га ња. Ср би ја има нај ло ши ји кре дит ни реј тинг у од но су на зе-
мље у ре ги о ну.

Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе-
ма ља “Фич реј тингс” ре ви ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну 
и уме сто као ста бил не опи са ла их је као не га тив не11). Аген ци ја са 
се ди штем у Лон до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, ни жу ка те го ри ју, 
пре све га због ви со ког те ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по-
тре бе за спољ ним фи нан си ра њем ка ко би мо гли да се от пла ћу ју 
ве ли ки при ват ни ду го ви.

Та ко ђе и ме ђу на род на Аген ци ја “Stan da ra end Po or’s”, свр-
ста ла је Ср би ју (са оце ном ББ-) у ка те го ри ју са нај го рим кре-
дит ним реј тин гом у ре ги о ну. На и ме, оце на12) ББ- је нај ло ши-
ја на ли сти кре дит ног реј тин га (ви де ти Табелу 1. и Табелу 2).
 

11) Извор: Bi-Bi-Si.

12) Ранг ААА означава највећи кредитни рејтинг, бок ББ, ББ+ и ББ- означавају ранг испод 
пожељне границе инвестирања, али дужник у принципу може да испуњава своје 
обавезе.
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Табела1.Кредитнирејтинг

Земља Оцена Очекивања
Ср би ја ББ- Не га тив но
Бу гар ска БББ Не га тив но
Хр ват ска БББ Не га тив но
Ма ђар ска БББ Не га тив но
Ма ке до ни ја ББ+ Не га тив но
Ру му ни ја ББ+ Не га тив но
Сло ве ни ја АА Ста бил но

Извор:Standard&Poor’s, CreditRatings, 31.12.2008.године
Ка рак те ри стич но је за па зи ти да су од кра ја де цем бра 2008. 

го ди не до кра ја фе бру а ра 2009. го ди не Бу гар ска и Ма ђар ска по-
пра ви ле свој кре дит ни реј тинг, од но сно из зо не не га тив них оче-
ки ва ња пре ме сти ле су се у ста бил но оче ки ва ње, док је Сло ве ни ја 
та ко ђе на пре до ва ла и озна че на је као зе мља са нај ве ћим кре дит ним 
реј тин гом. Ср би ја је и да ље оста ла у зо ни не га тив ног оче ки ва ња 
кре дит ног реј тин га, као нај ло ши ја од свих зе ма ља у цен трал ној и 
ис точ ној Евро пи. 
Табела2.КредитнирејтингземаљацентралнеиисточнеЕвропе

Земља Оцена
Бу гар ска А
Че шка АА
Ма ђар ска А
Пољ ска А+
Ру му ни ја БББ+
Ру си ја БББ
Ср би ја ББ-
Сло вач ка ААА
Сло ве ни ја ААА
Из вор: Standard&Poor’s,CreditRatings, February 2009.

Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но 
ин ве сти ра ти, њој би са мо спо ра зум са ММФ-ом по мо гао да по ша-
ље сиг нал све ту да је зе мља под кон тро лом Фон да, што би јој би ла 
до не кле га ран ци ја да мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди-
то ра, раз у ме се уз ве ли ке те шко ће. С дру ге стра не, раз ви је не зе мље 
ко је има ју но вац би ће још бо ја жљи ви је пре ма Ср би ји, и због  ре це-
си је не ће би ти спрем не да ула зе у још ве ће ри зи ке ула га ња, јер не 
зна ју шта њих мо же за де си ти у бу дућ но сти.

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

Ако Ср би ја не сма њи по рез на до хо дак и до бит и пред у зет-
ни ци ма не по мог не да по слу ју из вла сти те аку му ла ци је, а не из 
ску пих кре ди та, и ако се на ста ви са ве ли ком јав ном по тро шњом, 
он да ће кри за у ко ју је Ср би ја већ ушла има ти ра зор но деј ство. По-
тро шња се мо ра сма њи ти ра ди то га што би за ду жи ва ње без штед-
ње би ло са мо про лон ги ра ње про бле ма, што не би да ло ре ше ње на 
ду жи рок, већ са мо огром не про бле ме бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ср-
би ју не ће спа си ти крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре, бу ду ћи да су 
то тек “ва тро га сне ме ре” крат ког до ме та ко је не мо гу на до ме сти ти 
не по сто ја ње кон цеп та при вред них и со ци јал них од но са. У ства ри, 
крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре ни су до вољ не за ду би ну срп ског 
ду жни шко-по ве ри лач ког про бле ма из ко га Ср би ја не ће иза ћи ла ко. 
Из ду жнич ког роп ства се из ла зи те шко и ду го, а мо жда и ни ка да. 
Са да шње екс перт ске ели те ове зе мље не схва та ју ду би ну про бле-
ма.

ГУБИТАКЕКОНОМСКЕНЕЗАВИСНОСТИ
ИПОЛИТИЧКОГСУВЕРЕНИТЕТА

Мно ги “при ви ле го ва ни моћ ни ци” су се у про шлом ре жи му 
обо га ти ли и, ка да је све про па ло, бр зо су се до дво ри ли но вој вла-
сти. Мно ги су се обо га ти ли и у ово ме ре жи му. Ни је те шко на слу-
ти ти  ко ме ће се при кло ни ли су тра. Опет “но вој” вла сти. При ви ле-
го ва ни оп чи ње ни сво јом мо ћи ми сле да мо гу оп ста ти. Али, из гле да 
да не схва та ју да њи хо ве тре нут не при ви ле ги је и при ку пље ни ка-
пи тал сте чен про бле ма тич ном при ва ти за ци јом, као и ра зним дру-
гим при ви ле го ва ним рад ња ма, мо гу не ста ти у све оп штем про па-
да њу зе мље и гу бит ком ње не еко ном ске мо ћи. Нај бо љи при мер је 
свет ска еко ном ска кри за с кра ја 2008. го ди не ко ја је ис то пи ла ка пи-
тал мно гих нај ве ћих свет ских бо га та ша13).
13) Према овогодишњој листи америчког магазина Форбс, закључно са подацима од 13. 

