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Субвенц
ције за рад
дна места

И после Ди
инкићаа – Дин
нкић
Економскаа политика сваке држ
Е
жаве требаало би првеннствено да
а створи усслове за поввољно
у
улагање
доомаћих пред
дузећа, па тек потом
м да се повиинује стран
ним.
Међутим, ззваничници
М
и Србије пррвенственоо говоре о страним
с
ул
лагачима, док
д су домааћи гурнути
и
у запећак. Д
Да би се ул
лагања под
дстакла, поттребно је смањити брројне и вели
ике админи
истративне
п
препреке,
д
дозволе
и порезе
п
који
и отежавајуу и успораввају пословање, а исто
овремено сттварају
у
услове
за п
процват коррупције.
Немајући идеје
Н
и
или могућности
м
и да повећа улагања изз сопственее акумулац
ције (ако је има),
в
владајућа
ггарнитура чини
ч
најгорру могућу ствар: приввлачи стран
не улагаче уз помоћ великих
в
н
новчаних
сстимулацијја по запослленом. И после
п
Динки
ића - Динккић! Страни
им улагачима се
п
пружају
ноовчана сред
дства поресских обвезн
ника Србијје, а странц
ци послович
чно запошљ
љавају
н
неквалифи
иковану рад
дну снагу, која
к је слаб
бо плаћена и нема изггледа за тех
хничко унаапређење.
П
Плата
такоо запослени
им радници
има по некоолико годи
ина стиже из
и буџета Србије.
С
Они
и, дакле,
с
странцима
раде некоолико годин
на бесплатн
но, као веслачи на стааровековни
им галијамаа. Радна
с
снага
у Срб
бији странц
цима је јеф
фтинија негго у Вијетнаму. Када субвенције
с
е (плате којје долазе изз
б
буџета
Срб
бије) пресаххну, за двее-три годин
не, страни улагач
у
мож
же лако да каже:
к
настаавите
с
субвенције
е или одлаззимо.
Нити једнаа међународ
Н
дна органи
изација од имена
и
и углледа, а ни вредна
в
акад
демска истрраживања,
н саветујуу стимулације страним
не
м улагачим
ма као инсттрумент екоономске поолитике, јерр су оне
н
неделотвор
рне. Новац се преноси
и са сиромаашних дом
маћих поресских обвезн
ника ка иноостраним
в
власницим
ма капиталаа; расподелла дохотка је
ј неравном
мерна, а и лако
л
може да дође до корупцијее.
У начелу, страни
с
улаггач увек доолази на од
дређену локкацију јер је
ј тако рани
ије одлучио, а ако
т
тамо
постооје субвенц
ције за улаггање, неразуумно би би
ило да их одбије. То му
м снижаваа трошковее
п
пословања
а.
Таква поли
Т
итика је и са
с теоретскке стране штетна
ш
јер прави
п
дискрриминацију
у између доомаћих и
с
страних
уллагача. У тааквој ситуаацији, домааћи привред
дник може да изнесе свој капитаал у
и
иностранст
тво, па га затим уложи у Србијуу под неким
м другим, иностраним
и
м именом и добије
б
бесплатну
мљиво, зар не?
радну снаггу на неколлико годинаа. Привлаччно и заним
Савети екоономске стрруке и међуународних организац
С
ција за екон
номску политику су даа је много
б
боље
и усп
пешније улоожити сред
дства у сталлно образоовање раднее снаге и на такав нач
чин
п
привући
и задржати стране
с
улаггаче, него им
и пружати
и непосред
дну новчануу помоћ. Веећина садаа
н
најтражени
ијих струкаа на свету није
н постојала пре сам
мо пет годи
ина. Онај ко
к образује радну
с
снагу
за поослове садаашњости и будућностти, најуспеш
шније приввлачи улагааче и скрећће пажњу
н себе. Коо спроводи такву поли
на
итику одмаах буде зап
пажен на „р
радарском екрану“
е
стрраних

улагача. ОЕЦД и други саветују да се у политику привлачења страних улагача дубоко укључи
и Министарство просвете. Колико би могло да се образује нових кадрова привлачних за
улагаче за средства која су уложена за (привремено) запошљавање неквалификованих и
нископродуктивних радника? Просвета једва саставља крај са крајем. Доситеј и даље
недостаје Србији. Сада је прилика да се та слабост исправи.
Мирослав Н. Јовановић

