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РЕФОРМА ПЕНЗИОНОГ СИСТЕМА У 
СРБИЈИ - У СЕНЦИ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И 
НЕПОВОЉНЕ ДЕМОГРАФСКЕ СТРУКТУРЕ* 

Са же так
По ру ка из ис тра жи ва ња у ово ме ра ду је сте: да за от кла ња-

ње про бле ма фи нан си ра ња со ци јал них и пен зи о них фон до ва ће у 
на ред ној де це ни ји или две “уве зе на” рад на сна га би ти по кре тач 
раз вој ног про из вод ног ци клу са. То је је ди но ре ше ње да се до не кле 
убла же не га тив не по сле ди це во ђе ња ви ше де це ниј ски ло ше еко-
ном ске и де мо граф ске по ли ти ке у Ср би ји, а ко је се ре флек ту ју на 
ја ко не по вољ ну сра зме ру бро ја за по сле них и пен зи о не ра. Да кле, 
же ље ни при вред ни раз вој Ср би је мо же да се обез бе ди пре ко ве ћег 
при ли ва стра них и до ма ћих ин ве сти ци ја, при ме ном но ве тех но ло-
ги је и за по шља ва њем ви со ко о бра зо ва них ка дро ва из зе мље и ино-
стран ства. То је ујед но услов да се ство ре ста бил ни из во ри при хо да 
за др жа ву и со ци јал не и пен зи о не фон до ве. Али, по што пен зи је 
ни су ис кљу чи во ствар др жа ве оне ће за ви си ти и од до га ђа ња на 
тр жи шту и од по на ша ња по је ди на ца. Спро во ђе ње ре фор ме пен-
зи о ног си сте ма нај ви ше ће за ви си од по ли тич ке во ље за ње го ву 
ре а ли за ци ју.
Кључ не ре чи: пен зи о ни си стем, ре фор ма, пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу-

ра ње (ПИО), при вред ни раст, де мо граф ска струк ту ра.

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, евиденциони 
број 179038, 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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ДИЈАГНОЗА СТАЊА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Пре ма по след њим ис тра жи ва њи ма Свет ског еко ном ског фо-
ру ма1) ме ђу 139 зе ма ља у 2009. го ди ни, Ср би ја је по ме ђу на род ној 
кон ку рент но сти сво је при вре де на ранг ли сти за у зе ла 96. ме сто2) 
са оце ном 3,84. Су де ћи пре ма оце ни на пра вљен је бла ги по мак у 
по бољ ша њу кон ку рент но сти у Ср би ји, али он ни је био до во љан да 
зе мљу кла си фи ку је на бо ље ме сто на овој ранг ли сти, јер су дру ге 
зе мље на пра ви ле да ле ко ве ћи по мак у кон ку рент но сти.

Ка да ана ли зи ра мо ранг Ср би је у свет ској при вре ди ме ре но 
пре ма бру то до ма ћем про из во ду (БДП) по гла ви ста нов ни ка ви ди 
се да је усле дио пад. Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да (ММФ) из апри ла ове го ди не Ср би ја (ви де ти Табелу1) са 
5.821 аме рич ких до ла ра је на 75. ме сту, а у прет ход ној го ди ни је 
би ла на 67. ме сту. Да кле, ме ре но пре ма овом па ра ме тру кон ку рент-
ност при вре де Ср би је има тен ден ци ју сла бље ња. По гор ша ње кон-
ку рент но сти по сле ди ца је све ве ће еко ном ске и дру штве не кри зе. 

Та бе ла 1. БДПпоглавистановника
НО МИ НАЛ НИ

Ранг Зе мља Из нос у до ла ри ма
1 Лук сем бург 105.918
24 Грч ка 29.635
30 Сло ве ни ја 24.111
40 Хр ват ска 15.284
63 Ру му ни ја 7.523
75 Ср би ја 5.821
85 Ма ке до ни ја 4.546
88 БиХ 4.365
98 Ал ба ни ја 3.837

Извор:ММФ, до ступ но 25. сеп тем бар 2010. го ди не
Стра те ги ја раз во ја (ко ју је из ра ди ла углав ном “иста гру па 

срп ских екс пе ра та” ко ја је ра ди ла све до са да шње стра те ги је) у на-
ред ној де це ни ји пред ви ђа по раст срп ског бру то до ма ћег про из во-
да по гла ви ста нов ни ка са са да шњих 4.100 еура на 7.500 до 8.000 
еура3) 2020-те го ди не.

1)  Из вор:  Свет ски еко ном ски фо рум, до ступ но 09. сеп тем бра 2010. го ди не.

2) Го ди ну да на пре то га Ср би ја је би ла на 93. ме сту са оце ном 3,77.  

3) До сти за ње БДП-а по гла ви ста нов ни ка од 8.000 еура про јек то ван је са прет по став ком 
бла ге де пре си ја ци је ди на ра.
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Па ипак, уко ли ко се чак и оства ри про јек то ва на сто па ра ста, 
БДП по гла ви ста нов ни ка у Ср би ји 2020-те го ди не би ће ма њи не го 
што је у Хр ват ској да нас. Дру гим ре чи ма, ни за де сет го ди на Ср-
би ја не ће до сти ћи вред ност БДП по гла ви ста нов ни ка од оног ко ји 
да нас има Хр ват ска.

Пре ци зни ји по ка за тељ стан дар да је па ри тет ку пов не мо ћи 
(PPP). Пре ма овом по ка за те љу, БДП по гла ви ста нов ни ка у Ср би ји 
је већ до сти гао 10.577 до ла ра или око 8.000 еура (док је PPP у Хр-
ват ској 17.707 до ла ра). Са овом вред но шћу ку пов не мо ћи Ср би ја 
је и да ље на за че љу ли сте зе ма ља у ре ги о ну. Сла би је ран ги ра на од 
Ср би је је још са мо Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на и Ал ба ни ја. 
Ви де ти Табелу2.

Та бе ла 2. БДПпоглавистановника
ПА РИ ТЕТ КУ ПОВ НЕ МО ЋИ  (PPP)

Ранг Зе мља Из нос у до ла ри ма

1 Лук сем бург 78.409

25 Грч ка 29.839

31 Сло ве ни ја 27.470

47 Хр ват ска 17.707

68 Ру му ни ја 11.869

73 Ср би ја 10.577

82 Ма ке до ни ја 9.183

92 БиХ 7.634

94 Ал ба ни ја 7.169
Извор:ММФ, до ступ но 25. сеп тем бар 2010. го ди не

По ред еко ном ских по ка за те ља, Свет ски еко ном ски фо рум 
при ли ком ран ги ра ња зе ма ља ко ри сти и па ра ме тре ве за не за по сло-
ва ње. Ту је Ср би ја та ко ђе оства ри ла не по вољ не ре зул та те. У сег-
мен ту функ ци о ни са ња тр жи шта ро ба и услу га зе мља се на ла зи на 
са мом свет ском дну4). 

Не по вољ ни чи ни о ци за по сло ва ње ко ји оне мо гу ћа ва ју бо љу 
кон ку рент ност у Ср би ји су не е фи ка сност др жав не би ро кра ти је, 
ко руп ци ја, ре стрик ци ја рад ног пра ва, ло ша ин фра струк ту ра, по-
ли тич ка не ста бил ност, при ступ фи нан си ја ма, по ре ска ре гу ла ти ва, 
од нос пре ма ра ду, по ре ско оп те ре ће ње, не а де кват но обра зо ва ње, 

4) По до ми на ци ји на тр жи шту  Ср би ја је на 138. ме сту, и по ефек ти ма ан ти мо но пол ских 
по сло ва на 137. ме сту.
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не ста бил ност вла де, кри ми нал и кра ђа, си стем здрав стве не за шти-
те.

На за о ста ја ње Ср би је нај не по вољ ни је су ути ца ли раз ви је-
ност ин сти ту ци ја и ин фра струк ту ре. Сла бо сти у по гле ду раз ви је-
но сти ин сти ту ци ја, ад ми ни стра тив них про це ду ра и кон ку рен ци је 
на тр жи шти ма про из во да и услу га су обла сти за ко је је вла да ди-
рект но или ин ди рект но од го вор на.  Раз вој зе мље и кон ку рент ност 
од ра зи ли су се на це ло куп ну при вред ну ак тив ност и на жи вот ни 
стан дард гра ђа на. Ду бо ка ре це си ја у ко јој се Ср би ја на шла учи ни-
ла је сво је, па је опо ра вак из та квог ста ња спор и те жак.

МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Ма кро е ко ном ски по ка за те љи на го ве шта ва ју да ће се зе мља 
још ду го су о ча ва ти са про бле ми ма: спољ ног ду га, по ве ћа не за ду-
же но сти гра ђа на и при вре де, не до стат ка стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја, ин фла ци је, ви со ког фи скал ног де фи ци та, не за по сле но сти 
и си ро ма штва. 

Упр кос оце ни Европ ске ко ми си је5) (ЕC) да је у пр вој по ло ви-
ни 2010. го ди не из воз ути цао на то да Ср би ја за бе ле жи раст бру-
то до ма ћег про из во да за “скром них 1,2 од сто” – то је са мо ла га ни 
еко ном ски опо ра вак, јер је и да ље не за по сле ност ви со ка, де фи цит 
плат ног би лан са је уве ћан прем да је, за хва љу ју ћи по ра сту из во за, 
спољ но тр го вин ски де фи цит6) не што сма њен. 

Оче ку је се да ће при вред ни раст у 2010. го ди ни би ти 1,5 од-
сто, под усло вом да се на ста ви раст ин ду стриј ске про из вод ње7). 
Ме ђу тим, чак и да се оства ри тај оче ки ва ни при вред ни раст, он 
је још увек не до во љан да би се пре ва зи шли про бле ми због ве ли ке 
јав не по тро шње8) и ви со ког укуп ног ду га9).

5) Из вор: Европ ска ко ми си ја у Бри се лу, Economicanalysis EC, Bri sel (до ступ но 16.10.2010 
го ди не). 

6) Спољ но тр го вин ски де фи цит Ср би је до сеп тем бра 2010. го ди не је све ден на 3,4 ми ли јар-
де еура, што је за се дам од сто ма ње не го у истом раз до бљу 2009. го ди не, уз раст из во за 
од 20,3 од сто. (Из вор: ЕC, до ступ но 16.10.2010 го ди не). 

7) У сеп тем бру 2010. го ди не ин ду стриј ска про из вод ња има ла је го ди шњи раст од 4,7 од-
сто. (Из вор: РЗС, до ступ но 10.10.2010 го ди не).

