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* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град

** Рад је део истраживања на пројекту Моделирање развоја и интеграције Србије 
у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања, 
евиденциони број 179038, а који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.

Сне жа на Грк*

СР БИ ЈА У КЛОП ЦИ  
ЕКО НОМ СКЕ КА ТА СТРО ФЕ**

Са же так

Аутор ово га ра да де таљ но и кри тич ки ана ли зи ра за
што је Ср би ја еко ном ски ов де где је сте; ко је крив за то; и 
ка ко да ље. Нај ва жни ји на ла зи ово га ис тра жи ва ња су сле
де ћи. 

Естрад ни еко но ми сти за ва ра ва ју на род. Ста ње у еко
но ми ји и дру штву је ви ше не го за бри ња ва ју ће. Ако се нај ва
жни ји еко ном ски за да ци не оства ре у крат ком ро ку, а они су 
оштро сма ње ње бу џет ског де фи ци та и за у ста вља ње ра ста 
јав ног ду га, усле ди ће нај го ри сце на рио за др жа ву. Ан ти кри
зне ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је не ће да ти же ље не ре зул
та те, бу ду ћи да не по сто ји спрем ност вла да ју ће ко а ли ци је 
да се енер гич ни је и до след ни је опре де ли за ду бље и те мељ не 
ре фор ме јав ног сек то ра. Не мо гу се ви ше од ла га ти ре фор ме 
пен зиј ског, обра зов ног и здрав стве ног си сте ма, као и уна
пре ђе ње ефи ка сно сти јав них ин ве сти ци ја и суб вен ци ја. По
ну ђе не ан ти кри зне ме ре са мо при вре ме но од ла жу про бле ме 
и за ма гљу ју ствар ност, али Ср би ју гу ра ју у клоп ку еко ном ске 
ка та стро фе. 



Сне жа на Грк СР БИ ЈА У КЛОП ЦИ ЕКО НОМ СКЕ ...

10

По ли ти ча ри не мо гу да про ме не еко ном ско ста ње у 
зе мљи, јер не ма ју но вац. Они са мо упра вља ју ко лек тив ним 
емо ци ја ма дру штва, из бе га ва ју ћи да отво ре но ка жу да је 
др жа ва пред бан кро том. 
Кључ не ре чи: јав не фи нан си је, стал ни бу џет ски ма њак, ан

ти кри зне ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је, кри тич
ки осврт, пре по ру ке, фи скал на при ла го ђа ва ња, 
струк тур не ре фор ме, др жав ни бан крот, по ли
тич ка не моћ, клоп ка еко ном ске ка та стро фе. 

Ана ли за ста ња у при вре ди

Прет ход на вла да је оста ви ла др жа ву у до ста ло шем еко-
ном ском ста њу. Но ва вла да фо ку си ра ла се на два про бле ма. 
Пр ви про блем је ре ша ва ње ко руп ци је и кри ми на ла у спор-
ним при ва ти за ци ја ма – са не из ве сним ис хо дом. Ра ди се о 
то ме да је но ва власт са мо пре у зе ла да ис тра жу је слу ча је ве 
кри ми нал них рад њи код 24 спор не при ва ти за ци је ко је је Са-
вет за бор бу про тив ко руп ци је иден ти фи ко вао у про те клом 
раз до бљу. Дру ги про блем је сте хва та ње при кључ ка пре ма 
Европ ској уни ји (ЕУ). Због да ва ња при о ри те та у за по чи ња њу 
ре ша ва ња ов де по ме ну та два про бле ма власт је за по ста ви ла 
еко ном ске про бле ме у зе мљи. Во ђе ње по гре шне еко ном ске 
по ли ти ке Ср би ју је до ве ло на иви цу еко ном ског по ни ра ња. 

До са да шњих пет го ди на кри зе и де вал ва ци ја ди на ра 
ис цр пи ли су при вре ду. При вре да је да нас у ка та стро фал ном 
ста њу. Она све ду бље то не у ду го ве. При вре да је у 2012. го-
ди ни по сло ва ла са гу бит ком од 63 ми ли јар де ди на ра, а го ди-
на ма го ми ла ни ми ну си до сти гли су 2. 462 ми ли јар де ди на ра.1 

Сек тор до ма ће при вре де ко ји је нај ви ше стра дао од кра-
ја 2008. го ди не, ка да се по че ла зна чај ни је ис по ља ва ти кри за, 
па до да нас, су ма ла и сред ња пред у зе ћа. По ред ве ли ких гу-
би та ка у при вре ди по сто је и они ње ни здра ви де ло ви ко ји су 
ус пе ли да пре бро де те шко ће. Та ко на при мер, “нај здра ви је 
фи нан сиј ске по ка за те ље по сло ва ња у 2012. го ди ни има ло је 
32. 418 ма лих про из вод них дру шта ва, ко ја чи не 92, 5 од сто 
од укуп ног бро ја бо ни тет но спо соб них дру шта ва. По ре ђе ња 

1 Извор: Агенција за привредне регистре (АПР), доступно 24. 06. 2013. године.
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ра ди, ме ђу сред њим дру штви ма 70, 5 од сто је бо ни тет но спо-
соб них, а од ве ли ких њих 64, 6 од сто”.2 

По зи ти ван по слов ни ре зул тат у 2012. го ди ни ко ји су 
оства ри ла при вред на дру штва3 до сти гао је 364 ми ли јар де 
ди на ра. Али, по слов ни ре зул тат из ре дов ног по сло ва ња у тој 
го ди ни ни је био до во љан да по кри је рас хо де ка ма та, курс не 
раз ли ке и от пис не на пла ти вих по тра жи ва ња. Пла ћа ње до-
спе ле ка ма те и курс не раз ли ке про из ве ле су фи нан сиј ски гу-
би так од 253 ми ли јар де ди на ра. 

Це ло куп на при вре да све ла се на 38. 000 здра вих пред-
у зе ћа ко ја но се те рет фи нан си ра ња це ло куп ног дру штва. 
Ме ђу тим, пред у зе ћа ви ше не мо гу да за ра де оно ли ко ко ли-
ко тре ба да би се по кри ли тро шко ви за ду жи ва ња.4 Уче шће 
јав них пред у зе ћа у укуп ним гу би ци ма при вре де из но си ло је 
87 од сто5. 

Ве ли ка је ве ро ват но ћа да ће, уко ли ко се при вре да не бу-
де раз ду жи ва ла из те ку ћег по сло ва ња, по ло ви на са да шњих 
при вред них дру шта ва у на ред не две го ди не до жи ве ти су но-
врат. Све је из ве сни ји овај цр ни сце на рио, бу ду ћи да ра сте 
ри зик по сло ва ња због по ве ћа ња рас хо да за ка ма те. 

Гу би ци јав них пред у зе ћа у 2012. го ди ни из но си ли су 
54 ми ли јар де ди на ра и по ве ћа ни су чак се дам пу та у од но су 
на 2011. го ди ну.6 Ме ђу нај ве ћим гу би та ши ма је, иако је би ло 
нај у спе шни је пред у зе ће у 2012. го ди ни, Нафт на ин ду стри ја 
Ср би је (НИС) са гу бит ком од 49 ми ли јар ди ди на ра7. На ли-
сти гу би та ша ме ђу во де ћим су Ср би ја гас, са гу бит ком од 35 
ми ли јар ди ди на ра. За тим сле де Же ле зни це са гу бит ком од 16, 

2 Извор: Агенција за привредне регистре, Подаци из редовног годишњег 
финансијског извештаја за 2012. годину, доступно 24. 06. 2013. године.

3 Од 107. 363 привредна друштва, колико је пословало у 2012. години, 
финансијске извештаје поднело је њих 92. 157. Са добитком је пословало 53. 
396, за 5, 9 одсто мање него у претходној години. Нето губитак повећан је за 
четвртину и исказало га је 31. 498 друштава, а укупан финансијски губитак 
већи је за 77, 5 одсто. (Извор: Агенција за привредне регистре, доступно 24. 
06. 2013. године).

4 Укупне кредитне обавезе у 2012. години у износу од 2. 964 милијарде динара, 
биле су веће за 10, 4 одсто него у претходној години. (Извор: Агенција за 
привредне регистре, доступно 24. 06. 2013. године).

5 Извор: Агенција за привредне регистре, доступно 13. 06. 2013. године.
6 Извор: Агенција за привредне регистре, доступно 13. 06. 2013. године.
7 Извор: Агенција за привредне регистре, доступно 13. 06. 2013. године.
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6 ми ли јар ди, Пу те ви Ср би је са гу бит ком од 7, 8 ми ли јар ди, 
ЈАТ ер вејз са гу бит ком од 3, 6 ми ли јар ди ди на ра8 итд. 

“Же ле за ра Сме де ре во” по но во по кре ће про из вод њу за-
хва љу ју ћи др жа ви. Ма да је 2012. го ди не ово пред у зе ће на-
пра ви ло гу би так од 3, 2 ми ли јар де ди на ра то је ско ро пет пу-
та ма ње не го 2011. го ди не, ка да је њи ме упра вљао “JuEsstil”. 
Сма ње ње гу бит ка код овог пред у зе ћа по стиг ну то је за хва-
љу ју ћи то ме што је др жа ва 600 ми ли о на еура ду га пред у зе ћа 
пре тво ри ла у ка пи тал. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, иако је у про те клој де це ни ји 
про сеч на го ди шња сто па при вред ног ра ста би ла 4, 8 од сто, 
при вре да је да нас ру и ни ра на и опљач ка на. Опљач ка ли су је 
тај ку ни у спре зи са по ли ти ча ри ма. 

