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Сажетак
Го ди не ко је до ла зе ће би ти ве о ма те шке за ста нов ни штво у 

Ср би ји због ја ко ло ше си ту а ци је у при вре ди и дру штву. То ме до-
при но си пад ин ду стриј ске про из вод ње, пад бру то до ма ћег про из-
во да, нај ве ћа ин фла ци ја у ре ги о ну, нај ве ћа не за по сле ност, нај ни же 
пла те у ре ги о ну, нај ви ша це на ка пи та ла од но сно ка ма та у ре ги о ну, 
ви со ки јав ни дуг, не ста би лан курс. Ср би ја еко ном ски и дру штве но 
вр то гла во по ни ре. Ако се не сма њи бу џет ски де фи цит и ако се не 
сма њи раст јав ног ду га, што нај ве ро ват ни је еко ном ски екс пер ти на 
вла сти не ће мо ћи са ми да спро ве ду, та да ће Ср би ја, ако из о ста не 
по моћ ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, оти ћи у еко ном-
ски су но врат. Вре ме у ко јем жи ви мо је вр ло опа сно јер су љу ди 
не срећ ни. Крај ње је вре ме да ин те лек ту ал ци из дру штве них на у ка, 
укљу чу ју ћи и еко но ми ју, пре и спи та ју сво ју са вест.
Кључ не ре чи: ре ал ни сек тор, екс тер ни сек тор, ан ти кри зне ме ре, бу-

дућ ност, еко но ми ја по ни ра ња, Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд, ме ђу на род не фи нан сиј ске ор га ни за ци је. 

АНАЛИЗАРЕАЛНОГСЕКТОРА

Еко ном ски ко ло рит Ср би је је мра чан, јер је зе мља у ве о ма 
те шкој еко ном ској и фи нан сиј ској кри зи. При вре да спон та но то-
не. Еко ном ски по ка за те љи су ве о ма ло ши и не на го ве шта ва ју ско-
ри при вред ни опо ра вак. Ма кро е ко ном ско окру же ње се по гор ша ва 

* 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,  на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је.
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због ло ше кон ку рент но сти, па да ин ду стриј ске про из вод ње, ра ста 
ин фла ци је, бу џет ског де фи ци та, не за по сле но сти и укуп не за ду же-
но сти др жа ве.

За стра шу ју ћи је по да так да је ин ду стриј ска про из вод ња1) у 
Ср би ји на око 40 од сто ни воа из 1989. го ди не. А бру то до ма ћи про-
из вод (БДП) је за 32 од сто ма њи не го пре 30 го ди на. 

Пре ма по да ци ма др жав не ста ти сти ке још у пр вом квар та лу 
2012. го ди не до го дио се ре ал ни пад БДП-а од 1,3 од сто, у дру гом 
квар та ку пад је био 0,6 од сто, а у тре ћем пад БДП-а је из но сио 2,2 
од сто у од но су на исто раз до бље про шле го ди не2). 

Ин те ре сант но је по гле да ти про це не3) Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да (ММФ) о кре та њу еко но ми је у Ср би ји за 2012. и 
2013. го ди ну. Пре ма по да ци ма ММФ-а у дру гом квар та лу 2012. го-
ди не та ко ђе је за бе ле жен пад БДП-а у из но су од 0,6 од сто4).  По ла-
зе ћи од то га ММФ је обе ло да нио но ве про це не по ко ји ма би у овој 
го ди ни пад БДП-а био 0,5 од сто, а у 2013. го ди ни он би из но сио два 
од сто. Ви де ти Табелу1.

Та бе ла 1. Про це не ММФ-а о кре та њу еко но ми је у Ср би ји

По ка за тељ 2012. 2013.
Ре ал ни БДП (%)         -0,5 2
По тро шач ке це не (%) 8,6 5
Не за по сле ност (%) 25,6 25,6

Из вор: World Eco no mic Outlo ok, до ступ но 10.10. 2012.го ди не.
Ме ђу тим, до ста су ди ску та бил на пред ви ђа ња ММФ-а о кре-

та њу еко но ми је у Ср би ји у овој и на ред ној го ди ни. Из гле да као да 
се ММФ за бу нио, на ро чи то код про це не кре та ња БДП-а! Пад еко-
но ми је ове го ди не би мо гао ду бље уле те ти у не га тив ну зо ну. Али и 
оста ли по ка за те љи (ин фла ци ја и не за по сле ност) ко је је про це нио 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд за Ср би ју за ову и 2013. го ди ну су 
упит ни. 

1) Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји у сеп тем бру 2012. го ди не би ла је ма ња за 6,8 од сто 
не го у истом ме се цу прет ход не го ди не. (Из вор:Ре по блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ-
но 01.11.2012. го ди не).

2) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.11.2012. го ди не.

3) Про це не Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да да те су пре об ја вљи ва ња флеш про це на Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку за тре ћи квар тал за БДП. Об ра чун квар тал ног БДП за 
тре ћи квар тал 2012. го ди не би ће об ја вљен 28. де цем бра. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, до ступ но 01.11.2012. го ди не).

4) Из вор: The In ter na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF), до ступ но 03.10.2012. го ди не.
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Раз лог за сум ње у про це не ММФ-а тре ба тра жи ти у про ду-
бљи ва њу кри зе ко ја ће на ста ви ти да по га ђа при вре ду. Уз то, на-
ста вак па да из во за, али и сла би ји при лив стра них ин ве сти ци ја из 
Евро пе у зе мљу, ути ца ће не га тив но на еко но ми ју Ср би је, али и на 
не ке др жа ве из окру же ња ко је су из ло же не деј стви ма по ме ну тих 
не га тив них ефе ка та.

Сто га је и Европ ска бан ке за об но ву и раз вој (EBRD) ко ри го-
ва ла сво је ра ни је да те сто пе ра ста за цео ре ги он. Ви де ти Табелу2. 

Табела2.   Проценаекономскограста(%)

Др жа ва 2012. 2013.
Хр ват ска -1,9 1,2
Сло ве ни ја -2,5      -2,0
Ма ке до ни ја  0,3 2,0
Бо сна и Хер це го ви на  0,1 0,4
Цр на Го ра  0,3 0,8
Ср би ја -0,7 1,1

Из вор: EBRD, до ступ но 30.10.2012. го ди не.
EBRD оче ку је раст од два од сто за цео ре ги он Ју го и сточ не 

Евро пе. Пре ма про це на ма EBRD за 2012. го ди ну у не га тив ној зо-
ни еко ном ског ра ста ће би ти Сло ве ни ја, Хр ват ска и Ср би ја. Пре ма 
њи хо вим пред ви ђа њи ма то ком 2013. го ди не из ре це си је ће иза ћи 
Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра и Ср би ја. 
У не га тив ној зо ни оста ће је ди но Сло ве ни ја, код ко је прог но зи ра ју 
пад од ми нус два од сто. Пре ма про це ни EBRD нај бо љи еко ном-
ски раст у 2013. го ди ни ће има ти Ма ке до ни ја, уз оче ки ва ње ра ста 
БДП-а од два про цент на по е на.

Нај но ви је ко ри го ва не про це не еко ном ског ра ста ко је до ла зе 
од стра не Европ ске бан ке за об но ву и раз вој ни су ни ма ло охра-
бру ју ће за др жа ву Ср би ју. На и ме, ова ме ђу на род на фи нан сиј ска 
ор га ни за ци ја је (у ре ла тив но крат ком раз до бљу од ју на до ок то-
бра) сни зи ла про це ну при вред ног ра ста за Ср би ју за 2013. го ди ну 
са 1,7 од сто на 1,1 од сто. Об и сти не ли се прог но зе EBRD да ће 
бру то до ма ћи про из вод по ра сти за 1,1 од сто, Вла да Ср би је ће има-
ти озбиљ не про бле ме, по што је бу џет за 2013. го ди ну пра вљен уз 
прет по став ку да ће БДП по ра сти за два од сто5).

5) Ако се об и сти не про це не EBRD, раз ли ка од ско ро је дан од сто ство ри ће ма њак у ка си 
од око 32 ми ли јар де ди на ра, а ми нус у бу џе ту би ће око 4,5 од сто уме сто пла ни ра них 3,5 
од сто.
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На род на бан ка Ср би је (НБС) је об ја ви ла да ће сто па ра ста 
БДП-а у 2012. го ди ни из но си ти ми нус 0,5 од сто. Али, усле ди ла је 
ре ви зи ја прог но зе НБС, због па да по љо при вред не про из вод ње, су-
ше, и сла би јих прог но за при вред ног ра ста еуро зо не, па је за 2012. 
и 2013. го ди ну цен трал на бан ка прог но зи ра ла  раст БДП-а на ни же 
(са три на 2,5 од сто).

Ср би ја је да нас у до ста не за вид ној по зи ци ји, јер се про бле ми 
у ре ал ном и екс тер ном сек то ру то ли ко ком пли ку ју, да ће по кре та-
ње при вред ног ра ста би ти не мо гу ће. Бу ду ћи да не по сто ји ја сна и 
одр жи ва еко ном ска по ли ти ка раз во ја, ве о ма је те шко са вла да ва ти 
про бле ме ви со ког бу џет ског де фи ци та, зна чај ног ни воа јав ног ду га 
и ви со ке не за по сле но сти.

За ви ше од јед не де це ни је ни јед на вла да ју ћа гар ни ту ра 
екс пе ра та и по ли ти ча ра ни је ус пе ла да сма њи не за по сле ност. Од 
2000-те го ди не до да нас без по сла је оста ло 363.292 осо бе. На и ме, 
2000-те го ди не би ло је за по сле но 2.089.252 љу ди, док их је да нас 
1.725.9606). Број за по сле них да нас је ма њи за 17,4 од сто у од но су 
на пе ти ок то бар 2000-те го ди не. Да кле, у по ме ну том раз до бљу сва-
ки  ше сти рад ник  је остао без по сла7). Нај ви ше су без по сла оста-
ја ли они ко ји су ра ди ли у про из вод њи. Ме ђу тим, по ве ћан је за око 
15.000 број за по сле них ко ји при ма ју сред ства из бу џе та.  

Освр чу ћи се на по дат ке др жав не ста ти сти ке, за па жа се да од 
кра ја 2008. го ди не, ка да се фи нан сиј ска кри за озбиљ ни је ис по љи-
ла, па за кључ но са 2011-том го ди ном број рад них ме ста опа да од-
но сно сто па не за по сле но сти ра сте. Ви де ти Табелу3.

Та бе ла 3. Сто па не за по сле но сти (у %)

Го ди на 2008. 2009. 2010. 2011.
Сто па не за по сле но сти 14,4 16,9 20,0 24,4

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не.
То по твр ђу ју и по да ци На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 

пре ма ко ји ма је за го ре по ме ну те че ти ри го ди не без по сла оста-
ло 290.000 љу ди, па са да има 750.000 не за по сле них. Од тог бро ја 
тре ћи на не за по сле них од но сно 250.000 не ма ква ли фи ка ци је, док 
основ ну шко лу не ма 80.000 не за по сле них.8)

6) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не. 

7) У по љо при вре ди је око 46.000 за по сле них ма ње, у са о бра ћа ју је око 36.000 љу ди ма ње, 
док је број за по сле них у гра ђе вин ском сек то ру ма њи за око 30.000. (Из вор: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не).