8) Јав на по тро шња тре нут но уче ству је са 44 од сто у БДП-у. Циљ вла де Ср би је је да тај 
удео све де на 40 про це на та.

9) Уку пан спољ ни дуг у ав гу сту је из но сио 23,6 ми ли јар ди еура, при че му је дуг јав ног 
сек то ра био 8,4 ми ли јар ди еура, а дуг при ват ног сек то ра 15,2 ми ли јар ди еура. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.10.2010). 
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Од нос спољ ног ду га и БДП-а, на кра ју ју на 2010. го ди не је 
из но сио 78,1 од сто10). На по ве ћа ње ду га је ути цао по раст спољ ног 
ду га јав ног сек то ра, ко ји је на кра ју ше стог ме се ца до сти гао 27,4 
од сто БДП-а. У ју лу је био не што сма њен укуп ни спољ ни дуг, да 
би у ав гу сту до сти гао 23,6 ми ли јар ди еура11), од но сно ве о ма бли-
зу ни воа ви со ке за ду же но сти од 80 про це на та. Јав ни дуг на кра ју 
сеп тем бра из но сио је 11,62 ми ли јар де еура, што је чак 38,5 од сто 
БДП12)-а.

Раст пре ми је ри зи ка, иза зван кри зом јав ног ду га у не ким 
чла ни ца ма еуро зо не, до вео је до да љег сла бље ња ди на ра и по ред 
не ких по вољ ни јих ма кро е ко ном ских по ка за те љи ма (о оче ки ва ном 
и оства ре ном ра сту и плат но би лан сном де фи ци ту). Сла бље ње ди-
на ра за по сле ди цу има раст уво зних це на ко ји је до са да имао скро-
ман ути цај на ин фла ци ју због ни ске агре гат не тра жње. Агре гат на 
тра жња де ло ва ла је дез ин фла тор но. Ме ђу тим, мо гућ но је да ће овај 
дез ин фла тор ни ути цај да сла би због од мр за ва ња за ра да у јав ном 
сек то ру и пен зи ја. На ме ра је да се од мр за ва њем за ра да у јав ном 
сек то ру и пен зи ја за у ста ви обез вре ђи ва ње при ма ња ста нов ни штва 
јер око два ми ли о на гра ђа на Ср би је има стал ни пад при ма ња, а уз 
то тро шко ви жи во та ра сту13), а пре ти и ин фла ци ја. 

За 2010. го ди ну је би ла пла ни ра на ин фла ци ја од шест од сто 
плус-ми нус два од сто. Ин фла ци ја је у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не 
до сти гла сто пу од 4,7 од сто, али је у ју лу по но во кре ну ла на ви ше 
због ра ста це на хра не, ма ње вред но сти ди на ра и оче ки ва ња ра ста 
по тро шње. Ако се на ста ви по ску пље ње хра не це не ће ра сти до кра-
ја го ди не, па би ин фла ци ја у том слу ча ју мо гла до сег ну ти пре ко 9,0 
од сто. А већ од 2011. го ди не це не ће убр за но да ра сту због од мр за-
ва ња пла та и пен зи ја.

Да би одр жа ла ин фла ци ју у пла ни ра ним окви ри ма цен трал-
на бан ка је мо ра ла да по о штри мо не тар ну по ли ти ку. За пра во, да би 
се оства ри ли сред њо роч ни ци ље ви у по гле ду ин фла ци је у цен трал-
ној бан ци су оце ни ли да је по треб но по ве ћа ти ре фе рент ну сто пу14). 

10) Је дан од усло ва Ма стрихтског спо ра зу ма је сте да уку пан дуг зе мље ко ја пре тен ду је да 
уђе у Европ ску уни ју не сме би ти ве ћи од 60 од сто БДП-а.  На ста ви ли се спро во ди ти 
по ли ти ка ко ју са ве ту је ММФ, уз по ли ти ку пре це ње ног ди на ра и ви со ких ка ма та, уку пан 
спољ ни дуг Ср би је (др жа ве и при ват ног сек то ра) у на ред не две го ди не би ће ве ћи од 90 
од сто бру то до ма ћег про из во да.

11) Из вор: Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.10.2010. го ди не. 

12) Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19.10.2010. го ди не.

13) Тро шко ви жи во та у 2009. го ди ни по ве ћа ни су за 8,6 од сто, а у 2010. за око 8,0 од сто. У 
исто вре ме пен зи је су би ле за мр зну те па је то њи хов ре ал ни пад од око 17 про це на та.

14) Из вр шни од бор НБС у ав гу сту, сеп тем бру и ок то бру 2010. го ди не по ве ћа вао је ре фе-
рент ну ка мат ну сто пу. По след ње по ве ћа ње ре фе рент не ка мат не сто пе на 9,5 од сто из вр-
ше но је 14.10.2010. го ди не. (Из вор: НБС, до ступ но 14.10.2010. го ди не). То је учи ње но 
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Због ра ста ре фе рент не ка ма те др жав них де по зи та (од ав гу ста 2010. 
го ди не) се до не кле ста би ли зо вао де ви зни курс.

Ме ђу тим, цен трал на бан ка по ди за њем ка мат не сто пе на ди-
на ре (да би спре чи ла убр за ње ин фла ци је) за пра во оне мо гу ћа ва 
при вред ни опо ра вак. Исто та ко, при вре да не мо же да оче ку је ни-
же ка ма те ни у ино стран ству, од но сно ка мат не сто пе по ко ји ма се 
за ду жу је, бу ду ћи да је ри зик ула га ња у Ср би ју ве ћи од про се ка за 
тран зи ци о не зе мље у Евро пи.

Коч ни ца при вред ног раз во ја у Ср би ји су ин ве сти ци је. Стра-
не ди рект не ин ве сти ци је су за ка за ле јер је њи хов при лив у пр вој 
по ло ви ни 2010. го ди не био ма њи од по ло ви не оног из пр вог по лу-
го ђа 2009. го ди не, до сти гав ши све га 480 ми ли о на еура за јед но са 
порт фо лио ин ве сти ци ја ма.

Сла бо из вр ше ње јав них ин ве сти ци ја је ста ри про блем у Ср-
би ји. Раз лог за то је сте из ме ђу оста лог не до ста так ва ља ног ви ше го-
ди шњег бу џет ског пла ни ра ња. Дру ги раз лог је прав на не из ве сност 
ве за на за ефи ка сну из град њу ин фра струк ту ре од но сно на док на ду 
за екс про при ја ци ју за кључ не ин фра струк тур не про јек те. 

Да би зе мља иза шла из не за вид ног еко ном ског ста ња у ко ме 
се са да на ла зи по треб но је да “вла ди ни екс пер ти” на пра ве на ци о-
нал ну ду го роч ну стра те ги ју15) раз во ја - ка ко би се по кре нуо при-
вред ни раст. Раз у ме се, мо ра ју се укљу чи ти кре ди бил не ме ре за 
знат но сма ње ње бу џет ског де фи ци та16) и кон тро лу јав ног ду га. То 
тре ба да ути че на зна чај но сма ње ње ри зи ка ула га ња у Ср би ју и 

да би се за у ста вио раст ин фла ци је на стао због ра ста це на хра не и ра ста пре ми ја ри зи ка 
на уво зне це не.

15) Мо дел раз во ја Ср би је на пра ви ла је гру па срп ских еко ном ских екс пе ра та и пре зен то ва-
ла исти у ок то бру 2010. го ди не. Пред ло же ни мо дел раз во ја зна чи из ме ну у струк ту ри 
те ку ће по тро шње у ко рист ин ве сти ци ја и сма ње ње јав не по тро шње. Али, сла бост ово га 
по ну ђе ног  мо де ла је што не до вољ но апли ци ра ве ће обра зо ва ње ка дро ва, ино ва ци је и 
ве ће ис тра жи вач ке ини ци ја ти ве на уч ни ка.

16) Де фи цит бу џе та Ср би је на кра ју сеп тем бра 2010. го ди не из но сио је 84,5 ми ли јар ди ди-
на ра (при хо ди су би ли 468,5 а рас хо ди 552,9 ми ли јар ди ди на ра). Од на пла те по ре за на 
до да ту вред ност (ПДВ) за де вет ме се ци ове го ди не при ку пље но је 232,3 ми ли јар де, од 
ак ци за 92,9 ми ли јар ди, а од по ре за на до хо дак гра ђа на 54 ми ли јар де ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 09.10.2010. го ди не).

 Нај ве ћи бу џет ски рас хо ди би ли су по осно ву ис пла та ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња, и то 199,4 ми ли јар де, а тро шко ви за за по сле не су би ли 135,8 ми ли јар-
ди ди на ра. За ка пи тал не из дат ке по тро ше но је 10,3 ми ли јар де ди на ра. За от пла ту ка ма та 
у сеп тем бру је по тро ше но 4,5 ми ли јар ди ди на ра, а то је ви ше од про се ка из да та ка бу џе-
та за те на ме не у про те клим ме се ци ма.

 Бу џе том за 2010. го ди ну би ли су пред ви ђе ни при хо ди од 660,7 ми ли јар ди, и рас хо ди 
од 762,9 ми ли јар ди, та ко да је де фи цит тре бао да из но си 102,2 ми ли јар де ди на ра. Али, 
вла да Ср би је је при пре ми ла ре ба ланс бу џе та за 2010. го ди ну. Де фи цит бу џе та Ср би је у 
2010. го ди ни би ће уве ћан из ме ђу 15 и 16 ми ли јар ди ди на ра на кон ре ба лан са  и из но си ће 
око 120 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 19.10.2010. го-
ди не). Ре ба ланс бу џе та за 2010. го ди ну ће за ви си ти од про це не ММФ-а. 
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на ве ћи раст ин ве сти ци ја. Без до бро осми шље не ду го роч не на ци-
о нал не стра те ги је, ко ја тре ба да по кре не ре фор му у Ср би ји, не ће 
би ти по бољ ша ња кон ку рент но сти, по ве ћа ња за по сле но сти, жи вот-
ног стан дар да и сма ње ња си ро ма штва. 

СИРОМАШТВО У СРБИЈИ

У Ср би ји је пад за по сле но сти за бри ња ва ју ћи, а на ро чи то 
због чи ње ни це да је он то ком кри зе у зе мљи два и по пу та ве ћи не-
го пад про из вод ње. Сто па не за по сле но сти је до сти гла 20,1 од сто17), 
на и ме за по сле ност је па ла ис под 50 од сто. Раз лог за пад за по сле но-
сти тре ба тра жи ти у до са да шњим не у спе лим при ва ти за ци ја ма. По-
сло дав ци су кри зу ис ко ри сти ли да се осло бо де ви шка за по сле них, 
чак и пре ро ка на ко ји их је при ва ти за ци о ни уго вор оба ве зи вао. То 
је до дат но по ве ћа ло и број си ро ма шних у Ср би ји.

