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Сажетак
Си стем Ср би је уру ша ва сам се бе. Уко ли ко јед ни те исти еко-

ном ски екс пер ти бу ду во ди ли др жа ву, про ме не се не мо гу оче ки ва-
ти. Зе мља са мо мо же да иде у ве ћи су но врат. За стра шу ју ће је што 
се да нас по ли ти ка схва та као шан са за на пре дак по је ди на ца. Же-
ље за про ме ном це ло куп ног дру штва не ма. За то је не за по сле ност 
до сег ну ла до ре корд них раз ме ра, си ро ма штво ра сте, а је дан број 
моћ ни ка се бо га ти. Мо рал већ одав но не по сто ји у др жа ви Ср би ји.

То ме још ви ше до при но се срп ски екс пер ти ко ји за ду жу ју зе-
мљу и ње но ста нов ни штво пре ко сва ке ме ре, и исто вре ме но про-
кла му ју ре фор ме, ко је су са да са мо ко зме тич ке. По треб но је хит но 
истин ски кре ну ти у ре фор ме и пре ста ти са за ду жи ва њем. У про-
тив ном, но ва на до ла зе ћа кри за јав ног ду га и не ли квид но сти гур-
ну ће зе мљу још ду бље у еко ном ско и дру штве но без на ђе. Та ква 
ре ал ност ће рас пр ши ти илу зи је о европ ском сну.

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеусвет
скетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни број 
179038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: Ср би ја, еко но ми ја, дру штво, без на ђе, уда ља ва ње од 
Европ ске уни је.

ЕКОНОМСКИУЧИНАКСРБИЈЕ

На пр ви по глед из гле да да су на ла зи Европ ске ко ми си је не-
што леп ше на шмин ка ни, не го што је ствар ност у Ср би ји. При вре да 
зе мље је ушла у за ча ра ни круг. Пад ин ду стриј ске про из вод ње се 
на ста вља. Оправ да на је бо ја зан при вред ни ка да ће тра жња за њи-
хо вом ро бом још опа да ти, и да ће тро шко ви и це не ра сти. Ра сту ду-
го ви др жа ве и ста нов ни штва, не за по сле ност до се же огром не раз-
ме ре, си ро ма штво је озбиљ на прет ња дру штву. При вре да Ср би је 
већ одав но по су ста је. Еко ном ске де тер ми нан те су за бри ња ва ју ће, 
упр кос на ла зи ма Европ ске ко ми си је. 

У Из ве шта ју Европ ске ко ми си је1) (ЕК) о еко ном ском учин ку 
Ср би је у 2011. го ди ни, на во ди се да је Ср би ја у по след њем квар та-
лу ус пе ла да одр жи бр зи ну еко ном ских ак тив но сти па је оства рен 
при вред ни раст од 1,9 од сто, али ка ко је ин ду стриј ска про из вод ња 
од по ло ви не го ди не по че ла да сла би, еко ном ски раст одр жао се за-
хва љу ју ћи опо рав ку гра ђе вин ске ак тив но сти.

Осим то га, ЕК на во ди да је раст Ср би је био за сно ван на из-
во зу док је им пулс до ма ће тра жње био огра ни чен због ма њих ин-
ве сти ци ја и сла бе при вред не  по тро шње. Про мет у ма ло про да ји је 
за кључ но са но вем бром био ско ро 17 од сто ни жи у од но су на исто 
раз до бље 2010.

Европ ска ко ми си ја оче ку је да ће на ста вак ли бе ра ли за ци је тр-
жи шта и це на по мо ћи спу та ва њу ин фла тор них оче ки ва ња. Ак тив-
ност ба на ка оце њу је се као ре ла тив но скром на. Ни во ло ших кре ди-
та пре ма шио је 19 од сто укуп них по зај ми ца. Та ко је Ср би ја за у зе ла 
тре ће ме сто иза Ислан да и Цр не Го ре. Спољ ни дуг је 24 ми ли јар де 
еура, и ЕК га је оце ни ла као ре ла тив но ста би лан иако из но си 75 
од сто бру то до ма ћег про из во да (БДП). Та ко ђе,  Европ ска ко ми си-
ја кон ста ту је да је ни во јав ног ду га ве ро ват но пре ма шио 45 од сто 
БДП, а Вла да Ср би је и да ље еми ту је об ве зни це.

НЕМОГУЋНОСТСЕРВИСИРАЊАКРЕДИТА

Ср би ја се пре ко мот но за ду жу је, а це на за ду жи ва ња ће би ти 
пре ви со ка, јер је но вац све ску пљи. Ефе кат та квог за ду жи ва ња ће 
се ви де ти тек ка да поч ну да се вра ћа ју ду го ви. По зајм ље ни но вац 

1) Из вор: EC, Из ве штај Европ ске ко ми си је о еко ном ском учин ку Ср би је у 2011, до ступ но 
15.01.2012. го ди не.
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је оти шао у пре ве ли ку по тро шњу. Нов ча на сред ства су углав ном 
утро ше на на те ку ћу бу џет ску по тро шњу, од но сно на за ра де и пен-
зи је и ку по ви ну ро бе и услу га.

На ци о нал на при вре да је већ са да у за бри ња ва ју ће те шкој си-
ту а ци ји због кре ди та ко је до ма ће фир ме ду гу ју бан ка ма у зе мљи и 
ино стран ству. Дуг до ма ћих фир ми на ци о нал ним бан ка ма од но сно 
кре ди ти узе ти у Ср би ји из но се 12,0 ми ли јар ди еура, и на ни воу су 
од чак 15,2 од сто, док је дуг до ма ћих пред у зе ћа ино бан ка ма око 
9,0 ми ли јар ди еура2). Оно што по себ но за бри ња ва је сте ка шње ње 
от пла те ду га. На и ме, за тре ћи квар тал 2011. го ди не, до ма ће фир ме 
ка сне са от пла том ино кре ди та ско ро 1,4 ми ли јар де еура3), и то са мо 
по осно ву глав ни це ду га. А не из ми ре на ка ма та је још 256,3 ми ли-
о на еура.

Оба ве зе пред у зе ћа и про блем сер ви си ра ња кре ди та ће ве о ма 
бр зо еска ли ра ти, бу ду ћи да је из воз под при ти ском скром не тра-
жње из еуро зо не, а не ли квид ност ра сте.

Из по да та ка цен трал не бан ке ви ди се да су нај ва жни ји кре ди-
то ри до ма ћој при вре ди Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) 
- пред у зе ћа ду гу ју тој фи нан сиј ској ин сти ту ци ји 251,4 ми ли о на 
еура, и Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (EIB) - ко јој се ду гу је 145,0 
ми ли о на еура. Али, за са да пре ма EBRDи EIBне ма ка шње ња у 
из ми ри ва њу оба ве за. Ка шње ње у от пла ти кре ди та од но си се на 
оста ле кре ди то ре, и њи ма се ду гу је чак 8,5 ми ли јар ди еура4). Раз-
вој ним бан ка ма стра них вла да пред у зе ћа ду гу ју 47,4 ми ли о на еура 
за ду го роч не кре ди те и 8,0 ми ли јар ди еура за крат ко роч не. Та ко ђе, 
Ру си ји за увоз га са тре ба пла ти ти 9,7 ми ли о на еура5).

Др жа ва је узи ма ла кре ди те6) и за ин фра струк ту ру од Европ-
ске ин ве сти ци о не бан ке и Европ ска бан ка за об но ву и раз вој.