8)  Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 24.10.2012. го ди не. 
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Раст не за по сле но сти је кон ти ну и ран. На ро чи то је ве ли ки 
про блем не за по сле но сти код мла дих, где ви ше од 50 од сто из ове 
по пу ла ци је не ма по сао9). Та ко да Ср би ја, у ко јој је сва ка дру га мла-
да осо ба без по сла, има сто пу не за по сле но сти мла дих ко ја је јед на 
од нај ве ћих у Евро пи. Пре ма нај но ви јим по да ци ма10) не за по сле но 
је 206.000 мла дих. Од тог бро ја 40.000 мла дих је без ква ли фи ка-
ци је, од но сно не ма ју за вр ше ну сред њу, а не ки ни основ ну шко лу.

Ве о ма је за бри ња ва ју ће што је сто па не за по сле но сти у Ср би-
ји ме ђу нај ве ћим у ре ги о ну. Сто па не за по сле но сти тре нут но из но-
си 25,5 од сто11). Ве ћу не за по сле ност од Ср би је има ју са мо Бо сна и 
Хер це го ви на и Ма ке до ни ја. Ви де ти Табелу4.

Та бе ла 4 .Не за по сле ност и за ра де у ре ги о ну

Др жа ва Сто па не за по-
сле но сти

Про сеч на за ра-
да (у еури ма)

Бо сна и Хер це го ви на 43,9 424
Ма ке до ни ја 31,0 380
Ср би ја 25,5 345
Хр ват ска 18,3 750
Цр на Го ра 12,36 483
Сло ве ни ја 8,4 985,5

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

Па ипак, пре ма не ким про це на ма, не за по сле ност је да нас ве-
ћа од 28 од сто12). По ра жа ва ју ће је што ви ше од 60.000 гра ђа на за 
свој рад не до би ја пла ту. Мно ги од њих су на иви ци ег зи стен ци је. 
Љу ди у Ср би ји пре жи вља ва ју за хва љу ју ћи си вој еко но ми ји. Чак 
ви ше од 650.000 љу ди је на раз ли чи те на чи не ан га жо ва но у си вој 
еко но ми ји, а про це нат оних ко ји ра де „на цр но” се стал но по ве ћа-
ва. 

За ра де у Ср би ји су ма ле, а пра ва рад ни ка га ран то ва на за ко-
ном су те шко оства ри ва, па по сло дав ци са ла ко ћом от пу шта ју за-
по сле не за ко је не пла ћа ју до при но се и от прем ни не.

9) Мла ди до 30 го ди на на по сао че ка ју 1,8 го ди на. (Из вор: На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње, до ступ но 31.10.2012. го ди не).

10)  Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 31.10.2012. го ди не.

11)  Из вор. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

12)  Из вор: Цен тар за де мо кра ти ју, Danas, до ступ но 24.10.2012. го ди не.
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Пре ма зва нич ној ста ти сти ци про сеч на за ра да не то у Ср би-
ји из но си 42.122 ди на ра13) за ав густ 2012. го ди не, али тај про сек 
за ра да „одр жа ва ју” за по сле ни у јав ном сек то ру. Исто вре ме но по-
тро шач ка кор па14) је 58.000 ди на ра. Пре ма ста ти сти ци тро чла на по-
ро ди ца ме сеч но мо же са око 58.000 ди на ра да под ми ри по тре бе за 
хра ну и пи ће, да пла ти ра чун и дру ге тро шко ве ста но ва ња, али и да 
по кри је из дат ке за оде ћу, обу ћу, опре ма ње до ма ћин ства.

Ме ђу тим, објек тив но са гле да ва ју ћи ре ал на про сеч на по тро-
шач ка кор па за тро чла но до ма ћин ство вре ди ви ше од 100.000 ди-
на ра, а ве ћи на гра ђа на Ср би је нај че шће ра ди за три де се так хи ља да 
ди на ра, што зна чи да је си ту а ци ја у ре ал но сти још го ра од оне ка ко 
је при ка зу је зва нич на ста ти сти ка. У Ср би ји го то во по ло ви на про-
сеч не за ра ди по тро ши се на хра ну. При ме ра ра ди, гра ђа ни Сло ве-
ни је за хра ну и пи ће из два ја ју из ме ђу 20 и 25 од сто за ра де, док су 
и ста нов ни ци Хр ват ске бли зу тог про цен та. Ге не рал но, хра на у Ср-
би ји је нај ску пља у ре ги о ну, а за ра де су ме ђу нај ни жим у Евро пи. 
Та ко на при мер, про сеч на за ра да (ви де ти Табелу4) у Ср би ји је 345 
еура, у Бо сни и Хер це го ви ни 424 еура, Хр ват ској 750, Цр ној Го ри 
483,  Сло ве ни ји 985,5 еура, док је она ре ци мо у Ита ли ји 1.900, и  
Не мач кој 2.200 еура.

Па и по ред то га што су пла те у еури ма да нас у Ср би ји ве ће 
не го пре два на ест го ди на, чи ње ни ца је да су за исто то ли ко по ра сле 
це не. Због то га је ку пов на моћ ста нов ни штва ја ко ма ла. То нај бо ље 
илу стру је сва ко днев ни жи вот јер је ста нов ни штво Ср би је ма сов но 
по че ло да ко ри сти че ко ве. Про ду же ни ро ко ви пла ћа ња од но сно од-
ло же но пла ћа ње на че ко ве чак иде и пре ко 200 да на. 

Иако се Ср би ја убра ја ме ђу три др жа ве ко је има ју нај ни же 
за ду же ње по гла ви ста нов ни ка пре ма бан ка ма, мо ра ју се по сма тра-
ти и за ра де. На и ме, за ду же ност по ста нов ни ку15) у Ср би ји је 812 
еура, док је у Сло ве ни ји она 3.900 еура, Хр ват ској 3.800, Цр ној Го-
ри 1.300, Бо сни и Хер це го ви ни 730, Ма ке до ни ји 600 еура. Одав де 
се из во ди за кљу чак да су гра ђа ни Ср би је чак 4,8 пу та ма ње за ду-
же ни не го ста нов ни ци Сло ве ни је, или 4,6 пу та ма ње у по ре ђе њу са 
ста нов ни ци ма Хр ват ске, а 1,6 пу та ма ње не го гра ђа ни Цр не Го ре. 
Па ипак, мо ра се узе ти у об зир чи ње ни ца да су за ра де гра ђа на у 
по ме ну тим др жа ва ма за 1,4 до чак 2,8 пу та ве ће не го за ра де гра ђа-
на Ср би је.

13) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 05.10.2012. го ди не.

14) У тро шко ве по тро шач ке кор пе по ред хра не за јед но до ма ћин ство спа да ју  ра чу ни за ко-
му на ли је и слчно.

15) Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је (УБС), до ступ но 04.11.2012. го ди не.
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У по след њој прог но зи ММФ-а је ди но је тач но -  да ће Ср би ја 
по ви си ни ин фла ци је у 2012. го ди ни би ти ре кор дер у ре ги о ну. Та-
ко на при мер, по тро шач ке це не16) (раст сеп тем бар ове у од но су на 
прет ход ну го ди ну) у Ма ке до ни ји су би ле 5,3 од сто, Хр ват ској 5,0 
од сто, Цр ној Го ри 4,6 од сто, Сло ве ни ји 3,3 од сто и Бо сни и Хер це-
го ви ни 2,3 од сто. 

У Ср би ји је ме ђу го ди шња ин фла ци ја у сеп тем бру ове го ди-
не из но си ла 10,3 од сто17). Раст це на на ма ло кра јем ове и по чет ком 
на ред не го ди не мо гао би да до стиг не око 14 од сто. То ће по гу ра ти 
ин фла ци ју у 2013. го ди ни. Ин фла ци ја је ре зул тат ра ста це на на тр-
жи шту.

Ло гич но би би ло да тр жи ште дик ти ра це не. Али, то ни је слу-
ћај у Ср би ји и то је раз лог за за бри ну тост. Раст ин фла ци је је не ми-
нов ност због чи ње ни це да је у Ср би ји тр жи ште мо но по ли зо ва но и 
кар те ли зо ва но, па це не дик ти ра ју ра зни кар тел ско-мо но по ли стич-
ки ин те ре си и до го во ри. Тр жи штем дик ти ра ју на куп ци. Те рет по-
сле ди ца та квих кар тел ских до го во ра нај ви ше сно се са ми гра ђа ни. 
Не под но шљи во ви сок скок це на основ них жи вот них на мир ни ца, 
на ро чи то по чет ком ок то бра 2012-те18), ути цао је на дра сти чан пад 
стан дар да ста нов ни штва и удар на њи хов бу џет.

Стан дард гра ђа на ће и да ље опа да ти, јер ће ин фла ци ја и на-
да ље бу ја ти, због но вог ра ста це на хра не, бу ду ћи да је под ба ци ла 
по љо при вред на се зо на, за тим због оче ки ва ног ра ста ре гу ли са них 
це на, по ве ћа ња це на уво зних про из во да, по ве ћа ња сто пе по ре за на 
до да ту вред ност (ПДВ-а) и ак ци за19).

Пре ма по да ци ма Eurostata, Ср би ја је и 2011. го ди не би ла ме-
ђу зе мља ма са нај ску пљом хра ном. У ме ђу вре ме ну су це не до дат-
но по гу ра не на ви ше због по ве ћа ња ПДВ-а и ак ци за на го ри во. На 
сна зи је јед на нео д го вор на еко ном ска по ли ти ка. За то је нео п ход-
на ин тер вен ци ја ме ра ма мо не тар не по ли ти ке, од но сно ко рек ци ја-
ма по ве ћа ња ре фе рент не ка мат не сто пе20), ка ко би се убла жи ло да 

16) Из вор: Др жав не ста ти сти ке, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

17) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но  10.10.2012. го ди не.

18) Због ве ли ког ско ка це на основ них жи вот них на мир ни ца по чет ком ок то бра ове го ди не, 
Вла да Ср би је је пред ло жи ла да се уки ну ца ри не на увоз ше ће ра и  уља. (Из вор: Politika, 
до ступ но 03.10.2012. го ди не).

 Па ипак, не ма раз ло га за оп ти ми зам јер ће ово би ти са мо при вре ме но уки да ње ца ри на 
за по ме ну те на мир ни це и то за про пи са не ко ли чи не, а ка сни је ће се све вра ти ти као што 
је би ло ра ни је.

19) Уче шће ак ци за у бу џет ским при хо ди ма у Ср би ји је нај ве ће у по ре ђе њу са зе мља ма ре-
ги о на и мно гим зе мља ма Европ ске уни је.

20) Из вр шни од бор НБС до нео је од лу ку о по ве ћа ва њу ре фе рент не ка мат не сто ре са 10,50 
на 10,75 од сто на  сед ни ци 09.10.2012. го ди не. Ме ђу тим, већ на сед ни ци 08.11.2012. го-
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се ефек ти ра ста це на основ них жи вот них на мир ни ца пре не су на 
оста ле це не и убла жио раст ин фла тор них при ти са ка.

