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ДејанМировић*

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПРИ ДРУ ЖИВАЊА 
ИС ТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ ЕУ

Са же так

Преко двадесет година траје процес придруживања
ИсточнеЕвропеЕУ.ИзузимајућиРускуФедерацијуиБело
русију,сведржавеИсточнеЕвропесуупроцесупридружи
вањаилисувећпосталечланицеЕУ.Упоредниподациизно
вихисточновропскихчланицаЕУпопутПољске,Мађарске
иЕстонијепоказујудасеможедефинисатинеколикотен
денцијауправном,друштвеномиекономскомсмислукада
серадиопроцесупридруживањаИсточнеЕвропеЕУ.Тосу,
растспољногдуга,незапослености,буџетскогиспољнотр
говинскогдефицита,исељавањестановништва,популације
којаживиисподграницесиромаштва.
Кључнеречи:ЕУ,ИсточнаЕвропа,спољни дуг,незапосле

ност,буџетскииспољнотрговинскидефицит,
миграција,границасиромаштва.

Мађарска

Ма ђар ска је би ла ме ђу пр вим  ис точ но е вроп ским зе-
мља ма ко је су пот пи са ле са ЕЗ Уго вор о тр го ви ни и са рад њи 
(1988).1 Та ко ђе, Ма ђар ска пре ко две де це ни је има пра во да 

* Бе о град.

1 Ви ше о то ме ДинанД., МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.ЈовановићМ,. Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.



ДејанМировић ПОСЛЕДИЦЕПРИДРУЖИВАЊА...

130

ко ри сти бри сел ске фон до ве. На при мер, го ди не 1989. го ди не 
Бри сел је до нео од лу ка о фор ми ра њу фон да PHA RE, ко ји је 
био на ме њен Ма ђар ској и Пољ ској (PHA RE је прет ход ни ца 
IPA фон до ва ко је да нас ко ри сти Ср би ја). 2

Ма ђар ска је јед на од пр вих ис точ но е вроп ских зе мља 
ко ја (17 го ди на пре Ср би је) пот пи су је и Спо ра зум о при дру-
жи ва њу са ЕЗ, 1991. го ди не  (сту па на сна гу 1994). То ли ко 
же љен у Ср би ји да тум за от по чи ња ње пре го во ра о члан ству, 
Бу дим пе шта до би ја 1997. го ди не, а пре го во ре по чи ње 1998. 
го ди не, Они се за вр ша ва ју 2002. го ди не (Ср би ја по ред ве ли-
ких усту па ка још увек ни је до би ла ни да тум за по че так пре-
го во ра). 

Ко нач но, Ма ђар ска 2003. пот пи су је и Уго вор о при сту-
па њу са Бри се лом и 1. ма ја 2004. го ди не по ста је чла ни ца ЕУ.

Да кле, Ма ђар ска је ско ро две де це ни је ‘’ис пред’’ Ср би-
је у та ко зва ним европ ским ин те гра ци ја ма. Ипак,со ци јал ни 
и еко ном ски па ра ме три Ма ђар ске у пе ри о ду 1992-2012. су 
углав ном, и по ред члан ства у ЕУ, не га тив ни. 

На при мер, при ме њи ва ње еко ном ских од ред би из Спо-
ра зу ма о при дру жи ва њу од 1994. је  до ве ло до огром ног па да 
ца рин ских при хо да у Ма ђар ској (слич но као и у Ср би ји на-
кон 2009. го ди не услед јед но стра не при ме не Пре ла зног тр-
го вин ског спо ра зу ма). Тач ни је, Ма ђар ска је го ди шње гу би ла 
не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра,  а за тим и ми ли јар ди евра, 
због сма њи ва ња и уки да ња ца ри на, услед при ме не Спо ра зу-
ма о при дру жи ва њу са ЕЗ.3

Сле де ћа та бе ла, ко ја се за сни ва на по да ци ма из ма ђар-
ских из во ра, при ка зу је пад ца рин ских при хо да (ако се узме у 
об зир и обим уво за) у Ма ђар ској на кон при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу са ЕЗ:

2 Свр ха тог фон да је фор мал но би ла по моћ за ре струк ту и ра ње при вре да зе ма-
ља Ис точ не  Евро пе ви ди Вај фе лед В., Ве селс В., ЕвропаодАдоШ/Прируч
никзаевропскуинтеграцију, Фон да ци ја Ко нард Аде на е у ер, Бе о град, 2003. 
стр. 442. 

3 У су шти ни, ЕЕЗ је на ста ла као ца рин ска уни ја, и то је осно ва ЕУ и да нас. 
Ви ше о то ме ви ди Kнежевић М. Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евро
скептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008. стр. 48.
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Пад ца рин ских при хо да у Ма ђар ској у пе ри о ду 1994-2003. го ди не 
услед при ме не Спо ра зу ма о при дру жи ва њу са ЕЗ.4

Го ди на
Пад ца рин ских при хо да

(милион евра по 2002. год. 
курсу)

1995 412.3
1996 760.9
1997 2090.5
1998 2835.7
1999 3404.3
2000 4084.0
2001 4675.0
2002 5190.3
2003 5614.9

Укуп но 29067.9

Из прет ход не та бе ле  ја сно про из и ла зи да је ма ђар ски 
бу џет из ме ђу 1995. и 2003. го ди не због па да ца рин ских при-
хо да, из гу био ско ро не ве ро ват них, 29 ми ли јар ди евра при хо-
да.

Сма ње ње при хо да бу џе та због уки да ња ца ри на је не-
ми нов но до ве ло и до по ра ста  бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа 
та бе ла то по ка зу је.

Раст бу џет ског де фи ци та Ма ђар ске у аме рич ким до ла ри ма  
на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  

и при сту па ња ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.5

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 0, 9
2012. 3, 5

Та ко ђе, уки да ње ца ри не због при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу је до ве ло и до ра ста спољ но тр го вин ског де-
фи ци та у Ма ђар ској.

4 Ла сло За гра би: ВезеМађарскеиЕвропскеУнијепремасадашњојвредности, 
при ка за не у број ка ма, 2003, при ре дио и пре вео Ро налд Мај лат

5 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Раст спољ но тр го вин ског де фи ци та Ма ђар ске у аме рич ким  
до ла ри ма на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу   

и при сту па ња ЕУ у пе ри о ду 1992-2012.
Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 1, 5
2012. 4

Да би  ану ли ра ли огром не бу џет ске, спољ но тр го вин ске 
и по слов не гу бит ке на ста ле услед при ме не Спо ра зу ма о при-
дру жи ва њу са ЕЗ, ма ђар ска вла да и при ват ни сек тор су би ли 
при ну ђе ни да се за ду жу је  у ино стран ству. 

Тач ни је, од 1994. до 2005. спољ ни дуг Ма ђар ске је по-
рас тао за ско ро 50 ми ли јар ди до ла ра. Го ди не 1994. спољ ни 
дуг је из но сио 27 ми ли јар ди до ла ра, а по сле  ула ска у ЕУ,  дуг 
је 2005. го ди не до сти гао не ко ли ко пу та ве ћу су му од око 76  
ми ли јар ди до ла ра. На ред на та бе ла то по ка зу је.

