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Више од 40 милијарди динара из Фонда ПИО
се месечно издваја за пензије
Танјуг
Директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Драгана Калиновић
рекла је данас да је прошле године више од 40 милијарди динара месечно издвајано за пензије
и остала права из ПИО у бруто износу, и да је лане више од 96.000 нових пензионера остварило
то право.
"Фонд омогућава остваривање права из пензијског инвалидског осигурања за око 4,5 милиона
осигураника, пензионера и послодаваца, а пет пута месечно исплаћиване су пензије и остале
накнаде за 1.638.645 пензионера", рекла је Калиновић на седници Управног одбора Фонда
ПИО.
Она је навела да је по том основу претходне године исплаћено 493,7 милијарди динара, а да је у
Фонду урађено око 600.000 решења, уверења и осталих потврда.
Према њеним речима, у 170 делова Фонда урађено је 25 милиона нових докумената која се
трајно чувају и користе.
Указујући да је на крају 2011. Фонд имао 1.638.645 пензионера, она је истакла да је од тог броја
из категорије запослених 1.357.846, самосталних делатности 61.851, пољопривредних 218.948
пензионера, а по врстама права - 938.702 старосних пензионера, 345.300 инвалидских и
354.643 породичних пензионера.
Калиновић је нагласила да је у Србији очигледан тренд смањења броја инвалидских
пензионера, који су пре 10 година чинили трећину укупног броја пензионера.
"Као што је очекивано, највећи број нових пензионера забележен је из категорије запослених 57 одсто старосних, 21 инвалидских и 22 посто породичних", рекла је она.
Према њеним речима, што се броја нових пензионера тиче у 2011. је у односу на 2010. индекс
повећан за 0,74 одсто.
Калиновић је навела да су укупни приходи Фонда претходне године износили 501 милијарду
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динара, од чега је 265,6 милијарди обезбеђено из изворних прихода, а остали део, 47,1 одсто,
чиниле су дотације државе.
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Државна каса бележи пад прилива и уколико изостану оштри резови на трошковној
страни, задуживање ће значајно премашити законски оквир

Приходи све тањи, обавезе све теже
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Пад индустријске производње за 5,9 одсто у првом тромесечју ове године у односу на
исти период претходне, пад бруто домаћег производа од 1,3 одсто у истом периоду и сужавање
промета у малопродаји за 4,7 одсто у прва два месеца 2012, једни су од главних фактора који су
утицали на изузетно слабо пуњење републичког буџета. Са приходима који су у првом кварталу
били чак 48,5 милијарди динара мањи од расхода, држава је принуђена да се додатно задужује
како би финансирала редовну исплату плата, пензија и осталих издатака, а ако се овакав тренд
настави, циљани дефицит од 4,1 одсто БДП-а неће моћи да се оствари без оштрих резова на
расходној страни или једнако агресивног повећања прихода.
Из тих разлога, још увек актуелни премијер Србије Мирко Цветковић још пре месец дана је
најавио неминовни ребаланс буџета, односно кресање трошкова, а повећање ПДВ-а за два
процента такође је готово сигурно. Према Закону о буџету, укупни приходи би ове године
требало да изнесу 824,5 милијарди динара, а расходи 940,2, што би укупан дефицит требало да
фиксира на 124,4 милијарде динара. Међутим, минус од скоро 50 милијарди динара за само
прва три месеца указује на то да ће укупан мањак бити далеко већи ако се стање хитно не
промени.
Према подацима Министарства финансија, у првом кварталу у државну касу се слило 161,9
милијарди динара, а из ње се одлило 210,5. Највећа разлика између прикупљених и
потрошених средстава била је у фебруару, када су приходи били 40,3 милијарде, а расходи
68,9, што значи да је за покривање текућих обавеза усфалило 28,5 милијарди, односно да
држава није имала довољно новца за плаћање чак 41 одсто својих обавеза. Фебруар је додуше
био најлошији месец, обележен јаком зимом због које је пала производња, али и повлачењем
Ју-Ес стила из смедеревске железаре, што је оборило индустријску производњу у том месецу.
