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КРИЗА И ТРАДИЦИЈА

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СОЦИЈАЛНЕНЕЈЕДНАКОСТИ
УФОКУСУЕКОНОМСКЕИ

ФИНАНСИЈСКЕДИСХАРМОНИЈЕ1)

Сажетак
Да нас жи ви мо да ле ко од са вр ше ног си сте ма, јер је иде о ло-

ги ја сло бод ног тр жи шта ство ри ла та кав тип при вре де и дру штва у 
ко јем је про фит по стао при мар ни циљ. Сло бод но тр жи ште је до-
ве ло до ве ли ке еко ном ске не си гур но сти рад ни ка, јер је чо век као 
по је ди нац по стао нај о бич ни ја ро ба. Од тро ше ња ко је слу жи аку-
му ла ци ји до шли смо до обр ну тог про це са – љу ди тре ба ју ште де ти 
ра ди со ци јал не не из ве сно сти. Кри за је до ве ла љу де у не из ве сност, 
у ко јој су сва бо гат ства ре ла тив на. Чо век ја ко бр зо мо же из гу би ти 
по сао и со ци јал ну си гур ност. То про из во ди уве ћа ва ње бро ја си ро-
ма шних као и оних ко ји се ве ли ком бр зи ном при бли жа ва ју гра ни-
ци си ро ма штва. Си ро ма шни ће по ста ти још си ро ма шни ји, а бо га ти 
још бо га ти ји. Та из ра же на по ла ри за ци ја ста нов ни штва ће по ве ћа-
ти си ву еко но ми ју и кри ми нал. А ако кри за ду же по тра је со ци јал-
ни и по ли тич ки не ми ри су не за о би ла зни. Ра ди то га су нео п ход не 
др жав не ин тер вен ци је. Да кле, др жа ва мо ра ре а го ва ти ка ко не би 
1) Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропа–економскеанализеипрог

нозе, еви ден ци о ни број 149038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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си стем ска фи нан сиј ска кри за ду же по тра ја ла и ду бље се ре флек то-
ва ла на еко ном ску, со ци јал ну, кул тур ну и мо рал ну кри зу.
Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, не за по сле ност, си ро ма штво, обра зо ва ње, 

кре ди ти, при вред ни раз вој, ма кро е ко ном ска по ли ти ка.    

“Коимамалоновцаговори:Штадарадимсњим,
аонајкојиимамногоновцаговори:Господе,дајјош”.
Арап ска по сло ви ца

ЕКОНОМСКАИФИНАНСИЈСКАСЛИКАСВЕТА

Ду би на гло бал не фи нан сиј ске кри зе још ни је са гле да на. Ри-
зик за от пла ту кре ди та у ре ги ји ра сте, па би но ви вал кри зе мо гао 
за пљу сну ти бан кар ски сек тор. Пре ма не ким про јек ци ја ма2) око 40 
по сто кре ди та у ре ги ји не ће би ти от пла ће но. А бан кар ски сек тор у 
сред њој и ис точ ној Евро пи нај ве ро ват ни је не ће оства ри ти ни ка кав 
раст у 2009. го ди ни.

Бан кар ски сек тор и сек тор тр го ви не не мо же да се опо ра ви за 
две го ди не, ка ко то прог но зи ра ју не ки еко но ми сти. По што ће кри за 
по тра ја ти мно го ду же и има ће ду го трај не по сле ди це, ко је ће у пот-
пу но сти тран сфор ми са ти тр жи ште по тро шач ких кре ди та на ро чи то 
у зе мља ма сред ње и ис точ не Евро пе, па тре ба оче ки ва ти да ће то 
ути ца ти на пад про фи та бил но сти од чак 20 по сто. То би мо гло до-
ве сти до кон фли ка та из ме ђу чла ни ца Европ ске уни је и Европ ске 
ко ми си је.

Европ ска уни ја по ма же зе мља ма чла ни ца ма и зе мља ма кан-
ди да ти ма, ствар ним и по тен ци јал ним, да убла же фи нан сиј ску кри-
зу и из бег ну опа сност од бан крот ства. Зе мље у тран зи ци ји као и 
је дан број оних чи је их бан ке кре ди ти ра ју на и ла зе на про бле ме при 
за ду жи ва њу. Ра ди се о то ме што оне не мо гу да про на ђу кре ди то ре 
или је пак це на ду га су ви ше ве ли ка. А све се су о ча ва ју са ра сту ћим 
фи скал ним де фи ци ти ма бу ду ћи да све при вре де осе ћа ју ефек те ре-
це си је.

Прог но зе Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) су не-
што уме ре ни је, у од но су на оне ко је је ова ин сти ту ци ја пр во бит но 
пре до чи ла. “Нај но ви ји по да ци су ге ри шу да сто па па да еко ном ске 
2)  По да ци RolandBergera по ка зу ју да су са мо аустриј ске бан ке из да ле зај мо ве ре ги ји у 

вред но сти 70 по сто бру то до ма ћег про из во да (ГДП-а) ма тич не др жа ве. На и ме, про це-
њу је се да би Ра иф фе и сен банк и Ер сте банк мо гле у кри зи из гу би ти и до 40 по сто укуп-
ног ка пи та ла, због ри зи ка од от пи са кре ди та у ре ги ји.
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ак тив но сти по ста је све уме ре ни ја, иако у раз ли чи тим ни во и ма, у 
за ви сно сти од ре ги о на”, на во ди ММФ.

Свет ска еко но ми ја ће, твр де екс пер ти ММФ-а, ове го ди не 
па сти за 1,4 од сто, док ће у 2010. го ди ни по ра сти 2,5 од сто. Прет-
ход ни из ве штај ММФ-а из апри ла ове го ди не пред ви део је бла жи 
пад гло бал не еко но ми је у 2009. го ди ни - 1,3 од сто, али је био ма ње 
оп ти ми сти чан ка да је реч о 2010. го ди ни, ра чу на ју ћи на по ве ћа ње 
од 1,9 од сто.

На пре дак аме рич ке и ја пан ске при вре де би ће скро ман све до 
дру ге по ло ви не 2010. го ди не, па ће до тад не за по сле ност у овим зе-
мља ма ра сти. Еко но ми ја Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ће, пре ма 
прог но за ма ММФ-а, ове го ди не би ти у па ду од 2,6 од сто, а иду ће 
у по ра сту од 0,8 од сто. Еко но ми ја еуро зо не се у 2009. го ди ни сма-
њу је за 4,8 од сто, а у 2010. го ди ни за 0,3 од сто. За то вре ме, при-
вре де Ки не и Ин ди је би ће у успо ну за 7,5 од но сно 5,4 од сто. ММФ 
оце њу је да се Ази ја мно го бр же из вла чи из кри зе не го што су се 
ана ли ти ча ри на да ли, али да је и њен раст ипак успо ре ни ји ра ди 
де ша ва ња на свет ској фи нан сиј ској сце ни.

Фонд је упо зо рио да су пла не тар на еко но ми ја и бан кар ски 
сек тор, по го ђе ни нај те жом ре це си јом од Дру гог свет ског ра та, па 
екс пер ти Фон да оче ку ју да ће вла де из да шно тро ши ти, а цен трал не 
бан ке на ста ви ти да ну де јеф ти не кре ди те.

ММФ пред ла же да др жа ве и да ље во де ак тив ну еко ном ску 
по ли ти ку, као и да цен трал не бан ке до дат но сма ње ин те ре сне сто-
пе и др же их на ни ском ни воу све док еко ном ски раз вој по но во не 
бу де ста би лан.

Из ова квих прог но за ММФ-а про ве ја ва же ља да свет по ла-
ко кре не на пут из ла ска из ре це си је за хва љу ју ћи др жав ној по мо ћи 
бан ка ма и фи нан сиј ским ком па ни ја ма. Фи нан сиј ско ста ње у све ту 
се по ла ко по че ло по пра вља ти због огром них сво та нов ца ко је су 
др жа ве “упум па ва ле” у сво је еко но ми је. Прем да сле ди спор опо-
ра вак, по бољ ша ње гло бал не еко но ми је је чи ни се на ви ди ку, али 
вла де по је ди них зе ма ља и да ље мо ра ју игра ти ве ли ку уло гу. Сто га 
и  сам ММФ упо зо ра ва:  »Опо ра вак до ла зи, али ће то ве ро ват но 
би ти слаб опо ра вак«.

На го ди шњој скуп шти ни3) ММФ-а и Свет ске бан ке ре че но је 
да сред њој и ис точ ној Евро пи и да ље тре ба но вац. Европ ска бан ка 
за об но ву и раз вој (ЕБРД), Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (ЕИБ) и 
Свет ска бан ка оце ни ле су да ће зе мље сред ње и ис точ не Евро пе 
3) Го ди шња скуп шти на ММФ-а и Свет ске бан ке одр жа на је 05.10.2009. го ди не у Истам бу-

лу.
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мо ра ти да се су о че са озбиљ ним иза зо ви ма пре не го што пре ва зи ђу 
кри зу. По ме ну те фи нан сиј ске ин сти ту ци је су до кра ја сеп тем бра 
2009. го ди не одо бри ле 16,3 ми ли јар де еура4), у окви ру по мо ћи фи-
нан сиј ском си сте му 10 зе ма ља чла ни ца ЕУ из сред ње и ис точ не 
Евро пе, зе мља ма за пад ног Бал ка на, ме ђу ко ји ма и Ср би ји и Тур-
ској. Цен трал ну и ис точ ну Евро пу че ка ју озбиљ ни иза зо ви пре 
не го што кре не ста бил ним пу тем при вред ног опо рав ка. Про бле-
ми су број ни - кре ди ти ра ње ре ал ног сек то ра, а пре све га ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, и да ље се сма њу је, бан ка ма је по тре бан но вац 
за по ве ћа ње ка пи та ла, а не за по сле ност и си ро ма штво ста нов ни-
штва  ра сте. За от кла ња ње тих про бле ма на го ди шњој скуп шти ни 
ММФ-а и Свет ске бан ке је за кљу че но да је по треб но фи нан си ра ње, 
али и ја ча ње би лан сне по зи ци је ба на ка, убла жа ва ње фи нан сиј ских 
ри зи ка, ре струк ту ри са ње при ват ног ду га та мо где је то мо гућ но, а 
по треб но је и ја ча ње прав ног окви ра.

Успо ра ва ње при вред ног ра ста и раст не за по сле но сти има ће 
ја ко деј ство на сни же ње ин фла ци је то ком на ред ног сред њо роч ног 
раз до бља. Ра ди то га ће Европ ска цен трал на бан ка (ЕЦБ) мо ра ти 
да ин тер ве ни ше ка ко би за др жа ла ин фла ци ју на ни воу од не што 
ис под два од сто. Ово због то га што по сто ји бо ја зан да би сни же-
не це не још сма њи ле про из вод њу, што би се ре флек то ва ло на још 
ма ње за по шља ва ње и још ве ћи пад тра жње – па би се са да ушло у 
зо ну де фла ци је. За то по др шка тра жњи мо же би ти је дан од на чи на 
ка ко се бо ри ти про тив не за по сле но сти.

ГДЕСЕНАЛАЗИИКУДАИДЕСРБИЈА?

