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СлободанКомазец

КРИ ЗА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ И 
ЕФЕК ТИ ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊА

Са же так

У ра ду се раз ма тра јед но од нај ве ћих про бле ма да нас у 
све ту – кри за у Европ ској уни ји и евро зо ни као „ср цу“ Уни је, 
по себ но из аспек та фи нан сиј ске и бан кар ске кри зе.

У пр вом ре ду се вр ши ду бља ана ли за фи нан сиј ске кри
зе, ве ли ки по тре си у бан кар ском, фи скал ном и бер зан ском 
сек то ру, а за тим на ра ста ње и екс пло зив но ши ре ње ду жнич
ке кри зе. По себ но се ис тра жу ју фак то ри ко ји до во де до то
га да Европ ска уни ја не мо же по ста ти хо мо ген си стем. Од
сту па ња од зах те ва Ма стрихтског спо ра зу ма и ства ра ње 
ду жнич ких еко но ми ја, не мо гућ ност упра вља ња ду го ви ма у 
си ту а ци ји гло бал ног екс пло зив ног ра ста, еми си ја вир ту ел
ног нов ца од стра не ЕЦБ и одва ја ње фи нан сиј скоспе ку ла
тив не од ре ал не еко но ми је су бит ни фак то ри на стан ка и 
про ду жа ва ња ове кри зе. По себ но је ин те ре сант но ис тра
жи ва ње сло ма еко но ми ја пе ри фе ри је евро зо не и са ме кри зе 
у овој зо ни, с по себ ним освр том на „кон струк ци о ну гре шку“ 
при фор ми ра њу евро зо не и мо гућ но сти де кон струк ци је.

У та квим кри зом оп те ре ће ним од но си ма у ЕУ и евро
зо ни пре ла зи се на ис тра жи ва ње свих нај ва жни јих по зи тив
них и не га тив них по сле ди ца у слу ча ју при дру жи ва ња Ср би је 
овим ин те гра ци о ним це ли на ма.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, евро зо на, ду жнич ка кри за, 

фи нан сиј ска кри за, бан кар ска кри за, бу џет ски 
де фи цит, јав ни дуг, не за по сле ност, при вред ни 
слом, оту ђе ност, екс пло а та ци ја, фи нан сиј ски 
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ка пи тал, ка ма та, бру то до ма ћи про из вод, ин
фла ци ја.

Фи нан сиј ска кри за, по тре си и  
су прот но сти у Европ ској уни ји

Су прот но сти уну тар Европ ске уни је  
и „кру го ви“ раз до ра

Европ ска уни ја као по ли тич ки про је кат ује ди ње не 
Евро пе од на стан ка свет ске фи нан сиј ске кри зе про жи вља ва 
вр ло ком плек сну кри зу. Кри за се ис по ља ва као кри за јав ног 
сек то ра и јав них фи нан си ја, али се она пре ли ва и на ре ал ни и 
со ци јал ни сек тор. Нај ве ћи број др жа ва – чла ни ца оп те ре ћен 
је ви со ким јав ним ду гом – знат но из над зах те ва из Ма стрих-
та, али и бу џет ским де фи ци том, ви со ким јав ним рас хо ди ма 
и бру то до ма ћем про из во ду, а по себ но из ра зи то ви со ка не за-
по сле ност и со ци јал ним по тре си ма.

Европ ска уни ја ни је хо мо ген си стем. Она се са сто ји од 
три кру га др жа ва-чла ни ца са вр ло раз ли чи тим раз вој ним 
пер фор ман са ма. Пр ви круг чи не др жа ве ини ци ја то ри осни-
ва ња ЕУ (11) дру ги круг др жа ве при кљу че не до клу ба 15, а 
за тим сле ди тре ћи, до да на шњег бро ја 27 чла ни ца. У од но су 
на ни во раз во ја ЕУ (про сек) 12 др жа ва је из над про се ка, а 
15. чла ни ца ис под. Ни во пер ца пи та бру то до ма ћег про из-
во да кре ће се од 10,7 хи ља да евра (Бу гар ска) до 46,5 хи ља да 
(Лук сем бург).1 Ве ли ки је про блем, ко ји свом сна гом до ла зи 
до из ра жа ја у но вој кри зи у окви ру ЕУ, што је дин стве на мо
не тар на по ли ти ка ни је пра ће на и је дин стве ном фи скал ном 
по ли ти ком, уз пот пу но ли бе ра ли зо ва ну спољ но тр го вин ску 
по ли ти ку. Др жа ва ма - чла ни ца ма оста вље на је са мо стал на 
фи скал на по ли ти ка. То је до ве ло до ве ли ких раз ли ка у ви си
ни по ре ског оп те ре ће ња (и уз све на по ре за син хро ни за ци-
јом и хо мо ге ни за ци јом си сте ма по ре за и до при но са), али и 
у ви си ни јав ног ду га, бу џет ског де фи ци та, по ре ских об ли ка, 
осло ба ђа ња и др.2 То је до ве ло до то га да су све чла ни це пре-

1 По да ци за 2011. го ди ну.
2 Ја ње вић, Ми лу тин: Европ ска мо не тар на уни ја, (Евро на европ ској и свет

ској сце ни), Ин сти тут еко ном ских на у ка (и др.), Бе о град, 1998, стр. 159-172 и 
291-293.
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ко ра чи ле све зах те ве Ма стрих та у по гле ду де фи ци та бу џе та, 
јав ног ду га, ка мат не сто пе, сто пе ин фла ци је, ви со ке не за по-
сле но сти, али и ди на ми ке при вред ног ра ста. Ра ди се о вр ло 
не хо мо ге ном си сте му с број ним су прот но сти ма.3

Грч ка кри за, али и кри за у Пор ту га лу, Ир ској, Шпа ни
ји, Ита ли ји, а са да на Ки пру, Сло ве ни ји и дру гим „пе ри фер
ним“ др жа ва ма евро зо не, ука зу је на не са гле ди ве по сле ди це 
за еко но ми ју и си стем це ло куп не евро зе, а пре ко ње као „ср-
ца си сте ма“ и на це лу ЕУ“.4

Европ ска уни ја, по ред то га има два кру га ин те ре сно су
прот ста вље них чла ни ца. 1) Чла ни це евро зо не (17 др жа ва) и 
2) Чла ни це из ван евро зо не (10 чла ни ца). Ра ди се о у осно ви о 
два раз ли чи та мо не тар на под руч ја: евро мо не тар ног си сте ма 
и си сте ма раз ли чи тих на ци о нал них ва лу та. Уну тар др жа ва 
ЕУ раз ви ла су се три пр сте на др жа ва с ве о ма раз ли чи тим 
пер фор ман са ма раз во ја: ви си ном бру то до ма ћег про из во да 
(бо гат ства) и пер ка пи та про из во да, оп те ре ће ња раз ли чи тим 
вр ста ма по ре за, раз ли чи те вр сте јав них рас хо да (со ци јал-
ни, ма те ри јал ни, лич ни, суб вен ци је, до та ци је, ин ве сти ци о-
ни) уче шће јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду, ви си ном 
бу џет ског де фи ци та, сто пом на ци о нал не штед ње, ви си ном 
ин ве сти ра ња, сто пом не за по сле но сти, ви си ном ин фла ци је и 
ка мат не сто пе и др. Ра ди се, да кле, о фи нан сиј ској ар хи тек
ту ри и ма кро а гре га ти ма ко ји су пот пу но раз ли чи ти у свим 
др жа ва ма – чла ни ца ма.5

У пр ви круг (пр стен) се мо гу свр ста ти др жа ве као сту-
бо ви „но си о ци“ ста бил но сти и чвр сти не ЕУ и евро зо не. Ов де 
се по свим пер фор ман са ма мо гу на ве сти сле де ће: Не мач ка, 
Фран цу ска, В. Бри та ни ја, Ита ли ја, Аустри ја, Фин ска, Нор ве-
шка, Дан ска, Швед ска, Лук сем бург и  Хо лан ди ја.

Дру ги круг др жа ва од но си се на при дру же не др жа ве са 
сла би јим пер фор ман са ма и из ло же не ве ли ким ри зи ци ма од 

3 Кри за у евро зо ни из у зет но је ра ши ри ла фронт евро скеп ти ка на под руч ју ЕУ, 
по себ но у др жа ва ма у ду бо кој ду жнич кој кри зи, а по себ но у Ве ли кој Бри та-
ни ји, Шпа ни ји, Пор ту га ли ји, Грч кој, Ир ској, Ита ли ји и Фран цу ској.

4 Че сто се чу је да је Li man Bra ders на вра ти ма Евро пе. То је по зна ти ко лапс 
аме рич ке ин ве сти ци о не бан ке из сеп тем бра 2008. го ди не ко јим је по че ла 
гло бал на фи нан сиј ска кри за. Ри зик од слу ча ја Li man Bra der sa у Евро пи је 
све ве ћи.

5 Вук ми ри ца, Ву јо – Шпи рић, Ни ко ла: Еко ном ска и мо не тар на ин те гра ци ја 
Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005, стр. 285, 303 и 351.
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уда ра са вре ме не кри зе. Ов де ула зе сле де ће др жа ве: Грч ка, 
Пор ту га ли ја, Бел ги ја, Ир ска, Ки пар, Шпа ни ја, Сло ве ни ја и 
Мал та. Ова гру па је у са ста ву евро зо не и до жи вља ва ве ли ке 
фи нан сиј ске по тре се. По себ но се овај део од но си на др жа ве 
тзв. „си ро ма шног ју га“.

Тре ћи круг др жа ва су ка сни је при дру же не бив ше ис-
точ но е вроп ске др жа ве. Ов де ис ти че мо Пољ ску, Сло вач ку, 
Че шку, Ли тва ни ју, Ле то ни ју, Ру му ни ју, Есто ни ју и Бу гар ску. 
Ра ди се о ве о ма раз ли чи тим еко но ми ја ма по свим пер фор
ман са ма раз во ја и ма кро а гре га ти ма.

Но во про ши ре ње, до ко јег би евен ту ал но до шло свр ста-
ло би др жа ве у че твр ти круг др жа ва – чла ни ца. Ди фе рен ци-
ја ци ја и све ве ће ра сло ја ва ње уну тар по сто је ћих чла ни ца и 
су ко би ин те ре са све до мо гућ но сти рас па да ЕУ и евро зо не, 
но ве чла ни це ста вља у по зи ци ју да се „при ла го ђа ва ју“ пра-
ви ли ма уну тар ЕУ (ко ји ма ни су ком па ти бил не) али и већ на
ста лим су прот но сти ма уну тар ЕУ.

Спо ра зу мом у Ма стрих ту по ку ша ло се „ди сци пли но-
ва ти“ др жа ве чла ни це уво ђе њем од ре ђе них пра ви ла ко јих се 
мо ра ју при др жа ва ти (ви си на јав ног ду га у БДП, ви си на до-
зво ље ног де фи ци та бу џе та, нај ви ша мо гу ћа ка мат на сто па, и 
нај ви ша до зво ље на сто па ин фла ци је).

Од сту па ња од зах те ва Mа стрих та  
и ула зак у еко но ми ју де фи ци та  

и фи нан сиј ског сло ма
Да се под се ти мо, Ма стрихтским спо ра зу мом је од ре ђе-

но да чла ни це евро зо не не мо гу има ти јав ни дуг ве ћи од 60% 
бру то до ма ћег про из во да, де фи цит бу џе та не ве ћи од 3% 
БДП, сто пу ин фла ци је не ве ћу од 1,5% у од но су на три др жа-
ве с нај ни жом сто пом ин фла ци је, а ка мат ну сто пу не ви шу 
од 2% у од но су на три зе мље са нај ни жом ду го роч ном ка
мат ном сто пом. Ствар ност је и пре но ве фи нан сиј ске кри зе 
пот пу но су прот на од на ве де них зах те ва. Го то во све др жа ве 
има ју јав ни дуг знат но из над 6’% бру то до ма ћег про из во-
да (осим не ко ли ко из у зе та ка).6 Шта ре ћи ка да су две глав не 
зе мље, Фран цу ска и Не мач ка, већ го ди на ма ви со ко про би ле 

6 Вук ми ри ца, Ву јо – Шпи рић, Ни ко ла: Еко ном ска и мо не тар на ин те гра ци ја 
Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005 (IV deo).
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јав ни дуг и бу џет ски де фи цит. Пе на ле до са да ни ка да ни су 
пла ти ле, а про би ја ње је стал но све ве ће. До ми нант ним ути-
ца јем у европ ској Ко ми си ји успе ва ју ла ко да то обез вре де. 
Не мач ка и Фран цу ска су ду ги низ го ди на кр ши ле пра ви ла 
о фи скал ној од го вор но сти, а то је је дан од но се ћих сту бо ва 
евра. Не ко ли ко др жа ва ко је су са да из би ле на по вр ши ну кри-
зе (Бел ги ја, Ита ли ја, Ир ска, Грч ка, Ки пар, Шпа ни ја, Пор ту-
га ли ја и Сло ве ни ја) не ке има ју вр ло ви сок јав ни дуг ко ји се 
кре ће и пре ко 122% до 147% БДП. Тен ден ци ја ауто мат ског 
ра ста ду га на ста је пре ко но вих ан ти кри зних бу џет ских ин
тер вен ци ја за спа са ва ње ба на ка, бер зи, оси гу ра ва ју ћих дру
шта ва, али и круп них иза бра них про из во ђа ча. Дуг је у свим 
при вре да ма на гло ауто ном но по ве ћан. Бу џет ски де фи цит је 
два до три пу та из над до зво ље не гра ни це од 3%. По што је 
при вре да ЕУ ушла у ре це си ју (2009) с не га тив ном сто пом ра-
ста од ми нус 3,5%, уз све про кла ма ци је о сма ње њу јав не по
тро шње и јав ног ду га – сле ди да љи по раст не е ла стич них јав-
них рас хо да, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та. То је огром но 
оп те ре ће ње бу џе та, по себ но пре ко со ци јал них и тран сфер
них да ва ња и сер ви си ра ња јав них ду го ва.

Ка мат на сто па  је, у ци љу сти му ла ци је раз во ја и ин-
ве сти ци ја, обо ре на исто риј ским ми ни му мом 0,75%, та ко да 
се и да ље во ди екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка чи сто вир-
ту ел ног нов ца (уз ве ли ку опре зност ба на ка и раст фи нан сиј-
ских кре дит них ри зи ка).