Сла би ма кро е ко ном ски па ра ме три

Ма кро е ко ном ски па ра ме три су за бри ња ва ју ћи. Је ди ни 
па ра ме тар ко ји је у ју ну 2013. го ди не имао раст је ин ду стриј-
ска про из вод ња9 за хва љу ју ћи ауто мо бил ској ин ду стри ји - 
сви оста ли па ра ме три су из у зет но сла би. Ра сте: не за по сле-
ност, си ро ма штво, ин фла ци ја, јав ни дуг, бу џет ски де фи цит. 
Ако пред став ни ци вла сти на ста ве да се ра сип нич ки по на ша-
ју, Ср би ју ће за пљу сну ти но ви та лас кри зе, чи је по сле ди це би 
би ле да ле ко се жне. Та да би при вред ни опо ра вак – ко ји зах те ва 
сма ње ње оба ве зне ре зер ве, по вољ не кре ди те, ста би лан курс, 
бу џет ску штед њу, по ве ћа ње за по шља ва ња, ре фор му јав них 
пред у зе ћа, ре ин ду стри ја ли за ци ју – био до ве ден у пи та ње. 

Европ ска бан ка за об но ву и раз вој (EBRD) у сво ме из-
ве шта ју10 прог но зи ра ла је при вред ни раст Ср би је од 2, 2 од-
сто у 2013. го ди ни, на кон па да при вред не ак тив но сти у 2012. 
го ди ни од 1, 7 од сто. У ја ну а ру 2013. го ди ни EBRD11 та ко ђе 

8 Извор: Агенција за привредни регистар, доступно 13. 06. 2013. године.
9 Индустријска производња у Србији у јуну 2013. године је била већа за 3, 7 

одсто у односу на јун 2012. године. Највећи утицај на раст производње имали 
су: производња моторних возила и приколица, електричне енергије, деривата 
нафте, основних фармацеутских производа и препарата и експлоатација руда 
метала. (Извор: Републички завод за статистику (РЗС), доступно 31. 07. 2013. 
године).

10 Извештај EBRD објављен је 10. 05. 2013. године.
11 Ове године EBRD на Косову очекује привредни раст од три одсто, у Македонији 

и Албанији по 1, 5 одсто, Црној Гори један одсто, а у Босни и Херцеговини 
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је прог но зи ра ла да ће Ср би ја има ти раст од 2, 1 од сто у овој 
го ди ни. Ка ко се на во ди у из ве шта ју ко ји је пред ста вљен на 
го ди шњој кон фе рен ци ји EBRD у Истам бу лу, у 2014. го ди ни 
оче ку је се раст од 1, 9 од сто12. 

Бру то до ма ћи про из вод (БДП) Ср би је у пр вом квар та лу 
2013. го ди не13 ре ал но је био 2, 1 од сто ве ћи не го у истом раз-
до бљу про шле го ди не. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку об ја-
вио је да де се зо ни ра на се ри ја по да та ка по ка зу је раст БДП у 
пр вом квар та лу ове го ди не од 1, 9 од сто у од но су на прет ход-
ни квар тал 2012. го ди не. 

Бру то до ма ћи про из вод Ср би је у це на ма прет ход не го-
ди не ре ал но је по рас тао за 0, 7 од сто у дру гом квар та лу14 
2013. го ди не у од но су на дру ги квар тал про шле го ди не.15 Ме-
ђу тим, Ср би ја још ни је иза шла из ре це си је. До са да шњи тем-
по ра ста ни је до во љан да би се ути ца ло на основ ни про блем, 
а то је да се за у ста ви пад не за по сле но сти. Са мо у не ко ли ко 
сек то ра, као што су ауто мо бил ска и хе миј ска ин ду стри ја и 
по љо при вре да, ра сте за по сле ност. Оста ли сек то ри су у ре-
це си ји. 

У окол но сти ма ка да је сто па не за по сле но сти16 вр ло ви-
со ка и ра сту ћа, од но сно ка да пре ко 790. 000 љу ди (зва нич но 

од само 0, 1 одсто. У окружењу EBRD у текућој години прогнозира пад 
привредних активности за Хрватску од 0, 3 одсто и Словенију пад од 2, 5 
одсто. Према EBRD Хрватска ће се следеће године вратити расту од скоро два 
одсто, а Словенија ће бити у паду од 0, 9 одсто. (Извор: EBRD, доступно 29. 
06. 2013. године).

12 Извор: The European Bank for Reconstruction and Development, Annual Meeting 
and Business Forum, Istambul 10-11th May 2013

13 Извор: Републички завод за статистику, доступно 24. 06. 2013. године.
14 Обрачун БДП-а за други квартал 2013. године, који је детаљнији и који се 

изводи на нижим нивоима агрегирања требао би да буде објављен у саопштењу 
Квартални БДП у Републици Србији 30. септембра 2013. године.

15 Извор: Републички завод за статистику, доступно 31. 07. 2013. године.
16 Број незапослених од јуна прошле године повећан је за 21. 657 особа. У јуну 

2012. године Националној служби запошљавања (НСЗ) било је пријављено 
754. 697 незапослених, а у јуну ове године евидентирано је 776. 354 особе. 
Подаци о броју незапослених су још суморнији ако се упореди број оних 
који, према статистици НСЗ, нису имали посао у априлу прошле и ове го-
дине. Наиме, у априлу прошле године биле су незапослене 736. 802 особе, 
а у априлу 2013. године незапослено је било 792. 999, односно 56. 086 особа 
више. (Извор: НСЗ, доступно 13. 07. 2013. године). 

 Међутим, стопа незапослености, према априлској Анкети о радној снази 
Републичког завода за статистику, износила је 24, 1 одсто, а број незапослених 
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ре ги стро ва них код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње) не-
ма по сао (уку пан број за по сле них у Ср би ји је око 1, 8 ми ли-
о на, од че га све га око 400. 000 ра ди у про из вод ним де лат-
но сти ма, а у јав ном сек то ру око 530. 000), озби љан про блем 
пред ста вља ју мла ди ко ји не ма ју за по сле ње. 

Број не за по сле них мла дих у Ср би ји у по след ња че ти ри 
ме се ца по рас тао је за чак 10. 000 (то ком це ле про шле го ди не 
по ве ћао се за 3. 000). Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње, ви ше од 217. 000 мла дих од 15 до 30 го ди на 
че ка на по сао. Да кле, они чи не тре ћи ну укуп ног бро ја не за-
по сле них у Ср би ји. 

Озби љан про блем је и то што је сва ки тре ћи рад ник у 
си вој зо ни. Уства ри, тре ћи на рад ни ка у Ср би ји ра ди “на цр-
но”. Сто па не фор мал не за по сле но сти17 се стал но по ве ћа ва. А 

био је 708. 688, што је 1, 7 процентних поена више него у октобру прошле 
године. Стопа незапослености, према Анкети о радној снази, у априлу 2013. 
године у паду је од 1, 4 одсто у односу на април претходне године, када 
је износила 25, 5 процената, односно 736. 802 незапослена, док је стопа 
запослености повећана за два одсто. (Извор: РЗС, доступно 29. 06. 2013. 
године). 

 Стопа запослености, која представља проценат запослених у укупном 
становништву старом 15 и више година, у априлу 2013. године износила је 
36, 3 одсто, што је мање за 0, 4 одсто у односу на октобар 2012. (Извор: РЗС, 
доступно 29. 06. 2013. године).

17 Стопа неформалне запослености, која представља проценат лица која раде 
“на црно” у укупном броју запослених, према Анкети о радној снази, у апри-
лу 2013. године већа је за 1, 2 одсто него у априлу претходне године, и за 0, 
3 процентна поена у односу на октобар 2012. године. Рад “на црно” обухвата 
запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али 
без формалног уговора о раду и без социјалног и пензионог осигурања, и 
неплаћене помажуће чланове домаћинства. (Извор: РЗС, доступно 29. 06. 
2013. године). 

 Подаци о неформалној запослености у Анкети о радној снази разликују се 
од података Националне службе за запошљавање. На евиденцији НСЗ има 
много оних који раде “на црно”. У првих шест месеци ове године на биро се 
пријавило 236. 997 лица, и то 162. 362 особе са радним искуством и 74. 635 без 
радног искуства. У НСЗ објашњавају да се 89. 063 особе на биро пријавило 
због престанка радног односа, или због тога што су проглашени за технолошки 
вишак, или зато што им је истекао рад на одређено време, или јер им је престао 
ангажман на привременим и повременим пословима. Националној служби за 
запошљавање се пријавило 15. 949 особа након завршетка школовања, и 129. 
949 људи из “стања неактивности” и то су особе које су биле пријављене на 
бироу, али једно време нису користиле услуге НСЗ, па су се поново пријавиле. 
У првих шест месеци 2013. године са евиденције Националне службе за 
запошљавање посао је пронашло 101. 836 особа. (Извор: НСЗ, доступно 13. 
07. 2013. године).
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обим си ве еко но ми је је за 10 до 15 од сто ве ћи не го у зе мља ма 
ре ги о на. Про це на је да, због по ве ћа ња не за по сле но сти, ви ше 
од 800. 000 љу ди ра ди у “си вој еко но ми ји” и ства ра 30 од сто 
БДП ко ји не под ле же опо ре зи ва њу. Ште та за бу џет се про-
це њу је на три-че ти ри ми ли јар де еура го ди шње, а го ди шњи 
обрт је и до де сет ми ли јар ди еура. 

Огром на не за по сле ност у зе мљи про из во ди “ар ми ју” 
си ро ма шних. У Ср би ји око 650. 000 љу ди жи ви ис под гра ни-
це или на са мој гра ни ци си ро ма штва, од но сно ско ро сва ки 
де се ти гра ђа нин спа да у ка те го ри ју си ро ма шних. Са про сеч-
ном пла том од 388, 94 еура18 у ју ну ове го ди не, Ср би ја је јед на 
од че ти ри нај си ро ма шни је др жа ве Евро пе. Ово је раз лог што 
Ср би ја ви ше не мо же да се вра ти на прет кри зни мо дел ра ста, 
за сно ван на ви со кој по тро шњи, ни ској до ма ћој штед њи и ма-
лом из во зу. 