Због не до стат ка ста ти стич ких по да та ка за 2010. го ди ну о си-
ро ма штву ста нов ни штва у Ср би ји освр ни мо се на по дат ке из 2009. 
го ди не ко ји ка зу ју сле де ће. У 2009. го ди ни је у од но су на прет ход-
ну го ди ну број оних гра ђа на ко ји жи ве ис под ап со лут не гра ни це 
си ро ма штва по ве ћан за 60.000. Те го ди не је око 700.000 љу ди18) би-
ло без до вољ но сред ста ва за основ не жи вот не по тре бе, од но сно 
хра ну и ста но ва ње. Иако је та да ин фла ци ја би ла ни ска, љу ди ко ји 
су про гла ша ва ни тех но ло шким ви шком и по том осно ву до би ја ли 
от ка зе у пр вом мо мен ту ни су то ли ко осе ћа ли не ма шти ну. Они су 
се тек ка сни је на шли у јед ном за ча ра ном кру гу без на ђа, а мно ги 
и на иви ци ег зи стен ци је. Њи хо ва ег зи стен ци ја је да нас прак тич ки 
не мо гу ћа. 

Ако по сма тра мо ре ги о нал ну ма пу си ро ма штва у Ср би ји си-
ту а ци ја пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку је сле-
де ћа. Нај ве ћи по раст сто пе си ро ма шног ста нов ни штва за бе ле жен 
је у цен трал ној Ср би ји, и то са се дам од сто у 2008. го ди ни ова сто-
па је по ра сла на 9,3 од сто у 2009. го ди ни. Си ро ма ше ње у ру рал-
ним сре ди на ма је из ра же ни је. То по твр ђу је  за бе ле же ни раст са 7,5 
од сто ста нов ни штва ис под ап со лут не гра ни це си ро ма штва у 2008. 
го ди ни на 9,6 од сто у 2009. го ди ни. У град ском под руч ју ни је за бе-
ле же на сто па ра ста си ро ма штва.

У из ра зи то те шким усло ви ма у Ср би ји жи ве по ро ди це са пет 
и ви ше чла но ва. Ста ти стич ки по да так за 2008. го ди ну по ка зу је да 

17) Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи из апри ла 2010. го ди не. (Из вор: РЗС, до ступ но 21.10.2010. 
го ди не).

18) Из вор: Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти ку, до ступ но 02.08.2010. го ди не.
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је ис под ап со лут не гра ни це си ро ма штва жи ве ло 10 од сто та квих 
по ро ди ца, док је у 2009. го ди ни њих би ло чак 14,2 од сто19). По ра-
жа ва ју ће је што про це нат де це ко ја не ма ју ни за основ не по тре бе 
до сти же 9,3 од сто.

Сва ко де се то де те до 14 го ди на жи ви ис под ли ни је ап со лут-
ног си ро ма штва, као и 8,4 од сто де це од 14 до 18 го ди на. У 2009. 
го ди ни је по ве ћа на и ре ла тив на ли ни ја си ро ма штва за 0,4 од сто и 
по тој ка те го ри за ци ји 13,6 од сто ста нов ни штва је си ро ма шно.

То је и раз лог што је у Ср би ји број на род них ку хи ња по ве ћан 
у 69 оп шти на, а њи хо ве услу ге ко ри сти ви ше од 36.000 гра ђа на. 
Број си ро ма шних је још ве ћи ако се зна да је мно ги ма од њих ис-
под до сто јан ства да тра же по моћ у на род ним ку хи ња ма. У На цр ту 
за ко на о со ци јал ној за шти ти пред ви ђа ју се ве ћа со ци јал на да ва ња. 
Со ци јал ну по моћ у Ср би ји при ма ју 68.000 по ро ди ца.

Пла ни ра ним из ме на ма за ко на о со ци јал ној за шти ти ко ји би 
сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не, број чла но ва до ма ћин ства 
ко ји ће би ти об у хва ће ни со ци јал ном за шти том би ће по ве ћан за 60 
од сто, а укуп ни бу џет ски рас хо ди за те на ме не за 70 од сто. Из бу џе-
та ће тре ба ти ви ше из два ја ти за ове на ме не, па се тро шак при ме не 
овог за ко на про це њу је на око три ми ли јар де ди на ра.

У окви ру аран жма на са ММФ до го во ре но је да се по ре ба-
лан су бу џе та обез бе ди 800 ми ли о на ди на ра за по др шку со ци јал но 
угро же ним и то: 250 ми ли о на за на мир ни це за на род не ку хи ње, 
130 ми ли о на за па ке те хра не и хи ги је не, 100 ми ли о на за хит не ин-
тер вен ци је у со ци јал ној за шти ти и 400 ми ли о на за по моћ нај си ро-
ма шни јим оп шти на ма за раз вој услу га и по моћ у обла сти со ци јал-
не за шти те.

Ме ђу тим, ова из два ја ња из бу џе та не ће до при не ти да се број 
со ци јал но угро же них сма њи. Ср би ја ће би ти до ве де на у до ста те-
шку си ту а ци ју због на ра ста ју ћег бро ја си ро ма шних и пен зи о не ра, 
па ће за па сти у још ве ће про бле ме у го ди на ма ко је до ла зе. 

ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ У СВЕТЛУ 
МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На кон успе шно за вр ше ног пре го во ра20) пред став ни ка вла сти 
у Ср би ји и екс пе ра та ММФ-а, о пе тој ре ви зи ји стенд-бај аран жма-
на, да та је мо гућ ност да Ср би ја по ву че до дат них 380 ми ли о на еура. 
По ред то га до го во ре но је са пред став ни ци ма Фон да да се у то ку 

19)  Из вор: Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти ку, до ступ но 02.08.2010. го ди не.

20)  Са ста нак је одр жан 27.08.2010. го ди не.
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2010. го ди не по ве ћа ју кре дит ни под сти ца ји за при вре ду и гра ђа-
не у из но су од шест ми ли јар ди ди на ра, и да се до дат на сред ства 
из дво је и за со ци јал ну по моћ. Та ко ђе је до го во ре но да се пла те и 
пен зи је од мр зну у ја ну а ру 2011. го ди не, а да пен зи о не ри у ок то бру 
2010. го ди не до би ју јед но крат ну по моћ21).

До го во ре но је да у ја ну а ру пла те и пен зи је по ра сту за по ло-
ви ну сто пе ше сто ме сеч не ин фла ци је. По ред ово га по ве ћа ња за по-
сле ни и пен зи о не ри тре ба ли би да до би ју по ве ћа ње и у апри лу и 
ок то бру 2011. го ди не. Пла те и пен зи је би ће ко ри го ва не у апри лу и 
ок то бру по фор му ли по ко јој ће по ве ћа ње би ти јед на ко по ло ви ни 
ше сто ме сеч не ин фла ци је уве ћа ној за по ло ви ну ре ал ног еко ном-
ског ра ста. Иста фор му ла за об ра чун пла та и пен зи ја ко ри сти ла би 
се и у 2012. и 2013. го ди ни, што зна чи да би по ве ћа ње пен зи ја и 
пла та у јав ном сек то ру би ло јед на ко по лу го ди шњем ра сту ин фла-
ци је уве ћа но за по ло ви ну еко ном ског ра ста.

У Ме мо ран ду му о бу џе ту за 2011. го ди ну пред ста вље на је 
ма кро е ко ном ска про јек ци ја до 2013. го ди не. У ње му се на во де 
пред ви ђа ња о сма ње њу јав не по тро шње и по ве ћа њу др жав них ин-
ве сти ци ја. 

Пре ма па ра ме три ма ко ји су пре зен ти ра ни у Макроеконом-
скојпројекцијидо2013. годинепен зи је би од апри ла 2011. го ди-
не по ра сле за 3,4 од сто, а од ок то бра исте го ди не 2,5 про це на та. 
Април ско по ве ћа ње у 2012. го ди ни из но си ло би 3,5, а ок то бар ско 
два од сто. Го ди ну да на ка сни је пен зи је би би ле ве ће за три од сто у 
апри лу и до дат на два про цен та у ок то бру – ка же се у Ме мо ран ду-
му о бу џе ту.

Али, ни је се во ди ло ра чу на о то ме да ће пла те у јав ном сек-
то ру и пен зи је би ти тре ти ра не си ме трич но то ком 2011. го ди не па 
то зна чи да ће сто па њи хо вог ра ста би ти иста. Про це нат њи хо вог 
ра ста се не мо же пре ци зно од ре ди ти за то што ће за ви си ти од сто пе 
ин фла ци је.

Кре а то ри еко ном ске по ли ти ке су про јек то ва ли да ће Ср би ја 
за три го ди не за бе ле жи ти раст од 5,5 од сто, с не што ни жом сто пом 
ин фла ци јом од 4,1 од сто, али и вр ло скром ним ра стом жи вот ног 
стан дар да. Ви де ти Табелу3.

21) Свим пен зи о не ри ма, а има их 1,4 ми ли о на, са пен зи јом ни жом од 30.000 ди на ра у ок-
то бру 2010. го ди не је по де ље но по 5.000 ди на ра јед но крат не по мо ћи. Пра во на ову по-
моћ по ред пен зи о не ра Фон да ПИО, за по сле них (1.334.556) и са мо стал них де лат но сти 
(56.597) има и  223.968 по љо при вред них пен зи о не ра чи ја про сеч на пен зи ја не пре ла зи 
8.169 ди на ра, али пра во има ју и они ко ји при ма ју пен зи је из ино стран ства или ме шо-
ви те пен зи је. У ства ри, од укуп но 1,66 ми ли о на пен зи о не ра њих 1,4 ми ли о на до би ја 
бо нус од 5.000 ди на ра, што чи ни око 78 од сто пен зи о не ра. (Извор:Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,до ступ но 27. ав густ 2010. го ди не).

 Ова ис пла та јед но крат не по мо ћи пен зи о не ри ма ко шта бу џет 6,8 ми ли јар ди ди на ра.
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Та бе ла 3. Ма кро е ко ном ске про јек ци је до 2013. го ди не
2011. 2012. 2013.