Це ло куп на еко ном ска си ту а ци ја да нас у Ср би ји по при ма за-
бри ња ва ју ће раз ме ре.  Еко ном ске ви бра ци је ко је ути чу на не по-
вољ не ма кро е ко ном ске по ка за те ље су: пад при вред не ак тив но сти, 
пад бру то до ма ћег про из во да (ГДП), пад тр го ви не на ма ло, ин фла-
ци ја, сла бље ње на ци о нал не ва лу те, све ве чи број не за по сле них, 
на ра ста ју ће си ро ма штво, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, и по че так от-
пла те спољ них ду го ва. Ду бо ка еко ном ска кри за у ко јој се Ср би ја 
на ла зи је пра ће на кри зом мо ра ла у дру штву.

Де мо крат ске про ме не за по че те ок то бра 2000-те го ди не по-
че ле су да ва ти из ве сне по зи тив не по ма ке. Из гле да ло је да ће зе-
мља кре ну ти уз ла зном пу та њом у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри. 
4) Пред сед ни ци ЕБРД То мас Ми роу, ЕИБ Фи лип Меј стат и Свет ске бан ка Fi lip le Ueru 

на гла си ли су да су ме ђу на род на са рад ња и ан га жо ва ње до са да не за бе ле же них раз ме ра 
пред у пре ди ли си стем ску кри зу у цен трал ној и ис точ ној Евро пи.
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Па ипак, до го ди ло се оно че га су се мно ги при бо ја ва ли. Ср би ја се 
су о чи ла са сла бим ефек ти ма тран зи ци о них про ме на, чи ји ре зул та-
ти су при лич но дру га чи ји од обе ћа ва них и оче ки ва них еко ном ских 
про ме на. 

У Ср би ји се у раз до бљу од 2000-те го ди не до да нас раст бру-
то до ма ћег про из во да за сни вао на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих 
про из во да, ту ђег нов ца, на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла-
сти тих но вих и до дат них вред но сти. Ка да је до шло до ре це си је у 
Евро пи и све ту, ра зу мљи во је да раст ГДП-а за сно ван на по тро шњи 
ту ђе хра не, тех ни ке, нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по-
твр ди ло да је сва ки раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и 
ма те ри јал ној мо ћи вр ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал-
но по гре шно. 

Нај бо љи до каз за ову тврд њу је упра во ве ли ки пад ГДП-а од 
4,7 од сто у пр вих шест ме се ци 2009. го ди не. Еко ном ска ак тив ност 
је у па ду пре све га због па да до ма ће тра жње од но сно не ли квид но-
сти до ма ће при вре де5). По ред то га, из ба на ка су по ву че на при лич-
но ве ли ка сред ства (око ми ли јар де еура) штед ње, због стра ха од 
фи нан сиј ске кри зе, па је и то до при не ло сма ње њу фи нан сиј ских 
сред ста ва по треб них за но во кре ди ти ра ње при вре де.

Ср би ји су по треб на ве ли ка нов ча на сред ства, због ста ња у 
ко јем се при вре да на ла зи, ме ђу тим бан кар ски сек тор ве о ма су здр-
жа но одо бра ва кре ди те6). Да би бан ке по че ле у ве ћем оби му да одо-
бра ва ју кре ди те Мо не тар ни од бор На род не бан ке Ср би је се од лу-
5) Од сеп тем бра 2008. го ди не до истог ме се ца 2009. го ди не број пред у зе ћа са бло ки ра ним 

ра чу ни ма по ве ћан је са 50.794 на 63.073. (Из вор: Блиц, 04.09.2009, стр. 11).
 С об зи ром да је не ли квид ност по при ми ла алар мант не раз ме ре у зе мљи, цен трал на бан-

ка је по ну ди ла бан ка ма ме ре по др шке тзв. беч ке ини ци ја ти ве ко је под ра зу ме ва ју крат-
ко роч ни ди нар ски кре дит за одр жа ва ње ли квид но сти на ба зи за ло же них крат ко роч них 
вред но сних па пи ра НБС и др жа ве и ду го роч них па пи ра др жа ве. Ту су још и за ло зи 
де ви за и порт фе ља  хи по те кар ских кре ди та са роч но шћу до го ди ну да на и ка мат ном сто-
пом нај ма ње у ви си ни ре фе рент не ка мат не сто пе плус два од сто. Ме ђу ме ра ма по др шке 
су и своп ку по ви на и про да ја де ви за из ме ђу НБС и по слов них ба на ка у ци љу обез бе ђе ња 
ли квид но сти и олак ши ца у по гле ду оба ве зне ре зер ве бан ка ма што под ра зу ме ва да но ва 
за ду же ња у ино стран ству не под ле жу оба ве зној ре зер ви до кра ја 2010. го ди не.

6) То је ра зу мљи во јер су не ке зе мље ве о ма осе тљи ве на при вред на кре та ња ка ква су са да у 
Ср би ји, па су њи хо ве бан ке по себ но опре зне при кре ди ти ра њу у срп ску при вре ду. Чак и 
ако ре ски ра ју (због из у зет но ло шег кре дит ног реј тин га Ср би је) да уло же но вац од но сно 
да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај ми це бу де ви со ка као и усло ви 
кре ди ти ра ња. Да кле, не тре ба кри ви ти стра не бан ке јер чак и оне до ма ће са стра ним 
ка пи та лом до при но се да кре дит бу де скуп та ко што оне по ве ћа ва ју мар же и узи ма ју 
сред ства од но сно крат ко роч не зај мо ве од сво јих цен тра ла а за тим их у Ср би ји пла си ра ју 
на сред њи и ду ги рок. Зна чи, но вац је скуп, срп ска при вре да “то не” због не ли квид но сти, 
али бан ке због ма њег ри зи ка пла си ра ју сво ја сред ства у НБС и др жа ву Ср би ју то јест у 
њи хо ве вред но сне па пи ре, јер не ма ју по ве ре ње у при вре ду Ср би је ко ја се да нас на ла зи у 
та ко ло шем ста њу, ко је је чак ло ши је не го у ве ћи ни зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе.
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чио7) да ола ба ви мо не тар ну по ли ти ку. На и ме, ре фе рент на ка мат на 
сто па, а пре ма ко јој се од ре ђу ју ка ма те ба на ка, сма ње на је са 12 
од сто на 11 од сто. До не та је и од лу ка да се про ме ни струк ту ра оба-
ве зне де ви зне ре зер ве8). На и ме, уме сто оба ве зе да 70 од сто ре зер ве 
бу де у де ви за ма, то уче шће је по ве ћа но на 75 од сто, а ди нар ски део 
уме сто 30 од сто све ден је на 25 од сто. Ова квим ме ра ма би тре ба ла 
да се по ве ћа бан кар ска ак тив ност, јер се та ко бан кар ском сек то ру 
осло ба ђа 14,5 ми ли јар ди ди на ра за по ве ћа ње кре дит не ак тив но сти. 

Ме ђу тим, да ли ће тај “осло бо ђе ни” но вац бан ке упо тре би-
ти за кре дит ну ак тив ност или ће он би ти упо тре бљен за ку по ви ну 
де ви за на ме ђу бан кар ском де ви зном тр жи шту или ће га бан ке пла-
си ра ти у др жав не вред но сне па пи ре или па пи ре од вред но сти цен-
трал не бан ке – оста је да се ви ди.

Оно што је еви дент но је сте да је но вац скуп, срп ска при вре да 
“то не” због не ли квид но сти, па бан ке због ма њег ри зи ка пла си ра ју 
сво ја сред ства у НБС и др жа ву Ср би ју то јест у њи хо ве вред но сне 
па пи ре, јер не ма ју по ве ре ње у при вре ду Ср би је ко ја се да нас на-
ла зи у та ко ло шем ста њу, ко је је чак ло ши је не го у ве ћи ни зе ма ља 
цен трал не и ис точ не Евро пе.

Дру ги ве ли ки про блем ко ји Ср би ја има су нео др жи ви спољ-
ни и уну тра шњи ду го ви. Ни во јав ног ду га Ср би је по ста је пре ви-
сок, и из но си око 24 од сто ГДП-а. Ср би ја са Ле то ни јом и Есто ни-
јом спа да у три фи нан сиј ски нај у гро же ни је др жа ве Евро пе – јер 
“гр ца” у де ви зним кре ди ти ма. Про блем је у то ме што са про ду-
бљи ва њем еко ном ске кри зе др жа ва по ве ћа ва сте пен за ду же но сти. 
По што Ср би ја узи ма кре ди те и та ко по ве ћа ва за ду же ност, тре ба ло 
би та сред ства уло жи ти у раз вој ин фра струк ту ре, а не за пла те – ка-
ко то она са да ра ди.

Др жа ва тро ши огром ну ко ли чи ну до спе лог ка пи та ла на тр-
жи шту за за до во ља ва ње сво јих по тре ба. Ра ди то га је ма ло нов ца 
до ступ но при вре ди. Др жа ва је је дан од нај ве ћих ду жни ка9), па је то 
и је дан од раз ло га због ко га број не ли квид них пред у зе ћа у Ср би ји 
ра сте. 
7) Од лу ка је до не та на сед ни ци Мо не тар ног од бо ра На род не бан ке Ср би је  08.10.2009. го-

ди не.

8) То је но вац ко ји као га ран ци ју бан ке по ла жу у На род ну бан ку Ср би је.

9) На ро чи то је у по след њем квар та лу 2008. го ди не до шло до сма ње ња кре ди ти ра ња при-
вре де, док је знат но по ра сло кре ди ти ра ње др жа ве. У ства ри, по ве ћа ва се тра жња др жа ве 
за при ват ним сред стви ма. 

 Ду го ва ња др жа ве пре ма при ват ним ком па ни ја ма пре ма ши ла су 68 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно 719 ми ли о на еура. Нај ве ћи др жав ни ду жни ци су јав на пред у зе ћа, али и Ми-
ни стар ство за На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план (НИП). Но и по ред ве ли ког ду го ва ња 
др жа ве и да ље се по ве ћа ва тра жња Ср би је за при ват ним сред стви ма.
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Ста ње еко ном ске де пре си је у зе мљи је ре флек си ја пре све га 
хи пер тро фи ра не др жав не по тро шње. Јав ни сек тор у Ср би ји је ве ћи 
не го у мно гим зе мља ма у ре ги о ну и у 15 зе ма ља Европ ске уни је. 
Јав на по тро шња у Ср би ји је бли зу 44 од сто ГДП-а, што је пре ви-
ше. За еко но ми ју Ср би је би би ло па мет ни је да се јав на по тро шња 
сма њи ис под 40 од сто бру то до ма ћег про из во да, ка ко би се по ве ћа-
ле ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру, пу те ве, енер ги ју и слич но. Са да 
ре ла тив но ма ло нов ца иде у ин ве сти ци је јер је те ку ћа по тро шња 
ве ли ка.