Си ро ма штво ће на ста ви ти да се ши ри Ср би јом због ра-
ста це на основ них жи вот них по тре ба од но сно пре храм бе них 
про из во да. Хра на је по ста ла ску па за огро ман део по пу ла ци-
је. Це на хра не ће и да ље ра сти. То ће ути ца ти на ин фла ци ју19. 
У при лог овој тврд њи иду и нај но ви је про јек ци је ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја – ко је ни су охра бру ју ће. 

Пре ма про гра му FAO (Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја 
за хра ну и по љо при вре ду) и OECD (Ор га ни за ци ја за еко ном-
ску са рад њу и раз вој) свет ске це не хра не ће у на ред них де сет 
го ди на би ти уве ћа не из ме ђу 10 и 40 од сто. Раз лог то ме је све 
ве ћа тра жња за хра ном и то што је упо ре до са тим до шло до 
успо ра ва ња ра ста по љо при вред не про из вод ње. 

Као бу ме ранг ће се чо ве чан ству вра ти ти не до вољ но 
ула га ње у по љо при вре ду. Но ви тех но ло шки про це си и ве ће 
ула га ње у ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ICT) 
до при не ли су да се ма ње нов ца из два ја за хра ну и ула га ње у 
ње ну про из вод њу. До шло је до за по ста вља ња по љо при вре де 
у ко рист ICT. 

18 Просечна нето зарада у јуну 2013. године је износила 44. 394 динара. (Извор: 
РЗС, доступно 31. 07. 2013). На дан 01. 08. 2013. године један еуро је вредео 
114, 14 динара.

19 Инфлација је у јуну 2013. године у Србији износила један одсто, а у односу 
на исти месец прошле године достигла је 9, 8 одсто. У првих шест месеци ове 
године инфлација мерена растом потрошачких цена била је три одсто. (Извор: 
Републички завод за статистику, доступно 12. 07. 2013. године).
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Свет ска еко ном ска кри за и да ље тра је. Кли мат ске про-
ме не су све из ра же ни је што ди рект но ути че на при нос. Да би 
це не хра не оста ле на ста бил ном ни воу, суб вен ци је мо ра ју да 
из но се ба рем 10 од сто БДП-а. То тре нут но ни је слу чај у Ср-
би ји где су оне не где око че ти ри од сто20. 

Ср би ја је део све та, па тре ба оче ки ва ти да ће глав ни ин-
фла тор ни чи ни лац у зе мљи све ви ше ра сти, бу ду ћи да до ма-
ће це не пра те свет ске. У Ср би ји има још је дан про блем ве зан 
за не ва же ње за ко на по ну де и тра жње, јер ов де не ма кон ку-
рен ци је. Због то га се про из во ђа чи по на ша ју ве о ма ко мот но. 
То ме до при но си и сла бље ње ди на ра.21 Са опа да њем вред но-
сти до ма ће ва лу те, од но сно сла бље њем ди на ра, про из во ђа чи 
и про дав ци по пра ви лу по ди жу це не. Ме ђу тим, про из во ди 
ско ро ни ка да не по јеф ти њу ју ка да до ма ћа ва лу та ја ча. 

Да би убла жи ла пре ко мер ну про ме ну кур са, НБС је мо-
ра ла до ста пу та ин тер ве ни са ти про да јом де ви за на де ви зном 
тр жи шту. Но, ни ин тер вен ци је цен трал не бан ке ни су мо гле 
да ти крат ко роч не ре зул та те. 

Ди нар је осла био због ло шег ста ња јав них фи нан си ја. 
Уз то, на ја ва сма ње ња реј тин га зе мље од стра не не ких стра-
них ин ве сти ци о них ку ћа и њи хо ве не га тив не пре по ру ке о 
ула га њу у ди нар ство ри ли су не по ве ре ње код стра них ин ве-
сти то ра. 

Ка да су по чет ком ју на 2013. го ди не об ја вље ни зва нич ни 
по да ци о ка та стро фал ном ста њу у бу џе ту Ср би је, ра зу мљи во 
је би ло што су ин ве сти то ри због из гу бље ног по ве ре ња у ди-
нар по че ли да из ла зе из срп ских вред но сних па пи ра и поч ну 
ку по ва ти еуре. Дру гим ре чи ма, за ди на ре ко је су уло жи ли 
у ове па пи ре кре ну ли су да ку пу ју еуре. Ти ме ин ве сти то ри 
се бе шти те, јер ума њу ју ри зик пре ла ском из ди на ра у еуро. 
Али, по ја ча на тра жња за еуром ути ца ла је на курс и осла би-
ла ди нар. 

Пси хо ло шки фак тор на де ви зном тр жи шту имао је ве-
ли ку уло гу. Да се то ви ше не би до го ди ло, од но сно да би се 

20 Извор: Политика, 10. 06. 2013. године.
21 У јуну 2013. године динар је номинално ослабио према еуру за 2, 2 одсто, а 

Народна банка Србије је интервенисала продајом девиза на међубанкарском 
девизном тржишту од 270 милиона еура како би ублажила прекомерне дневне 
осцилације курса. (Извор: Народна банка Србије, доступно 13. 07. 2013. 
године).
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курс трај ни је ста би ли зо вао по треб но је до бро де фи ни са ти 
еко ном ску по ли ти ку. За пра во, нео п ход не су кон крет не ме ре 
у прав цу сма ње ња бу џет ског де фи ци та. (О ово ме ће би ти ре-
чи у тек сту ко ји сле ди. )

На пред по ме ну тим сла бим ма кро е ко ном ским па ра ме-
три ма при кљу чу је се и јав ни дуг. Јав ни дуг Ср би је ја ко бр зо 
ра сте. Ка да се по сма тра пре сек ста ња22 у би ло ко јем вре мен-
ском ин тер ва лу од де цем бра 2011. го ди не до да нас уоча ва се 
да је јав ни дуг знат но из над гра ни це утвр ђе не за ко ном од 45 
од сто БДП-а. Нај ве ћи ни во за ду жи ва ња, ме ре но пре ма уче-
шћу у БДП-у, до стиг нут је кра јем про шле го ди не ка да је тај 
од нос био 61, 5 од сто, а укуп на за ду же ност др жа ве је би ла 
17, 6 ми ли јар ди еура. У апри лу 2013. го ди не усле ди ло је сма-
ње ње јав ног ду га Ср би је и он је из но сио 19, 08 ми ли јар ди 
еура23. До сма ње ња је до шло јер се Ср би ја у апри лу раз ду жи-
ла пр вен стве но за хва љу ју ћи пре вре ме ној от пла ти по ло ви не 
ду га пре ма Лон дон ском клу бу по ве ри ла ца у из но су од 436 
ми ли о на до ла ра. Али, од мах по сле то га јав ни дуг је на ста вио 
да ра сте. На кра ју ма ја ове го ди не др жав ни дуг је из но сио 62 
од сто БДП24-а и у прет ход на три квар та ла, ка да је по рас тао за 
3, 2 ми ли јар де еура, имао је ре кор дан раст. 

Јав ни дуг Ср би је сма њен је у ју ну за 69, 3 ми ли о на еура, 
и из но сио је 18, 9 ми ли јар ди еура25. Уче шће јав ног ду га у бру-
то до ма ћем про из во ду на кра ју ју на 2013. го ди не из но си ло је 

22 На пример: јавни дуг на дан 31. 12. 2011. године износио је 48, 7 одсто БДП 
(или 14, 7 милијарди еура); 31. 12. 2012. био је 61, 5 одсто БДП (17, 6 милијарди 
еура); 31. 03. 2013. износио је 57, 7 одсто БДП (или 19, 39 милијарди еура); 30. 
04. 2013. био је 56, 1 одсто БДП (19, 08 милијарди еура). (Извор: Министарство 
финансија и привреде, доступно 13. 05. 2013. године). 

23 Извор: Министарство финансија и привреде, доступно 13. 05. 2013. године.
24 Оцене да је однос јавног дуга према БДП-у мањи од 62 одсто резултат су 

неисправних тумачења методологије и искључивања дуга локалне самоуправе. 
У Србији се учешће јавног дуга мери на погрешан начин који је различит од 
међународне методологије. Међумародна методологија подразумева да се у 
обзир узме остварени БДП у претходна четири квадрата. У овом тренутку се 
рачунао БДП из првог квартала ове године и из последња три прошле године. 
Супротно томе домаћа методологија укључује у БДП и будући раст који не 
мора да се оствари. Рачуница Министарства финансија и привреде је изведена 
на основу пројекције за први квартал и наредна три. По овој методологији 
јавни дуг се пореди са већим, а не оствареним БДП-ом. У овом случају се, на 
пример, рачуна планирана инфлација која може али не мора да буде толика. 
Само на крају године се, по домаћој методологији, добија тачна слика и тада 
би требало да се домаћи и страни начин израчунавања по резултату поклапају.

25 Извор: Управа за јавни дуг, доступно 15. 06. 2013. године.
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57, 4 од сто. До по ве ћа ња уче шћа јав ног ду га у бру то до ма ћем 
про из во ду у од но су на мај, ка да је уче шће из но си ло 56, 3 од-
сто, ре зул тат је сла бље ња до ма ће ва лу те у од но су на еуро. 

Ср би ја је у пр вој по ло ви ни го ди не сер ви си ра ла оба ве-
зе26 по осно ву јав ног ду га у укуп ном из но су од 2, 55 ми ли јар-
ди еура, од че га на име глав ни це 2, 2 ми ли јар де еура27. Ка ко 
ће др жа ва сер ви си ра ти сво је оба ве зе убу ду ће до ста је ди ску-
та бил но, јер не ма скло пљен аран жман са Ме ђу на род ним мо-
не тар ним фон дом (IMF). 

