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УТИ ЦАЈ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ НА  
ЗЕ МЉЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ - ЧЛА НИ ЦЕ ЕУ

Ре зи ме:

У 2009. го ди ни на вр ши ло се две де це ни је од па да Бер
лин ског зи да и по чет ка тран зи ци је бив ших со ци ја ли стич ких 
зе ма ља. За ве ћи ну ових зе ма ља тран зи ци о ни ход по му ка ма 
ни је био лак, али су 2004. и 2007. го ди не, не ке од нај у спе шни
јих зе ма ља по ста ле чла ни це Европ ске уни је. То је по твр да 
да су ове зе мље, за ре ла тив но крат ко вре ме, ус пе ле да се 
при ла го де зах те ви ма и кри те ри ју ми ма Европ ске уни је. При
сту па ње ЕУ, је „пре ко но ћи“ зна чај но по пра ви ло стан дард 
ве ћи не ста нов ни ка ових но во при мље них чла ни ца. Сла вље и 
опи је ност чи ње ни цом да при па да ју за јед ни ци европ ских де
мо крат ских на ро да је де ли мич но спла сну ло, ка да се схва ти
ло да члан ство у ЕУ, осим зна чај них пред но сти, под ра зу ме ва 
и ве ли ка од ри ца ња. 

До ла зак стра ног ка пи та ла је до нео и дру га чи ја пра ви ла 
по на ша ња. Тран зи ци ја је за крат ко вре ме до ве ла до оштре 
по ла ри за ци је, на ма ли број ве о ма бо га тих и вр ло моћ них по
је ди на ца и ве ћи број па у пе ри зо ва них гра ђа на, ко ји су на пор но 
ра ди ли да би за др жа ли рад но ме сто и при стој на при ма ња. 
У екс трем но ло шем по ло жа ју су се на шли тран зи ци о ни гу
бит ни ци, ко ји су из гу би ли ра ни је по зи ци је и рад на ме ста. Ди
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на мич ни раз вој ових зе ма ља је вре ме ном ма лак са вао, а не за
до вољ ство рад ни ка је би ло све гла сни је. 

Гло бал на и ве о ма те шка еко ном ска кри за, по свој при
ли ци, ве о ма те шко ће по го ди ти ову гру па ци ју зе ма ља, што 
ни је нео че ки ва но, има ју ћи у ви ду, да је стра ни ка пи тал у 
ови ма зе мља ма имао кључ ну уло гу у под сти ца њу укуп ног 
при вред ног раз во ја. С об зи ром да се и раз ви је не зе мље та
ко ђе на ла зе у ве о ма озбиљ ној кри зи, са свим је из ве сно да ће 
при лив стра ног ка пи та ла у на ред них не ко ли ко го ди на би ти 
озбиљ но сма њен. Осим то га, због по ли ти ке очу ва ња рад них 
ме ста, ком па ни је из раз ви је ни јих зе ма ља ће нај пре за тва ра
ти фи ли ја ле у дру гим зе мља ма. Да је кри за у овим зе мља ма 
ствар ност, по твр ђу ју и зах те ви за по моћ ММФа и Свет ске 
бан ке, ко ји нпр. у слу ча ју Ма ђар ске из но си чак 26,5 ми ли јар ди 
до ла ра. 

С об зи ром да се и Ср би ја на ла зи у слич ној по зи ци ји, као 
и да озбиљ но апли ци ра за члан ство у ЕУ, у реферaту ће би
ти ана ли зи ра ни нај ва жни ји аспек ти про те клог раз во ја ових 
зе ма ља и Ср би је, по сле ди це деј ства те ку ће еко ном ске кри зе, 
као и пред ло зи ме ра за ње но ефи ка сно са вла да ва ње.
Кључ не ре чи: кри за, тран зи ци ја, ефек ти раз во ја, прог но зе

Увод
Де сет бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља су 1. ма ја 2004. 

го ди не и 1. ја ну а ра 2007. го ди не по ста ле чла ни це Европ ске 
уни је. За пет на е стак го ди на оне су, са ма ње или ви ше успе ха, 
про шле тр но вит пут тран зи ци је. Са вла ђи ва ње тран зи ци о не 
кри зе, обез бе ђе ње ма кро е ко ном ске ста бил но сти и спро во-
ђе ње круп них струк тур них ре фор ми је био те жак за да так, 
с об зи ром да су ове зе мље ви ше де це ни ја из гра ђи ва ле кру ти 
би ро крат ски си стем др жав ног со ци ја ли зма, у ко ме ни су по-
сто ја ле тр жи шне ин сти ту ци је ко је функ ци о ни шу у зе мља ма 
Европ ске уни је. 

Да ли су ове зе мље ус пе ле? Пре две го ди не, од го вор ве-
ћи не би био без сум ње по твр дан, с об зи ром да су оне оства-
ри ле свој нај ва жни ји циљ, де фи ни сан као ула зак у Европ ску 
уни ју. Ана ли за нај ва жни јих пер фор ман си раз во ја ових де-
сет зе ма ља,1 по твр ђи ва ла је да се ра ди о еко но ми ја ма ко је 

1 Savic Lj. Collapse of the serbian industrialization – mesage for the future, (2007). 
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оства ру ју ве о ма ди на ми чан при вред ни раз вој, те ме ље ном на 
стра ном ка пи та лу и ве о ма бр зом ра сту из во за. Та очи глед на 
пред ност у пе ри о ду успо на, је са на стан ком еко ном ске кри зе 
по ста ла коч ни ца раз во ја, због че га је ве ћи на ових зе ма ља бр-
зо и дра ма тич но осе ти ла не га тив не ефек те те ку ће еко ном ске 
кри зе. 

Еуфо ри ја ми ли о на гра ђа на Сред ње и Ис точ не Евро пе о 
бо љем жи во ту, на кон ула ска у ЕУ, је де ли мич но спла сну ла и 
пре по чет ка те ку ће еко ном ске кри зе. Но ва тр жи шна пра ви-
ла су би ла не ми ло срд на. Европ ски сан се оства ри вао за узак 
слој бо га тих љу ди, док је ве ћи на мо ра ла ве о ма на пор но да 
ра ди. Еко ном ска кри за је до ве ла до гу бит ка хи ља да рад них 
ме ста, што је за ми ли о не рад ни ка из ових зе ма ља, отво ри ло 
но ви још не при јат ни ји фронт. 

Те ку ће про це не о ду би ни кри зе и ње ном тра ја њу су ве-
о ма раз ли чи те. Али сви се углав ном сла жу да ће она ве о ма 
же сто ко, ако не и нај ви ше, по го ди ти упра во зе мље Сред ње и 
Ис точ не Евро пе и За пад ног Бал ка на, ко ме при па да и Ср би ја. 
Има ју ћи то у ви ду, у овом ра ду ће мо по ку ша ти да оце ни мо 
(не га ти ван) ути цај те ку ће еко ном ске кри зе на раз вој де сет зе-
ма ља у тран зи ци ји, ко је су да нас чла ни це Европ ске уни је. 
Упо ре до са тим про це ни ће мо и не га тив не ефек те кри зе на 
раз вој Ср би је, уз на по ме ну да би Ср би ја, због не а де кват ног 
мо де ла тран зи ци је, за па ла у кри зу, чак и да ни је би ло свет ске. 
У ра ду ће де таљ но би ти ана ли зи ра не и пред у зе те ме ре за ње-
но бр же са вла да ва ње. 

Рад се са сто ји из че ти ри це ли не. У пр вом де лу се оце-
њу ју ефек ти гло бал не еко ном ске кри зе, у дру гом се раз ма-
тра њен ути цај на раз вој де сет зе ма ља у тран зи ци ји, ко је су 
чла ни це ЕУ (Бу гар ска, Че шка, Есто ни ја, Ле то ни ја, Ли тва-
ни ја, Ма ђар ска, Пољ ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Сло вач ка), у 
тре ћем де лу ће би ти ана ли зи ра на кри за раз во ја срп ске ин ду-
стри је, ко ја је не ми нов но и без свет ске еко ном ске кри зе во ди-
ла кри зи раз во ја укуп не при вре де, и на кра ју у че твр том де лу 
ће би ти де таљ но ана ли зи ра не гло бал не ме ре за са вла ђи ва ње 
те ку ће еко ном ске кри зе, са по себ ним освр том на про грам ак-
ци ја ко ји је усво јен апри ла ме се ца 2009 го ди не, на Са ми ту 

International conference „Contemporary Challenges of Theory and Practice in 
Economics“ – Economic Policy and the Development of Serbia, the Faculty of 
Economics, Belgrade, pp. 169-179.
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у Лон до ну, гру па ци је 19 нај ра зви је ни јих зе ма ља све та и ЕУ, 
по зна тих под на зи вом Г-20.