Пад укуп не тра жње и по тро шње, по раст не из ве сно сти 
и на гли раст не за по сле но сти, чи ја сто па у ЕУ пре ла зи 12% 
(у не ко ли ко др жа ва, као у Шпа ни ји и Грч кој ова сто па из но си 
27%), је у овој фа зи по ста ло коч ни ца на глом бу ја њу ин фла ци-
је. Сто га је, за са да, ин фла ци ја на ни ском и про гра ми ра ном 
ни воу око 2%. Ме ђу тим, сле де ћа фа за ће се ка рак те ри са ти 
ра стом ин фла ци је, уво зним огра ни че њи ма, ши ре њем про
тек ци о ни зма (отво ре ног или скри ве ног об ли ка), раст ка
мат них сто па и по раст не за по сле но сти у усло ви ма тро мог 
при вред ног ра ста.7

7 Мно ги сма тра ју да је у ЕУ по че ла дру га фа за свет ске фи нан сиј ске кри зе – на-
ста ла на истом мо де лу као кри за у САД. Грч ка фи нан сиј ска кри за по ста ла је 
европ ска по ли тич ка кри за.
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„Кон струк ци о на гре шка“  
мо не тар не уни је и мо гу ћа  

де кон струк ци ја

Не до вр ше ни и кон фликт ни си стем  
– угра ђе ни фак то ри ди вер ген ци је

Мо не тар на уни ја евро зо на, од са мог осни ва ња има ла је  
„кон струк ци о ну гре шку“, од но сно би ла је не до вр шен про је-
кат. Је дин стве но мо не тар но под руч је и је дин ствен но вац да 
би се одр жа ли ре дов но прет по ста вља ју сле де ће:

1) При вре де чла ни це тре ба да бу ду до вољ но сна жне, 
до ста ујед на че ног ни воа раз во ја и при бли жног ни воа 
кон ку рент но сти;

2) Ни во на ци о нал ног бо гат ства (при вред не сна ге) и ди
на ми ка раз во ја до ста ускла ђе ни;

3) Пот пу но син хро ни зо ва на и је дин стве на фи скал на 
по ли ти ка (уз је дин стве ну мо не тар ну по ли ти ку), са 
ускла ђе ном по ре ском по ли ти ком и по ли ти ком јав-
них (бу џет ских) рас хо да. Да кле уз мо не тар ну уни ју 
тре ба ло је раз ра ди ти и раз ви ти фи скал ну уни ју – са-
мо се та ко мо же во ди ти ефи ка сна ма кро е ко ном ска 
по ли ти ка;

4) Из гра ђен ме ха ни зам не у тра ли са ња ја за у раз во
ју по је ди них чла ни ца и уна пред по зна тих си сте ма 
ком пен за ци ја и по мо ћи сла би је раз ви је ним др жа ва ма 
– чла ни ца ма;

5) Раз ра ђен си стем за шти те ове мо не тар не уни је у слу
ча ју по ја ве кри за или те шко ћа по је ди них др жа ва
чла ни ца;

6) Ме ха ни зам и усло ви за на пу шта ње или ис кљу че ње 
из мо не тар не уни је, без опа сно сти од сло ма це лог си-
сте ма;

7) Је дин стве на вла да у ЕУ ко ја би про во ди ла успе шно 
(и ко ор ди ни са ла) мо не тар ну, фи скал ну, спољ но тр го-
вин ску, ин ве сти ци о ну по ли ти ку и број на пре ли ва ња 
пре ко бу џе та ЕУ;

8) Фор ми ра ње евро зо не и др жа ва ко је су укљу че не у 
ову мо не тар ну уни ју, на су прот др жа ва ко је су оста ле 
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из ван евро зо не (де сет од 27 чла ни ца) ства ра број не 
су прот но сти и тен зи је из ме ђу ове две гру пе др жа-
ва (де ви зни курс, фи нан сиј ска тр жи шта, ка мат на и 
по ре ска по ли ти ка, еми си о на по ли ти ка, кре та ње ка-
пи та ла, при о ри тет по је ди нач них ин те ре са др жа ва 
и др.). Та кав ме ха ни зам и си стем не мо же успе шно 
функ ци о ни са ти. Он се на ла зи под стал ним при ти
ском, по вре ме ним кри за ма, али и стал ним уса гла
ша ва њем и ко рек ци ја ма, где не ма ду го роч не из ве сне 
по ли ти ке.

На су прот то ме Кри те ри ју ми из уго во ра у Ма стрих ту 
про из вољ но су иза бра ни, а од но се се са мо на: 1) Ви си ну до-
зво ље не ин фла ци је, 2) Ду го роч не ка мат не сто пе, 3) Ви си ну 
јав ног ду га у бру то до ма ћем про из во ду, 4) Ви си ну мак си мал-
но до зво ље ног де фи ци та бу џе та.

Ови кри те ри ју ми ни шта не го во ре о свим на ве де ним 
фак то ри ма раз во ја и ко ор ди на ци је. Та ко су сла бе, не до вољ но 
раз ви је не и не кон ку рент не др жа ве ушле у мо не тар ну уни-
ју, при вре ме но ис пу нив ши зах те ве Ма стрих та, а с ци љем 
да сво је про бле ме ре ша ва ју у Уни ји. Евро им је у пр вој фа-
зи омо гу ћио да до ђу до сред ста ва у евро зо ни по по вољ ним 
ка ма та ма, али су пер фор ман се раз во ја оста ле не про ме ње не 
(по себ но за све „руб не др жа ве“ евро зо не). Гру па раз ви је них 
др жа ва у евро зо ни ни је ви ше спрем на да фи нан си ра јав не 
ду го ве и бу џет ске де фи ци те ове „рас тро шне“ гру пе ме ди-
те ран ских др жа ва. Ин тер вен ци је ви со ком ма сом сред ста ва 
„по мо ћи“ са мо је по ку шај да се до би је на вре ме ну, али и да 
се по сва ку це ну спа се ова „не до вр ше на гра ђе ви на“.8

Мо гу ће је, да се уз по себ не усло ве до зво ли не ким ви-
со ко ри зич ним др жа ва ма да на пу сте евро и вра те се сво јим 
на ци о нал ним ва лу та ма (уз мо гућ но сти де вал ва ци ја), да 
се евро зо на ре кон стру и ше и „су зи“ на не ко ли ко глав них и 
„здра вих“ при вре да (због те жње да се са чу ва евро),9 по сто ји 
мо гућ ност да се из вр ши ре кон струк ци ја ду га ових др жа ва у 
кри зи у окви ру евро зо не. Бан кар ска кри за у овим др жа ва ма 
не до зво ља ва (оне мо гу ћа ва) ре кон струк ци ју јав ног ду га.

8 Јед нак, Јо во: Еко но ми ја Европ ске уни је, изд. БВПС, Бе о град, 2010, стр. 310-
323. Ви де ти ши ре о то ме у сту ди ји др Ву је Вук ми ри це. Еко ном ска и мо не
тар на ин те гра ци ја Евро пе, Еко ном ски фа кул тет, Ба ња Лу ка, 2005.

9 Ов де би ушле углав ном сле де ће др жа ве: Не мач ка, Аустри ја, Фран цу ска, 
Фин ска, Хо лан ди ја и Лук сем бург.
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Шта ће би ти из ла зна стра те ги ја за из ла зак из кри зе 
евра и евро зо не за ви си од иза бра не ге не рал не стра те ги је у 
окви ру Европ ске уни је.

Раз ма тра ју се и бу ду ћи прав ци раз во ја ЕУ, по себ но кон
цепт фе де ра ли зма и цен тра ли зма др жа ве (Сје ди ње не Др жа ве 
Евро пе) и ста во ви по је ди них др жа ва чла ни ца по овом пи та-
њу. По себ но се из два ја ју др жа ве – фе де ра ли сти и др жа ве ми-
ни ма ли сти (не фе де ра ли сти) Фе де ра ли сти за го ва ра ју је дин
стве ну спољ ну по ли ти ку, хар мо ни за ци је по ре за, ве ћи ути цај 
ЕУ на на ци о нал не бу џе те, иза бра ног пред сед ни ка ЕУ, је дин-
ствен устав ЕУ ко ји за ме њу је све по сто је ће уго во ре и спо-
ра зу ме и пред ност за јед ни це у од лу чи ва њу на су прот на ци о-
нал ним вла да ма. Ми ни ма ли сти за у зи ма ју пот пу но су прот не 
ста во ве. По след ње од лу ке уну тар ЕУ у ре ша ва њу кри зе иду 
у при ло гу ја ча ња фе де ра ли зма. Фе де ра ли зам се тре ти ра као 
про тив те жа гло ба ли за ци је и об лик ко ји би ује ди нио Евро-
пља не у јед ну уни ју ко ја би га ран то ва ла на ци о нал не, ре ги о-
нал не и ло кал не иден ти те те. Ме ђу тим, све је ја чи от пор др-
жа ва да љој цен тра ли за ци ји и пре но ше ња на ци о нал ног при-
вред ног и јав ног су ве ре ни те та на бри сел ску ад ми ни стра ци ју.

Све ви ше се за го ва ра Евро па су ве ре них др жа ва, а не 
цен тра ли зо ва на и фе де ра ли зо ва на ЕУ, са за јед нич ким тр жи-
штем и пу ним су ве ре ни те том на ци о нал них пар ла ме на та у 
во ђе њу соп стве не бу џет ске по ли ти ке. Тра жи се и „раз град-
ња“ бри сел ске би ро кра ти је и ја ча ње не по сред не.

Европ ска уни ја ни је хо мо ген си стем  
– цен тар и пе ри фе ри ја нео ли бе рал ног  

ка пи та ли зма
Да ли је фи нан сиј ска кри за као не ка кав цу на ми „про-

тут ња ла“ Евро пом и Европ ском уни јом? Да ли је уз огро ман 
убри зга ни но вац у бан кар ски и фи нан сиј ски сек тор при вре-
да по сте пе но кре ну ла ка бла гом опо рав ку, ка ко то на ја вљу ју 
број ни за пад ни по ли ти ча ри.

Фи нан сиј ска кри за ко ја је из би ла у Грч кој са мо је до каз 
да се не мо же успе шно во ди ти раз вој на и ста би ли за ци о на ма-
кро е ко ном ска по ли ти ка, без по треб не син хро ни за ци је мо не
тар не и фи скал не по ли ти ке. Да кле, то ни је по мо гло си сте му. 
Кри за у Грч кој је у пр вом пла ну, али је го то во иден тич на 
„на прег ну тост“ јав них фи нан си ја и кри за ре ал ног сек то ра и 
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у Пор ту га лу, Ита ли ји, Шпа ни ји, Бел ги ји, Ир ској и др. По да-
ци ко је на во ди мо то ја сно по ка зу ју.

Да ли је угро жен евро као за јед нич ка ва лу та? И да ље је 
оста ла ве ли ка не из ве сност свих до са да шњих опе ра ци ја спа-
са ва ња евра и њи хо ве свр сис ход но сти ка ко се про во де.

Кри за је сте уз др ма ла евро, ко ји је у од но су на до лар 
осла био и на ла зи се на нај ни жој курс ној вред но сти од осни-
ва ња. Европ ска уни ја због уну тра шњих сла бо сти и су прот-
но сти у ци љу спа са ва ња евра, али и ЕУ у це ли ни, до не ла је 
од лу ку да се Грч кој одо бри кре дит од 110 ми ли јар ди евра на 
три го ди не, уз све от по ре не ко ли ко нај ра зви је ни јих чла ни ца. 
По себ но се ис ти че да „не ма шан се да од у ста не мо од евра“ 
(Вер нер Хо јер, за ме ник ми ни стра спољ них по сло ва Не мач-
ке), али да је по треб но сна же ње Па ке та о ста бил но сти и ра
сту.

При ти сак на по тро шњу, огра ни ча ва ње тра жње, оба ра-
ње пла та и пен зи ја, огра ни ча ва ње јав них из да та ка и др. са мо 
ће сма њи ти при ти сак кри зе, али је она угра ђе на у си стем 
и то ни је и из ла зак из кри зе. Кри за ће се не што убла жи ти, 
те шке по сле ди це и бан крот др жа ве од ло жи ти, али ће се кри-
за за др жа ти и да ље. Ни су рет ке тврд ње не ких еко но ми ста 
на за па ду да су „грч ко дру штво и пре за ду же не др жа ве на 
иви ци сло ма“. Ово по себ но из раз ло га ви ше го ди шњег па да 
про из вод ње и тра жње, огром ног по ра ста не за по сле но сти, 
огра ни ча ва ње лич не по тро шње и кри зе на фи нан сиј ском и 
бан кар ском тр жи шту.

Сва ка кри за, као и ова, раз ли чи то по га ђа чла ни це ЕУ, 
а по себ но чла ни це евро зо не због при хва та ња Ма стрихтског 
спо ра зу ма. Фор ми ра на је мо не тар на уни ја (је дин ствен но-
вац-евро), али без еко ном ско-фи скал не и по ли тич ке уни је – у 
то ме је па ра докс и ствар но „не до вр ше ни про је кат ЕУ“.

Мо же ли мо не тар ни си стем функ ци о ни са ти успе шно 
и кон тро ли са но (са је дин стве ном ва лу том), ако не по сто ји 
је дин ствен и вр ло хар мо ни зо ван фи скал ни си стем? Од мах 
да од го во ри мо на ово стра те шко пи та ње: не мо же успе шно 
функ ци о ни са ти, већ се на ла зи ти у фа зи пер ма нент не кри зе и 
су ко ба ин те ре са чла ни ца.

Ово је за и ста круп но пи та ње ко је се упра во од но си на 
евро зо ну са ве ли ким раз ли ка ма у свим фак то ри ма раз во ја 
код зе ма ља чла ни ца. То је узрок са да шње фи нан сиј ске кри зе 
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у евро зо ни, али и свих бу ду ћих кри за ко је су не ми нов не, јер 
су угра ђе не као су прот но сти у овај си стем.

Ду жнич ка и бу џет ска кри за

Се и змич ка кар та европ ских јав них фи нан си ја је вр ло 
раз у ђе на и по ши ри ни и по ду би ни тек тон ских по ре ме ћа ја.

Фи нан сиј ски по жар се у Грч кој стал но ши ри Евро пом, 
пре те ћи да се пре тво ри у фи нан сиј ску ка та стро фу кон ти ну
и те та.10 Под те ре том енорм ног ду га од 380 ми ли јар ди евра 
прак тич но је мо гућ бан крот пр ве др жа ве у ЕУ. Грч ка сто га 
ни је има ла при ступ фи нан сиј ском тр жи шту, а ако га је има ла 
то је би ло под вр ло не по вољ ним усло ви ма. Цен трал на бан ка 
евро зо не на ја ви ла је мо гућ ност от ку пљи ва ња јав них ду го ва, 
што се по њи ма ста би ли зо ва ти фи нан сиј ска тр жи шта. Ов де 
се еми си ја нов ца ко ри сти за от куп ка пи та ла.

Уце не и ома ло ва жа ва ња Грч ке од стра не „глав них др-
жа ва у кре и ра њу по мо ћи“ дру га чи је би би ле да ни су у пи-
та њу ве ли ки ин ве сти то ри (бан ке и ин сти ту ци о нал ни ин ве-
сти то ри) из Фран цу ске, Не мач ке,В. Бри та ни је и САД ко ји су 
и уз ве ли ке ри зи ке и про фи те пла си ра ле огром не ка пи та ле 
у Грч ку. „Спа са ва ју ћи Грч ку из „ду жнич ког роп ства“ ЕУ у 
ства ри спа ша ва бан ке из на ве де них др жа ва – по ве ри ла ца, чи-
ме спре ча ва но ви на лет кри зе и фи нан сиј ских ло мо ва у бан
кар ству. Да ли се ра ди о за ча ра ном кру гу не пре кид не кри зе? 
Нај ве ћи број др жа ва-чла ни ца ЕУ и евро зо не по себ но је ин фи-
ци ран „ви ру сом“ ду жнич ке кри зе.11

То зна чи да се пре ко по мо ћи Грч кој у ства ри спа са ва
ју фран цу ске и не мач ке бан ке ко је су по ве ри о ци Грч ке.12 Јер, 
нај ве ће ко ри сти од кри зе и „по мо ћи“ др жа ва ма у кри зи има ју 
бан ке у за пад ним др жа ва ма, аме рич ки хеџ фон до ви и вла-
сни ци круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла.

10 На во ди мо са мо др жа ве код ко јих је већ на ста ла ду жнич ка кри за (код ко јих 
су до са да па ле вла де ко је су про во ди ле “по ли ти ку штед ње“ Мер ке ло ве): 
Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, Ир ска, Ки пар, Сло ве ни ја, Бел ги ја.

11 Сто ја но вић, Ми ро слав: „Дра ма Грч ке – сра мо та Евро пе“, Пе чат, бр. 219, 
2012. (Грч ка је у овом мо мен ту са мо нај и зра зи ти ји и нај бол ни ји слу чај ра-
за ра ју ћег де ло ва ња су ро во на мет ну те „уби стве не те ра пи је“ по не мач ком ре-
цеп ту.

12 Грч ка је ис ко ри сти ла сред ства до би је на од ЕУ и ММФ по чет ком 2011. го ди-
не у об ли ку пр ве тран ше  кре ди та у ви си ни од 20 ми ли јар ди евра. Ти ме је 
от пла ти ла је дан део до спе лих оба ве за из 2011. го ди не од 52 ми ли јар де.
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Де фи цит од 47% бру то про из во да Грч ка мо ра по зах те-
ви ма ЕУ да сма њи на 3% до 2014. го ди не! Да ли је то мо гу ће? 
Ап со лут но је то не мо гу ћа ми си ја, уз иза зо ве све ма сов ни јих 
со ци јал них по тре са.