У дру гој по ло ви ни 2011. го ди не Вла да Ср би је је усво ји ла за-
кон ко јим се про пи су је да др жа ва вра ћа дуг7) ви ше јав них пред у-

2) Уз овај на ве де ни сред њо роч ни и ду го роч ни спољ ни дуг до ма ћих фир ми, крат ко роч ни 
дуг из но си 72,1 ми ли он еура, од че га се чак 31,5 ми ли о на не вра ћа у ро ку. (Из вор: На-
род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не).

3) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

4) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

5) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.

6) За из град њу ко ри до ра 10 Ср би ја је узе ла кре дит од око 500 ми ли о на еура. За ре кон-
струк ци ју Га зе ле од Европ ске ин ве сти ци о не бан ке (EIB) до би је но је 33 ми ли о на еура. 
Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) фи нан си ра мост пре ко Аде и он ће ко шта ти 
(бар за са да) око 120 ми ли о на еура. 

7) Др жа ва га ран ту је за зај мо ве ком па ни ја: Ср би ја гас,  Јат тех ни ка, Јат ер вејз, Га ле ни ка, 
за тим Гра ђе вин ске ди рек ци је Ср би је и дру ге.
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зе ћа и уста но ва ко ја су по ди гла кре ди те8) углав ном из сред ста ва 
Па ри ског и Лон дон ског клу ба, и дру гих ино стра них по ве ри ла ца.

Вла да Ср би је у бу џе ту за 2012. го ди ну пред ви де ла је га ран-
ци је јав ним пред у зе ћи ма од 45 ми ли јар ди до ла ра, што је за чак 15 
ми ли јар ди ви ше не го што је до го во ре но са Ме ђу на род ним мо не-
тар ним фон дом (ММФ). Ве ли ки про блем су зај мо ви “Ср би ја га са”, 
за ко је др жа ва га ран ту је, а ко ји до се жу ско ро 30 ми ли јар ди ди на ра.

Ме ђу тим, до но ше њем од лу ке да др жа ва вра ћа ду го ве не ких 
јав них пред у зе ћа го во ри о про ду жа ва њу по гре шне и за стра шу ју ће 
по ли ти ке9) ко ју Вла да Ср би је во ди. Ра ди се о то ме да др жа ва већ 
ду же раз до бље сер ви си ра оба ве зе тих пред у зе ћа, јер она сво јим 
по сло ва њем ни су у ста њу да обез бе де сред ства за вра ћа ње кре ди-
та. Но, по ста вља се пи та ње: ко ји су кри те ри ју ми би ли од лу чу ју ћи 
да др жа ва ста не иза не ких пред у зе ћа и вра ћа њи хо ве ду го ве, а за 
не ка дру га пред у зе ћа то не ра ди? Од го вор се мо же про на ћи је ди но 
у пар тиј ским кри те ри ју ми ма.

ИГРЕВЛАДЕСРБИЈЕ
САВАШИНГТОНСКИМКРЕДИТОРОМ

Све сна чи ње ни це да не ће мо ћи да иза ђе из про бле ма у ко-
ји ма се на ла зи, кра јем сеп тем бра 2011. го ди не, Вла да Ср би је је са 
ММФ-ом до го во ри ла аран жман из пре до стро жно сти вре дан 1,1 
ми ли јар ду еура. Пре ма том до го во ру, ми нис у бу џе ту не би смео да 
бу де ве ћи од 4,25 од сто бру то до ма ћег про из во да, од но сно око 1,5 
ми ли јар ди еура. Ме ђу тим, од мах у по чет ку се зна ло да је бу џет на-
пра вљен пре ма ису ви ше оп ти ми стич ким прог но за ма, ра чу на ју ћи 
са при вред ним ра стом од 1,5 од сто и ра стом по ре ских при хо да од 
шест од сто, у раз до бљу оп ште кри зе. Ко ли ко је ова ра чу ни ца би ла 
не ре ал на по ка за ло се ве о ма бр зо.

8) Уку пан из нос кре ди та је 654,8 ми ли о на еура, 590,4 ми ли о на до ла ра и 627.341 швај цар-
ских фра на ка. Та ко ће др жа ва уме сто Же ле зни ца Ср би је вра ћа ти кре дит од 181,8 ми-
ли о на еура и 15,1 ми ли о на до ла ра, док су Пу те ви Ср би је осло бо ђе ни оба ве зе да вра те 
дуг од 464,8 ми ли о на еура и 43,3 ми ли о на до ла ра. Др жа ва ће уме сто Кли нич ког цен тра 
Ср би је у Бе о гра ду, ино стра ним по ве ри о ци ма вра ти ти кре дит од 3,1 ми ли он еура и дуг 
зе мун ске бол ни це од 1,9 ми ли о на еура. За тим, др жа ва ће вра ти ти и кре дит Ра дио Ју го-
сла ви је од 3,1 ми ли о на еура и 627.341 швај цар ских фра на ка, Фонд за раз вој Ср би је од 
320.943 до ла ра и Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци од 235.243 до ла ра. 

 Исто та ко, ЕПС је са EBRD пот пи сао уго вор о кре ди ту од 80 ми ли о на еура, за за шти ту 
жи вот не сре ди не у Ру дар ском ба се ну Ко лу ба ра. Ту се ра чу на и на за јам Не мач ке раз-
вој не бан ке од 74 ми ли о на еура. Вла да Ср би је је за суб вен ци о ни са не кре ди те из дво ји ла 
око 400 ми ли о на еура. Из бу џе та је до сре ди не 2011. го ди не до дат но  из дво је но око 100 
ми ли о на за ди рект не суб вен ци је стра ним пред у зе ћи ма. (Из вор: До ку мент Вла де Ср би је, 
до ступ но 02.10.2011. го ди не).

9) Grk S. (2011), „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet–razvoji
integracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad.
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На ви кли на стал на по пу шта ња, вла ди ни екс пер ти по ку ша ли 
су да се игра ју са ва шинг тон ским кре ди то ром. За ду жи ва ња у бу џе-
ту Ср би је за 2012. го ди ну пре ма ши ла су до го во ре не гра ни це. У бу-
џе ту је пред ви ђе но и по себ но за ду жи ва ње у раз ли чи тим ва лу та ма 
код по слов них ба на ка и ин сти ту ци о нал них ин ве сти то ра у из но су 
од 300 ми ли о на еура – ма да  то ли ки из нос ни је био до го во рен са 
ММФ. Та ко ђе је, ми мо до го во ра са Фон дом, Вла да Ср би је пла ни-
ра ла и за ду жи ва ње за из град њу но вих си сте ма за на вод ња ва ње у 
из но су од 5,26 ми ли јар ди ди на ра. 

Та ко је ра де ћи ми мо до го во ра, Вла да Ср би је из и гра ла по ве-
ре ње свет ског кре ди то ра, и си ту а ци ја се по че ла ком пли ко ва ти. На-
и ме, са свим оправ да но, Борд ди рек то ра ММФ-а од лу чио се на уво-
ђе ње ди сци пли не, да ју ћи лек ци ју вла да ју ћој струк ту ри у Ср би ји. 
То је раз лог што је по дру ги пут од ло же на ре ви зи ја10) аран жма на из 
пре до стро жно сти. Ова фи нан сиј ска ин сти ту ци ја је ја сно ста ви ла 
до зна ња да срп ски фи скал ни про грам ни је у скла ду са до го во ром. 
У њи хо вом са оп ште њу на во ди са да из да ва ње др жав них об ве зни-
ца, га ран ци ја и при ме на ин ве сти ци о них про је ка та у 2012. го ди ни 
пре ма шу ју гра ни це де фи ци та и јав ног ду га пред ви ђе не про гра мом.