Март је показао извесно побољшање, али је и тада за 75,6 милијарди динара издатака, држава
морала да позајми 11,3 милијарде како би редовно могла да сервисира све своје обавезе.
Први квартал ове године одликовао је и наставак тренда смањења броја оних који имају радно
место. У децембру 2011. на посао је ишло 1.746.000 људи, од којих је до краја марта отказ
добило њих 12.000. У истом периоду број оних који активно траже посао повећао се за чак
38.000 људи, па сада 783.000 евидентираних у Националној служби покушава и углавном не
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успева да се запосли. Просечна плата у првом тромесечју била је 39.053 динара, а просечна
потрошачка корпа кошта више од 60.000 динара. Пензије су још мање и износе 21.766 динара,
према просеку од јануара до марта ове године.
Слаби приходи по основу наплате ПДВ-а, због све мање куповне моћи грађана, као и низак
ниво осталих пореских прихода, између осталог и због тога што послодавци избегавају
плаћање пуних пореза и доприноса својим радницима, те недостатак страних инвестиција, које
су од почетка ове године чак биле негативне, пошто је до фебруара одлив капитала из Србије у
односу на прилив био већи за чак 400 милиона евра, довели су до раста јавног дуга.
Држава тако данас дугује чак 1.627 милијарди динара или 14,6 милијарди евра, што је ниво на
којем нисмо били још од 2000. године када је дуг, из тадашњих немачких марака прерачунат у
евре, износио 14,16 милијарди. С обзиром на тренутно слабљење динара и чињеницу да
потраживања иностраних поверилаца, која су изражена у еврима, чине већину јавних обавеза
Србије, очекује се да када пристигну подаци за април и мај, дуг буде неминовно знатно већи
него што је данас. Вероватно је да ће поново прећи границу од 45 одсто БДП-а, изнад које по
закону о буџетском систему не би смео да иде.
Од царине 110 милијарди
Управа царина Србије објавила је јуче да је до 17. маја ове године у буџет Србије уплатила 110
милијарди динара, што је 3,2 одсто више него у истом периоду прошле године. Директор
Управе царина Србије Предраг Петронијевић рекао је да је планирано да у овој години та
служба само од царинских дажбина наплати 34 милијарде динара, од чега је до 17. маја
наплаћено нешто више од 12 милијарди или 36 одсто. У истом периоду, на име ПДВ-а из увоза
наплаћено око 33 одсто од предвиђене суме, која износи 248,3 милијарде динара. Управа
царина Србије је у прошлој години наплатила 321 милијарду динара по разним основама, што
је скоро 10 одсто више него 2010. Бета
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Високи губици „Галенике”
За годину дана минус повећан са 14 милиона на 122 милиона евра
Нова влада мораће чим буде формирана да прогута позамашну горку пилулу у облику
новоствореног губитка фабрике лекова „Галеника”. Ова фармацеутска компанија је само за
годину дана пословни минус повећала осам и по пута – са 14 милиона на 122 милиона евра.
Лоше пословање „Галенике” није никаква новост. Ова компанија, која је иначе по коалиционом
споразуму у претходној влади припала Социјалистичкој партији Србије, први пут у својој
историји у 2011. години била је у губитку, а у марту прошле године чак 12 дана у блокади.
Лампица за узбуну упалила се у Немањиној 11, као титулару својине, директор Ненад
Огњеновић је смењен, а пословање над компанијом преузели су његови сарадници.
4

Међутим, уместо да се посртање фирме заустави губици су се вишеструко умножили. Та
чињеница као да указује да су промене у управљању компанијом биле козметичке, а не
суштинске, као и да се власник оличен у држави – не потреса много због тога.