Али ни ова мо не тар на ме ра не ће има ти ду го роч ни ефе кат јер 
је про блем до ма ће еко но ми је ни зак ни во про из вод ње и не рав но те-
жа из ме ђу по ну де и тра жње. Ова не рав но те жа ства ра при ти сак на 
це не, чак и ка да по тро шња опа да, као што је то слу чај ове го ди не. 
Уства ри, це не ра сту иако др жав на ста ти сти ка бе ле жи пад про ме та 
ро бе на ма ло као и раст бро ја не за по сле них.

АНАЛИЗАЕКСТЕРНОГСЕКТОРА

Ста ње у екс тер ном сек то ру је ви ше не го за бри ња ва ју ће. 
Спољ ни и јав ни дуг Ср би је се у по след ње че ти ри го ди не дра ма тич-
но по ве ћа ва. Сто па кре ди ти ра ња спољ ног ду га Ср би је је тре нут но 
ви со ка. Сто га је при сут на бо ја зан да, на кра так рок, кри за спољ ног 
ду га мо же да по ве ћа ин фла ци ју, а на сред њи рок, мо же да под стак-
не пад вред но сти ди на ра.

Уку пан спољ ни дуг је пре ма шио 24,21 ми ли јар де еура  (ви-
де ти Табелу5), што је 79,0 од сто БДП-а21). Овај из нос22) је ско ро 
до сег нуо ни во ви со ке за ду же но сти од 80 од сто БДП-а. На ово ли ки 
из нос укуп ног спољ ног ду га ути цао је дуг при ват ног сек то ра ко ји 
је из но сио 13,11 ми ли јар ди еура или 54,2 од сто, а та ко ђе и ве ли ко 
за ду жи ва ње јав ног сек то ра од но сно др жа ве у из но су од 11,10 ми-
ли јар ди еура или 45,8 од сто. Ра ди се о то ме да је др жа ва ушла у 
но ве кре дит не аран жма не на ба зи еми то ва ња вред но сних па пи ра, а 
све у ци љу да би из ми ри ла те ку ће оба ве зе пре ма бу џет ским ко ри-
сни ци ма и кре ди то ри ма.

Та бе ла 5. Спољ ни дуг Ср би је   (у ми ли о ни ма еура)

Ду жник 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.08.2012.

Јав ни 
сек тор 6.520,7 7.763,8 9.076,4 10.773,3 11.100,1

При ватни 
сек тор 14.567,7 14.723,6 14.710,0 13.352,1 13.112,1

УКУП НО 21.088,4 22.487,3 23.786,4 24.125,4 24.212,3

Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 06.10.2012. го ди не.

ди не, Из вр шни од бор НБС до нео је од лу ку да по ве ћа ре фе рент ну ка мат ну сто пу за 0,20 
про цент них по е на, та ко да она са да из но си 10,95 од сто. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, 
до ступ но 09.11.2012. го ди не).

21)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 06.10.2012. го ди не.

22)  Ни је ис кљу че но да је од нос спољ ног ду га и БДП-а и ве ћи од 90 од сто.
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Ни во јав ног ду га Ср би је из но си 56,5 од сто БДП-а. Он би до 
кра ја го ди не мо гао до сти ћи 59,7 од сто. Јав ни дуг ће на ста ви ти да 
ра сте, због за ду жи ва ња др жа ве за по кри ва ње бу џет ског де фи ци-
та. Ако се бу џет ски де фи цит не поч не сма њи ва ти, јав ни дуг – ко ји 
је на кра ју 2011. го ди не из но сио из ме ђу 45,1 од сто и 47,8 од сто 
БДП-а (по да ци су раз ли чи ти због ме то до ло ги је об ра чу на) – мо гао 
би кра јем 2012. го ди не да до сег не чак 60 од сто БДП-а23).

Пре ма по да ци ма Упра ве за јав ни дуг, на кра ју ав гу ста јав ни 
дуг је из но сио 15,47 ми ли јар ди еура. Јав ни дуг Ср би је кра јем сеп-
тем бра 2012. го ди не из но сио је 15,85 ми ли јар ди еура, што је 55,4 
од сто бру то до ма ћег про из во да24). 

По ве ћа ње из но са јав ног ду га из ра же ног у еури ма по сле ди ца 
је про ме не ме то до ло ги је25) об ра чу на јав ног ду га, од но сно вра ћа ња 
на пра ви ло да се дис конт ни вред но сни па пи ри у ста њу јав ног ду га 
во де по но ми нал ној вред но сти, што је уве ћа ло из нос ду га за 382,76 
ми ли о на еура.

Упр кос све му, др жа ва је на ста ви ла и да ље да се за ду жу је. У 
2012. го ди ни еми то ва њем об ве зни ца (eurobond) др жа ва се за ду жи-
ла 773,5 ми ли о на еура, а за ду жи ва ње по осно ву еми то ва ња вред-
но сних па пи ра од но сно об ве зни ца на до ма ћем тр жи шту је би ло 
3.160,0 ми ли о на еура, док су укуп ни кре ди ти26) и га ран ци је би ли 
592,88 ми ли о на еура – та ко да  укуп но за ду же ње из но си 4.526,38 
ми ли о на еура27).  

Од 4,5 ми ли јар ди еура ду га у овој го ди ни, две ми ли јар де је 
тре ба ло од мах одво ји ти за фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та, а ве-
ћи део остат ка од укуп ног за ду жи ва ња је оти шао на вра ћа ње ра-
ни је узе тих кре ди та, док је са мо ма њи део оти шао на га ран ци је и 
ка пи тал не ин ве сти ци је.

23) Курс ди на ра има ва жну уло гу, јер су др жав ни зај мо ви, нај че шче, у стра ној ва лу ти, а 
БДП се об ра чу на ва у ди на ри ма. То зна чи да се са па дом вред но сти кур са ди на ра по ве-
ћа ва уче шће ду га у БДП-у.

24) Из вор: Упра ва за јав ни дуг, до ступ но 18.10.2012. го ди не.

25) Ова кво об ја шње не је да то на сај ту Упра ве за јав ни дуг, до ступ но 18.10.2012. го ди не.

26) У пр вих осам ме се ци ове го ди не дуг по осно ву укуп них кре ди та је из но сио 353,1 ми-
ли о на еура. Нај ве ћи кре дит је до би јен од Вла де Азер беј џа на од 300 ми ли о на еура по 
фик сној ка мат ној сто пи од че ти ри од сто. А 53,1 ми ли он еура од но си се на кре ди те узе те 
од ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, и то Европ ске ин ве сти ци о не бан ке 24,6 
ми ли о на еура и Раз вој не бан ке Са ве та Евро пе (CEB) 28,5 ми ли о на еура. Ови кре ди ти 
за кљу че ни су по ка мат ним сто па ма у ра спо ну од 1,19 до 3,67 од сто го ди шње. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.10.2012. го ди не).

27)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.10.2012. го ди не.
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Об ја шње ње због че га је до шло до ве ли ког ра ста јав ног ду га 
од 2008. го ди не па на да ље мо гућ но је про на ћи, пре све га, у ве ли-
ким фи скал ним де фи ци ти ма. Али, на јав ни дуг по ред фи скал ног 
де фи ци та ути че и сто па ра ста (ко ја је би ла ма ња по след њих го ди-
на), за тим сто па ин фла ци је и курс (по што је зна ча јан део ду га у 
еури ма, а ди нар је де вал ви рао). Ди нар је већ го ди на ма пре це њен. 
Ско ро де сет го ди на је ње го ва вред ност не ре ал на. Са мо од по чет ка 
2012. го ди не па до ок то бра исте го ди не ди нар је из гу био на вред но-
сти 8,5 од сто, па то Ср би ју чи ни ре кор де ром у ре ги о ну. Ди нар мо ра 
да сла би због то га што је: при вре да уни ште на, спољ ни дуг  ве ли ки, 
фи скал ни де фи цит ве ли ки, лош из воз. 

Ако Ср би ја на ста ви да се за ду жу је до са да шњим тем пом, ра-
ди вра ћа ња ста рих кре ди та, мо гла би већ 2013-те го ди не да уле ти у 
кри зу јав ног ду га. Нај ве ро ват ни је је да ће др жа ва на ста ви ти да се 
још ви ше за ду жу је, уко ли ко БДП не бу де у плу су и ако се не про да 
ком па ни ја Telekom. Уко ли ко се то не до го ди оба ве зе др жа ве ће да 
ра сту28), па ће кри тич на го ди на би ти 2014-та, јер ће та да до спе ва ти 
ре про гра ми ра ни кре ди ти.

По што екс пер ти у Ср би ји не ће мо ћи са ми да се из бо ре са 
овим про бле мом мо ра ће да за тра же по моћ ММФ-а29), јер је еко-
ном ска си ту а ци ја у зе мљи алар мант на. То ме још ви ше до при но се, 
као што је већ ре че но, пад ин ду стриј ске про из вод ње, нај ве ћа ин-
фла ци ја у ре ги о ну, нај ни же пла те у ре ги о ну, нај ви ша це на ка пи та ла 
од но сно ка ма та у ре ги о ну, ви со ки јав ни дуг, не ста би лан курс. 

Не га тив ним тен ден ци ја ма до при но се и укуп не де ви зне ре-
зер ве ко је су у ју лу 2012. го ди не, у од но су на де цем бар 2011. го ди-
не, сма ње не за чак 14,0 од сто, од но сно са 12,87 ми ли јар ди па ле су 
на 11,16 ми ли јар ди еура30). 

Ср би ја еко ном ски и дру штве но вр то гла во про па да. Ако се 
не сма њи бу џет ски де фи цит и ако се не сма њи раст јав ног ду га – 
Ср би ја без по мо ћи ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја ће 
оти ћи у бан крот. По сле ди це ће би ти стра шне -  ако Ср би ју за де си 
грч ки сце на ри јо.

28) По чет кон но вем бра 2012. го ди не је на ја вље но да ће дуг у здрав ству по ста ти јав ни дуг. 
На и ме, пред ло же но је да се сва ду го ва ња Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње 
(РФ ЗО) за кључ но са 31. ок то бром 2012. го ди не пре тво ре у јав ни дуг Ре пу бли ке и да РФ-
ЗО у на ред ну го ди ну уђе без ду го ва. (Из вор: Politika, до ступ но 01.11.2012. го ди не).

29) Ср би ја 2012. го ди не ни је по вла чи ла но вац од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Ова 
фи нан сиј ска ин сти ту ци ја је у де цем бру 2011. го ди не тра жи ла спро во ђе ње ре фор ме пен-
зи о ног си сте ма и  по ре ску ре фор му, али то ни је оства ре но. Об ја шње ње за што ни су 
по слу ша ни зах те ви IMF-а мо же се про на ћи, из ме ђу оста лог, и што је то би ла из бор на 
го ди на.

30) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 07.11.2012. годинe.
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ПОГЛЕДНААНТИКРИЗНЕМЕРЕ
ВЛАДЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Да би уве ла ред у јав не фи нан си је Вла да Ср би је је на пра ви ла 
ре ба ланс бу џе та за 2012. го ди ну, а ко ји је Скуп шти на Ср би је усво-
ји ла 25.09.2012. го ди не. Овај пре кро је ни бу џет тре бао би да по ве ћа 
при хо де у др жав ној ка си. За пра во, вла ди ни екс пер ти су убе ђе ни да 
ће пла ни ра ним уште да ма од ан ти кри зних ме ра - ко је под ра зу ме ва-
ју сма ње ње не по треб них тро шко ва др жа ве - обез бе ди ти ми ли јар ду 
еура.