Со рош сма тра да је кри за у Грч кој по че так кра ја ЕУ, 
уко ли ко не пре ду зме од ре ђе не ме ре, али не ове по мо ћи ка ко 
чи ни. Он сма тра да је Грч ка ушла у „еко ном ску спи ра лу смр-
ти“ и да ЕУ ни је тре ба ло да пру жи Грч кој по моћ од 110 ми-
ли јар ди евра. То је пре ве лик те рет за ту еко но ми ју. Он сма-
тра да Грч ка „за и ста стег не ка иш и ште ди“ и да се та да са мо 
крат ко роч ним по зај ми ца ма с по вољ ним ка ма та ма мо же по-
мо ћи Грч кој да иза ђе из кри зе, без ствар но спек та ку лар них 
за ду жи ва ња код ММФ, ЕЦБ и Свет ске бан ке. Та кав ре цепт 
„спа са“ са огром ним сред стви ма не мо же по мо ћи Шпа ни ји, 
Ита ли ји, Пор ту га лу. Да ли је Со рош у пра ву? На су прот ње-
му, Сти глиц и Мен цин гер твр де да раз ви је ни „са мо сте жу ка-
иш дру ги ма“, али не и се би. Грч ка је нај и зра зи ти ји и нај те жи 
слу чај „ра за ра ју ћег де ло ва ња су ро во на мет ну те и уби стве не 
те ра пи је ко ју је у ле че њу ду жнич ке кри зе на мет ну ла А. Мер-
кел по не мач ком ре цеп ту. Со рош сма тра да Не мач ка „дик та-
том штед ње во ди чи та ву Евро пу у де пре си ју“ и да би би ло 
нај бо ље да ова др жа ва на пу сти ову мо не тар ну уни ју. Сте
за ње ка и ша не мо же да до ве де до из ла ска из кри зе, јер та да 
се ра ди о ма лој по тро шњи, а то до дат но сма њу је по тро шњу. 
Об у зда ва ње кри зе ри го ро зним „сте за њем ка и ша“ (штед њом) 
пре тво ре но је у раз вој ну и со ци јал ну ом чу пре за ду же ним 
при вре да ма. Та ква те ра пи ја је до жи ве ла пот пу ни крах. Са да 
се ја вља ју аси ме трич ни шо ко ви кри зе уну тар др жа ва ЕУ. Та-
лас кри зе се пре ли ва с јед не на дру гу др жа ву.

Пад евра, ви со ке ка ма те на зај мо ве за ду же ним др жа
ва ма ука зу ју на то да спо ра зум ЕУ и ММФ са Ир ском ни је 
уми рио ин ве сти то ре.

Европ ска уни ја и ММФ при хва ти ли су па кет фи нан сиј-
ских ме ра ко је тре ба да оси гу ра ју ста бил ност евра и по моћ 
др жа ва ма евро зо не ко је су у фи нан сиј ској кри зи. Одо бре но 
је 720 ми ли јар ди евра за спас евро зо не, чи ме се на сто ји за у-
ста ви ти да ље сла бље ње евра. То зна чи да по сто ји спрем ност 
и до го вор да се евро бра ни свим сред стви ма. 

Да ли по сто ји спо соб ност ЕУ да фи нан сиј ски спа се 45 
ми ли он ску Шпа ни ју или 60 ми ли он ску Ита ли ју?
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По моћ Грч кој је у ства ри и ак ци ја спа са ва ња евра и зо
не евра.13 Да ли сте про чи та ли на сло ве, као: „Евро над про-
ва ли јом“. „Про пао про је кат за јед нич ке европ ске ва лу те“. 
„Чла ни це евро зо не на пу шта ју евро и вра ћа ју се на на ци о нал-
не ва лу те“. „У бу дућ но сти мо же мо оче ки ва ти рас пад ва лут-
ног са ве за у ЕУ“ и слич но. Евро скеп ти ци чак сма тра ју да је 
„уво ђе ње евра пред ста вља ло исто риј ску гре шку“. Крах евра 
је не из бе жан, а ње го во спа са ва ње угро жа ва оп ста нак европ-
ског је дин ства. На су прот то ме, „ели та“ из Не мач ке сма тра да 
би крах евра зна чио и крах ЕУ. Кри за ко ја по тре са евро зо ну 
уз др ма ла је по ве ре ње у евро, али и уве ре ње да је „за јед нич-
ка ва лу та без ал тер на ти ве“. На пу шта ње евра пред ста вља ло 
би не до пу сти ву аван ту ру и „скок у про шлост, а вра ћа ње на 
мар ку пред ста вља ло би пре скуп и ри зи чан по ду хват. Цех на-
пу шта ња евра био би ги гант ски“.14 Ре ша ва ње кри зе мо де лом 
ри го ро зне штед ње је „ре цепт за уби ство евра и са мо у би ство 
Европ ске уни је.

Ви де ли смо да код свих чла ни ца ЕУ дра ма тич но ра сту 
ду го ви, де фи ци ти бу џе та и не за по сле ност. Бу џе ти су на-
прег ну ти до пр ска ња. Из да ци за на ци о нал не ин ве сти ци о не 
про гра ме и спа са ва ње ба на ка су огром ни. Мач бан крот ства 
ни за ба на ка је стал но при су тан. Страх од до ми но ефек та је 
стал но при су тан, по себ но оштрог пре ли ва ња грч ке кри зе на 
Пор ту гал, Ита ли ју, Шпа ни ју, Бел ги ју и др. Ако Шпа ни ја уђе 
у ду жнич ку кри зу то је „хо рор сце на рио“. Ако евро пад не па
да и це ла кон струк ци ја ли са бон ског про јек та.

Има ли Европ ска уни ја иде је ка ко да раз ре ши ду жнич-
ку дра му? „Евро па не зна ка ко да се из бо ри са евен ту ал ним 
др жав ним бан кро том чла ни це евро зо не, што би мо гло ла-
ко до ве сти до лан ча не ре ак ци је“.15 По плав ни та лас кри зе се 
стал но по ве ћа ва и ши ри. На мет ну ти кон цепт сма њи ва ња по-

13 Услов за до би ја ње кре ди та су ри го ро зне ме ре штед ње, сма ње ње бу џет ског 
де фи ци та и јав ног ду га, али и сма ње ње на ци о нал не по тро шње у це ли ни. 
Мо ра ло се при бе ћи по ве ћа њу по ре за на до да ту вред ност на 25%, уз по сте пе-
но сма ње ње бу џет ског де фи ци та на 3%. То је бру та лан про грам штед ње. То 
су ме ре да би се из бе гао бан крот.

14 Исти на је да још ни ко ни је из ра дио објек тив ну ана ли зу шта би зна чио про-
паст евра, рас пад ЕУ, по вра так на ци о нал ним ва лу та ма, по сле ди це и слом 
ме ха ни зма пре ла ска на на ци о нал не ва лу те, гу би ци и до би ци из овог про це-
са. Све се све ло на евро скеп ти ци зам или од бра ну евра. 

15 Ma rio Dra gi, ди рек тор Европ ске цен трал не бан ке.
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тро шње и по ве ћа ња штед ње при хва ти ла је вла да Грч ке (Па-
пан дреу). Он је ис ти цао да „пр во тре ба да у соп стве ној ку ћи 
уве де мо ред, а тек он да да раз го ва ра мо о на чи ни ма осло ба ђа-
ња од еко ном ске за ви сно сти пре ма ЕУ“. Грч ка се на ла зи пред 
кри тич ним рас кр шћем и ни је у си ту а ци ји да од би ја „ме ђу на-
род ну по моћ“, јер са ма не мо же да ре ши сво је про бле ме. Пред 
Грч ком су три пу та:

1) Бан кро ти ра ње др жа ве и про гла ше ње мо ра то ри ја 
на ду го ве, да кле ин сол вент ност др жа ве.

2) Из ла зак из евро зо не и по вра так драх ми,
3) По др шка европ ских кре ди то ра.
Ори јен та ци ја је на овај тре ћи пут, уз огро ман при ти сак 

на фор ми ра ње на ци о нал не штед ње од 28 ми ли јар ди евра за 
по пу ња ва ње бу џет ског де фи ци та, уз 50 ми ли јар ди евра ко је 
тре ба оси гу ра ти при ва ти за ци јом ве ли ких др жав них пред у зе
ћа у сле де ћих пет го ди на.

Ми ни стри фи нан си ја у ЕУ су до не ли на чел ну са гла-
сност да се за Грч ку фор ми ра но ви па кет фи нан сиј ске по мо-
ћи од 159 ми ли јар ди евра све жег ка пи та ла и то пре до спе ћа 
ше сте ра те већ одо бре ног кре ди та од 110 ми ли јар ди евра у 
сеп тем бру 2011. го ди не.

Европ ска цен трал на бан ка сма тра да би од ла га ње от
пла те дру га Грч ке (ре кон струк ци ја ду га или про гла ше ње 
бан кро та) до ве ло у не за вид ну по зи ци ју све грч ке бан ке, при 
то ме се ши ром Евро пе ја вља ју и опа сна пре ви ра ња на фи
нан сиј ским тр жи шти ма. Да ли су ово ду го ви грч ких ба на ка 
или кре ди ти ба на ка из Не мач ке, САД, Фран цу ске, Ита ли је? 
Спа са ва ње се сво ди на очу ва ње ка пи та ла тих ба на ка и спре
ча ва ње ве ли ких ло мо ва у бан кар ском сек то ру и на фи нан сиј-
ским тр жи шти ма тих др жа ва. Ме ђу тим, кон цепт ре ша ва ња 
кри зе уз по моћ „спа со но сних“ фи скал них па ке та и но вих ма
сов них ду го ва – до жи вео је пот пу ни крах.

Слом еко но ми ја  
пе ри фе ри је евро зо не

Евро зо на као „ср це“ Европ ске уни је до жи вља ва до са да 
нај ду бљу кри зу. Све је ве ћи јаз из ме ђу бо га тог се ве ра и си-
ро ма шног и пре за ду же ног ју га. Фи нан сиј ска кри за у Грч кој, 
Пор ту га лу, Ита ли ји, Шпа ни ји, Ки пру, Сло ве ни ји ис по ља ва 
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се као кри за јав ног сек то ра (бу џет ска кри за и јав ног ду га), 
али и кри за раз во ја и ви со ке не за по сле но сти. Грч ка се нај-
че шће ис ти че као при мер у ко јем је кри за овог си сте ма пр ви 
пут по ка за ла сво ју ду би ну и сло же ност. Ме ђу тим, Грч ки сце-
на рио ни је изо ло ван слу чај. И дру ге чла ни це евро зо не су у 
ду бо кој кри зи. Ово се од но си на екс трем но ви сок  јав ни друг 
и бу џет ски де фи цит – ко ји пре ла зи не ко ли ко пу та „до зво ље-
ну“ ви си ну по Ма стрих ту, али и вр ло тром раст или пра-
ву ин це си ју (им пло зи ју) ра ста – с пра вим ка рак те ри сти ка ма 
кри зе ре ал не еко но ми је.

ЈАВ НИ ДУГ И БУ ЏЕТ СКИ ДЕ ФИ ЦИТ КРИ ЗОМ ПО ГО ЂЕ НИХ  
ДР ЖА ВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

- у % БДП –
2003. 2010. 2011. 2012.

Грч ка     Дуг 
Буџетски дефицит

105,6
 -10,1

130,0
 -24,0

147,0
-22,1

165,3
 -24,8

Шпа ни ја  Дуг 
Буџетски дефицит

  72,0
  -4,4

  78,0
-9,0

  80,0
 -9,9

  80,9
 -10,4

Ита ли ја  Дуг 
Буџетски дефицит

118,5
  -7,0

  123,2
  -12,8

123,5
 -12,8

127,3
-13,6

Бел ги ја  Дуг 
Буџетски дефицит

113,2
  -3,5

 126,0
  -9,9

  98,0
  -9.0

122,6
-10,2

Пор ту гал  Дуг 
Буџетски дефицит

83,0
  5,5

  87,0
 -10,6

107,8
 -10,8

120,3
-10,0

Ир ска  Дуг 
Буџетски дефицит

66,0
  -1,0

   94,0
  -8,0

 108,2
   -8,1

157,0
   -8,3

Европ ска уни ја     
              Јав ни дуг

              Буџетски дефицит
 70,0
 -32,2

  80,0
    -4,4

  82,5
     -6,5

   86,2
     -7,2

Евро зо на
              Јав ни дуг

              Буџетски дефицит
  71,1
   -3,0

   85,4
    -4,1

  88,1
   -6,2

   90,9
     -6,8

Из вор: ЕУРО СТАТ, 2010 и 2013. Грч ка тре ба да сни зи јав ни дуг до 
2020 на 120 % БДП.

Уз на ве де ни „про блем јав ног сек то ра“ и јав них фи нан-
си ја по сто ји и ве о ма раз ли чи та ди на ми ка при вред ног ра ста, 
ин фла ци је, ка мат не сто пе и сто пе не за по сле но сти. Ра ди се о 
пра вом мо за и ку раз ли чи тих ин ди ка то ра раз во ја и ин стру ме-
на та ма кро е ко ном ске по ли ти ке. Све га две др жа ве се укла-
па ју у зах те ве Ма стрих та у по гле ду јав ног ду га и бу џет ског 
де фи ци та од 27 чла ни ца ЕУ.
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У ци љу „спа са ва ња“ Грч ке од бан кро та др жа ве чла ни-
це ЕУ су до ве ле до по ја ве ду жнич ке „клац ка ли це“. На и ме, 
одо бра ва њем но вих кре ди та Грч кој од стра не ЕЦБ, ММФ и 
ЕУ под до ста не по вољ ним усло ви ма (ка ма та, ро ко ви) у си ту-
а ци ји ка да је при ступ Грч кој на фи нан сиј ска тр жи шта био 
го то во оне мо гу ћен, до ла зи до про це са ку му ли са ња ду га. За-
ду же ност Грч ке у го ди ни из би ја ња фи нан сиј ске кри зе (2008) 
из но си ла је 90 млрд евра16 или 106% бру то до ма ћег про из во-
да, док је дуг кра јем 2012. до сти гао алар ман тан из нос од 380 
ми ли јар ди евра или 165,3% бру то до ма ћег про из во да. Грч кој 
је 2010. одо бре но 110 ми ли јар ди евра (од стра не ММФ и ЕУ) 
кре ди та, а за тим у 2012. го ди ни 130 ми ли јар ди уз от пис ду га 
од 107 ми ли јар ди евра. Исто вре ме но је одо бре но (ЕИБ) 850 
ми ли о на евра и но вих 28 ми ли јар ди од ММФ. Та ко је дуг на-
ра стао на 380 ми ли јар ди. Грч ка ће из по сто је ћег ду га пла ти-
ти са мо ка ма ту до 2020. го ди не го то во 13 ми ли јар ди евра. То 
је са мо део про фи та ко ји по ве ри о ци – кре ди то ри из вла че из 
по ср ну ле и пре за ду же не Грч ке. По ред ка ма те ту је и за ра-
да од по вољ ни јег кур са ку пље них об ве зни ца ЕЦБ по ни жим 
це на ма (до 30%) уз ис пла те об ве зни ца по пу ној но ми нал ној 
вред но сти. Да кле, Грч ка је угро же на ду го ви ма, али је при мо-
ра на да пла ћа ка ма те на кре ди те и це ну спе ку ла ци ја на тр-
жи шту ка пи та ла. Огро ман при ли ве ни ка пи тал у „спа са ва њу 
Грч ке“из ду бо ке ду жнич ке кри зе ни цент ни је сти гао грч ком 
на ро ду“. Спа са ва ни су аме рич ки хеџ фон до ви, фран цу ске и 
не мач ке бан ке и бри тан ска оси гу ра ва ју ћа дру штва. Грч ком 
вла да „трој ка“ (ММФ, ЕУ и ЕЦБ), као и дру гим др жа ва ма 
у ду жнич кој кри зи. Она шти ти ин те ре се круп ног фи нан сиј-
ског ка пи та ла, а не др жа ва чла ни ца ЕУ. „По моћ“ по ср ну лим 
при вре да ма увла чи их у ду жнич ку зам ку, уз ве ли ки од лив 
про фи та у бан ке кре ди то ра. Ак ти ви ра ње до ма ћих фак то ра 
раз во ја и ожи вља ва ње при вре де и ин ве сти ци ја је пот пу но из-
о ста ло.

Го то во иден тич на сли ка је и код дру гих др жа ва чла ни-
ца евро зо не ко ји су се на шле на иви ци бан кро та.

