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ДРУШТВЕНИЕФЕКТИИЗОПАЧЕНОСТИ
МОДЕРНЕЕКОНОМИЈЕ*

Сажетак
Из исто ри је је по зна то да је пра ће ње фи нан сиј ских ци ље ва 

без освр та ња на оп ште до бро увек во ди ло и во ди у про паст. Да-
нас смо све до ци во ђе ња кла сног ра та про тив остат ка дру штва. 
Го ми ла ње нов ца на јед ној стра ни зна чи за ду жи ва ње на дру гој. Ту 
си ту а ци ју са да има мо у Европ ској уни ји. Ме ре штед ње ЕУ ни су 
да ле по зи тив не ефек те, не го су до не ле но во за ду жи ва ње, без вред-
не ду го ве, не за по сле ност, си ро ма штво и ма сов ну бе ду. Са вре ме ни 
фи нан сиј ски екс пе ри мент - у со ци јал ној ла бо ра то ри ји - по ни шта-
ва ре зул та те гло ба ли за ци је. Ство ре ни су до хо дов ни дис па ри те ти. 
Со ци о е ко ном ска ди на ми ка ста ре ња ста нов ни штва је еви дент на у 
не ким зе мља ма све та, а у не ким дру гим зе мља ма има мо на ди ру ћу 
мла дост. Ве ли ка не за по сле ност мла ђе по пу ла ци је и нај ве ћи удео у 
исто ри ји ста ри је по пу ла ци је ко је за ви се од пре за ду же них др жа ва 
мо же екс пло ди ра ти у бунт ши ро ких раз ме ра.

Ве ли ка пре за ду же ност др жа ва ра за ра Евро пу, а све ве ће раз-
ли ке из ме ђу нај бо га ти јег сло ја ста нов ни штва и свих оста лих пре те 
да са да шња ве ли ка не за до вољ ства си ро ма шних пре тво ре у ри зи ке 
ко ји би ве ћи ну чо ве чан ства мо гло до ве сти у дис то пиј ску бу дућ-
ност. На и ме, бу дућ ност у ко јој ће на јед ном ме сту би ти љу ди ко ји 
те шко под но се жи вот не те шко ће, оску ди цу, бе ду и гу би так ве ре у 
бо ље су тра.

* 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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 Сце на рио дис то пи је не ће за о би ћи ни Ср би ју, ако се у њој 
још ви ше по гор ша ју еко ном ске и дру штве не при ли ке. Бу дућ ност 
ће би ти бре ме ни та про бле ми ма због во ђе ња из о па че не еко но ми је.
Кључ не ре чи: мо дер на еко но ми ја, штед ња, кла сни рат, пре ра спо де ла бо-

гат ства, пре за ду же ност, си ро ма штво, бру то дру штве ни 
про из вод, бру то дру штве на сре ћа.

ШТАЈЕРАДОСТЖИВЉЕЊАИГДЕОНАСТАНУЈЕ?

Ра дост ста ну је на истим ме сти ма где и но вац, сло бо да и си-
гур ност. Са мо но вац не до но си сре ћу. То је за кљу чак из нај но ви-
јих ис тра жи ва ња Ује ди ње них на ци ја (УН)1).  У њи хо вој сту ди ји се 
на во ди да су нај срећ ни је на ци је на се ве ру Евро пе, а Афри кан ци су 
нај не за до вољ ни ји2) сво јим жи во том. Фак то ри ко ји су узе ти у раз-
ма тра ње би ли су за ра да, по ли тич ке сло бо де, си гу ран по сао, мо гућ-
ност да се обра зу ју и ле че и из гра де склад не по ро дич не од но се. 
Ис пи та ни ци су ви ше оце не да ва ли рад ном ме сту за ко је не тре ба да 
бри ну, до брим ме ђу људ ским од но си ма и од су ству ко руп ци је не го 
енорм ним за ра да ма. Нај но ви ја ис тра жи ва ња су по твр ди ла да тај на 
срет ног жи во та је сте има ти до бро здра вље, до бре при ја те ље, уоп-
ште до бре од но се са љу ди ма, али љу ди сре ћу ви де и у пу то ва њи ма, 
угод ној ат мос фе ри на по слу, до број род би ни и су се ди ма. Та ко ђе, 
ис тра жи ва ње УН је по ка за ло да је жен ска по пу ла ци ја срет ни ја3) не-
го му шка, а да нај ма ње жи вот не сре ће чо век осе ћа у сред њој до би.  

Нај срет ни је се жи ви у Евро пи. Нај за до вољ ни ји сво јим жи-
во том су ста нов ни ци Швај цар ске, Швед ске, Дан ске, Нор ве шке, 
Фин ске, Ислан да, Но вог Зе лан да и дру ги. Др жа ве у ко ји ма се ак-
це нат ста вља на со ци јал ну прав ду и пре ра спо де лу бо гат ства има ју 
нај бо љи жи вот. У овим др жа ва ма по сто ји нај ви ше шан се за до бро 

1) Из вор: UN, Izvještajosrećiusvijetu, Glo bus, 13.04.2012. го ди не.

2) Нај не за до вољ ни ји су Бе нин, То го и Си је ра Ле о не. 

3) Ре зул тат ис тра жи ва ња УН по ка зу је, пре ма ми шље њу ауто ра ово га ра да С. Грк, да жен-
ска по пу ла ци ја не ће да при зна све про бле ме са ко ји ма се су сре ће. На и ме, ра ни ја ис тра-
жи ва ња Свет ске бан ке су по твр ди ла да нај ве ће жр тве си ро ма штва ши ром све та, а на ро-
чи то у Афри ци, по ред де це су и же не. Си ро ма штво по сма тра но кроз пол ну по де лу све 
ви ше до ла зи до из ра жа ја на ште ту жен ске по пу ла ци је. Нај ве ћи број глад них ду ша жи ви 
у Ки ни, Кон гу, Бан гла де шу, Ин до не зи ји, Па ки ста ну и Ети о пи ји. Си ро ма штво по ве ћа ва 
сто пу мор та ли те та и скра ћу је жи вот ни век по себ но де це и труд ни ца. Они углав ном уми-
ру од бо ле сти за ко је по сто ји лек, али им ни је до сту пан јер не ма ју фи нан сиј ских сред-
ста ва за ле че ње од но сно не ма ју здрав стве но оси гу ра ње или ни су до вољ но еду ко ва ни. 
Мно ги си ро ма шни, а по себ но де ца и труд ни це, и због не пра вил не и не до вољ не ис хра не 
скон ча ва ју жи вот ја ко ра но. Па ипак, ин те ре сант но је ана ли зи ра ти нај но ви је на ла зе ис-
тра жи ва ња УН ко ји по ру чу ју - женесуипаксретнијеодмушкараца!
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здра вље, ква ли тет ста но ва ња, не ма стреп ње од не за по сле но сти, а 
ко руп ци ја и кри ми нал ско ро су ис ко ре ње ни.

Ин те ре сант но је да ста нов ни ци САД4) као нај бо га ти је зе мље 
све та, пре ма овом ис тра жи ва њу, не за у зи ма ју во де ћа ме ста5), што 
по твр ђу је да бру то дру штве ни про из вод ни је га ран ци ја за ра дост 
жи вље ња6). У по ли ти ци и еко но ми ји по је ди них зе ма ља не мо же се 
гле да ти са мо на бру то дру штве ни про из вод. Све ви ше се го во ри 
– “да је бо гат ство зе мље узрок за до вољ ства Ја пан ци би би ли на 
вр ху ли сте, и не би кон стант но по ка зи ва ли ве ли ки пе си ми зам”. За-
то тре ба про ми шља ти шта је ва жни је у пла ни ра њу раз во ја зе ма ља 
– бру то дру штве ни про из вод или бру то дру штве на сре ћа7)!

 УН су по сле ово га ис тра жи ва ња по ру чи ле вла да ма да мо-
ра ју да се по ста ра ју да сва ки гра ђа нин за до во љи основ не по тре бе. 
Од др жа ва се да ље оче ку је да по бољ ша ју здрав стве ну за шти ту и 
ши ре за јед ни штво и са о се ћа ња са дру ги ма.

 Ме ђу тим, су прот но овим по ру ка ма УН-а, од по чет ка фи-
нан сиј ске и еко ном ске  кри зе, све до ци смо са вре ме ног фи нан сиј-
ског екс пе ри мен та ко ји се си сте мат ски спро во ди у со ци јал ној ла-
бо ра то ри ји ши ром све та. Тај екс пе ри мент зо ве се – ме ре штед ње. 
И бо га ти су по че ли да ште де. Та ко, на при мер, по моћ8) ко ју ЕУ 
да је зе мља ма у раз во ју па ла је пр ви пут у 15 го ди на. По је ди нач но 
нај бо га ти је зе мље Не мач ка и Швед ска, али и ЕУ као ор га ни за ци ја, 
сма њи ле су по моћ зе мља ма у раз во ју. Из у зе так је  Ита ли ја чи ји је 
до при нос зе мља ма у раз во ју по рас тао (33 по сто) јер је опро сти ла 
ду го ве др жа ва ма се вер не Афри ке. Али, ге не рал но по сма тра ју ћи, 
по ред сма ње ња сво је по мо ћи, ЕУ је и да ље нај ве ћи до на тор и она 
да је ско ро по ло ви ну укуп не свет ске по мо ћи зе мља ма у раз во ју.

4) Да би се про сеч ни ста нов ник САД осе ћео си гур но и да би се мо гао опу сти ти тре ба му 
око 75 хи ља да до ла ра го ди шње. То је нов ча на гра ни ца сре ће, пре ма Izvještajuosrećiu
svjetu. Па ипак, то је за ста ре ло, јер са да се зна да се за до вољ ство жи во та не мо же из ра-
зи ти са мо БДП-ом већ се ко ри сти ин декс сре ће. Дру га чи је ре че но, тра жи се кон текст у 
ко јем се жи ви, од нос из ме ђу си гур но сти и сло бо да ко је пру жа дру штво.

5) САД за у зи ма 11. ме сто. (Из вор: UN, Izvještajosrećiusvjetu, до ступ но 08.04.2012. го ди-
не). 