Ка ко са да ства ри сто је, са свим је си гур но да се Ср би ја уоп-
ште не ће мо ћи из ву ћи из кри зе без озбиљ не ин тер вен ци је ММФ-а. 
Чел ни ци др жа ве Ср би је се не про ми шље но за ду жу ју, и већ је из ве-
сно да ће усле ди ти те шки про бле ми у фи нан си ра њу оба ве за др жа-
ве. Са мо у 2012. го ди ни Ср би ја ће за от пла ту ду го ва и по кри ва ње 
ми ну са у бу џе ту мо ра ти да из дво ји чак 510 ми ли јар ди ди на ра, од-
но сно 5,1 ми ли јар ди еура, што је 14 од сто БДП-а.

По што ра сте не по ве ре ња ин ве сти то ра у кре дит ну спо соб-
ност др жа ве Ср би је, то ће има ти озбиљ не ре пер ку си је на еко ном-
ски и дру штве ни жи вот у зе мљи. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да ин ве сти-
то ри од у ста ну од ре фи нан си ра ња др жав них вред но сних па пи ра, а 
то зна чи да фи нан сиј ска сред ства не пла си ра ју по но во у тре зор ске 
за пи се. За пра во, ка да би се де си ло да ин ве сти то ри од би ју да фи-
нан си ра ју фи скал ни де фи цит и от пла ту до спе лих ду го ва, Ср би ја 
би опа сно уле те ла у ду жнич ку кри зу. Чак је и Фи скал ни са вет11) ис-
ка зао свој страх због ова квог мо гуч ног сце на ри ја.

10) Пр ва ре ви зи ја аран жма на тре ба ло је да се раз ма тра 23. де цем бра 2011. го ди не, али је 
она од ло же на »по што усво је ни бу џет Ср би је за 2012. ни је у скла ду са про гра мом ко ји је 
до го во рен са Фон дом«.

11) Фи скал ни са вет је из ра чу нао да др жа ва мо ра да обез бе ди око 360 ми ли јар ди ди на ра за 
от пла ту глав ни це јав ног ду га. То ме из но су тре ба до да ти још 152 ми ли јар де ди на ра да би 
се по кри ла раз ли ка из ме ђу при хо да и рас хо да у бу џе ту. У из ве шта ју Фи скал ног са ве та 
на во ди се да део оба ве за у из но су од 50 до 60 ми ли јар ди ди на ра мо гу ће је фи нан си ра ти 
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Да кле, ако ММФ не одр жи кон тро лу над фи нан си ја ма та да 
ће се по ве ћа ти ри зик ре фи нан си ра ња у 2012. го ди ни, јер ин ве сти-
то ри с пра вом мо гу оце не да је др жа ва не сол вент на и да пре ста ну 
фи нан си ра ти от пла ту ду го ва и фи скал ни де фи цит. То зна чи, са-
свим си гур но, да ће Ср би ја знат но пре ма ши ти гра ни цу ду га из над 
за ко ном про пи са них 45 од сто БДП-а.

Ду го роч но тре ба из бе га ва ти да се зе мља за ду жу је12) и ти ме 
чи ни гре шке. За ду жи ва ње ни је при хва тљи во, али је по ли ти ча ри-
ма нај јед но став ни је. Др жа ве ко је се за ду жу ју на ла зе се у ру ка ма 
бан ка ра и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. А то је ја ко 
опа сно. Ду го роч не им пли ка ци је су ве ли ке. 

Ср би ја је кра јем 2010. го ди не уле те ла у зо ну ви со ко за ду же-
не13) зе мље. Та да је уче шће укуп ног спољ ног ду га Ср би је у БДП-у 
из но си ло 82,5 од сто14). И ти ме је ушла у ду жнич ку кри зу. 

Са да спољ ни дуг при ват ног сек то ра, ко ји чи не пред у зе ћа и 
бан ке, из но си 13,4 ми ли јар де еура, а јав ног сек то ра, на и ме др жа-
ве 10,4 ми ли јар де еура. Да кле, укуп ни спољ ни дуг зе мље је 23,8 
ми ли јар ди еура15), или при бли жно 80 од сто бру то до ма ћег про из-
во да. Сто па сер ви си ра ња спољ ног ду га Ср би је, од но сно го ди шња 
ра та у од но су на при ход од из во за, до сти гла је 35 од сто. Ово је за-
бри ња ва ју ће, јер је гра ни ца од 25 од сто про пи са на као мак си мал но 
ду го роч но одр жи ва. Оба ве зе пред у зе ћа и сер ви си ра ња кре ди та ће 
би ти из у зет но ве ли ки про бле ми, бу ду ћи да је из воз под при ти ском 
скром не тра жње из еуро зо не, а не ли квид ност ра сте. Кри за у Ср би-
ји ће тек еска ли ра ти, и мо гла би по при ми ти ве ли ке ди мен зи је, па 
ће и ре ше ње за сер ви си ра ње дуг би ти упит но.  

НЕЗАПОСЛЕНОСТ

По ред за ду же но сти, го ру ћи про блем у др жа ви Ср би ји је не-
за по сле ност. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку сре ди ном ја ну а ра 
2012. го ди не је об ја вио на ба зи Ан ке те о рад ној сна зи по ра жа ва-
ју ће по дат ке на тр жи шту ра да, и то да је “од про ле ћа до је се ни без 

из по сто је ћих де ви зних де по зи та др жа ве. Али не до ста је још  450 до 460 ми ли јар ди ди-
на ра. (Из вор: Из ве штај Фи скал ног са ве та, до ступ но 21.01.2012. го ди не).

12)  Ви де ти: Грк С. (2011),  „Ср би ја – у по тра зи за сми слом бу дућ но сти“, Српскаполитичка
мисао, бр. 3/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  

13)  Ви со ко за ду же на зе мља је она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто бру то до ма ћег про из во-
да.

14)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.04.2011. го ди не.   

15)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 20.01.2012. го ди не.
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по сла оста ло ви ше од 40.000 за по сле них”. Та ко се сто па не за по-
сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на са 
април ских 22,2 по ве ћа ла на 23,7 од сто  у но вем бру 2011. го ди не. 
Зна чи, ско ро сва ки че твр ти рад но спо соб ни ста нов ник је без по сла. 
Број љу ди ко ји има ју по сао, од но сно оних ко ји су за по сле ни, пао је 
са 36,2 на 35,3, док је сто па оних ко ји ра де на цр но, од но сно не фор-
мал но за по сле них, исто та ко у па ду и из но си 17,8 од сто. У ком па-
ра ци ји са по да ци ма од пре го ди ну да на, не за по сле ност је по ра сла 
за чак 4,5 од сто, а за по сле ност је па ла за 2,4 про цен та16). 

Ка да се по сма тра по пу ла ци ја од 15 до 64 го ди не по да ци су 
ви ше не го за бри ња ва ју ћи. “На том узор ку не за по сле ност је до сти-
гла чак 24,4 про цен та.”

Број за по сле них у Ср би ји то ком 2011. пао је за го то во три 
од сто и са да их има 1,76 ми ли о на. Европ ска ко ми си ја, у свом пре-
гле ду еко но ми ја зе ма ља кан ди да та и прет кан ди да та за члан ство у 
ЕУ, на во ди да је то исто риј ски ми ни мум за Ср би ју.