Гло бал на ре це си ја  
– узро ци и по сле ди це

Те ку ћа еко ном ска кри за се нај пре ја ви ла у САД, а за тим 
се вр ло бр зо про ши ри ла на све де ло ве све та. Ја чи на и ду би-
на кри зе је мно го ве ћа, не го што се у по чет ку про це њи ва ло. 
Мно ги сма тра ју да је ово нај те жа кри за у ко јој се на шао свет 
од вре ме на ве ли ке Еко ном ске де пре си је из три де се тих го ди-
на XX ве ка. Кри за је нај пре по го ди ла хи по те кар но тр жи ште 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Де си ла се као ре зул тат 
ло ше про це не кре дит них мо гућ но сти аме рич ког ста нов ни-
штва2. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња хи по те кар ног тр жи шта је 
био до ста јед но ста ван. Ве ли ки број аме рич ких гра ђа на, ко ји 
ни су има ли стан, али ни фи нан сиј ских мо гућ но сти да га ку-
пе, ола ко се за ду жи вао код ба на ка, узи ма ју ћи, ка ко се њи ма 
чи ни ло, по вољ не стам бе не кре ди те. Га ран ци ја за кре дит је 
био стан или ку ћа ко ји су на ме ра ва ли да ку пе. Кре дит но оп-
те ре ће ње је у по чет ку от пла те би ло ре ла тив но ни ско, да би 
се са про те ком вре ме на уве ћа ва ло. За ми шље ни ме ха ни зам је 
у по чет ку до бро функ ци о ни сао, јер су чак и гра ђа ни сла бог 
фи нан сиј ског ста ња ку по ва ли ку ће и ста но ве, а бан ке и хеџ 
фон до ви су сти ца ли огром не про фи те. Чи ни ло се да су сви 
на до бит ку. Као ре зул тат ви со ке тра жње, сва ко днев но су ни-
ца ли број ни фон до ви ко ји су ну ди ли све ви ше ку ћа и ста но ва, 
чи ји бо ни тет ни ко ни је кон тро ли сао. Тр жи ште не крет ни на 
је про цве та ло. Исто вре ме но, на се кун дар ном тр жи шту це не 
ак ци ја хеџ фон до ва и ба на ка су вр то гла во ра сле. У са вре ме-
ном гло ба ли зо ва ном све ту, због ви со ких про фи та ко је су до-
но си ле ак ци је ових фон до ва и очи глед но на ив ног ве ро ва ња 
у сна гу и ви тал ност аме рич ке при вре де, али и од го вор ност 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја САД, ак ци је ових фон до ва и ба-

2 Fernando Lopez D’Aleksandro у кратком историјском прегледу криза, 
упућује на познате ставове Пола М. Свизија, који је детаљно објаснио 
механизам манипулације финансијским инструментима, којима се ствара 
шпекулативни „непостојећи“ новац, који је у крајњој линији довео до 
пуцања пренадуваног финансијског балона. http:/www.balkanmagazin.net/
kolumna/novosti_i_politika/ekonomska_kriza_u_sjedinjenim_državama.xtml
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на ка су ма сов но ку по ва не ши ром све та. Ти ме је прак тич но 
цео свет уву чен у кри зу ко ја је тре ба ла би ти са мо аме рич ка.

Пр ви зна ци кри зе су се де си ли 2007. го ди не. Ве о ма ма ли 
број љу ди је та да раз у мео шта ће се де си ти за са мо го ди ну да-
на. Је дан од рет ких ко ји је при лич но до бро пред ви део те ку ћу 
еко ном ску кри зу је био по зна ти не мач ки про фе сор еко но ми је 
Макс Оте.3 Ни ти је аме рич ка при вре да по се до ва ла про јек то-
ва ну сна гу и ви тал ност, ни ти су хи по те кар ни кре ди ти би ли 
та ко по вољ ни. Вр ло бр зо се ис по ста ви ло да ве ли ки број кли-
је на та ни је био спо со бан да вра ћа узе те кре ди те. Фон до ви у 
по чет ку ни су би ли у па ни ци, јер су ве ро ва ли да ће про да јом 
хи по те ке, од но сно ку ћа и ста но ва, мо ћи ла ко да по кри ју на-
ста ле гу бит ке. Про блем је еска ли рао ка да 9 ми ли о на љу ди 
ни је мо гло да вра ћа кре ди те, због че га се на тр жи шту по ја-
ви ло исто то ли ко ку ћа и ста но ва, за ко је је по сто ја ла ве о ма 
сла ба тра жња. Ин ве сти ци о ни фон до ви су ма сов но бан кро-
ти ра ли. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва је по ку ша ла 
да спа си нај ве ће игра че на хи по те кар ном тр жи шту, от ку пом 
не на пла ти вих по тра жи ва ња и кон та ми ни ра них хар ти ја од 
вред но сти. Др жа ва је ти ме по ста ла вла сник де ла ка пи та ла 
по ср ну лих фон до ва и ба на ка, што ни је за у ста ви ло кри зу. Са 
хи по те кар ном кри зом, ра сла је и кри за по ве ре ња у уку пан 
фи нан сиј ски си стем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Нај пре 
су па ле це не хи по те кар них ак ци ја, јер су ве ли ки игра чи из 
це лог све та, прак тич но пре ко но ћи хте ли да се осло бо де „па-
пи ра“ ко ји су убр за но гу би ли вред ност. Осе ка на хи по те кар-
ном тр жи шту је до ве ла до кри зе ли квид но сти у це ло куп ном 
фи нан сиј ском си сте му, због че га су дра ма тич но по че ле да па-
да ју и це не ак ци ја на бер за ма ши ром САД. Због гу би та ка ко је 
су пре тр пе ле ве ли ке бан ке и по је дин ци из ЕУ, Ја па на, Ру си је 
и Ки не, кри за се ве о ма бр зо пре не ла на цео свет. Сва ко днев-
но су па да ли во де ћи ин дек си на бер за ма ши ром све та. 

Због оп ште не си гур но сти, кон трак ци је фи нан сиј ских 
сред ста ва и гу би та ка ко ји су на ста ли на хи по те кар ном, од-
но сно фи нан сиј ском тр жи шту, еко ном ска кри за је ве о ма бр зо 
сма њи ла ни во ме ђу на род не тр го ви не и стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја, због че га је нај пре до шло до те шко ћа у по сло ва-

3 Ote M, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009.
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њу, а за тим и до бан крот ста ва4 ве ли ких свет ских ба на ка, ин-
ве сти ци о них фон до ва и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва. И по ред 
пред у зе тих дра стич них ме ра за ње но об у зда ва ње, кри за се 
из фи нан сиј ског пре ли ла на ре ал ни сек тор при вре де. Нај пре 
је сна жно за хва ти ла ауто мо бил ску ин ду стри ју, а ка сни је се 
про ши ри ла на ско ро све де лат но сти. Од три ве ли ка свет ска 
про из во ђа ча ауто мо би ла, чи је се се ди ште на ла зи у Де тро и ту, 
ка ко са да ства ри сто је, из гле да да ће те ку ћу еко ном ску кри-
зу је ди но пре жи ве ти Форд. Као не дав но Крај слер и Џе не рал 
Мо торс5 је про гла сио бан крот ство. Аме рич ка вла да је от ку-
пи ла 60 од сто, а Ка над ска 12,5 од сто ак ци ја, што је Џе не рал 
Мо тор су пру жи ло дру гу шан су да пре жи ви. Овај 100 го ди на 
стар про из во ђач ауто мо би ла га си 21 хи ља ду рад них ме ста и 
пре ки да са рад њу са 2.600 ди ле ра. Уку пан дуг ГМ-а из но си 
173 ми ли јар де до ла ра, а вред ност имо ви не ком па ни је се про-
це њу је на око 82 ми ли јар де до ла ра. На ци о на ли за ци ја ГМ-а, 
ка ко ка жу из др жав не ад ми ни стра ци је, је при вре ме на и вла-
да САД има на ме ру да ком па ни ји про да свој удео, ка да она 
бу де про фи та бил на. По свој при ли ци то се не ће ско ро де си-
ти, јер пр во бит на фи нан сиј ска ин јек ци ја, „те шка“ 20 ми ли-
јар ди до ла ра, очи глед но ни је да ла оче ки ва не ре зул та те. План 
но ве ре ор га ни за ци је пред ви ђа ула га ње до дат них 30 ми ли јар-
ди до ла ра вла де САД и 9,5 ми ли јар ди до ла ра вла де Ка на де.

Услед еко ном ске кри зе, у по след њем квар та лу 2008. 
го ди не, свет се по сле пе ри о да успо на у по след њој де це ни ји, 
су о чио са успо ра ва њем ра ста ГДП-а и ин ду стриј ске про из-
вод ње. По ср та ње свет ске при вре де је на ста вље но и у 2009., а 
сва је при ли ка да ће ре це си ја ве ро ват но би ти на ста вља на и у 
2010. го ди ни. Пре ма про це на ма Европ ске ко ми си је6, свет ски 
ГДП у 2009 го ди ни ће за бе ле жи ти пад од -1,4 од сто, док екс-
пер ти ове ин сти ту ци је за 2010. го ди ну пред ви ђа ју опо ра вак, 
од но сно раст свет ског ГДП-а од 1,9 од сто. Прог но зе Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да су слич на пред ви ђа њи ма Европ ске 
ко ми си је, при че му ММФ7 за 2009. го ди ну прог но зи ра пад 

4 Lehman Brothers је прва од три највеће банке које су банкротирале. Америчка 
влада је национализовала највећу осигуравајућу компанија на свету AIG, 
као и две највеће хипотекарне институције Fannie Mae и Freddie Mac.