6) У аме рич ком ча со пи су Forbes не сла жу се са овом кон ста та ци јом. Они ка жу »БДП ипак 
има ве зе са сре ћом. На и ме, у зе мља ма где не ма еко ном ског ра ста, не ма ни сре ће«. (Из-
вор: Forbes,Globus, 13.04.2012. го ди не).

7) Тер мин “бру то дру штве на сре ћа” је пред ло жио Бу тан, ма ла хи ма лај ска зе мља чи ји гра-
ђа ни су нај ра до сни ји у Ази ји.

8) ЕУ је сма њи ла по моћ зе мља ма у раз во ју за 6,4 по сто. Про шле го ди не Уни ја је да ла 53 
ми ли јар де еура по мо ћи тим зе мља ма. (Из вор: ОЕЦД, до ступ но, 13.04.2012. го ди не).



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр. 125-148.

128


МЕРЕШТЕДЊЕ–САВРЕМЕНИ
ФИНАНСИЈСКИЕКСПЕРИМЕНТ

Ре зул тат ра ди кал них ме ра штед ње, ко је се  пре по ру чу ју као 
оздра вље ње, крај ње је еко ном ски сум њив. При ме ри зе ма ља у ко ји-
ма се ме ре штед ње про во де од по чет ка кри зе (крај 2008. го ди не) не 
по ка зу ју зна ко ве из ла ска из кри зе9). На про тив, упа да се у спи ра лу, 
ко ја је ло гич на по сле ди ца ка у зал них ре ак ци ја. А то зна чи: ви ше 
штед ње, ма ње при ку пље ног по ре за, ма ње јав них ин ве сти ци ја, ма-
ње по тро шње (он да, на рав но, сле ди и ве ћи по рез при ват них ула га-
ча). Раз у ме се, си ту а ци ја се ком пли ку је, јер не ма при вред ног ра ста, 
а тре ба ло би у тој си ла зној пу та њи и вра ћа ти ду го ве. Упра во су 
ду го ви раз лог због ко јег се, од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја, штед ња и пре по ру чу је, а не због из вла че ња из кри зе. 

Про кла мо ва не ме ре штед ње ни су ни шта дру го не го бе жа ње 
од ствар но сти. Уства ри, дра кон ске ме ре штед ње у Евро пи су са вре-
ме ни фи нан сиј ски екс пе ри мент ЕУ, ко ји већ во ди у вр тлог спи ра ле. 
На и ме, ве ћи дуг во ди до ве ће штед ње, со ци јал не не за по сле но сти и 
још ду бљих при вред них про бле ма, јер др жа ве још те же от пла ћу ју 
ду го ве. Ме ђу на род не ин сти ту ци је гре ше ка да да ју са ве те о штед-
њи, јер је  си гур но да се ни ду го ви, осим оних крат ко роч них, не ће 
вра ти ти на тај на чин, због то га што у јед ном мо мен ту др жа ве до-
ла зе у по зи ци ју да има ју ве ли ки број  не за по сле них, ко ји не при-
вре ђу ју, па се ни ду го ви не мо гу вра ћа ти. Да кле, но во за ду жи ва ње 
др жа ве ни је ре ше ње. При мер  је Грч ка ко ја је у ре це си ји већ пет 
го ди на, углав ном због стро гих ме ра штед ње ко је су услов за до би-
ја ње ме ђу на род не фи нан сиј ске по мо ћи по треб не да зе мља из бег не 
бан крот ство. Ме ре штед ње у Грч кој ни су да ле по зи тив не ре зул та-
те, јер се Гр ци и на да ље за ду жу ју, док при ма ња по ста ју све ма ња, 
а ду го ви су без вред ни. У Грч кој су две го ди не про во ђе ња про гра ма 
бру тал не штед ње пот пу но уни шти ле при вре ду и иза зва ле по бу ну 
на ро да. Ко ји је ре зул тат? Дуг им је у том раз до бљу са 139 по сто 
на ра стао на 159 од сто БДП-а10)!

9) Пр во је дно пр ва ве ли ка свет ска ре це си ја у 21. ве ку до так ну ла то ком 2009. го ди не, ка да 
је у Аме ри ци бру то-про из вод сма њен 3,5 по сто, а у ЕУ око че ти ри по сто. Но, већ то ком 
2010. до шло је до при вред ног ожи вља ва ња на За па ду, па је аме рич ки БДП по ве ћан чак 
три по сто, а онај у Европ ској уни ји за 1,7 по сто.

 Тај по стре це сиј ски бла ги по лет на За па ду је тра јао и кроз пр ва два квар та ла 2011. го ди-
не, да би од по чет ка тре ћег квар та ла све по че ло по но во да се за у ста вља или чак да кли за 
на дру го ре це сиј ско дно.

10) Из вор: Globus, 09.03.2012.
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Та ко ђе, штед ња и ди за ње по ре за у вре ме кри зе ни су ре ше ње. 
До ка зи за ову тврд њу су број ни. На при мер, Пор ту гал је још 2010. 
го ди не сма њио пен зи је, ре ду ци рао пла те, јав не упра ве и по ви сио 
по ре зе. Али је у тој зе мљи јав ни дуг на кра ју тре ћег квар та ла 2011. 
го ди не на ра стао на 110 од сто БДП-а. Пре тих ме ра био је 91 по сто. 
У Ир ској су за 15 по сто сма њи ли пла те и ди гли ПДВ на 23 од сто. 
На кон тих ме ра дуг им је на ра стао на 105 по сто БДП-а. А го ди ну 
да на ра ни је био је са мо 88 од сто11). 

У Ве ли кој Бри та ни ји  бу дућ ност ба зи ра ју на штед њи. Тај 
план им је до са да до нео са мо раст ду га са 74 на 80 од сто БДП-а. 
Но, ка кав је тај план штед ње нај бо ље го во ри аген ци ја Мо одy`с 
сни зив ши прог но зу бри тан ског ААА реј тин га са "ста бил но" у "не-
га тив но".

Сви еко ном ски са ве ти ко ји су би ли усме ре ни на тро ше ње, 
и ко ји су до ве ли до ове кри зе, има ју но ви ар гу мент. Ра ни је су твр-
ди ли да се др жа ва у кри зи тре ба још ви ше за ду жи ва ти и тро ши ти 
да би по кре ну ла при вре ду. А са да има ју и ста ти стич ки до каз да је 
штед ња ло ша, јер по гор ша ва еко ном ско ста ње, а не сма њу је дуг.

Аме рич ки екс пер ти твре да се у кри зи др жа ва тре ба за ду жи-
ва ти, из да шно штам па ти но вац и њи ме по ти ца ти при вре ду. Они не 
ми сле да је са да па мет но бу џет ски ма њак све сти у окви ре ко је од 
сво јих чла ни ца тра жи ЕУ, у ко јој по сто ји ве ли ка раз ли ка у по на ша-
њу из ме ђу се ве ра и ју га Евро пе. Се вер на Евро па је чвр ста, ра ди, 
ште ди но вац, а југ Евро пе тро ши, не ште ди, има огро ман де фи цит.

"Нем ци су но си те љи на де у ду жнич кој кри зи и њи хо ва је суд-
би на да пред во де Евро пу."12) Не мач ка је по чет ком мар та 2012. на те-
ра ла чла ни це Уни је да пот пи шу Пактзафискалнустабилност13) и 
оба ве жу се чи ни ти су прот но од Аме ри ке. Јер, Не мач ка др жи да је 
“нор мал но” у вре ме кри зе уво ди ти ме ре штед ње и те ра ти др жа ве 
да не тро ше ви ше не го што за ра ђу ју. Не мач ка за го ва ра по што ва ње 
бу џет ске ди сци пли не. Ма њак не сме би ти  ве ћи од 0,5 од сто. За ду-
же ње тре ба огра ни чи ти на 60 од сто БДП-а.

Ове ме ре ко је за го ва ра Не мач ка, они ма ко ји не са гле да ју це-
ло куп ну си ту а ци ју у Евро пи, из гле да ју пот пу но ра зум но. Али, Не-
мач ка се у прет ход ном раз до бљу по на ша ла су прот но од оно га што 
са да за го ва ра. Не мач ка до пре го ди ну да на ни је по што ва ла кри-

11) Из вор: Globus, 09.03.2012.

12) ViktorOrban, шеф ма ђар ске Вла де (Из вор, Globus, 09.03.2012).

13) Пактзафискалнустабилност је пот пи сан 02.03.2012. го ди не.
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те ри је14) ко је да нас по ста вља оста ли ма. То по ка зу ју ста ти стич ки 
по да ци. Бу џет ски ма њак био јој је 3,3 од сто, а укуп ни спољ ни дуг 
др жа ве пре ла зи 83 од сто БДП-а (кр ши ла је кри те риј три го ди не 
за ре дом). У Не мач кој јав ни дуг пре ма БДП-у из но си 87,3 про цен-
та, али ова др жа ва ни је угро же на, и мо же то се би да до зво ли, јер  
оства ру је го ди шњи из воз ви ши од 90 ми ли јар ди еура. Та ко Не мач-
ка бр зо на до ме сти ма њак у др жав ној ка си. Фран цу ска је та ко ђе кр-
ши ла кри те ри је. За пра во це ла ЕУ је про би ја ла кри те ри је - осим 
зе ма ља по пут Дан ске, Есто ни је, Фин ске, Лук сем бур га и Швед ске, 
ко је се ни су ни при бли жи ле бу џет ским кри те ри ју ми ма - ко је су др-
жа ве пот пи са ле у Пак ту за фи скал ну ста бил ност. Овај “пакт” је ди-
но су од би ли да пот пи шу Бри тан ци и Че си.