Да ста ње у Ср би ји по ста је алар мант но ука зу ју и ком па ра-
тив ни по да ци о не за по сле но сти у од но су на окру же ње, Европ ску 
уни ју и САД. Ви де ти Табелу1.
Табела1.        НезапосленостуЕУ,САДиокружењу

Зе мља Сто па 
(%) Зе мља Сто па 

(%) Зе мља Сто па 
(%)

Аустри ја 4,0 Сло ве ни ја 8,2 Пор ту гал 13,2
Лук сем бург 4,9 Бри та ни ја 8,3 Сло вач ка 13,5
Хо лан ди ја 4,9 Ита ли ја 8,6 Ир ска 14,6
Не мач ка 5,5 Ки пар 9,1 Ле то ни ја 14,8
Мал та 6,4 ЕУ 9,8 Ли тва ни ја 15,3
Че шка 6,7 Фран цу ска 9,8 Грч ка 18,8
Бел ги ја 7,2 Пољ ска 10,0 Шпа ни ја 22,9
Ру му ни ја 7,3 Еуро зо на 10,3 САД 8,6
Фин ска 7,4 Ма ђар ска 10,7 Хр ват ска* 18,7
Швед ска 7,4 Бу гар ска 10,9 БиХ 27,0
Дан ска 7,8 Есто ни ја 11,3 Ма ке до ни ја 32,0

Из вор: Eurostat, до ступ но 17. ја ну ар 2012. го ди не.
* про јек ци ја за 2012 (Из вор: Хр ват ска на род на бан ка)

Да ли је у др жа ви Ср би ји не ко уоп ште за бри нут због ова ко 
алар мант них по да та ка17) о не за по сле но сти? Из гле да да ни ко ни је 

16)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

17)  По да ци го во ре да 17,4 од сто ста нов ни штва по сао тра жи од че ти ри до шест го ди на. Чак 
13,4 од сто ду же од де сет го ди на без у спе шно по ку ша ва да се за по сли, а све га 0,3 од сто 
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за бри нут. Већ ра ни је се на слу ћи ва ло да ће овај про блем по ста ти 
го ру ћи, али Вла да Ср би је ни је пред у зи ма ла ефи ка сне ме ре, или су 
ме ре би ле по гре шне. Из гле да као да еко ном ски екс пер ти ни су чу ли 
ни упо зо ре ње струч ња ка Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, ко ји су 
још при ли ком за кљу чи ва ња аран жма на из пре до стро жно сти на гла-
си ли да је не за по сле ност у Ср би ји при мар ни про блем.

Ме ђу тим, про блем не за по сле но сти у зе мљи ни је мо гућ но 
ре ша ва ти све док не бу де стра них ди рект них ин ве сти ци ја у до вољ-
ном оби му. Ср би ји су ин ве сти ци је ви ше не го по треб не. Од су ство 
ин ве сти ци ја ути че и на пад кон ку рент но сти. То се мо же ви де ти у 
Из ве шта ју18) Свет ског еко ном ског фо ру ма (WEF) за 2011. го ди ну. 
На и ме, на ранг ли сти ко ја об у хва та 142 зе мље Ср би ја је ран ги ра на 
на 95. ме сту по кон ку рент но сти у све ту. У про те кле че ти ри го ди не 
Ср би ја је по гор ша ла сво ју по зи ци ју на ли сти WEF-а за 10 ме ста 
док су зе мље За пад ног Бал ка на у про се ку по бољ ша ле свој ранг за 
10 ме ста.

Ја ко су упит на оче ки ва ња вла сто др жа ца у Ср би ји да ће се у 
2012. го ди ни при ву ћи 1,5 ми ли јар ди еура стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја у по ре ђе њу са про шло го ди шњих 1,8 ми ли јар ди еура. Ри-
зик ин ве сти то ра ра сте, са јед не стра не, због не сре ђе но сти у зе мљи 
и, са дру ге стра не, због еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе чи ји свр ше-
так се још не на слу ћу је. 

Та ко ђе, по ред по ра сти ин ве сти ци ја, на раст за по шља ва ња 
ути че по раст про из вод ње и тра жње. По што ни ти је дан од ових чи-
ни ла ца не обе ћа ва опо ра вак, а др жа ва на ста вља да гу ши при вре ду, 
тре ба оче ки ва ти још го ре ста ње у сфе ри не за по сле но сти у 2012. 
го ди ни, јер је то из бор на го ди на ко ја је за рад ни ке из гу бље на. А и 
на ред не го ди не не обе ћа ва ју ни шта до бро. Ефек ти на тр жи шту ра-
да ће би ти још го ри ако се не оства ри пла ни ра ни при вред ни раст 
за ову го ди ну од 1,5 од сто (ко ји је та ко ђе не до во љан). За са да не ма 
на го ве шта ја да ће при вред на по ли ти ка ути ца ти на раст ула га ња и 
за по шља ва ње. Па тре ба оче ки ва ти да ће 2013. го ди не и на да ље би-
ти не га ти ван тренд за по сле но сти и ве ћи раст не за по сле но сти.

ДИЈАСПОРАСПАШАВАСУНОВРАТ

По себ на спо зна ја се фо ку си ра на је дан фе но мен – а то је 
штед ња. До ма ћа штед ња, као из вор фи нан си ра ња, по ве ћа на је са 
4,8 ми ли јар ди еура у 2008. на са да шњих 7,6 ми ли јар ди еура. Зву чи 

њих ни је тра жи ло за по сле ње.

18)  Из вор: WorldEconomicForum(WEF), до ступ но 07.09.2011. го ди не.
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па ра док сал но - ка да се зна да је не за по сле ност ве ли ка, за ду же ност 
ста нов ни штва Ср би је код ба на ка ра сте (на кра ју 2011. го ди не за ду-
же ност је из но си ла 818 еура по гла ви ста нов ни ка19), а то је 2,2 про-
сеч не за ра де), а штед ња ра сте. При вре да и гра ђа ни Ср би је су то ком 
2011. го ди не по ве ћа ли за ду же ност по осно ву бан кар ских кре ди-
та за 9,6 од сто од но сно на кра ју 2011. го ди не бан ка ма за кре ди те 
укуп но су ду го ва ли 18,98 ми ли јар ди еура. Од то га 12,0 ми ли јар ди 
еура се од но си на кре дит ни дуг пред у зе ћа. Са мо то ком де цем бра 
за ду же ност ста нов ни штва и при вре де по ра сла је за 2,4 од сто20).

Об ја шње ње о не ве ро ват ним па ра док си ма ка да се ста нов ни-
штво за ду жу је, а штед ња ра сте, на ла зи се у чи ње ни ци да до зна ке 
из ино стран ства игра ју нај ва жни ју уло гу у зе мљи. Ср би ја би мно го 
ра ни је до жи ве ла еко ном ски су но врат да ни је би ло до зна ка из ди-
ја спо ре.

При лив де ви зних до зна ка из ди ја спо ре у 2011. го ди ни је био 
ре кор дан и до сти гао је 5,5 ми ли јар ди до ла ра21). Ра ди ком па ра ци је, 
за по кри ће мањ ка у бу џе ту у 2012. го ди ни и ис пла ту при спе лих ра-
та др жав ног ду га до кра ја ове го ди не, др жа ви Ср би ји тре ба око 5,1 
ми ли јар ди еура. Ка да се по сма тра раз до бље од 2000. за кључ но са 
2010. го ди ном, укуп ни де ви зни при лив од до зна ка из ино стран ства 
до сти гао је 27,6 ми ли јар ди еура22), а укљу чу ју ћи и при лив у 2011. 
из нос је до сег нуо 33,1 ми ли јар ди еура.

