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„Извоз порастао за 8,3 одсто.” Овако саопштена 
вест баш лепо звучи и остаје у сећању већини, 
а то је, вероватно, и циљ таквог наслова. Рет-
ко ко чита шта даље пише. А пише црно да не 
може црње. Извоз је за пет овогодишњих ме-
сеци у односу на исти период прошле године, 
повећан за 8,3 одсто, а увоз за 10,8 одсто. Даље 
следи да је петомесечни дефицит у робној раз-
мени са иностранством повећан за 18,8 одсто 
и достигао 2,5 милијарди евра, а покривеност 
увоза извозом пала са 75,6 на 73,9 одсто. Ако 
би дефицит и до краја године растао истим тем-
пом, што је вероватно, јер се негативни тренд 
усталио, био би већи од прошлогодишњег (5,6 
милијарди евра) за још једну милијарду евра. 
Лоше, много лоше. 

Е, није лоше, говоре званичници, јер следи 
друга лепа вест. „У 2018. години 3,5 милијарди 
евра страних инвестиција.” Стварно значајна 
сума, скоро невероватна. Кад се таквом девиз-
ном приливу по основу страних инвестиција 
дода и више од три милијарде евра дознака из 
иностранства од „гастарбајтера”, премашиће-
мо сав вишак и потребног и непотребног увоза, 
па се, вероватно, може 
очекивати и нова вест 
која се добро прима, да 
Србија први пут у „но-
вијој историји” има, по-
ред суфицита у буџету, и 
суфицит платног билан-
са. О високим девизним 
резервама да и не гово-
римо.

Вест о страним инвес-
тицијама је дакле, лепа, 
а стварност у погледу 
наших инвестиција, за-
брињавајућа. Од ових 3,5 
милијарди евра страних 
инвестиција једва је нешто мањи дефицит укупних инвес-
тиција у односу на потребни ниво инвестиција (25 одс-
то БДП-а) који би омогућио висок и одржив раст БДП-а 
зарад прикључка економски релевантним државама. А 
дефицитарни смо управо у инвестицијама које подижу 
квалитет запослености (веће коришћење скупљег живог 
рада) и дижу извоз, а смањују потребу за увозом. Речју, 
које увећавају учинак сопствених капацитета и ресурса, 
што је и сврха инвестиција. Ефекат високих страних ин-
вестиција у нас је управо супротан. Расте заступљеност 
јефтинијег живог рада и увозни садржај и инвестиционих 
и потрошних добара.

Трећа, најновија вест гласи: „Од краја године покреће-
мо нови инвестициони циклус вредан од пет до десет ми-

лијарди евра, који ће трајати четири или пет 
година”. Мало је оних који ову вест нису ре-
гистровали, јер је заиста високофреквентна, 
а, вероватно, још мање оних који су помис-
лили колико је необавезна и у погледу рока, 
а поготово вредности. А није ни чудо што је 
тако срочена. Реч је о намери улагања у јавне 
инвестиције које су у надлежности државе. 
Да би те инвестиције биле стварност и биле 
сврсисходне, није довољно да председник 
државе схвати да смо у озбиљном инвести-
ционом дефициту. Потребно је да држава, а 
ова то не може, створи предуслове да јавне, 
па и све друге инвестиције имају пред собом 
циљ. Рецимо, инфраструктурне инвестиције 
у пољопривредним подручјима, иначе преко 
потребне, имају смисла ако је препознатљи-
вом стратегијом развоја, које, нажалост, не-
мамо, предвиђено да развој пољопривреде 
подразумева развој прехрамбене индуст-
рије и сеоског туризма, да подразумева ук-
рупњавање пољопривредних газдинста-
ва уз адекватну кредитну подршку обнове 
пољопривредне механизације, што, пак, за-
хтева социјално збрињавање остарелих сео-
ских домаћинстава у замену за приходе које 

су остваривала на про-
датом земљишту. У суп-
ротном, нови сеоски пу-
теви би послужили да 
деца из града и иност-
ранства не уништавају 
кола кад одлуче да обиђу 
родитеље. 