Раст спољ ног ду га  Ма ђар ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при сту па ња  

ЕУ у пе ри о ду 1992-2005.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992 22
2005. 76

Спољ ни дуг Ма ђар ске је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2006. го ди не је 
из но сио 82  ми ли јар де до ла ра. Шест го ди на ка сни је (у де цем-
бру 2012) спољ ни дуг Ма ђар ске до сти гао је 170  ми ли јар ди 
до ла ра.

Раст спољ ног ду га  Ма ђар ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
ула ска у ЕУ у пе ри о ду 2006-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2006 82
2012. 170

При дру жи ва ње ЕУ је до не ло и по раст не за по сле но сти у 
Ма ђар ској. У пе ри о ду од 2005. го ди не до 2012. го ди не она је 
по ра сла са 5, 9 % на 11, 2%.
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Раст сто пе не за по сле но сти у Ма ђар ској на кон сту па ња у ЕУ 
Го ди на У про цен ти ма
2005. 5, 9
2012. 11, 2

Ин те ре сант но, не за по сле ност у Ма ђар ској је ра сла иако 
се сма њи вао број ста нов ни ка. Сле де ћа та бе ла по ка зу је пад 
бро ја ста нов ни ка Ма ђар ске у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма о при дру жи ва њу са ЕЗ и ула ска Ма ђар ске у ту 
над на ци о нал ну ор га ни за ци ју. 

Пад бро ја ста нов ни ка Ма ђар ске у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  и при сту па ња ЕУ.6

Го ди на У ми ли о ни ма
1993. 10, 3
2012. 9, 9

Ко нач но, раст спољ ног ду га (и бу џет ског и спољ но тр-
го вин ског де фи ци та) као и по раст сто пе не за по сле но сти, до-
ве ли су до зна чај ног по ра ста ни воа си ро ма штва у Ма ђар ској. 
Или, по да ци из на ред не та бе ле не сум њи во и ја сно, по ка зу ју 
да је у Ма ђар ској би ло ма ње си ро ма шних гра ђа на пре сту па-
ња ове др жа ве у ЕУ. 

Раст си ро ма штва/по пу ла ци је ис под гра ни це си ро ма штва у Ма-
ђар ској у пе ри о ду од 1993-2010.

Го ди на У про цен ти ма
1993. 8, 6
2010. 13, 9

Та ко ђе, ни Ма ђар ска по љо при вре да ни је на пре до ва ла 
на кон ула ска у ЕУ. На про тив, кво те и усло ви из Бри се ла су 
уна за ди ли не кад на пред ну из во зну гра ну ове рав ни чар ске 
зе мље, са ду гом по љо при вред ном тра ди ци јом (још из вре-
ме на Аустро-Угар ске). Но вим чла ни ца ма из ис точ не Евро пе 
и Ма ђар ској је 30. де цем бра 2002. го ди не у Ко пен ха ге ну за-
бра ње но да у пе ри о ду од нај ма ње 10 го ди на  има ју ви ше од 
25% суб вен ци ја у од но су на суб вен ци је ко је ЕУ да је ста рим 
чла ни ца ма. Та ко ђе,  због кво та ко је је на мет нуо Бри сел у при-
ступ ним пре го во ри ма, на кон ула ска у ЕУ  сма ње на је и об ра-
ди ва по вр ши на у Ма ђар ској.

6 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Тач ни је, на ред на та бе ла и по да ци, ко је су об ра ди ли ма-
ђар ски екс пер ти,  по ка зу је кво те на ко је је Ма ђар ска мо ра ла 
да при ста не пре учла њи ва ња у ЕУ (или на ко ли ко об ра ди вог 
по љо при вред ног зе мљи шта Ма ђар ска има пра ва за га је ње 
би ља ка и др жа ње сто ке и жи ви не)7

По љо при вред на по-
вр ши на

Ма ђар ске 
мо гућ но-

сти

Ма ђар ски 
зах те ви

Пот пи са на 
кво та

По стиг нут 
про це нат од 

зах те ва
Ба зна по љо при-

вред на по вр ши на 
(ха)

4.500.000 3.653.353 3.487.792 77.5

Ре ги о нал ни при нос 
(т/ха) 5.04 4.73 93.8

Тра ди ци о нал на ду-
рум пше ни ца (х) 15.000 2.500 16.7

Не тра ди ци о нал на 
ду рум пше ни ца (ха) 50.000 4.305 8.6

Пи ри нач (ха) 18.000 3.222 17.9
Су ше на хра на за 

сто ку (т) 200.000 49.593 24.8
Ше ћер А (т) 400.000 400. 454 100.1
Ше ћер Б (т) 80.000 1.230 1.5

Изо глу ко за А (т) 130.000 127.627 98.2
Изо глу ко за Б (т) 10.000 10.000 100.0

Ку де ља (т) 3.108 2.061 66.3
Лан (т) 1.461 ––– 0.0

Па ра дајз (т) 321.442 130.790 40.7
Бре сква (т) 1.000 1.616 161.6
Кру шка (т) 1.000 1.031 103.1
Ду ван (т) 15.000 12.355 82.4

Мле ко про из ве де но 
(т) 2.600.000 1.782.650 68.6

Про да то мле ко (т) 200.000 164. 630 82.3
Го ве ди на до пун ска 

пот по ра (Еуро) 12.000.000 2.936.076 24.5

Пре ми ја кла ња 
(Жи во ти ња) 480.000 235.998 49.1

Ме сна го ве ди на 
пре ми ја (Жи во ти-

ња)
245.000 94.620 38.6

Кра ва 300.000 117.000 39.0
Ов ца 1.500.000 1.146.000 73.9

Ко за 50.000 У кво ти 
ов це

 Да кле, гор ња та бе ла ја сно по ка зу је шта зна чи до де ље-
на кво та Ма ђар ској од стра не ЕУ у прак си. Ако је пре ула-

7 Извор: Пре ма Agrárágazat, Mezőgazdasági havilap, 2003. ја ну ар–фе бру ар,  
Зол тан Со могyи за ме ник глав ног ди рек то ра оде ље ња ФВМ, на осно ву Ко-
пен ха ген ског уго во ра – Та бе лу пре вео и при ре дио: Ро налд Мај лат
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ска у ЕУ 100 по љо при вред ни ка га ји ло тра ди ци о нал ну ду рум 
пше ни цу, по сле ула ска у ЕУ са мо 16. 7% мо же да се на да да 
ће до би ти пот по ру за ту вр сту про из вод ње. Та ко ђе, на ве де-
ниподациприказујуидасеобрадиваземљауМађарској
смањила са4.500.000хектарана3.487.792хектара.Или, 
Ма ђар ској је за 22. 5% (1. 012. 208 хек та ра) ума ње на по вр-
ши на по љо при вред ног зе мљи ште за га је ње би ља ка од ка да 
је чла ни ца ЕУ. Та кав ка та стро фа лан ре зул тат је по стиг нут 
ме ша ви ном кво та и од ре ђи ва њем суб вен ци ја од стра не Бри-
се ла.

