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СВЕТ СКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА  
КАО ИЗ ГО ВОР ЗА ПО ГРЕ ШНУ  

ДО МА ЋУ ЕКО НОМ СКУ ПО ЛИ ТИ КУ
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Ве ћи на ауто ра ка ко у Ср би ји та ко и у све ту ак ту ел ну 
гло бал ну еко ном ску кри зу тре ти ра ју као по сле ди цу за ко ни-
тих ко ле ба ња при вред них ци клу са ко ји су свој стве ни ка пи-
та ли зму „каоштосуземљотресисвојственигеологијиЗе
мље“ од но сно „каопрехладаилигрипуорганизму“, те да се 
основ ни узро ци ме ња ју од јед не до дру ге кри зе. Та ко се и ак-
ту ел на свет ска кри за тре ти ра као по сле ди ца сло ма тр жи шта 
стам бе них кре ди та у САД ко ји је иза зван де ре гу ла ци јом фи-
нан сиј ских тр жи шта и бан кар ског си сте ма. Са по ја вом пр вих 
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на зна ка свет ске еко ном ске кри зе пот пред сед ни ци еко ном-
ског де ла срп ске вла де из но си ли су оп ти ми стич ке про це не 
од то га да ће нас свет ска кри за за о би ћи до то га да она пред-
ста вља на шу раз вој ну шан су. Да нас ка да је срп ска при вре-
да у ко лап су вла ди ни еко ном ски „екс пер ти“ све еко ном ске 
про бле ме тре ти ра ју као по сле ди цу свет ске еко ном ске кри зе, 
а за ка та стро фал но ста ње срп ске при вре де не са мо да се не 
осе ћа ју кри вим, не го са по но сом ис ти чу ка ко су аде кват ним 
ме ра ма успе шно од го во ри ли на кри зу и бит но ума њи ли ње не 
не га тив не по сле ди це, та ко да је пад бру то до ма ћег про из во да 
(БДП-а) у Ср би ји знат но ма њи чак и од мно гих зе ма ља ко је 
су раз ви је ни је од нас. 

У пр вом де лу овог ра да ука за ћу на основ ни узроч ник 
свет ске еко ном ске кри зе,1 а у дру гом де лу тек ста ћу по ку ша-
ти да по ка жем ка ко су не у те ме ље не и да ле ке од исти не обе 
го ре на ве де не тврд ње: да је ка та стро фал но еко ном ско ста ње 
срп ске при вре де по сле ди ца свет ске кри зе, те да је вла да сво-
јим ме ра ма успе шно ре а го ва ла на кри зу.

Светскаекономскакриза–MadeinUSA
Сма трам да ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за ни је кон-

јунк тур на, од но сно да не при су ству је мо са мо јед ном у ни зу 
за ко ни тих при вред них ци клу са ко ји ће про ћи без не ких ве-
ћих по сле ди ца „као прехладаилигрипуорганизму“ не го да 
се ов де ра ди о мно го озбиљ ни јој си стем ској кри зи, ко ја озна-
ча ва за вр ше так јед ног исто риј ски зна чај ног хе ге мо ни стич ког 
ци клу са САД ко ји је свој успон за по чео у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, а вр ху нац до сти гао са за вр шет ком два свет ска ра та 
у XX сто ле ћу (ко ји ни су во ђе ни на те ри то ри ји САД и у ко ји-
ма су ње ни кон ку рен ти до жи ве ли огром на рат на ра за ра ња). 

Из Дру гог свет ског ра та САД су иза шле као хе ге мо ни-
стич ка си ла на вој ном, по ли тич ком и еко ном ском по љу и би-
ле у ста њу да од лу чу ју ће ути чу на кре и ра ње свет ског устрој-
ства пре ма соп стве ним ин те ре си ма. Та кву хе ге мо ни стич ку 
по зи ци ју САД су од мах упо тре би ле за из град њу по сле рат-
не ар хи тек ту ре но вог еко ном ског по рет ка (ко ји ће од го ва ра-

1 У овом тек сту раз ма тра мо еко ном ске аспек те гло бал не кри зе, а о то ме да ли 
је она пре вас ход но еко ном ска де таљ ни је у књи зи: Јо ван Б. Ду ша нић, Долар
скаалхемијаиказиноекономија, БПШ, Бе о град, 2009. 
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ти ње ним хе ге мо ни стич ким ин те ре си ма), а у чи је те ме ље је 
угра ђе на „кон струк ци о на“ гре шка чи је по сле ди це су да нас 
очи глед не. Дру ги свет ски рат је још тра јао, а под до ми нант-
ним ути ца јем САД ство ре ни су те ме љи по сле рат ног уре ђе ња 
ме ђу на род них еко ном ских од но са. На кон фе рен ци ји у аме-
рич ком ме сту Бре тон Вуд су (BrettonWoods) 1944. го ди не, до-
не та је од лу ка о осни ва њу Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
(ММФ) и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој (са да шње 
Свет ске бан ке). Аме рич ка на ци о нал на нов ча на је ди ни ца – 
до лар по стао је свет ски но вац, а Аме рич ка цен трал на бан ка 
(FederalReserveSystem), га ран то ва ла је кон вер ти бил ност до-
ла ра у зла то. 2

 Про блем се не би по ја вио да су САД еми то ва ле до лар 
у оби му за ко је су има ли по кри ће у зла ту. Али они ни су мо-
гли да одо ле ис ку ше њу да (зло)упо тре бе мо гућ ност ко ја им се 
пру жи ла, те да увоз ре ал них ре сур са (ма те ри јал них до ба ра) 
из дру гих зе ма ља по кри ва ју до ла ри ма еми то ва ним без аде-
кват ног по кри ћа. Ка да фран цу ски пред сед ник Де Гол, кра јем 
60-их го ди на про шлог ве ка, по ку ша ва да фран цу ске др жав не 
ре зер ве из до ла ра кон вер ту је у зла то, ис по ста вља се да је са-
мо око 5% еми то ва них до ла ра по кри ве но злат ним ре зер ва-
ма. Убр зо по сле то га САД (1971. го ди не) јед но стра но уки да-
ју кон вер ти бил ност до ла ра за зла то. Па пир је за ме нио зла то, 
од но сно до лар од штам пан на па пи ру (без ре ал ног по кри ћа) и 
да ље је оп стао као свет ски но вац, јер су то САД, због сво је 
еко ном ске, по ли тич ке и вој не мо ћи, мо гле да на мет ну оста-
ли ма.

Та ко смо до шли у си ту а ци ју у ко јој се чи ни ло да су 
САД на по кон ус пе ли да про на ђу ча роб ну фор му лу за ви ше-
ве ков не без у спе шне по ку ша је ал хе ми ча ра да ство ре бо гат-
ство „ни из че га“. Аме ри кан ци су са да мо гли јед но став ним 
„штам па њем“ до ла ра да до ла зе до огром них ре ал них ма те-
ри јал них до ба ра из це ло га све та. Не по сред но по сле Дру гог 
свет ског ра та САД су ову мо гућ ност ко ри сти ле у ма њој ме-

2 „На мет нут је до лар а са њим и хе ге мо ни ја САД. Аме рич ки ру ко во-
ди о ци мо гли су да чи не шта су хте ли, јер су то дру ги пла ћа ли. Ка-
да си ту а ци ја по ста не те шка, они јед но став но уни ла те рал но про ме не 
пра ви ла игре. Ово ста ње од лич но илу стру је слав на из ја ва Џо на Ко-
не ли ја, аме рич ког ми ни стра фи нан си ја – До лар је на ша мо не та а ваш 
про блем“. (Le Mond di plo ma ti que, 37/08)
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ри, али ка ко „апе тит до ла зи то ком је ла“ ни су мо гли одо ле ти 
ис ку ше њу да оства ру ју огром ни про фи ти „ни из че га“. Да би 
по ве ћа ва ни апе ти ти мо гли би ти за до во ље ни САД су (ко ри-
сте ћи сво ју по ли тич ку, вој ну и еко ном ску си лу) пред у зи ма-
ле ак тив не ме ре ка ко би ши ри ле зо ну ко ри шће ња аме рич ког 
до ла ра, би ло (1) пре ко но вих те ри то ри је или (2) пре ко но вих 
ин стру ме на та по сло ва ња на фи нан сиј ском тр жи шту. Та кво 
ши ре ње је сте и је дан од глав них раз ло га про це са ко ји на зи-
ва мо гло ба ли за ци јом.

Кроз про цес гло ба ли за ци је до ла зи до уни шта ва ња на-
ци о нал них еко ном ских струк ту ра (на ци о нал ни про из во ђа чи са 
свим њи хо вим спе ци фич но сти ма се или уни шта ва ју или ку пу ју, а 
за тим уни фи ци ра ју под во ђе њем под „ме ђу на род не стан дар де“) и 
пот чи ња ва њу свет ске при вре де ин те ре си ма свет ске оли гар-
хи је3 и круп ног тран сна ци о нал ног ка пи та ла (по сфе ри де ло-
ва ња, а по по ре клу у осно ви аме рич ког). 

На еко ном ском пла ну ши ром све та се про по ве да и на 
си лу на ту ра док три на нео ли бе рал ног тр жи шног фун да мен-
та ли зма, ко ја се ба зи ра на спор ној прет по став ци да сло бод но 
тр жи ште, као са мо ре гу ли ра ју ћи си стем, сна гом сво је „не ви-
дљи ве ру ке“ ефи ка сно рас по де љу је ре сур се и оси гу ра ва на-
ро ди ма све та ста бил ност, мир и бла го ста ње. Дру гим ре чи ма, 
ова док три на се сво ди ла на гло ри фи ка ци ју тр жи шта и ели-
ми ни са ње на ци о нал не др жа ве и ње ног над зо ра над еко но ми-
јом. Ка да се (кра јем 80-их и по че так 90-их го ди на про шлог 
ве ка) уру шио и блок со ци ја ли стич ких зе ма ља, до лар се про-
ши рио и на ове те ри то ри је, те на кон то га но вих те ри то ри ја 
за да ље ши ре ње ско ро да ви ше и не по сто ји, а ка ко је укуп на 

3 Ка да го во ри мо о свет ској оли гар хи ји ми под тим пој мом, јед но став но 
ре че но, под ра зу ме ва мо ве о ма сло же ну и ра зно род ну све у куп ност круп-
них тран сна ци о нал них (и њи ма пот чи ње них) кор по ра ци ја и ба на ка, 
на уч них, кон сул тант ских и прав них ин сти ту ци ја ко је их оп слу жу ју, 
ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја ко је ра де у њи хо вом ин те ре-
су, те ра зних фор мал них и не фор мал них ор га ни за ци ја ко је ути чу на 
фор ми ра ње јав ног мње ња. Без об зи ра на сву ње ну аморф ност свет ска 
оли гар хи ја у прак си де лу је ве о ма ко ор ди ни ра но због јед но став не чи-
ње ни це да је по ве зу је исти еко ном ски ин те рес – сло бод но кре та ње 
тран сна ци о нал ног ка пи та ла и пот чи ња ва ње сво јим ин те ре си ма при-
вре да што ве ћег бро ја зе ма ља у ци љу ства ра ња мак си мал ног про фи-
та. Због то га би би ло по гре шно об ја шња ва ти де ло ва ње свет ске оли-
гар хи је ра зним те о ри ја ма за ве ре или ак тив но сти ма не ких са тан ских 
си ла не го об јек тив ним еко ном ским ин те ре сом круп ног ка пи та ла.
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ко ли чи на ма те ри јал них ак ти ва огра ни че на, на сту па пе ри од 
ин тен зив ног ства ра ња но вих ак ти ва са ко ји ма се тр гу је на 
фи нан сиј ским тр жи шти ма. 