16 Ли де ри ЕУ на са ми ту 7. ма ја 2010. го ди не уз за шти ту чла ни ца евро зо не од 
пре ли ва ња кри зе из Грч ке (и по мо ћи Грч кој да пре вла да фи нан сиј ску кри зу) 
има ли су и за да так да уми ре фи нан сиј ска тр жи шта на ко ји ма је већ за вла да-
ла па ни ка због огром ног европ ског јав ног ду га. Кри за у Грч кој от кри ла је и 
сла бо сти ЕУ у це ли ни.
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ТЕ РЕ ТИ ДУ ГО ВА, ПО ЗАЈ МИ ЦЕ И ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ ПРИ ВРЕ ДА 
- из но си у ми ли јар да ма евра -

БДП
млрд €

До би је ни 
кре ди ти 
(за ду же-

ње)

Од нос 
кре ди та 
и БДП 

(%)

При ти сак на 
фор ми ра ње 

„до ма ће“ 
штед ње

Грч ка (2010) 222,2 110,0 49,5 30,0*
Грч ка (2012) 193,7 130,0 67,1  6,5
Ки пар (2013)   17,5   10,0 57,1 13,0

Шпа ни ја (2012) 1.048 100,0   9,5 -
Ир ска (2008) 178,9   85,0 47,5 12,5

      * То из но си 13% БДП.

Ки пар се на шао на иви ци фи нан сиј ског сло ма (бан кро-
та) и мо гу ћег из ла ска из евро зо не. У за ме ну за „по моћ“ од 
де сет ми ли јар ди евра (кре ди та) он мо ра да дра стич но сма њи 
бан кар ски сек тор, бу џет ску по тро шњу у при ва ти за ци ји др-
жав но вла сни штво. Уз на ве де но мо ра да оси гу ра и 13,0 ми ли-
јар ди соп стве них сред ста ва (опо ре зи ва њем ви со ких де по зи та 
у бан ка ма, по ве ћа њем по ре за и при ва ти за ци јом). При ме њу је 
се кла си чан „лек“ из по зна тог ар се на ла, уз до пу ну с опо ре
зи ва њем штед ње у бан ка ма, што је удар на „по ре ске ра је ве“, 
али и на при ват но вла сни штво (са за са да из у зет но не по вољ-
ним ефек ти ма у бан кар ском сек то ру ЕУ до ко јих ће до ћи.17

На Ки пру је на пра вљен пре се дан са не са гле ди вим по-
сле ди ца ма. Ште ди ша ма је бру тал но отет но вац у бан ка ма, а 
та кву опе ра ци ју европ ско пра во за бра њу је. Ти ме је до те ме-
ља уз др ман по сту лат на ко јем по чи ва бан кар ство, а то је по-
ве ре ње де по не на та (уз го јен је но ви „ки пар ски ви рус“.

У ве ли кој фи скал ној и еко ном ској кри зи се на ла зе и 
Шпа ни ја, Ита ли ја, Пор ту гал, Сло ве ни ја.

Пор ту гал је на ја вио да ће бу џет ски де фи цит у 2010. го-
ди ни сма њи ти са 10,6% на 8,3% у 2012. и у 2013. го ди ни ће 
га све сти до 3%, ко ли ко се тра жи у евро зо ни. Те шко је ве ро-
ва ти у ова кав за и ста дра сти чан про грам огра ни ча ва ња по
тро шње и из ла ска из кри зе. Ствар ни то ко ви ће си гур но ићи у 
дру гом прав цу. Пор ту гал је у не мо гућ но сти да на ђе из лаз из 
фи нан сиј ског вр тло га за тра жио по моћ од ММФ и Европ ске 

17 Бан кар ство зах те ва пре све га по ве ре ње у бан ке, а за тим си гур ност и не по-
вре ди вост (али и рас по ло жи вост) уло га. Овим по те зом „трој ке“ све је ста-
вље но под ве ли ки знак пи та ња. 
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уни је, при че му му је већ одо бре но 85 ми ли јар ди евра. Ду го-
ви и за ду же ност по но во ра сту у ци љу „са ни ра ња“ ду жнич ке 
кри зе.18

Вла да (Со кра теш) је уме сто по мо ћи ЕУ и ММФ тра-
жи ла „сте за ње ка и ша“, по себ но сма ње ње пен зи ја, рас хо да 
за здрав ство, обра зо ва ње и дру гих со ци јал них рас хо да, уз 
исто вре ме но по ве ћа ње по ре за. Свим тим се гу ши еко ном ски 
раст и по ве ћа ва не за по сле но сти уз бр зо со ци јал но ра сло ја ва-
ње дру штва. От пор ма са је же сток. На кра ју се при хва ти ла 
„по мо“ од ММФ и сред ста ва из спе ци јал ног ан ти кри зног па-
ке та ЕУ.

Чи ји је то ка пи тал ко ји ду гу је и Грч ка и Пор ту гал и 
дру ги ду жни ци? Ви де ли смо да се ра ди се о пла сма ну ба на ка 
и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у ове зе мље из Не мач ке, Фран-
цу ске, В. Бри та ни је, САД. „Спа са ва ју ћи“ бан ке и Грч ку и 
Пор ту гал од бан кро та у ства ри се спа са ва ју сво је бан ке и ка
пи тал из ових др жа ва.19 На“спа си лач кој сед ни ци“ гру пе др-
жа ва евро зо не одо бре но је Грч кој но вих 159 ми ли јар ди евра 
за спас од бан крот ства. Про блем оста је и да ље јер ће но вац 
дат као „по моћ“ др жа ва ма у кри зи нај ве ћим де лом се од ли ти 
глав ним крив ци ма за ову кри зу – бан ка ри ма и бер зан ским 
ма хе ри ма. 

Кре дит се да је на ду жи рок от пла те од 15 го ди на, а за 
не ке аран жма не и 30 го ди на, уз грејс пе ри од од 10 го ди на. 
Ка ма та се сни жа ва са 5,5% на 3,5%. По тој осно ви Грч кој  
оста је све га 26 ми ли јар ди евра на рас по ла га њу.

Европ ска цен трал на бан ка је при хва ти ла да се бри не о 
ли квид но сти грч ких ба на ка до 2020. го ди не. Ко ли ко уз све 
на ве де но тре ба го ди на Грч кој да ста не на но ге пре ко при-
вред ног ра ста. Грч кој оста је да сре ђу је до ма ће про бле ме, бу-
џет ску по тро шњу, јав ни дуг и де фи цит пре све га.20

18 У Пор ту га лу пар ла мент је из гла сао ре стрик ти ван бу џет, чи ји је циљ сма-
ње ње де фи ци та и ње го во сво ђе ње на ни во пре ма Ма стрихтском спо ра зу му. 
Пла ни ра но је сма ње ње са 10,3% из 2009. го ди не на 8,3% у 2010. го ди ни и 3% 
у 2013. го ди ни. При то ме је за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру и сма њи ва ње 
пен зи ја го то во је дин стве на ме ра у свим др жа ва ма са кри зом јав них фи нан-
си ја. То ре дов но до во ди до ве ли ког со ци јал ног бун та и ма сов них де мон стра-
ци ја. Евро скеп ти ци зам на гло ра сте.

19 Да би се Грч ка ис кљу чи ла из евро зо не она тре ба са ма да за тра жи на пу шта ње 
ове зо не евра. То се не ће до го ди ти јер је евро Гр ци ма са да по треб ни ји не го 
ика да.

20 Грч ка је у 2012. до би ла 143 ми ли јар де евра “по мо ћи“ од ЕУ, али уз да ље 
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„Што европ ска ’трој ка’ ви ше по ма же грч ком бо ле сни ку 
ње го во ста ње се све ви ше по гор ша ва. Грч ка упра во гу би свој 
су ве ре ни тет и ути ре пут дру гим зе мља ма Ју га, ко ји ма је на-
ме ње на иста суд би на“.21

Че сто се по ста вља пи та ње – да ли ће ЕУ ис кљу чи ти 
Грч ку из члан ства у евро зо ни, да ли је кри за у Грч кој уз др-
ма ла евро.22 Кри за је сте уз др ма ла евро, али га не угро жа ва до 
ње го вог не стан ка. Грч ка еко но ми ја чи ни све га 3% при вре де 
евро зо не, на су прот ита ли јан ској ко ја чи ни 15% (са ду гом од 
2.000 ми ли јар ди евра) и Шпа ни ја са 12% (са исто то ли ким 
ду гом). Грч ка ни је „цр на ов ца евро зо не“. Ита ли ја је у 2010. 
го ди ни тре ба ла 305 ми ли јар ди евра за под ми ре ње ду го ва, а 
у 2011. го ди ни 335 ми ли јар ди евра, што је знат но из над свих 
чла ни ца евро зо не у кри зи, а то је го то во јед на ко укуп ном ду-
гу Грч ке. Фи нан сиј ска си ту а ци ја ни је мно го бо ља ни у Фран
цу ској. Јав ни дуг из но си 1.872 ми ли јар де евра (90,5% бру то 
до ма ћег про из во да), а бу џет ски де фи цит пре ко 8% бру то про 
из во да. Го ди шња ка ма та из но си 50 ми ли јар ди (што је ве ће од 
свих по ре за на при хо де при ку пље них у др жав ном бу џе ту).

У 2011. го ди ни от пла та и ка ма та у Фран цу ској из но
си ле су 220 ми ли јар ди евра, као и у 2012.  го ди ни. И по ред 
из у зет но ви со ког те ре та ду га и оба ве за реј тинг ком па ни је 
да ју Фран цу ској оце ну АА+  (нај бо ља оце на, али уз сни же-
ње са ААА). Ко ли ко се да нас уоп ште мо же ве ро ва ти реј тинг 
ком па ни ја ма? Оне су по ста ле ин стру мент за про во ђе ње по-
ли ти ке САД, ру ше ња реј тин га др жа ва, кри зу за ду жи ва ња и 
ло мо ва на бер за ма. За што Европ ска уни ја хо ће да ство ри соп

дра стич не ме ре штед ње. Без „сте за ња ка и ша“ не ма да љег ко ри шће ња но вих 
кре ди та. ЕУ, ММФ и Цен трал на бан ка ЕУ тра же да Грч ка сма њи број за по-
сле них у јав ном сек то ру, уки не низ др жав них слу жби, бе не фи ци ја и по ре ских 
олак ши ца. ПДВ се по ди же на 23% уз раст по ре за на не крет ни не, пу та ри не, 
ци га ре те, ауто мо би ле и др. Сма њу ју се пла те за по сле них у јав ном сек то ру. 
Став је да се у 2011. уште ди 6,4 ми ли јар де евра, а до 2015. го ди не 22 ми ли јар-
де, да кле укуп но 30 ми ли јар ди Де фи цит бу џе та би се ти ме сма њио са 22,1% на 
7,5%.

21 Алек сан дар Ра до нић: „Ду жнич ко роп ство ре ал ног ју га“, Пе чат, бр. 233, 
2012.

22 Нај ве ћи по ве ри о ци Грч ке су бан ке из Не мач ке (98 ми ли јар ди евра), Фран-
цу ске (92 ми ли јар де), Ита ли је и В. Бри та ни је. У 2012. го ди ни јав ни рас хо ди 
Грч ке по фи нан си ра њу до сти жу 170 ми ли јар ди евра, од то га са мо 21 ми ли-
јар да по кри ва не то тро шко ве др жа ве, док 149 ми ли јар ди од ла зи по ве ри о ци-
ма.
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стве не реј тинг кор по ра ци је? Др жа ве ЕУ не ве ру ју „во де ћим“ 
реј тинг кор по ра ци ја ма у САД. То не ће би ти пут из ла ска из 
кри зе. Хо ће ли усле ди ти на по ри да се олак ша те рет ду га? 
Огор че не ште ди ше и по ре ски об ве зни ци у не ко ли ко др жа ва 
– кре ди то ра уве ре ни су да је њи хов но вац нео прав да но оти-
шао „у ју жњач ко бу ре без дна“. На ро ди пре за ду же них др жа-
ва ју га Евро пе про гла ше ни су „ле њив ци ма“, „не спо соб ним“, 
„пре ва ран ти ма“, по ква ре ња ци ма“, на ро ди ко ји же ле да жи ве 
од по мо ћи оста лих др жа ва Евро пе. Не мач ка је са мо од по чет-
ка кри зе за ра ди ла 175 ми ли јар ди евра из раз ли ке у ка ма ти по 
ко јој узи ма по зај ми це ЕЦБ (1%) и ка ма те по ко јој ка сни је да је 
за јам Грч кој (6,5-7%). Не мач ке бан ке од по чет ка кри зе пла си-
ра ле су у ове др жа ве (Грч ку, Ир ску, Пор ту га ли ју, Шпа ни ју) 
пре ко 704 ми ли јар де евра. Ове бан ке и бан ке Фран цу ске узи
ма ле су из пре за ду же них др жа ва пре ко 300 ми ли јар ди евра 
про фи та. ЕЦБ ку пу је грч ке об ве зни це јав ног ду га на се кун-
дар ном тр жи шту ума ње не за 25% од но ми нал не, а  за тим тра-
же от пис ду га 50%, а то зна чи да мо же да из ву че до бит од 
100% у од но су на из нос дат при ку по ви ни ду га. Опе ра ци ја 
„спа са ва ња Грч ке“ са мо је по гор ша ла њен по ло жај, до ве ли 
до про ду же не аго ни је, уни шта ва ња на ро да и сла бље ње др-
жа ве. До ла зи до огром ног сма ње ња пла та, пен зи ја и јав них 
тро шко ва.23 Грч ка је до жи ве ла „сло бо дан еко ном ски пад“.

Слу чај Грч ке (ко ја је на пра ви ла гре шку у жур би да  
при хва та евро, а ни та да ни је би ла спрем на за то) је јав на 
опо ме на сви ма ко ји же ле да за жму ре над ве ли ким ор га ни зо-
ва ним на си љем ко је се спро во ди у гло ба ли зо ва ном све ту“.24

До ла зи у овим др жа ва ма и до ру ше ња си сте ма обра-
зо ва ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те и це ло куп не др-
жав не упра ве. Др жа ва је са да бли же ха о су не го што је би ла 
на по чет ку кри зе. Дуг грч ке се не мо же кон тро ли са ти, као 
уоста лом сва ки дуг ко ји пре ђе ви си ну бру то до ма ћег про из-

23 Ка та стро фал ни су ре зул та ти грч ке кри зе у по след ње че ти ри го ди не: пад ин-
ду стриј ске про из вод ње за 30%, пад пен зи ја и пла та 25-30%, 500.000 про дав-
ни ца је за тво ре но, 439.000 де це жи ви у си ро ма штву, док је не за по сле ност 
по ве ћа на са 12%на 27%. „Струк тур не ре фор ме уни шта ва ју пра ва рад ни ка. 
На ра ста су коб ин те ре са ра да и фи нан сиј ског ка пи та ла. Го то во 50% по тро-
ша ча из ја вљу је да оста је без нов ца чим по кри је основ не по тре бе. Ма сов но је 
бек ство си ро ма шних у гра до ве, а из Грч ке у ино стран ство на ста ло је ма сов-
но исе ља ва ње.

24 Ра до вић, Алек сан дар, исто, стр. 216.
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во да. На ста је по зна та фа за ауто мат ског ра ста ду га. Бру то 
про из вод се сма њу је с ви со ким не га тив ним сто па ма од 6-7% 
го ди шње. Спи ра ла кри зе и про па да ња се убр за ва. Крах или 
бан крот ство у ова квом си сте му су не ми нов ни. Мон ди ја ли-
стич ка еко но ми ја пре ко ЕУ и пре ко гло ба ли за ци је – во ди пот-
пу ној и без гра нич ној кон тро ли др жа ва од стра не ба на ка и 
„банк сте ра“ у раз ви је ној и не кон тро ли са ној спе ку ла тив ној 
еко но ми ји (огром них спе ку ла тив них про фи та и пљач ка ња 
си ро ма шних др жа ва).

Кри за у Евро зо ни и мо не тар ни  
ин тер вен ци о ни зам вир ту ел ним нов цем

Евро зо на про жи вља ва ве ли ке ег зи стен ци јал не иза зо ве. 
Фи нан сиј ска кри за по тре са го то во све др жа ве „пе ри фе ри је“. 
Али ни не ко ли ко ве ли ких ни је по ште ђе но. Грч ка, Пор ту га-
ли ја, Ки пар и Ир ска на ла зе се у за тег ну тој фи нан сиј ској ом чи 
и ре ал ној мо гућ но сти сло ма еко но ми је, уз про гла ше ње „ре-
кон струк ци је“ ду га, што је еуфе ми зам за фи нан сиј ски бан
крот др жа ве. Ода кле нпр. Грч кој 52 ми ли јар де евра го ди-
шњих оба ве за по до спе лим ду го ви ма?