Прет ход ном тре ба до да ти и да су по љо при вред ну про-
из вод њу у Ма ђар ској  оме та ли бе сми сле ни стан дар ди (или 
ад ми ни стра тив не не ца рин ске ба ри је ре) на мет ну ти од стра не 
Бри се ла. У том кон тек сту, ма ђар ски пре ми јер Вик тор Ор бан 
је огор че но из ја вио у ју лу 2012. го ди не, да Бри се лу ва жни је 
‘’ка ко тре ба да из гле да ко ко ши њац’’док сто ти не хи ља да љу-
ди оста је без по сла.8

Ко нач но, и сред ста ва (из то ли ко ме диј ски гло ри фи ко ва-
ног) про гра ма PHA RE ко ја су  тре ба ла да по мог ну при вре ди 
Ма ђар ске и дру гих ис точ но е вроп ских зе ма ља, су углав ном 
од ла зи ла стра ним фир ма ма ко је су ра ди ла на те ри то ри ји Ма-
ђар ске. Али, и за шко ло ва ње ‘’про е вроп ских ка дро ва’’ на во-
ди  екс перт за ЕУ, аустриј ски про фе сор Хоф ба у ер9. 

И да нас Бри сел че сто Ма ђар ској ‘’за мр за ва’’ или об у-
ста вља обе ћа ну фи нан сиј ску по моћ из фон до ва (или је усло-
вља ва по ли тич ким уступ ци ма). На при мер, у мар ту 2012. го-
ди не ЕУ је укра ти ла Ма ђар ској 495 ми ли ло на евра обе ћа них 
сред ста ва. На вод но због бу џет ског де фи ци та. Ипак, та кву 
ме ру Бри сел ни је ни ка да при ме нио пре ма не кој ста рој чла-
ни ци ЕУ, иако и те др жа ве има ју ве ли ки бу џет ски де фи цит 
(на при мер Шпа ни ја).   

У том кон тек сту, пре ми јер Ма ђар ске Ор бан је огор че-
но из ја вио да ЕУ ‘’флер ту је са иде јом на ме та ња по ли тич-
ких усло ва’’ и по ру чио је на ми тин гу у мар ту 2012. да :’’Као 
европ ска на ци ја тра жи мо је да нак трет ман. Не ће мо би ти дру-
го ра зред ни европ ски гра ђа ни. Наш пра вед ни зах тев је да за 

8 Сајт РТС, 28. 7. 2012
9 Хо фе ба у ер Х. ПроширењеЕУнаисток, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004.



ДејанМировић ПОСЛЕДИЦЕПРИДРУЖИВАЊА...

136

нас ва же исти стан дар ди, као и за дру ге чла ни це ЕУ... Ма ђар-
ска ни је ни чи ја ко ло ни ја’’.10

Ка да се прет ход ни по да ци има ју у ви ду, он да ни је из-
не на ђе ње огор че ње не са мо пре ми је ра, већ  и ве ли ког бро ја 
обич них гра ђа на. Или, тврд ња јед ног  уче сни ка де мон стра-
ци ја про тив ЕУ, одр жа них у Бу дим пе шти  2012., Ати ле Ђа ло-
га (24). Он је  из ја вио за стра не ме ди је :’’Од ка да смо ушли у 
ЕУ, ни смо има ли ни ка ве ко ри сти од то га’’.11

Пољска

Пољ ска је још 1989. го ди не пот пи са ла са ЕЗ Уго вор о 
тр го ви ни и са рад њи.  Та ко ђе, пре ко две  де це ни је ова др жа ва 
од ско ро 40 ми ли о на ста нов ни ка, има пра во да ко ри сти бри-
сел ске фон до ве. (PHA RE фонд,ко ји је ка сни је  тран сфор ми-
сан у IPA фон до ве). 12

Пољ ска  пот пи су је  Спо ра зум о при дру жи ва њу са ЕЗ 
1991. го ди не  (сту па на сна гу 1994). Да тум за от по чи ња ње 
пре го во ра о члан ству(то ли ко оче ки ван у да на шњој Ср би ји)  
Вар ша ва до би ја већ 1997. го ди не, а пре го во ре за по чи ње 1998. 
го ди не.13 Они се за вр ша ва ју 2002. го ди не (са дру ге стра не, 
Ср би ја и по ред ве ли ких усту па ка у пре го во ри ма са та ко зва-
ним Ко со вом, још увек ни је до би ла ни  да тум за по че так пре-
го во ра). 

Ко нач но,Пољ ска 2003. пот пи су је и Уго вор о при сту па-
њу са Бри се лом и 1. ма ја 2004. го ди не по ста је чла ни ца ЕУ.

Да кле, Пољ ска је ско ро две де це ни је ‘’ис пред’’ Ср би-
је у та ко зва ним европ ским ин те гра ци ја ма.14 Ипак, со ци јал ни 
и еко ном ски па ра ме три Пољ ске у том ‘’европ ском’’ пе ри о ду 
1992-2012. су (као и у дру гим ис точ но е вроп ским зе мља ма)
углав ном не га тив ни. 

10 Сајт Новости, 16.март 2012.
11 Сајт 24сата, 14. ја ну ар 2012.
12 О PHA RE  фон ду де таљ ни је ви ди Вај фе лед В., Ве селс В., ЕвропаодАдоШ/

Приручникзаевропскуинтеграцију, Фон да ци ја Ко нард Аде на е у ер, Бе о град, 
2003, стр. 96, 232, 288.

13 О су шти ни пре го во ра ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам:гдејеЕвропа:
111евроскептичнихфрагмената’’ За слон, Ша бац, 2008. стр. 54. 

14 Ви ше о то ме, ДинанД., МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.ЈовановићМ,. Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.
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На при мер, сто па не за по сле но сти у Пољ ској је ду пли-
ра на у пе ри о ду 1992-2012. Сле де ћа та бе ла по ка зу је по раст 
сто пе не за по сле но сти.

Сто па не за по сле но сти у Пољ ској на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма 
о при дру жи ва њу  и при сту па ња ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.15

Го ди на У про цен ти ма
1992. 6, 1
2012. 12,6

Сто па не за по сле но сти у Пољ ској би би ла и  ве ћа да не-
ко ли ко сто ти на хи ља да љу ди ни је оти шло из те др жа ве на-
кон ула ска у ЕУ 2004. го ди не (2002. го ди не  сто па не за по сле-
но сти у Пољ ској је до сти гла 18, 1 %).16  

Тач ни је, пре ма по да ци ма пољ ског ми ни стар ства за 
рад и со ци јал ну при вре ду, на кон 2004. око 660.000 По ља ка 
оти шло да ра ди у дру ге зе мље ЕУ. Нај ви ше у Не мач ку, око 
322.000 а оста так у Ве ли ку Бри та ни ју, Ир ску и Ита ли ју.17  Са 
дру ге стра не, пре ма по да ци ма углед ног пољ ског ли ста “Га-
зе та ви бро ча” број еми гра на та је био ве ћи. Пре ма том из во-
ру,у пе ри о ду од 2004. до ју на 2006. го ди не еми гри ра ло је 2 
ми ли о на По ља ка. Пољ ски лист је тај про цес на звао нај ве ћим 
ми гра ци о ним та ла сом у но ви јој европ ској исто ри ји. (Око 90 
од сто еми гра на та је би ло ис под 35 го ди на ста ро сти и има ли 
су ви со ко обра зо ва ње, та ко ђе, 2008. го ди не у Пољ ској је жи-
ве ло око 50.000 де це или мла дих ко је су ро ди те љи на пу сти ли 
јер су оти шли да ра де у ЕУ).18