Обим фи нан сиј ских ак ти ва у од но су на ма те ри јал не ак-
ти ве стал но ра сте и до сти же за бри ња ва ју ће раз ме ре. У по-
след њој че твр ти про шлог сто ле ћа по ја вљу ју се но ве фи нан-
сиј ске ак ти ве – та ко зва ни фи нан сиј ски де ри ва ти или из ве де-
не хар ти је од вред но сти (као што су фју чер си, оп ци је), чи ја се 
вред ност из во ди (де ри ви ра) не са мо из вред но сти ма те ри јал-
них (на при мер, си ро ви на – наф та, ме та ли, жи та ри це и слич-
но) не го и фи нан сиј ских ак ти ва. Ако фи нан сиј ске ак ти ве на 
тр жи шту ка пи та ла (ак ци је, об ве зни це) и има ју не ку ве зу са 
ре ал ним ка пи та лом, ак ти ве са тр жи шта фи нан сиј ских де ри-
ва та пред ста вља ју чи сту вир ту ал ну над град њу над ре ал ном 
ба зом.

 За тра ди ци о нал не хар ти је од вред но сти (ак ци је, об ве-
зни це) че сто се ка же да пред ста вља ју па пир ни или фик тив ни 
ка пи та лом, а фи нан сиј ски де ри ва ти фик тив ни ка пи тал дру-
гог сте пе на4 ко ји са сво је стра не озбиљ но де фор ми ше фор-
ми ра ње це на ма те ри јал них ре сур са. То од лич но илу стру је 
огром но ко ле ба ње це на на тр жи шту си ро ви на. Њи хо ве це не 
не од ре ђу је по ну да и тра жња на промпт ном тр жи шту си ро-
ви на, не го це не на тр жи шту де ри ва та где се тр гу је ко ли чи-
на ма ко је не ко ли ко пу та пре ма шу ју укуп ну ко ли чи ну тих 
ре сур са у це лом све ту. Стал но се по ве ћа ва тра жња за ре сур-
си ма ко ји фи зич ки и не по сто је у том оби му, а ни ти за њи-
ма у тим ко ли чи на ма по сто је по тре бе у ма те ри јал ној сфе ри. 
Све ви ше се гу би ве за из ме ђу ре ал них ма те ри јал них ак ти ва и 
вир ту ел них фи нан сиј ских тр жи шта ко ја спе ку лан ти ма до но-
си огром не про фи те. Фи нан сиј ски де ри ва ти су по ста ли иде-
а лан ин стру мент ути ца ја на кре та ње тр жи шних це на ко ји ма 
се по ве ћа ва ла про фи та бил ност спе ку ла тив них опе ра ци ја на 
фи нан сиј ском тр жи шту. Спе ку лан ти свој рас ту ћи ка пи тал 
по но во ула жу на фи нан сиј ска тр жи шта (где је про фи та бил-
ност знат но ве ћа не го у ре ал ном сек то ру) и та ко се ства ра ма-

4 На фи нан сиј ском тр жи шту по след њих го ди на до ла зи до ве о ма со-
фи сти ци ра них фи нан сиј ских ино ва ци ја и на тр жи шту се по ја вљу је 
ве ли ка ко ли чи на не са мо дво сте пе них (де ри ва ти) не го и тро сте пе них 
(де ри ва ти де ри ва та), че тво ро сте пе них и ви ше сте пе них фи нан сиј-
ских ак ти ва.
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са фи нан сиј ских ак ти ва, ко ја је по вред но сти не ко ли ко пу та 
ве ћа од вред но сти ре ал ног сек то ра еко но ми је. Та раз ли ка се 
стал но по ве ћа ва ла и на ду ва ва ла „ба лон“.5

Ви со ка про фи та бил ност спе ку ла ци ја на фи нан сиј ском 
тр жи шту до ве ла је до то га да је по ста ло не рен та бил но ин ве-
сти ра ти у ре ал ни сек тор еко но ми је, по го то во у САД где су и 
нај ве ће мо гућ но сти ула га ња на фи нан сиј ском тр жи шту, а ин-
ве сти ци је у ре ал ни сек тор не а трак тив не ка ко због ску пе рад-
не сна ге та ко и огром них ула га ња ка ко би се ис по што ва ли 
ви со ки еко ло шки стан дар ди. Огром не ко ли чи не нов ца од ли-
ва ју се из про из вод ње и ка пи тал се пре у сме ра ва из ре ал ног у 
фи нан сиј ски сек то ра при вре де или се се ли у дру ге зе мље са 
јеф ти ном рад ном сна гом (и ма лих со ци јал них пра ва) и где се 
не мо ра ула га ти у еко ло ги ју. 

Због то га је у САД по след њих де це ни ја ве о ма из ра жен 
про цес де ин ду стри ја ли за ци је и про из вод ња се пре ба цу је у 
дру ге др жа ве, пре све га, на Да ле ки ис ток где је це на рад не 
сна ге и са да чак 35 пу та ма ња не го у САД. Вре ме ном су Аме-
ри кан ци овај ре ги он пре тво ри ли у сво ју фа бри ку, а се бе у чу-
до ви шног по тро ша ча.6 Уво зе ћи огром ну ко ли чи не ро ба САД 
ства ра и ве ли ки спољ но тр го вин ски де фи цит ко ји по кри ва ју 
еми си јом до ла ра и до лар ских хар ти ја од вред но сти, ко је са 
сво је стра не до брим де лом ап сор бу ју исте те зе мље ко је због 
ве ли ког из во за ро ба у САД, оства ру ју су фи цит спољ но тр го-
вин ског би лан са, по ве ћа ва ју ћи соп стве не де ви зне ре зер ве ко-

5 „Вред ност тран сак ци ја над фи нан сиј ским де ри ва ти ма, ка ко се дис-
крет но на зи ва мо дер на спе ку ла ци ја, по ве ћа на је са ма ње од хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра по чет ком 80-их на ми ли он и че ти ри сто ти не хи ља-
да ми ли јар ди до ла ра, два де сет и пет го ди на ка сни је, што је по раст 
у од но су 1 пре ма 1.400.“ (Бо не – Ра до вић, „Жр тве ни ја рац са Ал па“, 
НИН, 07.05.2009)

6 Нуриел Рубини, про фе сор Штер но ве по слов не шко ле у Њу јор ку, је дан од 
рет ких еко но ми ста ко ји је пред ви део са да шњу свет ску кри зу, не дав но је 
(21.01.2010) на Азиј ском еко ном ском фо ру му у Хонг Кон гу из нео по да так 
да за јед но 2,2 ми ли јар де Ки не за и Ин ди ја ца кон зу ми ра ју са мо ше сти ну 
по тро шње 300 ми ли о на Аме ри ка на ца. Дру гим ре чи ма, по тро шња јед ног 
Аме ри кан ца 44 пу та ве ћа не го по тро шња јед ног Ин ду са или Ки не за. (Ви-
де ти: http://www.ro u bi ni.com/ro u bi ni-mo ni tor/258312).   
Са да шња си ту а ци ја ве о ма је слич на си ту а ци ји ко ја је по сто ја ла при 
кра ју бри тан ске им пе ри је, ка да је Ма хат ма Ган ди ре као: кадабими
трошиликаоВеликаБританијаондабиИндија,сасвојимогромним
становништвом,брзокаоскакавципојелацеосвет.
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је опет др же, до брим де лом, у до ла ри ма или их пла си ра ју у 
до лар ске хар ти је од вред но сти. 

Али са де ин ду стри ја ли за ци јом рад на ме ста су се та-
ко ђе се ли ла из САД и код Аме ри ка на ца ви ше не до ла зи до 
зна чај ни јег ра ста пла та. Про сеч не пла те у САД већ ду ги низ 
го ди на стаг ни ра ју (та ко су у пе ри о ду 2000-2007. го ди на пла-
те ра сле по го ди шњој сто пи од са мо 0,01%) па су љу ди при-
си ље ни да се за ду жу ју, по го то во што су мно ги из да ци осет но 
по ра сли (тро шко ви здрав стве них услу га у истом пе ри о ду по-
ра сли су за 68%). Еко но ми ја САД је и по стро је на на ве ли кој 
и бр зо ра сту ћој по тро шњи и без ве ли ке по тро шње она не би 
мо гла да функ ци о ни ше на на чин ка ко је то чи ни ла де це ни ја-
ма пре то га, те је би ло те шко прет по ста ви ти да би се Аме ри-
кан ци јед но став но по ми ри ли са огра ни ча ва њем сво је ве ли ке 
и стал но рас ту ће по тро шње.

Би ло је нео п ход но до дат но сти му ли са ти по тро шњу што 
је чи ње но на раз не на чи не, а пре све га пре ко јеф ти них и ла ко 
до ступ них кре ди та ко ји су се ну ди ли гра ђа ни ма САД. Већ 
три де це ни је по сто ји тен ден ци је стал ног сни же ња ка мат не 
сто пе од стра не цен трал не бан ке САД. Ка мат на сто па цен-
трал не бан ке САД по ка зу је стал ну тен ден ци ју сма ње ња од 
по чет ка 80-их го ди на про шлог ве ка (ка да је из но си ла ско ро 
20%) да би у ју ну 2003. го ди не по сте пе но до шла до 1% и на 
том ни воу се за др жа ла ви ше од го ди ну да на). Осим јеф ти ним 
кре ди ти ма ве ли ка по тро шња ста нов ни штва је у ве ли кој ме ри 
под сти ца на и ве о ма „ли бе рал ним“ усло ви ма под ко ји ма су се 
кре ди ти одо бра ва ли, а што се ле по мо же ви де ти на при ме ру 
хи по те кар них кре ди та ко ји су и би ли је дан од „оки да ча“ ак-
ту ел не кри зе. 