Ме ђу тим, Свет ска бан ка про це њу је да је од 2000. го ди не у 
Ср би ју из ди ја спо ре сти гло да ле ко ви ше нов ца. Пре ма ста ти стич-
ким по да ци ма Свет ске бан ке, у раз до бљу од 2000. до 2010. го ди не, 
око че ти ри ми ли о на љу ди, ко ли ко се про це њу је да је у ди ја спо ри, 
по сла ло је 42,96 ми ли јар ди до ла ра. По ред то га, Свет ска бан ка на-
во ди да је у 2010. го ди ни у Ср би ју при сти гло 5,58 ми ли јар ди до ла-
ра. По ис тра жи ва њи ма струч ња ка из Свет ске бан ке, од укуп но 155 
др жа ва ко је су ран ги ра не, Ср би ја за у зи ма пе то ме сто по про сеч ном 
из но су при сти глих до зна ка по ста нов ни ку, од 2000. за кључ но са 
2009. го ди ном. У по ме ну том раз до бљу, у Ср би ју је укуп но сти гло 
37,38 ми ли јар ди до ла ра, од но сно сва ком ста нов ни ку Ср би је го ди-
шње у про се ку из све та је сти за ло по 81.783 до ла ра.

19)  Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 18.01.2012. го ди не.
 Дуг гра ђа на Ср би је по осно ву кре ди та био је 733 еура, по осно ву ми ну са на те ку ћим 

ра чу ни ма 29, по кре дит ним кар ти ца ма 49 и по ли зинг уго во ри ма шест еура.

20)  Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 18.01.2012. го ди не.

21)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.01.2012. го ди не.

22)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.01.2012. го ди не.
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До зна ке су од 2000. до да нас про сеч но чи ни ле 13,7 од сто 
бру то до ма ћег про из во да, а у по след њих пет го ди на 15,3 од сто23). 
Уче шће до зна ка у БДП-у је 2,5 пу та ве ће од уче шћа стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја у по след њих де сет го ди на.

Из на пред из не тих ци фа ра за кљу чу је се да је де ви зни при лив 
од до зна ка био пре су дан, да Ср би ја још мно го ра ни је не скли зне у 
су но врат, ка да је со ци јал на сли ка ње них гра ђа на у пи та њу. Дру гим 
ре чи ма, огро ман број ста нов ни ка би се на шао ис под пра га си ро ма-
штва да ни је би ло та ко ве ли ких до зна ка из ди ја спо ре.

Раз у ме се, и еко но ми ја је има ла ко ри сти од ди ја спо ре. Од 
2000. го ди не до да нас ди ја спо ра је ди рект но ин ве сти ра ла, ка ко се 
про це њу је, ви ше од 550 ми ли о на до ла ра24) у еко но ми ју зе мље, и 
за по сли ла око 25.000 љу ди, кроз осни ва ње ма лих и сред њих пред-
у зе ћа. Мо гао се и ве ћи број љу ди за по сли ти да су по сто ја ли до бри 
про гра ми за за по шља ва ње и, пре све га во ља по ли тич ких и еко ном-
ских вла сто др жа ца у зе мљи Ср би ји, да се та ко ве ли ка сред ства из 
ди ја спо ре утро ше на раз вој, а не на по тро шњу.

КОРУПЦИЈА-СИСТЕМСКИПРОБЛЕМ

Ко руп ци ја на гри за дру штво. На ин дек су пер цеп ци је ко руп-
ци је Transparensiinternešenelaзе мље За пад ног Бал ка на има ју про-
сеч ну оце ну 3,525) на ска ли од је дан до 10, по че му се ре ги он свр-
ста ва у ви со ку ко руп ци ју. 

Ср би ја спа да у ску пи ну др жа ва са “ен дем ском ко руп ци јом”. 
А то су др жа ве ко је има ју ин декс ко руп ци је ма њи од пет. На ли-
сти Transparensiinternešenela26) за 2011. го ди ну ин декс пер цеп ци је 
ко руп ци је пао је са 3,5 у 2010. на 3,3 у 2011. го ди ни, а то Ср би ју 
по зи ци о ни ра на 86. ме сто од 183 зе мље, ко је су ран ги ра не. Бу гар-
ска има иден ти чан ин декс (3,3) пер цеп ци је ко руп ци је као Ср би ја. 
Ло ши је ран ги ра на зе мља је Ал ба ни ја, и Бо сна и Хер це го ви на, ко ја 
се на ла зи на 91. ме сту. Ма ђар ска се на ла зи на 54, а Ру му ни ја на 
75. me stu. Грч ка ко ја је нај ви ше по го ђе на еко ном ском кри зом за у-
зи ма 80. ме сто са ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци је од 3,4. Зе мље са 
нај ма њом ко руп ци јом, пре ма из ве шта ју Transparensiinternešenela 
су: Но ви Зе ланд, Дан ска, Фин ска и Швед ска, док су Ав га ни стан, 
Мјан мар, Се вер на Ко ре ја и Со ма ли ја нај ко рум пи ра ни је.

23)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

24)  Из вор: Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре, до ступ но 17.01.2012. го ди не.

25)  Из вор: http://www.eurac tiv.rs, до ступ но 16.01.2012. го ди не.

26)  Из вор: Transparensiinternešenel, до ступ но 02.12.2111. го ди не. 
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Основ ни узрок ко руп ци је у Ср би ји су спо ра ре фор ма пра во-
су ђа, сла бе ин сти ту ци је, и по ли тич ке пар ти је. По ли тич ке стран ке 
су жа ри ште ко руп ци је. Оне су нај ви ше од го вор не за лош ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је у Ср би ји. Власт че сто кр ши ан ти ко руп циј ске 
за ко не, дис кре ци о но при ме њу је за ко не, и не тран спа рент но усва ја 
про пи се. Ко руп ци ја у Ср би ји се не мо же по че ти ис ко ре њи ва ти све 
док се па жња за и ста не фо ку си ра на јав не на бав ке и фи нан си ра-
ње по ли тич ких пар ти ја. Сум њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких 
пар ти ја, тај ност фи нан си ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност 
тро ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка, по ста вља ње ис кљу чи во стра-
нач ки по доб них на јав не по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих струк ту-
ра на пра во су ђе, као и бло ка да ин сти ту ци ја, оне мо гу ћа ва ју раз вој 
еко но ми је и дру штва.

Због ви со ког сте пе на ко руп ци је у Ср би ји ин ве сти то ри ће за-
о би ла зи ти зе мљу, а кре ди ти ће и да ље би ти ску пи. То ће ути ца ти на 
оне мо гу ћа ва ње еко ном ског раз во ја. Др жа ва Ср би ја ко ја мо ра да се 
бо ри про тив ко руп ци је, упра во је нај ви ше од го вор на за ко руп ци ју. 
По је дин ци и ор га ни за ци је та ко ђе мо ра ју да да ју зна ча јан до при нос 
бор би про тив ко руп ци је.

Све до тле док се не “раз мон ти ра” си стем ска ко руп ци ја у Ср-
би ји не тре ба оче ки ва ти до ток здра вих стра них ин ве сти ци ја, ни ти 
за по шља ва ње ви со ко о бра зо ва них љу ди ко ји са да на пу шта ју зе-
мљу, ни ти при вред ни раст од но сно раз вој у свим сег мен ти ма еко-
но ми је и дру штва. Овај си стем ски про блем се мо ра раз мон ти ра ти 
ако власт у Ср би ји за и ста же ли да ње ни гра ђа ни има ју све тли ју 
бу дућ ност у ЕУ. 