Ме ра ма је пред ви ђе но оба ра ње кон со ли до ва ног бу џет ског 
де фи ци та са са да шњих 7,1 од сто, од но сно 235 ми ли јар ди ди на ра, 
на 6,7 од сто31) до кра ја го ди не. Ме ђу тим, из да ци за ка ма ту су са да 
три пу та ве ћи од укуп ног бу џе та за по љо при вре ду.

На ка квим про ра чу ни ма по чи ва план фи скал не кон со ли да-
ци је? Нај ве ћа став ка је по ве ћа ње ПДВ-а са 18 на 20 од сто, ко ја 
ће ка ко срп ски екс пер ти про це њу ју ове го ди не бу џе ту до не ти 6,7 
ми ли јар ди ди на ра а сле де ће 33,8 ми ли јар ди ди на ра ве ћих при хо да. 
Основ на по ре ска сто па од осам од сто ко ја се углав ном од но си на 
хра ну не ће би ти по ве ћа на. До дат ни при ли ви оче ку ју се и пре ко по-
ве ћа ња по ре за на до хо дак, као што су ди ви ден де или при хо ди од 
ка ма те. По ве ћан је и по рез на до бит и то са 10 на 12 од сто. Та ко ђе 
ће ци га ре те по ску пе ти, јер су ак ци зе на ду ван по ве ћа не од 1.ок то-
бра ове го ди не. Та ко ће се, на при ход ној стра ни бу џе та 2012. го ди-
не обез бе ди ти 16,7 ми ли јар ди ди на ра, а сле де ће го ди не 56,4 ми ли-
јар де ди на ра. Уште де на рас ход ној стра ни бу џе та су знат но ни же и 
ове го ди не би тре ба ле да  бу ду 6,7 ми ли јар ди ди на ра, а сле де ће 46,5 
ми ли јар ди ди на ра. Ви де ти Табелу6.  

Табела6.Планиранеуштедеодактуелних
мера(умилијардамадинара)

НА ПРИ ХОД НОЈ СТРА НИ 2012. 2013.
По рез на до хо дак (са 10 на 15 од сто) 2,2 6,5
По рез на до бит (са 10 на 12 од сто) 0,0 5,5
ПДВ (са 18 од сто на 20 од сто) 6,7 33,8
Ак ци зе на ци га ре та 4,0 6,3
Ак ци зе на де ри ва те наф те 2,8 2,5

31) Вла да Ср би је пла ни ра да до кра ја го ди не бу џет ски де фи цит сма њи на 222 ми ли јар де 
ди на ра, од но сно на 6,7 од сто. Јаз из ме ђу при хо да и рас хо да са мо у цен трал ном бу џе ту 
би ће око 203 ми ли јар де ди на ра, од но сно 6,2 од сто БДП-а. План је да се до кра ја 2013. 
го ди не он дра стич но сма њи на око че ти ри од сто БДП-а.
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При хо ди од ПДВ по осно ву ве ћих ак ци за 1,0 1,8
Укуп ни по ре ски при хо ди 16,7 56,4
НА РАС ХОД НОЈ СТРА НИ 2012. 2013.
Огра ни че ња ра ста пла та и пен зи ја 3,7 26,5
Уки да ње соп стве них при хо да 3,0 20,0

Сма ње ње нај ве ћих пла та ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Уки да ње аген ци ја ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Уште де на јав ним на бав ка ма ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Укуп не уште де на рас хо ди ма 6,7 46,5

Из вор: Политика, Данас, доступно 11.09.2012. го ди не.
Пре ви со ке пла те у др жав ним аген ци ја ма и јав ним пред у зе-

ћи ма би ће сма ње не, па нај ве ћа за ра да у јав ном сек то ру не ће мо-
ћи да пре ђе 162.000 ди на ра. Не ке од аген ци ја, упра ва, ди рек ци ја 
и фон до ва, та ко ђе, ће би ти уки ну те. За по ла ми ли о на пен зи о не ра 
чи ја су ме сеч на при ма ња ма ња од 15.000 ди на ра32) Вла да је обез-
бе ди ла три на е сту пла ту у из но су од 16.000 ди на ра ко ја ће би ти ис-
пла ће на у че ти ри ра те. 

Вла да Ср би је је про пи са ла да од 1. ок то бра ове го ди не око 
300.000 пред у зет ни ка и вла сни ка ма лих и сред њих пред у зе ћа ви ше 
не пла ћа фир ма ри не и так се за ис ти ца ње ре кла ме. То ће им до не ти 
уште де и до 200.000 ди на ра го ди шње. За ма ла пред у зе ћа са го ди-
шњим про ме том до 59 ми ли о на ди на ра уво ди се и мо гућ ност да од 
1.ја ну а ра 2013. го ди не пла ћа ју ПДВ тек ка да на пла те ро бу.

При ме на про гра ма тре ба да до не се уште де од 26 ми ли јар ди 
ди на ра у по след њем квар та лу 2012. го ди не и 120 ми ли јар ди ди на-
ра у 2013. го ди ни. Вла ди ни струч ња ци су уве ре ња да су про гра мом 
омо гу ћи ли зна чај но рас те ре ће ње за на тли ја, као и ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, а да та су и сред ства за по др шку по љо при вре ди, при-
вре ди и со ци јал ној за шти ти нај у гро же ни јих сло је ва ста нов ни штва.

Гра ђа ни ће од по чет ка ок то бра 2012. го ди не има ти и ма ње 
тро шко ве за ре ги стра ци ју ауто мо би ла, ко ја ће у не ким гра до ви ма 

32) Пр ва од че ти ри ра те нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма ко ји при ма ју до 15.000 ди на ра ис-
пла ће на је 18. сеп тем бра 2012. го ди не. По моћ тре ба да до би је 508.765 пен зи о не ра. Ову 
по моћ ће до би ти и пен зи о не ри ко ји при ма ју сра змер не пен зи је од но сно део при на дле-
жно сти у Ср би ји, а део у ино стран ству, уко ли ко уку пан из нос не пре ла зи 15.000 ди на ра. 
Дру га ра та по мо ћи тре ба да стиг не у де цем бру, за шта ће ре ба лан сом бу џе та би ти обез-
бе ђе но око 4,7 ми ли јар ди ди на ра.
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би ти и до 4.000 ди на ра јеф ти ни ја. При том ће про це ду ра би ти мно-
го јед но став ни ја и уме сто до са да шњих 12, во за чи ма ће би ти нео п-
ход на са мо јед на уплат ни ца да из ми ре ову оба ве зу.

Пре ми јер Вла де је на ја вио да не ће би ти от пу шта ња рад ни ка, 
и да ни ко не ће оста ти без по сла у вре ме кри зе, али пла те и пен зи је 
не ће мо ћи да ра сту ка ко је на ја вље но, већ ће би ти по ве ћа не у скла-
ду са ре ал ним мо гућ но сти ма бу џе та33). 

Пре ма за ми сли Вла де Ср би је ан ти кри зни про грам, ко ји је 
ов де пре зен ти ран, тре бао би да спре чи мо гу ћи бан крот Ср би је. У 
скла ду са про гра мом и ре зул та ти ма тих ме ра, пла те и пен зи је у 
ок то бру ове го ди не би ће по ве ћа не за два од сто. Па ипак, Вла да се 
по бри ну ла да не ки ма не бу де огра ни ча ва ња за ра да, од но сно на пра-
ви ла је из у зе так. За по сле ни у На род ној бан ци Ср би је, Фи скал ном 
са ве ту, Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, Кон тро ли ле те ња - као 
и увек што су би ли по себ но по вла шће ни - би ће из у зе ти од огра-
ни че ња пла та. Дру гим ре чи ма, на њих се не ће од но си ти за кон о 
мак си мал ном утвр ђи ва њу за ра да у јав ном сек то ру. Ов де је до шла 
до из ра жа ја ве ли ка бри жност од стра не Ми ни стар ства фи нан си ја и 
при вре де Ср би је за оне ин сти ту ци је ко је су по себ но по вла шће не. 
Из тог За ко на би ће из у зе та и она јав на пред у зе ћа ко ја има ју кон-
ку рен ци ју на тр жи шту, као и про фе си је пи ло та и дру гог ле тач ког 
осо бља, али и струч ња ци за ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Ин те ре-
сант но је да се не пре ци зи ра – ко ја су то јав на пред у зе ћа на ко ја 
се ми сли ло од но сно на ко ја не ће ва жи ти за кон! Вр ло ма што ви то!

НЕГАТИВНИЕФЕКТИНОВИХАНТИКРИЗНИХМЕРА

У усло ви ма из у зет но ло ших ма кро е ко ном ских по ка за те-
ља (па да ин ду стриј ске про из вод ње, ма ле про сеч не пла те, ве ли-
ког бу џет ског де фи ци та, ве ли ког јав ног ду га, не ста бил ног кур са) 
у зе мљи, до не те ан ти кри зне ме ре ће има ти ви ше стру ко не га тив не 
ефек те. Ево за што. Они ко ји су свих ових го ди на нај ви ше про фи-
ти ра ли не ће под но си ти те рет тих ме ра.

Др жа ва го ди на ма уна зад на ја вљу је да ће спре чи ти зло у по-
тре бу мо но по ла, али  ни шта ни је пред у зе то да се зло у по тре бе за и-
ста за у ста ве. Са да нај но ви је ме ре Вла де Ср би је са мо иду у при лог 
мо но по ли сти ма и шпе ку лан ти ма на тр жи шту. У овој и сле де ћој 
го ди ни у др жа ви се мо ра ју на пра ве ве ли ке уште де. Нео п ход на је 

33) Да кле, не ће би ти за мр за ва ња лич них при ма ња као што је пред ло жио Фи скал ни са вет, 
али ни по ви ши це не ће пра ти ти ин фла ци ју што пред ви ђа За кон о бу џет ском си сте му. 
Због то га је овај про пис мо рао да се ме ња. 
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фи скал на кон со ли да ци ја. Али, те рет фи скал не кон со ли да ци је, од-
но сно спа са ва ње др жа ве од бан кро та, пла ти ће ста нов ни штво и 
при вре да. Ре ба лан сом бу џе та за 2012. го ди ну34) пред ви ђен је де фи-
цит од 203,6 ми ли јар ди ди на ра, а то је 6,2 од сто БДП.