5  http://www.capital.ba/bankrotstvo-gm-dovodi-državu-na-kormilo-kompanije/ 
(Accessed 03.6.2009)

6  European Commission, Economic Forecast, Spring 2009, p. 11
7 IMF,(2009), World Economic Outlook, Crisis and recovery, April 2009, p.10.
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свет ског аут пу та од -1,3 од сто, а за 2010. го ди ну прог но зи ра 
раст од та ко ђе 1,9 од сто. Про це не ЕБРД-а, о кре та њу ГДП-а 
у 2009. го ди ни, у окви ру 30 зе ма ља са ко ји ма ова бан ка са ра-
ђу је, су не ко ли ко пу та знат но ме ња не. Chi ef Eco no mist EBRD 
Erik Ber glof8 је нај пре у но вем бру 2008. го ди не прог но зи рао 
раст од 2,5 од сто, у ја ну а ру 2009. го ди не, сто па ра ста је сма-
ње на на 0,1 од сто, док је у про ле ће те ку ће 2009. го ди не, Бер-
глоф прог но зи рао пад од -2,4 од сто.

Та бе ла 1 
Ме ђу на род но окру же ње – ре а лан раст БДП-а

го ди шње про ме не (%) ле то 2009 прог но зе
2005 2006 2007 2008 2009 2010

САД 2,9 2,8 2,0 1,1 -2,9 0,9
Ја пан 1,9 2,0 2,4 -0,7 -5,3 0,1

Ази ја (без Ја-
па на)

8,3 9,1 9,7 6,9 3,3 5,6

 од че га Ки на 10,4 11,7 13,0 9,0 6,1 7,8
ЦИС 6,7 8,4 8,5 5,6 -3,8 1,4

 од че га Ру си ја 6,4 7,7 8,1 5,6 -3,8 1,4
Ла тин ска Аме-

ри ка
4,6 5,4 5,6 4,2 -1,6 1,6

Суб-Са хар ска 
Афри ка

5,6 6,5 6,6 5,2 2,5 3,5

Свет 4,5 5,1 5,1 3,1 -1,4 1,9
Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009, стр. 11.

 Пре ма прог но за ма Европ ске ко ми си је, нај ве ћи пад 
ГДП-а у 2009. го ди ни ће за бе ле жи ти Ја пан (не га тив на сто па 
и у 2008. го ди ни од -0,7 од сто), док ће нај ви шу сто пу ра ста 
ГДП-а , иако за тре ћи ну ни жу у од но су на де це ниј ски про-
сек, оства ри ти Ки на. Пре ма про це ни Европ ске ко ми си је, по-
зи тив ну сто пу ра ста ГДП-а, у 2009. го ди ни, осим Ази је (ис-
кљу чу ју ћи Ја пан), има ће и Суб са хар ска Афри ка, док се за све 
оста ле зе мље, од но сно ре ги о не прог но зи ра ју ви ше или ни же 
не га тив не сто пе ра ста ГДП-а. За зе мље Ју го и сточ не Евро пе 
и Ру си ју, Европ ска ко ми си ја је пред ви де ла иден тич ну сто пу 
па да ГДП-а од -3,8 од сто, док је за САД прог но зи ран пад од 
-2,9 од сто. Оче ки ва ни пад ГДП-а у Европ ској уни ји ће из но-
си ти -4 од сто, док се у окви ру евро зо не оче ку је ма њи пад, 
од но сно -2 од сто. 

У окви ру 5 нај ве ћих зе ма ља ЕУ, нај ве ћи пад ГДП-а од 
-5,5 од сто се пред ви ђа за Не мач ку, не га тив на сто па ра ста од 
-4 до -4,5 од сто се прог но зи ра за Ита ли ју и Ве ли ку Бри та ни-

8 www.ebrd.com/new/pressrel/2009/090127.htm 
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ју, док ће Фран цу ска и Шпа ни ја, по свој при ли ци за бе ле жи ти 
не што уме ре ни ји пад ГДП-а од -3 од сто. За 2010. го ди ну је 
прог но зи ран опо ра вак че ти ри од пет нај ве ћих зе ма ља ЕУ, док 
се оче ку је да Шпа ни ја и у 2010. го ди ни за бе ле жи не га тив ну 
сто пу ра ста ГДП-а од -1 од сто.

У Го ди шњем из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2009. го-
ди ну се пред ви ђа и пад из во за од чак -12,5 од сто, као и укуп-
них ин ве сти ци ја за -10,5 од сто. Оче ку је се и пад за по сле но сти 
од -2,5 од сто, што зна чи да ће 8,5 ми ли о на љу ди ши ром ЕУ 
оста ти без по сла. И по ред прог но зи ра ног опо рав ка при вред-
ног ра ста, у 2010. го ди ни, пред ви ђа се да ље сма ње ње укуп не 
за по сле но сти за -1,5 од сто. На кон из ра же не тен ден ци је ви ше-
го ди шњег сма ње ња сто пе не за по сле но сти у ЕУ, у овој и сле-
де ћој го ди ни оче ку је се раст, та ко да ће сто па не за по сле но сти 
у 2010. го ди ни по но во би ти дво ци фре на, од но сно 10,9 од сто, 
док се за зе мље евро зо не пред ви ђа сто па не за по сле но сти од 
чак 11,5 од сто. Нај ве ћи раст не за по сле но сти би ће у Есто ни ји, 
Ир ској, Ли тва ни ји, Ле то ни ји и Шпа ни ји.

Због ре це си је, од но сно кон трак ци је при вред них ак-
тив но сти, на ни воу ЕУ пред ви ђа се зна чај но сма ње ње сто пе 
ин фла ци је, ко ја ће у 2009. го ди ни из но си ти све га 0,9 од сто. 
Су прот но овим тен ден ци ја ма, сто па ин фла ци је у бал тич ким 
зе мља ма и Бу гар ској ће би ти ду пли ра на. Као од го вор на ра-
сту ћу еко ном ску кри зу ЕУ је при пре ми ла ве о ма ам би ци о зан 
план (Euro pean Eco no mic Re co very Plan) по ве ћа ва ња др жав не 
по тро шње и јав них ин ве сти ци ја у ци љу бр жег при вред ног 
опо рав ка и очу ва ња рад них ме ста, што ће де фи цит др жав-
ног бу џе та у зе мља ма ЕУ у 2009. го ди ни по ве ћа ти на чак 6 
од сто ГДП-а, што је зна чај но по ве ћа ње у од но су на 2,3 од сто 
у 2008. го ди ни.

Та бе ла 2 
Глав ни по ка за те љи, ле то 2009 прог но зе – ЕУ

го ди шње про ме не (%) ле то 2009 прог но зе
2005 2006 2007 2008 2009 2010

БДП 2,0 3,1 2,9 0,9 -4,0 -0,1
Ин ве сти ци је 3,6 6,2 5,4 0,1 -10,5 -2,9

Не за по сле ност (а) 8,9 8,2 7,1 7,0 9,4 10,9
Ин фла ци ја (б) 2,3 2,3 2,4 3,7 0,9 1,3

Др жав ни дуг (% 
БДП-а)

62,7 61,3 58,7 61,5 72,6 79,4

Из вор: Eco no mic Fo re cast, Spring 2009 .Euro pean Com mis sion, стр. 3
(а) про це нат рад не сна ге (б) ин декс по тро шач ких це на, но ми нал не 

про ме не
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Ово је дво стру ко ви ше од 3 од сто, пред ви ђе них тзв. ма-
стрихтским кри те ри ју ми ма. Де фи цит др жав ног бу џе та у 2009. 
го ди ни, ис под 3 од сто ГДП-а, оства ри ће са мо 6 зе ма ља, док ће у 
2010. де фи цит др жав ног бу џе та до сти ћи и чи та вих 7 од сто. Исто-
вре ме но, уку пан др жав ни дуг ће по ра сти на 79,4 од сто ГДП-а, што 
зна чи да се ЕУ при бли жа ва гра ни ци ви со ке за ду же но сти.

Сла бље ње пер фор ман си раз во ја  
зе ма ља у тран зи ци ји – зна ци кри зе

Из ме ђу 10 бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља Сред ње и 
Ис точ не Евро пе, да нас зе ма ља у тран зи ци ји и чла ни ца ЕУ, 
увек су по сто ја ле зна чај не раз ли ке. Три бал тич ке зе мље 
(Есто ни ја, Ла тви ја и Ли тва ни ја) су пред ња чи ле у бр зи ни 
пред у зе тих ре фор ми. Ви ше град ска гру па зе ма ља, ко јој мо-
же мо при кљу чи ти и Сло вач ку, се тре ти ра као гру па ци ја нај-
у спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји. Ру му ни ја и Бу гар ска су 
по след ње при мље не у ЕУ, што би мо гло зна чи ти да су се оне 
нај спо ри је опо ра ви ле од тран зи ци о не кри зе, у ко јој су се на-
ла зи ле све ове зе мље у по след њој де це ни ји XX ве ка.

Ове за кључ ке по твр ђу ју и по да ци о сто па ма ра ста 
ГДП-а. У пе ри о ду 1992-2004. ме ђу пет нај у спе шни јих зе ма-
ља у тран зи ци ји, нај ви шу про сеч ну сто пу ра ста ГДП-а од 4,4 
од сто је има ла Пољ ска, за тим Сло ве ни ја 3,2 од сто, Ма ђар ска 
3,0 од сто, док је Че шка за бе ле жи ла не што уме ре ни ји раст од 
2,1 од сто. Ру му ни ја је оства ри ла скром ну сто пу ра ста ГДП-а 
од 1,6 од сто а Бу гар ска ни ску сто пу ра ста од све га 0,9 од сто. 
Нај спо ри ји раст ГДП-а у овом пе ри о ду су оства ри ле бал тич-
ке зе мље у тран зи ци ји - Ле то ни ја 0,5 од сто а Ли тва ни ја са мо 
0,3 од сто. 