Ме ре же сто ке штед ње, ко је при по ве да Не мач ка, у 2011. го ди-
ни још ду бље су у при вред ну кри зу гур ну ле Ир ску, Пор ту гал, Грч-
ку и Ве ли ку Бри та ни ју. Уме сто па да до не ли су им раст др жав ног 
ду га у од но су на БДП. У ду бо кој кри зи су Ен гле ска, Фран цу ска, 
Ита ли ја, Шпа ни ја. Сто га су би ле по треб не од ре ђе не ме ре ка ко се 
не би до го дио ефе кат пре ли ва ње про бле ма из јед не др жа ве у дру гу. 
Због то га је ство рен “за штит ни зид”. На ме ра је да се исто вре ме но 
по мог не др жа ва ма ко је су у про бле ми ма и ујед но огра ни чи ефек-
те ко ји би се мо гли пре ли ти на дру ге др жа ве. Ме ђу тим, упит но је 
мо же ли фи скал ни пакт ста би ли зо ва ти Евро пу и га ран то ва ти да се 
грч ки сце на ри јо не ће по но ви ти у дру гим чла ни ца ма. Раз у ме се да 
је кон тро ла фи скал не по ли ти ке по жељ на. Али, чи ње ни ца је да се 
про бле ми у  Шпа ни ји и Пор ту га лу ни су до го ди ли због њи хо вог 
не по што ва ња фи скал не ди сци пли не. Чак је у вре ме бу ма, од но сно 
ра ста, фи скал на по ли ти ка у Шпа ни ји че сто по ми ња на као при мер 
од го вор ног по на ша ња. У по ме ну тим се зе мља ма до го дио раст у 
при ват ној по тра жњи, при ти сак на це не и апре си ја ци ја. Ка да се по-
тра жња сма њи ла од но сно ка да је бум до шао до свог кра ја, зе мље 
су се на шле у кри зи ко ја их је гур ну ла у фи скал ни де фи цит. Из ово-
га се мо же за кљу чи ти да фи скал ни пакт ни је мо гао спре чи ти оно 
што се до го ди ло у Шпа ни ји и Пор ту га лу.

Да кле, не ма ди ле ме да је фи скал на кон со ли да ци ја по треб-
на. Али  је нео спор но да она, у крат ком ро ку, сма њу је по тра жњу 
и сма њу је раст. Ако се иде ка фи скал ној кон со ли да ци ји пре бр зим 
при ла го ђа ва њем та да се гу ши раст. А ако се иде пре ви ше спо ро са 
при ла го ђа ва њем та да се гу би ве ро до стој ност. Др жа ве се тре ба ју 
ори јен ти са ти на сред њи рок, и то је по треб но, на при мер, Сје ди ње-
ним Др жа ва ма и Ја па ну. Што се ти че Евро пе, од но сно зе ма ља ко је 

14) Ви де ти: Sne ža na Grk, „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet
– razvojiintegracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, 2011.
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су у кри зи, је ди ни на чин да би се обез бе ди ло одр жа ва ње по тро шње 
је сте омо гу ћи ти ста нов ни штву при ступ јеф ти ним кре ди ти ма. То је 
је ди ни на чин да се схва те прин цип еко ном ског ра ста за ко ји је по-
треб на по тро шња и при сту пи стро гих ме ра штед ње ко је у Евро пи 
за го ва ра Не мач ка.

 Али, ово га пу та ће би ти за и ста те шко, по ми ри ти по ме ну ти 
прин цип и при ступ стро гих ме ра штед ње, јер еко ном ски ја ке др жа-
ве еуро зо не ви ше ни су спрем не да да ју кре ди те од но сно из вла че из 
про бле ма еко ном ски по ср ну ле др жа ве. Европ ска цен трал на бан ка 
(ЕЦБ) је то зва нич но и по твр ди ла15) до но се ћи кра јем мар та 2012. 
го ди не од лу ку да ће се са ду жнич ком кри зом бо ри ти са ми ни мал-
ном со ли дар но шћу ме ђу 17 ње них чла ни ца. Већ се го во ри да је на 
по мо лу “бал ка ни за ци ја” еуро зо не, по што цен трал не бан ке16) чла-
ни ца еуро зо не ви ше не ће ко лек тив но де ли ти би ло ка кве гу бит ке 
ко ји за де се об ве зни це по ср ну лих др жа ва еуро зо не.

СИРОМАШТВОДОДИРУЈЕ
ДРУШТВЕНОДНО

Је дан од за го вор ни ка те зе да се тре ба ште де ти је Ме ђу на род-
ни мо не тар ни фонд. Ко ли ко је ме ра штед ње не по пу лар на нај бо ље 
се илу стру је на при ме ру ко ји се ко ри сти “ако др жа ва не ма, тре ба 
ште де ти, као што би ште де ла по ро ди ца, да би иза шла из кри зе”. 
Ме ђу тим, за не ма ру је се да та ана ло ги ја - др жа ва и по ро ди ца -  ни је 
до бра. По ро ди ца не ма еко ном ске ак тив но сти и раз ме не као уну-
тар др жа ве  и то уоп ште ни је слич но. Ка да би та ана ло ги ја би ла 
слич на то би зна чи ло да, ре ци мо, по ро дич на штед ња под ра зу ме ва 
ус кра ћи ва ње шко ло ва ња де ци – јер је оно ску по, или ло ше си ту и-
ра ним по ро ди ца ма ус кра ћи ва ње здрав стве не за шти те – јер је ле че-
ње ску по. И од мах се на ме ће пи та ње: да ли је то на чин из ла ска из 
си ро ма штва? Од го вор је не га ти ван, јер је то још ве ће по ни ра ње у 
си ро ма штво. Но, мо жда се ми сли ло, код го ре по ме ну те па ро ле, на 

15) Од лу ком Европ ске цен трал не бан ке, др жа ве чла ни це еуро зо не, ко је су због фи нан сиј ске 
пре за ду же но сти мо ра ле да тра же по моћ од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да и Европ-
ске уни је, сме ште не су у сек ци ју са ко јом оста так еуро зо не ко ји фи нан сиј ски бо ље сто-
ји ви ше ни је у оба ве зи да са ра ђу је на кре дит ном тр жи шту.То зна чи да “на ци о нал не 
цен трал не бан ке не ће би ти у оба ве зи да уну тар си сте ма европ ског кре дит ног тр жи шта 
при хва те као ко ла те ра лу бан кар ске об ве зни це ко је га ран ту ју др жа ве на про гра му по мо-
ћи ММФ-а и ЕУ, или оних чи је кре дит но вред но ва ње не од го ва ра ва же ћим пра ви ли ма”. 
(Из вор: Rojters, до ступ но 10.04.2012. го ди не).

16) Цен трал не бан ке Не мач ке (ве ли ке еко ном ске си ле са реј тин гом ААА) и Аустри је мо гућ-
ност да не при хва те од ре ђе не вр сте ко ла те ра ле при одо бра ва њу кре ди та већ су пре ве ле 
у “за бра ну”.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр. 125-148.

132

ана ло ги ју др жа ве и по ро ди це, а што до не кле има сми сла, је ди но 
ако по ро ди ца оно што уште ди од лук су за ин ве сти ра у не што. Па 
опет, не мо же се ре ћи да је то штед ња, већ је то, у ана ло ги ји, опо-
ре зи ва ње лук су за бо га тих, и по кре та ње про из вод ње.

Ве ли ки про блем си ро ма штва  у це лом све ту нај ви ше по га ђа 
де цу, јер су она нај ви ше из ло же на си ро ма штву. Исто та ко, у свет-
ским ча со пи си ма17) се мо гу ви де ти шо кант ни по да ци о “но вим си-
ро ма шни ма” ко ји ни су ти пич них про фи ла, ко ји се по свра ти шти ма 
за бес кућ ни ке ши ром све та по ја вљу ју, а го во ре “је зи ком сред ње 
кла се”. То су ин те лек ту ал ци ко ји су при па да ли сред њој кла си, а 
са да су си ро ма си. Све ве ће раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и бо га тих 
угро жа ва ју гло ба ли за ци ју.

По по да ци ма ко је је у фе бру а ру 2012. го ди не об ја вио Euro stat 
23 по сто ста нов ни ка 27 чла ни ца ЕУ је сте под ри зи ком си ро ма штва 
и со ци јал не ис кљу че но сти. Зна чи, ско ро сва ки че твр ти ста нов ник 
Европ ске уни је је на уда ру си ро ма штва. Ста ти сти ка Euro stat-a до-
би је на је на осно ву не ко ли ко па ра ме та ра. Пр во, ри зик од си ро ма-
штва на осно ву при хо да, дру го, озбиљ на ма те ри јал на ус кра ће ност 
(ти па не мо гућ но сти по кри ва ња ре жи је и гре ја ња), тре ће, жи вље ње 
у до ма ћин ству сла бе рад не ин тен зив но сти – где су од ра сли чла но-
ви оства ри ли ма ње од 20 од сто свог рад ног по тен ци ја ла и сл.

Из ана ли зе Euro stat-a ви ди се да ка да се ствар по сма тра са мо 
по при хо ди ма, нај ве ћи ри зик од си ро ма штва по сто ји у Ла тви ји, Ру-
му ни ји, Бу гар ској и Шпа ни ји (сви 21 од сто), а нај ма њи у Ће шкој (9 
од сто) и Ни зо зем ској (10 од сто).

По сто ји ми шље ње да је са да “Грч ка со ци јал на ла бо ра то ри ја 
за не што што ће по сле по ста ти Евро па”18). Ов де се ми сли на то да 
ће дру штво по ста ти не си гур но, јав не слу жбе и обра зо ва ње ру и-
ни ра но, здрав ство та ко ђе, с тим што ће здра вље би ти по вла сти ца 
са мо за бо га та ше, нај ра њи ви ја сред ња кла са ста нов ни штва про гра-
ми ра но не ста ја ти, а они ко ји су за по сле ни осу ђе ни су на оси ро ма-
ше ње и не си гур ност.

Сти че се ути сак да се са да во ди је дан кла сни рат. Уства ри,  
све до ци смо јед ног кла сног ра та ко ји фи нан си је ри и тех но кра те 
во де про тив остат ка дру штва, и то за хва љу ју ћи пар ла мен ти ма ко ји 
су им то омо гу ћи ли. ЕУ да је по моћ Грч кој, и сва та фи нан сиј ска 
по моћ се ста вља на по се бан ра чун са ко је га се сер ви си ра дуг. Дуг 
по ста је оруж је ко јим се уни шта ва це ло дру штво. Ма ла ску пи на 
нај бо га ти јих по ста је све бо га ти ја, сред ња кла са по сте пе но не ста је 
или стаг ни ра (у за ви сно сти од др жа ве до др жа ве), а си ро ма шни по-

17) NewYorkTimes,Spiegel…

18) Из вор: Globus, 09.03.2012. го ди на. 
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ве ћа ва ју свој кор пус. На ста ви ли се и да ље та ко, фи нан сиј ска кла са 
ће  до крај чи ти дру штво.