Та ко ђе, на пра вље ни ре ба ланс бу џе та за 2013. го ди ну је до ста 
аскет ски про јек то ван. Пре ма пред ло гу бу џе та за сле де ћу го ди ну 
на ме ра Вла де је да у 2013. го ди ни Ср би ју за ду жи за још 4,8 ми-
ли јар ди еура, та ко што ће др жа ва про да ти об ве зни це у вред но сти 
од 3,9 ми ли јар ди еура, а исто вре ме но ће по ди ћи још 886 ми ли о на 
еура бан кар ских кре ди та. Пре ма ре ба лан су бу џе та за 2013. го ди-
ну би се мо ра ло те го ди не уште ди 1,15 ми ли јар ди еура и ми нус 
у бу џе ту сма њи ти на 3,6 од сто БДП-а. Ве ли ка ве ро ват но ћа је да 
ово не ће би ти оства ре но. Јер ће у 2013. го ди ни би ти по треб но да 
Ср би ја по зај ми још ви ше нив ца не го ове го ди не, ка да се већ за ду-
жи ла 4,5 ми ли јар ди еура. Вла да Ср би је ве о ма ам би ци о зно пла ни ра 
да сма њи бу џет ски де фи цит у на ред ној го ди ни, за ми ли јар ду еура, 
али у бу џе ту за иду ћу го ди ну ни је пред ви ђе но да др жа ва вра ћа дуг 
при вре ди од 1,2 ми ли јар де еура35). То ли ко при вре ди ду гу ју јав на 
пред у зе ћа, ло кал не са мо у пра ве и др жа ва.

У ре ба лан су бу џе та се са мо на пр ви по глед чи ни до бро то 
што ће се при хо ди по ве ћа ти, сма њи ти па ра фи скал ни на ме ти и уки-
ну ти не ке аген ци је. Али, ве о ма бр зо ће се ис по љи ти ње го ва ло ша 
стра на кроз пад стан дар да гра ђа на, пад при вред не про из вод ње, не-
сма ње ну ад ми ни стра ци ју, пре ве ли ке суб вен ци је.

Ре ба ланс ни је до бро ура ђен на рас ход ној стра ни. Суб вен ци-
ја ма је на пра вљен до дат ни те рет за бу џет. Мор ло се ићи на сма њи-
ва ње ад ми ни стра ци је – али то ни је ура ђе но.

По ве ћа ње ПДВ-а и ак ци за до ве шће до ско ка це на ско ро свих 
на мир ни ца, а бу ду ћи да ће стан дард гра ђа на би ти сма њен, да ле ко-
се жне по сле ди це осе ти ће и при вре да, јер ће се ма ње про из во ди ти. 
Да кле, ова кав бу џет је кон тра про дук ти ван за гра ђа не и при вре ду. 

Тр гов цу у Ср би ји ис ко ри сти ли су по ди за ње ПДВ-а и ак ци-
за на го ри во ка ко би по ди гли це не ско ро свих про из во да, па чак и 
оних за ко је не по сто ји ре а лан основ за по ску пље ње. По ску пе ли су 
и про из во ди на ко је ни је по ве ћан ПДВ, по пут основ них жи вот них 
на мир ни ца36).

34) Ре ба лан сом бу џе та за 2012. го ди ну пред ви ђе ни су при хо ди од 829,6 ми ли јар ди ди на ра и 
рас хо ди од 1.033,2 ми ли јар де ди на ра.

35)  Из вор: Blic, до ступ но 05.11.2012. го ди не.

36) Све же ме со по ску пе ло је нај ма ње три од сто, ме сне пре ра ђе ви не пет од сто, ко ли ко су 
ско чи ле и це на ше ће ра, а уље из ме ђу де вет и 16 од сто, мле ко и млеч ни про из во ди по-
ску пе ли су из ме ђу два и че ти ри од сто.
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Про из во ди у тр го ви на ма од 01.10.2012. су ску пљи и до 40 
од сто, иако је ПДВ по ве ћан за све га два од сто. По ску пе ли су сред-
ства за лич ну и кућ ну хи ги је ну, нафт ни де ри ва ти, гре ја ње (из ме ђу 
10 и 20 од сто, а у глав ном гра ду за 18,5 од сто), град ски пре воз у 
Бе о гра ду (због по ди за ња ак ци за на го ри во за 20 од сто), и ци га ре те 
до 20 про це на та. 

Це не ни су сме ле да се по ве ћа ва ју код основ них жи вот них 
на мир ни ца, јер је код њих ПДВ остао осам од сто, али то ни је спре-
чи ло тр гов це да фор ми ра ју но ве це не тих про из во да. Због нео д-
го вор ног по на ша ња тр го ва ца, али и вла сти да та квом по на ша њу 
мо но по ли ста ста не на пут, ста нов ни штво ће тек осе ти ти по сле ди це 
дра стич них по ску пље ња кроз сма ње ње ку пов не мо ћи.

Као што је на пред ре че но, ре ба ланс бу џе та има ви ше стру ко 
не га ти ван ефе кат јер се на по тро ша че пре ба цу је нај ве ћи те рет кри-
зе, али и на при вре ду. Шта ће се до го ди ти? Усле ди ће пад жи вот ног 
стан дар да, за тим сле ди пад тра жње, али и раст це на да се на до-
ме сти пад тра жње, па ће се сма њи ти и про из вод ња. У по сто је ћој 
еко ном ској си ту а ци ји ка да при вред на ак тив ност у це ли ни опа да, а 
ин фла ци ја бу ја, ре ба ланс бу џе та не ће има ти по зи тив не ре зул та те. 
Као што ни уки да ње так си за при вре ду не ће има ти не ка зна чај на 
по бољ ша ња.

Са дру ге стра не, на рас ход ној стра ни бу џе та нај ви ше су по-
ве ћа ни тро шко ви за пла ћа ње ка ма та и оба ве за. Јав ни дуг је већ са да 
пре шао по ло ви ну БДП-а и убе дљи во је нај ви ши у ре ги о ну. Раз лог 
за пре ве ли ки раст јав ног ду га је то што Ср би ја 20 го ди на би ти ше уз 
до дат но за ду жи ва ње и про да ју ве ли ких пред у зе ћа. Уз то, огро ман 
део при вре де по слу је у си вој еко но ми ји па су бу џет ски при хо ди 
ма ли. Да кле, тај ве ли ки део сек то ра у при вре ди ко ји ра ди на цр но 
не пла ћа ни ка кав ПДВ, па са да шње по ве ћа ва ње сто пе ПДВ-а на 20 
од сто са мо ће до дат но ути ца ти на бе жа ње из ле гал не у си ву еко но-
ми ју.

То тал но је по гре шна ме ра Вла де Ср би је да од ок то бра ове 
го ди не по рез на до дат ну вред ност по ве ћа са 18 на 20 од сто. Јер ће 
ова  ме ра са мо при вре ме но ма ло по пу ни ти бу џет, а гу ши ће при вре-
ду37), и тре ба оче ки ва ти за не ко ли ко ме се ци још го ру си ту а ци ју и 
ве ће про бле ме не ли квид но сти. Ста ње у при вре ди је та кво да ско ро 
ни ко ни ко ме не пла ћа ни шта и тај не га тив ни ла нац не ли квид но сти 

37) Та ко на при мер, “не га ти ван би ланс за вр шног ра чу на у 2011. го ди ни има ло је 31.000 
пред у зе ћа, 8.000 је по сло ва ло око ну ле, а 12.000 уоп ште ни је ни пре да ло за вр шни ра чун. 
Тре нут но је у бло ка ди чак 33.000 ма лих и сред њих пред у зе ћа, а за пр вих шест ме се ци 
2012. го ди не уга ше но је око 11.200 фир ми”. (Из вор: In for mer, до ступ но 11.09.2012. го-
ди не).
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са мо са пре ба цу је и ши ри са јед ног при вред ни ка на дру гог. При-
вре да овај но ви на мет Вла де Ср би је не ће мо ћи да из др жи. По ве ћа-
њем ПДВ-а за два од сто са мо се из вла чи но вац из при вре де ко јој 
је ви ше не го по тре бан, и тај но вац од ла зи у др жа ву где се ко ри сти 
не про дук тив но. Дру га чи је ре че но, ова ме ра Вла де Ср би је не ће да-
ти ре зул та те, јер при вре ду не сме ви ше да гу ши пре за ду же ност38) и 
број ни на ме ти. Нео п ход но је да се сма њу ју тро шко ви код др жа ве 
- а то се пре све га од но си на енор ман би ро крат ски апа рат, др жав-
ну ад ми ни стра ци ју ко ја је за хва љу ју ћи пар тиј ским ве за ма на шла 
си гур ну за ра ду и ла го дан жи вот у број ним др жав ним аген ци ја ма. 
Ме ра по ве ћа ња ПДВ-а би има ла сми сла са мо ако би се про пи са ло 
да ће се по ре зи по ди ћи не ко ли ко ме се ци - док се не сма ње рас хо ди 
ве за ни за др жа ву и док се не от пу сти пре ко мер ни број љу ди ко ји 
при ма ју за ра де из др жав ног бу џе та -  а он да ће се по ре зи вра ти ти 
та мо где су би ли. 

БУДУЋНОСТ–ИЗГУБЉЕНЕГОДИНЕ

Ср би ја не ма ја сну и одр жи ву еко ном ску по ли ти ку. Срп ска 
еко но ми ја спон та но то не. Вла да је не спо соб на да до не се пра ве ме-
ре ко је би за у ста ви ле су но врат при вре де. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да 
ће до кра ја ове го ди не пад бру то до ма ћег про из во да би ти ба рем 2,5 
од сто, оче ки ва ти раст ин фла ци је око 14 од сто, гу би ци у по љо при-
вре ди ће би ти нај ма ње ми ли јар ду до ла ра, а јав ни дуг ће мо жда и 
пре ма ши ти 60 од сто БДП-а, при че му је гор ња гра ни ца до зво ље на 
за ко ном 45 про це на та. Пред ло же не ан ти кри зне ме ре Вла де Ср би је 
ути ца ће на сма ње ње по тра жње и про пор ци јо нал но ма њу про из-
вод њу. Сма ње ње по тра жње уз не а де кват не ме ра еко ном ске по ли-
ти ке ће не га тив но ути ца ти на раз вој.

Вла да Ср би је се за ду жу је не ве ро ват ном бр зи ном, не раз ми-
шља ју ћи о бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је ће тај дуг мо ра ти вра ћа ти. 
Та ко ђе, не ма ди ле ме да ће ве ли ки део по зајм ље ног нов ца, ко ји је 
пла ни ран за2013. го ди ну, оти ћи на по тро шњу и сер ви си ра ње јав-
ног ду га, а не на ин фра струк тур не про јек те и дру ге ин ве сти ци је.

Бу џет ски де фи цит ће и да ље би ти ве ли ки про блем. И као 
што је већ на пред у тек сту ре че но, за по кри ва ње бу џет ског де фи-
ци та са мо у 2012-тој го ди ни тре ба ви ше од 4,5 ми ли јар ди еура. 
Вла ди ни струч ња ци про це њу ју да је до кра ја ове го ди не по треб-
но обез бе ди ти још око 1,5 ми ли јар ди еура за по кри ва ње мањ ка у 

38) Про це њу је се да су при вред ни ци у Ср би ји укуп но ду жни ви ше од 20 ми ли јар ди еура. 
Реч је о ду го ви ма при вред ни ка на до ма ћем и стра ном тр жи шту, за та ко зва не крос бор-
дер кре ди те, а ду гу ју и јед ни дру ги ма. 
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бу џе ту. До тог нов ца би тре ба ло до ћи еми си јом еуро об ве зни ца на 
ме ђу на род ном тр жи шту, као и еми то ва њем вред но сних па пи ра на 
до ма ћем тр жи шту. Вла да Ср би је ра чу на и на ру ски за јам, али и на 
евен ту ал ну по др шку бу џе ту од стра не ММФ-а.