У САД је 1977. го ди не до нет CRA за кон (CommunityRe
investmentAct)7 ко ји је имао за циљ све о бу хват ни је обез бе ђе-
ње кре дит них по тре ба гра ђа на. Овај за кон је до жи вео мно ге 

7 По ред овог за ко на (по го то во по сле аманд ма ни ма на ње га до не тим 
сре ди ном 90-их го ди на про шлог сто ле ћа) хи по те кар ној кри зи у САД 
до при не ла је и од лу ка из 1999. го ди на ко јом је уки нут GSA за кон 
(GlassSteagallAct) из 1933. го ди не и из бри са на раз ли ка из ме ђу по-
слов них и ин ве сти ци о них ба на ка, те уве де на пот пу на ли бе ра ли за-
ци ја ко ја је по слов ним бан ка ма до зво ли ла да се ба ве бер зан ским опе-
ра ци ја ма, чи ме су омо гу ће не до дат не не кон тро ли са не спе ку ла ци је. 
Та ко је ство ре на кли ма за на ста нак со фи сти ци ра них фи нан сиј ских 
ин стру ме на та, ко ји ни су ни шта дру го не го оп кла да, од но сно коц ка-
ње у ка зи ну.
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про ме не и аманд ма не (1989, 1992, 1994) ко ји ма су бан ке би-
ле охра бри ва не да одо бра ва ју кре ди те гра ђа ни ма са ни ским 
и сред њим при хо ди ма ка ко би и ови сло је ви ста нов ни штва 
обез бе ди ли се би „кров над гла вом“. Го ди не 1995. до нет је мо-
жда и нај зна чај ни ји аманд ман на овај за кон ко јим је омо гу-
ће на та ко зва на се кју ри ти за ци ја стам бе них кре ди та и про да ја 
хар ти ја од вред но сти ство ре них по том осно ву. 

Из ме ње ном фи нан сиј ском ре гу ла ти вом у САД омо гу-
ће но је бан ка ма да одо бра ва ју и гра ђа ни ма (ко ји не ис пу ња-
ва ју стан дард не бан кар ске кри те ри ју ме кре дит не спо соб но-
сти) та ко зва не саб прајм (subprime)8 кре ди те уз про мен љи ве 
ка мат не сто пе. Ови кре ди ти су че сто одо бра ва ни и без би ло 
ка квог уче шћа зај мо прим ца (при узи ма њу кре ди та) и са зна-
чај ним грејс пе ри о ди ма вра ћа ња (од ло же ни по че так от пла те 
кре ди та). Те ме ре као и кон стант но сма ње ње ка мат них сто па 
до ве ли су до огром ног ра ста хи по те кар них кре ди та ко ји у 
пе ри о ду по сле 2000. го ди не бе ле же про се чан го ди шњи раст 
од 10%. Број вла сни ка не крет ни на у САД кон стант но је ра-
стао и 2005. го ди не до сти гао ско ро 70% укуп не по пу ла ци је. 
Све до сре ди не 90-их го ди на про шлог ве ка це не не крет ни на 
су ра сле са мо у ви си ни сто пе ин фла ци је, да би оне у пе ри о ду 
1998-2006. го ди на по ра сле за око 150%,9 што је на ово тр жи-
ште при ву кло ве ли ки број спе ку ла на та. То је би ло под стак-
ну то и по ре ском ре гу ла ти вом ко јом је у овој обла сти уки нут 
по рез на ка пи тал ну до бит.

У усло ви ма стаг на ци је пла та у САД, те зна чај ног по-
ра ста це на хра не и наф те, 2007. го ди не до ла зи до озбиљ них 
по те шко ћа при от пла ти из у зет но ве ли ког бро ја хи по те кар-
них кре ди та. По го то во што су знат но по ра сле и ка ма те на ове 
кре ди те са 4% у 2005. го ди ни на 20% кра јем 2007. го ди не.10 
Уку пан из нос хи по те кар них кре ди та у САД (пре ма мар тов-
ском – 2009 – из да њу TheWallStreetJournal) пре ма шио је из-
нос од 10.000 ми ли јар ди до ла ра. Због не мо гућ но сти от пла те 

8 Саб прајм (дру го ра зред ни) кре ди ти се одо бра ва ју кли јен ти ма са ло-
шим кре дит ним реј тин гом, од но сно они ма ко ји има ју ни ска и не ре-
дов на при ма ња и ло шу кре дит ну исто ри ју (ка шње ње у от пла ти ра ни-
ји узе тих кре ди та). Због то га су ка мат не сто пе ви ше не го у слу ча ју 
„при ме“ кли је на та ко ји има ју до бар кре дит ни реј тинг.

9 Tho mas Wo od, Meltdown, Reg nery Pu blis hing, 2009.
10 Re ne Ri col, Rapportsurlacrisefinancièreauprésidentdalarépublique, 

sep tem bre 2008.
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кре ди та, хи по те кар ни ду жни ци се исе ља ва ју из ку ћа и ста но-
ва ко ји се ну де на про да ју, те на тр жи шту до ла зи до па да це-
на не крет ни на. У исто вре ме, спе ку лан ти ма сов но на пу шта ју 
ово тр жи ште, што до дат но оба ра це ну не крет ни на. Са мо за 
не ко ли ко ме се ци кра јем 2007. го ди не це не не крет ни на у САД 
су па ле за 17,5%, а у не ким са ве зним др жа ва ма (Фло ри да) чак 
и за 50%.

Али ово је са мо је дан (мо же се ре ћи, ма њи) део про бле-
ма. Мно го ве ћи про блем ле жи у чи ње ни ци да је вр ше на та ко-
зва на се кју ри ти за ци ја тих стам бе них кре ди та и про да ја хар-
ти ја од вред но сти ство ре них по том осно ву. Та ко су про бле-
ма тич ни стам бе ни кре ди ти (одо бра ва ни гра ђа ни ма ко ји ни су 
кре дит но спо соб ни) кон вер то ва ни, од но сно „препаковани“ у 
хар ти је од вред но сти ко је су би ле пла си ра не на фи нан сиј ском 
тр жи шту. Кроз ве о ма сло жен про цес се кју ри ти за ци је (у ко ји 
је укљу чен ве ли ки број ба на ка, ин сти ту ци о нал них ин ве сти-
то ра, кон сал тинг ку ћа, мар ке тин шко-ре клам них аген ци ја, 
бро кер ско-ди лер ских фир ми, реј тинг аген ци ја, оси гу ра ва-
ју ћих ку ћа итд) вр ши се и та ко зва но по бољ ша ње ква ли те та 
(„опле ме ња ва ње“)кре ди та у од но су на ква ли тет ба зич не ак-
ти ве на ко јој се он за сни ва. 

Кључ ну уло гу у овом про це су има ле су две фе де рал на 
(са ве зне) ква зи др жав не кор по ра ци је Фа ни Меј (FannieMae) 
и Фре ди Мек (FredieMac)11 ко је су ку по ва ле кре ди те од ба-
на ка и вр ши ле њи хо во „пре па ки ва ње“ у хар ти је од вред но-
сти ко је се пла си ра ју на фи нан сиј ска тр жи шта. У исто вре ме 
про да ју ћи те кре ди те, бан ке (уме сто да че ка ју при лив сред-
ста ва по осно ву от пла те хи по те кар них кре ди та у скла ду са 
ду го роч ним ро ко ви ма до спе ћа) од мах до би ја ју но вац за одо-
бре не кре ди те и на ба зи тог при ли ва мо гу по но во да одо бра-
ва ју но ве кре ди те. То је отва ра ло спи ра лу све но вих и но вих 
кре ди та и до ве ло до ве ли ке кре дит не мул ти пли ка ци је, а са 
дру ге стра не от куп и „пре па ки ва ње“ тих но вих кре ди та бр зо 
су уве ћа ва ли ма су хар ти ја од вред но сти еми то ва них на ба зи 
хи по те кар них кре ди та. 

По ред то га, про да јом хи по те кар них кре ди та бан ке се 
осло ба ђа ју кре дит ног ри зи ка (ри зи ка на пла те кре ди та), те и 

11 Ма да су при ва ти зо ва не 1970. го ди не, оста ле су у бли ској ве зи са ад ми-
ни стра ци јом САД и би ле од др жа ве из да шно спон зо ри са не. 
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не мо ра ју да во де ра чу на ко ме одо бра ва ју хи по те кар не кре-
ди те по што ће ри зик на пла те пре не ти на куп ца тих кре ди та, 
а то су углав ном би ли Фа ни Меј и Фре ди Мек ко ји су чи ни ли 
пре ко 70% се кун дар ног тр жи шта не крет ни на у САД. Фа ни 
Меј и Фре ди Мек су тај ри зик („пре па ки ва ју ћи“ кре ди те у 
хар ти је од вред но сти) са се бе бр зо пре но си ли и дис пер зо ва-
ли на куп це хар ти ја од вред но сти еми то ва ним на ба зи хи-
по те кар них кре ди та, по го то ву што ове хар ти је кроз про цес 
„опле ме ња ва ња“ од нај ве ћих реј тинг аген ци ја би ва ју ви со ко 
оце ње не (нај че шће ААА) и још од нај ве ћих оси гу ра ва ју ћих 
ку ћа (обич но нај ве ће ме ђу њи ма AIG – AmericanInternational
Group,Inc.) оси гу ра не од ри зи ка. Про да јом хар ти ја од вред-
но сти Фа ни Меј и Фре ди Мек ку пу ју од ба на ка но ве кре ди те, 
„пре па ки ва ју“ их у хар ти је од вред но сти и „опле ме ње не“ их 
про да ју по це лом све ту и та ко се спи ра ла на ста вља и огром-
ни хи по те кар ни „ба лон“ ства ра из ва зду ха, а ри зик ло ших 
(„ток сич них“) кре ди та пре нет је ши ром све та (на све вла сни-
ке хар ти ја од вред но сти еми то ва них на ба зи ових кре ди та).

По што су це не не крет ни на кон стант но ра сле у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, а сам про цес „пре па ки ва ња“ и „опле-
ме ња ва ња“ одо бре них бан кар ских кре ди та је био ве о ма ком-
пли ко ван за раз у ме ва ње и по што су (ка ко ор ги нал не, та ко и 
пре па ко ва не) хар ти је од вред но сти од стра не реј тинг аген ци-
ја ви со ко оце њи ва ни, а од оси гу ра ва ју ћих ку ћа и оси гу ра ва-
ни од ри зи ка, ство ре но је уве ре ње да се ра ди о ква ли тет ним 
не ри зич ним хар ти ја ма од вред но сти ко је но се ви со ке при но-
се. Ви со ки при но си уз кон стан тан раст тр жи шне вред но сти 
ових хар ти ја има ли су за по сле ди цу да сви има о ци ових хар-
ти ја од вред но сти у сво јим би лан си ма ста ња еви ден ти ра ли 
раст ак ти ве, а у би лан си ма успе ха ве ли ке про фи те. 

Књи же ње ви со ких не ре а ли зо ва них про фи та (крах хи-
по те кар ног тр жи шта по ка зао је да је раст ак ти ва био, у ве-
ли кој ме ри„ на ду ван“, те да ис ка зи ва ни – и по де ље ни – про-
фи ти ни су ни по сто ја ли), са сво је стра не пред ста вља ли су 
го ди на ма ра ни је (све до кра ха хи по те кар ног тр жи шта) осно-
ву за да љи раст це на ак ци ја ин ве сти то ра ко ји по се ду ју та кве 
хар ти је од вред но сти, али и ис пла ту ве ли ких ме на џер ских 
бо ну са, те по ве ћа них ди ви ден ди. У исто вре ме и ве ли кој ве-
ћи ни гра ђа на (ко ји су тра ди ци о нал но ула га ли у раз не вр сте 
фи нан сиј ских ак ти ва) та ко ђе се но ми нал но уве ћа ва ло бо гат-
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ство и оно је би ло све ви ше скло но ка по ве ћа ној по тро шњи. 
На кра ју и др жа ва је има ла ве ће при хо де од опо ре зи ва ња због 
стал ног по ве ћа ња имо ви не, при хо да и по тро шње. Та ко је све 
за хва тио оп ти ми зам као ма сов на ши зо фре ни ја, ко ји је у пот-
пу но сти за ма глио сли ку успе шно сти по сло ва ња свих су бје-
ка та у овом кру гу, где је огром ни „ба лон“ на пум пан ре ал но 
„ни из че га“ да вао при вид ну сли ку при вред ног ра ста.