Сто га при о ри тет вла де Ср би је мо ра би ти оси гу ра ње ли квид-
но сти др жав них пред у зе ћа и др жа ве јер је то основ ни пред у слов за 
от по чи ња ње нор ма ли за ци је функ ци о ни са ња при вре де. До ско ро је 
све мо гло функ ци о ни са ти због јеф ти не ту ђе аку му ла ци је. Ра ни је је 
кри зу не ли квид но сти би ло мо гућ но ре ши ти ве ли ким ино стра ним 
за ду жи ва њем др жа ве. Са да се си ту а ци ја про ме ни ла. Бу ду ћи да је 
фи нан сиј ска кри за уз др ма ла ско ро цео свет из во ри све жег нов ца 
су огра ни че ни и до ста ску пи, од но сно тран сфер стра ног ка пи та ла 
је све ма њи а но вац је све ску пљи, па ре ше ње да се пре жи вља ва 
на ба зи ту ђе аку му ла ци је по ста је ве ли ко огра ни че ње. Си ту а ци ја 
се при лич но ком пли ку је јер др жа ва мо ра обез бе ди ти ве ли ку “ин-
фу зи ју” све жег нов ца  из ино стран ства за пла ћа ње сво јих ду го ва. 
Ра те за от пла ту срп ског ду га ра сту бр же од на ци о нал ног до хот ка, 
па се но ви кре ди ти ко ри сте за пла ћа ње ста рих ду го ва уме сто за 
про из вод њу.

Ср би ја по ста је за ви сна од стра них фи нан сиј ских сред ста ва. 
Зе мља ће ве о ма бр зо уле те ти у зо ну ви со ке за ду же но сти. Нео др жи-
ви спољ ни и уну тра шњи ду го ви ће има ти по ли тич ке ре пер ку си је.

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

У окви ру спољ ног ду га Ср би ја углав ном има по ву че не, а 
нео т пла ће не зај мо ве ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма 
– Свет ској бан ци, Европ ској бан ци за об но ву и раз вој, Европ ској 
ин ве сти ци о ној бан ци, Бан ци за раз вој Са ве та Евро пе и оба ве зе 
сер ви си ра ња ре про гра ми ра них ду го ва пре ма Па ри ском и Лон дон-
ском клу бу по ве ри ла ца.
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Зе мља би мо гла у ско рој бу дућ но сти да се су о чи са про бле-
мом сер ви си ра ња ду га јер ино стра не оба ве зе по чи њу да до спе ва ју 
на на пла ту већ 2009. го ди не10). 

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

Нај ве ћи део уну тра шњег ду га при па да оба ве за ма др жа ве 
пре ма гра ђа ни ма, На род ној бан ци Ср би је и по слов ним бан ка ма по 
осно ву ста ре де ви зне штед ње, и оба ве за ма др жа ве по осно ву еми-
то ва них крат ко роч них вред но сних па пи ра. 

Уко ли ко гло бал на фи нан сиј ска кри за по тра је ду же то ће до-
при не ти да ду би на кри зе у ре ал ном сек то ру у Ср би ји по при ми ве-
ли ке ди мен зи је, јер је срп ска при вре да већ у до ста те шкој си ту а-
ци ји због ду го ва а и због то га што се до кре ди та са да ја ко те шко 
до ла зи. 

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

10)  Ср би ја у 2009. го ди ни мо ра да вра ти укуп но са ка ма том дуг не што ма њи од 1,88 ми-
ли јар ди еура. То су ду го ви до ма ћих и ино стра них кре ди то ра ко ји за на пла ту до спе ва ју 
у 2009. го ди ни. Укуп но ста ње ре про гра ми ра ног ду га пре ма др жа ва ма по ве ри о ци ма у 
окви ру Па ри ског клу ба из но си не што ви ше од 2,21 ми ли јар ду до ла ра. Ове го ди не до-
спе ва за пла ћа ње укуп но 197,3 ми ли о на до ла ра од че га је 88,45 ми ли о на до ла ра глав ни-
ца, а 108,85 ми ли о на до ла ра је  ка ма та.

 Укуп нан ре про гра ми ра ни дуг пре ма по ве ри о ци ма у окви ру Лон дон ског клу ба из но си 
ско ро 1,1 ми ли јар ди до ла ра. Ове го ди не до спе ва за пла ћа ње ка ма та у укуп ном из но су од 
40,34 ми ли о на до ла ра, а пр ва ра та глав ни це до спе ва за пла ћа ње 2010. го ди не.
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УПИТНАОЧЕКИВАЊАЕКСПЕРАТАММФ-а

Ефек ти кри зе у Ср би ји су ве ћи не го што су кра јем про шле 
го ди не екс пер ти ММФ-а про це њи ва ли11) да ће они би ти у 2009. 
го ди ни. Сто га се са за др шком тре ба осла ња ти на оце не и са ве те 
екс пе ра та ММФ-а ко ји да ју јед ну ди јаг но зу еко ном ског ста ња у зе-
мљи, ка да уче ству ју у пра вље њу про јек ци је еко ном ских ги ба ња у 
Ср би ји за 2009. го ди ну и са оце ном по зи тив ног при вред ног ра ста, 
а са мо пар ме се ци по сле ти исти екс пер ти, у ин тер ном из ве шта-
ју ММФ, кон ста ту ју да Ср би ја “гр ца у де ви зним кре ди ти ма” и да 
је она нај у гро же ни ја др жа ва у Евро пи. Упра во је ММФ, али тек 
у апри лу 2009. го ди не, из нео цр не прог но зе о то ме да “ис точ ној 
Евро пи пре ти еко ном ски слом и по вла че ње нов ца из ба на ка, и ако 
се не про на ђу ре ше ња за ре це си ју, кри за ће по тра ја ти ду же не го 
што се ми сли ло”.

Ср би ја је оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но ин ве сти-
ра ти због ви со ког ри зи ка12) за ула га ња, па су раз ви је не зе мље ко је 
има ју но вац бо ја жљи ви је ка да је кре ди ти ра ње у пи та њу. При ват ни 
ин ве сти то ри, а на ро чи то они из ино стран ства,  су  по ста ли ве о-
ма оба зри ви због ви со ког сте пе на ри зич них ула га ња у Ср би ју, јер 
она има нај ло ши ји кре дит ни реј тинг у од но су на зе мље у ре ги о ну. 
Ср би ја се на ла зи у зо ни не га тив ног оче ки ва ња кре дит ног реј тин-
га, као нај ло ши ја од свих зе ма ља у цен трал ној и ис точ ној Евро пи. 
Сто га власт у Ср би ји нај ви ше на де по ла же у ММФ. 

Но, ре ал ност ће још је дан пут де ман то ва ти прог но зе до ма ћих 
екс пе ра та али и екс пе ра та ММФ-а и са свим је си гур но да ће пад 
11) Пре ма по да ци ма ММФ-а, у 2008. го ди ни бру то до ма ћи про из вод Ср би је је по рас тао 5,4 

од сто а у 2007. го ди ни 6,9 од сто. У свом прет ход ном из ве шта ју, из ок то бра 2008. го ди не, 
гло бал ни кре ди тор је Ср би ји за 2009. го ди ну прог но зи рао еко ном ски раст од 3,5 од сто. 
Ме ђу тим, у но вим еко ном ским пер спек ти ва ма екс пер ти ММФ-а ко ри гу ју сво ја пред ви-
ђа ња и прог но зи ра ју да ће Ср би ја 2009. го ди не за бе ле жи ти пад при вред не ак тив но сти 
од два од сто, а 2010. го ди не ће стаг ни ра ти од но сно има ће нул ти раст. Ово го ди шњу ин-
фла ци ју у Ср би ји ММФ прог но зи ра на 10 од сто, на кон 11,7 од сто у 2008, а 2010. го ди не 
би сто па тре ба ло да се спу сти на 8,2 од сто. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд де фи цит 
те ку ћих пла ћа ња Ср би је у 2009. го ди ни прог но зи ра на 12,2 од сто ГДП-а у по ре ђе њу са 
17,3 од сто у 2008. го ди ни. У 2010. го ди ни, пре ма прог но зи Фон да, де фи цит ће па сти на 
11,3 од сто ГДП-а.

12) Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе ма ља “Фич реј тингс”ре ви-
ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну и уме сто као ста бил не опи са ла их је као не га-
тив не. (Из вор:Би-Би-Си). Аген ци ја са се ди штем у Лон до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, 
ни жу ка те го ри ју, пре све га због ви со ког те ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по тре бе за 
спољ ним фи нан си ра њем да би мо гли да се от пла ћу ју ве ли ки при ват ни ду го ви. Та ко ђе и 
ме ђу на род на Аген ци ја “Стан дард енд Пур” свр ста ла је Ср би ју у ка те го ри ју са нај го рим 
кре дит ним реј тин гом у ре ги о ну. Ср би ја са оце ном ББ-  има нај го ри кре дит ни реј тинг у 
ре ги о ну. Извор:Агенција“СтандардендПур”,јануар2009.
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еко ном ске ак тив но сти у 2009. го ди ни био ве ћи од  пла ни ра ног, и 
по ред то га што је Ср би ја већ у ма ју по ву кла зај мо ве од ме ђу на род-
них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја вред не око ми ли јар ду еура.

Уку пан аран жман са ММФ-ом је вре дан 2,942 ми ли јар де еура 
и тра је 27 ме се ци. Због за бри ња ва ју ћег на ру ша ва ња ма кро е ко ном-
ске ста бил но сти у зе мљи за ову го ди ну је у до го во ру са ММФ-ом 
пред ви ђе но по вла че ње 2,2 ми ли јар де еура, од ко јих је пр ва тран ша 
по ву че на сре ди ном ма ја 2009. го ди не, а пре о ста ли део тре ба би ти 
по ву чен у 2010. го ди ни.

По сле пр ве ре ви зи је Ср би ја је узе ла 788 ми ли о на еура. Оче-
ки ва ња су да се по сле дру ге и тре ће ре ви зи је ми си је ММФ-а13) уђе 
у нај ве ћи део аран жма на до 31. де цем бра 2009. го ди не. По зај ми ца 
ко ја је узе та но си ка ма ту од 1,42 од сто на го ди шњем ни воу, али она 
под ле же про ме на ма сва ких се дам да на. Да би до би ла пре о ста ли 
део сред ства Ср би ја мо ра да ис пу ни усло ве14) ко је ова ор га ни за ци ја 
од ње зах те ва. 

По зајм ље на сред ства тре ба ју да се вра те у ре ла тив но крат-
ком ро ку. Тач ни је, по зајм ље ни ка пи тал се мо ра вра ћа ти од 2012. 
до 2015. го ди не, и за ње га се још мо ра пла ти ти ка ма та од 60 до 70 
ми ли о на еура. То је ве ли ко оп те ре ће ње за зе мљу јер је по зајм ље на 
су ма од ско ро три ми ли јар де еура (ко ја је на ме ње на као по др шка 
спољ ној ли квид но сти зе мље и ста бил но сти ди на ра) ре ла тив но ви-
со ка и из но си око 10 од сто бру то дру штве ног про из во да Ср би је. 
Ме ђу тим, би ће из у зет но опа сно ако го ди шња ка ма та на пла ћа ње 
ду го ва у Ср би ји бу де ве ћа од ра ста ГДП-а.

Оце њу ју ћи да су ефек ти кри зе ви со ко сиг ни фи кант ни Борд 
ди рек то ра ММФ-а је одо брио по де ша ва ње аран жма на од но сно 
Фонд је ком пле ти рао пр ву фа зу при ла го ђа ва ња аран жма на са Ср-
би јом - но вим усло ви ма.