По ља ци су на за па ду ЕУ углав ном ра де као сла бо пла ће-
не за на тли је, учи те љи, ин жи ње ри, ме ди цин ске се стре, во до-
ин ста ла те ри, ар хи тек те, кућ не по моћ ни це и во за чи.19 (Пре ма 
ис пи ти ва њу ко је је спро ве ла “Га зе та ви бро ча”, око 84 од сто 
По ља ка се  сти ди што њи хо ви су на род ни ци од ла зе у свет.20)  

Ипак, и по ред та ко ло шег со ци јал ног ста ту са у за пад ној 
Евро пи, пре ма ис тра жи ва њи ма спро ве де ним ме ђу еми гран-

15 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
16 Пре ма по да ци ма ко је је из не ла Кри си ти на Иглиц ка из пољ ског Цен тра за 

ме ђу на род не од но се. http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2010&mm 
=09&dd=28&nav_id=461514

17 Привреднипреглед, 28.8.2006.
18 НИН, 17.8.2006. Пресс, 30.4.2008
19 Демп сеј ЊујоркТајмс, 19.11.2006, пре ма “По ли ти ка” 2.12.2006.
20 Ла за ре вић М. Политика, 24.6.2006.
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ти ма, око 60 по сто не же ли да се вра ти у Пољ ску.21 На при мер, 
је дан По љак из Хор зо ва на ра ду у Ир ској ис ти че: “Ра де ћи на 
ли ни ја ма ви со ког на по на, за ра ди ћу до вољ но за нор ма лан жи-
вот. Са пољ ском пла том у мо јој стру ци то је не за ми сли во”.

У том кон тек сту, у Пољ ској је на кон ула ска у ЕУ до-
шло чак и до де фи ци та ква ли фи ко ва них ка дро ва. У из ве шта-
ју Свет ске бан ке из 2006. го ди не се кон ста ту је да у Пољ ској 
по сто ји ма њак рад ни ка (и упо зо ра ва се да то ути че на раз-
вој при вре де). Та ко ђе, пре ма по да ци ма пољ ског Ми ни стар-
ства при вре де, еко ном ска ми гра ци ја По ља ка ће у пе ри о ду од 
2006. до 2025. го ди не про у зро ко ва ти ку му ла тив ни пад БДП 
од 45 %.22

Исто вре ме но, док је тра јао ег зо дус (и раст не за по сле-
но сти) Пољ ска се за ду жи ва ла ско ро не ве ро ват ном бр зи ном. 
Сле де ћа та бе ла то по ка зу је.

Раст спољ ног ду га Пољ ске у ми ли јар да ма до ла ра на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји  и при сту па ња  

ЕУ у пе ри о ду 1992-2005.23

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992 48
2005. 76

Спољ ни дуг Пољ ске је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2006. го ди не је 
из но сио 121  ми ли јар ду до ла ра. Шест го ди на ка сни је (у де-
цем бру 2012) спољ ни дуг Пољ ске је  до сти гао  310   ми ли јар-
ди до ла ра.

Раст спољ ног ду га Пољ ске  у ми ли јар да ма до ла ра на кон ула ска у 
ЕУ у пе ри о ду 2006-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2006 121
2012. 310

21 НИН, 17.8.2006.
22 http://www2.pres son li ne.rs/svet/glo bus/6194/ma sov na-emi gra ci ja-ugro za va-pri-

vred ni-rast-polj ske.html
23 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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От пла та ова ко ко ло сал ног спољ ног ду га је не ми нов но 
до ве ла и до ра ста бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа та бе ла то по-
ка зу је.

Раст бу џет ског де фи ци та Пољ ске у аме рич ким до ла ри ма  
на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу и при сту па ња 

ЕУ у пе ри о ду 1992-2012.24

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
1992. 2,5
2012. 10

Та ко ђе, уки да ње ца ри не због при ме не Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу је до ве ло и до по ја ве спољ но тр го вин ског де-
фи ци та у Пољ ској. Го ди не 1992. Пољ ска је има ла су фи цит од 
око 100 ми ли о на до ла ра. Го ди не 2012. за бе ле жен је де фи цит 
од око 14 ми ли јар ди до ла ра

Спољ но тр го вин ки сал до у аме рич ким до ла ри ма на кон  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу  и при сту па ња  

ЕУ  у пе ри о ду 1992-2012.
Го ди на У аме рич ким до ла ри ма
1992. + 100 ми ли о на
2012. -14 ми ли јар ди

Ве ро ват но је и ова кав раст спољ но тр го вин ског де фи-
ци та  (као и бу џет ски де фи цит и ду жнич ка кри за пра ће на 
со ци јал ним не ми ри ма у ју жним  зе ма ља евро зо не), до вео до 
не га тив ног ста ва Вар ша ве у ве зи са усва ја њем евра као зва-
нич не ва лу те. Пољ ска је од у ста ла од ра ни јег пла на да уве де 
евро у 2012. го ди ни. Пољ ски ми ни стар фи нан си ја Ја цек Ро-
стов ски је чак из ја вио да нај ма ње до 2015. го ди не Пољ ска не-
ће уве сти евро.25

Но вим чла ни ца ма из ис точ не Евро пе и Пољ ској је 30. 
де цем бра 2002. го ди не у Ко пен ха ге ну за бра ње но да у пе ри-
о ду од нај ма ње 10 го ди на  има ју ви ше од 25% суб вен ци ја у 
од но су на суб вен ци је ко је ЕУ да је ста рим чла ни ца ма.26 Оми-
ље но оправ да ње при ста ли ца ЕУ је би ло да је то те жак али 
нео п хо дан услов, за сло бод ну тр го ви ну ко ја до во ди до ни-

24 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
25 http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2011&mm=07&dd=25&nav_

id=527578
26 О кон тек сту тих пра ви ла уочи до но ше ња Уста ва за Евро пу Лопандић Д., 

ОснивачкиуговориЕвропскеуније, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је и 
Цр не Го ре Европ ској уни ји, Бе о град, 2003.
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жих це на хра не. Али, ни та кво  ‘’жр тво ва ње’’ соп стве не по-
љо при вре де ни је до ве ло до сма њи ва ња це на хра не у Пољ ској. 
На про тив,,по ула ску у ЕУ од 1. 5. 2004. го ди не по ску пе ли су 
го то во сви пре храм бе ни про из во ди: ше ћер – 50 од сто, пи ле-
ти на – 40 од сто, свињ ско ме со – 30 од сто, ја ја – 30 од сто.27 
Про це њу је се да су тро шко ви за пре хра ну че тво ро чла не по-
ро ди це у 2004. го ди ни по ра сли за нај ма ње 20 од сто, са 730 на 
880 зло та.28