Најзад, јавне инвести-
ције се финансирају из 
буџета. Или из вишка 
остварених буџетских 
прихода над осталим 
буџетским расходима, 
или на терет дефицита 
буџета, значи задужи-

вањем државе код страних и домаћих банака и инвестито-
ра у државне хартије од вредности. На значајније вишко-
ве буџетских прихода по основу значајнијег раста БДП-а 
није реално рачунати са оваквом привредом и у структур-
ном и власничком смислу, па је једна од опција даље по-
дизање ефикасности пореског апарата ради идентифика-
ције и опорезивања досад неопорезованих прихода. Има 
смисла и најава министра финансија да се растерећује 
расходна страна буџета заменом скупих доларских заду-
жења државе јефтинијим, али су за то сада шансе много 
мање него претходних година, када су камате на светском 
финансијском тржишту биле веома ниске. Са новим заду-
живањем на овом нивоу ефикасности и издашности ср-
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 
буџетског дефицита (2,2 милијарде евра) и уласка у суфи-
цит буџета. Може се рећи да и на том плану ствари стоје 
знатно лошије од оног што свакодневно слушамо.  ¶
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Измишљање
„Маршалудости”

НовинарБошкоЈакшићусвомпослед
њемтекступоднасловом„Маршлудо
сти”правипаралелуиизједначаване
схватљивоблагуреакцијуВучићанаан
тисрпскухистеријуМиловогрежимаса
стварнимстањемутојдржави.ПоЈак
шићу,МилоЂукановић„подсећа”,уин
тервјуузаН1,дајецрногорскацрква
билааутокефалнадо1920.године.Ка
коједобарМилоисамоподсећа.Араз
љућенипатријархИринеј,којиподржа
ваактуелнусрпскувласт(срамгабило)
кажеданиОсманлијенисудиралецр
квенуимовину.МинистарПоповићни
јемогаодасмислиништаново,већМи
ланазива„криминалцем”.Кримина
лацјеподзнациманавода,дасеМило
небинаљутио,анекажедајеМиловр
ховникомандантвојскеЦрнеГоре,као
председник,идајеуњеговомшкол
скомратномбродупронађено60кило
грамакокаина,дагаДушкоКнежевић,
власникАтласбанке,оптужујезакра
ђуновцаизтебанкеикорупцијуипод
мићивањењегаињеговестранке,да
гапосланициуСкупштиниЦрнеГоре
повезујусакриминалнимутојземљи,
адатењиховеизјавениконемачиме
дадемантује.
Ауторпомињезаконослободи,илиза
коноправномнасиљу,анекажедаје
специјалнитужилацзаслучај„Држав
ниудар”КатнићупарламентуЦрнеГо
реизјавиодасуоптуженичелнициДе
мократскогфронтаоптуженинаосно
ву„теоретскихпретпоставки”дасууче
ствовалиу„државномудару”.Наосно
вутихтеоретскихпретпоставкидобили

супопетгодинаробијеуМиловојправ
нојисекуларнојдржави.Секуларној,у
којојсувеомаважниверскопитањеи
верскиобјекти,какобисенаправила
јошсекуларнијадржава.
АуторнесхватадајеМилоовајциркус
сааутокефалношћуМирашовеневла
динеорганизације,регистрованеупо
лицијиЦетиња,намернопустиосада,
дабисескренулапажњасасвихнепо
чинставакојаседешавајууњеговојдр
жави,закојајеонсамкривизакоја
је оптужен.Невидида је овоигра
„држ’телопова”.Невиди,јернећеда
види.
Накрају,невидимникаквувезукњиге
БарбареТачанињеначетирислучајау
историји,почеводТројанаца,папе,
БританацаиАмериканаца,са„секу
ларнимдржавама”МилаЂукановића
иАлександраВучића.ОсимштојујеБо
шкоЈакшићмождапрочитао.

ВојиславВулетић,
НовиБеоград

Похвалезадугогодишњу
сарадњу
Минулихдана,заправо24.јуна,„По
литика”јеупрестижнојрубрици„По
гледи”објавилатекст„Телевизијски
петлови”,познатогкњижевникаико
лумнистеМилојаПоповићаКаваје,
којисеповременојављасаинтере
сантнимтемама.Увекрадочитамта
кветекстове,пасамсазадовољством
прочитаоиовај–отомекаквимсесве
манипулацијамаслужеучесницијав
нихтелевизијскихдебатадабииста
клисвојеставовеиспречиледругеда
изнесусвоје.Већсутрадансамуис

томлисту,урубрици„ЛистајућиПоли
тику”прочитаоизвештајсаКосоваод
препедесетгодина.Ауторимаисто
имеипрезиме:МилојеПоповић.Али
безоногКаваја.Питаосамседалије
тоисталичност.Добиосамбројтеле
фонаписца,когапознајемјошизоних
времена,исазнаодајеонтај,алита
данијеупотребљаваопсеудонимКа
ваја,којије,какомијеобјаснио,име
његовогоцапреДругогсветскогра
та.
Свемејеовоимпресиониралоипод
стаклодаодаммаксималнопризнање
нашој„Политици”,којаиматаквеса
раднике,којиостајувернидужеодпо
лавека,јеридаљепишунаактуелне
теме,анесамоуспоменеимемоаре.
Затојеовоизванреданпримерувре
менукадасумедијиукризи.„Полити
ка”заслужујепохвалуштоодржаваи
негујеодносеисарадњусасвојимне
кадашњимпрофесионалнимновинари
ма.Чакиураспонуодпедесетгодина.
Свечеститкеипризнањазанашлист
„Политика”.

