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Споразумом Владе Србије и ММФ фебруара 2015. договорено је смањење расхода за
запослене у јавном сектору са 11,8% БДП у 2014. на 8,3% БДП у 2017. [1]  Поред
одређеног смањења плата, он ће остати номинално фиксиране у наредне три године (уз
планирану инфлацију од око 4% годишње, што ће довести до њиховог реалног пада од
најмање 12% 2015-17), а предвиђено је смањење броја запослених у јавном сектору за
15%. Расходи на запослене у сектору државе у земљама Централне и Источне Европе
(ЦЕЕ) у просеку износе 9,8% БДП (Арсић, 2015)
[2]
. У Србији се исти издаци после 11,8% процењују на око 10,5%
2015, да би се планом у Фискалној стратегији (2015)
[3]
тај износ требало да буде смањен на 8,3% у 2017, што је знатно ниже од просека ЦЕЕ.
[4]

  

Број запослених у јавном сектору у Србији средином 2015. износи 507-510 хиљада лица.
[5]
То је у ствари број оних који раде у школству, здравству, полицији, војсци,
администрацији, али та цифра не треба да се сабира са запосленим у јавним
предузећима. Простим дељењем долазимо до 7 запослених на 100 становника, по чему
је Србија већ сада испод просека ЦЕЕ (где тај показатељ износи 7,5%, односно 8%
[6]
). Уколико би се број запослених у јавном сектору смањио за 15%, на око 430 хиљада,
тада би број запослених на 100 становника у Србији износио 6, што било најниже у ЦЕЕ. 
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  Дакле, ако се величина јавног сектора посматра кроз број запослених у њему у односуна укупан број становника, онда је он скроман, међу мањим у Европи. Анализирањевеличине јавног сектора кроз број запослених према укупном становништву има смислајер он служи управо да сервисира услуге целе популације. Стављање запослених ујавном сектору у однос са укупно запосленим нема пуно резона, као ни нпр. поређењепотрошње јавног сектора по државама због драстично различитих плата међу њима.Намеће се закључак да је домаће становништво суочено са мањом доступношћу јавнихуслуга, што се и може видети по великим гужвама код доктора, у катастру или суду.Наравно, многи ће потегнути тезу да ми не можемо да финансирамо гломазнији јавнисектор, и то је неоспорно.  

Продуктивност радника у нашем јавном сектору не може бити битније нижа одпродуктивности у осталим земљама Европе. Познато је да у услужних делатностима,које махом чине јавни сектор, нема драстичне разлике у продуктивности између земаљасличне културолошке матрице. Нпр. лекар опште праксе у Немачкој не може да имазначајно већу продуктивност од оног у Србији, а сличан је случај са већим делом пословау администрацији или школству.  Чак и да је разлика у продуктивности значајна то би само имплицирало да је потребнозапослити више људи у јавном сектору а мање их плаћати. На жалост ово друго је случај,јер су запослени у српском школству, здравству, војсци, администрацији плаћени око петпута мање него њихове колеге на западу континента. Ни теза о томе да је једино коднас више плаћен рад у јавном сектору него у приватном апсолутно не стоји. Наимепрактично све земље Запада имају исту ситуацију, јавни сектор има у просеку вишезараде, али се то наравно објашњава вишим просечним квалификацијама запослених,што је и у Србији случај.  Чињеница је да од почетка кризе ниједна ЦЕЕ није успела да смањи учешће расхода зазапослене у јавном сектору за 3,5 процентних поена, као што се жели у Србији.Планирано смањење се значајно заснива на природном одливу (око 3% годишње, тј. око12 хиљада лица, јер је правило је да се на пет запослених који напусте сектор запослиједан нови радник). Примена тог правила у делатностима које запошљавају људе сахетерогеним образовањем као што су здравство и образовање довело би до великихпроблема у функционисању тих делатности (тиме се доводи у питање квалитет идоступност услуга). Смањење реалних зарада додатно би подстакло одлив способнихкадрова (лекара [7] , наставника), и подстакло корупцију.  