У „Галеници” су јуче саопштили да је укупно исказани губитак од 122 милиона резултат
вредности ненаплаћених потраживања у износу од 86 милиона евра, 14 су негативне курсне
разлике и трошкови финансирања, а да је губитак из текућег пословања 22 милиона евра.
– Направљен је план пословне консолидације за наредних шест година, који су прихватиле
пословне банке и већ је почео да се реализује – саопштили су из „Галенике”.
Милутин Николић, директор консултантске куће Цитадел, коју је пре неколико година влада
ангажовала као саветника у приватизацији ове фабрике лекова, изричит је у оцени да губици
потичу само зато што је у државном власништву.
– Губици су последица неприватизације. Држави, односно влади која има рок трајања и
циљеве, ефикасност компанија које су у њеном власништву нису приоритет. Држава жели да
преко државних предузећа решава социјални мир, здравство, запошљавање што је и логично.
Због тога је „Галеника” практично на буџету, јер је држава дала гаранције за њу. На буџету су и
„Петрохемија”, „Азотара”, „Сартид”… Код нас јавност поздравља неприватизацију, а губитке
неприватизованих предузећа плаћају порески обвезници. Зато су државне фирме у тржишној
утакмици лошије – каже Николић.
Пре четири године држава је расписала тендер за приватизацију те фабрике лекова, али није
била задовољна понудама. Званично као инвеститори нису јој импоновали непозната индијска
индустрија лекова и кипарски инвестициони фонд, а незванично нису добили ни приближно
од тражених 200 милиона евра. Тада је, каже Николић, „Галеника” била у бољем стању.
А колико би се за „Галенику” данас могло добити?
– Она данас не може да нађе купца – категоричан је Николић.
Ненад Гујаничић из „Синтеза инвест групе” каже да „Галеникин” финансијски извештај
показује да је више него алармантно стање у домаћем здравственом систему и да је општа
неликвидност сектора озбиљно угрозила све привредне субјекте у ланцу – произвођаче,
веледрогерије и довела у питање снабдевање тржишта.
– Поново се мешање државе у економију и пребацивање социјалне функције на предузећа,
показало неисправним, а по правилу након свих ових дешавања неће се наћи нико на кога би
могла бити пребачена одговорност. И то је основна разлика између пословања јавних,
државних и парадржавних предузећа у односу на остала где су контрола и одговорност базични
принципи пословања – сматра Гујаничић.
Анализа финансијског извештаја „Галенике” показује да је та фирма у протеклој пословној
години наставила с негативним трендом већине најважнијих билансних позиција. Приход ове
компаније пао је 44 одсто на 4,7 милијарди динара, док готовински ток приказује још
драматичнију ситуацију – из пословних активности забележен је прилив од свега 2,5
милијарди динара. Ефикасност у пословању се такође погоршала па је пословни губитак
износио 2,6 милијарди динара, док је годину дана раније био 841 милион динара. Услед
високих осталих расхода, а то су отпис потраживања која се нису могла наплатити, а која су
износила 8,9 милијарди динара, крајњи финансијски резултат ове компаније био је негативан
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и износио је 12,1 милијарду динара. Годину дана раније компанија је остварила нето губитак од
1,05 милијарди динара.
Када је биланс стања у питању, дугорочне обавезе су смањене на 3,5 милијарде динара, али су
остале и даље високе, док су краткорочне обавезе порасле 34,5 одсто на 12,4 милијарди динара
(велики део ове позиције бележе краткорочне финансијске обавезе од 6,3 милијарде динара).
Јована Рабреновић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenima-ostaje-samo-nada

Незапосленима остаје само нада
У Србији се сви слажу да нам је незапосленост рак- рана, али када је лек за ову
бољку у питању онда правог одговора нема.
С обзиром да Србија није пусто острво и да се за свако радно место тренутно боре и у
Шпанији и у Португалу и широм Европе јасно је да стране инвестиције неће доћи саме од
себе, а да ће наша привреда имати све јачу конкуренцију на свим светским тржиштима.