Исто вре ме но, док се Пољ ска за ду жи ва ла и гу би ла рад-
но спо соб но ста нов ни штво, обе ћа на по моћ из та ко зва них 
европ ских фон до ва је углав ном од ла зи ла стра ним ком па ни-
ја ма. На при мер,  аустриј ски про фе сор Хоф ба у ер на во ди да је 
нај ве ћи део сред ста ва из PHA RE фон да упла ћен про јек ти ма 
ФИ АТ-а у Пољ ској.29

Та ко ђе, и на кон ула ска у  ЕУ, Бри сел је во лун та ри стич-
ки бло ки рао обе ћа на сред ства. На при мер,  у ја ну а ру 2013. 
го ди не је бло ки ра но 890 ми ли о на евра на ме ње них Пољ ској. 
Од лу ка је до не та због на вод ног ства ра ња ‘’кар те ла ‘’ком па-
ни ја ко је гра де пу те ве у Пољ ској.30 Вар ша ва је про те сто ва ла 
због ова квог по сту па ња Бри се ла. Ми ни стар над ле жан за ре-
ги о нал ни раз вој, Ел жбје та Бјен јков ска је из ја ви ла да је ова-
кав по сту пак ЕУ ‘’Не ра зу мљив и чу дан, јер у тој афе ри је 
оште ће на Пољ ска’’. Та ко ђе, и обе ћа на по моћ Пољ ској ће би ти 
све ма ња ако се узме у об зир чи ње ни ца да  ЕУ пр ви пут у сво-
јој исто ри ји сма њу је бу џет (бу џет у пе ри о ду 2014-2020. ће за 
3 % би ти ма њи од оног 2007-2013). Пољ ска је би ла у гру пи зе-
ма ља ко је су се про ти ви ле том пред ло гу. Та кав став Вар ша ве 
је ра зу мљив ако се зна  да ве ћи на ко ја је зах те ва ла сма ње ње 
бу џе та  то обра зла же фра зом да тре ба сма њи ти до та ци је ‘’си-
ро ма шни јим зе мља ма и ре ги о ни ма ‘’ у ЕУ.31

Има ју ћи у ви ду прет ход не чи ње ни це, ни је из не на ђе-
ње што ра сте от пор пре ма ЕУ у Пољ ској и код оних ко ји су 
бе зал тер на тив но по др жа ва ли члан ство у тој над на ци о нал-
ној ор га ни за ци ји. На при мер,  је дан од нај ве ћих за го вор ни ка 

27 Политика, 10.7.2004. 
28 Исто.
29 Хоф ба у ер Х., ПроширењеЕУнаИсток, “Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 2004, 

стр. 92.
30 Привреднипреглед, 31.ја ну ар 2013
31 Ра ди че вић Н., Политика, 8. 2. 2013.
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“при дру жи ва ња” Пољ ске ЕУ, Лех Ва лен са, при знао је јав но 
да се ни су ис пу ни ле ње го ве на де: “Ми смо од у век ве ро ва ли 
да ће За пад, по сле окон ча ња ко му ни зма до не ти не ку вр сту 
Мар ша ло вог пла на, да би се по мо гло овим зе мља ма ов де. Но, 
то се ни је де си ло. Због то га код нас по сто ји и да ље ду бо ка по-
до зри вост пре ма ЕУ... у ства ри би ће нам по треб ни ја ки жив-
ци. И ја бих, на при мер, да нас по но во ре као љу ди ма: иза ђи те 
на ули це – ово га пу та на шој зе мљи ло ше иде, за то што нас 
Уни ја не схва та озбиљ но”.32

Али, ви ше не ма ни Ва лен си ног моћ ног син ди ка та ко ји 
би мо гао да иза ђе на ули це и про те ству ју про тив ЕУ. Си ни-
ди кат ‘’Со ли дар ност’’ је на ‘’европ ском пу ту’’ са 10 ми ли о на 
чла но ва спао на 0,8 ми ли о на.

У том кон тек сту је би ло мо гу ће га ше ње по зна те пољ ске 
бро до град ње (и от пу шта ње рад ни ка ко ји су не ка да чи ни ли 
осно ву ‘’Со ли дар но сти’’). Та ко ђе, бро до гра ди ли шта у Ше ћи-
њу и Гди њи су про да та упра во због зах те ва ЕУ.  Та ко ђе,чу ве-
но бро до гра ди ли ште у Гдањ ску је због зах те ва ЕУ би ло при-
ну ђе но да от пу сти око 4/3 рад ни ка.33 Да нас се из ме ђу оста-
лог, због та кве по ли ти ке ЕУ,  у  бро до гра ди ли шту у Гдањ ску 
про из во де и ве тре ња че.34

Естонија

Ре пу бли ка Есто ни ја је 1995. го ди не пот пи са ла Спо ра-
зум о при дру жи ва њу са ЕЗ.35 Пре го во ри о члан ству са Бри-
се лом су тра ја ли од 1998. го ди не до 2002. Го ди не 2003. Есто-
ни ја је пот пи са ла Уго вор о при сту па њу са ЕУ. Ко нач но, 2004.  
Есто ни ја је по ста ла чла ни ца ЕУ. Због ова кве бр зе тран сфор-
ма ци је из со вјет ске ре пу бли ке у чла ни цу ЕУ, у  за пад ној (и 
на шој) јав но сти се Есто ни ја пред ста вља ла као при мер ко ји 

32 НИН, 6.5.2004. 
33 http://www.b92.net/biz/ve sti/svet.php?yyyy=2009&mm=05&dd=15&nav_

id=360763
34 Бро до гра ди ли ште у Гдањ ску је не ка да но си ло име Ле њи на.  Са да се по но во 

по ја вљу ју зах те ви да до би је ста ро име. Ви ше о том по врат ку марк си зма у 
Евро пу ви ди ви ди Kнежевић М.Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евро
скептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008, стр. 141. 

35 Ви ше о то ме ,Ди нан Д.,МењањеЕвропеИсторијаЕвропскеуније, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010.Јо ва но вић М., Европскаекономскаинтеграција, 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006.
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тре ба без у слов но  сле ди ти.36 Или,  Есто ни ја је би ла је дан од 
‘’Бал тич ких ти гро ва’’ у во ка бу ла ру бри сел ских ин те гра ци-
ја. На при мер, Ким Холмс из фон да ци је Хер тиџ је твр ди ла 
(пре са мо не ко ли ко го ди на) да је успех ‘’Бал тич ких ти гро-
ва’’  по ка за тељ да : ‘’Еко ном ска сло бо да ни је са мо иде ја, не-
го пра ва иде ја, не са мо прин цип,не го одговaрајући ком плет 
прин ци пјел них пра ви ла ко ја пре тва ра ју за тво ре на дру штва 
у жи ве на пред не, сло бод не др жа ве’’. 37 Та ко ђе, у јед ним срп-
ским днев ним но ви на ма је 2007. го ди не об ја вље на тврд ња  да 
ће Есто ни ја убр зо  за ме ни ти Сло ве ни ју на пр вом ме сту ли сте 
нај у спе шни јих тран зи ци о них зе ма ља.38

Ме ђу тим, у ствар но сти, ‘’жи ва и на пред на ‘’Есто ни ја је 
у ве ћи ни еко ном ских и дру штве них по ка за те ља на за до ва ла 
(а при вре да је до жи ве ла слом у зад њих не ко ли ко го ди на).39 

На при мер,  не за по сле ност у Есто ни ји је по ра сла у пе-
ри о ду на кон ула ска ове зе мље у ЕУ. Сле де ћа та бе ла то по ка-
зу је. 