Пред ви ђа ња15) екс пе ра та ММФ-а о ста њу срп ске при вре де 
је су сле де ћа. Ср би ја ће се 2009. го ди не су о чи ти са па дом бру то 
до ма ћег про из во да, знат но из ме ње ним од оно га ка ко се пр во бит но 
оче ки ва ло, по ра стом бу џет ског де фи ци та, али и сма ње њем де фи-
ци та те ку ћих пла ћа ња. Они оче ку ју да ће бру то до ма ћи про из вод 

13) Ми си ја ММФ-а до ла зи у Ср би ју у дру гој по ло ви ни ок то бра 2009. го ди не.

14) Аран жма ном са Фон дом је пре ци зи ра но да ин фла ци ја бу де 10 од сто плус ми нус два 
про цен та. Раст це на под кон тро лом др жа ве не би смео да пре ђе 15 од сто. Ка ма те на кре-
дит од ММФ ће би ти 1,47 од сто го ди шње на сред ства до 200 од сто кво те на ко ју Ср би ја 
има пра во те 2,47 од сто на сред ства од 200 до 300 од сто кво те и 3,47 од сто на нај ску пљи 
кре дит онај из над 300 од сто кво те.

15) Ова ана ли за ста ња срп ске при вре де об ја вље на је у Ва шинг то ну  04.09.2009. го ди не. 
(Блиц, 04.09.2009 г).
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опа сти че ти ри од сто у 2009. го ди ни, у ком па ра ци ји са прет ход но 
пла ни ра ним сма ње њем од два про цен та у пр вој ре ви зи ји про јек та.

Бу ду ћи да се укуп ни тро шко ви срп ске при вре де сма њу ју 
знат но бр же од при хо да, де фи цит те ку ћих пла ћа ња је по чет ком 
сеп тем бра про јек то ван од екс пе ра та Фон да на де вет од сто ГДП-а 
у 2009. го ди ни, у по ре ђе њу са 13 од сто ГДП у пр вој ре ви зи ји про-
гра ма.

Струч ња ци Фон да  су ми шље ња да је за 2009. го ди ну по год-
ни је по ве ћа ти циљ фи скал ног де фи ци та са три, на 4,5 од сто ГДП-а. 
Дру гим ре чи ма 4,5 од сто ГДП-а на ни воу це ле др жа ве пред ста вља 
бу џет ски де фи цит од 132,5 ми ли јар ди ди на ра. (Па ипак, ова ве ли-
ко ду шна од лу ка ММФ-а о по ве ћа њу де фи ци та на 4,5 од сто ГДП-а 
тре ба да за бри ња ва јер ће сва ко за ду же ње за по кри ва ње мањ ка до-
ћи на на пла ту у бу дућ но сти).

Оче ки ва ња ММФ-а су да ће се про из вод ња у дру гој по ло ви-
ни го ди не ста би ли зо ва ти и да ће пад бру то до ма ћег про из во да би ти 
че ти ри од сто у 2009. го ди ни.

За 2009. го ди ну се из бе гло по ве ћа ње ПДВ-а. Та ко ђе је до го-
во ре но да пен зи је оста ну не про ме ње не као и пла те у јав ном сек то-
ру. Но, оче ки ва на ин фла ци ја од шест до 10 од сто је до ста не ре ал на. 
Бу ду ћи да је сто па ин фла ци је у Ср би ји до ста ви со ка у од но су на 
дру ге зе мље ре ги о на. Ве ли ки је ри зик да ће ин фла ци ја пре ма ши ти 
пла ни ра ни оквир од осам плус-ми нус два од сто због ра ста ре гу ли-
са них це на и  це на нафт них де ри ва та.

Екс пер ти Фон да на гла ша ва ју да је при лив ка пи та ла остао 
слаб, и они пред ви ђа ју да се уме ре ни еко ном ски опо ра вак до го-
ди у 2010. го ди ни, уз раст ГДП-а од 1,5 од сто. У скла ду са њи хо-
вим оче ки ва њи ма са Фон дом је за 2010. го ди ну до го во ре на сто па 
при вред ног ра ста од 1,5 од сто, за тим бу џет ски де фи цит од 3,5 до 
че ти ри од сто ГДП-а. Исто та ко, пла ни ра но је сма ње ње пла та у јав-
ном сек то ру, пла ни ра се го ди шња ин фла ци ја од осам од сто, као и 
при ва ти за ци ја Га ле ни ке.

Ако се у 2010. го ди ни ни шта не пре ду зме, не по кри ве ни део 
де фи ци та, из над до го во ре них 3,5 од сто, из но си око 70 до 75 ми ли-
јар ди ди на ра. Ако се не по кре ну ре фор ме пен зи о ног, здрав стве ног 
и обра зов ног си сте ма, фи скал ни де фи цит би мо гао по ра сти на 5,5 
од сто ГДП-а у 2010. го ди ни, а то би би ло из у зет но те шко фи нан-
си ра ти, и не би би ло у скла ду са одр жи вим јав ним фи нан си ра њем.

Пред став ни ци вла де Ср би је су на го ве шта ва ли још пре до ла-
ска ММФ-а о мо гућ но сти до би ја ња кре ди та од стра не ове ин сти-
ту ци је, и то за по кри ва ње бу џет ског де фи ци та. По сле зу вр шет ка 
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пре го во ра са ММФ-ом са оп ште но је да ће Фонд одо бри ти Ср би ји 
по во љан кре дит од 500 ми ли о на до ла ра (ко ји ће мо ћи да се ко ри сти 
за бу џет ску по тро шњу).

Ме ђу тим, ре ал ност је сле де ћа. Кра јем ав гу ста 2009. го ди не 
ММФ је (по осно ву спе ци јал них пра ва ву че ња ко ја из но се око 250 
ми ли јар ди до ла ра) до де лио од но сно ди стри бу и рао до дат на сред-
ства свим зе мља ма чла ни ца ма у сра зме ри са њи хо вом кво том у тој 
ор га ни за ци ји. За слу чај Ср би је ка да се то пре ра чу на у до ла ре тај 
нов ча ни из нос је око 500 ми ли о на до ла ра. Да кле, до де ље на сред-
ства Ср би ји не ма ју ве зе са пре го во ри ма ко ји су во ђе ни са ММФ-
ом. 

Нов ча на сред ства ко ја су до де ље на Ср би ји тре ба ју да обез-
бе де до дат но по ве ћа ње де ви зних ре зер ви ка ко би се обез бе ди ла 
ли квид ност у плат ном про ме ту са све том. Де ви зне ре зер ве тре ба 
да по слу же за под сти ца ње спољ не раз ме не уз одр жа ва ња ста бил-
но сти кур са. 

Ср би ја се за ду жу је ка ко би пу ни ла де ви зне ре зер ве ко ји-
ма шти ти пре це ње ни ди нар и та ко крат ко роч но спа са ва ду жни ке 
и обез бе ђу је со ци јал ни мир, ду го роч но уни шта ва ју ћи при вре ду. 
Ова квом по ли ти ком нај ви ше гу бе де ви зне ште ди ше, а и сви гра ђа-
ни ко ји пла ћа ју по рез.

Без истин ске ре фор ме пен зи о ног си сте ма, со ци јал не за шти-
те, обра зо ва ња, здрав ства и др жав не ад ми ни стра ци је не ће мо ћи да 
се за до во ље оче ки ва ња ми си је ММФ-а пла ни ра на за 2010. го ди ну.

Ал берт Је гер, шеф ми си је ММФ-а за Ср би ју, по сле раз го во ра 
са пред став ни ци ма пре го ва рач ког ти ма вла де Ср би је, ја сно је дао 
до зна ње ис ти ма ре кав ши “Спрем ни смо да по др жи мо иде ју ре-
фор ми, али же ли мо кон крет не пла но ве и ак ци је”16).

Од спрем но сти чла но ва вла де да се су о че са сма ње њем јав-
ног сек то ра од но сно са про бле мом пре гло ма зне др жав не ад ми ни-
стра ци је (а то зна чи до но ше ње за ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
и о по треб ном бро ју чи нов ни ка на ло кал ном ни воу) за ви си упла та 
дру ге и тре ће тран ше стенд бај аран жма на, вред них укуп но око 1,2 
ми ли јар де еура. Да би Ср би ја до би ла тај кре дит, вла да мо ра да ис-
пу ни обе ћа ња да та ми си ји ММФ-а.

ДИМЕНЗИЈЕСОЦИЈАЛНЕНЕЈЕДНАКОСТИ

Нај о збиљ ни ји и нај о па сни ји про блем за да на шње дру штво 
је сте со ци јал на не јед на кост ста нов ни штва ко ја до ми ни ра ши ром 

16)  Ал берт Је гер. 01. сеп тем бар 2009. го ди не. (Из вор: Блиц, 02. сеп тем бар 2009, стр. 4).
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це ле пла не те. Си ро ма штво нај ви ше угро жа ва еко но ми је др жа ва у 
не раз ви је ним под руч ји ма Афри ке, Ази је и Ла тин ске Аме ри ке. У 
овим де ло ви ма све та со ци јал ним не јед на ко сти ма су до при не ли ра-
то ви, не си гур ност жи вље ња и угње та ва ње ста нов ни штва по пут тр-
го ви не љу ди ма и нар ко ти ци ма.

Са ма де фи ни ци ја си ро ма штва је до ста сло же на. Но, у нај гру-
бљим цр та ма она би мо гла да гла си. Си ро ма штво је ви ше ди мен зи-
о нал ни фе но мен ко ји по ред не до вољ них при хо да за за до во ља ва ње 
жи вот них по тре ба под ра зу ме ва и не мо гућ ност за по шља ва ња, нео-
д го ва ра ју ће усло ве ста но ва ња и не а де ква тан при ступ со ци јал ној 
за шти ти, здрав стве ним и ко му нал ним услу га ма, обра зо ва њу и кул-
ту ри. По ред то га, у оста ле кључ не аспек те си ро ма штва убра ја ју 
се и нео ства ри ва ње пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при род на 
бо гат ства, пре све га на чи сту во ду и ва здух. 

Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке ви ше од ми ли јар де љу ди не-
ма при ступ чи стој и пит кој во ди.  Сва ке го ди не 6 ми ли о на де це 
умре пре сво је пе те го ди не. Ви ше од 1,5 ми ли јар де љу ди на све ту 
жи ви с ма ње од јед ног до ла ра на дан, а при бли жно 3 ми ли јар де љу-
ди жи ви с ма ње од два до ла ра на дан.

Пре ко 800 ми ли о на љу ди ско ро сва ко га да на је глад но, а од 
то га 300 ми ли о на су де ца. По ра жа ва ју ћи по да так је да сва ких 3,5 
се кун ди не ко у све ту умре од гла ди, а 75 по сто од то га бро ја чи не 
де ца. Нај ве ћи број ста нов ни штва ко је гла ду је жи ви у Ки ни, Кон гу, 
Бан гла де шу, Ин до не зи ји, Па ки ста ну и Ети о пи ји.