Због то га је др жа ва кра јем сеп тем бра 2012. го ди не еми то-
ва ла на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту ду жнич ке па пи ре 
у вред но сти од ми ли јар ду до ла ра са при но сом од 6,62 од сто, и за-
ду жи ла се по по вољ ни јим усло ви ма у од но су на прет ход ну го ди-
ну. На и ме, де се то го ди шње об ве зни це је ку пи ло око 200 стра них 
ин ве сти то ра39), нај ви ше из САД и Ве ли ке Бри та ни је. Екс пер ти на 
вла сти жељ но оче ку ју и дав но обе ћа ну ми ли јар ду до ла ра од Ру си-
је.Да кле, онира чу на ју ћи на кре ди те до би је не од ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, про да ју еуро об ве зни ца и кре ди те по-
је ди них др жа ва на ме ра ва ју по кри ва ти де фи цит у бу џе ту. Екс пер ти 
ве о ма оп ти ми стич ки оче ку ју, као да не жи ве у ре ал но сти, да ће 
сни жа ва ти бу џет ски де фи цит ако са мо до не су сред њо роч ни план40) 
струк тур них ре фор ми. Су шти на је у то ме да се струк тур не ре фор-
ме мо ра ју за и ста и спро во ди ти, уз ува жа ва ње су ге сти ја свих ме-
ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја без чи је по мо ћи се не би 
мо гло ни шта оства ри ти у еко ном ској  и дру штве ној сфе ри.

Свет ска бан ка спрем на је да по мог не по ср ну лој еко но ми ји 
Ср би је, али уз од ре ђе ни услов. У ства ри, Свет ска бан ка је спре ми-
ла 300 ми ли о на до ла ра бу џет ске по др шке за Ср би ју, и же ли да по-
др жи и про грам струк тур них ре фор ми у при вре ди као и уна пре ђе-
ње по слов не кли ме, а пре све га уки да ње би ро крат ских про це ду ра 
код из да ва ња гра ђе вин ских до зво ла. Услов да тај про грам по ста не 
опе ра ти ван је сте да Ср би ја пот пи ше но ви аран жман са ММФ-ом.

Аран жман са Фон дом је ве о ма ва жан, ра ди убла жа ва ња не-
га тив них ефе ка та но ве кри зе у Ср би ји. Но ви аран жман је би тан и 
као по др шка ре а ли за ци ји фи скал не по ли ти ке, а и за по пра вља ње 
ин ве сти ци о не кли ме у зе мљи. 

Ин ве сти ци је су нео п ход не за раз вој. Али у Ср би ји ни су ство-
ре ни усло ви за стра не ин ве сти ци је. Углав ном су при ват не ин ве сти-
ци је од ла зи ле у мо но по ле. Ср би ја има ло шу струк ту ру ин ве сти-
ци ја или су оне не знат не, и да нас по сто је са мо же ље за из ла зак из 
про бле ма у ко ји ма се зе мља на ла зи.

39) Ово је ве ли ко из не на ђе ње да су стра ни ин ве сти то ри ипак по ста ли по вер љи ви пре да др-
жав ним па пи ри ма Ср би је, бу ду ћи да је про јек то ва ни пад БДП-а ове го ди не од нај ма ње 
0,5 од сто, а ни аран жман са IMF-ом ни је скло пљен.

40) Вла ди ни струч ња ци су у уве ре њу да би он по мо гао сни жа ва њу бу џет ског де фи ци та на 
1,9 од сто у 2014. го ди ни, и на је дан од сто у 2015. го ди ни, а да би у 2016. го ди ни бу џет 
био до ве ден у рав но те жу. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ-
но 10.10.2012. го ди не).
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Ср би ја не ма ин ду стри ју. Са да шњи обим ин ду стриј ске про-
из вод ње је на ни воу из ше зде се тих го ди на. Ско ро је по че ла са ра-
дом ауто мо бил ска ин ду стри ја, јер је Ср би ја скло пи ла са рад њу са 
Фи ја том. То је мо дел по ко ме ула гач до но си зна ње, тех но ло ги ју 
и тр жи ште. Рад ни ци се упо шља ва ју, али је рад на сна га ко ја ра ди 
у тој ауто мо бил ској ин ду стри ји да ле ко сла би је пла ће на, у од но су 
на дру ге др жа ве у ко ји ма је Фи јат раз ви јо про из вод њу. Ауто ин ду-
стри ја је ов де из ме ште на због јеф ти не рад не сна ге. Да ли ће Ср би ју 
до го вор са Фи ја том, као и мо жда још не ка па мет на по ли ти ка за сно-
ва на на зна њу, из ву ћи и по кре ну ти раз вој – ве ли ко је пи та ње, јер 
по ли ти кан ство не из во ди зе мљу из кри зе.

Због по ли ти кан ства је пре ки нут ра ни је до го во ре ни аран жман 
са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. Прет ход ни аран жман из 
пре до стро жно сти, вре дан 1,1 ми ли јар ду еура, ММФ је за мр знуо 
још у фе бру а ру 2012. го ди не. Раз лог за мр за ва ња овог аран жма на је 
што се по ка за ло да Вла да Ср би је не ис пу ња ва пред ви ђе не оба ве-
зе, од но сно да тро ши знат но ви ше нов ца од до го во ре ног. Од та да 
ма кро е ко ном ска си ту а ци ја је у тој ме ри по гор ша на да су у но вој 
Вла ди и у Фон ду за кљу чи ли да је је ди но ре ше ње да се по сто је ћи 
аран жман рас ки не и да се за кљу чи пот пу но но ви (ка да за то до ђе 
вре ме). За мр за ва ње аран жма на са ММФ-ом је дан је од фак то ра ко-
ји су ути ца ли на пад ди на ра и раст кре дит ног ри зи ка зе мље. У ме-
ђу вре ме ну су и ме ђу на род не аген ци је сма њи ле кре дит ни реј тинг 
Ср би је. 

Ве о ма ло ше ће би ти ако до ђе до да љег па да кре дит ног реј-
тин га, чи ја оце на је са ста бил ног па ла на не га ти ван од но сно са BB 
на BB- (оце на аме рич ке аген ци је StandardandPoor's), а то зна чи 
зна тан кре дит ни ри зик.

Сма ње ње кре дит ног реј тин га би мо гло да има да ле ко се жне 
не га тив не  по сле ди це, ка ко на не по вољ на кре та ња у по љо при вре-
ди, та ко и на по ве ћа ње ин фла тор них при ти са ка, и на не га ти ван 
при вред ни раст. Успо ре ни при вред ни раст и ве ли ки фи скал ни де-
фи цит би ли су раз лог што је бо ни тет на ку ћа Dan andBrendstrit  
(D&B)41) сни зи ла реј тинг Ср би је, па је та ко из гру пе зе ма ља са уме-
ре ним ри зи ком свр ста на у гру пу ви со ко за ду же них зе ма ља.

Ср би ја се убра ја ме ђу зе мље ко је се за ду жу ју под не по вољ-
ним ка ма та ма. Ана ли ти ча ри бри тан ског бан кар ског ги ган та HSBC
и ја пан ске бан ке „Nomura” оце њу ју да би тро шко ви за ду жи ва ња 

41) Пре ма оце ни D&B нај бо љи реј тинг има ју Сло ве ни ја и Хр ват ска, и не при па да ју зе мља-
ма са бла гим ри зи ком, док у гру пу зе ма ља са уме ре ним ри зи ком спа да ју Бу гар ска, Ма-
ке до ни ја, Ру му ни ја, Ал ба ни ја и Ма ђар ска, а зе мље са реј тин гом ве о ма ви со ког ри зи ка 
су Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на, ко ја је иза Ср би је.
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Ср би је мо гли до дат но да по ра сту ако Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд на ста ви да од ла же кре дит ни про грам вре дан 1,3 ми ли јар де 
до ла ра.

Озбиљ но упо зо ре ње је и то што су ка мат не сто пе на срп ске 
об ве зни це из ра же не у до ла ри ма, ко је на на пла ту до спе ва ју 2021, 
ско чи ле 31. ав гу ста 2012. го ди не на 7,10 од сто са 6,45 од сто ко ли ко 
су из но си ле пре оп штих из бо ра одр жа них 6. ма ја 2012. го ди не, а 
ди нар је исто вре ме но осла био за 5,5 од сто пре ма еуру, спу стив ши 
се 10. ав гу ста на ре корд но ни зак ни во42).  

Осим то га што се пад кре дит ног реј тин га не га тив но ре флек-
ту је на ду го ве исту ре флек си ју има и на стан дард гра ђа на. Дру гим 
ре чи ма, са сма ње њем кре дит ног реј тин га др жа ва ће те же и ску пље 
ре про гра ми ра ти ду го ве, ви ше ће пла ћа ти за ка ма те и би ће при ну-
ђе на да до дат но сма њу је јав не рас хо де а то ће ути ца ти на да љи пад 
стан дар да гра ђа на. У та квим окол но сти ма по моћ ММФ-а се ви ди 
као спас. Ево за што. Са јед не стра не сма ње ње кре дит ног реј тин га, 
а са дру ге стра не, не по сто ја ње одр жи ве раз вој не по ли ти ке ста вља 
Вла ду Ср би је у не зго дан по ло жај – јер она мо ра сма њи ва ти пла те 
у јав ним слу жба ма, суб вен ци је, со ци јал на да ва ња и пен зи је. Без 
по мо ћи ММФ-а Ср би ја не би има ла из ла за из фи нан сиј ске кри зе. 

До да ље са рад ње са овом свет ском фи нан сиј ском ин сти ту ци-
јом ће до ћи са мо ако пред став ни ци вла сти поч ну да спро во де оно 
што је до го во ре но – а не да јед но обе ћа ва ју а дру го ра де. Да кле, 
спро во ђе ње ре фор ми у свим сег мен ти ма дру штва и одр жи ва еко-
ном ска по ли ти ка мо гу из ву ћи зе мљу из про бле ма – а не по ли ти кан-
ство екс пе ра та. Еко ном ски екс пе ри мент ко ји се са да спро во ди над 
ста нов ни штвом Ср би је не мо же ду го по тра ја ти.

ГДЕСУВИЗИОНАРИРАЗВОЈА?

Ви ди ци бо ље бу дућ но сти Ср би је тра си ра ни су у раз во ју и 
ин те гра ци ја ма у Европ ску уни ју. Али про ћи ће још до ста вре ме на 
док Ср би ја не уђе у окри ље Уни је. То вре ме че ка ња  пред став ни-
ци вла сти у зе мљи мо ра ју ис ко ри сти ти да оја ча ју фи скал ну ди сци-
пли ну и уре де фи нан си је, али и да по бољ ша ју по слов ни ам би јент, 
спро ве ду ре фор му јав ног сек то ра43), уве ду про фе си о на ли за ци ју у 
упра вља њу јав ним пред у зе ћи ма и спро ве ду ре фор му пен зи о ног и 
обра зов ног си сте ма.

42) Из вор: Blumberg, до ступ но 04.09.2012.го ди не.