Ка ко по ка зу ју број не сту ди је9 ва жан ути цај на при вред-
ни раст су има ли: по чет ни усло ви, спро ве де не струк тур не ре-
фор ме, од но сно из град ња тр жи шних ин сти ту ци ја, као и ефи-
ка сна еко ном ска по ли ти ка, ко ја мо же да обез бе ди нео п ход ну 
ма кро е ко ном ску ста бил ност при вре де. На стар ту тран зи ци је, 
зна чај но ме сто су има ли по чет ни усло ви,10 али су ма кро е ко-
ном ска ста би ли за ци ја и на пре дак у тр жи шно ори јен ти са ним 

9 Mervar A., (2002), Ekonomski rast i zemlje u tranziciji, Privredna kretanja i eko-
nomska politika 92/2002., Zagreb, str. 79.

10 De Melo M. at al, (1996), Paterns of Transition from Plan to Market, The World 
Bank Economic Review, 10(3), pp. 397-424
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ре фор ма ма ре ла тив но бр зо не у тра ли са ли не га тив не ефек те 
по чет них (не по вољ них) усло ва, што се на ро чи то од но си ло 
на бал тич ке зе мље. Не ки су по чет не усло ве пре це њи ва ли, а 
не ки су сма тра ли да они не ма ју би тан зна чај, али су се сви 
углав ном сла га ли да су они има ли уде ла у по чет ној тран зи-
ци о ној ре це си ји, као и да про то ком вре ме на њи хов ути цај 
зна чај но сла би.

Та бе ла 3 
Бру то до ма ћи про из вод,  

го ди шње про ме не у про цен ти ма, стал не це не
1992-

04
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска 0,9 6,2 6,3 6,2 6,0 -1,6 -0,1
Че шка 2,1 6,3 6,8 6,0 3,2 -2,7 0,3

Есто ни ја - 9,2 10,4 6,3 -3,6 -10,3 -0,8
Ле то ни ја 0,5 10,6 12,2 10,0 -4,6 -13,1 -3,2

Ли тва ни ја 0,3 7,8 7,8 8,9 3,0 -11,0 -4,7
Ма ђар ска 3,0 4,0 4,1 1,1 0,5 -6,3 -0,3
Пољ ска 4,4 3,6 6,2 6,6 4,8 -1,4 0,8

Ру му ни ја 1,6 4,2 7,9 6,2 7,1 -4,0 0,0
Сло ве ни ја 3,2 4,3 5,9 6,8 3,5 -3,4 0,7
Сло вач ка - 6,5 8,5 10,4 6,4 -2,6 0,7

Из вор: Euro pean Com mis sion , Eco no mic Fo re cast, Spring 2009, str. 53,
55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пе ри о ду 2005-2007. го ди на, нај ди на мич ни ји раст 
ГДП-а су оства ри ле бал тич ке зе мље. Ле то ни ја је у све три 
го ди не бе ле жи ла дво ци фре не сто пе ра ста (12,2 од сто у 2006.), 
Есто ни ја у јед ној, док је раст ГДП-а у Ли тва ни ји био из ме ђу 
8-9 од сто. Ме ђу пет зе ма ља Сред ње Евро пе, нај ди на мич ни-
ји раст ГДП-а је има ла Сло вач ка, а нај скром ни ји Ма ђар ска. 
У окви ру тре ће гру пе, ко ја је по след ња при мље на у ЕУ, раст 
ГДП-а Ру му ни је је био из ме ђу 4-8 од сто, а Бу гар ске око 6 
од сто. Пр ви зна ци ре це си је су нај пре за хва ти ли Ма ђар ску11, 
што се ве о ма до бро уоча ва и из ско ро че тво ро стру ког па да 
сто пе ра ста ма ђар ског ГДП-а у 2007. го ди ни. И не ке дру ге 
зе мље (Есто ни ја, Ли тва ни ја, Ру му ни ја и Че шка) су ушле у 
пе ри од опа да ју ћих сто па ра ста ГДП-а, али је то сма ње ње би-
ло знат но уме ре ни је, не го у Ма ђар ској. Че ти ри од 10 зе ма-

11 Ministry for National development and Economy, (2009), Overview of the current 
situation and prospects of the Hungarian economy, http://www.nfgm.gov.hu 
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ља (Ли тва ни ја, Пољ ска, Сло ве ни ја и на ро чи ти Сло вач ка) су 
и у 2007. го ди ни на ста ви ле тен ден ци ју ви ше го ди шњег ра ста 
ГДП-а. 

У 2008. го ди ни, же сто ка ре це си ја, са не га тив ним сто-
па ма ра ста, је нај пре за хва ти ла Ле то ни ју и Есто ни ју, док је 
ве ћи на оста лих зе ма ља за бе ле жи ла озби љан пад сто па ра-
ста ГДП-а. Је ди но је Ру му ни ја оства ри ла им пре сив ну сто пу 
ра ста од чак 7,1 од сто. Пре ма прог но за ма Европ ске ко ми си-
је, али и дру гих ре ле вант них свет ских ин сти ту ци ја (ММФ, 
ИБРД, ЕБРД....) свих 10 зе мља ће у 2009. го ди ни има ти не га-
тив не сто пе ра ста ГДП-а. Са нај ду бљим па дом, од но сно са 
нај же шћом еко ном ском кри зом у 2009. го ди ни, су о чи ће се 
три бал тич ке зе мље, за ко је се пред ви ђа пад ГДП-а из ме ђу 
-10 и -13 од сто. Не што уме ре ни ји пад ГДП-а се прог но зи ра 
за Ма ђар ску -6,3 од сто и Ру му ни ју -4 од сто. Ако се оства-
ре прог но зе, те ку ћа еко ном ска кри за ће нај ви ше по го ди ти 
ових пет зе ма ља, док ће оста лих пет та ко ђе пре тр пе ти зна-
ча јан пад ГДП-а, али ће он би ти знат но уме ре ни ји. По свој 
при ли ци нај ма њу ште ту од те ку ће еко ном ске кри зе ће има ти 
Пољ ска. Пре вла да ва ње кри зе је прог но зи ра но за 2010. го ди-
ну, што се не од но си и на три бал тич ке зе мље, Ма ђар ску и 
Бу гар ску, ко је ће и у 2010. го ди ни бе ле жи ти не га тив не сто пе 
ра ста, при че му ће пад ГДП-а, би ти знат но ма њи не го 2009. 
го ди не.

Ви сок раст ГДП-а ових 10 зе ма ља, је из ме ђу оста лог, 
био ре зул тат вр ло ди на мич ног ра ста из во за. У нај ве ћем бро ју 
зе ма ља, то ком по след њих не ко ли ко го ди на оства ри ва не су 
дво ци фре не сто пе ра ста из во за. Ула ском у ЕУ, ове зе мље су 
по ста ле вр ло атрак тив не за дис ло ка ци ју про из вод них по го на 
из раз ви је ни јих „ста рих“ чла ни ца. Про из во ди и услу ге но вих 
фа бри ка из но во при мље них чла ни ца ма ЕУ, су нај ве ћим де-
лом пла си ра ни на ши ре тр жи ште ЕУ.

Из воз Есто ни је и Ле то ни је, на кон ве о ма ви со ких сто па 
ра ста у 2005. го ди ни, од пре ко 20 од сто, је по след њих го ди-
на до жи вео стр мо глав пад, да би у 2008. го ди ни за бе ле жио и 
не га тив не сто пе од -1,1 од сто, од но сно -1,3 од сто. У Ру му ни ји 
и Ли тва ни ји у 2008. у од но су на 2007. го ди ну, оства рен је зна-
ча јан раст из во за, док је оста лих шест зе ма ља има ло знат но 
сма ње ње, али не и не га тив не сто пе ра ста из во за. За свих 10 
зе ма ља, Европ ска ко ми си ја је у 2009. го ди ни, прог но зи ра-
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ла дра стич но дво ци фре но сма ње ње из во за, што је по сле ди-
ца па да тра жње за про из во ди ма и услу га ма из ових зе ма ља, 
про у зро ко ва ним ре це си јом на њи хо вим глав ним из во зним 
тр жи шти ма, од но сно у раз ви је ни јим зе мља ма ЕУ. Бла ги опо-
ра вак из во за у 2010. го ди ни се пред ви ђа за 8 зе ма ља, док ће 
уме ре но сма ње ње из во за, од но сно не га тив не сто пе ра ста и 
да ље би ти при сут но у Сло ве ни ји и Ли тва ни ји.

