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Отворено писмо председнику Републике Србије и
председнику Владе Републике Србије
ПРЕМЕСТИТЕ МИНИСТРАСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У НИШ
Национална дебата о сиромаштву у Србији у светлу економске кризе, која је у Нишу
одржана дана 31. марта 2009. године, указала је на велику диспропорцију у сиромаштву
између града Београда и региона Југоисточна Србија.
Индекс сиромаштва у Београду у 2007. години износио је 3 % а у региону
Југоисточна Србија чак 18,7 %.
Однос процента сиромашних који живе у ова два региона се у последњих пет година
стално увећавао, тако да је 2002. године износио 2,9 док је у 2007. години достигао читавих
6,2, што указује на забрињавајуће продубљивање регионалних разлика у сиромаштву.
Како је дошло до овако драстичниог продубљивања регионалних разлика у
сиромаштву!?
Ако се изврши анализа инвестиција у Србији, било да се ради о инвестицијама из
буџета Републике Србије или страним улагањима, видеће се да су у овом периоду
инвестиције углавном усмераване у Београд.
Београд је највеће градилиште у Србији.! Иако се Универзијада могла организовати
у више градова Србије, како би се објекти градили и запошљавали грађани и ван Београда,
то се није догодило, иако се све то финансира из буџета републике Србије, што значи од
пара свих грагађна.
Такође и страни инвеститори се углавном доводе у Београд.
Из расположивих докумената Стратегије за смањење сиромаштва, може се
закључити да се Тим за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва, до сада бавио
идентификацијом група и утврђивањем броја сиромашних а не и мерама за смањење
сиромаштва.
И док се у Србији (конкретно у региону Југоисточна Србија) цигарете продају на
комад, Тим за импелентацију стратегије за смањење сиромаштва, утврђујући линију
сиромаштва на 8.883 динара месечно по потрошачкој јединици, је установио да је у Србији
свега 6,6 % сиромашног становништва или око 490.000 људи, што сасвим сигурно није
реалан податак.
Због оваквог стања, тражимо да Влада републике Србије, без одлагања донесе
одлуку о премештању Министарства економије и регионалног развоја из Београда у Ниш и
формирање Тима за имплементацију стратегије за смањење сиромаштва са седиштем у
Нишу, како би се коначно кренуло са предузимањем конкретних мера на смањењу
регионалних разлика у сиромаштву.
Ниш, 29.04.2009. год.
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