На ста ви ли да ра сте до са да шњим тем пом јав ни дуг на 
кра ју 2013. го ди не мо гао би да до стиг не 65 од сто БДП-а. У 
сва ком слу ча ју, чи ње ни ца је да је за ду жи ва ње у бли ској про-
шло сти би ло пре ве ли ко, а це на та квог за ду жи ва ња ску по ће 
би ти пла ће на у го ди на ма ко је до ла зе. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, јав не фи нан си је су у ја ко ло-
шем ста њу. То ме до при но си и ова вла да ко ја пре те ра но тро-
ши но вац, па је по ред оста лог и то раз лог што је бу џет ски 
де фи цит огро ман. Уку пан де фи цит свих ни воа др жа ве, од 
оп шти на до ре пу бли ке, у пр вих шест ме се ци 2013. го ди не из-
но сио је 82, 7 ми ли јар ди ди на ра28, што је да ле ко ви ше од пла-
ни ра ног. Де фи цит ре пу блич ког бу џе та у ју ну ове го ди не био 
је нај ни жи од по чет ка го ди не29. 

Од 2008. го ди не до да нас кон со ли до ва ни фи нан сиј ски 
ре зул тат це ле др жа ве (ме ре но уче шћем у БДП-у) је у кон-
стант ном па ду30. На пред пре зен ти ра ни ма кро е ко ном ски по-

26 Највеће раздужење током шест месеци 2013. године извршено је на домаћем 
финансијском тржишту, где је отплаћено 1, 6 милијарди еура дуга по основу 
доспелих вредносних папира, док су трошкови камата по основу доспелих 
државних вредносних папира на домаћем тржишту плаћени у износу од 214 
милиона еура. (Извор: Управа за јавни дуг, доступно 15. 06. 2013. године).

27 Извор: Управа за јавни дуг, доступно 15. 06. 2013. године.
28 Извор: Министарство финансија и привреде, доступно 17. 07. 2013. године.
29 У јануару је буџетски дефицит био 6, 99 милијарди динара, у фебруару 28, 

29 милијарди, а у марту 14, 54 милијарде динара. У априлу је забележен 
дефицит републичког буџета од 26, 1 милијарди динара, док је он у јуну био 
најнижи од почетка године, односно износио је 4, 3 милијарде динара. (Извор: 
Министарство финансија и привреде, доступно 17. 07. 3013. године).

30 На пример, консолидовани финансијски резултат целе државе у 2008. години 
је минус 2, 6 одсто БДП; 2009. је минус 4, 5 одсто БДП; 2010. је минус 4, 7 
одсто БДП; 2011. је минус 5, 0 одсто БДП; 2012. је минус 6, 4 одсто БДП; 2013. 
(први квартал) је минус 5, 7 одсто БДП. (Извор: Министарство финансија и 
привреде, доступно 17. 07. 2013. године).
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ка за те љи због свог не га тив ног ис по ља ва ња при мо ра ли су 
Вла ду ре пу бли ке Ср би је да уве де ан ти кри зне ме ре. 

Ан ти кри зне ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је

Кра јем 2012. го ди не вла да је усво ји ла За кон о бу џе ту 
за 2013. го ди ну, уз пред ви ђа ње да ће бу џет ски де фи цит опа-
сти са 6, 2 од сто у 2012. го ди ни на 3, 5 про це на та у овој го-
ди ни. По ред то га, вла ди ни екс пер ти су та да ре кли да не ће 
би ти ре ба лан са бу џе та у 2013. го ди ни. Та кве из ја ве су би-
ле ве о ма нео д го вор не, бу ду ћи да је зе мља и та да про ла зи ла 
кроз ре це си ју, и би ло је ја сно да су про јек ци је за ову го ди ну 
не ре ал не. Али, ве ро ват но је на кнад но про ра ди ла свест код 
ових еко ном ских струч ња ка, и од је дан пут су по ста ли све сни 
еко ном ске си ту а ци је у ко јој се зeмља на ла зи, па су ти исти 
вла ди ни екс пер ти по га зи ли сво је обе ћа ње да не ће би ти ре ба-
лан са бу џе та и ре ши ли су да уве ду ан ти кри зне ме ре и по ну де 
ре ба ланс бу џе та за 2013. го ди ну. Уства ри, та да су пред ло же-
не ме ре по же љи по сло да ва ца, као и ре ба ланс бу џе та за ову 
го ди ну. 

Ан ти кри зне ме ре (ви де ти Та бе лу 1. ) и пр во бит ни пред-
лог ре ба лан са бу џе та за 2013. го ди ну (ви де ти Та бе лу 2. ) би ли 
су сле де ћи: 

Та бе ла 1. Ан ти кри зне ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је  
за 2013. го ди ну

1. Не ма за мр за ва ња пла та и пен зи ја. 
2. Пла ни ра на уште да од 37 ми ли јар ди ди на ра. 

3. Из јед на ча ва ње пла та при ват ног сек то ра и за по сле них у др жав-
ним слу жба ма. 

4. Ре ше ње за 179 пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу. 
5. Оп ти мал на за по сле ност у јав ним пред у зе ћи ма. 
6. Лак ше от пу шта ње не рад ни ка. 



Сне жа на Грк СР БИ ЈА У КЛОП ЦИ ЕКО НОМ СКЕ ...

20

Та бе ла 2. Пр во бит ни пред лог ре ба лан са бу џе та за 2013. го ди ну  
(у ми ли јар да ма ди на ра)

Став ке За кон о бу џе ту
за 2013. 

Ре ба ланс  
бу џе та 2013. Раз ли ка

При хо ди 941, 6 849, 3 -92, 3
Рас хо ди 1. 063, 5 1. 026, 3 -37, 1

Бу џет ски де фи цит -121, 9 -177, 0 -55, 2
Бу џет ски де фи цит 

у % БДП -3, 2 -4, 7 -1, 5**

** про це нат
Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, до ступ но 20. 06. 2013. 

го ди не. 

Ме ђу тим, овај пред лог ре ба лан са бу џе та за 2013. го ди-
ну до жи вео је из ме не при ли ком усва ја ња. Ко ри го ва ни ре-
ба ланс бу џе та је усво јен као део све о бу хват них еко ном ских 
ре фор ми ко је ће се си мул та но спро во ди ти. То под ра зу ме ва 
ста би ли за ци ју др жав ног бу џе та, ре фор му и уна пре ђе ње по-
слов не кли ме. 

Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 05. 07. 2013. го ди не ре ба-
ланс бу џе та ко јим је ма њак у ре пу блич ком бу џе ту за ову го-
ди ну по ве ћан за 56, 4 ми ли јар де ди на ра, па са да из но си 178, 3 
ми ли јар де ди на ра. Од но сно, огра ни че ње бу џет ског де фи ци та 
са да из но си 4, 7 од сто БДП-а. Ре ба лан сом је пред ви ђе но да 
укуп ни при хо ди бу џе та из но се 873, 4 ми ли јар де ди на ра, што 
је за 92, 3 ми ли јар де ма ње од пр во бит но пла ни ра них, а рас хо-
ди ће из но си ти 1. 051, 7 ми ли јар ди ди на ра. Ви де ти Та бе лу 3. 

 Та бе ла 3. Ре ба ланс бу џе та (у ми ли јар да ма ди на ра)

При хо ди Рас хо ди Ми нус у ка си

873, 4 1. 051, 7 178, 3
(4, 7 одсто БДП)

 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, до ступ но 06. 07. 2013. 

Др жав на ка са би се пу ни ла кроз: ПДВ (404 ми ли јар де 
ди на ра); При ход од ак ци за (217, 3 ми ли јар де ди на ра); По рез 
на до хо дак (48, 7 ми ли јар ди ди на ра); По рез на до бит пред у зе-
ћа (48, 1 ми ли јар да ди на ра); Оста ло (155, 3 ми ли јар де ди на ра). 
  Усво је не су из ме не За ко на о бу џет ском си сте му, ко ји ма би 
се тре ба ле омо гу ћи ти до дат не уште де и бо ља кон тро ла тро-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2013, год. X vol. 18 стр. 936

21

ше ња нов ца кроз уво ђе ње цен трал ног ре ги стра за по сле них у 
јав ним слу жба ма. Ре ба лан сом су пред ви ђе не уште де у ми ни-
стар стви ма у из но су од 37 ми ли јар ди ди на ра31. 

Та ко ђе, план Вла де Ре пу бли ке Ср би је о ра сту бру то до-
ма ћег про из во да од 2, 1 од сто са мо је по но вио да не ће би ти 
за мр за ва ња пла та и пен зи ја од но сно “оне ће ра сти ми ни мал-
но, за 0, 5 од сто у ок то бру ове и у апри лу сле де ће го ди не и за 
је дан од сто у ок то бру иду ће го ди не”32. 

Ко ли ко је но ви би ланс из ме ђу при хо да и рас хо да у др-
жав ној ка си одр жив по ка за ће вре ме. 

Кри тич ки осврт на ан ти кри зне ме ре 

Екс пер ти у Ми ни стар ству фи нан си ја и при вре де убе ђе-
ни су да ће њи хов про грам ме ра штед ње сма њи ти бу џет ски 
де фи цит. Ме ђу тим, ра чу на то и са по след њим ме ра ма вла де 
за сма ње ње де фи ци та, ми нус у ово го ди шњем бу џе ту уме сто 
пла ни ра них 4, 7 од сто БДП-а (за јед но са бу џе ти ма оп шти-
на, гра до ва и со ци јал них фон до ва) би ће у ми ну су 5, 5 од сто 
БДП-а, од но сно вред но сти све га што се у 2013. го ди ни ство-
ри. Та ко ђе, прог но зе Свет ске бан ке о ра сту БДП у Ср би ји су 
уз др жа не по што је еуро зо на и да ље у ре це си ји. 