Ме ђу тим, жр тве си ро ма штва ши ром све та по ред де це су и 
же не. Си ро ма штво по сма тра но са аспек та пол не по де ле све ви ше 
до ла зи до из ра жа ја на ште ту жен ске по пу ла ци је. Си ро ма штво по-
ве ћа ва сто пу мор та ли те та и скра ћу је жи вот ни век ста нов ни штва. 
По себ но су по го ђе ни ве ћом сто пом смрт но сти љу ди ко ји су без 
основ них усло ва за жи вот, и они углав ном уми ру од бо ле сти за ко је 
по сто ји лек, али им ни је до сту пан јер не ма ју фи нан сиј ских сред-
ста ва за ле че ње од но сно не ма ју здрав стве но оси гу ра ње или ни су 
до вољ но еду ко ва ни.

Си ро ма штво је озбиљ но уз др ма ло и Европ ску уни ју у ко јој 
је си ро ма шно 16 по сто ста нов ни штва, а то чи ни око 72 ми ли о на 
љу ди. У Европ ској уни ји је чак 43 ми ли о на љу ди »пре ви ше си ро-
ма шно«.

Си ту а ци ја на тр жи шту ра да у ЕУ мо гла би се у на ред ном 
раз до бљу још ви ше по гор ша ти. Не за по сле ност ра сте у ско ро свим 
зе мља ма чла ни ца ма Уни је, а због сла бље ња еко ном ске ак тив но сти 
тре ба оче ки ва ти  још го ру си ту а ци ју, јер би мо гло да оста не без 



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.269294.

282

по сла 4,5 ми ли о на љу ди. Страх од гу бит ка по сла у ве зи је са стра-
хом од гла ди и не ма шти не. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 
пред ви ђа да ће до кра ја 2009. го ди не у све ту без по сла оста ти 51 
ми ли он љу ди, као по сле ди ца успо ра ва ња при вред ног ра ста ко ји је 
пре ра стао у гло бал ну кри зу на тр жи шту ра да.

Пре ма по да ци ма УН ове го ди не би пре ко 200 ми ли о на љу-
ди мо гло да се на ђе ис под гра ни це си ро ма штва. Ови љу ди ко ји се 
на ла зе ис под гра ни це си ро ма штва не по се ду ју основ не усло ве за 
здрав и нор ма лан жи вот. То под ра зу ме ва не до ста так аде кват не хра-
не, ста на, хи ги је не и здрав стве них услу га. Број ста нов ни ка ко ји ма 
хра на ни је до ступ на ско ро ће до сег ну ти ми ли јар ду17). 

Си ро ма штво по тре са и Ср би ју, а ње го ве раз ме ре су за бри-
ња ва ју ће. Це на тран зи ци је у Ср би ји пла ти ла се ре ла тив но ви со ком 
сто пом не за по сле но сти и ве ли ким бро јем “за по сле них си ро ма ха” 
и ма лим бро јем “до ма ћих свет ских бо га та ша”. Ди мен зи је про бле-
ма су још ве ће ка да са зна да Ср би ја има сто пу не за по сле но сти ко ја 
је нај ве ћа од свих зе ма ља у Евро пи.

Не за по сле ност је еко ном ски фе но мен. Но, ње не им пли ка ци-
је су да ле ко ши ре од еко ном ских. Ра ди то га што ви со ка сто па не за-
по сле но сти оба ве зно под ра зу ме ва си ро ма штво, а то по вла чи ло ше 
обра зо ва ње, не раз ви је ну на у ку и кул ту ру, као и пад ду хов но сти и 
мо ра ла. Ово по след ње уво ди љу де у ве о ма сум њи ве по сло ве, па 
чак и у кри ми нал.

От пу шта ње рад ни ка и пер ма нент ни страх код за по сле них 
да би мо гли из гу би ти сво ја рад на ме ста при су тан је на ро чи то у 
2009. го ди ни, а би ће и у го ди на ма ко је до ла зе. По сто ја ње еви дент-
не не за по сле но сти на тр жи шту ра да Ср би је, али и оне при кри ве-
не не за по сле но сти, и ви сок удео си ве еко но ми је у ко јој се на ла зи 
при ли чан део ста нов ни штва су ге ри ше да је пред др жа вом озби љан 
за да так да те мељ но ре фор ми ше тр жи ште ра да, јер су до са да шњи 
ре зул та ти ре фор ме у овој сфе ри из у зет но ло ши. Ви ше од по ло ви не 
по пу ла ци је не за до вољ но је сво јим со ци јал ним по ло жа јем, а по ра-
жа ва ју ће је ко ли ко љу ди у Ср би ји жи ви на иви ци си ро ма штва18).
17)  Из вор: Индепендент, до ступ но 26 ју ли 2009.

18)  Пре ма јед ном ис тра жи ва њу За во да за ста ти сти ку, ра ђе ног 2006. го ди не, око 500 хи ља да 
гра ђа на или 6,5 од сто ста нов ни штва би ло је ис под гра ни це си ро ма штва. Ис тра жи ва-
ње се ба зи ра ло на ме то до ло ги ји Свет ске бан ке по ко јој ми ни мум по тро шње  по чла ну 
до ма ћин ства је днев но 2,7 до ла ра. При бли жно исти број ста нов ни штва је не што ма ло 
из над те до ње гра ни це, што зна чи да жи ве те шко. Про це њу је се да око 2,8 ми ли о на љу ди 
сво јим при хо ди ма не мо гу да под ми ре ни основ не по тре бе тзв. по тро шач ке кор пе.
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У 2007.го ди ни19) у Ср би ји је би ло си ро ма шно 6,6 по сто ста-
нов ни штва. Пре ма ин фор ма ци ја ма УНИ ЦЕФ-а, у Ср би ји је си ро-
ма шно или је на са мој иви ци си ро ма штва 300.000 де це, а при бли-
жно 155.000 де це жи ве ис под ли ни је си ро ма штва. Нај у гро же ни ја 
де ца при па да ју ма њин ским гру па ма, ма ње обра зо ва ним гру па ма, а 
та ко ђе су и она ко ја жи ве у ру рал ним обла сти ма.

Про це њу је се да да нас у Ср би ји око 20 по сто ста нов ни штва 
се на ла зи ис под гра ни це си ро ма штва. Пре ко ми ли он љу ди жи ве на 
иви ци си ро ма штва, а око 500 хи ља да љу ди на ла зи се ис под гра ни-
це си ро ма штва. Та ко да за јед но са њи ма Ср би ја има пре ко 1,5 ми-
ли о на си ро ма шних.  А пре ко 3,5 ми ли о на љу ди сво јим при хо ди ма 
не мо гу да под ми ре ни основ не по тре бе тзв. по тро шач ке кор пе. 
Број си ро ма шних у Ср би ји се сва ко днев но по ве ћа ва и пре ма шу је 
зва нич не ста ти стич ке по дат ке. Ова тврд ња се ба зи ра на чи ње ни ци 
да је мно гим осо ба ма ис под до сто јан ства да тра же со ци јал ну по-
моћ. О то ме та ко ђе све до чи и број љу ди ко ји сва ко днев но по се ћу ју 
отво ре не тзв. СОС про дав ни це  и на род не ку хи ње ши ром Ср би је. 

Узрок због ко јег ве ли ки про це нат љу ди жи ви ис под ли ни је 
људ ског до сто јан ства  тре ба тра жи ти у дра стич ном сма ње њу еко-
ном ске ак тив но сти – пад ГДП-а, ин фла ци ја, не за по сле ност, ни во 
обра зо ва ња.

Ср би ја да нас пред ста вља кла сно дру штво, али и ко рум пи ра-
но дру штво. Ин те ре сант но је уочи ти ка ко се кре та ло ра сло ја ва ње 
ста нов ни штва. На и ме, у осам де се тим го ди на ма нај си ро ма шни ји 
су се ви ше по ме ра ли од сред ње кла се, док је већ у де ве де се тим го-
ди на ма сред ња кла са по че ла да се сма њу је, па је ма ли број бо га тих 
пре у зео вод ство.

Под кла са (не за по сле ни, по ло у за по сле ни) се не сма њу је у 
Ср би ји. Ти љу ди ко ји при па да ју под кла си мо гу на пра ви ти ве ли ке 

19) У ле то 2007. го ди не УН (УНДП) је ме рио бла го ста ње жи во та у 182 зе мље све та, и то 
од по чет ка ми ле ни ју ма до из би ја ња гло бал не кри зе. Про грам за раз вој УН је Ср би ју 
свр стао на 67. ме сто, из ме ђу Ма ле зи је и Бе ло ру си је. У из ве шта ју Про гра ма за раз вој 
УН на во ди се сле де ће: “Из ме ђу 2000. и 2007. го ди не, ин декс ху ма ног раз во ја у Ср би ји 
по сто ја но је ра стао, го ди шње по сто пи 0,51 од сто од  0,797 до 0,826 да нас”. 

 Про грам за раз вој УН узи ма три фак то ра као ме ри ло бла го ста ња, и то: “1) шан су за дуг 
и здрав жи вот, 2) сте пен пи сме но сти на ци је и мо гућ ност за сти ца ње обра зо ва ња, и 3) 
при ли ке за при сто јан стан дард”. 

 Збир ним ме ре њем три фак то ра ква ли те та жи во та ста нов ни штва Ср би ја је за у зе ла 67. 
ме сто. Ову по зи ци ју је за у зе ла за хва љу ју ћи ду жи ни ве ка ка ја је из но си ла 73,9 го ди на.

 На овој ска ли се САД на ла зе на 13. по зи ци ји, док се Ки на пла си ра ла де вет ме ста на ви ше 
(у од но су на прет ход но ис тра жи ва ње)  и за у зе ла је 92. ме сто – ра ди по бољ ша ња жи вот-
ног стан дар да, обра зов ног си сте ма и ско ка лич них при хо да.

 Од Бал кан ских зе ма ља Сло ве ни ја за у зи ма 29. ме сто, Ма ке до ни ја 72. ме сто, Грч ка је на 
25. ме сту, Ма ђар ска на 43. по зи ци ји, Хр ват ска на 45. ме сту. Ру му ни ја је  на 63. по зи ци ји, 
Цр на Го ра на 65. ме сту, Ал ба ни ја на 70. ме сту, а Тур ска на 79. ме сту. (Из вор: Про грам 
за раз вој УН (УНДП),  Из ве штај до сту пан 03.05.2009.)
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про ме не у дру штву. Због ве ли ког со ци јал ног ра сло ја ва ња кла сно 
по ре кло ко је је не ка да од ре ђи ва ло жи вот ни пут по је ди на ца у усло-
ви ма кри зе и ве ли ке не за по сле но сти пре ста је да бу де си гур на де-
тер ми нан та код де фи ни са ња обра зо ва ња, упи си ва ња и за вр ша ва ња 
фа кул те та, ви си не за ра да и уоп ште бо љег жи вље ња. Узро ке за ова-
кво ста ње тре ба тра жи ти пре све га у ве ли ком сте пе ну ко руп ци је и 
кри ми на ла. Онај по је ди нац ко ји по се ду је но вац, без об зи ра на ко ји 
на чин је до шао до ње га (јер др жа ва не кон тро ли ше по ре кло нов ца) 
дик ти ра пра ви ла по на ша ња у обра зо ва њу, кул ту ри, по ли ти ци. Мо-
рал је ка пи ту ли рао пред не мо ра лом.  По ли тич ки моћ ни ци и тај-
ку ни “спо соб ни” да при ба ве ка пи тал за се бе, ко јим су ку по ва ли 
ком па ни је, пред у зе ћа, не крет ни не, зе мљи ште и слич но, и по ред то-
га што су се обо га ти ли на ве о ма про бле ма ти чан на чин, на шли су се 
на са мом вр ху со ци јал не пи ра ми де. Од мах уз њих су фи нан сиј ски 
ме на џе ри и они ко ји ра де у ве ли ким ком па ни ја ма као и они ко ји су 
се обо га ти ли за хва љу ју ћи “бу му” мо бил не ин ду стри је и ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја, и они су се сво јим огром ним при ба вље ним 
ка пи та лом још ви ше дис тан ци ра ли од си ро ма шног ста нов ни штва. 