фебруара 2009. године, 793 особе на свету имају богатство које се изражава најмање 
десетоцифреним бројем, док их је прошле године било 1.125. Њихово укупно богатство 
је мање за две хиљаде милијарди и сада износи 2.400 милијарди долара. Карактеристично 
је да је први пут од 2003. године Форбсова листа супербогаташа скраћена за 335 имена. 
Ово само потврђује да најуспешнији људи на планети не могу да се снађу, боље од оних 
људи који то нису, у овој глобалној економској кризи.
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Раз у ме се да са на ста ја њем гло бал не еко ном ске и фи нан сиј-
ске кри зе не мо гу би ти по ште ђе ни ни при ви ле го ва ни по је дин ци 
у Ср би ји. На ро чи то они по је дин ци ко ји су се бо га ти ли на ра чун 
при ва ти за ци је од но сно “рас про да је” пред у зе ћа у зе мљи. Ме ђу тим, 
да ле ко се жни је по сле ди це по гре шне при ва ти за ци је у Ср би ји је су 
ње ни не га тив ни ефек ти ве за ни за гу би так еко ном ске не за ви сно сти 
и по ли тич ког су ве ре ни те та.

Про блем гу бит ка еко ном ске мо ће зе мље су ге ри ше на да нас 
ја ко ак ту ел но пи та ње: ка да ће се пре ста ти са рас про да јом  стра те-
шки ва жних  пред у зе ћа у Ср би ји?

Вла да Ср би је углав ном про да је пред у зе ћа ко ја већ успе шно 
по слу ју, упр кос чи ње ни ци да се не сме ју про да ва ти стра те шки ва-
жне гра не за др жа ву. Ако се про да ју те гра не, др жа ва ће из гу би ти 
еко ном ску не за ви сност, а са њом и су ве ре ни тет. Ср би ја да нас ни је 
су ве ре на. Зе мља је по ли тич ки су ве ре на оно ли ко ко ли ко је еко ном-
ски не за ви сна од фи нан сиј ских цен та ра мо ћи. Са гу бит ком су ве ре-
ни те та Ср би ја је се бе дис ква ли фи ко ва ла као рав но прав ног парт не-
ра у еко ном ским од лу ка ма. 

Број ни су при ме ри у ко ји ма је ин те рес по је ди на ца из над 
еко ном ског ин те ре са зе мље. До га ђа ња на по ли тич кој сце ни и ве-
о ма че сте афе ре ве за не за ко руп ци ју и кри ми нал ко је во де и до са-
мог вр ха где се до но се ве о ма ва жне од лу ке за Ср би ју, пот ко па ва ју 
по ве ре ње не са мо у еко ном ски си стем, већ и у це ло куп ни си стем 
вла сти. Ти и низ дру гих про бле ма оте жа ва ју по нов ну афир ма ци ју 
тр жи шне еко но ми је у Ср би ји ко ја зах те ва ста вља ње ак цен та на на 
ства ра ње та квих вла снич ких и ин сти ту ци о нал них струк ту ра ко је 
би по кре та ле бан ке и кор по ра ци је на прин ци пи ма еко ном ског ин-
те ре са, а не ин те ре са по је ди на ца.

Имо вин ска пра ва мо ра ју да по чи ва ју на дру штве ним нор ма-
ма, у ко ја спа да ју ра зум на огра ни че ња бе за ко ња (за шти та од пљач-
ка шких ак тив но сти), за шти та од ар би трар них (про из вољ них) ак-

 У магазину Форбс наведено је  да Њујорк сада има највише милијардера, и то 55, док је 
у Москви њихов број пао са 87 на 32 милијардера. Бил Гејтс је поново најбогатији човек 
на свету, са 40 милијарди долара, премда је за годину дана изгубио 18 милијарди долара.

 Удар кризе добро су осетили руски олигарси, чији се број за годину дана више него 
преполовио. Богатство руских олигарха због економске кризе смањило се последњих 
годину дана за 66 одсто. Према оцени руског часописа Финанс, закључно са 31. 
децембром 2008. године, број доларских милијардера пао је са 101 на 49, а један од 
највећих губитника у кризи је Олег Дерипаска, који је прошле  године био на челу листе 
најбогатијих у Русији са  40 милијарди долара, и девети на светској Форбсовој листи, 
а сада се високо котира међу највећим губитницима, јер је акцијски капитал заложио 
за кредите, што је било погрешно јер су “банке дошле по своје”. Крајем 2008. године 
најбогатији Рус је био Михаил Прохоров  који је имао капитал од 14,1 милијарду долара. 
Међутим он је са настанкон финансијске кризе изгубио много свога богатства, па ипак 
је са 9,5 милијарди долара сада најбогатији Рус, јер је продавао имовину у право време.
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тив но сти вла сти ко је оме та ју по слов не ак тив но сти, и пра вед ним 
и пред ви ди вим ме ха ни зми ма за ре ша ва ње спо ро ва. Ипак, све док 
зе мља не ма ја ке ин сти ту ци о нал не спо соб но сти, со фи сти ци ра не 
ре фор ме не ће уро ди ти пло дом. 

Ка да стра ни ка пи тал ула зи у не ку зе мљу обич но он иде у 
две фа зе. У пр вој нај ве ћи део ин ве сти ци ја до ла зи ра ди по кри ва ња 
до ма ћег тр жи шта. Нај ве ро ват ни је да ће у Ср би ји ова фа за тра ја ти 
још ко ју го ди ну. Ти пич ни при ме ри за ову фа зу су ин ве сти ци је Мер-
ка то ра, Ко ре, Ве ро пу ло са. Слич на си ту а ци ја је и код при ва ти за ци је 
-  пр во су про да те це мен та ре. У дру гој фа зи, ко ја са да по ла ко за по-
чи ње, стра не фир ме се ло ци ра ју у Ср би ји да би ис ко ри сти ле ње ну 
ре ла тив но јеф ти ну и ква ли тет ну рад ну сна гу, ге о граф ски по ло жај, 
а до не кле и ра ди ње них при род них ре сур са. 

Но, озбиљ не ри зи ке но си при ва ти за ци ја пред у зе ћа и стра те-
шких ком па ни ја по сце на ри ју вла де Ср би је. Про да ја пред у зе ћа и 
ком па ни ја ко је су од стра те шког зна ча ја за зе мљу до са да је би ла 
упит на због њи хо вих ни ских це на, па се сти че ути сак да не по сто је 
је дин стве ни кри те ри ју ми, јер по ли ти чар мо же ар би трар но од ре ди-
ти куп ца, што отва ра про стор ко руп ци је.

При ва ти за ци ја је од са мог по чет ка би ла не тран спа рент на, 
па вла сни ци сум њи вих ква ли те та су ку по ва ли и ку пу ју пред у зе ћа. 
О не тран спа рент но сти при ва ти за ци је од 2000-те го ди не до да нас 
го во ре мно ги при ме ри (Цр вен ка, Ве те ри нар ски за вод у Бе о гра ду, 
про бле ми са ак ци ја ма Апа тин ске пи ва ре, НИС и др.).