Ре ба ланс бу џе та са мо при вре ме но од ла же еко ном ску 
ка та стро фу. Гле да ју ћи из са да шње пер спек ти ве пу ње ње др-
жав ног бу џе та ни је ре ал но јер су при хо ди по но во пре це ње ни, 
а ни све пред ви ђе не уште де се не ће оства ри ти. Про це на33 је 
да би при хо ди ре пу блич ког бу џе та би ли за око 15 ми ли јар ди 
ди на ра ма њи, док би рас хо ди би ли за око 10 ми ли јар ди ди на-
ра ве ћи од пред ви ђе них у ре ба лан су.  

Не мо гу ће је да др жа ва до кра ја го ди не ин ка си ра чак 
873, 4 ми ли јар де ди на ра.34 Пра ве ћи сво ја оче ки ва ња вла да-

31 А “једино министарство коме је повећан буџет је култура за око триста 
двадесет милиона динара и спорт који је остао са истим увећањем”. (Извор: 
Министарство финансија и привреде, доступно 06. 07. 2013. године).

32 Извор: Министарство финансија и привреде, доступно 06. 07. 2013. године.
33 Фискални савет такође сматра да су месечни приходи прецењени за бар 15 

милијарди динара.
34 У првих пет месеци 2013. године у државну касу се слило 312 милијарди 

динара, што је у просеку 62 милијарде месечно. Ребалансом је до краја године 
предвиђена још 561 милијарда прихода или месечно чак 80 милијарди динара. 
(Извор: Министарство финансија и привреде, доступно 05. 07. 2013. године).
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ју ћа ко а ли ци ја пр во бит но је ра чу на ла да ће ми ни стар ства до 
кра ја го ди не уште де 40 ми ли јар ди ди на ра. За ни мљи во је то 
да ће пре ма њи хо вој но вој ра чу ни ци уште де би ти 37 ми ли-
јар ди ди на ра, што је три ми ли јар де ма ње од оно га што је то-
ком пре го во ра о ме ра ма при ка зи ва но као нео п ход но. Ина че, 
уште де ми ни стар ста ва и сма ње ње суб вен ци ја је ди не су ме ре 
ко је ће вла да мо ћи пред у зе ти од мах. Ка да се не би уште де ло 
до го во ре них 37 ми ли јар ди ди на ра, бу џет ски де фи цит не би 
био пла ни ра них 178, 3 ми ли јар де ди на ра, већ би пре ма шио 
200 ми ли јар ди ди на ра. То зна чи да би (као што је већ на пред 
ре че но) из но сио нај ма ње 5, 5 од сто БДП-а. 

Пла ни ра на штед ња не мо же да ком пен зу је ве ли ки пад 
при хо да. Не ре ал но је оче ки ва ти да до кра ја 2013. го ди не при-
хо ди бу ду у про се ку 12 ми ли јар ди ди на ра ве ћи од до са да-
шњег ре кор да. По ве ћа ња при хо да не мо же би ти и због то га 
што је ма њи про мет ро бе35 (ме ре но у стал ним це на ма), од но-
сно по тро шња у ма ло про да ји је опа ла, а при вре да је оп те ре-
ће на ри го ро зним по ре зи ма. 

Ве ро ват но су струч ња ци у Ми ни стар ству фи нан си ја и 
при вре де ра чу на ли на ве ће при хо де због кур са ди на ра, ин-
фла ци је, се зон ских фак то ра и бо ље на пла те. Али и са свим 
тим, они су при хо де опет пре у ве ли ча ли. 

Вла ди ни екс пер ти су про мо ви са ли да ће спро во ди ти 
ри го ро зну штед њу у јав ном сек то ру, и озбиљ но под сти ца ње 
ин ве сти ци ја у при ват ном сек то ру, као и из јед на ча ва ње пла та 
у при ват ном и јав ном сек то ру. Осим то га, они су ре кли да не-
ће би ти сма ње ња, као ни за мр за ва ња пла та и пен зи ја, па ће, 
ка ко је ра ни је на ја вље но, ок то бар ско по ве ћа ње36 из но си ти 0, 
5 од сто. Од лу ке о по ве ћа њу пла та и пен зи ја у 2013. го ди ни, уз 
ре ба ланс бу џе та, ће би ти је ди не но ве ме ре Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је. Ова ква од лу ка вла да ју ће ко а ли ци је су ге ри ше да се 
она уз штед њу од лу чи ла и за но ву по тро шњу. То се мо же про-
ту ма чи ти и као при пре ма за ван ред не из бо ре, уко ли ко ре кон-
струк ци ја вла де не успе. 

35 Промет робе у трговини на мало у јуну 2013, у односу на јун прошле године, 
већи је у текућим ценама за 1, 2 одсто, а у сталним ценама је мањи за 6, 1 
одсто. (Извор: Републички завод за статистику, доступно 31. 07. 2013. године).

36 То значи да ће у октобру ове године пензије у просеку порасти за 125 динара, 
а плате у јавном сектору око 230 динара.
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Вла да је при пре ми ла ме ре ко је се мо гу под ве сти под 
струк тур не. Реч је о ре ша ва њу ста ту са пред у зе ћа у ре струк-
ту ри ра њу до кра ја сре ди не сле де ће го ди не, као и план при-
ва ти за ци је не ких јав них пред у зе ћа. За пра во, пла ни ра но је и 
да се др жа ва по ву че из по је ди них јав них пред у зе ћа, али и да 
се до ве де до кра ја про цес ре струк ту ри ра ња, као што је већ 
ре че но, у 179 пред у зе ћа, због че га др жа ва го ди шње гу би око 
750 ми ли о на еура. Ме ђу тим, од лу ка ко ја не ће у крат ком ро-
ку да ти ре зул та те је сте при ва ти за ци ја де ла јав них пред у зе ћа, 
као и из да ва ње под за куп Аеро дро ма “Ni ko la Te sla”. Про блем 
је и то што у пред у зе ћи ма у ре струк ту ри ра њу је за по сле но 
око 60. 000 љу ди, а мно ги од њих ће оста ти без по сла, јер 
ве ћи на пред у зе ћа не ће на ћи стра те шког парт не ра, па ће она 
мо ра ти оти ћи у сте чај. 

Тре ба ра чу на ти и на то да ће се по ве ћа ти број не за по-
сле них због на ја вље них из ме на За ко на о ра ду, ко јим ће др-
жав ни слу жбе ни ци ко ји не ра де до бро свој по сао мо ћи лак ше 
да до би ја ју от ка зе. Би ло би до бро ка да би др жа ва до кра ја 
2013. го ди не за и ста при пре ми ла план оп ти ми за ци је бро ја за-
по сле них у др жав ној упра ви. Та ко ђе би би ло по хвал но ка-
да би се на пра вио цен трал ни ре ги стар за по сле них у јав ном 
сек то ру, за тим су зби ла по ре ска не ди сци пли на, и по спе ши ле 
ин ве сти ци је. 

Па ипак, ствар ност по твр ђу је да ин ве сти ци ја у Ср би ји 
не ма у до вољ ном оби му. Сма ње ње јав них ин ве сти ци ја, ко јих 
је не до вољ но, угро зи ће бу ду ћи еко ном ски раст. Да кле, ин ве-
сти ци ја не ма, а од њих се исто вре ме но оче ку је да уна пре де 
са о бра ћај ну, енер гет ску и дру гу ин фра струк ту ру, ко ја је ина-
че ло ша. 

Са да је са свим си гур но да стра на ула га ња не ће по пра-
ви ти еко ном ску сли ку ни у овој го ди ни. Од по чет ка 2013. го-
ди не до апри ла исте, стран ци су уло жи ли са мо 210 ми ли о на 
еура. При жељ ки ва ле37 су се ове го ди не две ми ли јар де еура 
стра них ула га ња, што је то тал но не ре ал но бу ду ћи да је про-
шле го ди не у зе мљу ушло са мо 210 ми ли о на еура стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја. Ви де ти Та бе лу 4. 

37 Прошле године су челници најављивали милијарде улагања које ће стићи с 
новом влашћу.
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Та бе ла 4. Стра на ди рект на ула га ња (у ми ли јар да ма еура)
Го ди-

на 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
*

Из нос 1. 162 3. 242 1. 448 1. 590 1. 304 830 1. 798 210 210

* за кључ но са апри лом 2013. го ди не. 
Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 12. 07. 2013. го ди не. 

Ин ве сти то ре од би ја ју ло ши ма кро е ко ном ски по ка за-
те љи Ср би је. Пре све га, од би ја их раст це на на ма ло ко ји је 
про шле го ди не био пре ко де сет од сто, што је би ло нај ви ше у 
Евро пи. И БДП је опао, а то го во ри да је при вре да на си ла зној 
пу та њи. 

Но ва клоп ка у ко ју Ср би ја упа да су за ду жи ва ње и рас ту-
ће ка ма те. Због ве ћег мањ ка у др жав ној ка си, Ср би ја ће мо ра ти 
и да ље до дат но да се за ду жу је, што код дру гих др жа ва, што на 
ме ђу на род ном тр жи шту на ко ме је за ду жи ва ње ску пље. По-
што се др жа ва све ви ше за ду жу је и све ви ше нов ца тро ши на 
ка ма те, Ср би ја се са да на ла зи у зо ни ра сту ћих ка ма та. 

По чет ни тро шак јав ног ду га за др жа ву у 2013. го ди ни 
би ла је глав ни ца ду га од 3, 5 ми ли јар ди еура и 800 ми ли о на 
еура за ка ма ту. На глав ни цу до спе ва све ве ћа ка ма та. Ср би ја 
ће у 2014. го ди ни за ка ма те на спољ не кре ди те мо ра ти да из-
дво ји ми ли јар ду еура, и прак тич но ће “ис то пи ти” све уште де 
ко је се са те шко ћом на пра ве на дру гим рас хо ди ма. У 2014. го-
ди ни старт ни тро шак за др жа ву ће би ти 4, 5 ми ли јар де еура 
за глав ни цу и ка ма ту - због че га ће да упад не у клоп ку све 
ве ћег за ду жи ва ња за вра ћа ње при спе лих ка ма та. 