43) Не сра зме ран је број за по сле них у јав ном и ре ал ном сек то ру, јер у јав ном има око 
500.000, а у ре ал ном не што ви ше од 400.000 за по сле них, што је не при род но и мо ра да 
се про ме ни.
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Зна ју ли ви зи о на ри раз во ја – шта је нај бо ље за по ср ну лу 
еко но ми ју Ср би је? Зна ју ли – ка ко ус по ста ви ти ма кро е ко ном ску 
ста бил ност? Зна ју ли – ка ко уоп ште иза ћи из еко ном ске кри зе и 
обез бе ди ти при сто јан жи вот ста нов ни штву ове зе мље? Ево не ких 
ре ше ња.

За из ла зак из еко ном ске кри зе, ко ја је те мељ но по тре сла при-
вре ду и дру штво, ре ше ња се на ла зе у из во зу, ста би ли за ци ји ди на ра 
и по др жа ва њу ку пов не мо ћи ста нов ни штва. До по ра ста жи вот ног 
стан дар да гра ђа на ће до ћи тек ка да усле ди ве ћи пла сман до ма ћих 
про из во да на дру га тр жи шта.

Др жа ва мо ра на сто ја ти да се тр го вин ски и фи нан сиј ски ја че 
по ве зу је са зе мља ма Европ ске уни је. Нај ва жни ји ри зи ци за ре ги-
он од но се се на чвр сту  тр го вин ску и фи нан сиј ску по ве за ност са 
др жа ва ма ЕУ, јер у про се ку око 45 од сто из во за из ре ги о на иде у 
Европ ску уни ју. По ве ћа ње из во за на ЕУ-тр жи ште обез бе ди ће бо-
љу по зи ци ју свих ди рект них и ин ди рект них уче сни ка у до ма ћој 
про из вод њи, ка ко у по љо при вред ној та ко и у оста лим де лат но сти-
ма. По ве ћа њем из во за ре ши ће се и про блем де фи ци та у спољ ној 
тр го ви ни44). 

У сре ди шту про бле ма кон ку рент но сти на ла зи се и на ци о нал-
на ва лу та. Ди нар је већ го ди на ма пре це њен. Сла бље ње на ци о нал не 
ва лу те, од но сно де пре си ја ци ја, по ве ћа ва кон ку рент ност зе мље. Но, 
власт од ла же тај про цес по ку ша ва ју ћи да одр жи сна жну ва лу ту.

Ср би ја има озби љан про блем јер сла бље ње ди на ра по ве ћа ва 
за ду же ност, по што је дуг др жа ве углав ном де но ми но ван у еури ма. 
Кре а то ри еко ном ске по ли ти ке су са да пред ве ли ким ис ку ше њи ма, 
јер до кра ја 2012. го ди не мо ра ју да обез бе де за фи нан си ра ње де фи-
ци та и от пла ћи ва ње глав ни це јав ног ду га око 1,7 ми ли јар ди еура, 
а у 2013. го ди ни до дат них око пет ми ли јар ди еура, што је око 14 
од сто БДП-а. 

Мо ра се пре ста ти са прак сом да се тро ши ви ше не го што се 
про из во ди, и да се бу џет ски де фи цит по кри ва за ду жи ва њем. Исто 
та ко, ин си сти ра ње на ри го ро зним ме ра ма штед ње ни је до бро, јер 
ће гур ну ти при вре ду у ко лапс. Ин си сти ра ти на штед њи по сва ку 
це ну – ни је ре ше ње45). Под сти ца ње ку пов не мо ћи ста нов ни штва је 
по же љан мо дел ко ји је при ме њив и на Ср би ју. Тре ба да по сто ји 

44) Плат но би лан сни де фи цит Ср би је за осам ме се ци 2012. го ди не из но сио је 2,17 ми ли-
јар ди еура, и за 33,6 од сто ви ши је у од но су на исто раз до бље прет ход не го ди не. Ра-
сту де фи ци та нај ви ше је до при нео раст не га тив ног сал да роб не раз ме не од 14 од сто и  
пад при ли ва до зна ка из ди ја спо ре, за око 125,6 ми ли о на еура. (Из вор. НБС, до ступ но 
05.11.2012. го ди не). 

45) Ви де ти Сне жа на Грк, (2012), “Дру штве ни ефек ти из о па че но сти мо дер не еко но ми је”, 
Српскаполитичкамисао, бр 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год.19, 
Вол 36, стр. 125-148. 
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гра ни ца штед ње, јер са мо по ве ћа ње по тро шње је по лу га опо рав ка. 
Дру гим ре чи ма, ни је до бро те ра ти гра ђа не да ште де, већ је  др жа ва 
та ко ја тре ба да ште ди. 

Гле да ју ћи са еко ном ског и со ци јал ног аспек та пре ве ли ка јав-
на по тро шња се мо ра сма њи ва ти. Али и та ква по тро шња на кра ју 
за вр ша ва на тр жи шту и кад тај но вац не ста не, по тра жња ће се сма-
њи ти, а за тим и про из вод ња. Му дро је не сма њи ва ти по тро шњу 
већ је тре ба пре у сме ра ва ти у „еко ном ски оправ да ни ју и со ци јал но 
пра вед ни ју по тро шњу”46). Да кле, Вла да мо ра да има раз вој ну по-
ли ти ку ко јом би ком пен зи ра ла не га тив не ефек те ре зо ва и штед ње. 
Штед ња је нео п ход на, али са мо ако се пре у сме ра ва но вац у еко-
ном ски оправ да ну по тро шњу. На и ме, по тро шњу ко ја ће за вр ши ти 
у до ма ћој про из вод њи. 

Вла да Ср би је мо ра да се опре де ли за под сти ца ње про из вод-
ње фи нал них про из во да. Али, про блем је што др жа ва ни је ство ри-
ла по треб не усло ве за про фи та бил ну про из вод њу. Без по сто ја ња 
до бре по ли ти ке одр жи вог раз во ја, ни фи скал на ни мо не тар на по-
ли ти ка не мо гу обез бе ди ти же ље не ре зул та те.

Због од су ства ви зи ке раз во ја, и због те шко ћа да др жа ву из ве-
де на уз ла зну еко ном ску пу та њу, јер не до ста ју по треб на фи нан сиј-
ска сред ства за ма кро е ко ном ску ста бил ност, но ва Вла да Ср би је се 
по на ша као јаг ње ко је игра на две стра не. За пра во, као што „уми-
ља то јаг ње две мај ке си са” та ко се слич но по на ша и Ср би ја. Јед на 
мај ка је на За па ду а дру га на Ис то ку. И прем да је мај ка са За па да 
не жни ја, Ср би ја је за сле пље на пре ве ли ком љу ба ви у гру бљем за гр-
ља ју мај ке са Ис то ка. За сле пље ност је то ли ка да ула зи у аран жма-
не у ко ји ма се не зна ју пра ви ла игре – не зна се ко је су ка ма те зај ма 
и под ко јим усло ви ма се до би ја за јам. Тек кад се Ср би ја осве сти 
схва ти ће да „не ма бес плат ног руч ка” ни код мај ке са Ис то ка.

Ср би ја се на да да ће из Ру си је сти ћи но вац за пла те и пен зи-
је, као и ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру. Но, са да је то не мо гу ће47). 
Ру си ја има сво јих про бле ма са бу џе том. Та ко да је ра ни је до го во ре-
ни кре дит од ми ли јар ду до ла ра48) до ве ден у пи та ње49). Сви су из гле-

46) Lju bo Jur čić, (2012), Globus, 10.08.2012.go di na, Hr vat ska, str.27.

47) An ton Si lu a nov, ру ски ми ни стер фи нан си ја, је из ја вио да “у овом тре нут ку не ма пла но ва 
за кре дит Ср би ји”. (Из вор: Blic, до ступ но 29.10.2012. го ди не).

48) Кре дит Ср би ји у вред но сти од ми ли јар ду до ла ра по ми њао се пр ви пут 2009. го ди не. 
Пла ни ра но је да са 300 ми ли о на до ла ра бу де по пу њен бу џет, а да 700 ми ли о на бу де ин-
ве сти ра но у ин фра струк ту ру. Бив ша Вла да Ср би је је чак до го во ри ла и усло ве зај ма, али 
од до го во ра се ни шта ни је оства ри ло.

49) Упит но је и на ја вље но ру ско ула га ње у же ле за ру из Сме де ре ва., јер је ру ски “Урал ва гон-
за вод”, ко ји је је ди ни от ку пио тен дер ску до ку мен та ци ју за ку по ви ну же ле за ре, тра жио 
до дат ни рок за до ста вља ње по ну де.
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ди да ће се на овај ру ски за јам још че ка ти. Упр кос то ме јед но стра на 
љу бав по сто ји, прем да жељ но оче ки ва ног кре ди та са Ис то ка не ма, 
ко јим би мо гао да се у овој го ди ни за кр пи бу џет Ср би је. Исто вре-
ме но, но ва власт у Ср би ји об ма њу је на род са „но вом стра ни цом у 
срп ско-ру ским од но си ма”. Ср би ја не ма шта да по ну ди ру ској стра-
ни осим при ја тељ ства. Раз у ме се, Ру си ја има ко ри сти од при ја тељ-
ства са Ср би јом, јер ће се та ко лак ше по зи ци о ни ра ти у ре ги о ну 
Бал ка на. Њен циљ је да раз ви је еко ном ске од но се и са зе мља ма ЕУ. 

Све тли ја бу дућ ност Ср би је из ве сни ја је уз ње но окре та ња 
пре ма „мај ци са За па да”, а пр вен стве но пре ма Европ ској уни ји. 
Раз у ме се, ако је Уни ја бу де хте ла, ка да за то до ђе вре ме, због не 
баш му дрих по те за ко је власт у зе мљи чи ни.

Исти на, са да су се над Европ ском уни јом над ви ли там ни 
обла ци. Кри за ко ја је из би ла кра јем 2008. го ди не озбиљ но је уз-
др ма ла не ке чла ни це ЕУ. До шле су до из ра жа ја ве ли ке еко ном ске 
не јед на ко сти у по је ди ним др жа ва ма ко је ства ра ју по ли тич ке не јед-
на ко сти, а ове опет ге не ри ра ју еко ном ске не јед на ко сти. Ме ђу тим, 
про је кат Европ ске уни је се мо ра спа си ти50). Европ ска уни ја га ран-
ту је раз вој и мир. Ује ди ње ње Евро пе пре пу ште но је ка пи та лу. Али 
ка ко ка пи тал има свој ин те рес, до го ди ло се да у зе мље Ис точ не 
Евро пе ни су ишли тех но ло ги ја и зна ње, не го кре ди ти. Ни су гра ђе-
на по стро је ња, не го су пре у зи ма ни ло кал ни мо но по ли. То је до ве ло 
до то га да но ве чла ни це ЕУ по ста ну по ли гон са на јам ним рад ни ци-
ма. Дру гим ре чи ма, но ве чла ни це ЕУ по ста ле су не ка вр ста са вре-
ме них ко ло ни ја, док су ста ре чла ни це оста ле ка пи та ли сти. И док 
не кре не раз вој и у сла бим чла ни ца ма Уни је си ту а ци ја ће би ти као 
и са да – до ста ком пли ко ва на. Ну де се кре ди ти, ко ји би тре ба ли да 
по ма жу раз во ју на ци о нал них при вре да и дру штва. Та ко се  фи нан-
сиј ски моћ ни ци бо га те на те рет оста лих. 

