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ПОГЛЕДИ

Инвестициони циклус и још понешто

Фото Пиксабеј

лијарди евра, који ће трајати четири или пет
година”. Мало је оних који ову вест нису регистровали, јер је заиста високофреквентна,
„Извоз порастао за 8,3 одсто.” Овако саопштена
а, вероватно, још мање оних који су помисвест баш лепо звучи и остаје у сећању већини,
лили колико је необавезна и у погледу рока,
а то је, вероватно, и циљ таквог наслова. Рета поготово вредности. А није ни чудо што је
ко ко чита шта даље пише. А пише црно да не
тако срочена. Реч је о намери улагања у јавне
може црње. Извоз је за пет овогодишњих меинвестиције које су у надлежности државе.
сеци у односу на исти период прошле године,
Да би те инвестиције биле стварност и биле
повећан за 8,3 одсто, а увоз за 10,8 одсто. Даље
сврсисходне, није довољно да председник
следи да је петомесечни дефицит у робној раздржаве схвати да смо у озбиљном инвестимени са иностранством повећан за 18,8 одсто
ционом дефициту. Потребно је да држава, а
и достигао 2,5 милијарди евра, а покривеност
ова то не може, створи предуслове да јавне,
увоза извозом пала са 75,6 на 73,9 одсто. Ако Дефицитарни 
па и све друге инвестиције имају пред собом
би дефицит и до краја године растао истим тем- смо управо у
циљ. Рецимо, инфраструктурне инвестиције
пом, што је вероватно, јер се негативни тренд инвестицијама које
у пољопривредним подручјима, иначе преко
усталио, био би већи од прошлогодишњег (5,6 подижу квалитет
потребне, имају смисла ако је препознатљимилијарди евра) за још једну милијарду евра. запослености (веће
коришћење скупљег вом стратегијом развоја, које, нажалост, неЛоше, много лоше.
мамо, предвиђено да развој пољопривреде
Е, није лоше, говоре званичници, јер следи живог рада) и дижу
подразумева развој прехрамбене индустдруга лепа вест. „У 2018. години 3,5 милијарди извоз, а смањују
рије и сеоског туризма, да подразумева укевра страних инвестиција.” Стварно значајна потребу за увозом.
Речју, које увећавају
рупњавање пољопривредних газдинстасума, скоро невероватна. Кад се таквом девиз- учинак сопствених
ва уз адекватну кредитну подршку обнове
ном приливу по основу страних инвестиција капацитета 
пољопривредне механизације, што, пак, задода и више од три милијарде евра дознака из и ресурса
хтева социјално збрињавање остарелих сеоиностранства од „гастарбајтера”, премашићеских домаћинстава у замену за приходе које
мо сав вишак и потребног и непотребног увоза,
су остваривала на пропа се, вероватно, може
датом земљишту. У супочекивати и нова вест
ротном, нови сеоски пукоја се добро прима, да
теви би послужили да
Србија први пут у „нодеца из града и иноствијој историји” има, поранства не уништавају
ред суфицита у буџету, и
кола кад одлуче да обиђу
суфицит платног биланродитеље.
са. О високим девизним
Најзад, јавне инвестирезервама да и не говоције се финансирају из
римо.
буџета. Или из вишка
Вест о страним инвесостварених буџетских
тицијама је дакле, лепа,
прихода над осталим
а стварност у погледу
буџетским расходима,
наших инвестиција, заили на терет дефицита
брињавајућа. Од ових 3,5
буџета, значи задужимилијарди евра страних
инвестиција једва је нешто мањи дефицит укупних инвес- вањем државе код страних и домаћих банака и инвеститотиција у односу на потребни ниво инвестиција (25 одс- ра у државне хартије од вредности. На значајније вишкото БДП-а) који би омогућио висок и одржив раст БДП-а ве буџетских прихода по основу значајнијег раста БДП-а
зарад прикључка економски релевантним државама. А није реално рачунати са оваквом привредом и у структурдефицитарни смо управо у инвестицијама које подижу ном и власничком смислу, па је једна од опција даље поквалитет запослености (веће коришћење скупљег живог дизање ефикасности пореског апарата ради идентификарада) и дижу извоз, а смањују потребу за увозом. Речју, ције и опорезивања досад неопорезованих прихода. Има
које увећавају учинак сопствених капацитета и ресурса, смисла и најава министра финансија да се растерећује
што је и сврха инвестиција. Ефекат високих страних ин- расходна страна буџета заменом скупих доларских задувестиција у нас је управо супротан. Расте заступљеност жења државе јефтинијим, али су за то сада шансе много
јефтинијег живог рада и увозни садржај и инвестиционих мање него претходних година, када су камате на светском
финансијском тржишту биле веома ниске. Са новим задуи потрошних добара.
Трећа, најновија вест гласи: „Од краја године покреће- живањем на овом нивоу ефикасности и издашности срмо нови инвестициони циклус вредан од пет до десет ми- пске привреде ушло би се у озбиљан ризик задужености.
Јавни дуг у овом моменту износи 23,745 милијарди евра,
што је за свега 1,08 милијарди евра мање од максималног
дуга с краја 2016. године и поред елиминисања енормног
Прилози објављени у рубрици 
буџетског дефицита (2,2 милијарде евра) и уласка у суфи„Погледи” одражавају 
цит буџета. Може се рећи да и на том плану ствари стоје
ставове аутора, не увек 
знатно лошије од оног што свакодневно слушамо. 
¶
и уређивачку политику листа
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Измишљање 
„Марша лудости”
Новинар Бошко Јакшић у свом послед
њем тексту под насловом „Марш лудо
сти” прави паралелу и изједначава не
схватљиво благу реакцију Вучића на ан
тисрпску хистерију Миловог режима са
стварним стањем у тој држави. По Јак
шићу, Мило Ђукановић „подсећа”, у ин
тервјуу за Н1, да је црногорска црква
била аутокефална до 1920. године. Ка
ко је добар Мило и само подсећа. А раз
љућени патријарх Иринеј, који подржа
ва актуелну српску власт (срам га било)
каже да ни Османлије нису дирале цр
квену имовину. Министар Поповић ни
је могао да смисли ништа ново, већ Ми
ла назива „криминалцем”. Кримина
лац је под знацима навода, да се Мило
не би наљутио, а не каже да је Мило вр
ховни командант војске Црне Горе, као
председник, и да је у његовом школ
ском ратном броду пронађено 60 кило
грама кокаина, да га Душко Кнежевић,
власник Атлас банке, оптужује за кра
ђу новца из те банке и корупцију и под
мићивање њега и његове странке, да
га посланици у Скупштини Црне Горе
повезују са криминалним у тој земљи,
а да те њихове изјаве нико нема чиме
да демантује.
Аутор помиње закон о слободи, или за
кон о правном насиљу, а не каже да је
специјални тужилац за случај „Држав
ни удар” Катнић у парламенту Црне Го
ре изјавио да су оптужени челници Де
мократског фронта оптужени на осно
ву „теоретских претпоставки” да су уче
ствовали у „државном удару”. На осно
ву тих теоретских претпоставки добили