У усло ви ма јеф ти них кре ди та и ве ли ког ра ста вред но-
сти фи нан сиј ских ак ти ва до шло је до бр зог па да штед ње и 
по ве ћа ња за ду жи ва ња ста нов ни штва, од но сно ста нов ни штво 
је ви ше тро ши ло не го што су би ла ње го ва укуп на при ма ња. 
Ство рен је та ко зва ни „ефе кат бо гат ства“ због стал ног ра ста 
вред но сти фи нан сиј ске ак ти ве са ко јом су рас по ла га ла до ма-
ћин ства, што је код њих ства ра ло ла жан осе ћај бла го ста ња и 
„ту пио“ сти му лан се ка штед њи. По ред то га, у усло ви ма јеф-
ти них кре ди та и бр зо рас ту ће вред но сти фи нан сиј ске ак ти ве 
под сти ца на је ма сов на спе ку ла ци ја на фи нан сиј ском тр жи-
шту, што је све ви ше „пре гре ја ва ло“ ово тр жи ште и до дат но 
„на ду ва ва ло“ ба лон. Узи ма ју ћи јеф ти не кре ди те и ула жу ћи 
та сред ства у хар ти је од вред но сти на фи нан сиј ском тр жи-
шту би ло је мо гу ће оства ри ти зна чај ну за ра ду. Брз раст вред-
но сти фи нан сиј ске ак ти ве и ви со ки при но си на ула га ња на 
фи нан сиј ском тр жи шту до ве ли су до то га да тра ди ци о нал ни 
ин стру мен ти штед ње (штед ни уло зи у бан ка ма, кон зер ва тив-
ни пен зи о ни фон до ви и слич но) бр зо гу бе на по пу лар но сти и 
на фи нан сиј ском тр жи шту до ла зи до ма сов ног при ли ва сред-
ста ва ма лих ин ве сти то ра.

Исто ри ја ра ни јих бер зан ских кри за по ка зу је да упра-
во ма сов на по ја ва на фи нан сиј ском тр жи шту ма лих и не ква-
ли фи ко ва них ин ве сти то ра озна ча ва по след њу фа зу у ра сту 
тр жи шта, те да се ве ли ки и ква ли фи ко ва ни ин ве сти то ри са 
тог тр жи шта та да по вла че.12 Ка да пре гре ја ност фи нан сиј ског 

12 На ову те му у ли те ра ту ри се че сто на во ди је дан по у чан при мер из 1929. го-
ди не. Те го ди не је та да зна ме ни ти ми ли јар дер Џон П. Мор ган рас про дао сву 
сво је ак ци је ко је је по се до вао, не по сред но пре па да њи хо вих це на на бер зи. 
Због то га је по зван на са слу ша ње пред ко ми си ју Кон гре са САД. Чла но ве 
ко ми си је је ин те ре со ва ло да ли је Џон П. Мор ган рас по ла гао не ким ин сај-
дер ским ин фор ма ци ја ма ко је је мо гао да ис ко ри сти, те да све сво је ак ци је 
про да не по сред но пред ве ли ки пад њи хо вих це на на бер зи. Џон П. Мор ган 
је чла но ви ма ко ми си је об ја снио да се он на тај ко рак од лу чио по сле јед ног 
ус пут ног раз го во ра са улич ним чи ста чем обу ће чи је услу ге он го ди на ма ко-
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тр жи шта по ста не очи глед на сви по ку ша ва ју да про да ју сво је 
фи нан сиј ске ак ти ве што до во ди до бр зог и ве ли ког па да њи-
хо ве вред но сти, сло ма фи нан сиј ског тр жи шта и ду бо ке свет-
ске еко ном ске кри зе.

Где је из лаз из еко ном ске кри зе ? У тра же њу из ла за из 
ве ли ке еко ном ске кри зе са ко јом смо се да нас су о чи ли тре ба 
да по ђе мо од основ них узроч ни ка ко ји су до кри зе и до ве ли 
и ко је је по треб но ели ми ни са ти. То зна чи, пре све га, да је 
нео п ход но на пу сти ти до лар као свет ску ре зер вну ва лу ту и 
оне мо гу ћи ти еми то ва ње свет ског нов ца без ре ал ног по кри ћа. 
У исто вре ме нео п ход но је да до ђе до „из ду ва ва ња“ ба ло на, 
те да се оне мо гу ћи ти ње го во по нов но „на ду ва ва ње“ ка ко би 
уме сто вир ту ел не има ли еко но ми ју ре ал них вред но сти. Због 
ду би не ове еко ном ске кри зе, али и због от по ра моћ них (у пр-
вом ре ду, САД), ко ји су до са да има ли при ви ле го ва ну по зи-
ци ју и ко је се не же ле од ре ћи, не ре ал но је оче ки ва ти да ће то 
би ти ура ђе но у крат ком вре мен ском ро ку и без ве ћих от по ра.

Већ не ко ли ко го ди на при сут на је тен ден ци ја да мно ге 
зе мље ко је има ју зна чај ни је ре зер ве у до ла ри ма по ку ша ва ју 
да га се „ре ше“. То чи не до ста опре зно и по ступ но јер уко-
ли ко би по ку ша ле да се у крат ком ро ку „ота ра се“ до ла ра, 
ње гов курс би вр то гла во пао и ре зер ве тих зе ма ља би се у 
том од но су ре ал но обез вре ди ле. Ки на (ко ја има огром не де-
ви зне ре зер ве од пре ко 2.000 ми ли јар ди до ла ра) се већ го ди-
на ма по сте пе но осло ба ђа до ла ра ку пу ју ћи за ње га све што се 
ку пи ти мо же. По след њих го ди на она у мно гим зе мља ма по 
све ту (на ро чи то у Афри ци) ку пу је ве ли ка на ла зи шта наф те 
и дру гих при род них бо гат ста ва. По ред то га, од раз ви је них 
зе ма ља све ви ше за ку пљу је мо дер не тех но ло ги је и на ба вља 
са вре ме ну тех ни ку. Та ко на при мер, не дав но је Ки на ку пи ла 
ве ли ки број ави о на у Евро пи, при че му је ко ри сти ла ве о ма 
ин те ре сант ну схе му. Ави о не је ку пи ла на кре дит, а као сред-
ство обез бе ђе ња пла ћа ња у за лог је да ла до лар ске хар ти је од 
вред но сти ко је је има ла у свом порт фе љу. На тај на чин Ки на 

ри сти. Јед но га ју тра док му је чи стио обу ћу улич ни чи стач је упи тао Џ. П. 
Морганa за ми шље ње ка ко ће се кре та ти це на ак ци ја не ке ком па ни је, при-
знав ши му да је он не дав но ку пио не што ње них ак ци ја. Од ла зе ћи у офис Џон 
П. Мор ган је од лу чио да исто га да на рас про да све сво је ак ци је, јер је убе ђен 
да „каданаберзудолазиуличничистачобуће,професионалацнематушта
датражиисатогатржиштетребаодмаходлазити.“



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.5580

67

је ус пе ла за не ко ли ко го ди на да сво је ре зер ве (ко је су би ле 
ско ро 100% у до ла ри ма) ди вер зи фи ку је та ко да са да ско ро 
по ло ви ну сво јих ре зер ви др же у зла ту или дру гој ва лу ти (на 
при мер, евру). 

Шта ће за ме ни ти до лар као свет ску ва лу ту, оста је да 
се ви ди. Не ки пред ла жу по вра так злат ном стан дар ду, не ки 
ства ра њу са свим но ве ме ђу на род не над на ци о нал не ва лу те 
(ка ко је то пред ла гао Кејнс још у Бре тон Вуд су 1944, ука-
зу ју ћи на опа сност при хва та ња на ци о нал не ва лу те САД за 
свет ску ре зер вну ва лу ту), а не ки исто вре ме но пред ла жу по-
сто ја ње не ко ли ко ја ких ре ги о нал них ва лу та (евро, ру бља, ју-
ан и слич но). 

Бу ду ћа еко но ми ја мо ра да бу де еко но ми ја ре ал них вред-
но сти. До ње се мо ра до ћи „из ду ва ва њем“ огром ног ба ло на 
вир ту ел не еко но ми је, при че му ће до бар део фи нан сиј ских 
ак ти ва да „ис па ри“. По треб но је от пи са ти све „ло ше“ ак ти ве 
и из ба ци ти из би лан са „вред но сти“ ко је у су шти ни то и ни су. 
Али то у исто вре ме зна чи да ће мно ги оста ти са мно го ма-
њим вред но сти ма ак ти ва од оних са ко ји ма су ра чу на ли да 
рас по ла жу. Ко ли ка је вред ност њи хо вих ку ћа ко ји ма су це не 
стр мо гла во па ле, ко ли ка је вред ност њи хо вих фи нан сиј ских 
порт фе ља ка да су се бер зан ски ин дек си „об ру ши ли“, ко ли ки 
су њи хо ви пен зи о ни ра чу ни чи ја су сред ства пен зи о ни фон-
до ви пла си ра ли на фи нан сиј ска тр жи шта – са мо су не ка од 
бол них пи та ња ко ја се би мно ги по ста вља ју и по ку ша ва ју да 
из ра чу на ју сво је на гло оси ро ма ше ње. Уз то мно ги су оста ли 
и без по сла, а оста лим за по сле ним се сма њу ју пла те. По сле 
де це ни ја ка да се из го ди не у го ди ну све ви ше и ви ше тро ши-
ло, са да је по треб но сма њи ва ти по тро шњу.13 Све то ће има ти 
ве ли ке ду го роч не им пли ка ци је (и то не са мо еко ном ске).