Ше ће ра не су не по врат но из гу бље не. Под се ћа ња ра ди, ку пац 
срп ске ше ће ра не – Цр вен ка – је на ци о нал на грч ка ком па ни ја ко-
ја је сто од сто вла сни штво др жав не Агро-бан ке. По што ни је би ло 
ло гич но да др жав ну имо ви ну Ср би је при ва ти зу је грч ка др жав на 
бан ка, отва ра се но во пи та ње: да ли не ко раз ми шља о то ме ко ов де 
за ра ђу је?    

Исто та ко, уго вор о про да ји Сар ти да био је не по во љан за по-
ве ри о це, и за по сле не у же ле за ри, али и др жа ву. Кон зор ци јум ба-
на ка је за ме рио вла ди Ср би је и сте чај ној упра ви Сар ти да што је 
про да ја же ле за ре уго во ре на са аме рич ким  про из во ђа чем че ли ка 
УС Сти лом у то ку сте чај не про це ду ре без јав ног тен де ра и за све га 
21,3 ми ли о на до ла ра, без оба ве зе пре у зи ма ња ду га кон цер на. Бан-
ка ри, при то ме ни су твр ди ли да је про це ду ра би ла не ле гал на, али 
су ка за ли да ни је ис по што ва но основ но на че ло сте ча ја, а то је да 
се по ве ри о ци на ми ре што је бо ље мо гу ће. По зи ва ју ћи се на  про-
це не ме ђу на род них екс пе ра та из Bank Austria Kreditanštalt мо же се 
за кљу чи ти да је Сар тид вре део не ко ли ко пу та ви ше од це не по ко-
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јој је про дат, а да је бо ља це на мо гла да се по стиг не на тен де ру. 
На жа лост, има још ова квих слу ча је ва “про бле ма тич не” рас про да је 
др жав не имо ви не.

По сле тре ће ве ли ке тен дер ске при ва ти за ци је у Ср би ји, вла-
сник 70 од сто ка пи та ла ком па ни је Бе о пе трол по стао је ру ски нафт-
ни ги гант Лу ко ил. Ова ком па ни ја је за ка пи тал Бе о пе тро ла по ну-
ди ла 117 ми ли о на еура, оба ве зав ши се да ин ве сти ра до дат них 85 
ми ли о на еура, а да за со ци јал ни про грам обез бе ди осам ми ли о на 
еура. Јед на не ја сно ћа око при ва ти за ци је Бе о пе тро ла би ла је не ре-
шен спор са хр ват ском ИНО-м и ње ним по ла га њем пра ва на Бе о-
пе трол. 

Чи ње ни ца је да је тран сфор ма ци ја вла сни штва пред у зе ћа у 
јав ном сек то ру нео п ход на. Али се мо ра по ред об ли ка сво ји не (при-
ват ни и ме шо ви ти) пре ци зно де фи ни са ти уло гу вла сни ка – ње го ва 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти – и ри зи ци ко је ова тран сфор ма ци ја 
вла сни штва са со бом но си.

Ја ко је нео д го вор но ка да пред став ни ци вла де Ср би је не зна ју 
ка ко по слу је не ка ком па ни ја ко ја са да има  но вог вла сни ка, а ко ја је 
од из у зет не ва жно сти за др жа ву. При мер за ову тврд њу је Нафт на 
ин ду стри ја Ср би је (НИС).  Реч је о то ме да су се по ја ви ла два раз-
ли чи та фи нан сиј ска из ве шта ја о по сло ва њу НИС-а у 2008. го ди ни. 
Док но ви ве ћин ски вла сник НИС-а ком па ни ја Га спром њефт твр ди 
да је пре ма за вр шном ра чу ну ком па ни ја у 2008. го ди ни има ла гу-
би так14) од 3,8 ми ли јар ди ди на ра или ско ро 40 ми ли о на еура, до тле 
у Ми ни стар ству фи нан си ја твр де да је пре ула ска Ру са у ком па ни ју 
по сто ја ла до бит од 2,3 ми ли јар де ди на ра.

Раз ли чи ти фи нан сиј ски из ве шта ји ба ца ју сен ку сум ње да се 
у овој ком па ни ји не што ни је ра ди ло ка ко ва ља. Ме ђу тим, раз ли чи-
ти ста во ви пред став ни ка др жа ве и Га спром њефт-а су не до пу сти ви. 
Још је про бле ма тич ни је то што пре ма ку по про дај ном уго во ру Ру си 
мо ра ју да има ју “по зи ти ван глас” др жа ве Ср би је да би се усво јио 
фи нан сиј ски из ве штај. Али је не ја сно од ко га су га и да ли су га 
уоп ште до би ли ка да су пре до чи ли свој фи нан сиј ски из ве штај. Или 
мо жда Га спром њефт на овај на чин из бе га ва да пла ти ди ви ден ду 
др жа ви од 12 ми ли јар ди ди на ра.

С дру ге стра не, због про бле ма у сва ко днев ном по сло ва њу 
на ко је на и ла зе ино стра ни ин ве сти то ри при сут ни на срп ском тр-
жи шту ле жи од го вор због че га за са да мно ге озбиљ не мул ти на ци-

14) То је податак који је, према финансијском извештају Гаспромњефт-а, саопштио Кирило 
Кравченко, нови директор НИС-а. Иначе ова руска компанија обезбеђује реализацију 
испуњавања програма модернизације и реконструкције производног комплекса НИС-а. 
Извор: Борба, 14-15 март 2009. године, и Политика, 18 март 2009. године.
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о нал не ком па ни је још ни су до шле у Ср би ју. У не до стат ку ја сног 
прав но си стем ског окви ра, ин ве сти то ри има ју ри зик од то га да ће 
им др жа ва од но сно вла да ини ци јал но по ну ди ти атрак тив не усло ве 
да би им ка сни је на мет ну ла зах те ве ко ји ко шта ју15).

Др жа ва да би до шла до нов ца спрем на је да при ва ти зу је “Јат 
ер вејз” и да иде на тен дер ску при ва ти за ци ју “Га ле ни ке”. Али, др-
жа ва не сме про да ва ти јав на пред у зе ћа, као на при мер, “Те ле ком 
Ср би је” да би се обез бе ди ли бу џет ски при хо ди, или “ЕПС” ко ји 
мо ра оста ти у др жав ном вла сни штву.

Има и оних пред у зе ћа ко ја због об ли ка имо ви не и спе ци фич-
не де лат но сти, као на при мер во до во ди и то пла не, тре ба ју оста ти у 
по се ду ло кал не са мо у пра ве. 