су по пет година робије у Миловој прав
ној и секуларној држави. Секуларној, у
којој су веома важни верско питање и
верски објекти, како би се направила
још секуларнија држава.
Аутор не схвата да је Мило овај циркус
са аутокефалношћу Мирашове невла
дине организације, регистроване у по
лицији Цетиња, намерно пустио сада,
да би се скренула пажња са свих непо
чинстава која се дешавају у његовој др
жави, за која је он сам крив и за која
је опт уж ен. Не вид и да је ово игра
„држ’те лопова”. Не види, јер неће да
види.
На крају, не видим никакву везу књиге
Барбаре Тачан и њена четири случаја у
историји, почев од Тројанаца, папе,
Британаца и Американаца, са „секу
ларним државама” Мила Ђукановића
и Александра Вучића. Осим што ју је Бо
шко Јакшић можда прочитао.
Војислав Вулетић,
Нови Београд

Похвале за дугогодишњу
сарадњу
Минулих дана, заправо 24. јуна, „По
литика” је у престижној рубрици „По
гледи” објавила текст „Телевизијски
петлови”, познатог књижевника и ко
лумн ис те Мил ој а Поп ов ић а Кав ај е,
кој и се пов рем ен о јав ља са инт ер е
сантним темама. Увек радо читам та
кве текстове, па сам са задовољством
прочитао и овај – о томе каквим се све
манипулацијама служе учесници јав
них телевизијских дебата да би иста
кли своје ставове и спречиле друге да
изнесу своје. Већ сутрадан сам у ис

Фото Танјуг

Војислав Гузина*

Поплаве код Краљева, почетком прошлог месеца

Одбрана од поплава
Александар Рудник
Милановић*

В

реме негдашње, када
се за стицање знања
из теорије и праксе морало отићи у данас развијене земље, давно је иза
нас. Или пак није? Борба
човека са природом, начини одбране од природних
хидролошких непогода попут поплава, постају приоритет свих заједница, посебно у делу перманентног
рада на истраживањима ради превенције, али и санирања последица.
Данашњи научни свет на интернационалном плану помно прати и израђује могуће сценарије утицаја засноване на симулацијама поплавних
таласа и акцеденталних ситуација,
како би у што већој мери смањили
угрожавања здравља и живота становништва. Србија је на основу данас доступних информација, миљама далеко од софтверске симулације
поплавних таласа, али сасвим близу
примарној превенцији чишћења ка-