Еко ном ски раст 3% 5% 5,5%
Ин фла ци ја 4,5% 4,3% 4,1%
Раст за по сле них 0,5% 1,1% 1,6%
Број за по сле них 1.840.000 1.861.000 1.891.000
Раст про сеч не пла те 1,5% 2,3% 2,9%
Извор:Меморандумобуџету,до ступ но 28. ав густ 2010. го ди не

Из по да та ка пре зен ти ра них у Ме мо ран ду му о бу џе ту ви ди 
се на ме ра др жа ве да се по ве ћа ва ју из да ци за ин ве сти ци је сма ње-
њем укуп них тро шко ва на ме ње них за јав ну по тро шњу, за пла те и 
пен зи је. Пред ви ђа се сма ње ње уче шћа јав не по тро шње у бру то до-
ма ћем про из во ду за три од сто и на гла ша ва се да “ве ли ко фи скал но 
при ла го ђа ва ње ни је мо гу ће без чвр сте фи скал не ди сци пли не и по-
што ва ња гор ње гра ни це рас хо да пред ви ђе не овим про јек ци ја ма”.

Ви сок фи скал ни де фи цит и чи ње ни ца да пла те и пен зи је чи-
не ве ли ки део др жав них рас хо да у из но су од 800 ми ли јар ди ди на-
ра, зна чи да по ве ћа ње од са мо је дан од сто уве ћа ва раст тро шко ва 
од осам ми ли јар ди ди на ра. Па ипак, због по гор ша не со ци јал не си-
ту а ци је (јер су пу не две го ди не за мр зну та при ма ња) тре ба ло би 
на док на ди ти раст це на хра не, што не би би ло мо гу ће ако би се ин-
дек си ра ње пла та и пен зи ја оба ви ло тек у апри лу. То је раз лог што 
је пр ва ин дек са ци ја по ме ре на за ја ну ар 2011. го ди не. Ова ин дек-
са ци ја ће бу џет за 2011. го ди ну ко шта ти че ти ри до пет ми ли јар ди 
ди на ра и тај тро шак ће мо ра ти да се укло пи у пла ни ра ни бу џет ски 
де фи цит од че ти ри од сто БДП за ту го ди ну.

Ци ља ни фи скал ни де фи цит од че ти ри од сто БДП-а је у скла-
ду са до го во ре ном фор му лом у пред ло же ним аманд ма ни ма За ко на 
о бу џет ском си сте му. Ме ђу тим, по што не ра сту бу џет ски при хо ди, 
ма њак у др жав ној ка си ће у 2010. го ди ни би ти ве ћи од пред ви ђе них 
4,5 од сто бру то до ма ћег про из во да.

У Ме мо ран ду му о бу џе ту на во де се и не ка ре ше ња22) ве за на 
за по ре ску ре фор му, ко ја су у пре го во ри ма са екс пер ти ма ММФ-а 
усво је на, као и фи скал на пра ви ла у окви ру За ко на о бу џет ском си-
сте му. Пред ло же не за кон ске од ред бе о фи скал ној од го вор но сти 
тре ба ју би ти сна жна по др шка на ме ра ва ном сма њи ва њу де фи ци та.

22) Јед на од ва ри јан ти је сте по ве ћа ње оп ште сто пе по ре за на до да ту вред ност од 18 од сто. 
По сто ји и мо гућ ност по ве ћа ња по ре за на по је ди не про из во де, као што су ра чу на ри и 
ста но ви у но во град њи, ко ји су се до сад опо ре зи ва ли по сто пи од осам про це на та. Као 
ва ри јан та по ми ње се и про гре сив но опо ре зи ва ње за ра да уз по ве ћа ње нео по ре зи вог пра-
га, али и из ме не у об ра чу ну осно ви це за го ди шњи по рез на до хо дак гра ђа на. Ре ше ње се 
ви ди и у из ме ни по ре за на имо ви ну и сма ње ње на ме та на до бит пред у зе ћа.



СнежанаГрк РеформапензионогсистемауСрбији-усенци

173

Па ипак, без об зи ра на сва по ну ђе на ре ше ња зе мља нај пре 
мо ра да ус по ста ви уну тра шњу рав но те жу и окре не се под сти ца њу 
до ма ће тра жње. Дру гим ре чи ма, до ма ћа тра жња мо ра да оја ча ка ко 
би би ла но си лац опо рав ка, и то у вре ме док се при ме њу је фи скал на 
ста би ли за ци ја од но сно сма ње ње рас хо да. Али, за при ме ну стро гих 
фи скал них пла но ва ве ли ки ри зик пред ста вља ју рас хо ди – ко ји ни-
су об у хва ће ни пла ном23). 

Вла да Ср би је мо ра да ста би ли зу је јав не фи нан си је и на пра-
ви кре ди бил не пла но ве за кон тро лу јав ног за ду жи ва ња, и сма ње ње 
јав ног ду га. ММФ ин си сти ра на ус по ста вља њу стро ге фи скал не 
ди сци пли не ка ко би се сма њио ми нус у бу џе ту. У ства ри, бу џет за 
2011. го ди ну ће би ти по кри вен стенд-бај про гра мом ММФ-а. Ма да 
са да мо же би ти те же и ску пље да се про да јом др жав них об ве зни ца 
при ку пе сред ства за фи нан си ра ње бу џе та, ре ал но по сма тра но де-
фи цит од 4,8 од сто БДП-а (ко ли ко се пла ни ра да ће би ти до кра ја 
2010. го ди не) мо гао би да бу де фи нан си ран ком би на ци јом за ду-
жи ва ња у еури ма код ба на ка, стра ним зај мо ви ма, да љом про да јом 
тре зор ских за пи са и, ако бу де по треб но, по вла че њем вла ди них де-
по зи та.

Ка да про грам са ММФ-ом ис тек не у апри лу 2011. го ди не о 
бу џе ту би тре бао да бри не Фи скал ни са вет ко ји ће се фор ми ра ти за 
бу џет за 2012. го ди ну и бу ду ће бу џе те на осно ву усво је ног до го во-
ра. Фи скал ни са вет, као са мо стал на и не за ви сна ин сти ту ци ја, тре-
ба да кон тро ли ше по што ва ње фи скал них пра ви ла, ко ја би тре ба ло 
да обез бе де да се до 2015. го ди не бу џет ски де фи цит сма њи на је дан 
од сто. Фи скал ним пра ви ли ма пред ви ђе но је и да јав ни дуг не сме 
да пре ђе 45 од сто БДП-а. По што је по ста вље на гра ни ца до ко је др-
жа ва мо же да се за ду жу је, јав ни дуг не би смео да пре ђе ту гра ни цу.

Фи скал ни са вет ће За кон о фи скал ној од го вор но сти при ме-
њи ва ти24) на ре пу блич ком и ло кал ном ни воу. Над зи ра ње при ме не 
пра ви ла фи скал не ста би ли за ци је тре ба ло би да до при не се по ве ћа-
њу нов ца за јав не ин ве сти ци је, а то би тре ба ло да има ефек те на 
еко ном ски раст.

23) У рас хо де за пла те ни су укљу че на сред ства за на гра де и бо ну се, чи ји би евен ту ал ни ефе-
кат на бу џет био 2,2 ми ли јар ди ди на ра. Си ту а ци ја би се до дат но за ком пли ко ва ла ако би 
до шло до од мр за ва ња про ши ре ног деј ства Оп штег ко лек тив ног уго во ра, ко ји се од но си 
на то пли оброк и ре грес. Та да би др жав на ка са би ла ма ња за 81,8 ми ли јар ди ди на ра.

24) Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 12.10.2010. го ди не За кон о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о бу џет ском си сте му ко ји са др жи фи скал на пра ви ла, ко ја тре ба ју да по ја ча ју фи скал ну 
ди сци пли ну на сред њи рок. 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.163-186.

174

ОСВРТ НА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О  
ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Из ме на ма25) За ко на о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу26) 
(ПИО) пред ви ђе но је да се од 2011. го ди не по сте пе но по ве ћа ва-
ју усло ви за сти ца ње ста ро сне гра ни це за од ла зак у пен зи ју. Та ко 
је За ко ном пред ви ђе но да би од 2023. го ди не у пен зи ју му шкар ци 
ишли са 40 го ди на ста жа и 58 го ди на жи во та, а же не са 38 го ди на 
ста жа и 58 го ди на жи во та.

Му шкар ци ће и да ље мо ћи да иду у пен зи ју са на вр ше них 65 
го ди на жи во та и 15 го ди на ста жа, а же не са на вр ше них 60 го ди на 
жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа. У ста ро сну пен зи ју ће се ићи и 
са 45 го ди на ста жа, без об зи ра на го ди не жи во та. 

Из ме на ма ко је су на ве де не у За ко ну о пен зиј ско-ин ва лид-
ском оси гу ра њу по о штра ва ју се и усло ви за до би ја ње по ро дич не 
пен зи је. На и ме, пре ма ре ше њи ма ко ја су пре зен ти ра на у ово ме За-
ко ну, удо вац би сти цао пра во на по ро дич ну пен зи ју ако је до смр ти 
брач ног дру га на вр шио 58 го ди на жи во та, уме сто до са да шњих 55 
го ди на жи во та. Удо ви ца би сте кла исто пра во ка да на пу ни 53 го ди-
не жи во та, уме сто 50 го ди на жи во та, ка ко је по са да шњем за ко ну.

Из ме на ма за ко на де фи ни сан је од ла зак у пен зи ју за слу жбе-
ни ке ко ји су ра ди ли у од ре ђе ним др жав ним слу жба ма. По ве ћа ва-
ју се усло ви за од ла зак у пен зи ју по ли циј ских слу жбе ни ка, вој них 
ли ца, слу жбе ни ка по ре ске по ли ци је, при пад ни ка БИА и по је ди них 
при пад ни ка ми ни стар ства спољ них по сло ва. Они ће у пен зи ју убу-
ду ће, и то уз бе не фи ци ра ни стаж, мо ћи да иду са 55 го ди на жи во та, 
25 го ди на ста жа и 15 го ди на ефек тив ног ра да на тим по сло ви ма, 
уме сто са 53 го ди не жи во та, 20 го ди на рад ног ста жа и 10 го ди на 
ефек тив ног ра да, ка ко са да за кон на ла же.

Пен зи ја би се убу ду ће ускла ђи ва ла два пу та го ди шње и то 
1. апри ла и 1. ок то бра. При том, 1. апри ла 2011. и 1. апри ла 2012. 
го ди не ускла ђи ва ће се са по тро шач ким це на ма и по ла про цен та 
бру то до ма ћег про из во да из прет ход не го ди не. Од 1. апри ла 2013. 
го ди не ускла ђи ва ће се са по тро шач ким це на ма и ра стом БДП уко-
ли ко он бу де ве ћи од че ти ри од сто. Сва ког 1. ок то бра пен зи је би се 
ускла ђи ва ле са ра стом по тро шач ких це на у прет ход них шест ме-
се ци.