НЕКОНКУРЕНТНЕЕКОНОМИЈЕ
–СМАЊИЛЕРЕЈТИНГДРЖАВАМА

Са па дом кре дит ног реј тин га си ту а ци ја у Ср би ји би се до-
дат но ком пли ко ва ла. Пад реј тин га би по ве ћао це ну кре ди та, а и 
тро шко ве за ду жи ва ња зе мље на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр-
жи шту. Па ипак, због нео д го вор ног по на ша ња вла сти мо жда и не 
би би ло ло ше да се још сма њи кре дит ни реј тинг, јер та да чел ни-
ци др жа ве Ср би је не би ви ше мо гли да по су ђу ју ино стра не кре ди-
те. Раз у ме се, са сма ње њем кре дит ног за ду жи ва ња, још ви ше би 
се по гор ша ла си ту а ци ја у зе мљи, јер би то до ве ло до при ти ска на 
де пре си ја ци ју кур са ди на ра, од но сно ста бил ност ди на ра би би ла 
уз др ма на. То би у ло шој при вре ди узро ко ва ло раст ин фла ци је. Ве-
ро ват но би он да усле ди ла фи нан сиј ска не ста бил ност у др жа ви. Са 
јед не стра не, овај сце на ри јо је ка та стро фа лан, али, са дру ге стра не, 
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при мо рао би власт у Ср би ји да за и ста поч не спро во ди ти ре фор ме. 
И уме сто да се тра же кре ди ти мо ра ли би се тра жи ти на чи ни да се 
по кре не про из вод ња и из воз. Дру гим ре чи ма, да се про на ђу ре ше-
ња за из ла зак из кри зе.

Ср би ја са не кон ку рент ном еко но ми јом, и свим на пред по ме-
ну тим про бле ми ма, ни је по треб на Европ ској уни ји. Уни ја се још 
увек хр ве са соп стве ним про бле ми ма иза зва ним кри зом у мно гим 
ње ним чла ни ца ма. По да ци ка жу да 17 чла ни ца еуро зо не са мо у 
пр вом квар та лу 2012. го ди не мо ра ску пи ти 200 ми ли јар ди до ла ра 
за от пла ту до спе лих ду го ва. Фран цу ска има нај ве ћу сто пу не за по-
сле но сти у зад њих 20 го ди на, а Ве ли ка Бри та ни ја на ја вљу је ве ли ко 
от пу шта ње рад ни ка. Грч ка и Ита ли ја већ су под при нуд ном фи нан-
сиј ском упра вом. Је ди но Не мач ка ви ди све тло у бу дућ но сти.

ЕУ пре ти опа сност да се не ке чла ни це стр мо гла ве у спи ра лу 
ду га и да љих сма ње ња реј тин га. Не ке ће зе мље би ти при мо ра не 
на бан крот или на из ла зак из еуро зо не. Реј тинг ком па ни ја Standard
andPoor′s сма њи ла је реј тинг27) мно гим европ ским зе мља ма, ме ђу 
ко ји ма су Фран цу ска, Аустри ја, Ита ли ја, Мал та, Ки пар, Сло вач ка, 
Сло ве ни ја, Шпа ни ја и Пор ту гал. 

Сма ње ње реј тин га, на ро чи то Фран цу ској и Аустри ји, схва-
ће но је као озби љан уда рац Еуро пар ла мен ту у ко јем је ство рен 
страх ка ко ће се то од ра зи ти на кри зни фонд ко ји је фор ми ран за 
по моћ чла ни ца ма еуро зо не ко је су по го ђе не кри зом. 

Не ким чла ни ца ма еуро зо не сма њен је реј тинг нај ви ше због 
то га што је њи хо ва при вре да по ста ла не кон ку рент на, јер ни су 
спро ве ли ре фор ме. Због то га је нај ви ше сма њен реј тинг Ита ли ји и 
Шпа ни ји (за две сте пе ни це). Ита ли ја и Шпа ни ја мо гле би уле те ти 
у кри зу не сол вент но сти са не са гле ди вим по сле ди ца ма по гло бал ну 
еко но ми ју.

Сма ње ње реј тин га нај те же ће па сти Пор ту га лу, јер је пор-
ту гал ски реј тинг сни жен до без вред ног, и на истом је ни воу као и 
грч ки чи ја је оце на “CC” – нај ло ши ја. Из ван еуро зо не, ја ко ло ше 
сто је још две чла ни це ЕУ - Ру му ни ја и Ма ђар ска. Из ове ре ги је, 
исто та ко, ло ше сто је и  Ср би ја, Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, 
Цр на Го ра и Ал ба ни ја.

Да још не ке др жа ве не би скли зну ле у ску пи ну ло ших, ЕУ 
ин си сти ра да се учвр сти до го вор о фи скал ној ди сци пли ни, те на-
ја вљу је “сте за ње ка и ша” ста вља ју ћи ак це нат на раст. Европ ска 
ко ми си ја упу ћу је апел чла ни ца ма ЕУ и еуро зо не да по ве ћа ју фи-

27)  Реј тинг об у хва та оце ну еко ном ских и фи нан сиј ских ка рак те ри сти ка др жа ве као што су 
ни во ду го ва, имо ви не и дру гих ма кро е ко ном ских по ка за те ља.
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нан сиј ску со ли дар ност, и на гла ша ва по тре бу ја ча ња еко ном ске ко-
ор ди на ци је, и по тре бу за струк тур ним ре фор ма ма у ЕУ. Из на ла-
же ње ре ше ња за ду жнич ку кри зу у еуро зо ни по ста је при о ри тет ни 
по ли тич ки циљ, од ко га за ви си оп ста нак и ЕУ, бар она кве ка ква је 
до са да би ла.

Ка ко би из бе гли цен три фу гал ни вр тлог ду жнич ке кри зе, су-
ге ри ше се да Евро пља ни штам па ју за јед нич ке еуро об ве зни це, али 
и да ути чу на Европ ску цен трал ну бан ку да још сни зи оп шту кре-
дит ну ка мат ну сто пу. 

Не га тив на еко ном ска и фи нан сиј ска ги ба ња на За па ду по-
тра ја ће још де се так го ди на. Сто га зва нич ни ци еуро зо не мо ра ју да 
са оп ште пре ци зан план из ла ска из ду жнич ке кри зе и под сти ца ја 
при вред ног опо рав ка. Еуро зо на и уоп ште ЕУ се не мо же осло ни ти 
на ве ли ке зе мље у еко ном ском успо ну -  Ки ну, Ин ди ју и Са у диј ску 
Ара би ју. Ове зе мље не ће по мо ћи За па ду у пре ва зи ла же њу фи нан-
сиј ске кри зе, ако им се не омо гу ћи ве ћи ути цај у во ђе њу гло бал не 
еко но ми је. Раз у ме се, ни ко не ће да ти но вац а да за уз врат не до би је 
не што дру го. У овом слу ча ју тра жи ће зна чај ни ју уло гу у ме ђу на-
род ним ин сти ту ци ја ма.