Када се црта подвуче то све опет значи ни да нова радна места неће бити лако отворити, а
ни стара сачувати.
Алармантна незапосленост није искључиво карактеристика Србије, већ и других земаља у
окружењу, Европи и свету. Та чињеница није разлог за утеху већ још једна опомена да се
проблем незапослености неће решити ни брзо ни лако. Елем, Међународна организација рада МОР процењује да би, чак и ако дође до економског опоравка, криза запошљавања у свету
могла да потраје још шест до осам година. Ако то важи за свет наравно да важи и за Србију.
Посматрајући економску и финансијску кризу у глобалу, повећање незапослености без
преседана и веома високи нивои сиромаштва које је оно изазвало, наставили су да постоје дуго
након што је економска криза достигла свој врхунац. Број незапослених у свету је порастао до
210 милиона, што је највиши ниво икада забележен.
У региону и Србији је последњих 10 година евидентиран привредни раст, али без раста
запослености. И у време када смо имали видан економски раст, изостао је раст запослености.
- Алармантна незапосленост није искључиво карактеристика Србије, већ и других земаља у
окружењу. Нажалост, нема много индикатора који показују да би незапосленост могла да
опадне у скоријем периоду, и то је тренд и у другим земљама у региону- рекао је национални
координатор Међународне организације рада у Србији, Јован Протић, на представљању студије
Међународне организације рада „Утицај кризе на зараде у Србији”.
„С обзиром да ће раст БДП у овој години бити практично око нуле, а наше искуство показује да
смо и у време релативно високих стопа раста имали раст незапослености, очекује нас благи
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пораст незапослености. Од 2000. до данас без посла је остало око 900.000 људи”, рекао је аутор
студије и професор на Економском факултету у Београду, Михаил Арандаренко.
Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапослености старијих од 15 година на крају
новембра 2011. године износила је 23,7 посто , док је на крају 2008, када је избила светска
економска криза, износила 14,7 процената. Од избијања кризе у јесен 2008, број запослених
старости од 15 до 64 године смањен је до краја прошле године за око пола милиона, са 2,65
милиона на 2,14 милиона запослених.
У Србији неће бити боље још најмање две године, узевши у обзир тешку социјалну ситуацију у
земљи и економске прилике, оценио је Владимир Глигоров, сарадник Бечког института за
међународне економске студије.
Србија је, додао је Глигоров, политички дезоријентисана, са дуговима које не може да враћа и
националном валутом коју нема чиме да брани. Ипак, Србија је у бољем положају од Грчке, у
бољем положају и од Аргентине, јер има флексибилан курс, али је у веома рђавом социјалном
стању и политички дезоријентисана, објаснио је он у интервјуу франкфуртским „Вестима”,
истичући да ћемо тешко враћати дугове сем уколико се привредни раст значајно не убрза.
Будућа влада, према његовим речима, мора да изађе с реалним и кредибилним програмом, а
главни циљ је повећати запошљавање, јер је то горуће питање за државу.
„Политика запошљавања ће морати да буде дугорочна, јер ту се ништа не може постићи на
брзину. Ниска запосленост је далеко највећи привредни и социјални проблем. Па би требало
да је и политички“, казао је Глигоров.
Има ли ипак светла на крају тунела? Политичари и економисти се слажу да су помаци могући,
али је прво неопходно зауставити даља отпуштања пад запсолености па тек онда кренути
даље.
Е. Дн.
Треба најмање пет посто
Економске законитости показују да до раста запослености у једној држави може доћи тек онда
када раст БДП буде најмање пет посто годишње и када се тај раст стабилизује неколико сезона.
С обзиром да се ове године скок нашег БДП-а процењује на 0,1 посто а следеће енгде око 1,3
процената није тешко закључити како ће се кретати запосленост у нашој држави. Тим пре ако
се има у виду да и када смо имали добар привредни резултат број запослених није растао.
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