Оце њу је се да би “по се ја но се ме не за до вољ ства” у де це ни ји 
пред на ма мо гло да про кли ја и да по ни шти све по зи тив не ре зул та-
те гло ба ли за ци је.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАРЕАЛНОСТ
УСРБИЈИИЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Про цес про ме на у Ср би ји ду го тра је и иде у су прот ном прав-
цу од оче ки ва ног. Ве ли ка је дис про пор ци ја из ме ђу обе ћа ња и чи-
ње ни ца. То нај бо ље осе ћа на род. Љу ди ко ји не ра де, си ро ма шни 
ко јих је у на род ним ку хи ња ма све ви ше, пен зи о не ри. Со ци јал на 
сли ка Ср би је пру жа алар мант не по дат ке. 

Со ци јал ни про фил19) Ср би је је сле де ћи: број ста нов ни ка 
7.276.195, број за по сле них 1.743.983,  сто па за по сле но сти  45,3 од-
сто, сто па не за по сле но сти 24,4 од сто, про сеч на ста рост 41,4 го ди-
не,  при род ни при ра штај - 4,7 од сто, сто па смрт но сти 14,2 од сто, 
про сеч на бру то за ра да 55.505 ди на ра (или про сеч на не то за ра да 
40.003 ди на ра, у фе бру а ру 2012. го ди не).

Пре ма зва нич ним ста ти стич ким по да ци ма, у де цем бру про-
шле го ди не, у Ср би ји је би ло не за по сле но 745.000 љу ди20). Али, 
пре ма дру гим не зва нич ним про це на ма број не за по сле них је до сти-
гао око ми ли он љу ди.                          

Ко ли ко је алар ман тан про блем не за по сле но сти у Ср би ји21) 
нај бо ље се мо же са гле да ти у ком па ра ци ји сто пе не за по сле но сти у 
зе мљи и ЕУ. Ви де ти Табелу1.

Табела1.СтопанезапосленостиуСрбијииЕУ(у%)
Го ди на 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Ср би ја 13,3 14,6 18,5 20,8 20,9 18,1 13,6 16,1 19,2 23,7*
ЕУ 8,9 9,0 9,1 9,0 8,2 7,2 7,1 9,0 9,6 10,0

Из вор:  Eurostat и Ре пу блич ки за вод за статистику, до ступ но, 19.03.2012. 
го ди не.

На по ме на:  * Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи, укуп но, но вем бар  2011. го-
ди не.

19) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је (РЗС), до ступ но 23.03.2012. го ди не.

20) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.02.2012. го ди не.

21) Ви де ти: Сне жа на Грк, (2012), „Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  
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Сто па за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва у ЕУ из-
но си 68,6 од сто22). Но ви гу би так рад них ме ста у ЕУ је при су тан, а 
пра те ћа по сле ди ца је страх и за по сле них да ће оста ти без по сла, 
због че га ви ше ште де. 

Не за по сле ност у Европ ској уни ји у фе бру а ру 2012. је ма ло 
на ра сла у од но су на ја ну ар исте го ди не. На и ме, не за по сле ност у 
Уни ји у ја ну а ру бе ле жи про сеч них 10,6 по сто, а у фе бру а ру 10,7 
по сто. Овај па ра ме тар зна чај но ва ри ра у ЕУ, што се мо же ви де ти из  
сле де ћих по да та ка23): Не мач ка 10 од сто, Фран цу ска 5,8 од сто, Шпа-
ни ја 20 од сто, Грч ка 23,3 од сто. Нај ви ше за бри ња ва не за по сле ност 
мла ђе по пу ла ци је.Сто па не за по сле но сти у фран цу ском дру штву24) 
је нај ви ша упра во ме ђу мла ди ма ис под 26 го ди на и из но си 22,4 
про цен та. 

Не за по сле ност мла диху Шпа ни ји и Ита ли ји је око 50 од сто, 
док је она ма ња од 4 од сто у Не мач кој и Аустри ји. Нем ци и Аустри-
јан ци успе ва ју да др же ова ко ни ску сто пу не за по сле но сти јерза по-
шља ва ју нај ве ћи број мла дих, и то за хва љу ју ћи уче њу уз рад.

Ка да се ана ли зи ра сто па не за по сле но сти у су сед ним др жа-
ва ма, уоча ва се да са мо ло ши ју сто пу не за по сле но сти од Ср би је 
има ју Бо сна и Хер це го ви на и Ма ке до ни ја. Ви де ти Табелу2. 

Табела2.  СтопанезапосленостиуСрбијиисуседнимдржавама(у%)

Др жа ва
Сто па за по сле но сти

рад но спо соб ног
становништва

Сто па не за-
по сле но сти

Ср би ја 45,3   24,4*
Бу гар ска 58,6 10,2
Бо сна и Хер це го ви на 29,8 28,2
Хр ват ска 52,4 17,9
Ма ђар ска 50,4 10,6
Ма ке до ни ја 48,1 31,3
Ру му ни ја 59,1   7,2

 Из вор: Eurostat, до ступ но 19.02.2012. го ди не.
 На по ме на:  * Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи, од 15-64 го ди не, но вем бар 

2011.

22) Из вор: Euro stat, до ступ но 19.02.2012. го ди не.

23) Из вор: Euro stat, до ступ но 19.03.2012. го ди не.

24) Из вор: Оп сер ва то ри ја не јед на ко сти (ор га ни за ци ја ко ја се ба ви овим про бле мом), до-
ступ но 29.03.2012. го ди не.
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За бри ња ва ју ћи по да ци су што у Ср би ји сто па не за по сле но-
сти, као што је већ ре че но,  из но си 24,4 про цен та и има тен ден ци ју 
ра ста, док сто па за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва је 
ни ска и из но си 45,3 од сто.

Ди мен зи је про бле ма су при лич но ве ли ке ка да се по сма тра-
ју мла ди. У Ср би ји се у по себ но ло шем по ло жа ју на ла зе мла ди и 
обра зо ва ни љу ди из ме ђу 26 и 30 го ди на, али и ста ри ји од 50 го ди-
на. По ло ви на оних ко ји же ле да ра де из по пу ла ци је мла дих не мо гу 
да про на ђу по сао, што до дат но оте жа ва си ту а ци ју. То се нај бо ље 
ви ди из ста ти стич ких по да та ка Свет ске бан ке. На и ме, у ком па ра-
ци ји са су сед ним зе мља ма не за по сле ност у ка те го ри ји мла дих у 
Ру му ни ји из но си 23,2 од сто, у Бу гар ској из но си 25,8 од сто, а у Ср-
би ји до се же чак 47,7 од сто. Пре лаз из мла до сти у од ра сло до ба у 
Ср би ји по стао је “тра у ма ти чан”, а нај ве ћи про блем су мла ди без 
ква ли фи ка ци ја. Си ту а ци ја у зе мљи је та ква да чак и ди пло ма пре-
сти жних фа кул те та или сред ње шко ле ни је га ран ци ја да ће не ко на-
ћи по сао. Сто га, мла ди са ви со ким ква ли фи ка ци ја ма су при ну ђе ни 
да при хва та ју да ле ко ло ши је по сло ве не го што је њи хо ва ква ли фи-
ка ци ја, или на пу шта ју зе мљу.

 У Ср би ји тре ба оче ки ва ти да љи пад бро ја за по сле них. За-
пра во, ако БДП бу де 0,5 про це на та (ко ли ко је про јек то ва но за 2012. 
го ди ну) та да би чак у ра спо ну из ме ђу 60.000 до100.000 љу ди мо-
гло из гу би ти по сао у овој го ди ни. Пре ма пред ви ђа њи ма ММФ-а, 
2016. го ди не Ср би ја ће у ком па ра ци ји са 102. зе мље би ти ме ђу пет 
у све ту са нај ве ћом сто пом не за по сле но сти. За пет го ди на, пре ма 
њи хо вим пред ви ђа њи ма, ло ши ји од Ср би је ће би ти са мо Ма ке до-
ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и Грч ка.

Тран зи ци ја, не у спе шне при ва ти за ци је и еко ном ска кри за до-
ве ле су до то га да да нас у Ср би ји жи ви ви ше од 1,5 ми ли о на љу ди 
ко ји је два пре жи вља ва ју25). Не тре ба за бо ра ви ти ни чи ње ни цу да 
из ме ђу 80.000 до 100.000 за по сле них не ре дов но при ма пла ту, ве-
ли ки број ра ди а не при ма пла ту. По да ци су за стра шу ју ћи јер ви ше 
од 680.00026) љу ди у Ср би ји жи ви ис под гра ни це си ро ма штва. Број 
“пре ви ше” си ро ма шних у Ср би ји пре ма шу је зва нич не ста ти стич ке 

25) Грк С. је у сво јим ра до ви ма већ ра ни је ука зи ва ла на фе но мен си ро ма штва у Ср би ји.
 Они љу ди ко ји се на ла зе ис под гра ни це си ро ма штва не по се ду ју основ не усло ве за 

здрав и нор ма лан жи вот. То под ра зу ме ва не до ста так при хо да за за до во ља ва ње жи вот-
них по тре ба и не мо гућ ност за по шља ва ња, нео д го ва ра ју ће стам бе не усло ве и не а де ква-
тан при ступ со ци јал ној за шти ти, здрав стве ним и ко му нал ним услу га ма, обра зо ва њу и 
кул ту ри. Ту се убра ја и нео ства ри ва ње пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при род на 
бо гат ства, пре све га на чи сту во ду и  и ва здух. 