  Дакле, потребна је иницијатива (која ће се представити ММФ-у) да се промене циљевииз Фискалне стратегије који се односе на трошкове рада, смањење броја запослених ииндексацију плата у јавном сектору. Арсић (2015) процењује да би адекватнији циљевибили: да се учешће плата у јавном сектору у БДП смањи на око 9% (око 8% према ММФдефиницији), што би се постигло смањењем броја запослених у јавном сектору за 10%, те одмрзавањем плата у 2017.  Арсић предлаже да се то надокнади већим смањењемсубвенција или побољшаном наплатом пореза (или пак растом ПДВ). Предлоге за расткапиталних јавних инвестиција, односно ефикасније коришћење ино-кредита за тунамену, износи и Фискални савет (2015). [8]  
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  Аранжманом са ММФ предвиђен је скроман раст јавних инвестиција, што једестимулативно за дугорочни раст. Наиме, јавне инвестиције би се са 2,6% 2014,повећале на 3%, што је мало за земљу која гради саобраћајну и другу инфраструктуру.Јавне инвестиције треба подићи на око 4% БДП, јер оне имају већи фискалнимултипликатор од текуће потрошње, што би улажило рецесију. То би се моглофинансирати додатним приходима од сузбијања сиве економије, као и приходима одприватизације  Колика је заправо српска јавна потрошња?  Фискалном стратегијом предвиђено је да јавна потрошња падне на 41,9% БДП у 2017,што би био један од најнижих нивоа у Европи. [9]  Већ 2015. јавна потрошња са 46,1%БДП је испод просека Европе. Овде треба додати да је упитна реалност обрачунадомаћег БДП-а, који је и поред кориговања за 7% навише извесно потцењен (нпр.компаративно посматрано висок удео наплате ПДВ, поред осталог, указује на то), штоуказује да је удео јавне потрошње у Србији нешто нижи.  

  Индикативна је студија Поснер-а (2011), који је регресионом анализом показао да непостоји корелација између просперитета једне земље и броја запослених у јавномсектору. [10]      [1]  Односно са 10% на 7% БДП по методологији ММФ (методологија ЕУ у трошковерада у сектору државе укључује доприносе на терет запосленог и на терет послодавца,док методлогија ММФ укључује само доприносе на терет запосленог).      [2]  Арсић, Милојко, 2015. Квартални монитор, бр. 39. ФРЕН & Економски факултет,Београд, 2015.  Министарство финансија РС, 2015. Макроекономски и фискални подаци, 27. април 2015.  http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7161      [3]  Влада Републике Србије, 2015. ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ САПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ. Министарство финансија РС.  http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/  Fiskalna%20strategija%202015-2017(1).pdf      [4]  Само би Чешка са 7,2% БДП и Румунија са 8% БДП биле са мањим расходима зазапослене од Србије.       [5] www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1832131  /Udovi%C4%8Dki%3A+Javni+sektor+manji+nego+%C5%A1to+se+mislilo.html      [6]  Док нпр. у Француској у јавним службама има 5,5 милиона људи што је 8,7% укупнепопулације. http://www.insee.fr/en/themes/document.asp?ref_id=ip1442      [7]  По броју лекара у региону југоисточне Европе, најбоље рангиране земље суМакедонија и Хрватска, у којима на 10.000 становника долази 26 лекара (у Словенији25). Куба заузима прво место, где на 10.000 становника долазе 62 љекара. У Грчкој јетакође 62 лекара на 10 хиљада становника, у Белорусији 52, Аустрији 49, Грузији 48,Русији 43, Норвешкој 42, Швајцарској 41 лекар на 10 хиљада.  У земљама попут Гане,Бенина, Замбије на 10 хиљада становника долази свега 1 лекар.      [8]  Фискални савет, 2015. МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 2015.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2016. I 2017. ГОДИНУ. Београд, 30. јануар 2015.године  Фискални савет, 2015а. ФИСКАЛНА КРЕТАЊА У ДЕЦЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ, 6.II 2015.  http://www.fiskalnisavet.rs/images/izvestaji/fiskalna_kretanja_decembar_2014.pdf  Фискални савет, 2015б. Резиме: ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СРБИЈИ: ПОДСТИЦАЈ РАСТАУ ФИСКАЛНОЈ КОНСОЛИДАЦИЈИ. Београд, 30. јануар 2015. године      [9]  Највеће уштеде требало би да се остваре смањењем расхода за запослене (3,3 п.п.)и расхода за пензије (1,9 п.п.), а мање издашне уштеде очекују се услед смањењасубвенција и нето буџетских позајмица (укупно у износу од 1,7 п.п). Фискални дефицитизражен у еврима требало би да падне са око 2,6 милијарди евра у 2014. на 1,3милијарде евра у 2017.      [10]  Индикативна је студија Познер (2011). Он је истраживао везу између бројазапослених у јавном сектору и нивоа ГДП-а. Пошао је од економског резона да би јавнисектор требало да буде мање ефикасан до приватног (поред осталог и због недостаткапрофитне инцијативе у јавном сектору, махом монополске структуре јавних агенција, каои факта да су запослени у јавном сектору гласачи). Дакле, било би за очекивати да већиброј запослених у јавном сектору значи и мање ефикасну економију, те и нижи ГДП пц.Анализа је обухватила 27 земаља (САД, Канада, Аустралиа, Неw Зеаланд, Јапан,Таиwан, Сингапор, Израел, земље запада Европе, укључујући Пољску, Грчку иМађарску. Удео запослених у јавном сектору (у укупној запослености) варира од 6.35% уСингапору то 33.87% у Шведској. Регресиона анализа не показује никакву систематскуповезаност процента запослених у јавном сектору и БДП-а по глави становника.   http://www.becker-posner-blog.com/2011/03/    
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