Из ло жи ли смо, по на шем ми шље њу, основ не узро ке ак-
ту ел не еко ном ске кри зе и да ли на зна ке мо гу ћих ме ра ко ји ма 
би се они ели ми ни са ли. Бу ду ћи да се ра ди о гло бал ној кри зи 
и пред у зе те ме ре би та ко ђе тре ба ло да бу ду гло бал не, од-
но сно на гло бал ном ни воу би се мо ра ле пред у зе ти ме ре ко-
је би до ве ле до пре ва зи ла же ња кри зе. Ме ђу тим, на не дав но 
одр жа ном Са ми ту Г-8, те Са ми ту Г-20 (по све ће ним гло бал ној 

13 Ка ко се кри за не би про ду би ла, упо ре до са сма ње њем по тро шње у САД, 
тре ба ло би да до ђе до по ве ћа ња по тро шње у Ки ни, али то не ће би ти ла ко 
оства ри ти.
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кри зи) ни је би ло мо гу ће уса гла си ти је дин стве ни став о то ме 
ка ко са вла да ти кри зу, те су ме ре бор бе са кри зом пре пу ште-
не по је ди нач ним на ци о нал ним др жа ва ма. То ни су ус пе ле да 
учи не ни др жа ве ко је су ре ги о нал но ин те гри са не, као што је 
то слу чај са ЕУ. О по је ди нач ним ан ти кри зним ме ра ма во де-
ћих европ ских др жа ва (В. Бри та ни ја, Фран цу ска и Не мач ка) 
пи сао сам ра ни је,14 а са да бих се крат ко освр нуо на ан ти кри-
зне ме ре у САД ко ја је и ге не ра тор гло бал не еко ном ске кри зе.

Још у то ку пред из бор не кам па ње Ба рак Оба ма је ис ти-
цао да је основ ни узрок кри зе ве ли ка де ре гу ла ци ја фи нан сиј-
ске сфе ре и пот пу но осла ња ње на тр жи ште, те је на го ве стио 
ве ће ан га жо ва ње др жа ве ка ко би се кри за пре ва зи шла. Ме-
ре ко је се пред у зи ма ју сво де се на огром но (до са да ви ше од 
1.000 ми ли јар ди до ла ра) „упум па ва њем“ све жег нов ца, ка ко 
би се спа си ле ве ли ке аме рич ке ком па ни је из (ве ћим де лом) 
фи нан сиј ског и (ма њим де лом) ре ал ног сек то ра, те сма ње-
ње ка мат них сто па, ка ко би се до дат но под ста кла по тро шња. 
По што је ак ту ел на кри за про у зро ко ва на упра во ви шком нов-
ца и ни ским ка мат ним сто па ма, те шко да ре ше ње мо же да 
бу де оно што је био из вор про бле ма. Због то га су ове ме ре 
не ло гич не и има ће учи нак сли чан оно ме ко ји се по сти же га-
ше њем по жа ра бен зи ном. 

Ме ђу тим, са ста но ви шта ин те ре са САД (бар што се ти-
че крат ко роч них, а ви де ће мо ка ко ће то из гле да ти у ду го роч-
ној пер спек ти ви) ове ме ре су ло гич не и има ју за циљ да се 
(до дат ним „упум па ва њи ма“) не до зво ли зна чај ни је „из ду ва-
ва ња“ ба ло на, јер би то има ло огром не по сле ди це, пре све га, 
по САД и ње не гра ђа не, ма да нас свет ска оли гар хи ја и ње ни 
ком пра до ри15 ши ром све та убе ђу ју да је то у ин те ре су свих 

14 http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/pa ke ti-an ti kri znih-me ra-naj zna-
caj ni jih-dr za va-eu.html 

15 Пор ту гал ска им пе ри ја на Ис то ку по чи ва ла је на до ма ћим по сред ни-
ци ма зва ним comprados. Кад су 1842. го ди не Бри тан ци до би ли опи-
јум ски рат про тив Ки не за, исто су та ко про на шли до ма ће «струч
њакезаварварскапитања», ко ји су го во ри ли пиџиненглески, да им 
во де по сло ве на ло кал ном ни воу. Оно по че му су се ови љу ди из два-
ја ли је сте пре зир ко је су га ји ли пре ма сво ме на ро ду, ње го вој кул ту ри 
и исто ри ји. По ста ја ли су ко смо по ли те и не кри тич ки су при хва та ли 
све што је до ла зи ло од стра не ко ло ни за то ра. Упор но по на вља ју ћи да 
се у зе мљи ни шта до бро не мо же да ура ди «без спољ них при ти са ка» 
ши ри ли су де фе ти зам у соп стве ном на ро ду и афир ми са ли по да нич ки 
мен та ли тет, те за го ва ра ли ста ра тељ ство над соп стве ним на ро дом, а 
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јер је при вре да САД „ло ко мо ти ва“ свет ске еко но ми је, ко ја се 
мо ра спа ша ва ти по сва ку це ну, те да ће она по том (бр зо опо-
ра вље на) цео свет по ву ћи пу тем про спе ри те та.16 Као што сам 
ра ни је већ на гла сио, „из ду ва ва њем“ огром ног ба ло на нај ве-
ћи део вир ту ел не еко но ми је ће да ис па ри. Услу ге (пре свих, 
фи нан сиј ске) ће пр ве да стра да ју у вре ме „из ду ва ва ња“ ба-
ло на, а у САД је ве ћи на за по сле них упра во у овом сек то ру. 

Сма тра се да ће око 50% сек то ра услу га да „ис па ри“, ка ко 
због сма ње ња оби ма по сла та ко и зна чај ног па да це на ко је су 
би ле, у ве ли кој ме ри, на ду ва не. У усло ви ма ве ли ке еко ном-
ске кри зе ма ло ко ме би у до ско ра шњем оби му мо гле да бу ду 
до ступ не фан та стич но ску пе ме ди цин ске, адво кат ске, мар ке-
тин шке, кон сал тинг, спорт ске и мно ге дру ге услу ге, а да не 
го во ри мо о огром ној су пер струк ту ри услу га из гра ђе ној на 
фи нан сиј ским спе ку ла ци ја ма.

Ове ан ти кри зне ме ре има ју за да так да што пре „за кр пе 
ба лон“ и да се, уз не ке ко зме тич ке ко рек ци је, по но во ра ди по 
ста ром, док се не про на ђе не ко но во – ал тер на тив но ре ше ње 
за еко ном ску хе ге мо ни ју САД, по што је до лар ској ал хе ми ји 
до шао крај. Уко ли ко се у то ме успе (што ни је ис кљу че но, а на 
то упу ћу ју и на зна ке да је кри за за у ста вље на – ба лон је ус-
пео да бу де „за кр пљен“ пре не го што је до кра ја „из ду ван“) 
он да ће „за кр пље ни ба лон“ по но во по че ти да се на ду ва ва и 
на ње му ће се у ско рој бу дућ но сти по ја ви ти но ва „ру па“ или, 
што је ве ро ват ни је, до ћи ће до та квог пу ца ња ко ји ће има ти 
не са гле ди ве по сле ди це по цео свет.

се бе ну ди ли за по сред ни ке – стручњакезаварварскапитања.
16 Ова ар гу мен та ци ја ме под се ћа на јед ну анег до ту ко ју сам слу шао 70-

их го ди на про шлог ве ка. Учи те љи ца, сли ко ви то на при ме ру же ле-
знич ке ком по зи ци је, де ци об ја шња вао аван гард ну уло гу Са ве за ко-
му ни ста. Ло ко мо ти ва је Са вез ко му ни ста, пут нич ки ва го ни су рад ни 
на род, сем по след њег ва го на у ко ме су не при ја те љи на ро да (ди си-
ден ти, кри ти ча ри, оста ци по ра же них сна га – јед ном реч ју коч ни ча ри 
дру штва) ко ји стал но по ста вља ју „кли по ве у точ ко ве“. На сле де ћем 
ча су ма ли Пе ри ца, све ле по по но ви, на гла ша ва ју ћи да Са вез ко му ни-
ста – аван гар да рад нич ке кла се, свом сна гом (као ло ко мо ти ва) ву че 
це ло дру штво у про спе ри тет и све тлу бу дућ ност, ле по ре че и ко се 
на ла зи у по след њем ва го ну, али на учи те љи чи но пот пи та ње – шта би 
би ло да не по сто је коч ни ча ри ? – он, уме сто да ка же да би мно го бр же 
сти гли у све тлу бу дућ ност, ре че: Ка ко нас они из ло ко мо ти ве без гла-
во во зе, да не ма оних из зад њег ва го на ко ји ко че сви би бр зо оти шли 
у п(ро ва ли ју) м(рач ну). 
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Далинасисторијанечемуучи?
 Ин те ре сант но је да при раз ма тра њу ак ту ел не свет ске 

еко ном ске кри зе две чи ње ни це ни су пред мет озбиљ ни јих ис-
тра жи ва ња. Пр во, епи цен три обе ве ли ке еко ном ске кри зе би-
ли у САД, ода кле се кри за про ши ри ла на оста ли део све та и 
дру го, еко ном ска по ли ти ка ко ја је до ве ла до ових кри за за-
сни ва ла се на ве ро ва њу у ап со лут ну ефи ка сност „не ви дљи-
ве“ ру ке тр жи шта, од но сно са мо ре гу ли шу ћег laissezfaire тр-
жи шта.

По зна ти аме рич ки еко но ми ста Џон Ке нет Гал брајт је 
1955. го ди не на пи сао књи гу „Великикрах1929године“17ко ја 
се од та да не пре кид но об ја вљу је у ве ли ким ти ра жи ма и сма-
тра се кла сич ним еко ном ским бест се ле ром. На по чет ку књи-
ге Џ. К. Гал брајт ци ти ра део из по след њег обра ћа ња на ци-
ји 30-ог пред сед ни ка САД (1923-1929) Кал ви на Ку ли џа пред 
Кон гре сом у де цем бру 1928. го ди не (са мо пар ме се ци пред 
бер зан ски крах), у ко ме он из ме ђу оста лог ка же: „Ни један
КонгресуисторијиСАД,анализирајућистањенације,није
сесуочиосатакоизванреднимперспективама,каоштоје
тослучајсада.Мисеналазимоупериодунајдужегпериода
процвата.“Пред сед ник је уве ра вао кон гре сме не да они као 
и це ла на ци ја мо гу„сазадовољствомоценитисадашњост
исаоптимизмомгледатиубудућност.“На су прот јед ној од 
нај древ ни јих аме рич ких тра ди ци ја, он је ре шио да све за-
слу ге не при пи ше са мо сво јој ад ми ни стра ци ји, ис ти чу ћи да
„главниизвортаквогогромногблагостањајестерадиност
икарактерамеричкогнарода.“

У на став ку Џ. К. Гал брајт пи ше: „Једнучињеницуудва
десетимгодинамамораоједаприметичакиКулиџ.Онаје
удиректнојвезисаамеричкимнародом,очијемкарактеру
говорисахвалоспевима.Упоредосапозитивнимкарактери
стикама,америчкомнародујетакођесвојственанеумерена
тежњабрзомбогаћењуузулагањеминималнихнапора.Пр
воснажносведочанствотецртекарактерадемонстрира
но јеуФлоридисредином1920ихгодинакада једошлодо
правог бума некретнина.Флоридска грозница имала је све
елементекласичногспекулативногбалона.“Џ. К. Гал брајт је 
пред ви део да до кри зе слич не оној из 30-их го ди на мо же да 

17 John Ken neth Gal bra ith, TheGreatCrash1929,New York, 1955.
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до ђе пи шу ћи да „шансенапонављањеспекулативнихоргија
суприличновелике.Никонесумњадајеамеричкинародкао
иранијеподложанспекулативнимактивностима.“ На кра ју 
Џ. К. Гал брајт, из ме ђу оста лог, кон ста ту је: „Друштво,којеје
преокупираноискључивопитањимабогаћења,имаприлично
мрачнеперспективе.“