Вла да Ср би је тре ба да има стра те ги ју о на чи ну при ва ти за-
ци је др жав них пред у зе ћа, ко ја би тре ба ла да пре ђу у по сед но вих 
вла сни ка. Но ви ин ве сти то ри, углав ном стра ни,  ко ји бу ду има ли 
ви ше од по ло ви не ка пи та ла пред у зе ћа мо гу, ко ри сте ћи ин сти ту-
ци о на ли зо ва ни ме ха ни зам гла са ња, ути ца ти на до но ше ње од лу ка 
у скла ду са сво јим ин те ре си ма. А тај про блем не рав но прав но сти 
свих ак ци о на ра по сле ди ца је не раз ви је ног кор по ра тив ног упра-
вља ња у Ср би ји.

Нај бо љи при мер за ово је слу чај Ср би ја га са. Гре шка је на-
пра вље на ка да је срп ска стра на при ли ком пот пи си ва ња ме ђу на род-
ног спо ра зу ма с Ру си јом пот пи са ла ме мо ран дум, ко ји ни је оба ве-
зу ју ћи, а ни је пот пи са ла уго вор, о за вр шет ку град ње “Ба нат ског 
Дво ра”.  Ра ди се о то ме да “Ба нат ски Двор” мо жда не ће би ти ре-
ги о нал но скла ди ште га са, ка ко је то Ср би ја же ле ла и ра чу на ла на 
при лич ну нов ча ну за ра ду. Са да је пи та ње да ли ће има ти би ло ка-
кву за ра ду по што су Ру си ја и Ма ђар ска пот пи са ле до ку мен та о из-
град њи ма ђар ског де ла га со во да Ју жни ток и под зем ног скла ди шта 
га са, чи ји је ка па ци тет до 1,3 ми ли јар де куб них ме та ра.

Ти ме је Ср би ја до ве де на у не за ви дан по ло жај јер се уоп ште 
не зна хо ће ли Ру си ула га ти у про је кат16) за вр шет ка скла ди шта “Ба-

15) Према тврдњама представника државе проблем са НИС-ом је настао због тога што нови 
власник Гаспромњефт није хтео да призна пребијање дугова између државе, НИС-а и 
три јавна предузећа (Јат ервејза, Путева Србије и Србијагаса) за испоручено гориво, 
битумен односно гас који су били око седам милијарди динара.

16)  Ср би ја је на за че љу тог ва жног про јек та, иако се зна да је за јед нич ко срп ско-ру ско пред-
у зе ће за град њу на ве де ног га со во да тре ба ло да бу де осно ва но још 25. ма ја 2008. го ди не, 
а за тим 1. мар та 2009. го ди не, ка да је по но во од ло же но. Раз ло зи за ова кво од ла га ње др же 
се у тај но сти. На дај мо се да раз ло зи ни су не до ста так га са. Ве ро ват но је у пи та њу кри за 
ко ја је за хва ти ла и ову зе мљу. На и ме, “по сле го ди на нафт ног бу ма, ко ји је др жав ну ка су 
пу нио пе тро до ла ри ма а ста нов ни штву џе по ве ја ча ју ћи на ци о нал но са мо по у зда ње, Ру-
си ја је са да у озбиљ ним фи нан сиј ским про бле ми ма”. У све тлу по да та ка с по чет ка 2009. 
го ди не, не за по сле но је 1,7 ми ли о на љу ди у Ру си ји, ру бља је из гу би ла пре ко 30 од сто 
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нат ски Двор”. Прак тич ки ово зна чи да од стра на ца за ви си це ло-
куп ни про је кат, јер Ср би ја не ма нов ца да скла ди ште на пу ни са ма 
до пу ног ка па ци те та од око 800 ми ли о на ку би ка га са. С дру ге стра-
не, Ср би ја ни је у по зи ци ји да ан га жу је не ког дру гог парт не ра за 
за вр ше так ових ра до ва.

Због ло ших по те за вла де Ср би је скла ди ште “Ба нат ски Двор” 
мо же да бу де опе ра тив но скла ди ште га са из ко га би Ср би ја гас по-
вла чио ру ски гас и пла ћао га Ру си ма. Овај сце на рио је вр ло ве-
ро ва тан, по што је ве ли ко ду шно по кло ње но Ру си ма да они у овом 
по слу бу ду ве ћин ски вла сник. Ово је још је дан при мер ка ко др жа ва 
Ср би ја од но сно ње ни пред став ни ци у на сто ја њу да се бр зо до ђе до 
нов ца про да ју и оно што не би сме ли про да ва ти, јер се та ко гу би 
еко ном ска не за ви сност и по ли тич ки су ве ре ни тет. 

Ка да се до го ди гу би так еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич-
ког су ве ре ни те та та да ино стра не мул ти на ци о нал не ком па ни је по-
чи њу да дик ти ра ју усло ве ко ји ни су ну жно у скла ду с ци ље ви ма 
при вред ног раз во ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке Ср би је. Стра не 
ком па ни је ка да уђу на срп ско тр жи ште по чи њу да дик ти ра ју усло-
ве на ње му, да вр ше при ти сак на снаб де ва че у ве зи са це на ма и све 
кра ћим и стро жим ро ко ви ма ис по ру ке, и да оте жа ва ју по ди за ње 
стан дар да. Њих не ин те ре су ју про бле ми не за по сле но сти и еко ло-
шки про бле ми у Ср би ји. И по ред ри зи ка ула га ња у Ср би ју њих 
пр вен стве но при вла че јеф ти на рад на сна га и ни ски по ре зи. Стра не 
ком па ни је при бе га ва ју мо но по лу, јер ов де не ма за ко на ко ји спре ча-
ва ју мо но пол. 

У це лом све ту по сто је ре гу ла тор не ин сти ту ци је ко је кон тро-
ли шу по сло ва ње мул ти на ци о нал них ком па ни ја и дру гих ком па ни-
ја. У Ср би ји то ни је слу чај. Па опа сност од де ста би ли за ци је ма кро-
е ко ном ског сек то ра је кон стант но при сут на.

Дру штве ну при вре ду тре ба при ва ти зо ва ти, али не по сва ку 
це ну. По себ но не по це ну гу бит ка еко ном ског су ве ре ни те та а ра ди 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја, ко јих ће због свет ске фи нан сиј ске 
кри зе би ти све ма ње.