По ред то га, из ме на ма за ко на пред ла же се сма ње ње лич ног 
ко е фи ци јен та са че ти ри на 3,8 при ли ком утвр ђи ва ња нај ви ше пен-

25)  Из ме не ће се, уко ли ко бу ду усво је не, при ме њи ва ти по ступ но до 2023. го ди не.

26)  До ступ но, 02.09.2010. го ди не.
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зи је. Ово је на пра вље но ка ко би се сма њи ла раз ли ка из ме ђу из но са 
нај ви ше и нај ни же пен зи је.

Ме ђу тим, пред ло же не из ме не За ко на о пен зиј ско-ин ва лид-
ском оси гу ра њу су до ста ди ску та бил не, јер се сма њу ју пен зи је и 
ства ра се још ве ћи ра спон из ме ђу нај ви ших и нај ни жих ми ро ви на. 
По сма тра но из са да шње пер спек ти ве чи ни се да су син ди ка ти у 
Ср би ји уви де ли све зам ке и сла бо сти пре зен ти ра них из ме на За ко-
на о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу. Сто га је са свим ра зу мљи-
во што је ускла ђи ва ње пен зи ја са ра стом БДП-а иза зва ло оп ште не-
го до ва ње код син ди ка та. Али, власт у зе мљи по ку ша ва да оправ да 
се бе уз из го вор да су ове из ме не За ко на за пра во зах те ви ММФ-а. 
То са мо још ви ше го во ри о не у бе дљи во сти екс пе ра та ко ји се ба ве 
овом про бле ма ти ком у Ср би ји и њи хо вој спрем но сти да се за кло не 
иза ММФ-а.

Ло гич но је би ло да се власт у зе мљи са ста ла са син ди ка ти ма 
и са слу ша ла њи хо ва ми шље ња по пи та њу из ме на За ко на о пен-
зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу. Ова ко се над ви ла там на сен ка на 
пред лог за ко на јер је исти са чи њен без кон сул та ци ја са син ди ка ти-
ма и ван со ци јал но-еко ном ског са ве та. 

Ср би ја је зе мља у ко јој је мно го рад но спо соб ног ста нов ни-
штва “на си лу” оте ра но у пен зи ју. Раз у ме се, са да шњи и бу ду ћи 
пен зи о не ри не мо гу да бу ду од го вор ни за ло ше во ђе ње по ли ти ке 
за по шља ва ња, а та ко ђе ни за ло ше во ђе ње еко ном ске по ли ти ке - 
не го су за то ис кљу чи во од го вор ни екс пер ти на вла сти. За пра во, 
узрок ло шег ста ња у зе мљи тре ба тра жи ти у ло шој при ва ти за ци ји, 
спо рим еко ном ским ре фор ма ма, не до вољ ном при вред ном ра сту и 
ло шој де мо граф ској струк ту ри у зе мљи. 

ПОГОРШАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПЕНЗИОНЕРА

Еко ном ска и фи нан сиј ска сце на у Ср би ји је за бри ња ва ју ћа 
јер при вре да и ста нов ни штво има ју огром не кре ди те27), ин фла ци ја 
узи ма ма ха, си ро ма штво се ши ри, де мо граф ска ма па Ср би је је та-
ко ђе за бри ња ва ју ћа, па по ди за ње пра га зах те ва ног ста жа за же не 
и ста ро сне гра ни це, ути ца ће на да ље по гор ша ва ње по ло жа ја са-

27) Пре ма по да ци ма кре дит ног би роа Удру же ња ба на ка Ср би је (УБС), кре ди ти пред у зе ћа 
из но си ли су 1.125 ми ли јар ди ди на ра, док су гра ђа ни ду го ва ли 488,5 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: УБС, до ступ но, 16.09.2010. го ди не). Од по чет ка го ди не дуг пред у зе ћа је ве ћи 
17 од сто, а гра ђа на 23 од сто. Гра ђа ни Ср би је су по след њег да на ав гу ста на име кре ди та 
бан ка ма ду го ва ли 4,6 ми ли јар ди еура. До да ју ли се том из но су ми ну си на те ку ћим ра-
чу ни ма, за ду же ња на кре дит ним кар ти ца ма и ли зинг уго во ри ма, гра ђа ни укуп но ду гу ју 
5,2 ми ли јар де еура. У ства ри, про се чан дуг сва ког ста нов ни ка Ср би је бан ка ма за кре ди-
те у ав гу сту 2010. го ди не из но сио је 636 еура, а ка да се то ме до да ју ми ну си на те ку ћим 
ра чу ни ма, на кре дит ним кар ти ца ма и по ли зинг уго во ри ма, про се чан дуг сва ког гра ђа-
ни на Ср би је у ав гу сту из но сио је 719 еура. (Из вор: УБС, до ступ но, 16.09.2010. го ди не).



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.163-186.

176

да шњих и бу ду ћих пен зи о не ра, ин ва ли да, као и оних љу ди ко ји су 
про гла ше ни тех но ло шким ви шком.

Чи ње ни ца је да Ср би ја не мо же да на ста ви са ста ром прак сом 
за ду жи ва ња и тро ше ња не за ра ђе ног нов ца - јер  би др жа ву та кво 
по на ша ње од ве ло у бан крот ство. Ме ђу тим, не мо гу ни пен зи о не ри 
да сно се од го вор ност због ло ше еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди 
у зе мљи. Др жа ва је од го вор на што ни је ура ди ла на вре ме ре фор му 
пен зи о ног си сте ма, а због ло ше при ва ти за ци је све ве ћи број љу ди 
на си лу се ша ље у пен зи ју, што до дат но по ве ћа ва број пен зи о не ра 
ко ји су још рад но спо соб ни28). По што је раст бро ја пен зи о не ра у 
ди рект ној ко ре ла ци ји са сма ње њем из но са пен зи ја, до ста је упит-
но и чак не мо гу ће оства ри ти обе ћа них 70 од сто уче шћа про сеч них 
пен зи ја у про сеч ним за ра да ма. У нај бо љем слу ча ју мо же се ра чу-
на ти  на тек не што ви ше од 50 од сто то га уче шћа.

Чак и ако се у Ср би ји оства ри го ди шња сто па ра ста бру то 
до ма ћег про из во да од че ти ри од сто, а за ра де оства ре ре ал ну сто пу 
ра ста од три од сто, ко ри сни ци пен зи ја оста ће на ис то ме од но сно 
има ће ско ро иста при ма ња. 

По што су по зна ва о ци пен зи о не про бле ма ти ке све сни ове 
опа сно сти они у ви ду аманд ма ни ма пред ла жу да се по ред кре та ња 
по тро шач ких це на за об ра чун пен зи ја узме по ло ви на ра ста сто пе 
БДП из прет ход не го ди не, а не раз ли ка из над че ти ри про цен та ра-
ста БДП. Ова кав на чин ускла ђи ва ња пен зи је са мо би де ли мич но 
по бољ шао по ло жај нај ста ри је по пу ла ци је. 

Стал но по ве ћа ње бро ја пен зи о не ра, уз ве ли ку не за по сле-
ност, и пла ни ра но сво ђе ње ма се пен зи ја у бу џе ту са са да шњих 36,7 
од сто на 30,0 од сто у 2016. го ди ни или са 13,2 од сто у БДП на све га 
10,0 про це на та су ге ри ше да се по ли ти ка “урав но те же ња бу џе та” 
нај ве ћим де лом од но си на пен зи је. Ка ко на пен зи је и пла те за по-
сле них у ре пу блич ком бу џе ту од ла зи око 68,3 од сто свих рас хо да, 
та да ана ли зи ра ју ћи про јек ци ју кре та ња свих фак то ра у 2011. го-
ди ни сле ди за кљу чак да ће се про сеч на пен зи ја по ве ћа ти за са мо 
1.300 ди на ра.

Под усло вом да се исто вре ме но еко ном ском и фи скал ном по-
ли ти ком обез бе ди и кре та ње за ра да у окви ру ра ста БДП-а (70 до 80 
од сто од ре ал не сто пе БДП-а) укуп на по тро шња не би до ве ла до 
бу џет ског де фи ци та. 

28) Број за по сле них у раз до бљу 2008-2010. го ди не сма њио се за 170.000. А са мо у 2010. 
го ди ни до ок то бра ме се ца број за по сле них се сма њио за 71.000, док се број пен зи о не ра 
по ве ћао за око 20.000. То зна чи да се упла те до при но са сма њу ју.
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За пен зи о не ре би би ло бо ље да се те ку ће пен зи је об ра чу на-
ва ју по “швај цар ској фор му ли”29) и ускла ђу ју са кре та њем за ра да.

Кван ти та тив на ана ли за по ка зу је да про сеч на пен зи ја у про-
сеч ној за ра ди не би сме ла да па да ис под 60 од сто, док ми ни мал-
на пен зи ја не би сме ла би ти ни жа од 25 од сто про сеч не за ра де из 
прет ход не го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји. То је је ди ни на чин да се 
за др жи са да шња вред ност нај ни жег из но са пен зи ја ко ја не пре ла зи 
100 еура. Ви де ти Табелу4. 

Та бе ла 4. Број пен зи о не ра и из но си пен зи-
ја у ју ну 2010. го ди не – до да ла БГ

СТА РО СНЕ ИН ВА ЛИД СКЕ ПО РО ДИЧ НЕ БРОЈ

Број
Про-
се чан
износ

Број
Про-
се чан
износ

Број
Про-
се чан
износ

За по сле ни 693.495 25.170 326.747 20.021 314.314 16.014 1.334.556
Са мо стал не
делатности 25.417 24.659 16.543 21.314 14.637 15.467 56.597
По љо при-
вред ни ци 185.956 8.398 12.953 8.947 25.059 6.025 223.968

Из вор: Републичкифондзапензијскоиинвалидскоосигурање, до ступ но 
27. ав густ 2010. 

Уко ли ко се на пред пре зен ти ра ни пред лог За ко на о пен зиј-
ско-ин ва лид ском оси гу ра њу усво ји, та да ускла ђи ва ње пен зи ја са 
ра стом бру то дру штве ног про из во да до ве шће до то га да мно ги 
пен зи о не ри, с об зи ром на тре нут ни раст БДП, ће при ма ти за пет 
го ди на исту пен зи ју ка кву има ју са да, а мно ги пен зи о не ри по ве ћа-
ње пен зи ја не ће ни до че ка ти.