Та бе ла 4 
Из воз (до бра и услу ге) – го ди шње про цен ту ал не про ме не

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска - 8,5 8,7 5,2 2,9 -11,1 2,2
Че шка 9,9 11,6 15,8 14,9 6,9 -11,6 0,7

Есто ни ја - 20,9 11,6 0,0 -1,1 -14,1 0,4
Ле то ни ја - 20,2 6,5 10 -1,3 -12,9 0,5

Ли тва ни ја - 17,7 12,0 4,3 11,3 -15,1 -0,2
Ма ђар ска 12,6 11,3 18,6 15,9 4,6 -11,9 0,8
Пољ ска 10,9 8,0 14,6 9,1 5,8 -11,0 0,2

Ру му ни ја 11,2 7,6 10,4 7,9 19,4 -16,9 0,6
Сло ве ни ја 3,8 10,6 12,5 13,8 3,3 -11,8 -0,3
Сло вач ка - 10,0 21,0 13,8 3,2 -10,2 0,2

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пе ри о ду 1992-2004. го ди на, сто па не за по сле но сти, у 
10 ЕУ зе ма ља, се кре та ла из ме ђу 6,5 од сто у Ру му ни ји и 15 
од сто у Бу гар ској и Пољ ској. Као ре зул тат ве о ма ди на мич ног 
раз во ја, те ме ље ног на огром ном при ли ву стра ног ка пи та ла и 
спек та ку лар ном ра сту из во за, у свих 10 зе ма ља, не за по сле-
ност је знат но сма ње на. У 6 зе ма ља нај ни жа сто па не за по сле-
но сти је би ла у 2008. го ди ни, а у три бал тич ке зе мље и Ма-
ђар ској, до њи пик је оства рен 2007. го ди не. Нај ни жу сто пу 
не за по сле но сти од 4,3 од сто је има ла Ли тва ни ја 2007. го ди не, 
а нај ви шу Пољ ска од 17,8 од сто у 2005. го ди ни. У 2008. го ди-
ни сто па не за по сле но сти се кре та ла од 4,4 од сто у Че шкој и 
Сло ве ни ји, до 7,8 од сто у Ма ђар ској.

Иако се у свим прог но за ма про це њу је да ће еко ном ска 
кри за зна чај но спла сну ти у 2010. го ди ни, то се на жа лост не 
од но си на кре та ње за по сле но сти, од но сно не за по сле но сти, 
јер се у 9 од 10 зе ма ља прог но зи ра раст не за по сле но сти и 
у 2010. го ди ни. Је ди ни се за Ру му ни ју пред ви ђа бла го сма-
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ње ње не за по сле но сти. Да ће очу ва ње рад них ме ста и раст 
за по сле но сти би ти те шко оства ри во у на ред них не ко ли ко го-
ди на, ве о ма сли ко ви то по твр ђу је и чи ње ни ца да је пла ни ра на 
сто па не за по сле но сти у 2010. го ди ни, у ве ћи ни зе ма ља за ко је 
рас по ла же мо са по да ци ма, чак знат но ви ша не го у пе ри о ду у 
ко ме се де си ла тран зи ци о на ре це си ја. За што је то та ко? Од го-
вор је при лич но јед но ста ван. У прет ход ном пе ри о ду стра ни 
ин ве сти то ри су због ни жих над ни ца, по ре за и ра зних дру гих 
олак ши ца, ма сов но се ли ли сво је фа бри ке у зе мље у тран зи-
ци ји, што је ве о ма по вољ но де ло ва ло на њи хов уку пан раз вој, 
из воз и за по сле ност. Због еко ном ске кри зе, ко ја је по го ди ла 
све чла ни це ЕУ, вла де ових зе ма ља су очу ва ње рад них ме-
ста ис та кле као пр во ра зре дан циљ. Ако је тре ба ло сма њи ва-
ти број за по сле них рад ни ка, то се нај пре чи ни ло у пре ко гра-
нич ним фи ли ја ла ма, што је не ми нов но до ве ло до ре це си је и 
по ра ста бро ја не за по сле них у зе мља ма у тран зи ци ји

Та бе ла 5 
Сто пе не за по сле но сти – де фи ни ци ја Еуростата

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска 15,1 10,1 9,0 6,9 5,6 7,3 7,8
Че шка - 7,9 7,2 5,3 4,4 6,1 7,4

Есто ни ја - 7,9 5,9 4,7 5,5 11,3 14,1
Ле то ни ја 13,2 8,9 6,8 6,0 7,5 15,7 16,0

Ли тва ни ја 9,9 8,3 5,6 4,3 5,8 13,8 15,9
Ма ђар ска 8,1 7,2 7,5 7,4 7,8 9,5 11,2
Пољ ска 15,0 17,8 13,9 9,6 7,1 9,9 12,1

Ру му ни ја 6,5 7,2 7,3 6,4 5,8 8,0 7,7
Сло ве ни ја - 6,5 6,0 4,9 4,4 6,6 7,4
Сло вач ка - 16,3 13,4 11,1 9,5 12,0 12,1
Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 53, 

55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пр вој де це ни ји тран зи ци о ног раз во ја, 6 зе ма ља је 
има ло уме рен и ре ла тив но при хва тљив ни во де фи ци та тр-
го вин ског би лан са. Је ди но је тр го вин ски де фи цит Ле то ни је 
(за оста ле зе мље не рас по ла же мо са по да ци ма) био знат но 
из над про се ка ове гру па ци је зе ма ља. Од 2005. до 2007. го-
ди не, а у не ким зе мља ма и до 2008. де фи цит тр го вин ског 
би лан са се ра пид но по ве ћа вао. Због сма ње ња при ли ва стра-
них ди рект них ин ве сти ци ја и оте жа ног за ду жи ва ња у ино-
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стран ству, знат но је ре ду ко ван увоз, а услед опа да ња тра жње 
озбиљ но је сма њен и из воз, што је зна чај но обо ри ло уку пан 
ни во спољ но-тр го вин ске раз ме не ових зе ма ља. То сма ње ње 
је би ло оштри је од па да ГДП-а, због че га је ре ла тив но уче-
шће де фи ци та спољ но-тр го вин ског би лан са у ГДП-у зна чај-
но сма ње но. 

Од 10 зе ма ља, са мо је Че шка ду го вре ме на оства ри ва ла 
су фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са. Од 2007. го ди не Че-
шкој се при дру жи ла и Ма ђар ска. Европ ска ко ми си ја за 2009. 
и 2010. го ди ну, углав ном пред ви ђа на ста вља ње уоче них тен-
ден ци ја, што зна чи да ће Че шка и Ма ђар ска за др жа ти уме ре-
ни су фи цит, Есто ни ја ће не што по ве ћа ти по сто је ћи де фи цит, 
док ће оста лих 7 зе ма ља на ста ви ти са тен ден ци јом зна чај ног 
сма њи ва ња спољ но-тр го вин ског де фи ци та.

Та бе ла 6 
Тр го вин ски би ланс као про це нат БДП-а
1992-

04
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска -6,2 -20,2 -22,0 -25,5 -25,8 -19,9 -19,2
Че шка -4,5 2,0 2,0 3,4 2,8 1,7 1,7

Есто ни ја - -13,9 -18,3 -17,6 -11,9 -8,4 -9,6
Ле то ни ја -12,5 -18,9 -25,6 -23,9 -17,0 -10,5 -9,7

Ли тва ни ја - -11,3 -13,9 -15,1 -11,9 -2,8 -1,2
Ма ђар ска -4,7 -2,5 -2,3 0,2 0,4 1,0 1,2
Пољ ска -3,1 -0,9 -2,0 -4,0 -4,3 -4,6 -3,9

Ру му ни ја -7,0 -9,8 -12,0 -14,4 -13,3 -9,1 -8,0
Сло ве ни ја -2,7 -3,6 -3,8 -4,9 -7,3 -5,9 -5,7
Сло вач ка - -5,4 -5,2 -1,7 -1,7 -2,8 -2,1

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 53, 
55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

Сма ње ње при ли ва СДИ, кри за ли квид но сти и оте жан при-
ступ при ват них ком па ни ја и ба на ка тр жи шти ма свет ског ка пи-
та ла, има за по сле ди цу зна ча јан раст јав ног (др жав ног) ду га по-
је ди них зе ма ља. Ово се пре све га од но си на Ма ђар ску у ко јој је 
јав ни дуг у 2008. го ди ни из но сио 73,0 од сто ГДП-а, док је уче шће 
пољ ског јав ног ду га у ГДП-у (47,1 од сто) знат но из над про се ка ове 
гру па ци је зе ма ља. Нај ма ње за ду же на зе мља, по сма тра ју ћи уче-
шће јав ног ду га у ГДП-у, је Есто ни ја, у ко јој јав ни дуг не пре ла зи 
5 од сто ГДП-а. У оста лим зе мља ма др жав ни дуг је био ни жи од 
30 од сто ГДП-а. 
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У усло ви ма кри зе из гле да да је је ди но др жа ва, са сво јим 
ауто ри те том и га ран ци ја ма, спо соб на да ко ли ко-то ли ко за тво ри 
не до ста ју ћи фи нан сиј ски геп. Све ове зе мље, су се ма ње или ви ше, 
раз ви ја ле уз по др шку стра ног ка пи та ла,12 па би из о ста нак озбиљ-
ни јег при ли ва, на ро чи то у ду жем пе ри о ду до вео до још озбиљ-
ни јег па да ГДП-а, из во за и за по сле но сти. Услед то га Вла де ових 
зе мља, убр за но скла па ју спо ра зу ме, пре све га са ММФ-ом, чи ји 
зај мо ви ће по мо ћи у очу ва њу њи хо ве пре ко по треб не ма кро еко-
ном ске ста бил но сти13.