26) Из вор: Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 
23.03.2012. го ди не.
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по дат ке. Про це њу је се да пре ко два ми ли о на гра ђа на је из у зет но 
си ро ма шноО то ме све до чи број љу ди ко ји сва ко днев но по се ћу ју 
отво ре не СОС про дав ни це и на род не ку хи ње ши ром зе мље. Уз то, 
у Ср би ји је из ме ђу 800.000 и 900.000 бес кућ ни ка27). Бес кућ ни ци су 
пре те жно ни ског обра зо ва ња, не за по сле ни или ан га жо ва ни на не-
си гур ним и сла бо пла ће ним по сло ви ма. Бес кућ ни ци ко ји су оста ли 
без по сла, углав ном су ра ди ли фи зич ке по сло ве у др жав ним и дру-
штве ним пред у зе ћи ма, а са да не ма ју при хо да, ни ти има ју пен зи је.

Та ко ђе, огром на по пу ла ци ја из над 55 го ди на те шко мо же да 
до ђе до за по сле ње. Ме ђу њи ма је ве ли ки број оних ко ји ма је већ 
пре ста ло пра во да при ма ју нов ча ну на кна ду са би роа за за по шља-
ва ње, па су и они по тен ци јал ни ко ри сни ци си сте ма со ци јал не за-
шти те. 

Ци фре о си ро ма штву у Ср би ји ни су пре ци зне. Број оних ко ји 
при ма ју со ци јал ну по моћ не у по ре ди во је ма њи не го број оних ко ји 
су ствар но си ро ма шни. Ве ли ки број си ро ма шних ни је у про гра му 
по мо ћи. А мно гим осо ба ма је ис под до сто јан ства да тра же со ци-
јал ну по моћ.

Екс пло зив ну со ци јал ну си ту а ци ју пра те до дат ни тро шко ви, 
ко је са со бом но си улич ни кри ми нал. Тро шак се увек као бу ме ранг 
вра ћа на на пла ту др жа ви, али са да на да ле ко го ри на чин. Ср би ја 
ће до так ну ти дру штве но дно, јер је ве ли ка ин ва зи ја си ро ма ха из 
сред ње кла се,  што ће иза зи ва ти фру стра ци је, страх, бес. Уоп ште, у 
Ср би ји вла да јед на дру штве на ра сло је ност.

Из за там ње не сли ке со ци јал не ствар но сти у Ср би ји из би ја 
у пр ви план ску пи на по ли тич ких и фи нан сиј ских моћ ни ка до пин-
го ва не др жа ве. Тај сјај (бо гат ство ша чи це оли гар ха ко ји вла да ју из 
сен ке) из ко ло ри та ствар но сти по сле ди ца је ко мот ног по на ша ња 
по ли тич ке ели те, ко ја ни је на пра ви ла до бру со ци јал ну по ли ти ку 
зе мље на вре ме, као и стра те ги ју еко ном ског раз во ја зе мље. По-
ли тич ка ели та је до зво ли ла, чак и омо гу ћи ла, да лич ни ин те ре си 
(власт и бо гат ство) по је ди на ца над вла да ју оне оп ште ег зи стен ци-
јал не. Ма ња ску пи на бо га тих оли гар ха у др жа ви Ср би ји за шти ће на 
је и од пла ћа ња по ре за. Дру гим ре чи ма, што ви ше има ју – ма ње им 
се узи ма. За то је за си ро ма шне по рез ка зна, а за бо га те на гра да!

По ред то га, по је дин ци на вла сти (из прет ход ног ре жи ма али 
и са да шњи) су ди рект но од го вор ни за ску пу др жа ву, би ро кра ти ју, 
про пи се, ми то и ко руп ци ју. На жа лост, као и до са да ни ко од од го-
вор них не ће би ти санк ци о ни сан. 

27) Из вор: Цен тар за уна пре ђе ње ста но ва ња со ци јал но угро же них гру па – Hausingcentar, 
до ступ но 27.03.2012.го ди не.
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Еко ном ски ре фор ма то ри у Ср би ји и њи хо ви нео ли бе рал ни 
исто ми шље ни ци као свој ве ли ки успех од 2000-те го ди не на во де 
здрав бан кар ски си стем, ко ји је углав ном у це ли ни пре дат у ру ке 
ино стра ног ка пи та ла. Ду го је про кла мо ва на те за о ја ком нов цу и 
здра вим бан ка ма у зе мљи у ко јој при вред на ак тив ност и не по сто ји. 
Го ди на ма је у за ча ра ном кру гу, ко ји по чи ва на не ре ал но пла те жно 
спо соб ној тра жњи, скри ве ној иза нео д ме ре не кре дит не екс пан зи је, 
ства ра на ла жна сли ка о ве ли ким про ме ти ма, успе шним фир ма ма и 
ве ли ким при вред ни ци ма, ва жним бан ка ри ма и моћ ним по ли ти ча-
ри ма. Ме ђу тим, ствар ност је да су да нас, на јед ној стра ни, др жа ва 
и пред у зе ћа као и ве ли ки број ста нов ни штва у огром ним про бле-
ми ма, а на дру гој стра ни су бо га та ши – ко ји за сле пље ни сво јим 
ла жним сја јем (јер су си ро ма шни из ну тра)  не ви де ре ал ност око 
се бе.

НЕОДРЖИВПЕНЗИОНИСИСТЕМ

Да љи пад жи вот ног стан дар да со ци јал ну ма пу Ср би је ће 
учи ни ти још там ни јом. За ве ли ки део по пу ла ци је у зе мљи, те жак 
жи вот ће би ти још те жи. Чи ње ни ца да око 1,7 ми ли о на љу ди ко ји 
су за по сле ни, са про сеч ном за ра дом ко ја је нај ма ња на Бал ка ну, 
мо ра ју да из др жа ва ју 1,6 ми ли о на пен зи о не ра, до вољ но го во ри о 
то ме ка кве су се по гре шне на ци о нал не по ли ти ке во ди ле – де мо-
граф ска, за по шља ва ња, со ци јал на. Због по гре шних на ци о нал них 
по ли ти ка пен зи о ни си стем28) већ са да по ста је нео др жив.

 Да би се уве ри ли у ову кон ста та ци ју по треб но је са мо ана-
ли зи ра ти од нос бро ја за по сле них и пен зи о не ра (ви де ти Табелу3.). 
Овај од нос је 1,06:1, а да би оба ве зно оси гу ра ње мо гло не сме та но 
да функ ци о ни ше, по треб но је да тај од нос бу де 3,5:1 (што је би ло 
пре три де це ни је). 

Вла ду Ср би је би тре бао да за бри ња ва са да шњи нео др жив 
од нос бро ја пен зи о не ра и не за по сле них, са јед не стра не, и бро ја 
оних ко ји ра де, са дру ге стра не. У Евро пи на јед ног пен зи о не ра 
иду три за по сле на, и Европ ска ко ми си ја је због ова кве про пор ци је 
ја ко за бри ну та.

Од нос за по сле ни-пен зи о не ри ће би ти још не по вољ ни ји бу-
ду ћи да Ср би ја ула зи у кри тич но раз до бље, у ко јем пен зи о ни си-
стем не ће мо ћи још ду го да оп ста не. Пен зи о не ри ма и за по сле ним 

28) Ви де ти: Грк Сне жа на (2011), „Ре фор ма пен зи о ног си сте ма у Ср би ји – у сен ци при вред-
ног ра ста и не по вољ не де мо граф ске струк ту ре“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  
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до ла зе мрач ни да ни, и још ду бље по ни ра ње у си ро ма штво. Пен зи-
о ни си стем са да по чи ва на упла ти до при но са за по сле них ко ји фи-
нан си ра ју ис пла те те ку ћих пен зи ја. Сма њи ва њем бро ја за по сле них 
пен зи о ни си стем ће да екс пло ди ра.

Табела3.Односзапосленипензионери
Го ди на За по сле ни Пен зи о не ри Од нос

2001. 2.101.668 1.551.691 1,35:1
2002. 2.066.721 1.511.497 1,36:1
2003. 2.041.395 1.505.572 1,35:1
2004. 2.050.854 1.506.067 1,36:1
2005. 2.068.964 1.508.976 1,37:1
2006. 2.025.627 1.544.048 1,31:1
2007. 2.002.344 1.569.555 1,27:1
2008. 1.999.476 1.580.339 1,26:1
2009. 1.889.085 1.603.668 1,18:1
2010. 1.795.775 1.626.581 1,10:1
2011. 1.743.983 1.638.645 1,06:1

          Из вор:  Фонд ПИО, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 
11.03.2012.

Спро во ђе ње ре фор ме пен зи о ног си сте ма оте жа ва де мо граф-
ска сли ка Ср би је, чи је ста нов ни штво је ме ђу нај ста ри јем у  све ту. 
Ско ро 16,0 од сто ста нов ни штва Ср би је је од 65 го ди на и на ла зи се 
на че твр том ме сту ли сте нај ста ри јих по пу ла ци ја у све ту. Ре зул та ти 
по пи са ста нов ни штва у Ср би ји от кри ли су све раз ме ре не га тив-
них де мо граф ских трен до ва. Про сеч на ста рост гра ђа на Ср би је, као 
што је већ ре че но, из но си 41,4 го ди не. А ста ро сна гра ни ца је у по-
ра сту. Та гор ка са да шњост ви ди се го лим оком.

Да пен зи о ни си стем не би ве о ма бр зо пу као, тре ба раз ми-
шља ти о по ди за њу ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. Ал тер на ти ва 
су мно го ма ње пен зи је не го што су са да или ве ће из два ја ње за по-
сле них за пен зи је. 

Углав ном све зе мље Европ ске уни је29) зна ју да се не мо же 
из бе ћи по ди за ње ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. Европ ска ко-

29) У ЕУ је тре нут но 120 ми ли о на пен зи о не ра, што је ско ро 25 од сто ста нов ни штва. Тај 
број се по ве ћа ва, и про це њу је се да ће 2060. го ди не би ти је дан рад но ак ти ван на јед ног 
пен зи о не ра. То је раз лог што су  вла де мно гих европ ских зе ма ља по че ле да, осим по ве-
ћа ња ста ро сне гра ни це за од ла зак у прен зи ју, сма њу ју со ци јал на да ва ња, па ће усле ди ти 
и сма ње ње пен зи ја. Европ ска ко ми си ја је ми шље ња да су ка сни ји од ла зак у пен зи ју и 
при ват на ка пи та ли зо ва на штед ња на чин за из ла зак из про бле ма.