Сто га ни је чуд но што се де ша ва ју не ке рад ње ко је би др жа ва 
мо ра ла за у ста ви ти и санк ци о ни са ти - али она то не чи ни због спре-
ге др жа ве, вла сти (са по ли тич ким пред зна ци ма свих бо ја) и тај ку-
на. Дру гим ре чи ма, тај ку ни фи нан си ра ју све по ли тич ке струк ту ре 
на вла сти, али и опо зи ци ју, чи ме пла ћа ју сво је би ти са ње на еко-
ном ској и по ли тич кој сце ни Ср би је. Они кон тро ли шу све  фи нан-
сиј ске то ко ве у зе мљи. Нај бо га ти ји љу ди су дик ти ра ју ћи из сен ке 
ути ца ли на до но ше ње мно гих ва жних од лу ка у Ср би ји, па су чак и 
за го спо да ри ли ње ном еко ном ском и фи нан сиј ском сце ном.

По је дин ци на вик ну ти на при ви ле ги је ко је су има ли, укљу чу-
ју ћи и њи хо во не по што ва ње за ко на јер им је др жа ва то до зво ли ла, 
оства ри ва ли су ве ли ке про фи те пре из би ја ња  еко ном ске кри зе, али 
су се мно ги од њих до дат но обо га ти ли и од лич но сна шли и у про-
цва ту си ве еко но ми је у вре ме еко ном ска кри за.

Ни во обра зо ва ња ни је га ран ци ја да ће се по је ди нац на ћи 
на вр ху со ци јал не пи ра ми де. Си стем вред но сти је то тал но по ре-
ме ћен. Но вац (ко ји је по пра ви лу сте чен кри ми нал ним и не ча сним 
рад ња ма) да је по је дин ци ма ста тус и моћ, док за њих обра зо ва ње 
ни је то ли ко ва жно. С дру ге стра не они по је дин ци ко ји не ма ју но-
вац при па да ју не кој од со ци јал них гру па или кла са ста нов ни штва 
ко је су ег зи стен ци јал но угро же не.

Со ци јал не гру пе ста нов ни штва ко је су нај у гро же ни је је су 
де ца, же не, ста ри је осо бе, осо бе са ин ва ли ди те том, Ро ми, са мач ка 
до ма ћин ства, за тим са мо хра ни ро ди те љи, по ро ди це с ви ше де це, 
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пен зи о не ри и осо бе без за по сле ња. По сто ји ви сок сте пен ко ре ла-
ци је из ме ђу  не за по сле но сти и си ро ма штва.

У Ср би ји је раз ли чи то из ра же но си ро ма штво по ре ги о ни ма. 
Си ро ма штво је ве ће у се о ским не го у град ским сре ди на ма, па је 
си ро ма штво у Ср би ји углав ном ру рал ни фе но мен. Ве ћи је про-
це нат кон цен тра ци је си ро ма штва у тра ди ци о нал но не раз ви је ним 
обла сти ма на ју гу и ју го и сто ку зе мље, као и у по је ди ним обла сти-
ма цен трал не Ср би је.

Не јед на кост из ме ђу нај си ро ма шни јих и нај бо га ти јих љу ди у 
Ср би ји је ве ћа од про се ка ис точ но е вроп ских зе ма ља у тран зи ци ји. 

Из ла зак из си ро ма штва и уоп ште по пра вља ње жи вот ног 
стан дар да ста нов ни штва под ра зу ме ва опо ра вак це ло куп не при вре-
де, што опет зах те ва ве ће ко ли чи не фи нан сиј ских сред ста ва ко ја би 
тре ба ло обез бе ди ти кроз при ва ти за ци ју, стра не ди рект не ин ве сти-
ци је, до на ци је и слич но. Тре нут но нај ва жни ји про је кат ко ји би мо-
рао би ти по ну ђен до на то ри ма и кре ди то ри ма сва ка ко је стра те ги ја 
сма ње ња си ро ма штва у Ср би ји, ко ја би се спро во ди ла кроз по др-
шку раз во ју и при вред ном ра сту. У фо ку су јед не та кве стра те ги је 
мо ра би ти обра зо ва ње.

По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да у Ср би ји има све га шест од сто 
ви со ко обра зо ва них гра ђа на. Си стем обра зо ва ња школ ства је тре-
ба ло да кре не мно го ра ни је да се ускла ђу је са стан дар ди ма дру гих 
зе ма ља. Стал но уса вр ша ва ње или “до жи вот но обра зо ва ње” те за је 
на ко јој се мо ра ин си сти ра ти а све у ци љу сма ње ња не за по сле но-
сти. Ова те за при сут на је и на про сто ри ма Европ ске уни је.

По ли ти ка за по сле но сти је до ми нан тан фак тор за оства ри ва-
ње ци ље ва еко ном ске по ли ти ке. По што се раз вој Ср би је мо же за-
сни ва ти са мо на ин ве сти ци ја ма, а не на за ду жи ва њу, са мо од при-
ли ва аку му ла ци је из ино стран ства за ви си ко јом бр зи ном ће Ср би ја 
успе шно ани ми ра ти од но сно упо сли ти  не за по сле ни про из вод ни 
по тен ци јал, са јед не стра не, и оства ри ва ти еко ном ски опо ра вак и 
ре ин те гра ци ју у европ ске то ко ве, са дру ге стра не. 

Др жа ва ни је до вољ но ура ди ла  да пре ко тр жи шта ра да по-
мог не љу ди ма у тра же њу по сла, да пру жи аде кват ну по др шку 
пред у зет ни штву и да ство ри кли му за от по чи ња ње по сло ва ња и 
при ла го ђа ва ње за по сле них и пред у зе ћа на про ме не, као и да ви ше 
ула же у људ ски ка пи тал. Оче ки ва ња ко ја је да ла др жа ва у по гле ду 
на бр зи ну ре фор ми и њи хов ути цај на  са ме гра ђа не, од но сно њи-
хов по ло жај у дру штву, ма те ри јал но ста ње и мо гућ но сти да се не ка 
пра ва обез бе де би ла су мно го ве ћа. Ра ди то га је ве ли ко со ци јал но 
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не за до вољ ство у Ср би ји код ста нов ни штва ко је је нај ви ше по го ђе-
но це ло куп ном еко ном ском си ту а ци јом.

Без истин ске во ље др жа ве, од но сно са рад ње др жав них ин-
сти ту ци ја и по мо ћи ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, убла жа ва ње фе-
но ме на екс трем ног си ро ма штва у Ср би ји не ће мо ћи ла ко да се ре-
ша ва, па ће и еко ном ски опо ра вак и раз вој зе мље још ви ше би ти 
успо рен. Исто та ко, енорм но бо га ће ње јед них на ра чун дру гих по-
је ди на ца има ће за по сле ди цу штрај ко ве и не ре де у зе мљи.

Зе мље ко је су за хва ће не ре це си јом, укљу чу ју ћи и Ср би ју, 
мо гу да бу ду на кон окон ча ња еко ном ске кри зе по но во су о че не са 
но вом про ду же ном кри зом, али ће та да кри зу иза зва ти цен трал-
не бан ке и дру ге ме ђу на род не фи нан сиј ске ор га ни за ци је. За пра во, 
про тив ме ре ко је се при ме њу ју ши ром све та - фи нан си ра не огром-
ним из но си ма ду го ва - мо гле би да ство ре “но ву кри зу по сле кри-
зе”.

Си ро ма штво је нај ве ћа пре пре ка на пу ту европ ског раз во ја. 
У при лог овој тврд њи иде упо зо ре ње глав ног се кре та ра УН-а Бан 
Ки-мо он-а ко је гла си: “Ако се ак ту ел ној еко ном ској кри зи не при-
сту пи на пра ви лан на чин, ова кри за мо гла би ре зул ти ра ти ни зом 
дру гих... и по ста ти ви ше ди мен зи о нал ни про блем, ко ји ће по го ди ти 
при вред ни раст, дру штве ни на пре дак и чак по ли тич ку си гур ност 
ши ром све та”.  

БОГАТИУЦЕЊУЈУСИРОМАШНЕ

У ши ре њу со ци јал них не јед на ко сти до при но се и по је ди не 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је, а пр вен стве но Ме ђу на род-
ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан ка. Зе мље у раз во ју су за ви сни ци 
од ових ин сти ту ци ја због ве ли ких зај мо ва и кре ди та ко је од њих 
узи ма ју. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Свет ска бан ка усло вља-
ва ју ма ле зе мље ста вља ју ћи их у под ре ђен по ло жај, по што по пра-
ви лу зе мље ду жни ци ни су у ста њу у од ре ђе ном ро ку ис пла ти ти 
сво је ду го ве. На и ме, ове ме ђу на род не ин сти ту ци је с јед не стра не 
по ве ћа ва ју сво ју моћ, а с дру ге стра не пот по ма жу ши ре њу си ро-
ма штва. Си ро ма штво се по ве ћа ва и у оним зе мља ма код ко јих се 
бе ле жи убр за ни еко ном ски раз вој, као на при мер Ки ни и Ин ди ји, и 
у по је ди ним За пад ним зе мља ма. Ра ди се о то ме да у свом де ло ва њу 
све сно и план ски ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је и “моћ-
ни”  свет ски фи нан си је ри ко ри сте сво је пред но сти за по ве ћа ва ње 
соп стве не еко ном ске и по ли тич ке мо ћи за до се за ње што бо љег по-
зи ци о ни ра ња у по је ди ним зе мља ма и ре ги о ни ма.
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Да би по мо гао еко ном ски сла бим при вре да ма по је ди них зе-
ма ља Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд на ја вио је да ће про да ти 403 
то не зла та20), чи ја се вред ност про це њу је на 13 ми ли јар ди аме рич-
ких до ла ра. Та ће ме ђу на род на ин сти ту ци ја та ко по ве ћа ти сред ства 
ко ја јој сто је на рас по ла га њу за кре ди ти ра ње зе ма ља у раз во ју. У 
ММФ-у твр де да ће при ли ком про да је зла та во ди ти ра чу на о то-
ме да оно не иза зо ве по ре ме ћа је на тр жи шту зла та. Про да јом де ла 
сво јих злат них ре зер ви ММФ ће по кри ва ти сво је тро шко ве јер се у 
кри зном раз до бљу ма ње мо же осла ња ти на при хо де ко је оства ру је 
на те ме љу зај мо ва ко је одо бра ва. 