Грч ка се не мо же из ву ћи из огром ног ду га кла сич ним 
ре цеп том де вал ва ци јом, јер је чла ни ца евро зо не. Све чла ни це 
евро зо не при хва та њем евра гу бе свој мо не тар ни су ве ре ни
тет и моћ да по зајм љу ју код сво је цен трал не бан ке јев ти-
но (или бес ка мат но), чи ме су по ста ле та лац спе ку ла тив них 
фи нан сиј ских тр жи шта. Од 17 чла ни ца евро зо не са ве ли ким 
фи нан сиј ским про бле ми ма су сре ће се 13 чла ни ца, ма да ни 
код глав них сту бо ва ове зо не не по сто је ис пу ње ни усло ви из 
Ма стрих та.

Не за по сле ност је по ста ла нај ве ћи про блем, уз све ве ће 
со ци јал не по тре се и штрај ко ве угро же ног рад ни штва.25

Ка мат не сто пе се мо ра ју по сте пе но по ве ћа ва ти у бор би 
про тив на ра ста ју ће ин фла ци је, што да ље угро жа ва ин ве сти-
ци је и при вред ни раст. Уза јам но де ло ва ње кри зно-ин фла тор-
них фак то ра се по ја ча ва, што до во ди до про ду жа ва ња кри зе.

25 “Евро пи пре ти ре во лу ци ја због не за по сле но сти“, По ли ти ка, март 2013. По-
себ но се ис ти че да одр жа ни Са мит Европ ске уни је не ма ни је дан за кљу чак о 
под сти ца њу при вред ног ра ста.
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Ми ни стри фи нан си ја у ци љу спа са ва ња евро зо не, а не 
са мо Грч ке, одо бри ли су па кет фи нан сиј ске по мо ћи од 750 
ми ли јар ди евра за слу чај да и дру гим др жа ва ма ове зо не тре-
ба свеж но вац да би ис пли ва ле из кри зе (у ко јој се ствар но, 
већ на ла зе). Др жа ве чла ни це евро зо не у то ме оси гу ра ва ју 500 
ми ли јар ди со ли дар но, а ММФ одо бра ва до дат них 250 ми ли-
јар ди евра.

То зна чи да се евро бра ни по сва ку це ну, на су прот пе-
си ми сти ма ко ји на ја вљу ју крај за јед нич ке мо не те. Бра не ћи 
евро и евро зо ну као „ср це си сте ма“ у осно ви се бра ни Европ-
ска уни ја у це ли ни. Про ра чун је по ка зао ка да би се грч ка 
кри за отво ре но пре ли ла и за хва ти ла Шпа ни ју,26 Пор ту гал, 
Ита ли ју, Ир ску, тре ба ло би за њи хов опо ра вак и спа са ва ње 
еко но ми ја но вих пре ко 400 ми ли јар ди евра. Сто га је и фор ми-
ран Фонд за ста би ли за ци ју од 440 ми ли јар ди евра.

Ра ди се о упум па ва њу огром не ма се вир ту ел ног (бан-
кар ског без ре ал ног по кри ћа) нов ца у кр во ток обо лео од ле у-
ке ми је. Јер, на ста је све ве ћи јаз из ме ђу мо не тар не ма се и ре-
ал не при вре де. Ма са нов ца од ла зи углав ном у спе ку ла тив не 
тран сак ци је. Ба лон вир ту ел ног нов ца се све ви ше на ду ва ва, 
а ре ал на при вре да то не у кри зу.

Већ се ја вља ју тврд ње од стра не чла ни ца Европ ске цен-
трал не бан ке (Но ут Ве линкс) да „вла де евро зо не тре ба да се 
при пре ми да удво стру че сред ства фор ми ра ног ста би ли за ци
о ног фон да за спа са ва ње угро же них чла ни ца евро зо не са 750 
ми ли јар ди на 1.500 ми ли јар ди евра. Ода кле на мак ну ти ова ко 
огром на сред ства? Хо ће ли бу џе ти оти ћи у ве ће де фи ци те, 
уз раст јав них ду го ва, од но сно да ли ће се по сег ну ти за до
дат ном еми си јом евра од стра не Европ ске цен трал не бан ке 
(у слу ча ју ве ли ког от по ра у да ва њу Грч кој и дру гим др жа ва-
ма у кри зи из бу џет ских сред ста ва).

Европ ска цен трал на бан ка је на ја ви ла да ће от ку пљи
ва ти јав не ду го ве, што је тре ба ло бр зо да ста би ли зу је фи нан-
сиј ска тр жи шта и бер зе.

За што не ке др жа ве чла ни це ЕУ (Ве ли ка Бри та ни ја, 
Дан ска, Швед ска и у по чет ку Грч ка) ни су при хва ти ле евро? 

26 Шпа ни ји би тре ба ла за от кла ња ње евен ту ал не кри зе грч ког ти па пре ко 200 
ми ли јар ди. За све по тен ци јал не кри зне др жа ве пла ни ра се чак 1000 ми ли јар-
ди евра. 
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Ово се по себ но од но си на В. Бри та ни ју,27 али и још де вет 
др жа ва чла ни ца ЕУ. Др жа ве за др жа ва ју сво ју ва лу ту, јер 
мо гу да во де са мо стал ну мо не тар ну и фи скал ну по ли ти ку 
(бу џет ски рас хо ди, ка мат на сто па, ин фла ци ја, де фи цит, по-
ре зи, јав ни дуг и др.). Оне сма тра ју да им мо не тар ни су ве
ре ни тет ви ше од го ва ра на ци о нал ним ин те ре си ма и раз во ју, 
без стро гих огра ни че ња Ма стрих та, а то зна чи и ела стич ни ју 
ма кро е ко ном ску по ли ти ку, уз мо гу ћу ве ћу бра ну од пре ли ва
ња свет ске фи нан сиј ске кри зе и по вре ме них уда ра ре це си је.

Од сту па ње од евра (по вра так на ци о нал ним ва лу та ма) 
као про цес те шко је оче ки ва ти, без об зи ра на че сте по тре се и 
пар ци јал не кри зе.28 Очи те су прот но сти из ме ђу зе ма ља чла-
ни ца има ле би при то ме те шке ме ђу на род не по сле ди це, ко је 
се са да уну тар ЕУ при вре ме но ускла ђу ју „Ста бил на је дин-
стве на ва лу та је за јед нич ка дра го це на вред ност“ (А. Мер кел). 
До лар би се у том слу ча ју су ве ре но вра тио на свет ску фи
нан сиј ску и мо не тар ну сце ну, по став ши глав ном ре зер вном 
ва лу том. Европ ска уни ја и евро зо на бра не се бе од мо гу ћег 
„уру ша ва ња уну тар се бе“. У том прав цу иде и пред лог за 
осни ва ње Европ ског мо не тар ног си сте ма (на су прот ММФ) 
ко ји би бри нуо и уска као у ре ша ва њу про бле ма зе ма ља чла-
ни ца, али и као кон тро лор фи скал не по ли ти ке зе ма ља чла-
ни ца ко је је и да ље во де са мо стал но.29

„Евро је мр тав, ма шта Не мач ка ура ди ла“ – твр де бри-
тан ски ме ди ји, а по себ но ис ти чу пред ност што В. Бри та ни ја 
ни је ушла у евро зо ну. Она же ли ја ку и ста бил ну евро зо ну 

27 В. Бри та ни ја по себ но ис ти че сла бо сти евра и Европ ске уни је да би сво јој 
јав но сти при ка за ла да је не при сту па ње овој ва лу ти би ла да ле ко ви да до бра 
од лу ка, ко ја се са да по ка за ла у пу ном сми слу. До дај мо при то ме да је њен 
бу џет ски де фи цит до сти гао 13,2% бру то про из во да, а јав ни дуг је на ра стао 
на 88% до ма ћег бру то про из во да, а ни ко не по ста вља пи та ње фи нан сиј ског 
по ло жа ја ове др жа ве.

28 Не ки по зна ти еко но ми сти, као Сти глиц и Ну ри ел Ру би ни пред ви ђа ју да 
евро зо ни пре ти рас пад ид а евро не ма бу дућ но сти. „Вра ћа ње на на ци о нал не 
ва лу те др жа ва чла ни ца је не ми нов ност“. Дру ги пра вац је да се из гра ди је-
дин стве на фи скал на по ли ти ка, што је го то во не мо гућ про цес. Сто га се и не 
ис кљу чу је мо гућ ност да ће не ке чла ни це по же ле ти по вра так на соп стве ну 
ва лу ту и са мо стал ну мо не тар ну (уз фи скал ну) по ли ти ку. Де вал ва ци ја ва лу-
те, по ли ти ка ка ма та, кре дит на по ли ти ка, фи скал на по ли ти ка и др. до би ја ју 
на ци о нал на обе леж ја и ин те ре се.

29 Узро ке по стан ка и ши ре ња свет ске фи нан сиј ске кри зе од 2008. на о ва мо де-
таљ но смо ис тра жи ли у сту ди ји под на сло вом: Гло бал на фи нан сиј ска кри за 
и еко ном ска кри за у Ср би ји, Бе о град, 2010, стр. 220.
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због сво је огром не тр го ви не с њом, али не же ли да уче ству је 
у кри зном фон ду од 750 ми ли јар ди евра за ње но фи нан сиј ско 
спа са ва ње. Из ла зак не ких др жа ва из евро зо не30 до не дав но 
је био не за ми слив, а са да се че сто ис ти че Грч ка, Пор ту гал, 
Ир ска, Ки пар,Сло ве ни ја, као мо гу ћи кан ди да ти за то. Не ве-
ру јем да би не ка др жа ва до не ла од лу ку о из ла ску из евро-
зо не. Пред ла же се и ства ра ње „но ве зо не чвр стог евра“ ко ју 
би фор ми ра ле Не мач ка, Фран цу ска, Аустри ја и зе мље Бе не-
лук са. Јер, огро ман фи нан сиј ски па кет од 750 ми ли јар ди евра 
ни је рас те рао страх од европ ског еко ном ског ко лап са. Ме ха
ни зам упра вља ња кри зом ни је из гра ђен, не ма но вих ме ра за 
ве ли ке и бол не ре фор ме у Европ ској уни ји. По те зи ма у то ку 
кри зе са мо се ши ри па ни ка и страх на фи нан сиј ском тр жи-
шту.31

За што Европ ска мо не тар на уни ја  
не мо же да ус по ста ви фи скал ну  

и бан кар ску уни ју

Европ ска уни ја и „евро зо на“ су у ду бо кој ду жнич кој 
и еко ном ској кри зи. Кри за тра је већ пе ту го ди ну, без из гле-
да да се на ђе ре ше ње и мо дел за из ла зак из кри зе. Су коб 
на кон цеп ту бор бе про тив кри зе и не за по сле но сти (ко ја се 
стал но по ве ћа ва) на ре ла ци ји Оланд-Мер кел до во ди до све 
ве ће кон фу зи је и не сна ла же ња уну тар ЕУ. Мер ке ло ва за го ва-
ра штед њу32 по сва ку це ну, чак и за др жа ве прак тич но пред 
бан кро том (Грч ка, Ита ли ја, Шпа ни ја, Ки пар, Пор ту га ли ја, 
Ир ска, Бел ги ја, Сло ве ни ја и др.), док Фран цу ска (Оланд) за
го ва ра дру ги мо дел – ожи вља ва ње по тро шње, ин ве сти ци је 
у ин фра струк ту ру, под сти ца ње при вред ног ра ста, по раст 
за по сле но сти, да кле из вла че ње из кри зе кеј нзи јан ским мо-
де лом ан ти кри зне по ли ти ке. Про ду бља ва ње кри зе и ула зак 

30 На пу шта њем Грч ке или “про те ри ва ње“ из евро зо не ни ко не мо же би ти си-
гу ран да то не би до ве ло до ма сов ног при ти ска на бан ке у Шпа ни ји, Ита ли ји, 
Фран цу ској, Пор ту га ли ји, Бел ги ји. Фи нан сиј ска ла ви на си гур но би сру ши-
ла евро, али и ЕУ.

31 Не за по сле ност и стаг на ци ја су, по себ но ис ти че мо, ве ћи про бле ми од бу џет-
ског де фи ци та и ин фла ци је.

32 “Штед ња и сма ње ње јав не по тро шње ниг де ни су де ло ва ли као ре ше ње. 
ММФ је то по ку шао у Л. Аме ри ци и Ази ји и сва ки пут се кре ну ло у ре це си-
ју, а по сле ре це си је у де пре си ју (Џо зеф  Сти глиц: „При ми че се смрт до ла ра“, 
пре вод, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 17, 20098, стр. 157-168.
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у но ву ре це си ју у 2012. и 2013. го ди ни пра ћен је по ра стом 
сто пе не за по сле но сти у евро зо ни на пре ко 12% (19 ми ли о на) 
и Европ ској уни ји на 26 ми ли о на (10,8%), а у Грч кој 26,8% 
и Шпа ни ји 27%. Ре ша ва ње ра за ра ју ће ду жнич ке кри зе са мо 
ри го ро зном штед њом и сво ђе њем бу џет ског де фи ци та ис под 
3% БДП, до во де до про ду бља ва ња кри зе и па да вла да ни за 
др жа ва ко је су про во ди ле овај кон цепт. Стал ни раст ду го ва 
и де фи ци та бу џе та, пад стан дар да, со ци јал ни по тре си и не-
ми ри у ни зу др жа ва – по ста ви ли су зах тев за ду бљим ре фор-
ма ма у го то во свим др жа ва ма чла ни ца ма.

У по след ње вре ме се уз „мо не тар ну уни ју“ (евро зо ну) 
за го ва ра ју два про јек та:

1) Ства ра ње фи скал не уни је, и
2) Ства ра ње бан кар ске уни је.
Ко нач но се схва ти ло да мо не тар на уни ја и је дин стве-

на мо не тар на по ли ти ка не мо же успе шно функ ци о ни са ти без 
је дин стве не и хар мо ни зо ва не фи скал не по ли ти ке. Спор еко-
ном ски опо ра вак, сма тра се, тра жи уз фи скал ну и бан кар ску 
уни ју и спољ но тр го вин ску кон со ли да ци ју.

Да ли је мо гу ће ства ра ње фи скал не уни је ка да овај блок 
др жа ва (17) ка рак те ри ше сле де ће:

1) Раз ли чит по ре ски си стем (об ли ци по ре за, сто пе, 
осло ба ђа ња, сти му ла ци је и др.),

2) Ве о ма раз ли чит ни во јав ног ду га у бру то до ма ћем 
про из во ду,

3) Пот пу но раз ли чи та ви си на бу џет ског де фи ци та,
4) Раз ли чит ни во при вред ног раз во ја и пер ца пи та до-

хот ка,
5) Пот пу но раз ли чи та струк ту ра јав них при хо да и 

струк ту ра бу џет ских рас хо да у свим др жа ва ма,
6) Раз ли чит ни во фи скал ног оп те ре ће ња у др жа ва ма,
7) Раз ли чит сте пен отво ре но сти при вре да и уче шће 

из во за и уво за,
8) Раз ли чи те по ре ске сто пе и по ре ске олак ши це и  

осло ба ђа ња,
9) Раз ли чи та сто па ин фла ци је,
10) Раз ли ке у ни воу ка мат не сто пе и др.
Про ме на јед ног об ли ка по ре за или по ре ске сто пе раз-

ли чи то се од ра жа ва у сва кој при вре ди. На при мер, сто па по
ре за на до да ту вред ност као основ ног об ли ка по ре за, је ве-
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о ма раз ли чи та. То се од но си и на по рез на до хо дак, до та ци је, 
суб вен ци је, ка мат ни те рет у бу џе ту и др. По себ но су раз-
ли чи ти рас хо ди за со ци јал не по тре бе, вој не рас хо де и да ва-
ња не за по сле ним у свим при вре да ма. Одр жи вост фи скал не 
кон цеп ци је сма њи ва ња де фи ци та бу џе та и јав ног ду га је вр-
ло ма ла. Оста је ве ли ки ри зик од про ду бља ва ња кри зе јав ног 
ду га и спољ не за ду же но сти.

Да по гле да мо са мо не ке од основ них по да та ка из фи
скал ног сек то ра и њи хо ве ве ли ке раз ли ке.