ПРЕПОРУКЕЗАИЗВЛАЧЕЊЕСРБИЈЕ
ИЗКАЗИНОСЦЕНАРИЈА

Ако се не пре ки не тренд бр зог ра ста јав ног ду га, др жа ву Ср-
би ју би у до глед но вре ме мо гао да за де си грч ки сце на ри јо. О пре-
по ру ка ма за ње го во из бе га ва ње и уоп ште за из бе га ва ње ду жнич ке 
кри зе већ је пи сао аутор28) ово га ра да. Украт ко, из ву че на по ру ка из 
те ана ли зе гла си - да је нај ва жни је да се из вр ши пре струк ту ри ра ње 
јав не по тро шње и сма ње тро шко ви. На сред њи рок тре ба спро ве-
сти струк тур не ре фор ме здрав ства, пен зи о ног си сте ма и со ци јал-
них тран сфе ра. По треб но је спро ве сти це ло ви ту ре фор му по ре ског 
си сте ма, ко јим би би ли нај ви ше опо ре зо ва ни нај бо га ти ји, њи хов 
лук суз и не по крет но сти. Исто та ко, тре ба опо ре зи ва ти фи нан сиј-
ске тран сак ци је и уве сти по ре зе на за га ђи ва ње око ли не.

Аутор та ко ђе ука зу је да са мо сти му ли са ње по тро шње, те 
тро ше ње нов ца на ула га ња и ин ве сти ци је ко је ће во ди ти раз во ју, и 
по ве ћа ње по ре за бо га ти ји ма мо же да ти ре зул та те као и из бе га ва ње 
да се упад не у зам ку де фи ци та. Ни је до бро ако се др жа ва стал но 

28)  Grk S. (2011), „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet–razvoji
integracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad.



СПМброј1/2012,годинаXIX,свеска35. стр.211228.

224

за ду жу је ка ко би по кри ла бу џет ски ма њак, ко ји се пре тва ра у ру пу 
без дна, а ни је у ста њу да обез бе ди но вац на пла том по ре за.

По треб но је сти му ли са ти еко но ми ју и ви ше ула га ти у ин ве-
сти ци је, а не ште де ти. ММФ не ким др жа ва ма пре по ру чу је прин-
цип ме ра штед ње по пу лар но на зван “сте за ње ка и ша”. Исто ри ја 
го во ри, на при ме ру Ар ген ти не, да тај прин цип ни је био до бар. Он 
не да је ре зул та те јер ста нов ни штво сно си нај ве ћи те рет из ла ска из 
фи нан сиј ске кри зе. Раз у ме се, ММФ са да др жа ви мо же би ти од по-
мо ћи, по што би по мо гао да се по пра ви иона ко ло ша сли ка Ср би је у 
све ту. Ова ме ђу на род на фи нан сиј ска ин сти ту ци ја би исто вре ме но 
би ла и па ра ван за скри ва ње свих ло ших по те за срп ских ели та ко је 
во де др жа ву. Али по сто је и не ки по сло ви ко је ММФ не мо же оба-
ви ти уме сто са ме др жа ве Ср би је.

Ов де се пре све га ми сли на то да др жа ва соп стве ним ме ра ма 
кре не у при вла че ње здра вих стра них ин ве сти ци ја, а за њи хо во при-
вла че ње је по треб но кре и ра ти при вред ни и по слов ни ам би јент, и 
до след но спро во ди ти про пи се и за ко не. Да кле, да би зе мља по ста-
ла атрак тив на за стра не ин ве сти то ре по тре бан је ефи ка сан прав ни 
си стем. Пра ва вла сни штва мо ра ју би ти уре ђе на и да су га ран то ва-
на. Мо ра би ти ура ђе на по ре ска ре фор ма. На жа лост, пред став ни ци 
вла сти у др жа ви да ју лош при мер сви ма у зе мљи и окру же њу, јер 
су они ти ко ји у нај ве ћем бро ју слу ча је ва кр ше про пи се шти те ћи 
сво је пар тиј ске исто ми шље ни ке. 

Та ко ђе, као по жељ на ме ра на ме ће се по тре ба да др жа ва кре-
не у но ву ин ду стри ја ли за ци ју, за по шља ва ње, да по ве ћа из воз са 
са да шњих 25 на 60 до 70 од сто БДП-а, да дра стич но сма њи јав ну и 
сва ку дру гу по тро шњу. А да би се све што је ов де на бро ја но по че ло 
оства ри ва ти по треб но је да Ср би ја по ста не зе мља у ко јој ће се по-
што ва ти уго во ри, су до ви би ти ефи ка сни, а еко ном ске, дру штве не, 
при ват не и лич не сло бо де на ни воу ЕУ. Али, да би се ово оства ри-
ло по треб но је мно го вре ме на да про ђе - јер Ср би ја још увек не ма 
европ ске вред но сти.   

Да би се раз вој уоп ште по кре нуо по треб но је ула га ти у раз вој 
ма лих и сред њих пред у зе ћа. Обла сти ко је су атрак тив не за ула га ња 
су: по љо при вре да, енер ге ти ка, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ин фра-
струк ту ра. У свим обла сти ма је по тре бан но ви ин ве сти ци о ни ци-
клус, а у агра ру но ви зе ле ни план. Али, да би се све го ре на бро ја не 
ме ре и за да ци мо гли спро ве сти по треб но је су зби ти ко руп ци ју, ко ја 
је ушла у све по ре дру штва. Жа ло сно је што се она уву кла “као ме-
та ста за” у пра во су ђе, здрав ство, али и у обра зов ни си стем ко ји би 
тре бао да бу де по кре тач раз во ја зе мље. Ге не ра ци је мла дих еду ку ју 
се на не здра вим те ме љи ма.
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Не до пу сти во је да ма ла Ср би ја бу де зе мља са нај ма њим бро-
јем ви со ко о бра зо ва них у од но су на су сед не зе мље. То го во ри да 
не што ни је у ре ду са са мим си сте мом обра зо ва ња. Сту ди је у зе мљи 
ни су атрак тив не. Про фе со ри ве о ма че сто не за до во ља ва ју свет ске 
кри те ри ју ме и ни су у ста њу да еду ку ју сту ден те на за до во ља ва ју-
ћем ни воу. Због то га, са јед не стра не, има мо “од лив мо зго ва” и, са 
дру ге стра не, због кри ми на ла и ко руп ци је “штан цо ва ње ди пло ма”. 
То ће тек би ти у раз до бљу ко је до ла зи ве ли ки уда рац за зе мљу, 
по што ће не струч ња ци и на да ље да се на ла зе на по зи ци ја ма у ком-
па ни ја ма, фир ма ма и, на кра ју кра је ва, на ру ко во де ћим по зи ци ја ма 
у др жа ви во де ћи је  у по гре шном прав цу. Овај про блем у дру штву 
се иг но ри ше, бу ду ћи да ни ко у др жа ви не раз ми шља ду го роч но. 
Све на слу ћу је да Ср би ја ула зи у зо ну су мра ка. Да би се убла жи ла 
пре ве ли ка це на про коц ка не бу дућ но сти, по треб но је мно го ви ше 
ула га ти у пер ма нент но обра зо ва ње рад не сна ге, као и у на у ку.

SnezanaGrk

SERBIAISSINKINGINTOECONOMIC
ANDSOCIALHOPELESSNESS

Summary
The Ser bian system is col lap sing.   In ca se the sa me eco no mic 

ex perts con ti nue to lead the co un try, we can not ex pect any chan ges.  
The co un try may only fa ce a mo re se ri o us di sa ster.  It is ter rifying that 
to day po li tics is un der stood as an op por tu nity for in di vi dual pro gress 
and advan ce ment.  The re are no de si res to chan ge the en ti re so ci ety.  As 
a re sult, unem ployment has re ac hed its hig hest le vel, po verty is gro-
wing and a cer tain num ber of po wer ful pe o ple are get ting ric her. Mo rals 
no lon ger exist in Ser bia. 