ДЕМОГРАФСКА СЛИКА СРБИЈЕ И 
УСЕЉЕНИЧКА ПОЛИТИКА

У Ср би ји су, по сма тра но у ве ћи ни, пен зи је пре ма ле па пен-
зи о не ри ни су про блем ове зе мље. Но, про блем је то што је про сеч-
на ста рост пен зи о не ра тек не што ве ћа од 50 го ди на и пи та ње је – ко 
је ство рио “ар ми ју” пен зи о не ра. Са да је зе мља до ве де на у си ту а-
ци ју да се мо ра ју про на ћи ре ше ња ка ко се цео пен зи о ни си стем не 
би уру шио. Услов да до то га не би до шло је при вред ни раст. Да би 
се он по кре нуо у овој де це ни ји вла да Ср би је мо ра у бли ској бу дућ-
но сти да ство ри усло ве за за по шља ва ње рад но спо соб них др жа-

29)  По чет ком 2002. го ди не, уво ђе њем из ме на и до пу на За ко на о осно ва ма пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, по че ло је ускла ђи ва ње пен зи ја у Ср би ји са пла та ма по тзв. 
“швај цар ској фор му ли”. То зна чи да се пен зи је ускла ђу ју 50 од сто пре ма ра сту пла та, а 
50 од сто пре ма ра сту тро шко ва жи во та, и то квар тал но.
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вља на Ср би је, или ће пак мо ра ти да “уве зе” рад но спо соб не стра не 
др жа вља не.  То је је ди но ре ше ње да се до не кле убла же не га тив не 
по сле ди це во ђе ња ви ше де це ниј ски ло ше еко ном ске и де мо граф-
ске по ли ти ке, а ко је се ре флек ту ју на са да ја ко не по вољ ну сра зме ру 
бро ја за по сле них и пен зи о не ра. А ка да  се то ме до да и број не за по-
сле них, про из и ла зи да Ср би ја има ма ло ква ли фи ко ва них људ ских 
по тен ци ја ла и рад но ак тив ног ста нов ни штва за от кла ња ње про бле-
ма фи нан си ра ња со ци јал них и пен зи о них фон до ва и за по кре та ње 
но вог раз вој ног при вред ног ци клу са.   

Не до вољ но отва ра ње но вих рад них ме ста, због сла бог при-
вла че ња стра них ди рект них ин ве сти ци ја, и во ђе ње по гре шне по ли-
ти ке за по шља ва ња до ве ли су до то га да се са да мо ра раз ми шља ти 
о во ђе њу ак тив не ими гра циј ске по ли ти ке. Стра те ги ја при вред ног 
ра ста ће зна чи ти бор бу за рад на ме ста.

Пре ма ис тра жи ва њи ма ко ја су ра ђе на у све ту - Евро па је 
нај по жељ ни ји кон ти нент за за по шља ва ње и крај ње од ре ди ште за 
нај ве ћи број исе ље ни ка из Ин ди је, Ки не и Фи ли пи на. Пре ма тим 
ис тра жи ва њи ма сва ки тре ћи ими грант оста не у Евро пи, док сва ки 
че твр ти за вр ши у САД-у.

Па жњу за слу жу ју по да ци ко ји се од но се на Ср би ју. На и ме, 
фра пант ни и за бри ња ва ју ћи су нај но ви ји по да ци30) Свет ског еко-
ном ског фо ру ма о “од ли ву мо зго ва” из Ср би је. Пре ма тим по да ци-
ма од 139 зе ма ља31) Ср би ја је за у зе ла 136. ме сто по “од ли ву мо зго-
ва”, док је  на 135. ме сту по са рад њи за по сле них и по сло да ва ца.

На ста ви ли се и да ље ова кав тренд од ла ска ви со ко о бра зо-
ва них ка дро ва, кре а то ри еко ном ске по ли ти ке и по ли ти ке рад них 
од но са ће мо ра ти ве о ма бр зо да при сту пе кре и ра њу усе ље нич ке 
по ли ти ке. Али ово га пу та би мо ра ли да на пра ве до бру ду го роч-
ну ана ли зу о то ме ка кав про фил ви со ко о бра зо ва не рад не сна ге и 
струч них ква ли фи ка ци ја је по тре бан зе мљи да би се по ди гла кон-
ку рент ност при вре де Ср би је. Уз то, по треб но је про на ћи на чин да 
се струч ња ци из ино стран ства при ву ку и ин те гри шу у на ше дру-
штво.

Да нас је де мо граф ска сли ка Ср би је ка та стро фал на. Ква ли тет 
људ ског ка пи та ла све је ло ши ји. У Ср би ји ви ше од 30.000 љу ди 
го ди шње умре не го што се ро ди. Про сеч на ста рост ста нов ни штва 
је 41 го ди на32). По “од ли ву мо зго ва” Ср би ја је на че твр том ме сту у 
све ту. На за по сле ње се че ка ја ко ду го, па због то га мла ди гу бе сте-
че но зна ње. У на ред них 15-20 го ди на то тал но ће да бу де из ме ње на 

30)  Из вор: Свет ски еко ном ски фо рум, до ступ но  09.10.2010. го ди не.

31)  Ранг је пра вљен по ра сту ћем ре до сле ду од но сно од нај ма њег ка нај ве ћем бро ју.

32)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 18.10.2010. го ди не.
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де мо граф ска ма па Ср би је, па је за оче ки ва ти да ће до ма ће ком па-
ни је по треб ну рад ну сна гу тра жи ти из ван гра ни ца зе мље. Ово ће 
би ти пот по мог ну то и ли бе ра ли за ци јом тр жи шта ра да - ако Ср би ја 
уђе у Европ ску уни ју. Тре ба раз ми шља ти и о то ме да ће у на ред них 
де це ни ју или две “уве зе на” рад на сна га ути ца ти на кул ту ро ло шке 
и со ци јал не про ме не у зе мљи.

Ме ђу тим кре а то ри раз вој не и со ци јал не по ли ти ке у Ср би-
ји, пре не го што при сту пе пра вље њу усе ље нич ке по ли ти ке, мо ра ју 
нај пре да се по за ба ве до ма ћом не за по сле ном рад ном сна гом, и ана-
ли зом де мо граф ске струк ту ре у зе мљи. Тре нут не не по вољ не окол-
но сти у Ср би ји - ко је су по сле ди ца ка та стро фал но во ђе не ви ше де-
це ниј ске де мо граф ске и еко ном ске по ли ти ке - су број не и оне су 
пре пре ка за при вла че ње ви со ко о бра зо ва них и струч них ка дро ва из 
ино стран ства. Као до ми нант на пре пре ка за при вла че ње струч ња ка 
из ино стран ства су још увек нај ни же за ра де у Ср би ји у од но су на 
зе мље у ре ги о ну. 

За ви со ко о бра зо ва ним ка дро ви ма по сто ји гло бал на кон ку-
рен ци ја. А тек ће се у вре ме ну ко је до ла зи во ди ти оштра бор ба за 
при вла че ње оних ко ји су ви со ко о бра зо ва ни. Да нас у све ту по сто ји 
200 ми ли о на ста нов ни ка у стал ној ми гра ци ји, а го то во 75 по сто све 
до се ље нич ке по пу ла ци је при ми 28 др жа ва све та. 

До се ље ни ци ме ња ју де мо граф ску сли ку све та. САД је то ком 
по след њих два де се так го ди на има ла бо љу де мо граф ску сли ку и 
ве ћи раст БДП-а од др жа ва Европ ске уни је упра во због ја ког ими-
гра циј ског ци клу са. Усе ље ни ци да нас пред ста вља ју ге не ра тор аме-
рич ког на уч ног и ино ва циј ског тех но ло шког раз во ја.

Ста ре ње ста нов ни штва ве ли ки је дру штве ни про блем др жа-
ва САД-а и ЕУ. Пре ма пред ви ђа њи ма33) у Евро пи ће 2030-те го ди-
не би ти дво стру ко ви ше осо ба ста ри јих од 65 го ди на, не го оних 
мла ђих од 15 го ди на, док ће сра зме ра рад но ак тив них и па сив них 
из но си ти 2,4:1. Та ко ђе и Ази ја има овај про блем. У 2010. го ди ни 
Ја пан има 3 ми ли о на ма ње рад ни ка не го 2005. го ди не. Ло ши де-
мо граф ски трен до ви су при сут ни и у Ко ре ји и Ки ни ко ја ће пре ма 
про це ни за два де сет го ди на има ти јед нак број ста ри јих од 65 го ди-
на и мла ђих од 15 го ди на. 

Пре из би ја ња по след ње кри зе у раз ви је ним зе мља ма се ра чу-
на ло да је до вољ но има ти око 2,5 за по сле них на јед ног пен зи о не-
ра, па да пен зи о ни си стем бу де одр жив. Кри за је по ка за ла да ни то 
ни је до вољ но и да је са да по треб но има ти ви ше од 3,5 за по сле них 
на јед ног пен зи о не ра, да би се пен зи је одр жа ле на ни воу ма њем од 
по ло ви не про сеч не пла те. С об зи ром на то да ми има мо ма ње од 

33)  Из вор: Na ci o nal, Cro a tia, до ступ но 31.08.2010. го ди не.
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1,4 за по сле них на јед ног пен зи о не ра, а ни сви за по сле ни, од но сно 
њи хо ви по сло дав ци, не пла ћа ју до при но се ре дов но или то не чи не 
ни ка ко, пен зи о ни си стем се за сни ва на за хва та њу из бу џе та. Да кле, 
ни смо се при ма кли европ ским нор ма ма, а да би смо то учи ни ли, 
би ло би по треб но отво ри ти још нај ма ње два ми ли о на рад них ме-
ста, ко ја би кроз до при но се обез бе ђи ва ла до во љан при лив нов ца у 
Фонд ПИО.

Ако се ве о ма бр зо не што не ура ди ка ко би се про ме нио од-
нос за по сле них и пен зи о не ра, по сто ји бо ја зан од бр зог уру ша ва ња 
пен зи о ног си сте ма у Ср би ји. Уз са да шњи тренд ста ре ња ста нов-
ни штва уско ро би мо гло да се де си да и они ко је са да на зи ва мо 
“мла ди пен зи о не ри” мо ра ли би да ра де и из др жа ва ју “ста ре пен-
зи о не ре”. 