ФИ СКАЛ НИ МА КРО ИН ДИ КА ТО РИ У НЕ КИМ ДР ЖА ВА МА 
ЕВРО ЗО НЕ 

- у % бру то до ма ћег про из во да -

Јав ни 
дуг

Бу-
џет-
ски 

де фи-
цит

ПДВ
Не за-

по-сле-
ност*

Уче-
шће 

по ре за

По рез 
на до-

битВиша Нижа

Грчка 165,4 -47,0 18  8 26,9 48,2 32
Шпанија  98,0  -9,9 16  7 26,2 40,6 30
Италија 126,5 -21,9 20 10 11,2 42,3 36
Ирска 116,1 -28,0 21 - 14,8 48,9 12,5

Португалија 13,9 -12,0 17 12 16,8 44,3 22
Француска  90,5  -9,2 19,6  5,5 12,0 45,7 41
Аустрија  74,2  -4,0 20 12  6,0 44,2 25

Холандија  70,1  -4,0 17,5 -  6,8 41,5 32
Финска  50,5  -1,0 18 10  7,5 44,3 26

Луксембург  20,3  -1,8 15  6 10,0 38,1 28
Естонија  10,4  -2,4 18  5 11,7 35,0 19

Малта  74,8  -2,6 15  0  6,5 44,8 35
                                                          *Незапосленост крајем 2001. године.
                    Подаци за 2012. годину.

По рез на до бит ви со ко „осци ли ра“ из ме ђу 10% и 41%. 
По ре ско оп те ре ће ње ра да је пот пу но раз ли чи то и кре ће се од 
21,7% код Мал те све до 43% у Ита ли ји. Јав ни дуг је вр ло раз-
ли чит по др жа ва ма и раз ли чи то оп те ре ће ње бру то до ма ћи 
про из вод (из ме ђу 8% и 165%), док се бу џет ски де фи цит кре-
ће из ме ђу 15 (Фин ска) до 47% (Грч ка). Раз ли чи та је и ви си на 
уче шћа по ре за и рас хо да у бру то про из во ду, а по себ но ви си-
на по ре за на до да ту вред ност (ви ша и ни жа по ре ска сто па) 
по др жа ва ма чла ни ца ма. По сто ји раз ли чит зна чај ди рект них 
и ин ди рект них по ре за (по ре за на до хот ке и по ре за на до да-
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ту вред ност). Струк ту ра јав них рас хо да и јав них при хо да је 
пот пу но раз ли чи та по др жа ва ма. По рез на за ра де је ве о ма 
раз ли чит. Фи скал но при ла го ђа ва ње и хар мо ни за ци ја по ре-
ских си сте ма је вр ло те шко, а ства ра ње фи скал не уни је го то-
во не мо гу ћа ми си ја.

Тен ден ци ја ауто мат ског ра ста јав ног ду га на ста је пре-
ко но вих ан ти кри зних бу џет ских ин тер вен ци ја у спа са ва њу 
ба на ка, бер зи, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, али и круп них кор-
по ра ци ја. Јав ни дуг се овим ин тер вен ци ја ма стал но по ве ћа ва 
и за о штра ва кри зу јав ног сек то ра до со ци јал ног сло ма и ма-
сов ног бун та ста нов ни штва.

Дуг је у свим при вре да ма на гло по ве ћан. Бу џет ски де-
фи цит је два до три пу та из над до зво ље не гра ни це од 3%. По-
што је при вре да ушла у ре це си ју с не га тив ном сто пом ра ста 
у ЕУ од око 1,5% уз све про кла ма ци је о сма ње њу јав не по тро-
шње и јав ног ду га - сле ди да љи по раст не е ла стич них јав них 
рас хо да, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та. То је огром но оп-
те ре ће ње бу џе та, по себ но пре ко со ци јал них и тран сфер них 
да ва ња и сер ви си ра ња јав них ду го ва. Ка мат на сто па је, у ци-
љу сти му ла ци је раз во ја и ин ве сти ци ја, обо ре на на 1,5%, та ко 
да се и да ље во ди екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка (уз ве ли-
ку опре зност ба на ка и раст фи нан сиј ских и кре дит них ри зи-
ка). Исто вре ме но ка мат на сто па је ве о ма раз ли чи та у овим 
при вре да ма, а та ко и ста ње у плат ном би лан су.

Пад укуп не тра жње и по тро шње, по раст не из ве сно сти 
и на гли раст не за по сле но сти, чи ја сто па у евро зо ни пре ла зи 
11% (у не ко ли ко др жа ва као у Грч кој са го то во 27% и Шпа-
ни је 27%), што је у овој фа зи по ста ло коч ни ца на глом бу ја њу 
ин фла ци је. Сто га је, за са да, ин фла ци ја на ни ском и про гра-
ми ра ном ни воу око 2%. Ме ђу тим, сле де ћа фа за ће се ка рак те-
ри са ти ра стом ин фла ци је, уво зним огра ни че њи ма, ши ре њем 
про тек ци о ни зма (отво ре ног или скри ве ног об ли ка), раст ка-
мат них сто па и но ви при ти сци на фи нан сиј ским тр жи шти ма. 
Глав ни ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри се ти ме по гор ша ва ју, а 
кри за за о штра ва.

Кри за у зо ни евра се не сма њу је, про ду жа ва ју се ре це-
си о ни при ти сци и дру штве не су прот но сти (пра ће не су прот-
но сти ма из ме ђу ра да и ка пи та ла и из ме ђу са мих др жа ва-чла-
ни ца). На ра ста ју сви еле мен ти ка зи но ка пи та ли зма, уз еска-
ла ци ју дру штве не кри зе. Да би се то спре чи ло и су прот но сти 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2013, год. IX vol. 16 стр. 2162

47

убла жи ле уве ден је су пер ви зор ба на ка (за 200 нај ве ћих од 
укуп но 6.000) у окви ру евро зо не. Европ ском ста би ли за ци о-
ном фон ду је омо гу ће но да вр ши ди рект ну до ка пи та ли за ци ју 
ба на ка. Европ ска цен трал на бан ка са да мо же да от ку пљу је 
др жав не об ве зни це нај у гро же ни јих др жа ва евро зо не (рок от-
ку па је од јед не до три го ди не). Ме ђу тим, реј тинг по је ди них 
др жа ва чла ни ца евро зо не је ве о ма раз ли чит и стал но се оба-
ра, а ти ме и усло ви за ду жи ва ња на фи нан сиј ском тр жи шту.

Да кле, ре це си ја се про ду жа ва, а оба ра ње реј тин га ни за 
др жа ва во ди до по ску пље ња по зај ми ца за по кри ће бу џет ског 
де фи ци та. Бу џет ски де фи цит ће се по ве ћа ва ти, уз раст јав ног 
ду га и ка мат ног оп те ре ће ња, али са да и ин фла ци је и не за по-
сле но сти. Ства ра ње фи скал не уни је и бан кар ске уни је из на-
пред на ве де них раз ло га ни је мо гу ће. Без њих ни мо не тар на 
уни ја се не мо же одр жа ти. Европ ска уни ја на ста вља и да ље с 
по ли ти ком об у зда ва ња бу џет ског де фи ци та, уз оштру бу џет-
ску ди сци пли ну (штед њу). Бор ба про тив ни ске про дук тив но-
сти ра да и ви со ке це не ра да мо ра да се ре ша ва „се чом при ма-
ња за по сле них“ (Ма рио Дра ги, ЕЦБ). Пот пу на без и деј ност и 
не сна ла же ње чел ни ка евро зо не до шла је до пу ног из ра жа ја 
код но ве ду жнич ке кри зе Ки пра. Пред ло же но је у по чет ку 
пла ћа ње по ре за свих ште ди ша ко ји има ју до 100.000 евра са 
6,75%, а пре ко овог из но са 9,9% све у ци љу спа са ва ња Ки пра 
од бан крот ства. Исто вре ме но се Ки пру одо бра ва де сет ми-
ли јар ди евра по мо ћи у спа са ва њу од бан кро та. Ко нач но „ре-
ше ње“ је опо ре зи ва ње са 40%свих уло га пре ко 100.000 евра. 
Уме сто да су еми то ва ли хар ти је од вред но сти на те из но се 
на пет го ди на, уз од ре ђе ну ка ма ту, та да се не ди ра при ват но 
вла сни штво, оси гу ра ва ју сред ства и си гур ност бан кар ских 
уло га. Еми то ва ње хар ти ја од вред но сти ка ко је из вр ше но 
прак тич но од у зи ма око 57% вред но сти уло га у бан ка ма. То је 
чи ста екс про при ја ци ја. Ста бил ност бан кар ског си сте ма, по-
ве ре ње у бан ке и си гур ност уло га се ти ме не чу ва ју.

Огро ман из нос кре ди та ко ји је као об лик „по мо ћи“ за 
из ла зак из ду жнич ке кри зе одо брен пре за ду же ним и ду бо-
ком кри зом по го ђе ним др жа ва ма евро зо не – ни је до вео до 
по пра вља ња при вред не си ту а ци је. До шло је са мо до екс пло
зив ног ра ста ду го ва, без оспо со бља ва ња при вре да за из ла
зак из кри зе. Та ко је Грч ка (и уз ра ни је бри са ње де ла ду го ва) 
до сти гла 380 ми ли јар ди евра, уз огро ман бу џет ски де фи цит. 
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Ир ска је до би ла европ ску „по моћ“ од 85 ми ли јар ди евра. 
При вред ни раст не ожи вља ва, уз раст ду га, де фи ци та и не-
за по сле но сти. Ир ска ко ри сти ду го ве да би ис пла ти ла бан ке 
– по ве ри о це и ме ше та ре ши ром све та. Пор ту га ли ја, уз ри го-
ро зне ме ре штед ње, до би ла је „по моћ“ од 78 ми ли јар ди евра. 
Бру то про из вод у 2012. је пао за 3,2% што је уву кло др жа ву у 
ре це си ју нај те жу још од 1995. го ди не. Не за по сле ност је 17% 
уз стал но по ве ћа ње. Шпа ни ја је до би ла кре дит од 100 ми-
ли јар ди евра да би спа си ла бан ке. Си ту а ци ја је го то во ка та-
стро фал на. Не за по сле ност је до сти гла 27%, при вред ни раст 
је не га ти ван, а дуг је огром но по ве ћан. Ита ли ја је у ду бо кој 
кри зи и ве ли кој не за по сле но сти. У при вре ди вла да ре це си ја, 
јав ни дуг је до сти гао 126,5% бру то до ма ћег про из во да, бу-
џет ски де фи цит је 22%, при вред ни раст је ушао у зо ну не га-
тив них сто па (им пло зи ја ра ста). Још ни је за тра же на „по моћ“ 
од „трој ке“, али ће тра же на сред ства би ти огром на (чак пре ко 
340 ми ли јар ди).

Ула зак у Европ ску уни ју но вим чла ни ца ма у на шем 
окру же њу ни је до нео по бољ ша ње еко ном ских усло ва жи во-
та, успе шни је и са мо стал ни је при вре де и по раст жи вот ног 
стан дар да, од но сно по раст за по сле но сти, уз пад ма се си ро-
ма шних. На про тив, сви на ве де ни ин ди ка то ри су по гор ша ни.

Ов де ће мо по гле да ти основ не агре га те у не ко ли ко др-
жа ва (не за по сле ност, јав ни дуг, си ро ма штво).

МАКРОЕКОНОМСКИ АГРЕГАТИ И СЛОМ ЕКОНОМИЈА
- у % -

Не за по сле ност Спољни 
дугови*

Си ро маш
тво

А Б А Б А Б
Мађарска 5,9 10,9 18 136  8,6 13,9
Словенија 6,4 10,8 11  61  5,1  9,8
Румунија 4,5  7,0 42 146 14,1 21,1
Бугарска 7,0 14,2 12  39 14,1 21,8

    А – пре уласка у ЕУ  
    Б – после уласка (кајем 2011)
    *Спољни дуг у милијардама долара

Еко ном ски по ка за те љи су бит но по гор ша ни. Спољ ни 
дуг је вр то гла во ра стао, не за по сле ност је го то во удво стру че-
на, док је си ро ма штво по ста ло го то во ма сов на по ја ва. По љо-
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при вре да је до жи ве ла ве ли ке гу бит ке. Ус по ста вљен је го то во 
тра ди ци о нал ни од нос раз ви је них и не раз ви је них др жа ва, уз 
про цес екс пло а та ци је и све ве ћег ја за у раз во ју из ме ђу ова 
два кру га зе ма ља. Со ци јал ни не ре ди су све че шћа по ја ва, док 
је пад вла да ко је за го ва ра ју штед њу као пут из ла ска из кри зе 
већ по стао ма сов на по ја ва.

Продужавање кризе и погрешне процене 
брзине изласка из  финансијске кризе

Урушавање финансијског система развијеног 
света

Оно што је и нај ве ћим апо ло ге та ма са вре ме ног за пад-
ног ка пи та ли зма по ста ло ја сно је сте да је до шло до „уру ша-
ва ња фи нан сиј ског си сте ма раз ви је ног све та“ за сно ва ног на 
ап со лут ној вла да ви ни сло бод ног тр жи шта, до пун ској или 
ко рек тив ној уло зи др жа ве и све ти њи при ват ног вла сни
штва. Ра ди се о кри зи ка пи та ли зма аме рич ког ти па ко јем је 
основ ни мо тив про фит, док је со ци јал на функ ци ја пот пу но 
по ти сну та и пре ба ци ти на тр жи шни мо дел. 

Бу дућ ност свет ског фи нан сиј ског си сте ма се све ви ше 
ста вља у пр ви план, али и ви зи ја ка ко ће свет из гле да ти по сле 
ове ду бо ке кри зе. Ни ко не зна ка ко ће из гле да ти свет ка да се 
иза ђе из гло бал не еко ном ске кри зе.

Нај ве ћа до са да фи нан сиј ска и еко ном ска кри за на кон 
Ве ли ке  де пре си је 1929. го ди не тра жи де ло ва ње у два прав ца:

1) Убла жа ва ње кри зе и от кла ња ње по сле ди ца кри зе, уз 
пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра за ре ви та ли за ци ју фи нан сиј
ског сек то ра и бан кар ског, од но сно бер зан ског по сло ва ња.

2) При пре ма и усва ја ње ре гу ла тив них ме ра да би се 
спре чи ло убу ду ће ја вља ње кри зе у свет ској при вре ди. Те ме-
ре се од но се на ве ћу кон тро лу ба на ка.

Број ни пред став ни ци вла да, углав ном раз ви је них при-
вре да, већ уз ма ли знак да скром но ожи вља ва при вред на ак-
тив ност, из ја вљу ју да је при вре да „иза шла из кри зе и да сле ди 
по сте пе ни опо ра вак“. Да ли је до опо рав ка и „бри са ња“ или 
не у тра ли са ња огром них гу би та ка 30-40 би ли о на вред но сти 
ак ти ве ба на ка и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, мо гу ће 
до ћи у крат ком ро ку?
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Упум па ва ње огром не ма се ли квид ног нов ца пре ко бу
џе та или цен трал них ба на ка са мо је „на док на ди ло“ ма њак 
ли квид но сти у бан ка ма, „при вре ме но за кр пи ла ба лон“, али 
про блем кри зе и функ ци о ни са ња си сте ма ни је ре шен. Еми-
то ва ње огром не ма се кре ди та ЕЦБ, а ствар но вир ту ел ног 
нов ца, до вео је ви ди мо до одва ја ња фи нан сиј ске сфе ре од 
ре ал не и ко ри шће ње фи нан сиј ског ка пи та ла у до ми нант но 
спе ку ла тив не тран сак ци је ба на ка. Ре ал ни сек тор стаг ни ра 
или про па да, док фи нан сиј ска еко но ми ја про сто екс пло ди-
ра. Фи нан сиј ска кри за се пре ли ла у ре ал ни сек тор еко но ми је. 
Ово по себ но ка да је ЕЦБ од лу чи ла да „от ку пљу је“ ду жнич ке 
хар ти је од вред но сти. Си стем и да ље функ ци о ни ше на истим 
осно ва ма и са истим ин сти ту ци ја ма и од но си ма у све ту. По-
ве ћа на ли квид ност је по сте пе но по вра ти ла по ве ре ње у бан-
ке, али их ни је оспо со би ла за нор мал но кре дит но по сло ва ње. 
Ве ли ка кон цен тра ци ја ка пи та ла у не ко ли ко нај ве ћих ба на ка 
у го то во свим др жа ва ма овај си стем чи ни вр ло осе тљи вим на 
но ве по тре се (ко ји до ла зе од тих ба на ка). Бер зе су се при вре-
ме но не знат но опо ра ви ле од ду бо ког па да бер зан ских ин дек-
са, али при вре да и кор по ра ци је ни су ожи ве ли. Фи нан сиј ски 
ба лон се по но во „на ду вао“ до пр ска ња.