Еко ном ска по ли ти ка ко ја је до ве ла до обе ве ли ке еко-
ном ске кри зе би ла је уте ме ље на на ве ро ва њу у ап со лут ну 
ефи ка сност „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, од но сно са мо ре-
гу ли шу ћег laissezfaire тр жи шта. Чи ни ло се да је кри за из 
30-их го ди на про шлог ве ка рас пр ши ла илу зи ју ли бе рал ног 
ка пи та ли зма о функ ци о ни са њу „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, 
али је по след ња laissezfaireин кар на ци ја – нео ли бе ра ли зам 
до вео до ак ту ел не свет ске кри зе.18

Но бе ло вац Џо зеф Сти глиц свој текст (јул 2008) под на-
сло вом „Крај неолиберализма“19 по чи ње сле де ћим ре чи ма: 
„Светнијебиомилосрданпреманеолиберализму,томбућ
куришуидеја,базираномнапретпоставцифундаментали
стадатржиште,каосаморегулирајућисистем,ефикасно
расподељујересурсеиодличнослужиинтересимадруштва.
Управотајтржишнифундаментализамлежиуосновите
черизма,реганомикеитакозваног„Вашингтонскогдогово
ра“ињеговеоријентацијенаприватизацију,либерализацију
инезависностцентралнебанкекојаконцентришесвојупа
жњуискључивонаинфлацију.Четвртвеказемљеуразвоју
сусемеђусобнотакмичилеинеуспесисуочигледни:земље
које су сепридржавалеполитикенеолиберализмаизгубиле
сутрку…“На кра ју Џ. Сти глиц за кљу чу је: „Неолиберални
тржишнифундаментализамјеувекбиополитичкадоктри

18 По ред мно го за јед нич ког, раз ли ка из ме ђу кла сич ног ли бе ра ли зма и 
нео ли бе ра ли зам огле да се у то ме што је ли бе ра ли зам био иде о ло ги ја 
на ци о нал не бур жо а зи је ко ја је ин си сти ра ла на прин ци пи ма ин ди ви-
ду ал них сло бо да и вла да ви ни пра ва на ни воу на ци о нал не др жа ве, 
би ла до не кле уко ре ње на у соп стве ном на ро ду, те ни је мо гла да бу де 
пот пу но ин ди фе рент на на со ци јал ну за шти ту соп стве ног на ро да. С 
дру ге стра не, но си оц нео ли бе рал не иде је је сте тран сна ци о нал на бур-
жо а зи ја, ко ја ни је уко ре ње на у со ци јал ним струк ту ра ма на ци о нал-
них дру шта ва и фор ми ра по себ но над на ци о нал но дру штво – свет ску 
оли гар хи ју, ко ја ин си сти ра са мо на еко ном ској ефи ка сно сти и ин ди-
фе рент на је на пра вед ност, до сто јан ство, со ци јал ну од го вор ност, за-
шти ту при ро де и слич но.

19  http://www.projectsyndicate.org
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науслужбиодређенихинтереса.Оннијеникадабиопотвр
ђенуекономскојтеорији.Садајејаснодаганијепотврди
ланиисторијскапракса.Извлачењепоукаизтогаможеда
будезрачаксветлостимеђузгуснутимоблацимакојисусе
надвилинадглобалномекономијом.“

Ме ђу тим, пи та ње је да ли је крај нео ли бе ра ли зма и крај 
иде је о са мо ре гу ли шу ћем laissezfaire тр жи шту или ће се ова 
иде ја по ја ви ти и не кој но вој ин кар на ци ји. Мно ги ауто ри20 у 
све ту сма тра ју да је фа ши зам ди рек тан и ну жан про из вод ли-
бе рал ног ка пи та ли зма. Та кав си стем ор га ни за ци је дру штва 
(у ко јем про фит, ка пи тал и тр жи ште по ста ју ци ље ви са ми за 
се бе) чо ве ка, са свим ње го вим до та да шњим функ ци ја ма, и 
тач но од ре ђе ним ме стом у дру штву, сво ди на рад као ро бу, и 
не ми ло срд но и бру тал но га из ме шта из до та да шњег по ло жа-
ја ко ји му је пру жао са мо по што ва ње, си гур ност и со ци јал ни 
ста тус. Исти ауто ри сма тра ју да је сло бод но тр жи ште са мо 
до ве ло до мо но по ла, с јед не стра не, те да је, с дру ге стра не, 
у рас ту ре ном и ато ми зи ра ном дру штву хро нич ни страх од 
не из ве сно сти ути цао на пси хич ку не ста бил ност љу ди, што 
је ди рект но гур ну ло ма се у на руч је фа ши зма. 

Српскапривредапреизбијањасветске
економскекризе

Ако ана ли зи ра мо еко ном ску по ли ти ку и по гле да мо ре-
зул тат ко ји су у Ср би ји по стиг ну ти до из би ја ње свет ске еко-
ном ске кри зе (сре ди на 2008) го ди не, ла ко ће мо за кљу чи ти да 
се у по гре шној еко ном ској по ли ти ци кри ју фун да мен тал ни 
узро ци ко лап са срп ске при вре де, а свет ска еко ном ска кри за 
их је са мо по ка за ла у ја сни јем све тлу. Но ве вла сти су убр зо 
по сле „срп ске ок то бар ске ре во лу ци је“ (2000. го ди не) еуфо-
рич но ну ди ли ви зи ју са вре ме не де мо крат ске Ср би је у ко јој ће 
у крат ком пе ри о ду (за го ди ну-две) до ћи до еко ном ског про-
спе ри те та и осет ног ра ста стан дар да ста нов ни штва. У том 
ци љу ор га ни зо ва ни су ка ра ва ни („Србијанадобромпуту“,
„Поносна Србија“) – са ста вље ни од вла ди них еко ном ских 
„екс пе ра та“ и „естрад них“ ака дем ских еко но ми ста – ко ји су 

20 Ви де ти: Карл По ла њи, Великатрансформација, Фи лип Ви шњић, Бе-
о град, 2003. 
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кр ста ри ли гра до ви ма Ср би је, а „не за ви сна“ сред ства ин фор-
ми са ња све му то ме да ва ли су огром ну ме диј ску пот по ру. 

Не ве ро ват но, али исти ни то, они су ту еуфо ри ју за сни-
ва ли на еко ном ским те о ри ја ма (неокласична), стра те ги ја ма 
(неолибералнашоктерапија) и по ли ти ка ма (Вашингтонски
договор) ко је су се, у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, сву да у 
све ту по ка за ле из у зет но не у спе шним – у свим др жа ва ма 
где су при ме њи ва не (европ ске пост со ци ја ли стич ке и зе мље 
Ла тин ске Аме ри ке). Еко ном ска по ли ти ка у Ср би ји од 2000. 
го ди не во ђе на је на прин ци пи ма Вашингтонског догово
ра21 – нео ли бе рал ног про гра ма ра ди кал них еко ном ских ре-
фор ми (раз ра ђе ном од стра не ММФа,Светскебанкеиад
министрацијеСАД–МинистарствафинансијаиUSAIDa) 
чи ји су основ ни еле мен ти: ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и 
при ва ти за ци ја. Уме сто да се по све те из град њи аде кват не ин-
сти ту ци о нал не ин фра струк ту ре за тр жи шну при вре ду, ус по-
ста вља њу вла да ви на пра ва и ства ра њу оп ти мал них усло ви 
за кон ку рен ци ју, на ши ре фор ма то ри су ак це нат ста ви ли на 
ста би ли за ци ју, ли бе ра ли за ци ју и при ва ти за ци ју.22 

 Ста би ли за ци ју су, углав ном, све ли на ста би лан курс 
ди на ра, од но сно по ли ти ку пре це ње ног кур са ди на ра ко ја 
»по ску пљу је« до ма ћу ро бу на ино стра ном тр жи шту и де сти-
му ли ше из воз, а под сти че увоз по што стра на ро ба по ста је 
»јеф ти ни ја«. У та квој си ту а ци ји ско ро да би ло ка кав из воз 
по ста је не рен та би лан, а увоз еко ном ски ве о ма атрак ти ван, 

21  Вашингтонскидоговор у су шти ни пред ста вља „ле по упа ко ва ни“ ко-
ди фи ко ван про грам еко ном ског нео ко ло ни ја ли зма ко ји се ре а ли зу је 
у ин те ре су круп ног ка пи та ла (пре све га, ве ли ких тран сна ци о нал них 
ком па ни ја) ко ји има огром ну фи нан сиј ску моћ и на сто ји да у си ро ма-
шним зе мља ма об ли ку је по ли тич ки и ме диј ски про стор и усме ра ва 
еко ном ску по ли ти ку пре ма сво јим ин те ре си ма, те оне мо гу ћи сва ку 
кри ти ку. Ви де ти де таљ ни је књи гу: Јо ван Б. Ду ша нић: Washington
consensus – кодификовани програм економског неоколонијализма,
Бе о град, 2007.

22 Тре ба ло је да ре фор ме бу ду кон ци пи ра не и спро ве де не од стра не 
аутен тич не на ци о нал не ели те у ин те ре су др жа ве и ве ћи не ње них 
гра ђа на, а не од оних ко ји ће при хва ти ти (већ го то ве) про гра ме раз-
ра ђе не у ино стран ству и ко ји ће, при спро во ђе њу тих про гра ма, по-
ла зи ти и од по ли тич ко-ко њук тур них об зи ра (очу ва ња вла сти, до дво-
ра ва ња свет ским моћ ни ци ма и слич но), те лич них и ин те ре са свет ске 
оли гар хи је или но во на ста ле до ма ће оли гар хи је (са ста вље не, до брим 
де лом, и од по лу кри ми нал них и кри ми нал них де ло ва дру штва и ко-
рум пи ра них ви со ких др жав них чи нов ни ка).
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што до во ди до ра ста спољ но тр го вин ског де фи ци та и »гу ше-
ња« до ма ће про из вод ње. 

Ра ди кал ном ли бе ра ли за ци јом ко ја је спро ве де на од мах 
на по чет ку ДОС-ове вла сти до при не ла је до дат ном »гу ше њу« 
до ма ће про из вод ње по што је про сеч на уво зна ца рин ска сто-
па све де на на јед но ци фре ну (про сеч не уво зне ца рин ске сто пе 
сма ње не су, у крат ком ро ку, са 14,5 на са мо 4,5 од сто), а уки-
ну та су и го то во сва ван ца рин ска огра ни че ња. 

Ста би ли за ци ја и ли бе ра ли за ци ја, ка ко су спро во ђе не у 
Ср би ји, до ве ли су до »гу ше њем« до ма ће про из вод ње и оба-
ра ња вред ност на ших пред у зе ћа ко ја, у усло ви ма ма сов не 
при ва ти за ци је, пре ла зе у ру ке но вих вла сни ка по из у зет но 
ни ским це на ма, па су, јед ним де лом, у пра ву и они ко ји го во-
ре о рас про да ји др жав не имо ви не. По ред то га, на ши ре фор-
ма то ри су се опре де лио за мо дел при ва ти за ци је про да јом у 
ко ме се оства ре ни при хо ди, углав ном, не ко ри сте за при вред-
ни раз вој не го за те ку ћу бу џет ску по тро шњу. 