Та ко ђе, по сто ји ве ли ка опа сност да нај не ква ли тет ни је стра-
не ди рект не ин ве сти ци је уђу на нај о се тљи ви је под руч је, а то је 
екс пло а та ци ја руд ног бо гат ства. То би мо гло да има за по сле ди-
цу ви ше ди мен зи о нал не не га тив не ефек те, пре све га, на жи вот ну 
сре ди ну, ста нов ни штво, па и на са му срп ску вла ду. На и ме, ве ли ке 

вред но сти у од но су на до лар. Ра ди то га је у Ру си ји из дво је но пре ко 14 ми ли јар ди до ла ра 
по мо ћи круп ним ком па ни ја ма, као на при мер Ро сњеф ти, на ци о нал не нафт не ком па ни је, 
и ин ду стриј ског ги ган та у вла сни штву при ват них ак ци о на ра по пут Ру са ла, про из во ђа ча 
алу ми ни ју ма, или Ал фа гру пе   - за от пла ту стра них и до ма ћих ду го ва.
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ште те би мо гле на ста ти због еко ло шког за га ђе ња, што би опет до-
ве ло до ра се ља ва ња ло кал ног ста нов ни штва. Не ке тран сна ци о нал-
не кор по ра ци је чак пред ста вља ју озбиљ ну прет њу по здрав стве но 
ста ње ре ги о на.

Мо ра се има ти у ви ду и чи ње ни ца да мул ти на ци о нал не ком-
па ни је мо гу да по ти сну срп ску вла ду, оно га мо мен та ка да ова ви ше 
не би мо гла сво јим соп стве ним еко ном ским и по ли тич ким ин стру-
мен ти ма да па ри ра упра вљач ким струк ту ра ма стра них ком па ни ја. 
Та да ино стра на фи нан сиј ска оли гар хи ја по чи ње да дик ти ра и усло-
вља ва по на ша ње вла ди Ср би је. То би мо гло да бу де ја ко опа сно.

ЕКОНОМСКАОЧЕКИВАЊА–
НАЈГОРЕТЕКДОЛАЗИ!

Пот пу но су не ре ал на оче ки ва ња вла де Ср би је да ре це си ја 
не ће у ве ли кој ме ри по го ди ти зе мљу, као што су не ре ал ни и по да ци 
ко ји су на ве де ни у про јек ци ји за 2009. го ди ну17).

Пла ни ра ни раст дру штве ног про из во да од 3,5 од сто за 2009-
ту го ди ну, ко ји се по чет ком те го ди не у свим зва нич ним прог но-
за ма ММФ-а узи мао као осно ва про ра чу на за ста бил ност Ср би је, 
је то тал но не ре а лан и мо ра ће би ти ко ри го ван на ни же. На го ве штај 
је да ће на ње га по ли ти ка има ти тра ги чан ефе кат, а на ро чи то ка да 
на сту пе ду жнич ке те шко ће. Тре нут ни до га ђа ји ко ји има ју ди рект не 
ефек те на раст ри зи ка зе мље има ће по врат но деј ство и на ин ве-
сти ци је, ни же бу џет ске при хо де, ве ће тран сфе ре за со ци јал на да-
ва ња, ма њи при вред ни раст, ма њак сред ста ва од при ва ти за ци је. У 
2009. го ди ни ће би ти ма сов ног от пу шта ња рад ни ка и ра ди то га што 
то ком ове го ди не ис ти чу мно ги уго во ри о при ва ти за ци ји. Пре ма 
за ко ну је пред ви ђе но да по сле две го ди не од ку по ви не пред у зе ћа 
на аук ци ји по сло да вац сти че пра во да от пу шта ви шак за по сле них, 
док је у слу ча ју тен де ра тај рок пет го ди на. До от пу шта ња рад ни ка 
би мо гло да до ђе у пре ко 300 пред у зе ћа.

Вла да Ср би је би мо ра ла озбиљ ни је да се по на ша у усло ви ма 
еко ном ске кри зе јер се сти че ути сак да она ни је озбиљ но схва ти ла 
до га ђа је ко ји ће тек да усле де.

Оно што ја ко за бри ња ва у овом мо мен ту је сте (као што је 
већ на пред ре че но) из у зет но ни зак ни во ин ве сти ци ја, ве ли ко рас-
те за ње бу џе та на пла те и пен зи је и не мо гућ ност ра ста из во за, сер-

17) Ту се наводи да ће инфлација (потрошачке цене) бити 8 одсто, раст ГДП-а 3,5 одсто, 
буџетски дефицит – максимум 1,7 одсто ГДП-а, дефицит текућег платног биланса 16 
одсто ГДП-а, раст плата у јавном сектору – усклађиваће се са инфлацијом, замрзнуте 
пензије.
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ви си ра ње ду га др жа ве, као и ве ли ки ду го ви при ват ног сек то ра и 
ста нов ни штва.

Ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне ду жнич ке про бле ме, 
ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста ти још из ра же ни ји. Спо соб-
ност зе мље да от пла ћу је ду го ве за ви си од сте пе на за ду же но сти, 
сто пе ра ста, при ли ва ди рект них стра них ин ве сти ци ја и при хо да од 
при ва ти за ци је. Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да је сто па за-
ду же но сти ви со ка, сто пе ра ста да ле ко ис под оче ки ва них, ди рект-
на стра на ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је вр ло 
скром ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но опа да. 
Спољ ни дуг18) зе мље ра сте. 

Ра ди то га ће глав ни про блем еко но ми је у 2009. го ди ни, ко-
ји ће има ти нај ве ћи ути цај на при вред на кре та ња у Ср би ји, би ти 
на чин ре ша ва ња сер ви си ра ња спољ ног ду га. Због гло бал не кри-
зе, Ср би ји је оте жан при ступ ме ђу на род ним тр жи шти ма ка пи та ла, 
што оте жа ва ре фи нан си ра ње ино стра них оба ве за зе мље ко је до-
спе ва ју на на пла ту 2009. го ди не. Кри за у сер ви си ра њу ду га мо гла 
би би ти ја ко опа сна на ро чи то од 2009. до 2011. го ди не јер би се 
ре флек то ва ла на но ву19) при вред ну кри зу са ре це си јом. Не сме се 
за не ма ри ва ти ни при су ство про бле ма курс ног ри зи ка, због за ду-
жи ва ња до ма ћег кор по ра тив ног сек то ра у стра ним ва лу та ма. Исто 
та ко, удео сер ви си ра ња ду га у вред но сти из во за већ са да пре ла зи 
50 од сто, а то мо же иза зва ти још ве ћу не ста ши цу де ви за. Ако би 
спољ но тр го вин ски де фи цит  у ГДП-у био сма њен са 22,8 од сто из 
2008. го ди не на 18 про це на та у 2009. го ди ни за оче ки ва ти је да ће 
се де ви зне ре зер ве још ви ше сма њи ва ти.

Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би из бе гла не мо гућ ност от-
пла те свог спољ ног ду га, од но сно на ста нак ду жнич ке кри зе и си-

18) Спољни дуг Србије у јануару 2009. године износио је 21,46 милијарди еура. У раздобљу 
од 2000. до 2009. године, спољни дуг изражен у доларима растао је по просечној 
годишњој стопи од 14,5 одсто, а просечно годишње повећање износило је 8,99 
процената. Током 2008. године дуг посматран у еурима повећан је у односу на крај 
2007. године за 22,54 милијарди еура, док је у односу на 2000-ту годину повећан за 86,96 
процената.

 Структура спољног дуга по рочности може се сматрати повољном, јер је дугорочни 
спољни дуг крајем јануара 2009. године износио 19,64 милијарде еура, што чини 91,52 
одсто укупног дуга, а краткорочни дуг је износио 1,81 милијарду еура.  

 Структура спољног дуга по кредиторима крајем јануара 2009. године је била следећа. 
Дуг међународним финансијским организацијама износио је 3,98 милијарди еура 
односно 18,55 процената укупног дуга. Дуговање према Париском клубу поверилаца 
износило је 1,81 милијарду еура, од чега се 1,59 милијарди односи на консолидовани 
дуг, док Лондонском клубу поверилаца Србија дугује 894,5 милиона еура. Обавезе према 
осталим владама износиле су 683,2 милиона еура, а дуг према осталим кредиторима 
био је 12,19 милијарди еура што представља 60,1 одсто укупног дуга.

19) Аутор ово га ра да је до ста пу та у про те клим го ди на ма, и пре на сту па ња свет ске еко ном-
ске кри зе, ука зи вао на ефек те кри зе ко ја ће за де си ти Ср би ју.
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стем ске фи нан сиј ске кри зе, јер би то мо гло до ве сти до још сна-
жни јег па да ГДП-а, уз озбиљ не по ли тич ке, со ци јал не и еко ном ске 
по сле ди це, па чак и до бан крот ства зе мље. 

Ду би на гло бал не фи нан сиј ске кри зе још ни је са гле да на. Ако 
се не про на ђе на чин ре ша ва ња про бле ма тзв. “ток сич них об ве зни-
ца”, кри за европ ских ба на ка мо гла би би ти ду бља од кри зе на Wall 
Stre e tu20).

Европ ска уни ја раз ма тра мо гућ ност ка ко да се по мог не зе-
мља ма чла ни ца ма и зе мља ма кан ди да ти ма, ствар ним и по тен ци-
јал ним,  ка ко би из бе гли опа сност од бан крот ства. Зе мље у тран-
зи ци ји као и је дан број оних  чи је их бан ке кре ди ти ра ју на и ла зе 
на про бле ме при за ду жи ва њу. Ра ди се о то ме што оне не мо гу да 
про на ђу кре ди то ре или је пак це на ду га су ви ше ве ли ка. А све се 
су о ча ва ју са ра сту ћим фи скал ним де фи ци ти ма бу ду ћи да све при-
вре де ула зе у ре це си ју21).

Чак и зе мље ко је још увек одо ле ва ју кри зи има ју ве ли ке те-
шко ће при за ду жи ва њу, ра ди сма ње не по ну де кре ди та и због све 
стро жи јих усло ва за ду жи ва ња. То прак тич но зна чи да ће у го ди на-
ма ко је сле де Ср би ја мо ра ти да на ђе из во ре до дат них сред ста ва за 
фи нан си ра ње бу џе та, кроз при хо де од при ва ти за ци је, по ве ћан при-
лив по ре за или но во за ду жи ва ње. У про тив ном, пла те свих оних 
ко ји за ви се од бу џе та и пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не.

По што се већ са да из вла де Ср би је на ја вљу је да при хо да од 
при ва ти за ци је не ће би ти, и да не ће би ти сма ње ња пла та и пен зи ја, 
је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та ће би ти но во за ду жи ва ње.

Др жа ва Ср би ја ће но вим за ду жи ва њем под не по вољ ним 
усло ви ма мо ра ти да ре фи нан си ра њем вра ћа ка ма те на дуг. Али, 
по ред спољ ног ду га по сто ји и ве ли ки уну тра шњи дуг др жа ве на 
осно ву из да тих пре ми ја, на осно ву га ран ци ја, ду га вер ским за јед-
ни ца ма, гра ђа ни ма, пред у зе ћи ма, итд.

20)  Про јек ци је углед них аме рич ких еко но ми ста (N. Roubini, S. Roach, D. Smick, R. Schiller 
и D. Baker) по ка зу ју да је кри за при вре де САД ду бља не го што се оче ки ва ло и по ру чу ју: 
“Нај го ре тек до ла зи!”

21) Да би до не кле убла жи ли ре це си о ну кри зу ко ја је за хва ти ла ве ли ки део пла не те озбиљ не 
др жа ве по пут Не мач ке, Фран цу ске, Че шке... из дво ји ле су фи нан сиј ска сред ства и на пра-
ви ле су ме ре по мо ћи ка ко би ре це си о ни ефек ти би ли ма њи. Та ко је на при мер Не мач ка 
пла ни ра ла ми ни мум 9,4 ми ли јар де еура за по ре ске олак ши це за две го ди не, за тим про-
гра ме пре ква ли фи ка ци је и сма ње ње до при но са за здрав стве но оси гу ра ње. Фран цу ска је 
пла ни ра ла 2,6 ми ли јар ди еура за сма ње ње по ре за по ро ди ца ма са ни ским при хо ди ма, бе-
не фи ци је за не за по сле не мла де, по моћ от пу ште ним рад ни ци ма, про гра ме пре ква ли фи-
ка ци је и ве ћу деч ју за шти ту. Че шка је пла ни ра ла 1,7 ми ли јар ди до ла ра, и то  за сма ње ње 
до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, ве ћа ула га ња у об ра зо ва ње, флек си бил ни ја пра ви ла 
за по шља ва ња ра ди отва ра ња 50.000 до 70.000 но вих рад них ме ста, ма ње аван сне услу ге 
за по ре зе.
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Ду го ва ња др жа ве пре ма при ват ним ком па ни ја ма пре ма ши-
ла су 68 ми ли јар ди ди на ра, од но сно 719 ми ли о на еура22). Нај ве-
ћи др жав ни ду жни ци су јав на пред у зе ћа, али и Ми ни стар ство за 
На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план (НИП). Др жа ва је да нас је дан од 
нај ве ћих ду жни ка, па је то и је дан од раз ло га због ко га број не ли-
квид них пред у зе ћа у Ср би ји ра сте.