This si tu a tion has be co me even wor se be ca u se of the Ser bian 
ex perts who bring the co un try and its po pu la tion in to debts and, at the 
sa me ti me, proc la im re forms that are pre sently  of co sme tic na tu re only.  
It is ne ces sary to start im me di a tely with true re forms and to stop run-
ning in to debts. Ot her wi se, the new up co ming cri sis with pu blic debts 
and il li qu i dity will push the co un try to even de e per eco no mic and so cial 
ho pe les sness. Such re a lity will scat ter the il lu si ons abo ut the Euro pean 
dre am. 
Key words:Ser bia, eco nomy, so ci ety, ho pe les sness, dis tan cing from the Euro-

pean Union 
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Resume
Ser bia’s fu tu re is at sta ke. All the aspi ra ti ons and de si res abo ut 

en te ring the Euro pean Union are be ing scat te red, be ca u se the po li ti-
ci ans who lead this co un try and who dec la ra ti vely advo ca te the path 
to wards Euro pe pre sent the ir own bad mo ves and ac ti ons as the re qu i-
re ments of the Euro pean Co un cil. 

Due to a se ve re cri sis in the co un try it will ta ke a de ca de or even 
mo re ti me to me et all the re qu i re ments im po sed by the Euro pean Com-
mis sion to ot her EU mem bers be fo re be co ming a part the re of.  In fla tion, 
in te rest ra tes, bud get de fi cit and pu blic debt re pre sent the pro blems that 
Ser bia can not re sol ve wit ho ut the help of  in ter na ti o nal fi nan cial in sti-
tu ti ons.  Ho we ver, now when the Euro pean Union is al so fa ced with 
se ve re pro blems in the Euro zo ne, it is hard to ex pect that Ser bia will 
start the ne go ti a ti ons on as so ci a tion with the Union, un less the po li ti cal 
fac tor be co mes cru cial.  For qu i te a long ti me Ser bia will not be able to 
me et the  eco no mic cri te ria – in fla tion ra te un der 1.5% ave ra ge in three 
EU co un tri es with the lo west re tail pri ces; no mi nal in te rest ra te on sta te 
se cu ri ti es of ma xi mum 2% abo ve the ave ra ge in te rest in the three most 
fa vo u ra ble EU co un tri es; bud get de fi cit un der 3% of GDP; pu blic debt 
un der 60% of  GDP; ac cep ting the ex chan ge ra te mec ha nism (ERM) at 
le ast two years be fo re en te ring the Euro pean Union.
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Ad di ti o nally, the Co pen ha gen cri te ria - political (sta bi lity of in-
sti tu ti ons, ru le of law, hu man rights, re spect for and pro tec tion of mi no-
ri ti es), economic(mar ket eco nomy) and abilityofthestatetotakeover
theobligationsarisingoutof themembership (the ful fil lment of the 
obli ga ti ons from the Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment) – must 
be  re a li sed in or der to re ce i ve a po si ti ve opi nion from the Euro pean 
Com mis sion for the ir  ful fil lment.  Ho we ver, the re a li sa tion  of the afo-
re-men ti o ned cri te ria still re pre sents the dis tant fu tu re for Ser bia. 

The ru ling eli tes will ha ve to work much mo re and to be mo re 
re spon si ble to the so ci ety.  As a re sult of  the Ser bian Go vern ment’s 
wrong mo ves, Ser bia has not  re ce i ved the ad di ti o nal me ans from the 
Euro pean bud get 2014-2020,  and it will only ha ve ac cess to all the 
com po nents of IPA funds or the  in stru ments for pre-ac ces sion as si stan-
ce.     At this  mo ment Ser bia an nu ally gets ap pro xi ma tely 200 mil lion 
Euros from the Euro pean funds.  This amo unt for Ser bia was de fi ned 
by the EU plan 2007-2013, and the to tal amo unt is  1,4 bil lion Euros.  
Out of fi ve pre-ac ces sion funds, Ser bia uses only two, spe ci fi cally: one 
for in sti tu tion de ve lop ment (bu il ding) and one for cross-bor der co o pe-
ra tion. With the EU can di da te sta tus, Ser bia co uld use three mo re funds 
– for agri cul tu re, for re gi o nal de ve lop ment and struc tu re funds. Sin ce 
the eco no mic and po li ti cal aut ho ri ti es  in the co un try do not know what 
they are do ing,   Ser bia is de pri ved of the Euro pean funds. 

If Ser bia had en te red the bud get fra me work, for new ad di ti o nal 
me ans un til 2020, it co uld ha ve co un ted on mo re su sta i na ble de ve lop-
ment with  a new de ve lop ment mo del.  Wit ho ut the se funds, it wo uld 
be mo re dif fi cult for Ser bia to cre a te a new de ve lop ment mo del, sin ce 
the pre vi o us one has not pro ved ef fi ci ent. The new mo del sho uld ini ti-
a te de ve lop ment and af fect the na tion’s pro spe rity Ho we ver, eco no mic 
de ve lop ment it self  is not suf fi ci ent for pro spe rity and wel fa re.  It is ne-
ces sary but not suf fi ci ent. GDP is just an in di ca tor of pro duc tion trends. 
It is ne ces sary to ac hi e ve a ba lan ce of eco no mic, en vi ron men tal and 
so cial de ve lop ment. Ad di ti o nally, it is ne ces sary to ena ble the re so ur-
ces ma na ge ment.  Thus,  po verty will be held back and ine qu a lity in the 
so ci ety will be di mi nis hed. 

But, even in the years to co me, we sho uld not ex pect that the 
Ser bian go vern ment  will act in a dif fe rent way.  It will still de press 
de ve lop ment.  Espe ci ally be ca u se 2012 is the elec tion year.  Un til the 
elec ti ons are over, the po li tics will su it and ser ve everyone:  ci vil ser-
vants, tho se em ployed in pu blic com pa ni es and pen si o ners.  As soon as 
the elec tion tur bu len ce is over, the si tu a tion will be wor se for everyone.  
The re will be a strug gle for of fi ce and obe di ent party col le a gu es will get 
im por tant fun cti ons and of fi ces in the co un try.  The year of 2012 will 
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be de fi ni tely lost in terms of eco nomy, and pro bably the year of 2013 
will al so be lost. 

If, fol lo wing the elec ti ons,  the new go vern ment fa ils  to re du ce 
the bu re a uc ra tic ap pa ra tus, to re form pu blic com pa ni es, in clu ding the 
re duc tion of idlers, to re con struct the en ti re fi scal system, and espe ci-
ally the ad mi ni stra tion, and  if it fa ils to wa ge a war aga inst cor rup tion 
as soon as pos si ble,  Ser bia will not ex pe ri en ce bet ter days. 

Now, due to a cri sis,  EU has many pro blems with its mem bers 
and with sa ving the Euro zo ne,  and Ser bia, with its im men se so cial pro-
blems, unem ployment, debts, cor rup ted par ti es or bloc ked system of 
ju sti ce, wo uld not be wel co me.  The re is a high pro ba bi lity that Ser bia 
will re main out of the Euro pean Union for qu i te a long ti me and, in the 
me an ti me, the map of Euro pe will be com ple tely chan ged. The re fo re,  
re gar dless of whet her it is in or out of  the Euro pean Union, it is most 
cru cial   for Ser bia to ma ke true  (ra di cal) chan ges and  ac cept Euro pean 
va lu es. 

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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