По гле дај мо са да ка кви су ре зул та ти за бе ле же ни у Ср-
би ји до из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе (сре ди на 2008) го-
ди не, во ђе њем ова кве еко ном ске по ли ти ке. До та да је ве ћи на 
др жав не (дру штве не) имо ви не је рас про да на и нај а трак тив-
ни ји део (та ко зва но „породично сребро“) је пре шао у ру ке 
стра на ца, а спољ ни дуг (и по ред от пи са од 4,7 ми ли јар ди до-
ла ра) зна чај но је по ве ћан. Ср би ја је за бе ле жи ла де ви зни при-
лив од пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра са мо по осно ву при ва ти-
за ци о ни при хо да и но вих за ду жи ва ња у ино стран ству.23 При-
бли жно исти из нос при ли ва за бе ле жен је по осно ву де ви зних 
до зна ка (гра ђа на) из ино стран ства. Тај при лив је, уме сто у 
раз вој при вре де, нај ве ћим де лом био усме рен у по тро шњу. У 
свим го ди на ма од 2001. по тро шња је у Ср би ји ве ћа од БДП-а 
(јед но став но ре че но ви ше тро ши мо не го што ства ра мо). Та ко 
је у 2006. го ди ни по тро шња би ла за не ве ро ват них 35% ве-
ћа од БДП-а.24 Др жа ва се го ди на ма по на ша као се о ски бе ћар 
ко ји ни шта озбиљ но не ра ди и жи ви од то га што рас про да је 

23 Спољ ни дуг, ко ји је кра јем 2000. го ди не из но сио ма ње од 11 ми ли јар ди до ла-
ра (и по ред от пи са 4,7 ми ли јар ди до ла ра) већ је у 2008. го ди ни до сти гао 30 
ми ли јар ди до ла ра.

24 Мла ђен Ко ва че вић, „Ре ал не и вир ту ел не еко ном ске пер фор ман се Ср би је у 
пе ри о ду 2000-2007. го ди не“ Збор ник:Текућапривреднакретања,економ
скаполитикаиструктурнепроменеуСрбији2007/2008., На уч но дру штво 
еко но ми ста и Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2008.
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оче ви ну (при ва ти за ци ја) и за ду жу је се код ком ши ја (ино кре-
ди ти). 25 

 Про блем на ших ре фор ма то ра са сто ји се и у то ме што 
они не схва та ју да се раз вој не мо же под ста ћи ве ћом по тро-
шњом, по го то во не по тро шњом ро ба из уво за, као што је то 
слу чај у Ср би ји. Ис ку ство зе ма ља ко је су успе шно мо дер ни-
зо ва ле сво је при вре де по ка зу је да су они ра ди ли су прот но 
– под сти ца ли су штед њу. Је дан од ва жни јих еле ме на та успе-
шног раз во ја Ја па на (по сле Дру гог свет ског ра та) и зе ма ља 
Ју го и сточ не Ази је (по след њих де це ни ја) је сте стра те ги је 
раз во ја ко ја се осла ња ла на мар љи вост гра ђа на, ма лу лич ну 
и за јед нич ку по тро шњу и ви со ку сто пу штед ње. По ред то-
га, раст се по спе ши вао и под це њи ва њем вред но сти до ма ћег 
нов ца, за шти том до ма ћих про из во ђа ча, до брим обра зов ним 
си сте мом и по сти за ње кон сен зу са кроз пре по зна ва ње ко лек-
тив ног ин те ре са. Слич ним мо де лом раз во ја Ки на по след ње 
две де це ни је 85% ин ве сти ци ја фи нан си ра из до ма ће штед ње 
(15% от па да на стра не ин ве сти ци је) и го ди на ма бе ле жи дво-
ци фре не сто пе ра ста. 

Али у Ср би ји „ма ли ин те рес да под сти чу штед њу има ју 
ов да шњи ре фор ма то ри и ми си о на ри. По ве ћа ње штед ње код 
си ро ма шног и у све му по тре би тог на ро да не мо же се из ве сти 
без ја ча ња на ци о нал ног ду ха, без круп не др жав не ви зи је, без 
сна же ња на ци о нал ног са мо по у зда ња. Да кле, без не ког об ли-
ка на ци о на ли зма, А срп ски на ци о на ли зам је кључ ни ба ук у 
иде о ло ги ји ов да шњих ре фор ма то ра и ми си о на ра, као што је 
бор ба про тив ње га кључ ни раз лог њи хо вог по сто ја ња“.26 О 
ка квој др жав ној ви зи ји и сна же њу на ци о нал ног са мо по у зда-
ња мо же да се го во ри ка да пр ви на из бор ној ли сти «За европ-
ску Ср би ју – Бо рис Та дић» у ли сту По ли ти ка (23.03.2007) ка-
же да „Ни ка кав за вет пре да ка, ни ка ква оба ве за за по том ство 
не мо гу да оправ да ју то што ће чо век про тра чи ти свој жи вот 
она ко ка ко тра же пре ци или она ко ка ко он ми сли да ће тра-
жи ти по том ци. Ми не ма мо пра во ни због че га, по на вљам, ни 
због че га, да љу ди ма угро жа ва мо нор ма лан, си гу ран, бо љи 

25 Ова ква „бе ћар ска еко но ми ја“ осло ње на је на са мо три пот пор на сту ба – три 
ПС: про да ј сво ји ну, по зајм љуј сву да и по тро ши све (или јед но став ни је три П: 
про дај-по зај ми-по тро ши).

26 Сло бо дан Ан то нић, Елита,грађанствоислабадржава, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006.
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жи вот... Це ла исто ри ја је са зда на на не прав да ма, увек су ја чи 
тла чи ли сла би је... Ми смо су о че ни са тим праг ма ти змом ве-
ли ких си ла или праг ма ти змом мо ћи ко ји је у ста њу да на мет-
не ме ђу на род не од но се.“

Као што смо већ ис та кли ве ли ком спољ но тр го вин ском 
ли бе ра ли за ци јом и по ли ти ком пре це ње ног кур са ди на ра де-
сти му ли ше се из воз, а под сти че увоз и »гу ши« до ма ћа про из-
вод ња. Спољ но тр го вин ски де фи цит ко ји је у Ср би ја до 2000. 
био ма њи од 2 ми ли јар де до ла ра го ди шње у пр вој по ло ви ни 
2008. го ди ни из но си ме сеч но ви ше од јед не ми ли јар де до ла-
ра,27 а ин ду стриј ска про из вод ња у 2007. го ди ни је за 4% ма ња 
не го 1998. го ди не – у вре ме еко ном ских санк ци ја. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср-
би је го ди шњи раст БДП-а кре тао се у пе ри о ду 2001-2007. го-
ди на од 2,5 до 8,4% што је на ни воу про се ка дру гих зе ма ља 
у тран зи ци ји. Пре ма по да ци ма Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој (www.ebrd.com), у пе ри о ду 2000-2007. го ди на, од 29 зе-
ма ља у тран зи ци ји – 14 зе ма ља је има ло ви ши, а 3 зе мље 
сли чан раст БДП као Ср би ја. Ова кав раст БДП-а је ви ше не го 
скро ман,28 има ју ћи у ви ду: из у зет но ни ску ста ти стич ку осно-
ву са ко је се стар то ва ло по сле ве ли ког па да БДП-а у 90-им 
го ди на ма (због рас па да зе мље, огром них из да та ка ве за них 
за ра то ве во ђе не у окру же њу и при хват сто ти на хи ља да из-
бе гли ца, уни шта ва ња при вре де нео прав да ним еко ном ским 
санк ци ја ма и НА ТО агре си јом итд), ве ли ких де ви зних при-
ли ва (кроз при ва ти за ци ју и но ва за ду же ња), те ски да ње еко-
ном ских санк ци ја и нор ма ли за ци је од но са са све том. 

Мно го бо љи по ка за тељ успе шно сти еко ном ске по ли ти-
ке од ра ста БДП-а је сте по да так о бро ју за по сле них, а пре ма 
зва нич ним по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку број 

27 Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку спољ но тр го вин ски де-
фи цит из но сио је у 2001. го ди ни 2,54 ми ли јар де до ла ра, 2002 – 3,54, 2003 
– 4,72, 2004 – 7,23, 2005 – 5,98, 2006 – 6,74, 2007 – 9,73 и 2008. го ди ни 11,90 
ми ли јар ди до ла ра.

28 По ред то га, и са ма струк ту ра ра ста БДП-а по ка зу је да са 80% у том ра сту 
уче ству ју сек то ри тр го ви не, са о бра ћа ја и фи нан сиј ског по сре до ва ња – сек-
то ри ко ји се по сво јој при ро ди на ја вља ју мо то ри ма ра ста и са мим тим не 
обез бе ђу ју ста би лан ду го ро чан и одр жив еко ном ски раст. Ци ник би ре као: 
ма да је до ма ћа про из вод ња до брим де лом «угу ше на», БДП ра сте из го ди не 
у го ди ну јер ве ли ке ко ли чи не уво зних ро ба тре ба до ве сти (раст са о бра ћа ја), 
про да ти (раст тр го ви не), а ста нов ни штву ма сов но одо бра ва ти кре ди те да би 
се уво зна ро ба мо гла ку по ва ти (раст фи нан сиј ског сек то ра).



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.5580

77

за по сле них у Ср би ји је 2007. го ди не (2,002.344) и у ап со лут-
ном из но су ма њи не го 2001. го ди не (2,101.668). 

Исти на да је ин фла ци ја од 40%, ко ли ко је из но си ла у 
2001. го ди ни, у на ред ним го ди на ма сма њи ва на и у 2007. го-
ди ни све де на је на око 10%. Ме ђу тим, те шко је сма тра ти и то 
не ким успе хом по што се Ср би ја на ли сти Свет ског еко ном-
ског фо ру ма,29 са чи ње ној по ви си ни ин фла ци је у 2007. го ди-
ни, на ла зи на не слав ном 124. ме сту од укуп но 131 ран ги ра не 
зе мље.