Та бе ла 7 
Јав ни дуг - као про це нат БДП-а

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска - 29,2 22,7 18,2 14,1 16,0 17,3
Че шка - 29,8 29,6 28,9 29,8 33,7 37,9

Есто ни ја - 4,5 4,3 3,5 4,8 6,8 7,8
Ле то ни ја - 12,4 10,7 9,0 19,5 34,1 50,1

Ли тва ни ја - 18,4 18,0 17,0 15,6 22,6 31,9
Ма ђар ска - 61,7 65,6 65,8 73,0 80,8 82,3
Пољ ска - 47,1 47,7 44,9 47,1 53,6 59,7

Ру му ни ја - 15,8 12,4 12,7 13,6 18,2 22,7
Сло ве ни ја - 27,0 26,7 23,4 22,8 29,3 34,9
Сло вач ка - 34,2 30,4 29,4 27,6 32,2 36,3

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У том сми слу Европ ска ко ми си ја оче ку је да ће и у 2009. 
али и у 2010. го ди ни зна чај но ра сти уку пан др жав ни дуг ових 
зе ма ља ме рен ње го вим уче шћем у ГДП-у. при че му ће се Ма-
ђар ска у 2009. го ди ни свр ста ти у круг ви со ко за ду же них 
зе ма ља, а Пољ ска ће би ти на гра ни ци уме ре но за ду же них 
зе ма ља. Ако би смо др жав ном ду гу, при кљу чи ли и дуг ба на-

12 Мрдаковић Цветковић Р., (2006), Привредни развој и прилив иностраних 
средстава у земље у транзицији, Економски анали, бр. 171/2006, Београд, 
стр. 81.

13 Мађарска је од ММФ-а, ЕУ и Светске банке добила зајам од 26,2 милијарда 
долара, Румунија очекује кредит од ММФ-а од 24 милијарде долара, а 
Пољска је већ добила кредит од скоро 21 милијарду долара. Осим ММФ-а, 
ове земље ће добити помоћ и од EBRD, EIB and Worl Bank у износу од 24,5 
милијарди долара, које су намењене банкарском сектору, финансирању 
инфраструктуре, опоравку трговине, као и малим и средњим предузећима 
из индустрије.
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ка и пред у зе ћа, ве ро ват но би мо гли за кљу чи ти да ће уку пан 
спољ ни дуг, за ве ћи ну од 10 по сма тра них зе ма ља, би ти те шко 
бре ме ко је ће озбиљ но оп те ре ћи ва ти њи хов бу ду ћи раз вој.

Кри за раз во ја срп ске ин ду стри је
И по ред ве о ма ви со ких сто па ра ста при вре де и ин ду-

стри је, ко је су оства ри ва не у ве ћем де лу по сле рат ног раз во ја, 
Ср би ја и да ље при па да кру гу нај си ро ма шни јих зе ма ља Евро-
пе. Фи зич ки обим ин ду стриј ске про из вод ње у 1990. го ди ни је 
по ве ћан за 11,4 пу та у од но су на ни во про из вод ње у 1955. го-
ди ни. Због санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це у по след њој де це-
ни ји XX ве ка, тро ме сеч ног бом бар до ва ња 1999. го ди не, али и 
пот пу но по гре шног кон цеп та раз во ја ин ду стри је у те ку ћој фа-
зи срп ске тран зи ци је, ни во ин ду стриј ске про из вод ње у 2008. 
го ди ни био све га за 5,9 пу та ви ши не го 1955. го ди не.

Та бе ла 8 
Фи зич ки обим про из вод ње и сто пе ра ста ДП ин ду стри је на ше 

зе мље – (%)
го ди не ин ду стриј ска 

про из вод ња
го ди не сто пе ра ста

1955  100 1953-1960  14,0
1965  367 1961-1970  8,5
1975  473 1971-1980  8,2
1985  1.045 1981-1990  1,0
1990  1.143 1953-1965  13,4
1993  458 1966-1980  7,1
1998  588 1953-1990  7,7
1999  452 1991-2000  - 6,6
2000  503 2000-2008  1,9
2008  588

 Из вор: СГ СЦГ 2004, стр. 161, РЗС 2006, РЗР 2006., Стат. год. Срб. 
2009, стр. 97

Кра јем XX ве ка, срп ски мо дел ин ду стри ја ли за ци је је 
до жи вео ко лапс, а зе мља се на шла у ве о ма ду бо кој кри зи, од 
ко је се ни по сле ско ро две де це ни је ни је опо ра ви ла. Ср би ја се 
су о чи ла са свим не га тив ним по сле ди ца ма дра стич ног пре-
ки да ско ро свих об ли ка са рад ње са ме ђу на род ном за јед ни-
цом. Санк ци је ме ђу на род не за јед ни це и бом бар до ва ње 1999. 
го ди не су оста ви ле, ви ше стру ке и још увек не до вољ но по-
зна те по сле ди це, чи је ве о ма не га тив но деј ство ће осе ћа ти и 
бу ду ће ге не ра ци је. На род са про сто ра срп ске др жа ве, пре ко 
но ћи се су о чио са кр ва вим гра ђан ским ра том у не по сред ном 
окру же њу, ко ло на ма из бе гли ца за ко је је тре ба ло на ћи ка кав-
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та кав сме штај и за по сле ње, хи пе рин фла ци јом, не за бе ле же-
ном у свет ској исто ри ји, пре стан ком ра да ве ћи не пред у зе ћа, 
гу бит ком по сла и пла та, оп штим си ро ма штвом и пот пу ном 
не из ве сно шћу у ве зи тра ја ња не да ћа у ко ји ма се срп ски на род 
на шао. 

Због санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це и пре ки да нор мал-
них еко ном ских ве за са ино стра ним парт не ри ма, срп ска ин-
ду стри ја је пре тр пе ла нај ве ћу ште ту. За све га три го ди не, ни во 
ин ду стриј ске про из вод ње из 1990. го ди не је сма њен на тре-
ћи ну, а из воз ин ду стри је је ско ро у пот пу но сти об у ста вљен. 
Услед санк ци ја по ки да не су при лич но раз ви је не тех нич ко-
тех но ло шке ве зе, због че га је Ср би ја на стар ту 21 ве ка за све-
том за о ста ја ла три тех но ло шке ге не ра ци је, од но сно ви ше од 
30 го ди на.14 Де ва ста ци ја на ше ин ду стри је је до вр ше на ра за-
ра њем нај ве ћих фа бри ка, ко је су у прет ход ном пе ри о ду би ле 
но си о ци раз во ја и ли де ри срп ског из во за.

Уме сто да кре а то ри „но ве“ еко ном ске по ли ти ке у са-
вре ме ној фа зи срп ске тран зи ци је, за по че тој по зна тим ок то-
бар ским до га ђа ји ма, при сту пе ко ре ни тој об но ви срп ске ин-
ду стри је, раз вој је кре нуо у дру га чи јем прав цу. Нај ве ћи део 
ра ста на шег БДП-а је по ти цао из сек то ра услу га, од но сно од 
са о бра ћа ја, тр го ви не, оси гу ра ња и фи нан сиј ског по сре до ва-
ња. Ди на ми чан раз вој ових де лат но сти је обез бе ђен енорм но 
ви со ким уво зом, ко ји је у 2008. из но сио 23 ми ли јар де до ла ра. 
Огром не ко ли чи не уве зе не ро бе је тре ба ло пре ве сти, про-
да ти, оси гу ра ти и обез бе ди ти но вац за ње но фи нан си ра ње. 
На рав но, да раз вој сек то ра услу га мо ра има ти аде кват но ме-
сто, јер је то у са гла сно сти са по зна тим за ко ни то сти ма при-
вред ног раз во ја, али се мо ра на по ме ну ти да ова кав кон цепт 
раз во ја на ше зе мље, ду го роч но мо же иза зва ти нај ма ње два 
ве о ма круп на про бле ма. Пр во, он ни је ду го роч но одр жив, 
јер пре суд но за ви си од при ли ва стра них сред ста ва пла ћа ња, 
и дру го, он озбиљ но ли ми ти ра раз вој до ма ћег ре ал ног сек-
то ра про из вод ње (ин ду стри ја и по љо при вре да). Су штин ско 
пи та ње је, ка ко вра ти ти по тро ше не де ви зе, ка да је наш из-
воз го ди на ма вр ло скро ман, а спољ но-тр го вин ски де фи цит 
из у зет но ви сок. Раз вој на ше еко но ми је пре суд но за ви си од 

14 Jefferson Institute, Narodna banka Srbije, (2003), Konkurentnost privrede Srbije, 
Beograd
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ве ли чи не уво за, ко га опре де љу ју рас по ло жи ва стра на сред-
ства пла ћа ња, од но сно мо гућ ност да љег за ду жи ва ња зе мље. 
Круг је за тво рен ти ме, што се пла сман уво зних про из во да 
и ве за них услу га обез бе ђу је ве штач ким по ве ћа њем, ина че 
ни ске ку пов не мо ћи до ма ћег не за по сле ног и сла бо пла ће ног 
ста нов ни штва, кроз “по вољ не” кре ди те, ко је ста нов ни штво 
ола ко узи ма, за ла жу ћи ста но ве и ку ће у хи по те ку.15 