Сто па не за по сле но сти у Есто ни ји на кон  при сту па ња  
ЕУ у пе ри о ду 2004-2011.40

Го ди на У про цен ти ма
2004. 9,6
2011. 12,5

Овим упо ред ним по да ци ма тре ба до да ти и да је 1994. 
го ди не сто па не за по сле но сти у Есто ни ји из но си ла око 4 %.  
Да кле, у пе ри о ду на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о при дру-
жи ва њу, па све до 2011 го ди не., не за по сле ност је у Есто ни ји 
по ра сла са са 4 % на 12 %. 

 Сто па не за по сле но сти би би ла још ве ћа да ни је би ло 
еми гра ци је из Есто ни је на кон сту па ња ове зе мље у ЕУ. Пре-

36 О не ре ал ним оче ки ва ња и ма од ЕУ у Ср би ји ви ди Kнежевић М.Евроскеп
тицизам:где јеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 
2008, стр. 64.

37 http://www.eco nomy.rs/ve sti/4143/AT Bal tic ki-ti gro vi At-ima ju-ne ke-od-naj vi sih-
eko nom skih-po ka za te lja-u-Evro pi.html

38 http://www.da nas.rs/do da ci/bi znis/bal tic ki_ti gro vi_za_pe ta ma.27.html?news_
id=115432

39 О про ме ни еко ном ског и по ли тич ког си сте ма у све ту на кон 2008. го ди не 
али и о за тво ре ност Ср би је пре ма тим про ме на ма ви ди ви ди Kнежевић М. 
Евроскептицизам:гдејеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, 
Ша бац, 2008, стр. 207.

40 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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ма ру ским екс пер ти ма, са мо 2006. го ди не је Есто ни ју на пу-
сти ло око 6 % укуп ног ста нов ни штва. Естон ци су углав ном 
од ла зи ли у Фин ску, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску. Нај че шћа за-
по сле ња су им би ла у услу жној де лат но сти (ко но ба ри у ре-
сто ра ни ма, но са чи ко фе ра у хо те ли ма) и у гра ђе вин ској ин-
ду стри ји. Ра ди ли су и као шо фе ри у ауто бу си ма,  над ни ча ри 
на се о ским га здин стви ма.41 Пре ко 50 % еми гра на та је би ло у 
уз ра сту од 24-31 г. Ско ро 80 % еми гра на та је из ја ви ло да су 
би ли при ну ђе ни да на пу сте Есто ни ју због со ци јал них про-
бле ма.42

Ипак, и по ред ова кве ма сов не еми гра ци је, на кон ула ска 
Есто ни је у ЕУ  до шло је и до по ра ста си ро ма штва. Сле де ћа 
та бе ла то по ка зу је. 

Раст си ро ма штва/по пу ла ци ја ис под гра ни це си ро ма штва  
у Есто ни ји пре и по сле ула ска у ЕУ;43

Го ди на У про цен ти ма
2003. 5
2010. 17, 5

Да кле, број ста нов ни ка ко ји жи ве ис под ли ни је си ро ма-
штва у ‘’Бал тич ком ти гру’’ и ‘’жи вој и на пред ној’’ зе мљи је 
по рас тао не ко ли ко пу та на кон ула ска у ЕУ.

Та ко ђе, европ ске ин те гра ци је су Есто ни ји (као и оста-
лим но вим ис точ но е вроп ским др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ)  до-
не ле и по раст спољ ног ду га. Сле де ћа та бе ла то по ка зу је.

41 Овај про цес се исто врем но од ви ја и са об ру ну тим сме ром ка да се ра ди о 
стпе ну де мо кра ти је на За па ду и ис то ку,  ви ди Kнежевић М. Евроскептици
зам:гдејеЕвропа:111евроскептичнихфрагмената За слон, Ша бац, 2008, 
стр 121.

42 На при мер ви ди: ЭТНОГРАФИЯ (Спе ци а ль но сть 07.00.07) © 2010 г. О.О. 
Лу кь я но ва МИГРАЦИЯВЭСТОНИИПОСЛЕВСТУПЛЕНИЯВЕВРОПЕЙ
СКИЙСОЮЗ: ‘’Так, со гла сно дан ным срав ни те ль но го ис сле до ва ния за 2007 
г. [3, с. 5], ми гра ци он ный по ток из Эсто нии в 2004 г. уве ли чил ся на 2,8 % 
пунк та, со ста вив 5,3 % от все го на се ле ния стра ны, в срав не нии с пре ды ду-
щ им 2003 го дом, ког да он со ста влял 2,5 % от все го на се ле ния. В сред нем 
за 2004-2007 гг. эми гра ция из Эсто нии со ста вля ла 5,3 %, а пик ми гра ци-
он ной ак тив но сти при шел ся на 2006 г., ког да общ ее чи сло эми гран тов пе-
ре се кло от мет ку в 6 % от общ е го чи сла жи те лей’’. http://www.hses-on li ne.
ru/2010/04/07_00_07/3.pdf

43  www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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Раст спољ ног ду га Есто ни је на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу и от по чи ња ња пре го во ра о члан ству у пе ри о ду  

1991-2003.44

Го ди на У аме рич ким до ла ри ма
1991. 650 ми ли о на
2003.   5,8 ми ли јар ди

Спољ ни дуг Есто ни је је на ста вио да ра сте и на кон сту-
па ња ове зе мље у ЕУ. Тач ни је, 31. де цем бра 2004. го ди не је 
из но сио око 8  ми ли јар ди до ла ра. Осам го ди на го ди на ка сни-
је (у де цем бру 2012) спољ ни дуг Есто ни је је до сти гао  ско ро 
26 ми ли јар ди до ла ра. Ка да се има у ви ду  по да так да Есто ни-
ја има око 1,3 ми ли о на ста нов ни ка, ја сно је да се ра ди о ве ли-
ком ду жнич ком оп те ре ће њу по гла ви ста нов ни ка.  

Раст спољ ног ду га Есто ни је  у ми ли јар да ма до ла ра на кон ула ска 
у ЕУ у пе ри о ду 2004-2012.

Го ди на У ми ли јар да ма до ла ра
2004 8, 3
2012. 25, 9

От пла та ова ко ко ло сал ног спољ ног ду га (за зе мљу ко ја 
је по бро ју ста нов ни ка упо ре ди ва са Бе о гра дом)  је не ми нов-
но до ве ла и до по ја ве бу џет ског де фи ци та. Сле де ћа та бе ла то 
по ка зу је.