СлободанМилић,
некадашњишефдипломатске

мисијенаКуби

Селанијеиспразнила
индустријализација
Честосечујукоментаридасукомуни
стиградилифабрикеидајеторазлог
штосунамселаопустела.Далитозна
чидабиселабилапунаивеселадани
смоградилифабрике.
Добросесећамстањаунашимселима
послеДругогсветскограта,чакиу
онимублизиниградова.Тадасусеља

цијелидрвенимкашикамаизједнепо
суде,водаседоносилаубуцаманара
менимаузпомоћобрамицаизбунара
ископанихудолини,вешпраоупото
цима,пракљачом.Убрдскопланин
скимселима,каквих јенајвишекод
нас,земљајесмоница,тврђаодкаме
на,акадападнемаловишекишепоста
јелепљивоблато,којејебилопотреб
нотешкоммукомобрађиватиодјутра
домрака.Приносисузависилиискљу
чивоодвременскихуслова.Коликоје
нашихсељакагладовалозбоговаквих
услова?
Фабрикесуимдонелемириспокој,бо
љекуће,воду.Вишенисуморалидаиду
упољскиклозетпомразу,снегу,киши
илисунцу.Доласкомфабрикамоглису
дакупетракториприкључнуопрему,
пасустизалидаурадеивишекодкуће,
наимању,негокадасубилибезпосла
уфабрици.Стизалисудаодуубању,на
море,аиималисусачим.Децусусла
линашколовање,алисусеивраћала,
запошљавалауоближњимфабрикама
настављајућидараденаселу.Свако
селоједобилострују,пут,аутобускели
није...
Селасунамсада,кадасуфабрикеуни
штене,празнијанегокадасурадиле
пуномпаром.Садамладежнеидеиз
селауградзбогфабрика,већодлази
убелисвет.Појединаселауисточној
Србији,гденијебилониједнефабри
ке,потпуносупразна.Становницису
изтихселаотишлиубелисвет.Зато,
каданештотврдимо,требапретога
добродаразмислимодалијесвета
ко.

ЉубишаСпасојевић,
Лучани
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Инвестициони циклус и још понешто

Дефицитарни
смоуправоу
инвестицијамакоје
подижуквалитет
запослености(веће
коришћењескупљег
живограда)идижу
извоз,асмањују
потребузаувозом.
Речју,којеувећавају
учинаксопствених
капацитета
иресурса

Александар Рудник 
Милановић*

Време негдашње, када 
се за стицање знања 

из теорије и праксе мо-
рало отићи у данас раз-
вијене земље, давно је иза 
нас. Или пак није? Борба 
човека са природом, начи-
ни одбране од природних 
хидролошких непогода попут поп-
лава, постају приоритет свих зајед-
ница, посебно у делу перманентног 
рада на истраживањима ради пре-
венције, али и санирања последица. 
Данашњи научни свет на интерна-
ционалном плану помно прати и из-
рађује могуће сценарије утицаја за-
сноване на симулацијама поплавних 
таласа и акцеденталних ситуација, 
како би у што већој мери смањили 
угрожавања здравља и живота ста-
новништва. Србија је на основу да-
нас доступних информација, миља-
ма далеко од софтверске симулације 
поплавних таласа, али сасвим близу 
примарној превенцији чишћења ка-

нала поред путева, чије 
неодржавање најчешће 
представља проблем за 
становништво у ванред-
ним ситуацијама.

Стратегија развоја Ср-
бије која је успоставље-
на на ширењу мреже об-
разовања и унапређења 
развоја ИТ данас ипак 
није усмерена ка конк-

ретним циљевима у областима инф-
раструктуре. Читав свет умрежен је 
са информацијама које се у дигитал-
ном облику налазе као крвна слика 
градова, често под називом ГИС база 
података. Иако је развој ГИС-а у Ср-
бију дошао са Ђинђићевом иниција-
тивом и потписивањем споразума о 
техничкој сарадњи са Немачком, ње-
гова практична примена одржала се 
само у већим градовима Србије. Док 
Београд и Нови Сад имају оператив-
не базе на нивоу података који су оп-
ште употребљиви, доступни и сврсис-
ходни, Крагујевац и Ниш имају базе 
података које ће сада, захваљујући ЕУ 
ПРО пројекту под називом „Подршка 

Прилозиобјављениурубрици
„Погледи”одражавају
ставовеаутора,неувек
иуређивачкуполитикулиста

Одбрана од поплава
ПоплавекодКраљева,почеткомпрошлогмесеца
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