Ве о ма ни ско уче шће на ше ин ду стри је у ге не ри са њу 
БДП-а ни је по сле ди ца де ин ду стри ја ли за ци је, већ пре ду го 
при сут не кри зе ин ду стриј ског раз во ја. Уме сто сна жне по др-
шке раз во ју ин ду стри је, но ве ре форм ске вла сти су при хва ти-
ле на че ла Ва шинг тон ског кон сен зу са, тру де ћи се да по сва ку 
це ну и у што је мо гу ће кра ћем вре мен ском пе ри о ду, оства ре 
ма кро еко ном ску ста бил ност, оба ра њем ин фла ци је и ста би-
ли за ци јом кур са на ци о нал не ва лу те. На ив но се ве ро ва ло да 
ће, ка да про ра де тр жи шне си ле, од но сно на кон оп ште де-
ре гу ла ци је, ли бе ра ли за ци је и при ва ти за ци је, ства ри кре ну-
ти са ме од се бе. Та кав нео ли бе рал ни кон цепт раз во ја се не 
при ме њу је ни у зе мља ма нај ра зви је ни је тр жи шне при вре де. 
Уме сто опо рав ка и ди на мич ног раз во ја, срп ска ин ду стри ја је 
ушла у нај кри тич ни ју фа зу до са да шњег раз во ја. Што ни су 
ра зо ри ле санк ци је и бом бар до ва ње, уни штио је на о па ко по-
ста вље ни про цес срп ске при ва ти за ци је. Уме сто ре струк ту-
ри ра ња и ре ви та ли за ци је, де ве де сет нај ве ћих срп ских пред у-
зе ћа - но си ла ца ин ду стриј ског раз во ја у прет ход ном пе ри о ду 
- ла га но уми ру, јер због тех нич ко-тех но ло шке за о ста ло сти, 
ви шка рад не сна ге и ду го го ди шње не бри ге, не мо гу да се од-
у пру же сто кој кон ку рен ци ји ефи ка сни јих стра них ком па ни-
ја. Због то га и не из не на ђу је чи ње ни ца да срп ска ин ду стри ја 
ни по сле 19 го ди на, ни је до сти гла ни по ло ви ну ни воа раз во ја 
из да ле ке 1990. го ди не.

Ова кав обра зац раз во ја и фор ми ра не струк ту ре при-
вре де, ду го роч но не мо же да ти до бре ре зул та те. Кон цепт 
ће функ ци о ни са ти - као код пи ра ми дал не штед ње - док има 
при ли ва ино стра них сред ста ва (за ду же ње, до на ци је, ди ја-
спо ра, ку по ви на пред у зе ћа у про це су при ва ти за ци је). С об-

15 Lj. Savić, (2007), Collapse of the Serbian Industrialization – Mesage for the Fu-
ture, International Conference” Contemporary of Theory and Practice in Eco-
nomics – Economic Policy and the Development of Serbia”, Ekonomski fakultet, 
Beograd
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зи ром да је де фи цит те ку ћег би лан са ве о ма ви сок (бли зу 25% 
БДП-а), да су до на ци је прак тич но пре су ши ле, да је про цес 
при ва ти за ци је при са мом кра ју и да је при ват ни сек тор (ма ла 
и сред ња пред у зе ћа) још увек раз вој но и фи нан сиј ски слаб и 
не ста би лан, јер не ма ве ли ких пред у зе ћа као око сни це и по-
др шке за њи хо во ефи ка сно функ ци о ни са ње, раз вој те ме љен 
на огром ној уво зној тра жњи, пре или ка сни је мо ра до жи ве ти 
ко лапс. Уко ли ко се ве о ма бр зо не схва ти, да фа за при вред ног 
раз во ја у ко јој се да нас на ла зи Ср би ја, под ра зу ме ва ди на мич-
ни ји раз вој ре ал ног сек то ра про из вод ње – ин ду стри је и по-
љо при вре де – на ша ду го роч на раз вој на пер спек ти ва ће би ти 
ве о ма сла ба, а Ср би ја ће и у на ред ном пе ри о ду би ти јед на од 
нај ма ње раз ви је них зе ма ља Евро пе.

Го ди шње сто пе ра ста ин ду стри је Ср би је у по след њих 
де вет го ди на су би ле ни ске, а у три го ди не су би ле чак и не-
га тив не. Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, ко ја чи ни ¾ укуп не ин-
ду стри је, је од де вет у чак пет го ди на оства ри ла ви со ке не га-
тив не сто пе ра ста.16 Из тих раз ло га про сеч на осмо го ди шња 
сто па ра ста БДП-а од 5,5% је би ла за ско ро три пу та ви ша од 
сто пе ра ста ин ду стри је, а чак се дам пу та ви ша од про сеч не 
сто пе ра ста пре ра ђи вач ке ин ду стри је. 

Та бе ла 9
СтоперастаиндустријеуСрбији-стал не це не 2002.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
а)

08/01

БДП 5,1 4,5 2,4 9,3 6,5 5,2 5,9 5,4 -3,5 5,5
Ин ду стри ја 0,0 2,0 -3,0 7,2 -0,8 4,7 3,7 1,1 -15,9 1,9
 В. ру да и к. -9,3 -0,1 5,1 1,3 2,1 4,1 -0,6 3,6 -7,5 0,8

 Пре ра ђи вач ка -3,3 -2,8 -6,0 8,8 -0,7 5,3 4,2 0,7 -19,8 0,8
 Пр. ел. е. г. и в. 0,7 -1,6 3,1 0,1 6,6 2,2 2,8 1,8 -2,7 2,0

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, ме сеч на са оп ште ња
а) IX 2009. пре ма 2008. 

По сле рат ном ин ду стри ја ли за ци јом зна чај но је из ме ње-
на струк ту ра при вре де на ше зе мље. До 1990. го ди не, струк-
тур не про ме не при вре де су би ле у скла ду са за ко ни то сти ма 
раз во ја нај ра зви је ни јих зе ма ља све та. У 1962. го ди ни до при-
нос ин ду стри је и по љо при вре де у ге не ри са њу дру штве ног 

16 У првих десет месеци 2009. године, опадање стопа раста индустријске 
производње је било вишеструко више у односу на смањење стопа раста 
укупног БДП-а
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про из во да је из јед на чен. Че тврт ве ка ка сни је, 1988. го ди не у 
ин ду стри ји је ства ра но ско ро 45% ДП при вре де, што је би ло 
тро стру ко ви ше не го што је био до при нос по љо при вре де, и 
знат но ви ше од уче шћа це ло куп ног сек то ра услу га.

Та бе ла 10
 Струк ту ра бру то до ма ћег про из во да Ср би је – (%)

де лат но сти 19601 1988 2001 2007
По љо при вре да, лов, шу мар-
ство и во до при вр.

30,4 14,8 21,7 8,7

Ин ду стри ја 24,1 44,4 29,0 20,2
 Ва ђе ње ру да и ка ме на … … ... 1,2
 Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја … … ... 15,6
Про из вод ња елек трич не енер-
ги је, га са и во де

… … ... 3,4

Гра ђе ви нар ство 17,0 10,3 3,7 4,4
Услу ге 28,5 30,5 45,5 52,1

Из вор: На осно ву по да та ка СГЈ – 1990, стр. 99., СГС 2004., стр. 109., 
Стат.год.Срб. 2009., стр. 124125

Нај ве ћи део срп ске спољ но-тр го вин ске раз ме не (пре ко 
97%) је био ве зан за ин ду стри ју, због че га су санк ци је ме ђу-
на род не за јед ни це нај ви ше и по го ди ле ову при вред ну де лат-
ност. И по ред из ве сног опо рав ка у 1997. го ди ни, ин ду стриј ска 
про из вод ња је - са ве о ма на гла ше ним го ди шњим осци ла ци-
ја ма - у на ред ној де це ни ји прак тич но стаг ни ра ла, услед че га 
је уче шће ин ду стри је у БДП-у Ср би је дра стич но сма ње но, 
на све га 20,2 %. у 2007. го ди ни, што је на ни воу струк тур ног 
уче шћа ин ду стри је из пр вих го ди на по сле рат не ин ду стри ја-
ли за ци је. И што још ва жни је, због знат но бр жег ра ста сек то-
ра услу га, до при нос ин ду стри је ства ра њу срп ског БДП-а ће и 
у на ред ном пе ри о ду на ста ви ти убр за но да па да.

Ме ре за пре вла да ва ње кри зе
Од по чет ка кри зе све зе мље су пред у зи ма ле вр ло енер-

гич не и раз ли чи те ме ре да са ни ра ју ње не ве о ма ра зор не по-
сле ди це. У окви ру гру па ци је 10 бив ших со ци ја ли стич ких зе-
ма ља, дра сти чан пад ГДП-а је нај пре (2007) по го дио Ма ђар-
ску. Од мах по из би ја њу кри зе, ма ђар ска вла да је пред у зе ла 
од го ва ра ју ће ме ре, од ко јих се на го ди шњем ни воу оче ку је 
уште да од 4 ми ли јар де евра. Ма ђар ски пре ми јер се оба ве зао 
да ра ди за ме сеч ну пла ту од 1 фо рин те, док су пла те ми ни-
ста ра сма ње не за 15 од сто. Уки нут је 13 пла та за за по сле не у 
др жав ној упра ви, а по ре зи на све пла те су сма ње ни за 5 од-
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сто. По ро дич ни до да ци су ума ње ни за 10 од сто, а уки ну те су 
др жав не суб вен ци је за ку по ви ну ста но ва, ку ћа и ра чу на за 
гас и цен трал но гре ја ње. ПДВ је по ве ћан са 20 на 25 од сто, 
док је на пре храм бе не про из во де сма њен на 18 од сто. У ци-
љу по др шке па ке ту ме ра, ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је су одо бри ле Ма ђар ској за јам од 25,2 ми ли јар де до ла ра 
(ММФ17 15,7 ми ли јар ди до ла ра, ЕУ 8,2 ми ли јар де до ла ра и 
Свет ска бан ка 1,3 ми ли јар де до ла ра). Аран жман са ММФ-ом 
је фо ку си ран на ра ци о на ли за ци ју јав них фи нан си ја, сма ње-
ње пен зи ја и пла та, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та, као и 
опо ра вак фи нан сиј ског сек то ра, по бољ ша ва њем ње го ве ли-
квид но сти и ни воа укуп ног ка пи та ла.