Озбиљ ни про бле ми ће на ста ти ка да ми нус у др жав ној 
ка си не бу де мо гао да се по кри је, па ће се при бе ћи от пу шта-
њу рад ни ка што ће по ве ћа ти већ ви со ку не за по сле ност, и др-
жа ва ће опет мо ра ти да се до дат но за ду жу је. По твр да за ову 
тврд њу је сма ње ње про да тих тре зор ских за пи са кра јем ма ја 
и по чет ком ју на ове го ди не, на гло по гор ша ње пре ми је на ри-
зик, по ве ћа ње ка ма та на дуг Ср би је. 

Нај ви ше за бри ња ва рас ту ћи јав ни дуг због че га би зе-
мља мо гла да уле ти у ду бо ку ду жнич ку кри зу. Кад на сту пи 
кри за јав ног ду га за зе мљу та да на сту па кри за де ви зне ли-
квид но сти, а то зна чи да се ин ве сти то ри пла ше да уле те у 
клоп ку и да не мо гу да из ву ку свој но вац. Ула га њи ма се не 
мо же упра вља ти. 
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Ин ве сти то ри ма је за ула га ња у Ср би ју ва жно да она 
има аран жман са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. Без 
та квог јед ног аран жма на те шко мо же да се из бег не сна жан 
раст ка мат них сто па на за ду жи ва ње Ср би је и уле та ње у вр-
тлог кри зе. Ин ве сти ци о на кли ма у Ср би ји ни је по пра вље на и 
то је про блем. Па ипак, Ср би ја у овој го ди ни не ће скло пи ти 
аран жман са IMF-om. По је дин ци на вла сти упор но по на вља-
ју да Ср би ји не тре ба аран жман због па ра, већ због угле да код 
ин ве сти то ра. Али, чи ни се да ни ова ме ђу на род на фи нан сиј-
ска ин сти ту ци ја за са да ни је за ин те ре со ван за Ср би ју. 

 Са ста но ви шта при вре де, и ду го роч них ин те ре са гра-
ђа на, бо ље је да се кроз сма ње ње пла та и пен зи ја ума њи те ку-
ћа по тро шња, не го да др жа ва иде на сма ње ње ин ве сти ци ја за 
ин фра струк ту ру, или сма ње ње из да та ка за здрав ство, обра-
зо ва ње, на у ку. Сма ње ње јав них ин ве сти ци ја би ло би по губ но 
за при вре ду и гра ђа не ка ко у крат ком та ко и у ду гом ро ку, 
док би сма ње ње те ку ћих на бав ки има ло од ре ђен не га ти ван 
ути цај на при вре ду у крат ком ро ку. 

Струк ту ра уште да ни је до бра са ста но ви шта ути ца ја на 
при вред ни раст, од но сно она не ма ути ца ја на при вред ни раст 
ко ји је основ на прет по став ка отва ра ња но вих рад них ме ста, 
а та ко ђе она ни је ни пра вич на. Ни је пра вич на јер се ште ди на 
јав ним ин ве сти ци ја ма ко је ути чу на по ве ћа ње за по сле но сти, 
а не на оним нат про сеч ним пла та ма и пен зи ја ма. 

 Нај ве ћа за мер ка вла ди ном па ке ту ан ти кри зних ме ра 
је сте не до ста так пла на за ре фор му пен зи о ног си сте ма. Иако 
је вла да би ла оба ве зна да поч не ову ре фор му у 2013. го ди ни, 
ре фор ма пен зиј ског си сте ма је из бри са на са ли сте пла ни ра-
них ре фор ми. То је ве ли ка гре шка. 

Пре по ру ке – ка ко да ље

Про ме не у јав ним пред у зе ћи ма ја ко су ва жне за еко-
ном ски опо ра вак зе мље, јер ће се са мо та ко сма њи ти ви со ки 
гу би ци оних пред у зе ћа (ко ји да нас пред ста вља ју ве ли ко оп-
те ре ће ње за Ср би ју), а са дру ге стра не сма њи ће се ди рект не 
суб вен ци је из бу џе та ко је иду за та пред у зе ћа, као и за пред-
у зе ћа у ре струк ту ри ра њу. Да нас је еко ном ски нео др жи во да 
суб вен ци је за јав на пред у зе ћа тра ју та ко ду го, и по ста ју не из-
др жљи во оп те ре ће ње за бу џет. 
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Ста би ли за ци ја ста ња у бу џе ту, од но сно до во ђе ње др-
жав них рас хо да на одр жи ви ни во мо ра да бу де при о ри тет 
вла де, у ве о ма крат ком ро ку, ка ко би се спре чи ла кри за ли-
квид но сти од но сно по тен ци јал ни бан крот др жа ве. 

Ва жно је про на ћи за ин те ре со ва не стра те шке парт не ре 
за пред у зе ћа ко ја су у ре струк ту ри ра њу. Али, без дво у мље ња 
сва она пред у зе ћа ко ја не ма ју тр жи шну пер спек ти ву мо ра ју 
да иду у сте чај. 

На жа лост, власт у зе мљи још увек не ма стра те ги ју шта 
да ра ди с јав ним пред у зе ћи ма, и ја ко је ма ла ве ро ват но ћа да 
ће је ско ро на пра ви ти. Још се ни су по ја ви ле по ли тич ке ели те 
ко је би мо гле не што да ме ња ју у јав ним пред у зе ћи ма. Др жа ва 
пре ко ових пред у зе ћа во ди со ци јал ну по ли ти ку. Јав на пред-
у зе ћа су у ру ка ма пар тиј ских ка дро ва ко ји су их до би ли на 
по клон као из бор ни плен стра на ка. 

Од го вор на пи та ње - за што је Ср би ја еко ном ски ов де 
где је сте, и ко је крив за то – јед но ста ван је. При ва ти за ци ју су 
из вр ши ли љу ди без мо ра ла. Љу ди из кри ми но ге не зо не, ко ји 
су 90-тих го ди на пљач ком ства ра ли бо гат ство, гр че ви то су 
се бо ри ли да то бо гат ство за др же, а да на род оси ро ма ши. Бо-
гат ство је по је дин ци ма да ло моћ да се уз диг ну из над обич ног 
на ро да, и за го спо да ре зе мљом. До ћи ће вре ме ка да си ро ма-
шни и обич ни по ште ни гра ђа ни то ви ше не ће мо ћи под не ти. 
Пљач ком сте че но бо гат ство мо ра ће да се вра ти на ро ду. 

У то ме и ле жи кључ про бле ма. На и ме, су ко бља ва ју се 
два ин те ре са око јав них пред у зе ћа. Је дан ин те рес ко чи раз-
вој, јер се јав на пред у зе ћа не ис пу шта ју из ру ку пар тиј ских 
ка дро ва и она слу же ис кљу чи во за про мо ци ју пар ти ја, а дру-
ги ин те рес је сте еко ном ски и он има за циљ да сма њи гу бит-
ке и да та јав на пред у зе ћа пре ве де у ор га ни за ци је са по зи тив-
ним по сло ва њем. 

Ко ји ће ин те рес са да по бе ди ти за ви си од вла да ју ће ели-
те у Ср би ји. Ако се са про це су и ра њем по је ди на ца и кри ми-
но ге них гру па, ко ји су до ве ли Ср би ју на иви цу еко ном ске 
про па сти, не кре не што пре и ако се тај про цес не до ве де до 
кра ја (а за са да по сто је на зна ке да не ће) др жа ву че ка ју те шка 
вре ме на. 

Еко ном ски ци ље ви мо ра ју да до би ју при мат. По ли ти-
ча ри већ јед ном мо ра ју да схва те да су на ду жи рок ви со ки 
гу би ци јав них пред у зе ћа еко ном ски нео др жи ви. Кре и ра ње 
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еко ном ске по ли ти ке, на ро чи то у окол но сти ма из у зет но ло-
ших ма кро е ко ном ских по ка за те ља у Ср би ји, бре ме ни то је 
те шко ћа ма. Али, фи скал на кон со ли да ци ја је нео п ход на. Мо-
ра се про на ћи та фи на гра ни ца из ме ђу штед ње, ко ја тре ба 
да омо гу ћи фи скал ну кон со ли да ци ју и ула га ња ко ја тре ба да 
обез бе де отва ра ње но вих рад них ме ста и при вред ни раз вој. 
Раз у ме се, еко ном ске вла сти у Ср би ји има ју ве о ма су жен ма-
не вар ски про стор, због из у зет но ло ше при вред не си ту а ци је 
у зе мљи, па ће би ти при ну ђе не да при ме њу ју и не по пу лар не 
ме ре штед ње ка ко би па зи ле да се ма кро е ко ном ска и фи скал-
на ста бил ност дра стич но не на ру ше. За то ће би ти по треб но 
про на ћи сред ства за раз вој. 

Ни је ре ше ње са мо у штед њи, јер се та да сма њу је тра-
жња. Кључ но је да др жа ва кре не у бо љу на пла ту по ре за. Мо-
ра да се по ве ћа ва при ход на стра на бу џе та. То се мо ра спро во-
ди ти бо љом кон тро лом ца рин ске слу жбе, су зби ја њем цр ног 
тр жи шта, ри го ро зном кон тро лом јав них на бав ки и ре фор мом 
јав ног сек то ра. 

Др жа ва мо ра да се окре не бо љој на пла ти по ре за и сма-
ње њу си ве еко но ми је. Про це њу је се да је због уру ше ног по ре-
ског си сте ма ско ро 30 од сто БДП за ро бље но у си вој зо ни, а то 
је око де вет ми ли јар ди еура. Ту се ра ди о гу бит ку по ре ских 
при хо да од 1, 8 ми ли јар ди еура го ди шње. По ре ске сто пе мо-
гле би би ти ни же тек ка да се уве де ред при на пла ти по ре за. 