Бу џет ски сал до Есто ни је  у пе ри о ду 2004-2012.
Го ди на У аме рич ким  до ла ри ма
2004. + 20 ми ли о на (су фи цит)
2012. -524 ми ли о на (де фи цит)

Да кле, Есто ни ја је пре усла ска у ЕУ има ла бу џет ски су-
фи цит, а са мо 8 го ди на ка сни је се су о чи ла са ско ро 30 пу та 
ве ћим де фи ци том. 

Али, пра ви еко ном ски слом  Есто ни ја до жи вља ва 2008. 
го ди не. Са мо  у пе ри о ду 2008-2009. го ди не  БДП је опао за 
око 19 %. Та ко ђе, БДП се по гла ви ста нов ни ка сма њио за око 
3.000 до ла ра у пе ри о ду 2007-2009.  Ин ду стриј ска про из вод ња 
је опа ла за око 24, 3 % 2009. (Ве ћи пад ин ду стриј ске про из-
вод ње се до го дио са мо у Турк ме ни ста ну). Из воз је 2009. го-
ди не опао за око 25 %.  Та ко ђе, го ди не 2009. про сеч на пла та 

44 www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok
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је сма ње на за 11 %. Бан кро ти ра ла је по зна та ко мап ни ја за 
про из вод њу ма ши на TMT Gro up. Го ди не 2008. 632 пред у зе ћа 
су об ја ви ла да ни су пла те жно спо соб ни.Сле де ће го ди не 1055 
пред у зе ћа. У истом пе ри о ду су по ве ћа ни по ре зи и ак ци зе. 
Исто вре ме но,2009. го ди не Есто ни ја је би ла ду жна да упла ти 
око 150 ми ли о на евра у бу џет ЕУ. Пре ко 90 % бан кар ског сек-
то ра је те го ди не би ло у ру ка ма стра ног ка пи та ла, углав ном 
из Скан ди на ви је. Ско ро 80 % спољ но тр го вин ске раз ме не се 
оба вља ло са ЕУ.45

У том кон тек сту, у апри лу 2010. го ди не су еко но ми сти 
Л. Гри гор јев и С. Аги ба лов  из не ли те зу да је кри за ко ја је на-
сту пи ла у при бал тич ким зе мља ма  у су шти ни зна чи ла,  пот-
пу ни ‘’крах  раз вој ног мо де ла ‘’ ко ји се до та да при ме њи вао у 
Есто ни ји, Ли тва ни ји и Ле то ни ји.46  

Ипак, за пад ни екс пер ти и Европ ска ко ми си ја су про гла-
си ли 2010. го ди не да је Есто ни ја  иза шла из кри зе (иако, ви-
ше ни је по ми ња на па ро ла о ‘’Бал тич ком ти гру’’). Та оп ти ми-
стич ка тврд ња је  би ла за сно ва на на ми ни мал ном ра сту БДП 
од 0,9 %(пре ма по да ци ма Еуро ста та). У том кон тек сту,  Есто-
ни ја је чак  2011. го ди не од ба ци ла сво ју на ци о нал ну ва лу ту 
и при хва ти ла евро. Пред сед ник ЕК Жо зе Ма ну ел  Ба ро зо је 
тим по во дом из ја вио да је при хва та ње евра од стра не Есто-
ни је ‘’сна жан сиг нал при влач но сти евра и ста бил но сти ко ју 
до но си’’.47 (Та ко ђе,  2012. Есто ни ја је по ста ла чланц ОЕCD-а.
као пр ва од пост со вјет ских др жа ва). 

Ме ђу тим, обич ни љу ди ко ји жи ве у Есто ни ји ни су де-
ли ли тај оп ти ми зам чи нов ни ка Европ ске ко ми си је ко ји се 
за сни вао са мо на јед ном ма кро е ко ном ском по ка за те љу (ко ји 
укљу чу је и стра не фир ме ко је ра де на те ри о три ји Есто ни је). 
Они су на ста ви ли ма сов но да бе же из сво је зе мље слич но 
као и у пе ри о ду 2004- 2007. На при мер,не мач ки ме ди ји су 
кра јем 2012. го ди не  за па зи ли ту кон тра дик ци ју из ме ђу па-
ро ла ЕК и ста ња у прак си.  Дој че ве ле, у јед ној ре пор та жи из 
Есто ни је об ја вље ној кра јем 2012. го ди не,  при зна је да ‘’због 
ма лих пла та и пен зи ја, а све ве ћих тро шко ва жи во та, ова  зе-

45 http://www.we be co nomy.ru/
46 http://www.pir cen ter.org/da ta/SS/Bal tic.pdf

 http://eli brary.ru/item.asp?id=13120837
47 http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/227034/Esto ni ja-pre sla-na-evro
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мља до жи вља ва не за пам ће ни ег зо дус’’.48 За тим се из но си да 
је по себ но те шка си ту а ци ја у про вин ци ји где ‘’ста нов ни штво 
је два саствља крај са кра јем’’ али и у јав ном сек то ру (це не 
‘’европ ске ‘’а пла те ма ле). Та ко ђе, и естон ски пен зи о не ри жи-
ве у бе ди на во де не мач ки ме ди ји. 

У том кон тек сту,  ве ли ки број је  Есто на ца је на кон (на-
вод ног ‘’опо рав ка’’2010) оти шао у Фин ску и Ка на ду(са мо у 
Хел син ки ју жи ви око 40.000 Есто на ца). По ку ша ва ју ћи да 
об ја сни con tra dic tio in adjec to(или те зу ЕУ да су ре фо ме  у 
Есто ни ји ус пе ле  док на род  бе жи из те зе мље) естон ски ми-
ни стар обра зо ва ња Јир ген Ли ги  је при знао   да је је Есто ни ја 
‘’узор ни уче ник ЕУ’’, али и да је  стан дард све го ри. Са дру-
ге стра не, за раз ли ку од ми ни стра, обич ни љу ди ко ји бе же 
из Есто ни је не ма ју ни ка вих ди ле ма (и не ко ри сте со фи зме). 
Мла дић De mis Voll је из ја вио за не мач ке ме ди је кра јем 2012, 
да же ли да оде у ино стран ство, јер не ви ди ни ка кву пер спек-
ти ву за се бе ако оста не у Есто ни ји.