нала поред путева, чије
неодржавање најчешће
представља проблем за
становништво у ванредним ситуацијама.
Стратегија развоја Србије која је успостављена на ширењу мреже образовања и унапређења
развоја ИТ данас ипак
није усмерена ка конкретним циљевима у областима инфраструктуре. Читав свет умрежен је
са информацијама које се у дигиталном облику налазе као крвна слика
градова, често под називом ГИС база
података. Иако је развој ГИС-а у Србију дошао са Ђинђићевом иницијативом и потписивањем споразума о
техничкој сарадњи са Немачком, његова практична примена одржала се
само у већим градовима Србије. Док
Београд и Нови Сад имају оперативне базе на нивоу података који су опште употребљиви, доступни и сврсисходни, Крагујевац и Ниш имају базе
података које ће сада, захваљујући ЕУ
ПРО пројекту под називом „Подршка

АФОРИЗМИ
Александар Миленковић
 Мој его гладује, а алтер его – држи дијету.
 Храним се интегралном храном... интегрисан сам са – контејнером.
 Враћањем веронауке атеисти су најзад видели свога Бога.
 Здравље нације је на висини... лекари га једва дохватају.
 По правилу, странке верују у загробни живот – бирача.
 Мито је адитив за бржу ферментацију диплома.
 Корупција је консензус физичких и правних лица.
 Бити или не бити... изборни следи – ријалити.

том листу, у рубрици „Листајући Поли
тику” прочитао извештај са Косова од
пре педесет година. Аутор има исто
име и презиме: Милоје Поповић. Али
без оног Каваја. Питао сам се да ли је
то иста личност. Добио сам број теле
фона писца, кога познајем још из оних
времена, и сазнао да је он тај, али та
да није употребљавао псеудоним Ка
ваја, који је, како ми је објаснио, име
његовог оца пре Другог светског ра
та.
Све ме је ово импресионирало и под
стакло да одам максимално признање
нашој „Политици”, која има такве са
раднике, који остају верни дуже од по
ла века, јер и даље пишу на актуелне
теме, а не само успомене и мемоаре.
Зато је ово изванредан пример у вре
мену када су медији у кризи. „Полити
ка” заслужује похвалу што одржава и
негује односе и сарадњу са својим не
кадашњим професионалним новинари
ма. Чак и у распону од педесет година.
Све честитке и признања за наш лист
„Политика”.
Слободан Милић,
некадашњи шеф дипломатске
мисије на Куби

Села није испразнила
индустријализација
Често се чују коментари да су комуни
сти градили фабрике и да је то разлог
што су нам села опустела. Да ли то зна
чи да би села била пуна и весела да ни
смо градили фабрике.
Добро се сећам стања у нашим селима
пос ле Другог светс ког рат а, чак и у
оним у близини градова. Тада су сеља

ци јели дрвеним кашикама из једне по
суде, вода се доносила у буцама на ра
менима уз помоћ обрамица из бунара
ископаних у долини, веш прао у пото
цима, пракљачом. У брдско-планин
ским селима, каквих је највише код
нас, земља је смоница, тврђа од каме
на, а када падне мало више кише поста
је лепљиво блато, које је било потреб
но тешком муком обрађивати од јутра
до мрака. Приноси су зависили искљу
чиво од временских услова. Колико је
наших сељака гладовало због оваквих
услова?
Фабрике су им донеле мир и спокој, бо
ље куће, воду. Више нису морали да иду
у пољски клозет по мразу, снегу, киши
или сунцу. Доласком фабрика могли су
да купе трактор и прикључну опрему,
па су стизали да ураде и више код куће,
на имању, него када су били без посла
у фабрици. Стизали су да оду у бању, на
море, а и имали су са чим. Децу су сла
ли на школовање, али су се и враћала,
запошљавала у оближњим фабрикама
настављајући да раде на селу. Свако
село је добило струју, пут, аутобуске ли
није...
Села су нам сада, када су фабрике уни
штене, празнија него када су радиле
пуном паром. Сада младеж не иде из
села у град због фабрика, већ одлази
у бели свет. Поједина села у источној
Србији, где није било ниједне фабри
ке, потпуно су празна. Становници су
из тих села отишли у бели свет. Зато,
када нешто тврдимо, треба пре тога
добро да размислимо да ли је све та
ко.
Љубиша Спасојевић,
Лучани