Исто та ко, Ки на се сло жи ла да за 50 ми ли јар ди до ла ра21) ку-
пи об ве зни це Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да што ће по мо ћи ја-
ча њу кре дит не спо соб но сти ММФ-а.

Но вац ММФ-а тре ба да бу де усме рен они ма ко ји су си ро ма-
шни, али о ње го вој ди стри бу ци ји у зе мљи од лу чу ју љу ди ко ји су 
бо га ти или на вла сти. Кри за је по ка за ла да се нај ва жни је од лу ке, 
уме сто на гло бал ном, до но се на на ци о нал ном ни воу. То зна чи да 
сва ка зе мља и ме ђу на род на ин сти ту ци ја гле да сво је ин те ре се. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, гло бал но оздра вље ње би ће спо ри-
је, јер ве ли ке зе мље са да спа са ва ју ве о ма круп не кон цер не. Њи хо ва 
ло ги ка је да не сме ју да до зво ле да се они уни ште јер би то по ву кло 
за со бом вал от пу шта ња рад ни ка и знат но по ве ћа ло број не за по-
сле них. Аме ри ка да би спа си ла ве ли ке кон цер не уло жи ла је не ве-
ро ват на сред ства од чак три на ест хи ља да ми ли јар ди до ла ра. Да ли 
је ово би ла му дра од лу ка оста је да се ви ди. Тек ће се по сле ди це 
од лу ка ко је до но се ве ли ке зе мље од ра зи ти на си ро ма шне и ма ле 
зе мље ко је су не ви не жр тве.

Си ро ма шне зе мље, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, не ма ју то ли ко 
фи нан сиј ских сред ста ва да би пре бро ди ле ре це си ју. Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је им то бо же по ма жу, а у ства ри им чи не ште ту. Уме-
сто ствар не по мо ћи, ну ди им се за јам уз од ре ђе не усло ве ко је ове 
зе мље мо ра ју да ис пу не. А по зна то је да су мно ге зе мље у раз во ју 
је два ус пе ле да вра те ду го ве. Уго во ри ММФ-а су углав ном уце-
њи вач ки. Ра ди се о то ме да ММФ да је кре дит, али зе мља ко ја га 
до би ја мо ра чи ни ти уступ ке. Ма ле зе мље су до ве де не у си ту а ци ју 
да не ма ју из бо ра и мо ра ју при хва та ти уце не. И та ко ће би ти све 
док по ли ти ча ри у ма лим зе мља ма не поч ну раз ми шља ти озбиљ но 
о сма њи ва њу ко руп ци је и кри ми на ла у њи хо вим зе мља ма, и док се 
за и ста не кре не са ре фор ма ма ко је мо ра ју би ти до ве де не до кра ја.

20)  Из вор: Гло бус, Број/Но 981, 25.09.2009. г

21)  Из вор: Блиц, 04.09.2009 г, стр.7.
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Европ ска ко ми си ја је у ок то бру 2009. го ди не пред ло жи ла Са-
ве ту ми ни ста ра ЕУ да Ср би ји одо бри за јам од нај ви ше 200 ми ли-
о на еура22) као ма кро фи нан сиј ску по моћ за пре ва зи ла же ње кри зе. 
Али тај за јам је усло вљен аран жма ном са ММФ-ом и тре ба ло би да 
бу де ис ко ри шћен у две тран ше 2010. го ди не.

Ко ли ко су лич ни ин те ре си по је ди них зе ма ља сна жно из ра-
же ни го во ри и при мер Ру си је23), ко ја да ва њем кре ди та Ср би ји же ли 
да про ши ри соп стве ни ути цај у ре ги о ну.

Ве ли ка опа сност за Ср би ју је што те “моћ не др жа ве” пре-
ко сво јих пред став ни ка и њи хо вих мул ти на ци о нал них ком па ни ја 
по чи њу да дик ти ра ју усло ве ко ји ни су ну жно у скла ду са ци ље-
ви ма при вред ног раз во ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке Ср би је. Њих 
не ин те ре су ју про бле ми си ро ма штва, не за по сле но сти и еко ло шки 
про бле ми у Ср би ји. И по ред ри зи ка ула га ња у Ср би ју њих пр вен-
стве но при вла че јеф ти на рад на сна га, при род ни ре сур си, и сти ца-
ње њи хо ве мо но пол ске по зи ци је на срп ском тр жи шту јер ов де не ма 
за ко на ко ји спре ча ва ју мо но пол. Њи хов крај њи циљ је за го спо да-
ри ти ре ги о ном, а не по ма га ти по ср ну лој при вре ди и си ро ма шни ма.

Због све га што је мо ра ло би ти ура ђе но у еко ном ској сфе-
ри, а ни је, а и због фи нан сиј ске по мо ћи ко ју је Ср би ја до би ла од 
ММФ-а, до ве де на је у по зи ци ју да мо ра слу ша ти зах те ве и са ве те 
ове ме ђу на род не ин сти ту ци је.

Фонд се по ста вио као не за о би ла зна ин сти ту ци ја у од ре ђе ној 
ре ги ји у да ва њу лек ци ја у ко ји ма је у  кон крет ној си ту а ци ји као је-
ди но мо гу ће ре ше ње ис кљу чи во оно ко је на ла жу ње го ви екс пер ти. 
За ди јаг но сти ци ра ну бо лест зва ну “ду бо ка кри за у Ср би ји” екс-
пер ти ММФ-а ви де ре ше ње у но вом сма ње њу со ци јал них пра ва 
и про кла му ју да на род тре ба “сте за ти ка иш”, ка ко би се  по мо гло 
да се ве ли ке фир ме из ву ку из кри зе не због њих са мих не го на-
вод но због оп штег бла го ста ња у дру штву. У пред ло зи ма свет ских 
екс пе ра та уоп ште ни су за га ран то ва на со ци јал на пра ва и со ци јал на 
си гур ност рад ни ка. Зна чи, у овом слу ча ју екс пер ти игра ју на со ци-
јал ну ком по нен ту али на ште ту рад ни ка, јер се сма њу ју со ци јал на 
пра ва рад ни ка. 

Не за по сле ност ће у Ср би ји ра сти и до ћи ће до још го ре си-
ту а ци је на тр жи шту ра да, јер ће сла би ти еко ном ска ак тив ност са 

22)  Из вор: Са оп ште ње де ле га ци је Европ ске ко ми си је у Ср би ји, Бе та, до ступ но 05.10.2009. 
го ди не.

23)  Ову кон ста та ци ју по твр ђу је и мо сков ски днев ник  Известија. У ње му се ка же: ”Ру ски 
за јам ће до при не ти ја ча њу ње ног ра сту ћег ути ца ја у Ср би ји, ко ја се осла ња на ди пло-
мат ску по др шку Мо скве у Са ве ту без бед но сти УН у сво јим по ку ша ји ма да спре чи одва-
ја ње бив ше срп ске по кра ји не Ко со ва ”. (Из вор: Известија, до ступ но 09.10.2009.г,) 
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ње ним ула ском у не га тив ну зо ну од пет од сто. У том слу ча ју ће се 
мо ра ти ак ти ви ра ти ме ре ко је се од но се на сма ње ње но ми нал них 
за ра да и по ве ћа ње сто пе по ре за на до да ту вред ност јер ће се у слу-
ча ју да љег сма ње ња бру то дру штве ног про из во да сма њи ва ти јав ни 
при хо ди. То он да зах те ва још ве ћу штед њу у тро шко ви ма од но сно 
рас хо ди ма на зва ну “сте за ње ка и ша”.

У 2009. го ди ни ће би ти ма сов ног от пу шта ња рад ни ка и ра ди 
то га што то ком ове го ди не ис ти чу мно ги уго во ри о при ва ти за ци ји. 
Пре ма за ко ну је пред ви ђе но да по сле две го ди не од ку по ви не пред-
у зе ћа на аук ци ји по сло да вац сти че пра во да от пу шта ви шак за по-
сле них, док је у слу ча ју тен де ра тај рок пет го ди на. До от пу шта ња 
рад ни ка би мо гло да до ђе у не ко ли ко сто ти на пред у зе ћа.

По ред то га, на ја вље но сма ње ње бро ја чи нов ни ка за 14.000 
је сте ва жно али ни је су штин ско јер цео би ро крат ски апа рат оста је 
ја ко ма ло сма њен. И да ље ће оста ти не так ну то 26 ми ни стар ских 
ка би не та у ко ји ма се на ла зе пар тиј ски ка дро ви, по моћ ни ци ми-
ни ста ра, са вет ни ци и се кре та ри це. Ста ти стич ки по да ци24) за и ста 
за бри ња ва ју, јер то ли ку би ро кра ти ју ко ју има ма ла и си ро ма шна 
Ср би ја не ма ни јед на дру га зе мља. Све на го ве шта ва да ће љу ди ко-
ји ма је мо гућ ност за ко руп ци ју нај до ступ ни ја и ко ји има ју нај ве ћу 
моћ у Ср би ји и нај ви ше тро ше др жав ни но вац са мо ма ло би ти “до-
так ну ти” у про це су ра ци о на ли за ци је и от пу шта ња пре ко број них 
чи нов ни ка.

Ме ре ко је вла да бу де пред у зи ма ла, уз са гла сност пред став-
ни ка ММФ-а, ве за не за из вла че ње зе мље из кри зе нај дра стич ни је 
ће по го ди ти сред њи слој ста нов ни штва, ко ји ће по че ти да се сма-
њу је уз тен ден ци ју ње го вог не ста ја ња. По ла ри за ци ја ста нов ни-
штва на си ро ма шне и бо га те ће би ти из у зет но ве ли ка. Си ро ма шни 
ће по ста ти још си ро ма шни ји. “Си ро ма шни, да би спа си ли се бе, мо-
ра ће спа ша ва ти и бо га те”.  Ево за што.

Са про ду бљи ва њем ре це си је, на ста ви ће се пад про из вод ње, 
раст не ли квид но сти, не ис пла ћи ва ње пла та,  раст не за по сле но сти, 
вал сте ча је ва и бан кро та при вред них пред у зе ћа и фир ми, из че га 
ће про ис те ћи сла бо пу ње ње бу џе та, што ће про из ве сти ве ли ко ка-
шње ње, а мо жда и сма ње ње пла та јав ног сек то ра и пен зи ја. Да љи 
сце на рио мо гао би би ти сле де ћи.