*
**

На осно ву прет ход но из не тог мо же се за кљу чи ти да је 
про цес при дру жи ва ња ис точ не Евро пе ЕУ до нео но вим чла-
ни ца ма ви ше не га тив них ефе ка та не го по зи тив них. У Пољ-
ској, Ма ђар ској и Есто ни ји је до шло до ве ли ког ра ста спољ-
ног ду га. Слич не тен ден ци је су се ис по љи ле и ка да се ра-
ди о па ра ме три ма по пут сто пе не за по сле но сти, бу џет ског и 
спољ но тр го вин ског де фи ци та и ра ста по пу ла ци је ис под гра-
ни це си ро ма штва. Да се не ра ди о из у зет ку го во ре и по да ци 
о бро ју ста нов ни ка ана ли зи ра них др жа ва но вих чла ни ца ЕУ. 
Пољ ска је нај мно го људ ни ја  но ва чла ни ца ЕУ ис точ не Евро-
пе са око 40 ми ли о на ста нов ни ка. Са дру ге стра не, Есто ни ја 
има око 1, 3 ми ли о на ста нов ни ка и јед на је од нај ма њих у 
по пу ла ци о ном и те ри то ри јал ном сми слу, но вих др жа ва чла-
ни ца ЕУ.49 Ипак, и у Пољ ској и у Есто ни ји се за па жа ју исте 
не га тив не тен ден ци је. За Ср би ју је по себ но ин те ре сан тан 

48 Сајт Б92, сре да 24.10.2012. Есто ни ја ра ње ни ти гар / Дојчевеле
49 Ми лош Кне же вић ко ри сти и из раз европ ски ‘’мра ви и сло но ви’’, ја сно је 

у ко ју гру пу спа да Есто ни ја. Ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам:гдеје
Европа:111евроскептичнихфрагмената, За слон, Ша бац, 2008, стр. 51.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.129150

147

при мер Ма ђар ске по што се ра ди о су сед ној др жа ви. Ипак, 
све те не га тив не тен ден ци је ко је су се ис по љи ле у ис точ ној 
Евро пеи се по ку ша ва ју при ки ри ти по да ци ма о ра сту БДП-а. 
Али, тре ба има ти у ви ду да је БДП вред ност фи нал них до ба-
ра и услу га про из ве де них то ком не ког вре мен ског пре ри о да 
(го ди ну да на) на те ри то ри ји јед не зе мље.50  Да кле, у БДП ула-
зи и про фит стра них ко ма па ни је ко ји се тран сфе ри ше њи хо-
вим ма ти ци ма. Да кле, мно го би би ло ре ал ни је ка да би се као 
по ка за тељ успе шно сти узи мао Бру то на ци о нал ни до хо дак 
(БНП) ко ји по ка зу је ко ли ку вред ност од про да је фи нал них 
до ба ра и услу га и услу га има ју ста нов ни ци јед не зе мље. Или, 
са ма вред ност БДП не мо же би тит ар гу мент ко ји по ка зу је да 
има ви ше по зи тив них ефе ка та за ис точ ну Евро пу ка да се ра-
ди о ње ном при дру жи ва њу ЕУ. Сви прет ход но на ве де ни по-
да ци ука зу ју да Ср би ја мо ра да има озбиљ ну стра те ги ју на 
та ко зва ном европ ском пу ту. Ова чи ње ни ца је још очи глед ни-
ја ка да се има у ви ду и да се од Ср би је тра жи да при зна та-
ко зва но Ко со во уз по моћ пре го во ра на ‘’ду плом ко ло се ку’’.51 
Ср би ја мо ра има ти у ви ду не га тив на ис ку ства и ефек те ко ји 
су се ис по љи ли за вре ме при дру жи ва ња Есто ни је, Ма ђар ске 
и Пољ ске ЕУ. Не кри тич ки при ступ, гло ри фи ко ва ње ЕУ, не ће 
до ве сти до ре ал ног са гле да ва ња си ту а ци је. Са мо ана ли за ко-
ја се за сни ва на чи ње ни ца ма, мо же до ве сти до из бо ра пра ве 
стр та те ги је. У су прот ном, Ср би ја ће су о чи ти, слич но као и 
Есто ни ја, Ма ђар ска и Пољ ска, са не га тив ним па ра ме три ма 
по пут ра ста сто пе не за по сле но сти, бу џет ског и спољ но тр го-
вин ског де фи ци та и ра ста по пу ла ци је ис под гра ни це си ро ма-
штва.

50 Де ве та ко вић, С., Јо ва но вић-Га ври ло вић Б., Ри ка ло вић Г., Националанаеко
номија, ЦИД, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 31.

51 Ви ди Kнежевић М., Евроскептицизам: где јеЕвропа:111евроскептичних
фрагмената За слон, Ша бац, 2008, стр 160.



ДејанМировић ПОСЛЕДИЦЕПРИДРУЖИВАЊА...

148

De jan Mi ro vic

THECONSEQUENCESOFEASTERN
EUROPEJOININGTHEEU

Sum mary

TheprocessofEasternEuropejoiningtheEUlastsforover
twentyyears.WiththeexceptionoftheRussianFederationand
Belarus, all theEasternEuropean countries are in the joining
process,orhavealreadybecometheEUmembers.Comparative
datafromnewEasternEuropeanEUmemberslikePoland,Hun
garyandEstoniashowthatseveraltrendscanbedefinedinthe
legal,socialandeconomicsensewhenitcomestotheprocessof
EasternEuropejoiningtheEU.Theseincluderisingtheforeign
debt, unemployment, budget and tradedeficits, emigrationand
thepopulationlivingbelowthepovertyline.
Keywords: EU, Eastern Europe, foreign debt, unemployment,

budgetandtradedeficits,immigration,poverty.
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Resume

TheprocessofEasternEuropejoiningtheEUbroughtto
thenewmembersmorenegativethanpositiveeffects.Therehas
beenalargeincreaseofforeigndebtintheEasternEurope.Sim
ilar tendencies have alsomanifestedwhen parameters such as
unemploymentrates,budgetandtradedeficitsandthegrowthof
thepopulationbelowthepovertylineareconsidered.Thedata
onthepopulationcountoftheanalyzednewEUmemberstates
suggestthatthisisnotanexception.Thecurrentpaperanalyzes
bothlargeEasternEuropeanstates,suchasPoland,andsmall
ones,suchasEstonia.However, inbothPolandandinEstonia
thesamenegativetendencieswereobserved.ForSerbia,apar
ticularlyinterestingexampleisHungary,sinceitisaneighbor
ing country. However, all the negative tendencies which have
emergedintheEasternEuropearebeingcoveredbythedataon
theGDPgrowth.ButitshouldbeborneinmindthattheGDP
isavalueoffinalgoodsandservicesproducedoveraperiodof
time(a

year)attheterritoryofonecountry.Thus,theGDPincludes
theprofitsofforeigncompaniesthataretransferredtotheircen
trals.Therefore,itwouldbemuchmorerealistictouseGrossNa
tionalIncome(GNI)asasuccessindicator,sinceitdemonstrates
the value of sales of final goods and services for the residents
ofonecountry.Or, theveryvalueofGDPcannotbeanargu
mentshowingthattherearemorepositiveeffectsfortheEastern
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Europe in termsof itsaccession to theEU.All theabovedata
indicatethatSerbiamusthaveasoundstrategyatthesocalled
Europeanway.Thisfactisevenmoreevidentwhenonetakesinto
accountthatitisrequiredfromSerbiatorecognizethesocalled
Kosovothrough‘’dualtrack’’negotiations.Serbiamusttakeinto
accountthenegativeexperiencesandeffectsthathaveemerged
during joiningofEstonia,Hungary andPoland toEU.Anun
criticalapproachandglorificationoftheEU,wouldnotleadto
arealisticassessmentofthesituation.Onlyananalysisbasedon
factscouldleadtochoosingtherightstrategy.Becausethat,the
experiencesofPoland,EstoniaandHungarycanbeanindicator
ofwhatawaitsSerbiainfurther“Europeanintegrations’’’.

 Овај рад је примљен 20. januara 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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