Из у зет но ва жан услов за по ве ћа ње еко ном ског ра ста 
и за по сле но сти је сма њи ва ње по ре за на пла те за по сле них и 
уло же ни ка пи тал, уз ве ће опо ре зи ва ње при хо да и имо ви не, 
ко ја ни је у функ ци ји про из вод ње или основ них жи вот них 
по тре ба. 

Го ди на ма се до зво ља ва ло да не ки љу ди бу ду из над за-
ко на и не пла ћа ју по ре зе. Та ква прак са се мо ра про ме ни ти. 
Тр жи шна еко но ми ја мо же ефи ка сно да функ ци о ни ше ис кљу-
чи во ако по сто ји по ре ска ди сци пли на и ако јед на ка пра ви ла 
ва же за све гра ђа не ове зе мље. Дру гим ре чи ма, јед на ка пра-
ви ла мо ра ју да ва же и за спор ти сте, и за пе ва че, као и за све 
дру ге гра ђа не. 

Та ко ђе, мо ра се пре ста ти са прак сом до де љи ва ња на ци-
о нал них пен зи ја, ка ко ко ме пад не на па мет. На ци о нал не пен-
зи је у “енорм ном бро ју” ни су за не мар љи ва став ка у бу џе ту и 
оне су оп те ре ће ње за ово дру штво. 
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Фо кус еко ном ске по ли ти ке мо ра се са ма кро е ко но ми је 
пре ба ци ти на ми кро е ко но ми ју, од но сно мо ра се фо ку си ра ти 
на нај про дук тив ни ји део дру штва ко ји ства ра вред ност. Ту 
је уло га др жа ве ве о ма бит на, јер мо ра да по мог не де ло ви ма 
при вре де ко ји ис по ља ва ју из во зне мо гућ но сти. Из во знич ки 
сек тор мо ра да бу де по кре тач раз во ја. 

Исто та ко, по треб но је за у ста ви ти пад за по сле но сти и 
при вред не ак тив но сти и сма њи ти оп шту не ли квид ност, јав-
ни дуг и де фи цит и за по че ти са ме ра ма штед ње, пр вен стве-
но, на стра ни др жа ве. Др жав на ад ми ни стра ци ја мо ра да бу де 
про дук тив ни ја, и да се сма њи број за по сле них у др жав ном 
сек то ру. То су не по пу лар не ме ре, ко је мо ра ју да се спро во де. 

Ре пу блич ка ад ми ни стра ци ја бро ји ви ше од 28. 000 љу-
ди, што је ве ћи би ро крат ски апа рат не го што је не ка да има-
ла СФРЈ. У ло кал ној ад ми ни стра ци ји је за по сле но 41. 500, у 
по ли ци ји 48. 000, у вој сци 37. 000, а у јав ном сек то ру (здрав-
ство, обра зо ва ње, пра во су ђе…) има 530. 000 за по сле них.38 

Ми ни стар ства, као и јав на пред у зе ћа, за по шља ва ју ка-
дро ве не по струч но сти не го по пар тиј ској при пад но сти. За то 
је ва жно има ти сна ге и во ље и у ми ни стар стви ма знат но сма-
њи ти број чи нов ни ка. Та ко ђе ће вла да мо ра ти мно го озбиљ-
ни је да при сту пи пи та њу кон тро ле ра ста пла та у јав ном сек-
то ру. Со ци јал на по ли ти ка се мо ра при ла го ди ти еко ном ским 
мо гућ но сти ма зе мље. 

Кључ ни про бле ми мо ра ју се истин ски ре ша ва ти. Др-
жа ва мо ра да де фи ни ше сво је при о ри тет не ци ље ве и оп шти 
ин те рес у не ким ви тал ним при вред ним гра на ма, као што су 
елек тро при вре да, же ле зни ца, во до при вре да и слич но. Др жа-
ва мо ра ја сно да де фи ни ше на чин при ва ти за ци је пре о ста лих 
јав них пред у зе ћа. Да кле, по треб но је ре ша ва ти про бле ме: 
пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу, ре фор ми са ти др жав ни апа рат, 
ус по ста ви ти знат но ве ћу фи нан сиј ску ди сци пли ну и кон тро-
лу бу џет ских рас хо да и от по че ти на ја вље ни про цес ре ин ду-
стри ја ли за ци је. 

Ре ин ду стри ја ли за ци ја је бит на не са мо због ве ћег за по-
шља ва ња већ и због ства ра ња усло ва за одр жи ви при вред ни 
раст зе мље. Тај про цес је стра те шки и он ће зах те ва ти дуг 
вре мен ски пе ри од ре а ли за ци је. Про цес ре ин ду стри ја ли за ци-

38 Извор: Полтика, 06. 06. 2013. године.
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је је по треб но ускла ди ти са по тре ба ма и зах те ви ма тр жи шта, 
но вим при вред ним гра на ма са ја ким по тен ци ја лом, као што 
је на при мер ин фор ма ци о но-тех но ло шка (IT) ин ду стри ја. 

Но ви кон цепт раз во ја зе мље у пр ви план тре ба да ста ви 
про из вод њу до ба ра кон ку рент них на стра ном тр жи шту, сма-
ње ње јав не по тро шње и по ве ћа ње ин ве сти ци ја. Ср би ји су по-
треб ни сна жна фи скал на при ла го ђа ва ња и ко ре ни те струк-
тур не ре фор ме. 

Пре по ру ка кре а то ри ма еко ном ске по ли ти ке сво ди се на 
сле де ће. Сма ње ње фи скал ног де фи ци та; спро во ђе ње ре фор-
ми ко је би га ран то ва ле сма ње ње де фи ци та у на ред ном раз до-
бљу; по ве ћа ње ни же сто пе ПДВ; уки да ње ра зних олак ши ца 
код по ре за на до бит; сма њи ва ње или за у ста вља ње суб вен ци-
ја гу би та ши ма у при вре ди; за мр за ва ње пен зи ја и пла та; сма-
ње ње бро ја за по сле них у јав ном сек то ру; ре фор му пен зиј ског 
си сте ма, здрав стве ног и обра зов ног. 

 За кљу чак

При сут на су два су прот на ми шље ња око уло ге др жа ве 
у сти му ли са њу при вре де. По јед ном ми шље њу сма ње ње бу-
џет ског де фи ци та је ло ше, јер ће то сма њи ти БДП и по ве ћа ти 
број не за по сле них. По том ми шље њу је ди ни из лаз на ла зи се 
у др жав ном сти му ли са њу при вре де. Др жа ва тре ба тро ши ти 
но вац, ко је га за пра во и не ма, на ства ри ко је јој не тре ба ју. 
На вод но, то ће ство ри ти но ва рад на ме ста и по ди ћи БДП. Ме-
ђу тим, све што се до би ја на тај на чин је сте тран сфе ри са ње 
нов ца из при ват ног у јав ни сек тор. Мо гу ће је да се на овај 
на чин на крат ко успе отво ри ти ви ше рад них ме ста у др жав-
ном сек то ру и по диг не БДП, али не мо же се ре ћи да је то за и-
ста ствар ни еко ном ски опо ра вак. У исто ри ји ни је по зна то да 
је не ко дру штво про спе ри ра ло пре ба цу ју ћи но вац по ре ских 
об ве зни ка у ру ке би ро кра та и по ли ти ча ра. 

Дру го ми шље ње, ко је за сту па ју не ки еко но ми сти, пот-
пу но се раз ли ку је од прет ход ног. На и ме, они за го ва ра ју 
фи нан сиј ску ди сци пли ну и сма ње ње бу џет ског де фи ци та. 
Ова кво ми шље ње ба зи ра се на то ме да би бу џет ски ма њак 
тре ба ло сма њи ти по ди за њем по ре за. Ло ги ка је ма те ма тич ки 
одр жи ва и нај лак ше ју је спро ве сти. По ен та је у то ме да др-
жа ва узме ви ше од на ро да, па се ма ње тре ба за ду жи ва ти. То 
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ис ку ство је до бро по зна то. Али, све док са ди за њем по ре за 
не ма исто вре ме ног сма њи ва ња ра сип нич ког по на ша ња др-
жа ве (ка кво је на де лу у Ср би ји), ова кав про цес не мо же да 
функ ци о ни ше. Упра во због то га што све ви ше нов ца гра ђа на 
и ком па ни ја кон тро ли шу по ли ти ча ри. 

Су шти на пр вог и дру гог ми шље ња сво ди се на исто. 
За пра во, за го вор ни ци ми шље ња ве за ног за др жав но сти му-
ли са ње при вре де кроз по ве ћа ње бу џет ског де фи ци та, као и 
за го вор ни ци сма ње ња бу џет ског де фи ци та, би да пљач ка ју 
на род. 

Све док др жав ни по ли ти ча ри не пре ста ну да ма ни пу-
ли шу са нов цем гра ђа на – при вред ног опо рав ка не мо же би-
ти. Истин ски опо ра вак је мо гућ је ди но “аку му ли ра њем ка пи-
тал них до ба ра кроз штед њу гра ђа на”. Је ди но су гра ђа ни ти 
ко ји мо гу са мо стал но сво ју штед њу уло жи ти по соп стве ној 
же љи у по сло ве ко ји ства ра ју рад на ме ста, или ствар не про-
из во де и услу ге. Та ко они обез бе ђу ју ствар ну за ра ду. Но, да 
би њи хо ва за ра да и штед ња мо гла аку му ли ра ти ка пи тал на 
до бра др жа ва је не би сме ла узи ма ти или бо ље ре ћи оти ма ти 
од гра ђа на, већ мо ра сма њи ва ти по ре зе на за ра де. 