 Нај ве ће про бле ме са ре фор мом пен зи о ног си сте ма са да има ју пре за ду же не зе мље: 
Грч ка, Иита ли ја, Фран цу ска, Пор ту гал. Ме ђу тим, ан гло сак сон ске, гер ман ске и скан ди-
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ми си ја у свом пла ну за ре фор му пен зи о ног си сте ма пред ла же да 
се она ускла ди са оче ки ва ним жи вот ним ве ком30). Сле де ћи ло ги ку 
Европ ске ко ми си је сви су из гле ди да ће Ср би ја мо ра ти да по диг не 
ста ро сну  гра ни цу пен зи о ни са ња, и ускла ди је са оче ки ва ним жи-
вот ним ве ком.

Због ова квог пред ло га Европ ске ко ми си је, у раз ви је ним зе-
мља ма не за до вољ ство ста ри јих за сни ва се на стра ху да ће из гу би-
ти со ци јал не бе не фи ци је са ко ји ма су ра чу на ли, а мла ди су огор че-
ни што оста ре ла по пу ла ци ја оста је у рад ном од но су ду же и што у 
ску че ним усло ви ма не ма ме ста за њи хо во за по шља ва ње.

ОБРАЗОВАЊЕИНАУКА–ПРИОРИТЕТИ
ДРЖАВЕСРБИЈЕ

Обра зо ва ње и на у ка мо ра ју би ти при о ри те ти др жа ве Ср би је. 
Стра те зи пла ни ра ња у зе мљи су по ста ви ли ци ље ве: Пр во, да до 
2020. го ди не има око 30 од сто ви со ко о бра зо ва них (бар 38,5 од сто 
гра ђа на мла ђих од 35 го ди на са фа кул тет ском ди пло мом). Дру го, да 
три че твр ти не 15-го ди шња ка бу ду функ ци о нал но пи сме не. Тре ће, 
да се сма њи про це нат оних ко ји на пу шта ју шко ло ва ње. Ме ђу тим, 
ја ко је упит но да ли ће ти ци ље ви мо ћи да се оства ре. Ра ди то га 
што је обра зов на срук ту ра ста нов ни штва у Ср би ји ја ко не по вољ на. 
На и ме, обра зов на струк ту ра31) је сле де ћа: не пи сме но 4 од сто; од 
1. до 7. раз ре да основ не шко ле 18 од сто; основ на шко ла 24 од сто; 
сред ња шко ла 41 од сто; ви со ка и ви ша шко ла 11 од сто; 6,5 од сто 
гра ђа на је фа кул тет ски обра зо ва но; не по зна то 2 од сто.

Ста ти сти ка та ко ђе ка же сле де ће. Две тре ћи не не за по сле них 
су са мо са за вр ше ном основ ном шко лом; 23 од сто ста нов ни штва 

нав ске зе мље су у да ле ко бо љој по зи ци ји, јер је код њих раз ви јен си стем при ват ног 
пен зи о ног оси гу ра ња. У Не мач кој и Фин ској су пен зи је од по чет ка кри зе по ра сле. Чак 
и у пре за ду же ној Ир ској су пен зи је по ра сле, за хва љу ју ћи ра ди кал ним ме ра ма, али и де-
мо граф ској си ту а ци ји у овој зе мљи у ко јој од нос за по сле них и пен зи о не ра је 5:1, док у 
зе мља ма еуро зо не про сек из но си 3:1.

30) Од 1960. го ди не жи вот ни век у Евро пи по ве ћао се за осам го ди на, а на ста ви ће да се 
по ве ћа ва до 2050. го ди не. Па ипак, ду жи на жи во та ни је иста у Европ ским др жа ва ма. 
У Фран цу ској му шкар ци про сеч но жи ве 77 го ди на, у бал тич ким зе мља ма 67 го ди на, у 
Пољ ској 57 го ди на, као и у Ру му ни ји и Бу гар ској.

 Евро пља ни ће ићи у пен зи ју са 67 го ди на. Нем ци ко ји ма је да нас 50 го ди на тре ба ће ра-
ди ти до 67, од но сно до пу ног пен зи о ни са ња (сту пи ло на сна гу 1. ја ну а ра 2012). Фран-
цу зи ће мо ра ти ра ди ти до 67. го ди не до пу ног пен зи о ни са ња (од 2017. го ди не). Шве ђа ни 
се пен зи о ни шу са 65 го ди на, ма да је пред лог да тре ба ра ди ти до 75 го ди на. Че си ко ји 
са да има ју 50 го ди на би ће у рад ном од но су до 63, а они ко ји са да има ју два де сет го ди на 
ра ди ће до 69. го ди на. Гр ци се пен зи о ни шу са 62, а убу ду ће би ста ро сна гра ни ца тре ба ла 
би ти 65 го ди на. (Из вор: Gobus, Croatia, до ступ но 02.03.2012.го ди не). 

31) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 15.03.2012. го ди не.
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ста ри јег од 15 го ди на не ма ни основ но обра зо ва ње; же не су у гра-
до ви ма три пу та не пи сме ни је од му шка ра ца, а у се ли ма че ти ри пу-
та; Ср би ја има 1.387.526 не пи сме них и не до вољ но обра зо ва них; 
про сеч но тро чла но до ма ћин ство ви ше из два ја за ал ко хол на пи ћа 
и ду ван (4,5 од сто од при ма ња), не го на здрав ство (4,4 од сто) или 
обра зо ва ње (све га 0,7 од сто за ра де).

Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке по уде лу ула га ња у обра зо ва-
ње, Ср би ја из бру то до ма ћег про из во да из два ја 4,5 од сто. Ме ђу тим, 
UNESCO пре по ру чу је да се у обра зо ва ње из два ја шест про це на та 
БДП-а. Зна чи, др жа ва Ср би ја из два ја да ле ко ма ње нов ца од оно-
га што је пре по ру ка. Из два ја ње за обра зо ва ње у Евро пи про сеч но 
из но си 6,5 од сто БДП-а, а у Фин ској и осам од сто. Фин ска тре ба 
да бу де при мер мно гим зе мља ма. Она је пре 15 го ди на кре ну ла да 
ула же у обра зо ва ње и да нас се на ла зи на за вид ном ме сту у све ту, 
до бро по зи ци о ни ра на у обра зов ном си сте му. Ис трај ност у спро во-
ђе њу по ли тич ких од лу ка да се ула же у обра зо ва ње и на у ку до ве ли 
су до то га да су да нас струч ња ци али и  при вре да Фин ске ме ђу 
нај бо љи ма у све ту.

По след њи по да ци UNESCO-a  (ви де ти Табелу4.) по ка зу ју да 
је Ср би ја ме ђу др жа ва ма ко је нај ма ње из два ја ју за обра зо ва ње у 
Евро пи. У Ср би ји од укуп не др жав не по тро шње на обра зо ва ње од-
ла зи 9,32 од сто.

Табела4.Удеозапросветууукупнојпотрошњиу2008.години(у%)

Др жа ва Удео за про све ту у
укупној потрошњи Др жа ва Удео за про све ту у

укупној потрошњи
Ки пар 17,397 Аустри ја 11,211
Швај цар ска 16,666 В. Бри та ни ја 11,071
Нор ве шка 16,097 Фран цу ска 10,579
Дан ска 14,956 Ма ђар ска 10,357
САД 13,729 Не мач ка 10,355
Ли тва ни ја 13,101 Сло вач ка 10,310
Фин ска 12,429 Че шка 9,516
Бу гар ска 12,345 Ита ли ја 9,379
Пољ ска 11,772 Ср би ја 9,325
Сло ве ни ја 11,770

Извор: UNESCO, до ступ но 05.02.2012.го ди не
Од укуп не су ме нов ца ко ја се из бу џе та из два ја за обра зо ва-

ње, чак 95 од сто иде за пла те за по сле них. Оста так од 5 од сто ни је 
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до во љан за раз вој про све те. Ма ло из два ја ње из бу џе та за обра зо ва-
ње и на у ку, из го ди не у го ди ну, го во ри о ве о ма ко мот ном по на ша њу 
др жа ве пред овим про бле мом. Од це ло куп ног бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је за 2012. го ди ну32) са мо 15,3 од сто на ме ње но је за јед но за 
обра зо ва ње и на у ку. За со ци јал ну за шти ту је пред ви ђе но 41,8 од сто 
рас хо да, што је оче ки ва но због ја ко ло шег еко ном ског ста ња у  зе-
мљи. Чи ње ни ца је да др жа ва ни је спо соб на да се ухва ти у ко штац 
са овим про бле мом и ви ше ула же у обра зов ни си стем. Ко ли ки је 
зна чај обра зо ва ња и на у ке у дру штву тре ба ју да схва те, пре све га, 
по ли тич ки ак те ри на до ма ћој сце ни. 

У Пред ло гу стра те ги је обра зо ва ња до 2020-те го ди не као 
циљ је за цр та но да Ср би ја има 38 од сто фа кул тет ски обра зо ва них 
гра ђа на од 30 до 34 го ди не. Али да би се до ци ља до сег ну ло би ло 
би по треб но да у сва кој на ред ној ге не ра ци ји 60 од сто од укуп не 
по пу ла ци је уче ни ка за вр ши фа кул тет. Ма ло је ве ро ват но да ће се 
ова кав план оства ри ти. Раз у ме се, оства ри ће се ако се бу ду ку по ва-
ле од но сно “штран цо ва ле” ди пло ме.

Ср би ја ко ја же ли да се при кљу чи Евро пи мо ра мно го ви ше 
да ула же у обра зо ва ње и   на у ку, јер је то је ди ни пут да се за 15-20 
го ди на иза ђе из мрач ног ту не ла у ко јем се са да на ла зи др жа ва. Ме-
ђу тим, по ста вља се од мах пи та ње – ка ко из два ја ти из бу џе та, ка да 
се зна у ка квом ло шем ста њу се са да на ла зи еко но ми ја ове зе мље.