Због стра ха да ће из гу би ти рад на ме ста у по чет ку ће рад-
ни ци при ста ја ти и на сма њи ва ње пла та, скра ћи ва ња рад не не де ље 
и сл. Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и тај ку на ко ји су бли ски 

24)  Ср би ја има 26 ми ни стар ста ва, 250 по сла ни ка, 102 ре гу ла тор на те ла, 67 др жав них се-
кре та ра, 112 по моћ ни ка ми ни ста ра и 52 спе ци јал на са вет ни ка (по да ци за бе ле же ни на 
дан 04.10. 2009г,).
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вла сти пре у зи ма ће др жав ну моћ, ко ри сте ћи је за ис пу ња ва ње соп-
стве них ин те ре са. Кри ми нал и ко руп ци ја ће да ра сту, јер др жа ва 
не ма по лу ге мо ћи да се то ме су прот ста ви ра ди то га што је суд ство 
у ру ка ма ма лог бро ја моћ ни ка на вла сти. Али јед ног мо мен та гра-
ни ца из др жљи во сти тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти 
и до ћи ће до со ци јал них не ми ра и штрај ко ва ве ли ких раз ме ра. По-
што су со ци јал ни и по ли тич ки не ми ри не за о би ла зни нео п ход не 
су ин тер вен ци је др жа ве. Та да  “бо га те ше фо ве про па лих фир ми и 
ком па ни ја тре ба сме ни ти, а не им да ти но ву шан су” за пре жи вља-
ва ње. Исто та ко, пар тиј ске моћ ни ке и еко ном ске екс пер те ко ји би 
до ве ли до ова квог сце на ри ја тре ба ме ња ти, а на њи хо ва ме ста по-
ста ви ти пот пу но но ве љу де без пар ти ског пред зна ка и са ин те лек-
ту ал ним ка па ци те ти ма и спо соб но сти ма, ко ји до са да ни су би ли на 
еко ном ској сце ни Ср би је, и ко ји би сво јом ком пе тент но шћу мо гли 
из вла чи ти зе мљу из ре це си је та ко што би од луч ни је пред у зи ма ли 
ак тив не ме ре за сма њи ва ње по сле ди ца кри зе, и то нај пре сма њи ва-
њем јав не по тро шње, ожи вља ва њем по су ста ле при вре де и од луч-
ним хва та њем у ко штац са ко руп ци јом и кри ми на лом, ко ји раз је да 
еко ном ско тки во зе мље.

ПОРУКАЗАБУДУЋНОСТ

Са из би ја њем гло бал не кри зе ан га ло сак сон ски при ступ сло-
бод ном тр жи шту је под ба цио у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва-
ма, Ве ли кој Бри та ни ји и дру гим зе мља ма сло бод ног тр жи шта. Па 
ипак, не мо же се ре ћи да је мо дел нео ли бе ра ли зма био не у спе шан, 
чак на про тив не ке зе мље ко је су па ра лел но има ле си стем др жав ног 
ин тер вен ци о ни зма у прет ход ним раз до бљи ма су на пре до ва ле бр же 
у свом при вред ном и дру штве ном раз во ју. Али “коц кар ски ка си но-
ка пи та ли зам” под сти ца њем не ра зум не по тро шње и за ду жи ва ња 
до вео је мно ге ин ве сти то ре и за по сле не до гу би та ка, оста вио љу де 
без по сла, уште да, пен зи ја и до мо ва. Због тог но вог ста ња по ли ти-
ка сло бод ног тр жи шта за бе ле жи ла је не у спех и од ве ла у ре це си ју.

Кри за у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма је ство ре на због 
во ђе ња по гре шне по ли ти ке да се кре ди ти и зај мо ви да ју сви ма, чак 
и оним нај си ро ма шни ји ма. Нај си ро ма шни ји су до би ја ли кре ди те 
за не крет ни не иако се зна ло да они те кре ди те не ће мо ћи от пла ћи-
ва ти. Та ко су ка ма те ра сле, при хо ди су се сма њи ва ли, те је кри за 
би ла не из бе жна.

Глав ни крив ци кри зе су “нео ли бе рал ни бан ка ри и шпе ку лан-
ти ко ји су пре из би ја ња кри зе го во ри ли про тив др жа ве јер је пре-
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ску па и ко чи би знис, а да нас мо ле да им упра во та иста др жа ва 
по мог не”. 

Кри за у Евро пи је на ста ла због то га што су се кре ди ти да ва-
ли си ро ма шним др жа ва ма, а не си ро ма шним по је дин ци ма као што 
је то био слу чај у Аме ри ци. Ефе кат и у пр вом и у дру гом слу ча ју  
- аме рич ком и европ ском – ис по љио се као гло бал на фи нан сиј ска 
кри за. 

Уоп ште та иде о ло ги ја за сно ва на на фор му ли: сма њи ти уло гу 
др жа ве и вла де у еко но ми ји, де ре гу ли са ти кон тро лу над ком па ни-
ја ма, отво ри ти др жа ву стра ним ин ве сти ци ја ма, про да ти не за мен-
љи ве ре сур се – енер гет ске ком па ни је, по љо при вред на до бра, во ду, 
руд на бо гат ства – уни шти ла је еко но ми је др жа ва ко је су ту иде-
о ло ги ју при ме њи ва ле. За хва љу ју ћи та квој иде о ло ги ји про фит су 
има ле је ди но гло бал не мул ти на ци о нал не ком па ни је. Ова ква иде-
о ло ги ја уни шта ва под јед на ко ка ко ма ле та ко и ве ли ке на ци о нал не 
еко но ми је.  

Пер спек ти ве др жа ве Ср би је ни су ни ма ло све тле. Пра вац ко-
јим је кре ну ла вла да Ср би је је по гре шан. Због во ђе ња по гре шне 
еко ном ске по ли ти ке Ср би ја је би ла до ве де на на иви цу бан крот-
ства, и то би се за и ста до го ди ло у 2009. го ди ни да ни је за тра же на 
по моћ ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Али се дис пер зи-
ја ду жнич ке кри зе про ду жа ва. Ви со ки јав ни из да ци, не до ста так ин-
ве сти ци ја и њи хо ва ло ша струк ту ра, ло ша јав на упра ва, и во ђе ње 
по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке не обе ћа ва ју да ће се зе мља 
бр зо из ву ћи из ре це си је.

Вла да Ср би је пре ве ли ку при ват ну за ду же ност ле чи све ве-
ћим јав ним за ду жи ва њем. То ће оп те ре ти ти са да шње на ра шта је 
али и оне ко ји тек до ла зе. Про блем се ви ди у то ме што вла да оп-
те ре ћу је опо ре зи ва њем ис цр пље ну сред њу кла су ста нов ни штва, 
уме сто тај ку не, и до дат но се за ду жу је. При ступ у раз ми шља њу и 
све сти љу ди ко ји во де зе мљу мо ра да се про ме ни. Ре ше ње ни је у 
енорм ном за ду жи ва њу др жа ве код свет ских фи нан сиј ских ин сти-
ту ци ја.

Та ко ђе, при ва ти за ци ја по сва ку це ну стра те шки ва жних ком-
па ни ја - у ци љу да Ср би ја по ста не при влач ни ја стра ним мул ти на-
ци о нал ним ком па ни ја ма - ни је до бро раз ми шља ње. Не за мен љи ва 
еко ном ска до бра зе мље не сме ју за вр ши ти у вла сни штву стра них 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја. 

За ма ле зе мље ка ква је Ср би ја ве о ма је опа сна ла ко ми сле на 
по ли ти ка те ме ље на на рас про да ји на ци о нал ног бо гат ства, за тим 
ино стра ном за ду жи ва њу и не кон тро ли са ној по тро шњи без по кри-
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ћа. Рас про да ја “оби тељ ског сре бра” ће Ср би ју до ве сти до ду жнич-
ког роп ства. Нео збиљ но је би ло стран ци ма јеф ти но рас про да ти ви-
тал не сек то ре: бан ке, те ле ко му ни ка ци је, а де лом и енер ге ти ку.    

Исто ри ја нас под се ћа да је еко ном ски ха ос кра јем 80-тих го-
ди на на не ка да шњим  ју го сло вен ским про сто ри ма усле дио на кон 
не ре ал них зах те ва Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. У усло ви ма 
ка да је зе мља та да би ла ма ње атрак тив на за ин ве сти ра ње, зах тев 
ММФ-а  за по ди за ње по ре за зна чио је увод у још ве ћи еко ном ски 
пад, сма ње ње по тро шње и сла би ји раст ГДП-а.

Ср би ја ће ду го из ла зи ти из мрач ног ту не ла у ко јем се да нас 
на ла зи. Је ди ни из лаз из ре це си је је сте фо ку си ра ње ка ду го роч ном 
при вред ном ра сту, а не у “сте жа њу ка и ша и из глад њи ва њу ста нов-
ни штва” ка ко пре по ру чу је ММФ.

Др жа ва Ср би ја мо ра да има ја сну ви зи ју из ла ска из ре це си је, 
али не на сво ју ште ту и ште ту бу ду ћих ге не ра ци ја. Ње на шан са је у 
при род ним по љо при вред ним ре сур си ма. Др жа ва мо ра да ин ве сти-
ра у про фи та бил не гра не и ин фра струк ту ру – елек тро при вред ну, 
те ле ко му ни ка ци је, мо дер не ауто пу те ве и по љо при вре ду – јер та да 
ства ра те ме ље ге не ри ра ња бо гат ства кроз отва ра ње но вих по сло ва 
и но вих рад них ме ста, по ве ћа ње за по сле но сти и по ве ћа ње до би ти 
од по ре за. Ме ђу тим, ако стра не ком па ни је сво ја сред ства ула жу у 
про јек те, а за тим про фит за се бе из вла че из зе мље, та да је Ср би ја 
на гу бит ку. 

Чи ње ни ца је да се при вре ме ним ме ра ма ко је пред ви ђа аран-
жман са ММФ-ом, као и ме ра ма ко је вла да Ср би је до но си, не мо гу 
ду го трај но ре ша ва ти про бле ми при вре де. Ра ди то га што је из у зет-
но ве ли ки број срп ских пред у зе ћа у атро фи ра ном ста њу, па ће упр-
кос при вре ме ном “упум па ва њу” нов ца она и да ље би ти не е фи ка-
сна, не кон ку рент на, за тво ре на за до ка пи та ли за ци ју и ушу шка на у 
не е ко ном ске или по ли тич ке ба ри је ре.

На го ми ла ни уну тра шњи про бле ми у Ср би ји не ће мо ћи бр-
зо и ла ко да се пре ва зи ђу, упр кос на сто ја њи ма моћ них оли гар ха и 
свет ских фи нан сиј ских ин сти ту ци ја да по ка жу све ту ка ко је овај 
про стор под њи хо вом кон тро лом. Нај те жи по раз за Ср би ју ће пред-
ста вља ти гу би так ње не еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су-
ве ре ни те та.
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SnežanaGrk

SOCIALDISTINCTIONSINTHEFOCUS
OFECONOMICANDFINANCIALDISHARMONY

Summary
Nowadays we have found ourselves living far away from a per-

fect system, as free market ideology has created the type of economy 
with the profit being its primary objective. Free market environment 
has brought great economic uncertainty for the laborers, because the 
human beings as individuals have become  nothing but the common 
goods. From the process of spending, that has served for purpose of ac-
cumulation, we have come to the point of reverse process – the people 
ought to save due to social uncertainty. Crisis have made people feel the 
uncertainty, as all material fortune have become relative values. A man 
can lose his job and social certainty (security) very easily nowadays. 
It creates increase of the number of poor people, as well as the people 
who have rapidly reached the edge of the poverty. The poor people will 
become poorer, and the rich ones will become richer. Such obvious po-
larization of the people will increase the influence of “gray economy” 
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and the crime. If the crisis gets prolonged, social and political unrests 
will become inevitable. Due to this fact, the state interventions need 
to be implemented. Hence the state needs to react in order to prevent 
prolonging of system financial crisis and its effect on economic, social 
and moral crisis. 
Key Words: economic crisis, unemployment, poverty, education, credits, eco-

nomic development, macro-economic politics
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