Фи нан сиј ска кри за се да кле, пре ли ла у ре ал ни сек тор 
ко ји вр ло успо ре но ре а гу је у ко њунк тур ном за о кре ту, што ће 
про ду жи ти ре це си ју. Сви еле мен ти ука зу ју да из ла зак из кри
зе не ће би ти ни јед но ста ван ни брз.

При вре да ће се спо ро опо ра вља ти, та ко да ће опо ра вак 
тра ја ти не ко ли ко го ди на. Не мо же се сва ки уз лет про из вод
ње или бла ги раст бру то до ма ћег про из во да на ја ви ти као 
де фи ни ти ван из ла зак из кри зе. По сто ји ве ли ка опа сност од 
ве ћих тур бу лен ци ја на свет ском фи нан сиј ском тр жи шту, јер 
на ра ста ње про тек ци о ни зма, за шти те др жа ва од но вог та ла са 
кри зе (ко ји се на ја вљу је као мо гућ ност), кон вер зи ја огром-
них из но са хар ти ја од вред но сти од њи хо вих глав них ку па-
ца (Ки на, Ја пан, Ру си ја, др жа ве Европ ске уни је), ће оте жа ти 
опо ра вак јав них фи нан си ја Огром ни бу џет ски де фи ци ти се 
не мо гу бр зо са ни ра ти, што ће до ве сти до про бле ма њи хо вог 
бу ду ћег фи нан си ра ња.

По ве ћа ње по ре за у ре це си ји ни је пре по руч љи во и те-
шко је оства ри во, јер мо же про ду би ти кри зу и по ве ћа ти не-
за по сле ност.. Оста ју дру ге две мо гућ но сти – за ду жи ва ње на 
фи нан сиј ском тр жи шту са све ма њом по ну дом сло бод них ка
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пи та ла, а за тим код цен трал не бан ке – што је због опа сно сти 
од ши ре ња ин фла ци је те шко оства ри во.

На ра ста ња јав ног ду га пред ста вља огром но оп те ре ће ње 
(ка ма те и га ше ње ду га), што це до ве сти до да ље ку му ла ци је 
ду го ва. Ста би ли за ци ју и урав но те жа ва ње јав них фи нан си ја 
ни је мо гу ће оства ри ти (ни ти кре са њем јав них рас хо да, али 
ни по ра стом бу џет ских при хо да). Но ва кри за и не ста бил ност 
кре ну ће из јав ног сек то ра. Ду го ви ће и да ље не за др жи во ра-
сти у сле де ћим го ди на ма.

Не за по сле ност, ко ја до би ја раз ме ре рра ве пан де ми је, 
не ма ка рак тер ци клич не, већ струк тур не не за по сле но сти, та-
ко да про блем до би ја го то во ду го ро чан ка рак тер. То ће за-
о штри ти до крај њих гра ни ца при ход ну стра ну бу џе та. Не-
за по сле ност ће се и да ље по ве ћа ва ти, што по ста је је дан од 
нај те жих ду го роч них про бле ма. При вре да ни је ефи ка сна и 
не из ла зи из кри зе, ако је не за по сле ност ве ли ка и има тен ден-
ци ју стал ног ра ста.

Упум па ва ње огром не ма се ли квид ног нов ца убр зо ће 
има ти за по сле ди цу ин фла тор ни при ти сак и ве ли ке пре ра-
спо де ле си сте мом це на. Ре ал не пла те и на кна де ће и да ље 
опа да ти, а ти ме и мо гућ но сти по ве ћа ња штед ње и по тро шње. 
Од ди на ми ке ожи вља ва ња кре дит не функ ци је ба на ка за ви си 
по на ша ње лич не и ин ве сти ци о не по тро шње. Ви со ки ри зи ци 
и не из ве сност и да ље оста ју, што ко чи ду го роч не ин ве сти ци-
је. Због ве ли ке опре зно сти спе ку ла тив ни ка пи тал (у хар ти је 
од вред но сти) ће се спо ро опо ра вља ти, а ти ме и бер зан ско 
по сло ва ње.33

Због опа сно сти од ши ре ња ин фла ци је, ка мат не сто пе, 
ко је су са да на нај ни жем ни воу. мо ра ће се по ве ћа ва ти, што ће 
огра ни чи ти тра жњу кре ди та и ин ве сти ци је.

Сви на ве де ни еле мен ти ука зу ју да из ла зак из кри зе не-
ће би ти ни јед но ста ван ни брз. Кри за  до са да тра је већ пе ту 
го ди ну (60 ме се ци) док је Ве ли ка еко ном ска де пре си ја (кри за) 
1929. го ди не тра ја ла 38 ме се ци. Ова кри за још тра је, а ка да 
ће се за вр ши ти то је пот пу на не из ве сност. Да ли ће се из ове 
ду жнич ке кри зе ући у но ву ду бљу фа зу кри зе сле де ће две го-
ди не из гле да да је ма ња не из ве сност.34

33 Мер ке ло ва сма тра да ће ре це си ја у ЕУ тра ја ти на ред ну де це ни ју (до 2021. 
го ди не).

34 Бе ле жи се све ве ћи број евро скеп ти ка у Шпа ни ји, Ита ли ји, Грч кој, Пор ту га-
лу, Сло ве ни ји, В. Бри та ни ји, Фран цу ској, Ир ској, Бел ги ји.
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Да би се спре чио но ви ула зак у кри зу раз ви је не др жа ве 
(Ба зел, Г-8. Г-20) тра же ре фор му бан кар ске ре гу ла ти ве и над-
зо ра над бан ка ма. Ов де се ра ди на:

1) По ве ћа њу аде кват но сти ка пи та ла ба на ка (због по-
ве ћа ња ри зи ка и гло ба ли за ци је фи нан сиј ских тр жи-
шта),

2) Зах те ва се ве ћа тран спа рент ност и ква ли тет по
сло ва ња ба на ка,

3) Уво де се ан ти ци клич не ре зер ве ба на ка,
4) За о штра ва се по слов на ре гу ла ти ва у по сло ва њу фи-

нан сиј ским де ри ва ти ма – ко ји се сма тра ју глав ним 
из во ром кри зе,

5) Но ва ка пи тал ска ре гу ла ци ја ба на ка са одва ја њем ин-
ве сти ци о них и ко мер ци јал них ба на ка,

6) Огра ни ча ва се по сло ва ње ко мер ци јал них ба на ка на 
тр жи шту ка пи та ла,

7) Огра ни ча ва се ве ли чи на ба на ка и сте пен кон цен тра-
ци је ка пи та ла ба на ка – да би се спре чи ли мо но по ли 
и оли го по ли,

8) Сма њу ју се, огра ни ча ва ју и ре гу ли шу бо ну си ме-
наџ мен ту ба на ка, сма ње њу ис пла те ак ци о на ри ма, уз 
пре у сме ра ва ње при хо да у ре зер вне фон до ве ба на ка,

9) По ве ћа ва се сто па аде кват но сти ка пи та ла са 8 на нај-
ма ње12% у од но су на ри зич ну ак ти ву ба на ка,

10) Цен трал не бан ке до би ја ју ве ћу пру ден ци о ну кон тро-
лу над по слов ним бан ка ма,

11) Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла се сма њу је и 
уво ди низ кон трол них ме ха ни за ма,

12) По сте пе но се ста вља ју под кон тро лу „по ре ски ра је-
ви“ и др жа ве пре ко ко јих се ма сов но пе ре но вац.

Ко нач но, схва ти ло се да је гу би так кон тро ле над тр жи-
штем ка пи та ла, нео гра ни че на јур ња ва за про фи том, ли бе ра-
ли за ци ја нов ча них то ко ва и мо не тар не по ли ти ке, не кон тро-
ли са на екс пан зи ја бан кар ских кре ди та (по себ но хи по те кар-
них), по ли ти ка јев ти ног нов ца (ни ске ка ма те) ЕЦБ, до при но-
се не ре гу лар ним и ви ру лент ним кре та њи ма у фи нан сиј ској 
сфе ри – што ре дов но во ди у фи нан сиј ску кри зу и слом фи-
нан сиј ског си сте ма.35

35 Узро ке и ефек те гло бал не фи нан сиј ске кри зе ко ја је по че ла 2008. го ди не ши-
ре смо ис тра жи ли у сту ди ји др С. Ко ма зец: Гло бал на фи нан сиј ска кри за и 
еко ном ска кри за у Ср би ји, изд. Асте рикс, Зе мун 2010, стр. 1-210.
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Брз опо ра вак и из ла зак из фи нан сиј ске кри зе ни је мо гу
ће. Прог но зе ко је су да ва ли Бер нан ке као и ди рек тор ММФ и 
дру ги да ће се из кри зе иза ћи већ на по чет ку 2010. по ка за ле 
су се по гре шним. Кри за је про ду же на, а не где и про ду бље на 
у 2010. го ди ни, али и у 2011. и 2012. го ди ни. 

Прог но зе ко је да ју дру ги еко но ми сти да ће кри за тра-
ја ти до 2014. го ди не, а за тим од 10, 20 до 30 го ди на или чак 
за јед ну ге не ра ци ју, ни су уте ме ље не и те шко их је сма тра ти 
ра ци о нал ним. 

Евро зо на и ЕУ у 2013. го ди ни би ће у ре це си ји (-0,4%) 
уз тен ден ци ју успо ра ва ња ра ста. Не ма при вред ног опо рав ка.

Исто вре ме но до ла зи до по ра ста не за по сле но сти.
Гло бал ни еко ном ски раст од 2013-2015. тре ба да пра ти 

фи скал на кон со ли да ци ја, уз ве ли ке не из ве сно сти на фи нан-
сиј ском тр жи шту, не по вољ ни ји усло ви на тр жи шту ра да са 
стал ним ра стом не за по сле но сти и не рав но те жом у плат ном 
би лан су. Рас ту ћи јав ни дуг с ауто мат ским ра стом.

По раст ри зи ка и ри зич них пла сма на36  во ди ће до сма-
ње ња кре дит не ак тив но сти ба на ка. Фи скал на кон со ли да ци ја 
као зах тев и нај ве ћи иза зов у су прот но сти је са фи нан сиј ском 
по др шком бан кар ском сек то ру. У др жа ва ма пе ри фе ри је ЕУ 
оце њу је ММФ на ста вак ре це си је, ве ли ка фи скал на не рав но-
те жа и ве ли ки со ци јал ни при ти сци кроз раст не за по сле но-
сти.37

Под дик та том ри го ро зне штед ње пре за ду же не др жа ве 
са мо ду бље то ну у еко ном ску де пре си ју и кри зу. Не га ти ван, 
тром или спор раст (по го то во свих др жа ва чла ни ца ЕУ) дра-
стич но сма њу је по ре ске при хо де и тра же но ве уште де, а пре 
све га но ву спи ра лу за ду жи ва ња и ра ста ду го ва.38

36 Шпа ни ја је на ба зи 1,2 три ли о на евра де по зи та одо бри ла кре ди те пре ко 2 
три ли о на. Бан ке ће мо ра ти да от пи шу 270 ми ли јар ди евра не на пла ти вих 
кре ди та. Шпа ни ја је у вр тло гу на ра ста ју ћих ду го ва и де фла ци је. Да би се 
из ву кле из кри зе бан ке су већ по зај ми ле код ЕЦБ 316 ми ли јар ди евра. Це на 
об ве зни ца Шпа ни је, Ита ли је, Грч ке на гло па да ју, а ти ме и њи хо ва моћ за ду-
жи ва ња. 

37 Јо ва но вић, Ми ро слав, Европ ска еко ном ска ин те гра ци ја, Еко ном ски фа кул-
тет, Бе о град, 2004. Аутор по себ но ис ти че не из ве сну бу дућ ност и стал но раз-
о ча ра ње (стр. 40), те да тре ба из бе га ва ти ства ра ње уни је са ви ше бр зи на. 

38 Јо ва но вић, Ми ро слав, оп. цит. по себ но ана ли зи ра бал кан ске зе мље и ак тив-
ност ЕУ и при сут но раз о ча ра ње у ме то де еко ном ске док три не ко је слу же као 
осно ва за при кљу че ње (стр. 53).
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Позитивни и негативни ефекти 
придруживања Европској унији

На осно ву де таљ ни је ана ли зе ста ња и пер спек ти ве 
евро зо не и Европ ске уни је и по ло жа ја по је ди них чла ни ца из 
сва три кру га др жа ва, мо гу ће је са гле да ти и све пред но сти и 
сла бо сти од при дру жи ва ња Ср би је у члан ство ЕУ.

Позитивни ефекти придруживања
У основ не пред но сти мо гу се ис так ну ти сле де ће:
1) Укљу чи ва ње у ши ро ко и раз ви је но тр жи ште, без ца-

рин ских ба ри је ра,
2) При хва та ње стан дар да ква ли те та и кон тро ле из ЕУ,
3) Мо гу ћа спе ци ја ли за ци ја из во зне при вре де Ср би је и 

под сти ца ње про из вод ње и из во за на ова под руч ја,
4) Мо гућ ност ин тер вен ци је Европ ске цен трал не бан ке 

у слу ча ју ду бље и про ду же не фи нан сиј ске кри зе у 
Ср би ји,

5) При ти сак на бр зо ус по ста вља ње фи скал не рав но те-
же и сма њи ва ње јав ног ду га,

6) Ста бил ни ји усло ви по сло ва ња и сма ње ње по слов них 
ри зи ка,

7) Бо ља ко ор ди на ци ја ма кро е ко ном ске по ли ти ке с др-
жа ва ма Европ ске уни је,

8) По пра вља ње кре дит ног реј тин га у до би ја њу оце не 
аген ци ја при за ду жи ва њу на фи нан сиј ском тр жи-
шту,

9) Оба ра ње ка мат не и ре фе рент не сто пе на ше цен трал-
не бан ке,

10) Мо гућ но сти ко ри шће ња од ре ђе них фон до ва из ЕУ,
11) Мо гућ но сти бр же тех но ло шке об но ве до ма ће при-

вре де.
Све на ве де не пред но сти и „ко ри сти“ од при дру жи ва ња 

мо гу до ћи до из ра жа ја са мо у слу ча ју да „ко ре спон ди ра ју“ с 
ин те ре си ма дру гих др жа ва – чла ни ца.
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Негативни ефекти придруживања  
(уласка) у ЕУ

Не га тив ни ефек ти при дру жи ва ња овом бло ку др жа ва 
мо гу се кон ци пи ра ти у сле де ћем:

1) Као ма ње раз ви је на при вре да и др жа ва у кри зи мо же 
оче ки ва ти при кљу че ње и ста тус са мо „че твр тог кру-
га“, а то је че сто ви со ко за ви сан и го то во ко ло ни јал
ни од нос.