ЗАШТОНЕМАИНВЕСТИЦИЈА?

Сто па не за по сле но сти у Ср би ји је ви со ка и стра не ин ве сти-
ци је мо гу до при не ти ње ном сни жа ва њу. У ин те ре су Ср би је и ње-
них гра ђа на је да стра ни ин ве сти то ри отва ра ју но ва рад на ме ста. 
Али, др жа ва мо ра за кон ским ре ше њи ма да омо гу ћи да она пред-
у зе ћа ко ја за по сле нај ви ше рад ни ка да бу ду у по вла шће ни јем по-
ло жа ју при пла ћа њу по ре за и до при но са. Дру гим ре чи ма, др жа-
ва тре ба да сма њи фи скал на оп те ре ће ња оним по сло дав ци ма ко ји 
упо шља ва ју (у за ви сно сти од бро ја) но ве рад ни ке. Јер, са аспек та 
на ци о нал ног раз во ја, при мар ни ци ље ви мо ра ју би ти сма ње ње бро-
ја не за по сле них и по ве ћа ње жи вот ног стан дар да.   

Оте жа ва ју ћа окол ност је сте што др жа ва Ср би ја не ма соп-
стве ни ка пи тал, мо дер ну тех но ло ги ју, упра вљач ка зна ња, а до ма-

32) На оста ле став ке у струк ту ри бу џе та за 2012. го ди ну пред ви ђе но је за: од бра ну, јав-
ни ред и без бед ност 15,3 од сто (исто као и за обра зо ва ње и на у ку); ра зни под сти ца ји 
10,4 од сто; тран сфе ри оста лим ни во и ма вла сти 3,8 од сто; ад ми ни стра тив ни тро шко-
ви 3,0 од сто; оста ле функ ци је 10,4 од сто. (Из вор: Вла да Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но, 
16.02.2012. го ди не).
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ћа штед ња је не до вољ на за са мо стал но по кре та ње раз во ја. Са мо 
од при ли ва аку му ла ци је из ино стран ства за ви си ко јом бр зи ном ће 
Ср би ја успе шно ани ми ра ти од но сно упо сли ти не за по сле ни про из-
вод ни по тен ци јал, са јед не стра не, и оства ри ва ти еко ном ски опо ра-
вак, са дру ге стра не. Да кле, раз вој Ср би је се мо же за сни ва ти са мо 
на ин ве сти ци ја ма, а не на за ду жи ва њу. 

У Ср би ју је по чев од 2001. го ди не па за кључ но са 2011. го ди-
ном укуп но ушло кроз стра не ди рект не ин ве сти ци је у фор ми ула-
га ња у вред но сне па пи ре др жа ве или На род не бан ке и као кре ди ти 
33 ми ли јар де и 241 ми ли он еура.Ви де ти Табелу5. 

Табела5.Приливкапитала(умилионимаеурането)

Го ди на СДИ Порт фо лио 
ин ве сти ци је Кре ди ти

2001-2005. 3.902 0 4.953
2006. 3.323 533 2.293
2007. 1.821 678 3.100
2008. 1.824 -91 2.566
2009. 1.327 -51 1.221
2010. 860 39 941
2011. 1.827 1.619 740
Укуп но 14.930 2.549 15.762

Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 11.03.2012. го ди не.

Но, са мо је дан део те су ме, у об ли ку грин филд33) ин ве сти ци-
ја, ствар но под сти че раз вој, и за по шља ва ње. Да ле ко ма њи ути цај 
на раз вој има ју бра ун филд34) ин ве сти ци је.

За ста би лан и одр жив раст до ма ће еко но ми је ко јим би се 
у на ред них не ко ли ко го ди на по ди гао ни во на ска ли сред ње раз-
ви је них зе ма ља, нео п хо дан је кон ти ну и ра ни го ди шњи при лив од 
не ко ли ко ми ли јар ди стра них грин филд ула га ња. Али, Ср би ја се 
не на ла зи на ли сти зе ма ља ко је су атрак тив не за ино стра не грин-
филд ин ве сти ци је по треб не на го ди шњем ни воу, по мо ћу ко јих би 
се омо гу ћи ло по ве ћа ње кон ку рент но сти при вре де, отва ра ње но вих 
рад них ме ста, по кре та ње ка па ци те та и сл. Раз у ме се, за све ово 
је по треб но обез бе ди ти пред у сло ве, као што су ма кро е ко ном ска и 
по ли тич ка ста бил ност, али и прав на си гур ност. При вред ни раз вој 

33) По чи њу од ну ле, а за вр ша ва ју се са из гра ђе ним, тех но ло шки опре мље ним објек том и 
отва ра њем но вих рад них ме ста.

34) Од но се се на ре кон струк ци је и уна пре ђи ва ње по сто је ћих обје ка та и тех но ло ги ја.
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зах те ва и уре ђен тр жи шни ам би јент ко ји ће зна чај ни је по кре ну-
ти ино стра на ула га ња и на ста ви ти ин ве сти ци о ни ци клус. Па ипак, 
кли ма за ула га ња у зе мљи је још увек не си гур на, због еко ном ских 
и по ли тич ких раз ло га.

Сто га, ни ове го ди не стра них ин ве сти ци ја не ће би ти у до вољ-
ном оби му, а по го то во грин филд ин ве сти ци ја. Раз лог је пре све га 
по ли тич ке при ро де од но сно не спрем но сти срп ских по ли ти ча ра да 
по сле из бо ра бр зо фор ми ра ју Вла ду, а све због пра вље ња по ли-
тич ке ком би на то ри ке при са ста вља њу Вла де Ср би је и стра те шких 
ига ра ра ди лич них ин те ре са по је ди на ца. Ни је дан озби љан ин ве-
сти тор не же ли да ула же у зе мљу ко ја не ма си гур не ин сти ту ци је 
и ста бил ну Вла ду. Цех нео збиљ ног по на ша ња срп ске по ли тич ке 
ели те пла ти ће ста нов ни штво, а 2012-та ће би ти из гу бље на го ди на 
не са мо у еко ном ском сми слу, не го и у со ци јал ном и кул тур ном. За-
у ста вље на при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра, при-
вре ме но фи нан си ра ње и за у ста вља ње до то ка стра них ин ве сти ци ја, 
а по го то во из о ста ја ње у до вољ ном оби му грин филд ин ве сти ци ја и 
не до след но спро во ђе ње стра те ги је раз во ја зе мље има ће да ле ко се-
жне не га тив не по сле ди це ко је ће се тек осе ти ти у Ср би ји. Та ко ђе, 
при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја ће би ти у на ред ном раз до-
бљу ма њи, због но ве на до ла зе ће кри зе у еуро зо ни.

Са про ду бљи ва њем но ве кри зе до дат но ће се по гор ша ва-
ти ста ње у ми кро пре ду зе ћи ма, где је за по шља ва ње мо гло да бу де 
нај ди на мич ни је, а ко ји ма др жа ва ни је да ла сти му ланс за по зи ци о-
ни ра ње на тр жи шту. За оче ки ва ти је га ше ње ма лих про дав ни ца и 
пред у зе ћа, јер ће она би ти нај у гро же ни ја због оси ро ма шног ста-
нов ни штва и ни ске тра жње. То ће по го ди ти и ве ће си сте ме у при-
ват ном сек то ру. 

Глав ни кри вац ко ји је до вео до ова квог ста ња у зе мљи је су 
кре а то ри по гре шног мо де ла при ва ти за ци је. Про це нат по ни ште них 
при ва ти за ци ја је дво стру ко ви ши од про се ка нај у спе шни јих зе ма-
ља у тран зи ци ји. Рас ки нут је сва ки тре ћи или че твр ти уго вор о 
про да ји пред у зе ћа. Пр љав ка пи тал ко ји је до шао кроз при ва ти за-
ци ју, осим што је про из вео огро ман број не за по сле них у Ср би ји, 
нај ва жни ји је фак тор про па сти до ма ће ин ду стри је.

Са да је отво ре но пи та ње да ли др жа ва има сна ге да све до-
са да шње спор не при ва ти за ци је пре и спи та, и да ли хо ће да се од-
луч но су прот ста ви ор га ни зо ва ном кри ми на лу и ко руп ци ји, ко ји су 
тре нут но при сут ни у свим по ра ма срп ског дру штва. По ред еду ка-
ци је ста нов ни штва, од но сно ње го вог при ла го ђа ва ња тех но ло шким 
зах те ви ма но во га до ба, су зби ја ње ко руп ци је и кри ми на ла тре ба да 
бу де при мар ни за да так др жа ве. Та ко ђе, по ред ко руп ци је ко ја цве-
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та, при вред ни ам би јент у Ср би ји се ни је уре дио. Прав ни си стем 
је не е фи ка сан. Так се пред ста вља ју те рет за по сло ва ње. Ве ли ка је 
би ро кра ти ја. При ступ фи нан сиј ским тр жи шти ма је огра ни ча ва ју-
ћи. Сви ови фак то ри ути чу на не по ве ре ње озбиљ них ин ве сти то ра 
да ула жу но вац у Ср би ју. По ред то га, ста ње у јав ним фи нан си ја ма 
је кри тич но, и док се сви на бро ја ни фак то ри не по пра ве др жа ва 
Ср би ја не ма пер спек ти ву. То зна чи да ће би ти још ма ње ула га ња, 
ма ње рад них ме ста, и још те же ће се жи ве ти.

Власт у зе мљи, све сна чи ње ни це да се не мо же са ма из бо ри-
ти са бре ме ни тим про бле ми ма ко ји је при ти ска ју, при жељ ку је до-
ла зак ММФ-а, што би да ло сиг нал ин ве сти то ри ма да је зе мља под 
кон тро лом ове ме ђу на род не ин сти ту ци је. Али, при су тан је страх 
код ста нов ни штва да ће са ан га жма ном ММФ-а до ћи до ди рект-
ног уда ра на нај си ро ма шни ју по пу ла ци ју, на ро чи то на пен зи о не ре, 
али и оне ко ји за ви се о нов цу из бу џе та – јер Фонд ин си сти ра на 
дра стич ном сма ње њу др жав не по тро шње. Вре ме је да се бол ни ре-
зо ви спро ве ду, али ни је по ште но што ће те ре зо ве нај ви ше осе ти ти 
со ци јал но нај о се тљи ви је ску пи не. Са вре ме ни фи нан сиј ски екс пе-
ри мент – ме ре штед ње – ко ји се спро во ди у Евро пи не мо же за о-
би ћи ни Ср би ју. Ако се у зе мљи још ви ше по гор ша ју еко ном ске и 
дру штве не при ли ке, због во ђе ња из о па че не еко но ми је, та да Ср би ја 
ула зи у дис то пиј ску бу дућ ност.