Раз у ме се, ово не од го ва ра по ли ти ча ри ма бу ду ћи да се 
др жав ни по ли тич ки моћ ни ци не же ле од ре ћи уло ге кон тро-
ло ра нов ца гра ђа на. Они кроз ова кво по на ша ње има ју кон-
тро лу над це лом си ту а ци јом, јер што су гра ђа ни фи нан сиј-
ски не за ви сни ји то су ма ње за ви сни од др жа ве – а то по ли ти-
ча ри ма не од го ва ра. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, по ли ти ча ри не би сме ли да се 
ме ша ју у еко ном ску по ли ти ку зе мље. Ве ћу од го вор ност за 
еко ном ско и со ци јал но ста ње у Ср би ји мо ра ли би да сно се 
вла ди ни еко ном ски екс пер ти, јер оду го вла че са пре ла ском на 
но ви мо дел раз во ја. 

Ср би ји је по тре бан но ви кон цепт раз во ја, јер је при вре-
да Ср би је ве о ма сла ба, а њен опо ра вак ће би ти те жак и не у-
јед на чен. Но ви кон цепт раз во ја у пр ви план тре ба да ста ви 
про из вод њу раз ме њи вих до ба ра кон ку рент них на стра ним 
тр жи шти ма, сма ње ње јав не по тро шње и по ве ћа ње ин ве сти-
ци ја. Др жа ва мо ра у бу џет ским рас хо ди ма по ве ћа ти удео 
ка пи тал них ин ве сти ци ја. По треб не су знат не ино стра не ин-
ве сти ци је, пре све га у сек то ри ма енер ге ти ке, те ле ко му ни ка-
ци ја, по љо при вре де, гра ђе ви нар ства и ин фра струк ту ре. Ве-
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ће ин ве сти ци је, бр же отва ра ње но вих про из вод них по го на 
и рад них ме ста, ја ча ње из во за и сма ње ње тро шко ва др жа ве 
тре ба ло би да бу ду осно ва но вог мо де ла раз во ја. За из ла зак 
из кри зе по треб но је да Ср би ја има стал ни раст по љо при-
вред не и ин ду стриј ске про из вод ње и пад не за по сле но сти, и 
да са при вред ни раст уста ли на ви шем ни воу у бу дућ но сти. 

Гле да ју ћи из са да шње пер спек ти ве вла ди ни екс пер ти 
не ма ју сна ге да при вре ду зе мље усме ре ка уз ла зној пу та њи. 
Сто га се др жа ва на ла зи пред ве ли ким ис ку ше њи ма. Ако се 
нај ва жни ји еко ном ски за да ци не оства ре, а они су оштро сма-
ње ње бу џет ског де фи ци та и за у ста вља ње ра ста јав ног ду га, 
усле ди ће бан крот др жа ве. По ну ђе не ан ти кри зне ме ре вла-
де са мо при вре ме но од ла жу про бле ме, али Ср би ју гу ра ју у 
клоп ку еко ном ске ка та стро фе. 

По ли ти ча ри не ма ју ни ка кву моћ про ме не еко ном ског 
ста ња у на ред ном раз до бљу. Они ни шта не мо гу по пра ви ти 
јер не ма ју но вац, а не мо гу га за ра ди ти. По ли ти ча ри као ма-
ђи о ни ча ри са мо упра вља ју ко лек тив ним емо ци ја ма дру штва. 
Јер да ни је та ко отво ре но би ре кли да је др жа ва пред бан кро-
том. По ку шај да се на ђе од го вор на пи та ње: ко ја је раз ли ка 
из ме ђу др жав ног бан кро та и стал ног бу џет ског мањ ка – јед-
но ста ван је. Пр вим се отво ре но при зна је на ро ду да је др жав-
на бла гај на пу кла, а дру гим ту чи ње ни цу вла ди ни екс пер ти 
при кри ва ју стал ним но вим за ду же њем и про да јом имо ви не. 
Али до кле? Од го вор је опет по знат – до но вих из бо ра! На ро-
ду тре ба “ига ра” да би се за ма гли ла еко ном ска ка та стро фа. 
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Snezana Grk

SERBIA IN THE PITFALL OF AN ECONOMIC 
CATASTROPHE 

Resume

The illusion of reality goes on. The focus of interest is the 
moral dilemma between saving and the care for the impoverished 
individual. The intention of the ministries to save more than one 
percent of the gross domestic product (GDP) by the end of the 
year is wellintended, but the bad news is that savings are to be 
made on investments without which there will be neither new jobs 
nor the rise in citizen standard. 

It is a matter of honour to try to get answers to the ques
tions: Why is Serbia economically standing where it is now? Who 
is to blame? How to move on?

Privatisation has been carried out by people with no mor
als. People from the criminal areas, who made their fortune by 
plunder in the 90s, have been feverishly trying to hold on to their 
wealth, and leave the rest of the people poor. Wealth has enabled 
individuals the power to rise above ordinary people and impose 
their rule over the country. The time will come when the poor and 
common decent citizens will not be able to stand it any longer. 
Wealth gained by plunder will have to be returned to the people. 

The previous government has brought the country to the 
verge of an economic abyss, and the new one will push it down 
the cliff. The only question that remains is how deep and fast will 
Serbia sink. It is also a matter of the endurance threshold of the 
population of this country. The experiment conducted by the cur
rent officials by introducing new anticrisis measures is a human 
endurance test. It is to be expected that those who have made 
their fortune in the past times will leave this territory or will take 
on an important role on the economic and political scene in Ser
bia, and those who haven't made it (were unemployed or did not 
hold a privileged position of power) will be up to their ears in 
economic problems. 
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The state of the Serbian economy is critical. Serbia has not 
come out of the recession yet. Unemployment, the fall in stan
dard, the rise of the black market, grey economy and an empty 
state treasury are the hallmarks of the Serbian economy. Public 
finances are in a very poor state, and the budget deficit is much 
higher than originally planned. In order to avoid the public debt 
crisis, amends had to be made to the balance several times, and 
it is highly possible they will have to be made once more by the 
end of 2013. 

The stories told by Serbian experts on the early London 
Club debt repayment are only bragging around in order to ob
scure the reality. The debt has been paid off owing to a new loan 
by the state. The state has made an early repayment of a several 
million Euros of debt, and at the same time it has borrowed more 
than a billion Euros. The state of the budget shows the degree of 
bad depth Serbia is in. This picture cannot be painted in bright 
colours, as the state economy is declining. The key lies in the re
covery of the economy. 

By analysing the Republic of Serbia Government anticrisis 
measures, the conclusion that can be arrived at is that completely 
wrong moves are being made. They have forecast up to a 30 per
cent higher revenue by the budget amendments, which is com
pletely unrealistic. Namely, the budget revision overestimates the 
expected revenues. This year's budget deficit will be 5. 5 percent 
of the GDP, although the revision expects a deficit in the treasury 
of 4. 7 percent of the GDP. 

It should not be forgotten that there have been previous at
tempts at saving in the same ways as proposed by the ruling group 
with no results. There should be a more serious analysis on how 
to increase the earning side of the budget, having in mind that 
about 40 percent of the Serbian economy lies in the grey zone. 

The question is whether the country is capable of persever
ing on the proposed anticrisis measures at all. The answer is – it 
is not. Here is the answer why. 

Firstly. The proposed measures are not serious reform 
measures. The weakness of the proposed measures can be seen 
in the fact that they do not contain the true reform needs of the 
public sector. This comes as a consequence of the fact that there 
is no readiness on the part of the ruling coalition to energetically 
and consistently go for deeper and more thorough reforms of the 
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public sector. The reforms of the pension, educational and health
care systems, as well the improvement of the efficiency of public 
investments and subventions, can no longer be delayed. What is 
needed shortterm are monetary and fiscal incentives in order to 
prevent a massive financial crash of enterprises and banks, that 
would further move into public finances and deepen the recession 
even more. 

Secondly. The savings on the expenditure side of the bud
get and the cut in the transfer to the local communities will low
er consumption. This will decrease economic activity, increase 
unemployment rate and significantly lower the consumption tax 
revenue. Unloading of the economy and improving business op
erations conditions were not even mentioned in the government’s 
measures. 

Thirdly. Budgetary revenues are going down, i. e. the bud
get deficit is much higher than planned and the number of the 
unemployed is on the rise. Only a more efficient economy, a more 
efficient collection of tax revenues and a campaign against the 
black market and grey economy can improve budgetary revenues 
shortterm. It is necessary to increase the number of the income
earning employed individuals, thereby filling the budget by means 
of taxes. It is quite obvious that tax collection from the rich has 
failed, meaning there will be no planned savings achieved by this 
means. 

Fourthly. The rise in public debt cannot be stopped by the 
proposed set of measures. The public debt will continue to rise 
and it will be necessary for Serbia to have the same or approxi
mately the same savings in 2014 and 2015 as it had in 2013. 

The country is facing great ordeals. Unless the most im
portant economic objectives are achieved, these being a sharp 
decrease of the budget deficit and stopping the rise in public debt, 
state bankruptcy will ensue. The anticrisis measures offered will 
only temporarily delay problems, but are pushing Serbia into the 
pitfall of an economic catastrophe. 

The politicians have no power to change the economic state 
in the forthcoming period. They cannot improve anything as they 
do not have the money, and they cannot earn it. Politicians like 
magicians only rule the collective emotions of the society. Should 
it not be the case, they would openly say that the country is fac
ing bankruptcy. An attempt to find the answer to the question of 
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what is the difference between a state bankruptcy and a constant 
budget deficit is a simple one. The former is openly admitting to 
the people that the state treasury has gone bust, and by the lat
ter this fact is concealed by the government experts constantly 
taking on new loans and selling assets. But for how long? The 
answer is clear once again – till the new elections! People need 
»the games« so the economic catastrophe can be obscured. 
Key words: public finances, constant budget deficit, the Republic 

of Serbia Government anticrisis measures, critical 
review, recommendations, fiscal adjustments, struc
tural reforms, state bankruptcy, political weakness, 
pitfall of an economic catastrophe.
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