2) До ла зи до пу ног из ра жа ја за ко ни тост од но са раз ви-
је них др жа ва ЕУ и ма ње раз ви је них. Ус по ста вља се 
од нос „не јед на ке раз ме не“ и екс пло а та ци је,

3) Убр за ва се про цес оту ђе ња и екс пло а та ци је при род
них ре сур са др жа ве,

4) Дис про пор ци је у струк тур ном раз во ју се по ве ћа ва ју, 
при вре да по ве ћа ва сво ју за ви сност од раз ви је ног де-
ла ЕУ,

5) При ла го ђа ва ње ин стру ме на та ма кро е ко ном ске по-
ли ти ке раз ви је ним др жа ва ма ре дов но до во ди до њи-
хо вог кон тра де ло ва ња у до ма ћој при вре ди,

6) Про пи си ва ње кво та про из вод ње, ква ли те та, вр сте 
про из вод ње и др., гу ше од ре ђе не гра не, а по себ но 
по љо при вре ду,

7) Стра ни ка пи тал, због укла ња ња за штит не по ли ти
ке, ула зи у ње му ин те ре сант не де лат но сти до во де ћи 
до из вла че ња про фи та или од ли ва спе ку ла тив ног ка
пи та ла, вр ше ћи сна жне и нео че ки ва не уда ре на до-
ма ћу при вре ду и фи нан сиј ски си стем;

8) За штит на по ли ти ка се сма њу је, а број не ме ре др-
жав не ин тер вен ци је и про тек ци о ни стич ке ме ре се 
мак си мал но сма њу ју;

9) Др жа ва и при вре да су из ло же не и пот пу но отво ре не 
за ра зор но де ло ва ње ино стра ног мул ти на ци о нал ног 
ка пи та ла раз ви је них. Др жа ва не мо же да кон тро ли
ше до ток стра ног ка пи та ла,

10) Рас про да ја на ци о нал ног бо гат ства се на ста вља и 
убр за ва,

11) При вре да по ста је „пе ри фе ри ја“ у Европ ској уни ји и 
ви со ко за ви сна од раз ви је ни јег де ла ове гру па ци је,
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12) Мно ге гра не до ма ће про из вод ње по треб не до ма ћем 
тр жи шту про сто би би ле угу ше не кон ку рент ни јом и 
ква ли тет ни јом роб ном по ну дом из раз ви је них др жа-
ва,

13) Др жа ва и при вре да ула зе у нео ко ло ни јал ни ста тус, 
14) Со ци јал ни про бле ми се за о штра ва ју, уз пер ма нент-

ни раст не за по сле но сти. Убр за ва се слом „со ци јал не 
др жа ве!“,

15) На ци о нал на штед ња по ста је мар ги нал на, уз све ве ћи 
ути цај ино стра ног ка пи та ла (упра во кон цепт ри го-
ро зне штед ње од во ди при вре де у про ду бље ну кри-
зу),

16) Курс ном по ли ти ком те шко ће се шти ти ти или до дат-
но сти му ли са ти на ци о нал на при вре да и раз вој. Ли-
бе ра ли за ци ја до ма ћег тр жи шта и уво зне по ли ти ке 
до дат но ути че на ра за ра ње до ма ће при вре де и ње но 
пре тва ра ње у ко ло ни јал ни ста тус и оби чан „при ве-
зак“ раз ви је них при вре да,

17) Др жа ва по ста је све ви ше са мо про ши ре но ино стра
но тр жи ште“, уз до ми на ци ју круп них свет ских 
кор по ра ци ја,

18) На мет ну том бр зом и не кон тро ли са ном при ва ти за
ци јом као бит ним еле мен том нео ли бе ра ли зма, уни-
шта ва се и пљач ка на ци о нал но бо гат ство и оне спо-
со бља ва до ма ћа про из вод ња,

19) На ци о нал на (др жав на) еко ном ска по ли ти ка по ста је 
све ви ше за ви сна од во ље и же ље (ин те ре са и ци ље-
ва) свет ског круп ног ка пи та ла и раз ви је них (сна жни-
јих) др жа ва,

20) Ди рек ти ве ЕУ и про цес цен тра ли за ци је од лу ка за-
ме њу ју уну тра шњи еко ном ско-фи нан сиј ски си стем 
др жа ва чла ни ца,

21) Фи скал на по ли ти ка у це ли ни до ми нант но се об ли-
ку је и ко ор ди ни ра (син хро ни зу је) од стра не гру пе 
нај ра зви је ни јих др жа ва. Го то во не по сто ји са мо
стал на фи скал на по ли ти ка, по себ но у раз ви је ни јој, 
ви шој фа зи хар мо ни за ци је свих ин стру ме на та бу-
џет ске по ли ти ке,

22) Ма кро е ко ном ска по ли ти ка у це ли ни мо ра се ви ше 
„при ла го ђа ва ти“ раз ви је ним др жа ва ма, а све ма ње 
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ће би ти из раз по тре ба раз во ја на ци о нал не при вре де 
и дру штва,

23) Про це си „фе де ра ли за ци је“ ЕУ во де цен тра ли за ци ји 
сред ста ва и од лу чи ва ња, уз све сла би ји по ло жај на-
ци о нал не др жа ве.

Да кле, пре би ло ка кве од лу ке или са мо не кри тич ког 
ис ти ца ња по тре ба и пред но сти при кљу чи ва ња Ср би је др жа-
ва ма Европ ске уни је,39 тре ба са гле да ти све по зи тив не и не-
га тив не ефек те евен ту ал ног при кљу чи ва ња овој ин те ре сној 
за јед ни ци.

Ов де се не ра ди о евро скеп ти ци зму, већ ре ал ној оце ни 
ствар них од но са и мо гу ћих ефе ка та у евен ту ал ном при кљу-
че њу Ср би је Европ ској уни ји (ма да се то не мо же оче ки ва ти 
пре де сет - пет на ест го ди на). Ка ква ће Европ ска уни ја би ти 
та да? Да ли ће оп ста ти и у ка квом об ли ку?

* 
*   *

Европ ска уни ја се већ низ го ди на, по себ но од на стан ка 
свет ске фи нан сиј ске кри зе, на ла зи у пра вој ег зи стен ци о ној 
кри зи. 

Све се че шће по ста вља ју пи та ња: да ли ће се рас па сти 
ЕУ, да ли евро зо на не ста је?

По ку шај бри сел ске ад ми ни стра ци је да са вла да кри-
зу при ме ном мо де ла штед ње и оба ра ња бу џет ских (по себ но 
со ци јал них) рас хо да до во ди до про ду бља ва ња и про ду жа ва-
ња кри зе. По себ но до ла зе до из ра жа ја су ко би око кон цеп та 
штед ње по сва ку це ну (Не мач ка и Фран цу ска). Ду бо ка је и 
вр ло ком плек сна кри за у евро зо ни ко ја пред ста вља „ср це си-
сте ма“ ЕУ. Ду жнич ка кри за се про ду бљу је, не за по сле ност 
на гло ра сте, јав ни дуг је про сто екс пло ди рао, со ци јал ни бунт 
ма са је при су тан у ни зу др жа ва. Еко ном ски раст је тром, 
спор и пред ста вља пу за ју ћу кри зу. По ку ша ји спа са ва ња ни за 
пре за ду же них др жа ва евро зо не убри зга ва њем огром не ма се 

39 По себ но ка да је овај по ли тич ки про је кат ушао у ду го роч ну ду бо ку кри зу и 
ка да мно ге др жа ве-чла ни це на сто је да је на пу сте при пре ма ју ћи ре фе рен дум 
за то, тре ба кри тич ки раз мо три ти све пред но сти, али и иза зо ве (са свим из-
ве сне опа сно сти) од при кљу чи ва ња Ср би је овој уни ји. Под се ти мо се са мо у 
ка квом су ста њу да нас др жа ве чла ни це ЕУ: Бу гар ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, 
Ма ђар ска, Ки пар, Грч ка, Ита ли ја, Пор ту га ли ја, Шпа ни ја, Бел ги ја, Ир ска, 
Ли тва ни ја, В. Бри та ни ја, али и Фран цу ска.
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нов ца пре ко ФЦБ у ци љу спа са ва ња ба на ка и бер зи, од но сно 
ин тер вен ци ја ма из бу џе та „здра ви јих“ др жа ва са мо до во ди 
до на ра ста ња де фи ци та ових др жа ва и ду го ва већ пре за ду же-
них чла ни ца евро зо не. Ауто ма ти зам ра ста ду го ва и ка мат них 
оп те ре ће ња од во ди мно ге др жа ве евро зо не (ко је не рас по ла-
жу на ци о нал ном ва лу том) у ду жнич ко роп ство. Слом еко-
но ми ја је сле де ћа фа за, а со ци јал ни бунт на ра стао на оштар 
су коб рад ни ка и фи нан сиј ског ка пи та ла (банк сте ра). Ра ди 
се о ду бо кој струк тур ној и ин сти ту ци о нал ној кри зи са мих 
осно ва ка пи та ли зма да нас. По ку ша ји да ље цен тра ли за ци је 
ин сти ту ци ја и од лу чи ва ња уну тар ЕУ, од но сно ње не фе де-
ра ли за ци је, не мо гу би ти ре ше ње због на ра ста ју ћег от по ра 
на ци о нал них др жа ва. Да ље пре но ше ње пре ро га ти ва и од лу-
ка са др жав них ни воа на над на ци о нал не ин сти ту ци је ни је 
оства рив ме тод. Све ви ше ја ча ју дез ин те гра ци о не тен ден ци је 
и по вра так на ин сти ту ци је и ин стру мен те ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке на ци о нал них др жа ва-чла ни ца. Ства ра ње фи скал
не уни је и бан кар ске уни је као про је кат не ма ни ка кве ре ал-
не осно ве да се оства ри. У ци љу очу ва ња мо не тар не уни је 
и евро зо не до ћи ће до де кон струк ци је са да шњег са ста ва на 
са мо не ко ли ко по себ но за ин те ре со ва них др жа ва да оста ну 
у овој зо ни. Ово по себ но из раз ло га што до ла зи до фа зе ва-
лут ног ра то ва ња (до лар – евро, али и ства ра ња ни за дру гих 
„ал тер на тив них“ ва лу та ти па евра у но вим ин те гра ци о ним 
це ли на ма ко је се убр за но ства ра ју). Мул ти по лар ни свет иде 
на ства ра ње не ко ли ко по ве за них еко ном ских це ли на (уни ја), 
ко је ће ства ра ти но ве за јед нич ке ва лу те, а за тим пре ко њих 
до ла зак до свет ске ва лу те (уме сто до са да шње до ми на ци је 
до ла ра).

У по гле ду од го во ра на пи та ње: да ли Ср би ја тре ба по 
сва ку це ну да на сто ји да се при дру жи ЕУ, де таљ но смо на ве-
ли све ар гу мен те за и про тив овог при кљу че ња у овој фа зи 
(ви де ти део: По зи тив ни и не га тив ни ефек ти при дру жи ва
ња Европ ској уни ји). Ово по себ но из раз ло га што се ствар но 
не ви ди бу дућ ност ЕУ и евро зо не (у еко ном ској исто ри ји све 
уни је су се рас па да ле). По губ на је фло ску ла на ших по ли ти-
ча ра „Европ ска уни ја не ма ал тер на ти ву“, по себ но са да ка да 
мно ге др жа ве те же да на пу сте ЕУ, од но сно евро зо ну. Ср би ја 
ће и да ље има ти нор мал не спољ но тр го вин ске од но се са др-
жа ва ма у ЕУ као до ми нант ни јим парт не ри ма, по себ но што 
се ти од но си ус по ста вља ју на би ла те рал ним осно ва ма са кор-
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по ра ци ја ма, бан ка ма и дру гим ин сти ту ци ја ма на осно ву за-
јед нич ких ин те ре са.

Сто га је без осно ва страх ко ји се „упум па ва“ у јав ност 
да ће до ћи до бло ка де на ших од но са са др жа ва ма из ЕУ, да 
ће из о ста ти „фи нан сиј ска по моћ“, да ће се про ду би ти кри за и 
усле ди ти слом и глад. Дру ги кон цепт је мо гућ са осла ња њем 
на до ма ће фак то ре и раз во ја, до ма ћи кре дит, до ма ће бан кар-
ство и еми си о ну функ ци ју, уз бр зо сма ње ње ду жнич ког те ре-
та Ср би је и ски да ње „ом че ду го ва“ ко ја нас гу ши и уни шта ва 
при вре ду и со ци јал ну ин фра струк ту ру. 40

Slobodan Komazec

A CRISIS IN THE EUROPEAN UNION AND 
EFFECTS OF JOINING IT

Summary

In this paper author analyzed one of biggest problems in the 
world currently– the crisis in European Union and Eurozone as 
„the heart“ of the Union, in particular analyzing it from the point 
of financial and banking crisis.

Firstly the author made a deep analytical insight into the 
financial crisis and great turbulences in the banking, fiscal and 
stock sector and into the growth and explosive enlargement of the 
debt crisis. In particular the author analyzed factors that caused 
that the European Union could not have become a homogeneous 
system. Withdrawal of a demand of the Maastricht Treaty and 
creation of the debt economy, impossibility of debt management 
in circumstancesof global explosive growth, emission of virtual 
money by ECB and separation of financialspeculative economy 
from real economy are important factors of creation and prolong

40 Овај кон цепт и мо дел осла ња ња се на до ма ће фак то ре раз во ја, ак ти ви ра ње фак-
то ра раз во ја и со ци јал ну рав но те жу у дру штву ши ро ко смо об ра ди ли у сле де-
ћим сту ди ја ма: Гло бал на фи нан сиј ска кри за и еко ном ска кри за у Ср би ји (2004); 
Стра те ги ја и мо дел ди на мич ног еко ном ског ра ста и со ци јал не рав но те же (2011); 
Слом до ла зи – У вр тло гу фи нан сиј ске еко ном ске кри зе (2012) и Кри за фи нан си-
ра ња бу џе та и др жа ве бла го ста ња (2013).
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ing of the crisis. In the paper in particular the economic collapse 
of periphery of the Eurozone and the crisis itself in this zone is 
interesting for the research, with the author paying special atten
tion to a „constructional error“ in the process of formation of the 
Eurozone and to possibilitiesof deconstruction.

From the research ofthe relations of the EU and the Euro
zone that have been burdened by such crisis the author turned 
the focus of research toall important positive and negative conse
quences in case of Serbia joining these integrational units. 
Key Words:  European Union, Eurozone, debt crisis, financial 

crisis, bankinb crisis, budget debt, public debt, pub
lic debt, unimployment, economic collapse, alien
ation, exploitation, financial capital, interest, gross 
domestic product, inflation
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Resume

European Union has been facing a real existential crisis, in 
particular since emergence of the world financial crisis.

Recently there have been frequently emerging questions 
whether the European Union would disintegrate and whether the 
Eurozone would disappear eventually. An attempt of Bruxelles 
administration to overcome the crisis by applying a model of sav
ing and overthrowing of the budget (especially social) expendi
tures leads to a deepening and prolonging of the crisis. In partic
ular there become evident the conflicts over the concept of saving 
at all costs (Germany and France.) There is a deep and very com
plex crisis in the Eurozone representing „a heart of the system“ 
of the EU. The debt crisis has been deepened and unemployment 
has rapidly increased, the public debt has simply exploded and 
social uprising of the masses is present in a number of countries. 
Economic growth has been slow and sluggish and it reflects the 
crisis that is creeping in. The attempts to rescue the number of in
debted states in the Euro zone by injecting a huge mass of money 
through FCB for purpose of rescuing banks and stock exchanges 
or by interventions coming from the budgets of «healthier» states 
has only lead to a growth of the deficits and debts of these already 
heavily indebted state memebers of the Eurozone.Automatiza
tion of the rate  of the debts and interest burdens has thrown many 
state members of the Eurozone (which do not have a national 
currency) into a debt bondage. Next phase is the collapse of the 
economy and the social uprising has grown to the point of a sharp 
conflict between workers and financial capital (banksters). The 
word is about a deep structural and institutional crisis of the fun
damentals of capitalism nowadays. Attempts of further central
ization of institutions and decision making within the EU, or the 
attempts of its federalization cannot be a solution due to increas
ing resistance of national states. Further transfer of prerogatives 
and decisions from the state levels on supranational institutions 
is not a feasible method. There are increasingly emerging disinte
grative tendencies and a return to institutions and instruments of 
national macroeconomic policy within the state members. Cre
ation of a fiscal union and banking union as a project has no real 
basis for its realization. For purpose of preservation of monetary 
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union and Eurozone there will come a distintegration of current 
system on only a few particularly interested states for staying in 
this zone. This is in particular due to the fact that there comes a 
phase of the currency war (dollar  euro, but also the creation of a 
number of other «alternative» types of currency like Euro in new 
integration units that have been rapidly established.) Objective of 
a multipolar world  is an establishment of several interconnect
ed economic units (unions) that will create new joint currencies 
and then through them a creation of a world currency (instead of 
hithertodominance of dolar.) 

Regarding answering a question whether Serbia should 
strive to join the EU by any cost the author cited all arguments 
pro and contra in detail to the issue of joining in this phase (see 
the part „Positive and negative effects of joining the European 
Union“.)  This is presented in particular due to the fact that in 
reality the future of the EU and Eurozone cannot be viewed (in 
case of economic history all unions have disintegrated eventu
ally.) The author noticed that a slogan „There is no alternative 
to the EU“ of our politicians, in particular nowadays when many 
states aim to leav the EU or Eurozone has been fatal. Serbia will 
continue to hold normal foreign traderelations with the states in 
the EU as dominant partners, in particular due to the fact that 
these relations have been established on bilateral basis with cor
porations, banks and other institutions on the basis of common 
interests.

Therefore there is no basis for the fear which has been 
«pumped» into to the public that our relations with the states in 
the EU will be blocked and that „financial aid“ will be omitted, 
that the crisis will deepen and that the collapse and famine will 
follow after it. Another concept is possible with a reliance on do
mestic factors and development, domestic credit, domestic bank
ing and emission function along with rapid reduction of the debt 
burden of Serbia and removal of a «loop of debts» that has been 
suffocating us and destroying economy and social infrastructure.

 Овај рад је примљен 12. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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