SnezanaGrk

THESOCIALEFFECTSOF
THEDEPRAVITYOFMODERNЕCONOMY

Summary
It is well known from hi story that pur su ing fi nan cial go als, wit-

ho ut paying con si de ra tion to the ge ne ral wel fa re, has al ways led and 
will lead to di sa ster. To day, we are all wit nes ses to a class war be ing 
wa ged aga inst the rest of the so ci ety. Ho ar ding mo ney on one si de me-
ans bor ro wing on the ot her. This is the kind of si tu a tion that we ha ve in 
the Euro pean Union to day. Sa vings me a su res in the EU ha ve not gi ven 
po si ti ve re sults; no net he less, they ha ve bro ught abo ut new bor ro wings, 
bad debts, unem ployment, po verty and mass mi sery. The con tem po-
rary fi nan cial ex pe ri ment –in a so cial la bo ra tory – an nuls the re sults 
of glo ba li za tion. In co me dis pa ri ti es ha ve been cre a ted. The so ci o e co-
no mic dyna mics of po pu la tion aging is evi dent in so me co un tri es of 
the world, whe re as in ot her co un tri es we ha ve youth in va sion. Mas si ve 
unem ployment of the youn ger ge ne ra tion and a ma jor pro por tion of the 
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ol der ge ne ra tion in hi story so far, de pen dent on over-in deb ted co un tri es 
must ex plo de in to a lar ge sca le in sur gent.

Hu ge in deb ted ness of co un tri es is un der mi ning Euro pe, and the 
in cre a sing gap bet we en the ric hest layer of the po pu la tion and all the 
rest thre a tens to turn the pre sent gre at di scon tent of the po or in to risks 
that co uld lead most of hu ma nity in to a dysto pian fu tu re. Na mely, in to 
a fu tu re whe re the re will be pe o ple suf fe ring from har dships, po verty, 
mi sery and loss of fa ith of a brig hter fu tu re.

The dysto pian sce na rio will not bypass Ser bia if eco no mic and 
so cial cir cum stan ces de te ri o ra te even furt her. The fu tu re will be fra ught 
with pro blems due to a de pra ved eco nomy be ing led.
Keywords: mo dern eco nomy, sa vings, class war, re di stri bu tion of ric hes, 

over-in deb ted ness, po verty, gross do me stic pro duct, gross so cial 
hap pi ness
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Resume

The con tem po rary fi nan cial ex pe ri ment con duc ted by co un tri es 
with po wer ful eco no mi es will in the next ten years furt her de e pen the 
cri sis pla net-wi de. The eco no mic and so cial world de ve lop ment will be 
su bject to glo bal risks. Un fo re se e a ble dan gers are im mi nent due to the 
fi scal im ba lan ce, i.e. fi scal dis har mo ni es among co un tri es. A com bi na-
tion of fi scal, de mo grap hic and so cial pro blems might en dan ger most 
of hu ma nity.

The de pra vity of mo dern eco nomy is well-seen in the fact that 
the Euro pean Union sup ports only sa vings pro grams. This is fun da men-
tally wrong. Ho ar ding mo ney on one si de me ans bor ro wing on the ot-
her. This is the kind of si tu a tion that we ha ve in the Euro pean Union to-
day. The Ger man eco nomy is com pe ti ti ve in the world mar ket and this 
co un try is pi ling gre at stacks of mo ney; the re fo re, it can bor row mo ney 
to ot her co un tri es. This used to be a rat her sa fe met hod of in vest ment.

Strong  sa vings me a su res, re cently advo ca ted by Ger many, pus-
hed Ire land, Por tu gal, Gre e ce and Gre at Bri tain in to an even de e per 
eco no mic cri sis last year. In stead of a dec re a se, they bro ught the se co-
un tri es an in cre a se of the na ti o nal debt in re gard to its gross na ti o nal 
pro duct (GDP). En gland, Fran ce, Italy, Spain are all in de ep cri sis. Hen-
ce, sa vings me a su res in the EU ha ve not bro ught abo ut po si ti ve ef fects, 
but ha ve led to furt her bor ro wing, bad debts, unem ployment and po-
verty.

Po verty can be sin gled out as one of the most se ri o us and most 
dan ge ro us phe no me na for to day’s so ci ety. Not even the most cut ting 
ed ge tec hno logy of the 21st cen tury has ma na ged to al le vi a te the is sue of 
po verty, the ef fects of which are de va sta ting not only for the eco no mi es 
of co un tri es in un de ve lo ped parts of the world; they ha ve al so se ri o usly 
sha ken the Euro pean Union as well, cre a ting ma jor hin dran ces to Euro-
pean de ve lop ment. If the cur rent so ci o e co no mic cri sis is not ap pro ac-
hed in a pro per way, it will ge ne ra te a num ber of ot her cri ses, which are 
al ready as su ming mul ti di men si o nal pro por ti ons, af fec ting eco no mic 
growth, so cial de ve lop ment and even the po li ti cal se cu rity wor ldwi de.

The si tu a tion on the la bo ur mar ket in the EU might wor sen ad di-
ti o nally in the for thco ming pe riod. Unem ployment has been on the ri se 
in al most all mem ber co un tri es of the Union, and due to the we a ke ning 
of eco no mic ac ti vity an even wor se si tu a tion might be ex pec ted. Fe ar of 
job loss is re la ted to fe ar of hun ger, mi sery, po verty.

Po verty and unem ployment pre sent a most se ri o us thre at to Ser-
bia as well, who is still far away from en te ring the EU, yet is a part of 
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Euro pe. The co un try is in a dan ge ro us zo ne, be ca u se of its de pen den ce 
on in ter na ti o nal fi nan cial aid. The sa vings mo del, advo ca ted by co un-
tri es with strong eco no mi es is not ap pli ca ble to Ser bia sin ce it do es not 
ha ve such high an nual ex port that co uld com pen sa te for a de fi cit in na ti-
o nal tre a sury. Furt her mo re, in vest ments are low, and debts are gro wing 
qu ickly. Lo ans will be hard to get, and un less fi scal ru les are ob ser ved, 
Ser bia will not be able to pay off its too lar ge ex ter nal debt.

To day Ser bia re pre sents an emer ging class so ci ety, as well as a 
cor rupt so ci ety. The sub class (the unem ployed, the se mi-em ployed) has 
not been sho wing any signs of dec re a se in Ser bia. Pe o ple be lon ging to 
this sub class co uld bring abo ut big chan ges in the so ci ety. Due to con si-
de ra ble so cial di vi sion, class ori gins that used to de fi ne a per son’s way 
of li fe, in si tu a ti ons of cri sis and high unem ployment, are no lon ger 
a re li a ble de ter mi nant in de fi ning edu ca tion, en rol ling and gra du a ting 
from a fa culty, in co me ra te and a bet ter li festyle in ge ne ral. Re a sons 
for such a si tu a tion sho uld be so ught, first of all, in the enor mo us cor-
rup tion and cri me ra te. Who e ver has the mo ney, no mat ter how he/she 
ca me by it (sin ce the sta te do es not tra ce back the so ur ce of mo ney) dic-
ta tes the ru les of be ha vi o ur in edu ca tion, cul tu re, po li tics. Mo ra lity has 
ca pi tu la ted in the fa ce of im mo ra lity. Thus, it is hardly sur pri sing that 
the re are ac ti vi ti es go ing on that the sta te sho uld stop and ap pro ba te, but 
it do es not do so be ca u se of an al li an ce bet we en the sta te, the aut ho ri-
ti es (of all po li ti cal co lo urs) and the tyco ons. In ot her words, tyco ons 
are fi nan cing all po li ti cal struc tu res in po wer, as well as the op po si tion, 
the reby paying for the ir exi sten ce on the eco no mic and po li ti cal sce ne 
of Ser bia. They con trol all the fi nan cial flows in the co un try – be ca u se 
the ru le is – Who e ver has the mo ney ru les. They are the ones who bro-
ught Ser bia in to this de ep cri sis, and ha ve ma de it an un happy pla ce to 
li ve in.

Wit ho ut a sin ce re will on part of the sta te, i.e. co o pe ra tion bet we-
en sta te in sti tu ti ons and the aid of hu ma ni ta rian or ga ni za ti ons, the al le-
vi a tion of ex tre me po verty in Ser bia will not be easy, so the eco no mic 
re co very and de ve lop ment of the co un try will be ad di ti o nally slo wed 
down. At the sa me ti me, enor mo us mo ney ac qu i si ti on of one gro up on 
ac co unt of ot hers will re sult in ci vil di scon tent ca u sed by the di scon tent 
with the po li ti cal and eco no mic esta blis hment. “The seed of di scon tent 
that has been sown” co uld spro ut in the for thco ming de ca de, which wo-
uld be ex tre mely dan ge ro us to the so ci ety….

The way out of the de ep cri sis - in to which Ser bia has been sin-
king by ex ces si ve con sump tion, the sel ling-off of high qu a lity as sets, 
and ne glec ting  in du strial pro duc tion, as well as ex ces si ve fo re ign  bor-
ro wing – re qu i res a com ple tely new phi lo sophy of thin king in the eco-
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nomy and the so ci ety, which wo uld pre sup po se the im ple men ta tion 
of ra di cal chan ges in edu ca tion, la bo ur, em ployment, pen sion system, 
en tre pre ne ur ship, the pre ven tion of the brain drain of young edu ca ted 
pe o ple from the co un try in the for thco ming pe riod. It is this youn ger 
po pu la tion that will ca rry the bur den of fin ding the way out of cri sis.

* Овај рад је примљен 18. април 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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