Иста си ту а ци ја је и у Ср би ји, ко ја ни је чла ни ца Уни је. Док 
зе мља упа да у све ду бљу кри зу – тај ку ни се бо га те. Да нас Ср би ја 
има све ви ше по ли тич ки про блем од ко га за ви се фи нан си је и њен 
да љи раз вој. Еко ном ски раз вој мо ра би ти за сно ван на но вом мо де-
лу ка ко се не би до го ди ло да пред став ни ци круп ног ка пи та ла ко ји 
су ма ни пу ли са ли фи нан си ја ма и на пра ви ли ве ли ке про бле ме у еко-
но ми ји и дру штву из све га то га про ђу не ка жње ни.

Вла ди ни екс пер ти ће мо ра ти да се уозби ље, јер су пред ве ли-
ким ис ку ше њи ма, ка ко не би др жа ву ду го роч но уна за ди ли и гур-
ну ли у ду жнич ко роп ство. Они мо ра ју сма њи ти бу џет ски де фи цит 

50) Ви де ти Сне жа на Грк, (2012), „Свет – ди мен зи је кри зе и спа ша ва ње европ ског про јек-
та«, Српскаполитичкамисао, бр 3/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
41-60.
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и сма њи ти раст јав ног ду га. Они мо ра ју за у ста ви ти ве ли ку не ли-
квид ност и не га тив не трен до ве па да за по сле но сти и при вред не ак-
тив но сти. Они мо ра ју да по кре ну еко ном ску ма ши ну по ве ћа ва ју ћи 
ка пи тал на ула га ња. Но вац тре ба тро ши ти на со ци јал ну за шти ту и 
на ве ли ке ин ве сти ци је, по пут из град ње ин фра струк ту ре. 

Вре ме у ко јем жи ви мо је вр ло опа сно јер су љу ди не срећ ни. 
Крај ње је вре ме да ин те лек ту ал ци из дру штве них на у ка, укљу чу ју-
ћи и еко но ми ју, пре и спи та ју сво ју са вест. Еко но ми ја мо ра да бу де 
очи шће на од по ли ти кан ства. По ли ти кан ство гу ра др жа ву у по нор. 
На жа лост, не по сто је или још ни су на сце ни пра ви ви зи о на ри раз-
во ја Ср би је. 

SnezanaGrk

THEECONOMYOFSINKING

Summary
The for thco ming years are go ing to be the years of har dship for 

the po pu la tion of Ser bia, due to a very bad si tu a tion in the eco nomy and 
the so ci ety. This is bro ught abo ut by the drop in the in du strial pro duc-
tion, the dec re a se of the gross do me stic pro duct, the hig hest in fla tion in 
the re gion, hig hest ra te of unem ployment, lo west sa la ri es in the re gion, 
the hig hest cost of ca pi tal, i.e. in te rest ra tes in the re gion, a high pu blic 
debt, an un sta ble ex chan ge ra te. Ser bia is sin king at a dizzying speed 
both eco no mi cally and so ci ally. Un less the bud get de fi cit is dec re a sed 
and the growth of the pu blic debt lo we red, which most pro bably the 
eco no mic ex perts in po wer will not be able to im ple ment on the ir own, 
Ser bia will, if the aid of in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons fa ils, fa ce an 
eco no mic di sa ster. The ti mes we are li ving in are very dan ge ro us be-
ca u se pe o ple are un happy. It is high ti me in tel lec tu als from the so cial 
sci en ces, in clu ding eco nomy, pro bed the ir con sci en ce.
Key words: real sec tor, ex ter nal sec tor, an ti-cri sis me a su res, the fu tu re, the 

eco nomy of sin king, In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, in ter na ti o nal 
fi nan cial or ga ni za ti ons.
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Resume
The eco no mic co lo urs of Ser bia are dark, as the co un try is in a 

de ep eco no mic and fi nan cial cri sis. The eco nomy is sin king spon ta ne o-
usly. The eco no mic in di ca tors are very bad and do not sug gest an eco-
no mic re co very soon. The mac ro e co no mic en vi ron ment is de te ri o ra ting 
due to po or com pe ti ti ve ness, the drop in in du strial pro duc tion, the ri se 
of in fla tion, the bud get de fi cit, unem ployment and an ove rall in deb ted-
ness of the co un try.

In vest ments are very mo dest, and the ir ini ti a tion is very slow. 
And wit ho ut pri va te in vest ments the re can be no re co very of the co un-
try. The bu si ness en vi ron ment is un sa tis fac tory for in ve stors. The ca pi-
tal in flow from abroad has dec li ned, and in te rest ra tes are ri sing. The 
si tu a tion on the ca pi tal and the la bo ur mar kets do es not sug gest a qu ick 
re co very. Unem ployment in the co un try is enor mo us. Sa la ri es in Ser bia 
are low, and the ma jo rity of po pu la tion is on the ver ge of exi sten ce. Mo-
re than half a mil lion pe o ple are en ga ged in the grey eco nomy, in one 
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way or anot her, and the per cen ta ge of tho se who are „mo on lig hting” is 
on the ri se. In a si tu a tion whe re the eco nomy is on the ver ge of a bre-
ak down, la bo ur rights gu a ran teed by the law are hardly at ta i na ble, and 
em ployers easily opt for laying off wor kers for whom they do not pay 
con tri bu ti ons, ne it her do they pay se ve ran ce la ter on.

Furt her mo re, con tro ver sial and unsyste ma tic pri va ti sa ti ons, slow 
eco no mic growth and an inef fi ci ent eco nomy, a slo wed down tran si tion 
and slow mo der ni za tion, un fa vo u ra ble im port and ex port struc tu res, an 
over ra ted di nar ex chan ge ra te, and the growth of the debt in Euros, are 
all im por tant in di ca tors im pe ding eco no mic de ve lop ment.

The im pro ve ment of the la bo ur and ca pi tal mar kets must be a 
pri o rity. Ho we ver, the re co very of the se mar kets re qu i res an in cre a se in 
ex port. This is na tu rally al so af fec ted by the si tu a tion on the EU mar ket, 
as Ser bian ex port is mostly con nec ted to the Euro pean Union. Ha ving 
in mind that the si tu a tion on the Euro pean fi nan cial sce ne is still not on 
such a le vel per mit ting con si de ra tion of co un tri es that are not EU mem-
bers, the ca pi tal that Ser bia ne eds is both too ex pen si ve and not easily 
ava i la ble. Ne vert he less, this co un try can not find it self on a ri sing path 
of eco no mic re co very wit ho ut in vest ments. For in ve stors to put mo ney 
in to a co un try, a cre dit ra ting is es sen tial. And Ser bia do es not ha ve an 
en vi a ble cre dit ra ting. That is why Ser bia can not go wit ho ut the In ter-
na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF) and ot her in ter na ti o nal fi nan cial or ga-
ni za ti ons. A new ar ran ge ment with the IMF wo uld be a gu a ran tee for 
re du cing the in vest ment risk as ses sment for the co un try.

The si tu a tion in the ex ter nal sec tor is mo re than alar ming. The 
Ser bian ex ter nal and pu blic debt has been on a dra ma tic ri se for the past 
se ve ral years. The ex ter nal debt fi nan cing ra te of Ser bia is high at the 
mo ment. The re fo re, the re is a con cern that in the short run, the ex ter nal 
debt cri sis co uld in cre a se in fla tion, and mid-term, it co uld advan ce the 
fall in the va lue of the di nar.

The next year will be even mo re chal len ging in vi ew of the fi nan-
ces, i.e. the bur den of the debt ser vi ce. The pro blem of how the debt will 
be fi nan ced and at what ra te, still re ma ins. With the ex plo si on of the 
na ti o nal debt, in te rest ra tes ha ve be co me an enor mo us bur den for the 
bud get, dis rup ting the fi scal sta bi lity. This si tu a tion asks for stop ping 
the pu blic debt growth and lo we ring the de fi cit. Be si des, the dec re a sed 
fo re ign cur rency in flow sho uld be con si de red as be ing a thre at for en-
su ring mo ne tary sta bi lity.

Awa re of the dan ger that the co un try will go ban krupt, the eco-
no mic ex perts in the new Go vern ment of Ser bia ha ve ma de an an ti-
cri sis me a su re pro gram me. Ac cor ding to the ide as of the Go vern ment 
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ex perts, new an ti-cri sis me a su res, pre sen ted in this pa per, sho uld pre-
vent the ban kruptcy of Ser bia. Ho we ver, so me an ti-cri sis me a su res are 
so wrong that, in the pre sent cir cum stan ces fa ced by Ser bia, they wo-
uld ca u se mul ti ple ne ga ti ve ef fects. Ra i sing the va lue-ad ded tax (VAT) 
from 18 to 20% will ha ve a ne ga ti ve in di rect ef fect on pro du cers, as 
it will furt her di sco u ra ge an al ready low per so nal con sump tion le vel, 
which will ha ve a ne ga ti ve ef fect on the ca pa city uti li sa tion ra te. Sin ce 
this me a su re is not fol lo wed by a re duc tion in per so nal in co me ta xes 
and con tri bu ti ons, it may be con clu ded that the cre a tors of the eco no-
mic po licy had only been thin king of the sta te bud get, and that they had 
ne ver con si de red the na ti o nal eco nomy. Na mely, in spi te of lo wer pa-
ra-fi scal ta xes, the high pri ce of ra i sing the va lue ad ded tax will be paid 
for by the eco nomy.

Due to the wrong me a su res of the Go vern ment of Ser bia, per so-
nal con sump tion in cre a se is not pos si ble – and it wo uld need to hap pen. 
An eco no mic re co very is not in vi ew soon. The gross do me stic pro duct 
(GDP) ra te is lo wer this year, and the next year it will be lo wer than 
plan ned. An ab sen ce of eco no mic re co very re qu i res cur ta il ment on the 
si de of bud get ex pen di tu re.

The proc la i med go als – fi nan cial con so li da tion, in vest ments and 
re forms – are far from re a li za tion. Sin ce the speed of eco no mic re co-
very will be very slow, a long-term fi scal con so li da tion will be ne e ded.

It is es sen tial that the Go vern ment of Ser bia ha ve a uni que goal 
- in cre a sing the ef fi ci ency of the pu blic ad mi ni stra tion, im pro ving bu si-
ness com pe ti ti ve ness and drop ping bar ri ers for in ve stors. Re forms are 
a key to con so li da tion of the bud get ex pen di tu re and jump-star ting the 
eco nomy. The eco no mic system must be re for med mo re de eply.

Be ing fa ced with gre at or de als, Go vern ment ex perts must get se-
ri o us, so as not to hold back the co un try long-term and push it in to debt 
sla very. They ha ve to stop gre at il li qu i dity and the ne ga ti ve trends of 
em ployment and bu si ness ac ti vity fall. They ha ve to jump-start the eco-
no mic mac hi nery by in cre a sing ca pi tal in vest ments. Mo ney must be 
spent on so cial sa fety and lar ge in vest ments, such as the bu il ding of the 
in fra struc tu re. Ot her wi se, Ser bia is awa i ting the Gre ek sce na rio. The 
old Go vern ment has bro ught Ser bia to the ed ge of an abyss, and the new 
Go vern ment will push it in to the abyss.

* Овај рад је примљен 15. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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