Др жа ва Ср би ја мо ра на пра ви ти соп стве ни мо дел по ко јем ће 
у рад ни од нос вра ти ти рад но спо соб не љу де ко ји су у про те клом 
раз до бљу пен зи о ни са ни. Раз у ме се, тре ба про на ћи ин ве сти ци је и 
про јек те ко ји ће ис ко ри сти ти не за по сле ни рад ни по тен ци јал, као 
и оне ко ји су оти шли у пен зи ју, а још би мо гли ра ди ти. За то је 
по треб но из ра ди ти ду го роч ну стра те ги ју раз во ја Ср би је, ка ко би 
се ви де ло ко ји про фил љу ди је по тре бан зе мљи и ка ко спре чи ти 
“од лив” до ма ћих ква ли тет них ка дро ва из зе мље. Ср би ја мо ра да 
са чу ва сво ју ква ли тет ну рад ну сна гу. За пра во, по треб но је са чу ва ти 
до ма ће људ ске по тен ци ја ле па тек он да их у де фи ци тар ним сек то-
ри ма на док на ди ти ква ли тет ним ка дро ви ма из ино стран ства.

По је ди на ми ни стар ства по зи ва ју по је дин це из ди ја спо ре да 
се вра те у зе мљу ну де ћи им усло ве ко ји исе ље ни ци де фи ни шу. Али 
не сме ју се за по ста ви ти до ма ћи ка дро ви од но сно не сме се до зво-
ли ти да ви со ко о бра зо ва ни љу ди ко ји су оста ли у зе мљи бу ду мар-
ги на ли зо ва ни. На уч ни по тен ци јал зе мље тре ба ис ко ри сти ти у ме ри 
у ко јој они мо гу да до при не су при вред ном раз во ју Ср би је. Пер-
спек ти ва ду го роч ног раз во ја Ср би је ви ди се ис кљу чи во у ула га њу 
у тех но ло шки раз вој и ис тра жи ва ња. Еко но ми ја мо ра да се за сни ва 
на зна њу и при ме ни тех но ло ги је, а ма ње на екс пло а та ци ји јеф ти не 
рад не сна ге.

* 
* *

Обез бе ђе ње си гур ног еко ном ског и со ци јал ног бла го ста ња 
за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је пред ста вља по тре бу ур гент ног ре-
фор ми са ња пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња (ПИО). А ка ко овај 
про блем ни је “пар тиј ска ствар” он мо ра да се ре ши до кра ја. За то је 
то ве ли ки иза зов за срп ску вла ду јер је то по тре ба или ну жност а не 
ни ка ко зах тев или дик тат ММФ ка ко то по је ди ни пар тиј ски екс пер-
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ти по ку ша ва ју при ка зу ју у јав но сти. Пи та ње ни је тре ба ли ММФ 
не го има ли Ср би ја но вац ко ји је по тре бан за ре фор ме.

Пре по ру ка ММФ-а и оста лих ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
још 2005. го ди не би ла је да др жа ва кре не у при ва ти за ци ју Нафт-
не ин ду стри је Ср би је (НИС) и ре фор му пен зи о ног си сте ма. Али, 
ММФ је био не за до во љан спро во ђе њем ме ра на ко је се оба ве за ла 
вла да Ср би је. Нај те же је спро ве сти ре фор му пен зи о ног си сте ма јер 
је то сву да ве о ма осе тљи ва те ма, а по го то во код нас, где се то од-
мах по сма тра у кон тек сту већ до ста те шког ма те ри јал ног по ло жа ја 
мно гих пен зи о не ра. У Ср би ји су пен зи је ма ле због ма лог бру то до-
ма ћег про из во да. А по ве ћа ње БДП-а  је је ди но ду го роч но ре ше ње 
про бле ма. 

Из на пред из не тих раз ма тра ња мо же се за кљу чи ти да основ-
ни про блем ко ји је ка рак те ри сти чан за си стем пен зиј ског оси гу-
ра ња у Ср би ји мо же се ду го роч но ре ши ти, као што је већ на пред 
ре че но, са мо по бољ ша њем од но са из ме ђу за по сле них и ко ри сни ка 
пен зи ја, од но сно је ди но знат ни јим по ве ћа њем бро ја за по сле них. 
Сто га би је дан од ци ље ва еко ном ске по ли ти ке мо рао би ти по ве-
ћа ње за по сле но сти уз  до сти за ње од но са из ме ђу бро ја пен зи о не ра 
и бро ја за по сле них  у про пор ци ји 1:3,5. Та да би пен зи о ни си стем 
био одр жив. Но, са да шње ста ње по ста је алар мант но јер се број за-
по сле них ско ро из јед на чио са бро јем пен зи о не ра. Ср би ја има 1,66 
ми ли о на пен зи о не ра, па та ко је дан за по сле ни из др жа ва јед ног пен-
зи о не ра и јед ног при ма о ца со ци јал не по мо ћи, а њих има око 700 
хи ља да.

По ред то га, ста нов ни штво Ср би је се на ла зи ме ђу нај ста ри-
јим на све ту. И оно ће де мо граф ски ста ри ти. Пре ма прог но за ма34) 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку за 30 го ди на удео ста ри јих од 65 
го ди на у укуп ном бро ју ста нов ни штва по ве ћа ће се са 17 на 22 од-
сто. Зна чи, сва ки че твр ти ста нов ник би ће ста ри ји од 65 го ди на док 
ће сто па де мо граф ске за ви сно сти ста ри је по пу ла ци је по ра сти са 25 
на 33 од сто.

Укуп на сто па фер ти ли те та од 1,4 је ис под пра га про сте ре-
про дук ци је. Сто па при род ног при ра шта ја је –4,6 на 1.000 ста нов-
ни ка (сто па жи во ро ђе них из но си 9,6, а сто па смрт но сти 14,2 на 
1.000 ста нов ни ка). Све су ово фак то ри ко ји има ју не га тив не ефек те 
на ак ту ел ни пен зи о ни си стем, ко ји је на сред њи рок нео др жив.

Па и по ред то га што Ср би ја има сво је спе ци фич но сти она 
се тре ба угле да ти на ве ћи ну зе ма ља у окру же њу ко је су из вр ши ле 
ре фор му сво јих пен зи о них си сте ма уво ђе њем мо де ла тристуба 
пен зи о ног оси гу ра ња. 

34)   Из вор: РЗС, до ступ но 18.10.2010. го ди не.
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Први стуб је оба ве зан и под ра зу ме ва из два ја ње за те ку ће 
пен зи је. Другистуб је та ко ђе оба ве зан, и под ра зу ме ва да сва ки за-
по сле ни има ин ди ви ду ал ни ра чун на ко ји по сло да вац из два ја не ки 
из нос нов ча них сред ста ва. За по сле ни у сва ком мо мен ту мо же да 
зна ко ли ко има нов ца на свом ра чу ну. Овај стуб је ка пи та ли зо ван. 
Трећистуб35) је до бро во љан. На и ме, он је на ба зи ин ди ви ду ал не 
штед ње и у за ви сно сти од из но са до при но са и од то га ка ко су сред-
ства пла си ра на тре ба оче ки ва ти да ће би ти и ви си на пен зи је. Др жа-
ва ни је га рант за ис пла ту пен зи ја из тре ћег сту ба.

Док тра је раз вој тзв. тре ћег сту ба, ко ји об у хва та до бро вољ но 
пен зи о но оси гу ра ње, тре ба се фо ку си ра ти на раз вој дру гог сту ба 
ко ји под ра зу ме ва оба ве зно при ват но пен зи о но оси гу ра ње. Но, у 
по сто је ћим си стем ским и еко ном ским окол но сти ма те жи су усло-
ви за ње го во ус по ста вља ње. Син ди ка ти мо гу да од и гра ју зна чај ну 
уло гу у ус по ста вља њу аде кват ног над зор ног ор га на, ко ји би, по-
шту ју ћи пра ви ла су пер ви зи је и ин ве сти ра ња, омо гу ћио мак си мал-
ну за шти ту рад ни ка. Мо дер ни при ступ пен зи о ног си сте ма тре ба 
да обез бе ди си гур не и ста бил не при хо де за бу ду ће ге не ра ци је. У 
ства ри, ов де је реч о ин ве сти то ри ма на ду же вре ме ко ји ма је циљ 
да на кон раз до бља од ви ше де се ти на го ди на, ка да ефе кат при но са 
на при нос бу де из ра же ни ји, оства ре оп ти мал не ре зул та те за сво је 
чла но ве.

Раз у ме се, вла ди Ср би је је да ле ко лак ше да окон ча ре фор-
му пен зи о ног си сте ма јер, и по ред ве ли ког за о ста ја ња у ре ги о ну 
ка да је у пи та њу ова ре фор ма, она има мо гућ но сти да ко ри сти са-
зна ња, ис ку ства и мо де ле дру гих зе ма ља, те да њи хо ва ис ку ства 
им пле мен ти ра у соп стве ни мо дел. Ис ку ства из Сло ве ни је, Хр ват-
ске, Ма ђар ске и Бу гар ске по ка зу ју да пен зи о ни фон до ви ути чу на 
раз вој зе мље та ко што при ват ном сек то ру обез бе ђу ју фи нан сиј ска 
сред ства за кре и ра ње но вих рад них ме ста и на тај на чин под сти чу 
раз вој при вре де. 

Да кле, Ср би ја мо же да у пра вље њу соп стве ног мо де ла ко-
ри сти ис ку ства дру гих зе ма ља, али се њен про блем пен зи о но-ин-
ва лид ског си сте ма мо ра са гле да ти у од но су на соп стве не мо гућ-
но сти. Ства ра њем но вог пен зи о ног си сте ма оче ку је се зна чај но 
сма ње ње си ро ма штва по ве ћа њем ста ро сних, на след нич ких и ин-
ва лид ских пен зи ја, и то мо ра да има сна жан ефе кат на по бољ ша-
ње за по сле но сти и на еко ном ски раст. Рад ни ци ће по че ти да ин ве-
сти ра ју у на ци о нал ну еко но ми ју ка да при ват ни пен зи о ни фон до ви 

35)  Тре ћи стуб оси гу ра ња у Ср би ји већ по сто ји и ње го ва сна га за ви си од мо гућ но сти по-
тен ци јал них оси гу ра ни ка. Од апри ла 2006. го ди не, ка да је по че ла при ме на За ко на о 
до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј ским пла но ви ма, до зво лу На род не бан ке 
Ср би је до би ло је де вет дру шта ва за упра вља ње до бро вољ ним пен зи о ним фон до ви ма, и 
њи хо ва укуп на имо ви на да нас из но си 70 ми ли о на еура.
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бу ду по се до ва ли удео у ка пи та лу нај ве ћих до ма ћих ком па ни ја. Са 
не ста ја њем др жав ног пен зи о ног си сте ма, по ли ти ча ри ће ко нач но 
пре ста ти да од лу чу ју да ли пен зи је тре ба по ви си ти, ка да, за ко ли ко, 
или ко јој гру па ци ји ста нов ни штва. Ко нач но, из нос пен зи је тре ба 
да за ви си ти од ра да по је ди на ца и ста ња еко но ми је, а не од во ље 
срп ске Вла де или при ти са ка ра зних ин те ре сних гру па. У ства ри, 
пен зи је мо ра ју пре ста ти да бу ду у функ ци ји пред из бор них кам па-
ња и из вор по ли тич ких кон фли ка та. Си стем при ват них пен зи ја ће 
има ти ве о ма ва жне по ли тич ке и кул тур не по сле ди це у зе мљи.