Око сни цу еко ном ске по ли ти ке у 2009. го ди ни ће пред ста-
вља ти спро во ђе ње аран жма на са ММФ. Аран жман је упо зо ре ње 
по тен ци јал ним ино стра ним ин ве сти то ри ма (ко јих ће би ти све ма-
ње због фи нан сиј ске кри зе) да је са да шњи еко ном ски про стор Ср-
би је под кон тро лом ММФ.

Ср би ја је 2008. го ди не  са ММФ пре го ва ра ла о стенд бај кре-
ди ту од 520 ми ли о на до ла ра. Но, по чет ком 2009. го ди не вла да је 
схва ти ла да та сред ства ни су до вољ на. Због то га се са Ме ђу на-
род ним мо не тар ним фон дом у ја ну а ру 2009. го ди не до го во ри ла о 
стенд бај аран жма ну од но сно о зај му од 402,5 ми ли о на еура за по-
др шку ма кро е ко ном ској ста бил но сти. 

Али, због за бри ња ва ју ћег на ру ша ва ња ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти у зе мљи већ сре ди ном мар та 2009. го ди не су пред став-
ни ци ММФ-а за по че ли раз го во ре са пред став ни ци ма вла де Ср би је. 
Вла да оче ку је да ће са Фон дом за кљу чи спо ра зум о по зај ми ци од 
чак три ми ли јар де еура. Две ми ли јар де би би ле ре зер ви са не за ову 
го ди ну (углав ном за по пра вља ње де ви зних ре зер ви) и јед на ми ли-
јар да је пла ни ра на за 2010. го ди ну. По ред то га, Ср би ја ће тра жи-
ти од Европ ске уни је од но сно Европ ске ко ми си је око 400 ми ли о на 
еура, и 300 ми ли о на до ла ра од Свет ске бан ке због ја ча ња бу џе та23).

То зна чи да је за ду жи ва ње код ММФ-а је ди на ал тер на ти ва 
за Ср би ју. Ме ђу тим, ММФ ће по ста ви ти усло ве ко ји се од но се на 
сма ње ње јав не по тро шње,  што ће се пр во од ра зи ти на пла те и пен-
зи је.

Ср би ја мо ра под хит но да дра стич но сма њи јав ну по тро шњу 
и да исто вре ме но ко ли ко је мо гућ но по ве ћа при хо де др жав ног бу-
џе та. Ако се то не ура ди ре флек си ја ће би ти сна жна на раст ин фла-
ци је на сред њи и ду жи рок, по ве ћа ње ре фе рент не ка мат не сто пе 
НБС и ску пље кре ди те у зе мљи.   

Уба ци ва ње све жег нов ца од стра не ММФ-а у Ср би ју ће би ти 
од ве ли ке ва жно сти из ме ђу оста лог и ра ди убла жа ва ња ве о ма да ле-
ко се жне кри зе кур са ди на ра. Дру га чи је ре че но, без по мо ћи ММФ-а 
ве о ма бр зо би на сту пио увод у бан крот ство др жа ве, при вре де и 
гра ђа на пре ма ино стра ним кре ди то ри ма. 

22)  Из вор: Уни ја по сло да ва ца Ср би је, Блиц, 8. март 2009. го ди не, стр. 5.

23)  Днев ни лист По ли ти ка, 20. фе бру ар 2009. го ди не.
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Тре нут но је нај ве ћи про блем за зе мљу дуг при ват ног сек то-
ра. Са мо у 2008. го ди ни су ком па ни је узе ле се дам ми ли јар ди до ла-
ра бру то кре ди та. Овај про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се 
ре ши ре про гра мом. Ако се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч ну 
да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре ду би би ле 
ка та стро фал не. До шло би до да љег гу ше ња при вре де. Ка ко би се 
убла жи ле не га тив не по сле ди це,  уко ли ко ком па ни је не мо гу да вра-
те дуг – др жа ва мо ра да им при ско чи у по моћ.

Про бле ми ре ги је ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, јер 
су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па ре ше ње 
кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко ор ди ни ра ном 
од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту-
ци ја, а по себ но ММФ-а.

Ра ди озбиљ но сти гло бал не еко ном ске кри зе ММФ је већ 
упу тио кре ди те укуп не вред но сти 52 ми ли јар де еура Ср би ји, Ма-
ђар ској, Ле то ни ји, Укра ји ни и Бе ло ру си ји. Али, но ви кре ди ти ко је 
би Фонд  тре ба ло да по ну ди ис то ку Евро пе ско ро да пре ва зи ла зе 
ње го ве са да шње ка па ци те те за по зајм љи ва ње.

Ра ди то га Ср би ја мо ра и са ма аде кват ним ме ра ма да сма њу је 
бу џет ски де фи цит. У про тив ном зе мља ће за па сти у још ве ћи про-
блем, јер је бу џет да ле ко сла би ји не го што се оче ки ва ло да ће би ти. 
Вла да Ср би је озбиљ но мо ра да се по за ба ви сма ње њем по сто је ћег 
бу џе та за око 20 од сто, сма ње њем пла та у јав ном сек то ру, за тим 
уки да њем кан це ла ри је за НИП (јер је ње на свр ха упра во под сти-
ца ње јав не по тро шње) и сма ње њем бро ја за по сле них у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји.

Бу ду ћи да еко ном ски труст мо зго ва у Ср би ји ни је спо со бан 
да сам аде кват ним ме ра ма сма њу је бу џет ске из дат ке, јер се и сам 
по на ша ве о ма ра сип нич ки, по ку ша ће да се за кла ња иза зах те ва 
ММФ-а ко ји, раз у ме се, не ће до зво ли ти по ве ћа ње де фи ци та. То 
зна чи да до би је ни но вац од ММФ-а др жа ва ће мо ра ти упо тре би ти 
на раз вој не про јек те, а не као до са да на пре гло ма зну др жав ну ад-
ми ни стра ци ју. 

О ну жно сти сма ње ња др жав не ад ми ни стра ци је нај бо ље го-
во ре сле де ћи по да ци. Др жав на ад ми ни стра ци ја се од 2001. го ди не 
на ре пу блич ком ни воу уче тво ро стру чи ла. Та да је би ло 8.099 за-
по сле них24) док да нас бро ји ви ше од 28.000 за по сле них, и то без 
МУП, БИА и вој ске. До ова квог ста ња је до ве ло не кон тро ли са но 
за до во ља ва ње прох те ва ли де ра стра на ка, па се ад ми ни стра ци ја не-
кон тро ли са но уве ћа ва ла. То тал но је не ра зум но за др жа ву Ср би ју 

24)  Го а ти В., Блиц, 21. фе бру ар 2009. го ди не, стр. 3.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.149-170.