Суочавањесрпскапривредасасветском
економскомкризом

 И по ред нео д го вор не еко ном ске по ли ти ке, си ту а ци-
ја у Ср би ји пред из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе ни је из-
гле да ла (на пр ви – по вр шан – по глед) ло ша и та кво ста ње 
мо гло је да се на ста ви и сле де ћу го ди ну-две (пре о ста ја ла је 
још про да ја Те ле ко ма, ЕПС-а, Га ле ни ке, ЈАТ-а, Аеро дро ма, 
оси гу ра ва ју ћих ку ћа, вој не имо ви не ...), а он да би на сту пио 
пе ри од ка да се не би има ло шта про да ва ти, а због бр зо ра сту-
ћег спољ њег ду га ни до дат но за ду жи ва ти у ино стран ству и 
та да би не ми нов но до шао крај ла год ном бе ћар ском жи во ту. 
Свет ском фи нан сиј ском кри зом са мо је до при не ла да се већ 
са да (а не кроз го ди ну-две) су о чи мо са не ми нов ном су ро вом 
ре ал но шћу срп ска при вре да ко ја је ре зул тат, пре све га, по-
гре шне еко ном ске по ли ти ке ко ју го ди на ма спро во де на ши 
ре фор ма то ри. Због гло бал не еко ном ске кри зе, при ва ти за ци-
ја пре о ста ле имо ви не пред ста вља ће пре чин рас про да је не го 
про да је, уко ли ко уоп ште бу де за ин те ре со ва них ку па ца за њу. 
То по твр ђу је и не дав на не у спе ла при ва ти за ци ја ЈАТ-а.

Ма ко ли ко то на пр ви по глед из гле да ло па ра док сал но, 
ста ње срп ске при вре де у мо мен ту из би ја ња свет ске еко ном-
ске кри зе је те же не го 2000. го ди не, и то не са мо што је, у ме-
ђу вре ме ну, др жа ва (рас)про да ла огром ну имо ви ну, до дат но 
се за ду жи ла у ино стран ству и по тој осно ви огро ман при лив 
де ви зних сред ства усме ри ла, пре све га, у те ку ћу по тро шњу, 
без зна чај ни јег ефек та на при вред ни раст. Раз лог то ме на ла зи 
се и у сле де ћем. Пр во, по сле па да јед ног не у спе шног ре жи-

29  World Eco no mic Fo rum (2007), GlobalCompetitivenessReport, New York and 
Ge ne va
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ма по сто ја ла је ве ли ка на род на енер ги ја ко ја се мо гла ка на-
ли са ти ка истин ској мо дер ни за ци ји Ср би је, а ко ју је те шко 
спро ве сти уко ли ко се за њу не мо же да при до би је ве ли ки део 
соп стве них гра ђа на ко ји ће би ти убе ђен да се ре фор ме спро-
ве де у њи хо вом ин те ре су.30 Дру го, крај XX и по че так XXI ве-
ка био је пе ри од ди на мич не свет ске еко ном ске кон јунк ту ре 
и екс пан зи је, а са да се свет ска при вре да на ла зи у озбиљ ној 
еко ном ској кри зи, што ће се не по вољ но од ра зи ти и на срп-
ску при вре ду. И тре ће, по гре шном по ли ти ком тран зи ци је не 
са мо да је про пу ште но дра го це но вре ме не го су учи ње на и 
озбиљ на по гор ша ња у мно гим сег мен ти ма на ше при вре де. 

Свет ска еко ном ска кри за до бро је до шла на шим ре фор-
ма то ри ма ко ји по ку ша ва ју да све еко ном ске про бле ме срп ске 
при вре де об ја шња ва ју ис кљу чи во њо ме и та ко за се бе при-
ба ве ла жни али би. Са да, на по чет ку 2010. го ди не, вла ди ни 
еко ном ски «ре фор ма то ри» нас убе ђу ју да је свет ска еко ном-
ска кри за иза нас, да нам пред сто ји пе ри од опо рав ка, те да 
је, за хва љу ју ћи аде кват ним ме ра ма ко је су они бла го вре ме но 
пред у зе ли, срп ска при вре да за бе ле жи ла ма њи пад не го мно-
ге дру ге – па чак и мно го раз ви је ни је од Ср би је – зе мље. 

Ме ђу тим, кра јем 2009. го ди не гру па сло ве нач ких еко но-
ми ста на че лу са проф. др Ја не зом Пра шни ка ром ура ди ла је 
јед но оп се жно ис тра жи ва ње о по сле ди ца ма еко ном ске кри зе 

30 Ако по гле да мо са мо не ке при ме ре зе ма ља ко је су по сле Дру гог свет-
ског ра та из вр ши ле ве о ма успе шно мо дер ни за ци је сво јих др жа ва мо-
же мо ви де ти да су на чи ни ре фор ми са ња би ли бит но раз ли чи ти од 
јед не до дру ге зе мље, те да су на че лу мо дер ни за ци је сво јих др жа ва 
би ли ка ко де мо крат ске (Лу двиг Ер хард у Не мач кој или Џа ва хар лал 
Не хру у Ин ди ји) та ко и ауто ри тар не лич но сти (Сал ва до ре Пи но че у 
Чи леу или Денг Сја о пинг у Ки ни). Њи хо ве вла да ви не би ле су по мно-
го че му бит но раз ли чи те, а не ки од њих по је ди нач но мо гу се окри-
вљи ва ти због мно гих ства ри, али им је сви ма би ло за јед нич ко то да 
су би ли др жав ни ци, у пра вом сми слу ре чи, ко ји су во ле ли и до бро 
по зна ва ли соп стве ни на род и др жа ву, те да су се осло ни ли на аутен-
тич ну на ци о нал ну ели ту са ко јом су раз ра ди ли ор ги нал ну стра те ги-
ју (ме ђу соб но по ве за них ме ра еко ном ског, прав ног и по ли тич ког ка-
рак те ра) ко јом су до сти за ли по ста вље ни циљ мо дер ни за ци је сво јих 
др жа ва. Сви већ спо ме ну ти ре фор ма то ри, као и но си о ци успе шних 
мо дер ни за ци ја у дру гим зе мља ма, има ли су ши ро ку по др шку сво га 
на ро да, по што ре фор ме не мо гу ус пе ти уко ли ко за њих не мо же те да 
при до би је те ве ли ки део соп стве них гра ђа на ко ји ће би ти убе ђен да 
се ре фор ме спро ве де у њи хо вом ин те ре су, а не у ин те ре су круп ног 
ка пи та ла и уског сло ја до ма ћих ком пра до ра. 
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на по је ди не зе мље и ан ти кри зним ме ра ма по је ди них вла да.31 
Ауто ри на во де да је нај о збиљ ни ја по сле ди ца гло бал не кри зе 
био из не над ни ко лапс свет ске тр го ви не, ко ји се до го дио из-
ме ђу тре ћег квар та ла 2008. и дру гог квар та ла 2009. го ди не. 
Пад свет ске раз ме не био је мно го ве ћи од па да БДП-а. Због 
то га су гло бал ном кри зом нај ви ше би ле по го ђе не зе мље ко-
ји су ве ли ки из во зни ци и про из во ђа чи ро ба „са мо гућ но сти 
од го ђе не по тро шње“ („postponeablegoods“) – трај них по тро-
шних и ин ве сти ци о них до ба ра. Из по да та ка о ре це си ји ко је 
они на во де ви ди мо да је пад БДП-а у дру гом квар та лу 2009. 
у од но су на прет ход ну го ди ну из но сио у Не мач кој 7,1%, у 
Швед ској 7,0%, а у Ср би ји 3,5% и Ма ке до ни ји 1,4%. 

Не ће би ти да су срп ски еко ном ски „екс пер ти“ би ли 
мно го успе шни ји, у убла жа ва њу по сле ди ца свет ске еко ном-
ске кри зе, од еко ном ских екс пе ра та вла да Не мач ке и Швед-
ске, а да су ве ће уме ће, чак и од на ших, по ка за ли вла ди ни 
еко ном ски функ ци о не ри Ма ке до ни је, а на ро чи то Ал ба ни је 
(ко ја је за бе ле жи ла пад БДП-а од са мо 0,7%). Ве ли ки из во зни-
ци и про из во ђа чи ро ба „са мо гућ но сти од го ђе не по тро шње“ 
(Не мач ка и Швед ска) су због то га има ли ве ћи пад БДП-а од 
зе ма ља (Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја) ко је ма ло из во зе и 
ско ро не про из во де трај на по тро шна и ин ве сти ци о на до бра.

Мно го бо љи по ка за тељ успе шно сти еко ном ске по ли ти-
ке од ра ста БДП-а је сте по раст бро ја (не)за по сле них, а у Ср-
би ји је у про шлој го ди ни до шло до до дат ног па да (ви ше од 
100.000) бро ја за по сле них (са 1.999.476 на 1.889.085). Днев ни 
лист Политика (28.01.2010) на пр вој стра ни до но си текст под 
на сло вом „Од300.000Нишлијарадисвега43.000“ где у под-
на сло ву пи ше да „од43.000запослених5.000радиупроиз
водњи,а38.000примаплатеизбуџета.“ То зна чи да у про из-
вод њи ра ди ма ње од 2% од укуп ног бро ја ста нов ни ка Ни ша, 
јед ног од нај ве ћих гра до ва у Ср би ји. Мо же мо прет по ста ви-

31 Pra šni kar, J., Re dek, T and Ko man, M. 2009. “How are dif fe rent ca pi ta list 
systems co ping with the cur rent cri sis?” In Pra šni kar, J. (ed): Howaredif
ferentcapitalistsystemscopingwiththecurrentcrisis? Lju blja na: Ča snik 
Fi nan ce, pp. 9-42. 

 Pra šni kar, J., Do ma de nik, P. and Ko man, M. 2009. “Be ha vi or of Firms 
in Ma ce do nia, Mon te ne gro and Slo ve nia af ter De sin te gra tion of For mer 
Yugo sla via.” Pa per pre sen ted at the 2009 Con fe ren ce on Com pa ra ti ve 
Analysis of En ter pri se Da ta, Tokyo, Oc to ber 2-4, 2009.
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ти ка ква је си ту а ци ја у ма њим гра до ви ма истог тог ни шког 
ре ги о на и о ка квом се без на ђу љу ди та мо на ла зе. Не дељ ник 
НИН(11.02.2010) пи ше да је по чет ком фе бру а ра у оп шти ни 
Цр на Тра ва (истог тог ни шког ре ги о на) ро ђе на пр ва бе ба по-
сле 18 ме се ци. 

Из све га до са да ре че ног ја сно је да ка та стро фал но 
ста ње у срп ској при вре ди по сле ди ца, пре све га, по гре шне 
еко ном ске по ли ти ке ко ју го ди на ма спро во де вла ди ни еко-
ном ски „екс пер ти“, а свет ска еко ном ска кри за са мо је убр-
за ла и за о штри ла не из бе жно су о ча ва ње са су ро вом исти ном 
да „бе ћар ска еко но ми ја“ не мо же ду го да тра је и да увек има 
тра ги чан за вр ше так.

GLOBALECONOMICCRISISAS
EXCUSEFORTHEWRONGDOMESTIC

ECONOMICPOLICY

Sum mary 

Today,whenSerbianeconomyisincollapse,ourpolitical
andeconomicelitemanagingalleconomicproblemsastheresult
of theworldcrisis,andanalysisofoureconomicrealityshows
thatcatastrophicsituationinSerbianeconomyisconsequenceof
wrongeconomicpolicy,andthattheglobaleconomiccrisisjust
acceleratedtheinevitableconfrontationwithcrueltruththatthe
accounts for ours irresponsiblework, sooner or later,must be
paid.
Keywords:crisis,Dollar,derivative,speculation.
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