Пред лог из ме на за ко на о ПИО  иде у прав цу по о штра ва ња 
усло ва и ско ро је из ве сно да др жав на пен зи ја не ће би ти до вољ на за 
при сто јан жи вот по сле за вр шет ка рад ног ве ка. Др жа ва по ре ским 
олак ши ца ма под сти че раз вој до бро вољ них пен зиј ских фон до ва, 
али њен на пор ни је до во љан. По треб но је ра ди ти на из гра ђи ва њу 
све сти ста нов ни штва о нео п ход но сти до дат не штед ње за ста рост. 
С дру ге стра не, при сут на је и чи ње ни ца да све га је дан ма ли про це-
нат ста нов ни штва мо же да из два ја у до бро вољ не пен зи о не фон до-
ве, упра во због еко ном ске си ту а ци је у зе мљи и њи хо вог ег зи стен-
ци јал ног пре жи вља ва ња.

По сто ји јед но ре ше ње ко је би у са да шњој си ту а ци ји би ло 
нај при хва тљи ви је а оно је: да се нов цем од ди рект них стра них ин-
ве сти ци ја (ако их бу де) и при ва ти за ци је не ког ве ли ког јав ног пред-
у зе ћа из вр ши до ка пи та ли за ци ја др жав ног пен зи о ног фон да ра ди 
ре дов них ис пла та пен зи ја док озбиљ ни је не за жи ве при ват ни пен-
зи о ни фон до ви. А ови фон до ви ће озбиљ ни је за жи ве ти тек ка да се 
опо ра ви при вре да зе мље, од но сно ка да при вред ни раст бу де на за-
до во ља ва ју ћем ни воу, и ка да се си ро ма штво све де у ра зум не окви-
ре. 

Ре ше ња ко ја ће до ве сти до оздра вље ња при вре де су сле де ћа. 
При вре да тре ба пла ћа ти ма ње по ре зе. Уме сто то га тре ба опо ре зи-
ва ти ка пи тал и при хо де од ка пи та ла, а под тим се под ра зу ме ва и 
имо ви на ко ја ни је у функ ци ји при вре де, не го шпе ку ла тив них по-
сло ва. При вре да тре ба пла ћа ти ма ње, а ви ше сви они ко ји по се ду-
ју бо гат ство, али га не ко ри сте за отва ра ње но вих рад них ме ста. 
Дру ги за да так је ства ра ње ефи ка сне упра ве ко ја са да гу ши и бло-
ки ра све ин ве сти ци је. Др жа ва мо ра по мо ћи ка ко би се по ве ћа ле 
ин ве сти ци је пре све га у енер гет ском сек то ру. Тре ба та ко ђе ула га-
ти у же ле зни це јер је то при ли ка да се при ву че део сред ста ва из 
Европ ске уни је. Али тре ба ула га ти и у на у ку и обра зо ва ње, но ву 
тех но ло ги ју, јер је то ду го роч но ре ше ње за по ди за ње ефи ка сно сти 
при вре де. 

Стан дард гра ђа на Ср би је ће би ти бо љи тек ка да при вред ни 
раст бу де 6-7 од сто. Тек та да ће се по ве ћа ти за по сле ност и сма њи ти 
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си ро ма штво. Сва ки при вред ни раст ис под на ве де не сто пе зна чи ће 
да ље сма ње ње бро ја рад ни ка. С об зи ром да ће се до 2015. го ди не у 
Ср би ји бе ле жи ти ма ње сто пе при вред ног ра ста од 6-7 од сто за оче-
ки ва ти је да ће за по сле ност спо ри је ра сти. Тек ка да ин ве сти ци је 
бу ду на за до во ља ва ју ћем ни воу за по сле ност ће има ти тен ден ци ју 
ра ста. Да кле, раз вој зе мље мо ра да се за сни ва на ин ве сти ци ја ма, 
ви ше сло бод не ини ци ја ти ве при ват ног сек то ра и на ве ћем обра-
зо ва њу ка дро ва и за по шља ва њу ви со ко о бра зо ва не рад не сна ге из 
зе мље и ино стран ства. Са мо та ко се мо же по ве ћа ти кон ку рент ност 
при вре де и ре фор ми са ти тр жи ште, што је услов и за спро во ђе ње 
ко ре ни те ре фор ме пен зи о ног си сте ма. Без ре фор ме и про ме на Ср-
би ја не ма бу дућ ност.

Sne za na Grk

THE REFORM OF SERBIAN PENSION SYSTEM - IN 
THE SHADOW OF ECONOMIC GROWTH AND AN 
UNFAVOURABLE DEMOGRAPHIC STRUCTURE

Sum mary
The po int ari sing from the re se arch co ve red in this pa per is as 

fol lows: the so lu tion to the pro blem of fi nan cing so cial and pen sion 
funds in the fol lo wing one or two de ca des li es in “im por ted” work for ce 
which will be the dri ving for ce of the de ve lop ment pro duc tion cycle. It 
is the only so lu tion for a cer tain de gree of al le vi a tion of the ne ga ti ve 
con se qu en ces of a po or eco no mic and de mo grap hic po licy in Ser bia 
that has been run for se ve ral de ca des, and which is re flec ted in a se ve-
rely un fa vo u ra ble ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o-
ners. Thus, a sta ble fi nan cial system, i.e. sta ble sta te fi nan ces, pre sup po-
ses a ba lan ced bud get which is a pre re qu i si te for the ove rall eco no mic 
sta bi lity, pri ma rily in the re alm of pri ces and ra te of ex chan ge, as well 
as the co o pe ra tion with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons. The way to 
a la sting and su sta i na ble eco no mic re co very of Ser bia li es in mac ro e co-
no mic sta bi lity, sig ni fi cant growth of in vest ments, the im ple men ta tion 
of new tec hno lo gi es and the em ployment of  highly qu a li fi ed hu man 
re so ur ces from this co un try and abroad. At the sa me ti me, it is a re qu i-
re ment for cre a ting sta ble so ur ces of in co me for the sta te and so cial and 
pen sion funds. Ho we ver, as pen si ons are not only a sta te mat ter, they 
will de pend on mar ket de ve lop ments as well as in di vi dual be ha vi o ur. 
The im ple men ta tion of the pen sion system re form will pri ma rily de-
pend on the po li ti cal will for its re a li za tion.
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Abstract
In spi te of the com men da ti ons that may be he ard from so me in-

ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons – the World Bank and the In ter na ti o nal 
Mo ne tary Fund – abo ut the speed of the tran si tion pro cess in Ser bia, it 
wo uld be unjust not to men tion that it is the ol dest po pu la tion that has 
been be a ring the he a vi est bur den of the tran si tion, as it is al so not fa ir 
that the go vern ment has been mi sle a ding pen si o ners in the be li ef that 
the ir pen si ons will be in cre a sing from the year 2011. This is hardly ac-
hi e va ble due to the lack of the growth of bud ge tary re ve nu es, i.e. the 
va lue ad ded tax (VAT) and cu stoms ta riffs. 

The tran si tion in Ser bia has its spe ci fic cha rac te ri stics and li mi-
ta ti ons im po sed by the bud get. Ser bia is fa cing a bud get bur de ned by 
fi scal de fi cits, gro wing so cial ex pen di tu re and fo re ign debt ser vi cing. 
A high fo re ign debt, a fo re ign tra de de fi cit, in fla tion, po li ti cal di sa gre-
e ments, li mi ted bud ge tary re so ur ces and high unem ployment, are just 
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so me of the key pa ra me ters that ha ve an im pact on the abi lity  to pay 
pen si ons in the for thco ming pe riod in Ser bia. A spe cial con cern is po sed 
by po pu la tion age ing, the dec li ning birth ra te and the big gest de pen-
dency ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o ners in the 
re gion. Sin ce Ser bia to day has fe wer than 1.4 em ployees per one pen-
si o ner, it has not ap pro ac hed the Euro pean norms, which wo uld re qu i re 
for the ope ning of at le ast two mil lion jobs, which wo uld in turn en su re 
suf fi ci ent mo ney in flow from con tri bu ti ons to the Fund for Pen sion 
and Di sa bi lity In su ran ce. 

The po int ari sing from the re se arch co ve red in this pa per is as 
fol lows: the so lu tion to the pro blem of fi nan cing so cial and pen sion 
funds in the fol lo wing one or two de ca des li es in “im por ted” work for ce 
which will be the dri ving for ce of the de ve lop ment pro duc tion cycle. It 
is the only so lu tion for a cer tain de gree of al le vi a tion of the ne ga ti ve 
con se qu en ces of a po or eco no mic and de mo grap hic po licy in Ser bia 
that has been run for se ve ral de ca des, and which is re flec ted in a se ve-
rely un fa vo u ra ble ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o-
ners. Thus, a sta ble fi nan cial system, i.e. sta ble sta te fi nan ces, pre sup po-
ses a ba lan ced bud get which is a pre re qu i si te for the ove rall eco no mic 
sta bi lity, pri ma rily in the re alm of pri ces and ra te of ex chan ge, as well 
as the co o pe ra tion with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons. The way to 
a la sting and su sta i na ble eco no mic re co very of Ser bia li es in mac ro e co-
no mic sta bi lity, sig ni fi cant growth of in vest ments, the im ple men ta tion 
of new tec hno lo gi es and the em ployment of  highly qu a li fi ed hu man 
re so ur ces from this co un try and abroad. At the sa me ti me, it is a re qu i-
re ment for cre a ting sta ble so ur ces of in co me for the sta te and so cial and 
pen sion funds. Ho we ver, as pen si ons are not only a sta te mat ter, they 
will de pend on mar ket de ve lop ments as well as in di vi dual be ha vi o ur. 
The im ple men ta tion of the pen sion system re form will pri ma rily de-
pend on the po li ti cal will for its re a li za tion.
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