168

да ње на вла да да нас има че ти ри пот пред сед ни ка и 24 ми ни стар-
ства. То не ма ни јед на зе мља на све ту.

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

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ску па др жа ва се не мо же ви ше има ти, а по го то во не у усло-
ви ма ре це си је. Ра ди то га тре ба уве сти ви ше ди сци пли не и но ву 
кул ту ру по на ша ња у дру штву.

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

“Ни ко не ма пра во да се по на ша као што се по на шао прет ход-
них го ди на. Мо ра да се раз врг не ве за из ме ђу кри ми на ла, по ли ти ке, 
при вре де и пра во су ђа да би Ср би ја има ла шан су за бо љу бу дућ-
ност. Га ран ци ја је у дру штве ним ре фор ма ма. Тро ши мо ви ше не го 
што за ра ђу је мо. Да нас та ква по тро шња мо же би ти до при нос на шој 
де струк ци ји”.25)  

Ме ђу тим, упра во је и на Би знис фо ру му на Ко па о ни ку, на-
зва ном срп ски Да вос, по ка за но да вла да не ма пра ви про грам за ре-
ша ва ње еко ном ске кри зе, и убла жа ва ње ре це си је у ко јој се зе мља 
већ на ла зи.

Уме сто кон крет них ме ра – ве за них за по ре ске олак ши це по-
ро ди ца ма са ни ским при хо ди ма, бе не фи ци је за не за по сле не мла де, 
сма ње ње до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, сма ње ње до при но са 
за здрав стве но оси гу ра ње, ве ћу деч ју за шти ту, за шти ту пен зи о не-
ра и нај си ро ма шни јег стра ту ма ста нов ни штва, по ли ти ку за по сле-

25)  Та ко је оце нио тре нут но ста ње у зе мљи пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић на Би знис фо-
ру му на Ко па о ни ку. (Из вор: Бор ба, 3 март 2009. го ди не, стр. 7.)
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но сти ве за ну за про гра ме пре ква ли фи ка ци је, по моћ от пу ште ним 
рад ни ци ма и по моћ не за по сле ни ма, про гра ме отва ра ња но вих 
рад них ме ста, и по ли ти ку обра зо ва ња кроз ве ће ула га ње у на у ку 
и обра зо ва ње јер је зна ње ка пи тал сва ке зе мље  – чла но ви вла де и 
њи хо ви са рад ни ци при ка за ли су на Ко па о ни ку ску пу пред ста ву за 
по ли тич ке и фи нан сиј ске моћ ни ке ко ја је на зва на “еко ном ско са ве-
то ва ње”. Пре би се мо гло ре ћи да је то би ла пред ста ва зна ња без 
ка рак те ра и би зни са без мо ра ла. 

Дру го је пи та ње – ко ли ко је нов ца по тро ше но на Ко па о ни ку 
за лук су зи ра ње “срп ских спа си те ља” од фи нан сиј ске кри зе од но-
сно ре це си је у ко ју Ср би ја то не. Екс пер ти ни су пре до чи ли ко је ће 
ан ти ре це сиј ске ме ре срп ска вла да и ан ти де фла тор не ме ре цен трал-
на бан ка пред у зе ти, као што ни су да ли од го во ре ко јим ме ра ма да 
се за и ста “раз врг не” спре га кри ми на ла, по ли ти ке, при вре де и пра-
во су ђа.

Сиг нал ко ји је “са атрак тив не пла ни не” по слат гра ђа ни ма 
Ср би је, у вре ме ка да ве ли ки део ста нов ни штва је два пре жи вља-
ва, нај бо ље го во ри о искре ној же љи вла де да се ствар но кре не у 
сма њи ва ње јав не по тро шње. Јед но је си гур но – кри за у Ср би ји би 
мо гла да бу де да ле ко те жа не го што се оче ки ва ло, па чак и упр-
кос са рад њи са ММФ-ом да убла жи ре це си ју. Срп ске по ли тич ке и 
фи нан сиј ске екс пер те и тај ку не кри за ће “ма ло” до та ћи. На род ће 
пла ти ти ра чун за про ма ше ну бу дућ ност. 

За то ни ко не ма пра во, па ни срп ска фи нан сиј ска оли гар хи-
ја, да сво је при ват не и пар тиј ске ин те ре се ста вља из над ин те ре са 
на ро да ове зе мље. Да не би би ло још тра гич ни јег еко ном ског, со-
ци јал ног и мо рал ног про па да ња ста нов ни штва у Ср би ји тре ба ло 
би да се  мо мен тал но пре ки не са по ли тич ким не мо ра лом и поч не 
раз ми шља ти у дру гој ал тер на ти ви – а та дру га ал тер на ти ва је бу-
дућ ност ове зе мље. Јед но је си гур но. Ако се ни шта не про ме ни на 
пла ну са да шњег еко ном ског ста ња у зе мљи али и на пла ну по ли-
тич ке кул ту ре ели те – Ср би ја ће још ду го би ти у зо ни су мра ка са 
тен ден ци јом да по то не у мрак. 
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SERBIAINTHERECESSIONTWILIGHTZONE

Summary
The most se ri o us pro blems Ser bia is fa cing are the inef fi ci ent 

sta te bu re a uc racy, po li ti cal cul tu re of the eli tes and the high le vel of 
cor rup tion. Ove rall eco no mic si tu a tion in Ser bia is dif fi cult due to fra-
gi le mac ro e co no mic and eco no mic per spec ti ves. Of par ti cu lar con cern 
are the ex cep ti o nally low le vel of in vest ments, in cre a sing fo re ign tra de 
de fi cit, in cre a sing bud get de fi cit, im pos si bi lity of ex port growth and 
debt ser vi cing. If the re will be no sa tis fac tory in flow of ac cu mu la tion 
from abroad, a cri sis in debt ser vi cing will oc cur which will re flect on 
eco no mic cri sis. Brin ging the co un try to the ver ge of eco no mic col lap-
se – be ca u se of the mac ro e co no mic in sta bi lity that wo uld re flect on an 
eco no mic cri sis with re ces sion and which wo uld al so ra pidly ex pand 
on to fi nan cial in sta bi lity – do es not le a ve eno ugh ma ne u ve ring spa ce to 
the Ser bian go vern ment in which it co uld act. The fu tu re of this co un try 
is un cer tain on ce it will ha ve not hing to sell. The only way out is new 
cre dit ar ran ge ments with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons in ge ne ral, 
and with the In ter na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF), in par ti cu lar. 
Key words: economiccrisis,corruption,loans,debtservicing,politicalcul-

tureoftheelites.
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