Ме ђу нај ра зви је ни јим зе мља ма, нај све о бу хват ни ји па-
кет ме ра су до не ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, ко ји је био 
„те жак“ чак 700 ми ли јар ди до ла ра. Зву ча ло је ско ро не ве ро-
ват но да су САД, као ба сти он ли бе рал ног ка пи та ли зма, по-
че ле да при ме њу ју по ма ло за бо ра вље не ме ре из ар се на ла др-
жав не ин тер вен ци је. Ти ме се по сред но при зна ло да те ку ћа 
кри за има сто го ди шњи ка рак тер, од но сно да је ве о ма озбиљ-
на и да се мо ра ју ко ри сти ти и та кве ме ре ко је су у ду бо ком 
не скла ду са вла да ју ћом еко ном ском ло ги ком. Иако Европ ска 
уни ја ни је би ла у епи цен тру еко ном ске кри зе, и она је због 
сна жне по ве за но сти са при вре дом САД-а, та ко ђе ве о ма бр-
зо пла ни ра ла да из дво ји сред ства у ви си ни од чак 2 хи ља-
де ми ли јар ди до ла ра, ка ко би за у ста ви ла опа да ње при вред не 
ак тив но сти и раст не за по сле но сти. Европ ским еко ном ским 
пла ном опо рав ка (Euro pean Eco no mic Re co very Plan) пред ви-
ђе не су ме ре и ин стру мен ти ко је об у хва та ју и де сет но во при-
мље них чла ни ца ЕУ. И све оста ле зе мље, Ки на, Ру си ја, Ја-
пан, зе мље у тран зи ци ји, бр зо рас ту ће зе мље, као и зе мље у 
раз во ју, су та ко ђе би ле при ну ђе не да при ме не чи тав ар се нал 
ме ра у бор би про тив же сто ке еко ном ске кри зе.

Иако је при мар но на ста ла на тлу Сје ди ње них др жа ва, 
кри за се вр ло бр зо ра ши ри ла на цео свет. Због гло бал не опа-
сно сти, ли де ри нај ра зви је ни јих зе ма ља су ве о ма бр зо схва-
ти ли, да са вла да ва ње те ку ће еко ном ске кри зе зах те ва за јед-
нич ку ак ци ју. У том сми слу, 2. апри ла, ове го ди не у Лон до ну 

17 http://www.imf.org./external/pubs/ft/survey/so/2008/car110608a/.html
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је одр жан Са мит гру па ци је Г-20,18 ко ја оку пља нај ра зви је ни је 
зе мље све та. И по ред зна чај них раз ли ка у при сту пу, ли де ри 
19 нај ра зви је ни јих зе ма ља и ЕУ сло жи ли су се око пред у зи-
ма ња нај ва жни јих ме ра у ци љу ефи ка сни јег опо рав ка свет ска 
при вре де. Ово је нај све о бу хват ни ји про грам ак ци је на са вла-
да ва њу те ку ће еко ном ске кри зе, због че га ће мо упра во ње му 
по све ти ти од го ва ра ју ћу па жњу. Осим овог пла на, свих де сет 
зе ма ља су пред у зи ма ле број не ин ди ви ду ал не ме ре, да би 
олак ша ле те рет кри зе и убр за ле опо ра вак сво јих при вре да19. 

Ли де ри Г-20 су нај пре кон ста то ва ли да је кри за гло бал-
на и да због то га зах те ва и гло бал на ре ше ња, као и на гла ше ну 
од го вор ност нај ра зви је ни јих зе ма ља за уку пан раз вој свих 
ста нов ни ка зе мље, без об зи ра где они жи ве. Ли де ри гру па-
ци је Г-20 су пре у зе ли оба ве зу да учи не све што је по треб но 
да се:20

• об но ви са мо по у зда ње, раст и за по сле ност 
• оспо со би фи нан сиј ски си стем за об но ву функ ци је 

кре ди ти ра ња 
• оја ча фи нан сиј ска ре гу ла ци ја у ци љу по нов ног ус по-

ста вља ња по ве ре ња 
• ре фор ми шу ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је 

за ре ша ва ње ове и пре вен ци ју бу ду ћих кри за
• про мо ви ше гло бал на тр го ви на и ин ве сти ци је и од-

ба ци про тек ци о ни зам
• оства ри нео п ход на еко ло шка и одр жи ва ре ви та ли-

за ци ја 
Да би мо гли оства ри ти пред ви ђе не ци ље ве, ли де ри Г-20 

су по сти гли са гла сност да ре сур се ИМФ-а по ве ћа ју за 500 
ми ли јар ди УСД, да обез бе де до дат них 250 ми ли јар ди до ла ра 
спе ци јал них пра ва ву че ња (СДР), да из дво је 250 ми ли јар ди 
до ла ра, ко ји ма би се у на ред не две го ди не по мо гао бр жи опо-

18 The Group of 20 comprises 19 countries (Argentina, Australia, Brazil, Canada, 
China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Ko-
rea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom and United 
States) and European Union.

19 Mađarska je među prvima (novembar 2007) donela stabilizacioni program, koji 
je imao za cilj rast konkurentnosti i produktivnosti, kao i potrebnu makroeko-
nomsku stabilizaciju, Updated Convergence Programme of Hungary, 2007-2011, 
Government of the Republic of Hungary, Budapest, http;//www2.pm.gov.hu/web/
hoe.nsf/(Portal Articles)/.../$File/Convergencce+programe%101007_en.pdf 

20 London Summit – Leaders’ Statement, http://www.g20.org/documents/g20_com-
munique_020409.pdf
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ра вак свет ске тр го ви не21 и да по др же нај ма ње 100 ми ли јар ди 
УСД до дат ног кре ди ти ра ња пу тем МДБс (Mul ti la te ral De ve-
lop ment Banks). До го во ре но је и да се про да мо не тар ног зла та 
ИМФ-а у вред но сти од 6 ми ли јар ди до ла ра, што ће би ти ис ко-
ри шће но за по моћ нај си ро ма шни јим зе мља ма, ко је су те шко 
по го ђе не кри зом. Сва ова сред ства чи не за јед нич ки про грам 
од до дат них 1.100 ми ли јар ди до ла ра по др шке за об на вља ње 
кре ди ти ра ња, ра ста и за по сле но сти у свет ској еко но ми ји. За-
јед но са ме ра ма ко је су пред у зе те на на ци о нал ном ни воу, ово 
пред ста вља гло бал ни план за опо ра вак свет ске при ве де ка-
кав до са да ни ка да ни је био пред у зет.

У ци љу об на вља ња ра ста и за по сле но сти, ли де ри Г20 
су пла ни ра ли огром ну и ускла ђе ну, али одр жи ву фи скал ну 
екс пан зи ју, ко ја ће до кра ја сле де ће го ди не до сти ћи из нос од 
5 хи ља да ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи то ме ши ром све-
та ће би ти са чу ва но или отво ре но ви ше ми ли о на рад них ме-
ста и по ве ћан свет ски аут пут за 4 од сто. Ка мат не сто пе су 
дра стич но сма ње не у ве ћи ни зе ма ља, а цен трал не бан ке су 
чвр сто опре де ље не да во де екс пан зив ну мо не тар ну по ли ти-
ку, оно ли ко ду го, ко ли ко је по треб но да се опо ра ви свет ска 
при вре да. Ли де ри Г-20 су све сни по тре бе вра ћа ња по ве ре ња 
у фи нан сиј ски си стем, због че га ће би ти пред у зе те нај о збиљ-
ни је ме ре обез бе ђе ња ње го ве ли квид но сти, ре ка пи та ли за ци-
је и спа ша ва ња ње го ве фи нан сиј ске имо ви не. 

Свет ска еко ном ска кри за је – ка ко си се сло жи ли у 
окви ру Г-20 – и на ста ла због из о стан ка ефи ка сне фи нан сиј-
ске ре гу ла ци је и кон тро ле. Због то га је Ме ђу на род ни мо не-
тар ни фонд, као свет ска фи нан сиј ска ин сти ту ци ја, до био за-
да так да на ко рек тан, не при стра сан и не за ви сан на чин вр ши 
над зор еко но ми ја и фи нан сиј ског сек то ра свих зе ма ља све та. 
Ти ме ће се обез бе ди ти ме ђу на род на уса гла ше ност стан дар да, 
ве ро до стој ност из ве шта ја, тран спа рент ност и сма ње ње опа-
сно сти ко је иза зи ва пре те ра но осла ња ње на су ви ше ри зич не 
из во ре фи нан си ра ња. У том ци љу осно ван је и но ви Fi nan cial 
Sta bi lity Bo ard (FSB) са за дат ком да у са рад њи са ИМФ-ом 
обез бе ђу је ра на упо зо ре ња о ма кро е ко ном ским и фи нан сиј-
ским ри зи ци ма и пред ла же по треб не ак ци је. Ње гов за да так 

21 http://www.nspm-rs/hronika/samit-g20-hiljadu-milijardi-dolara-za-borbu-protiv-
krize.html?alphabet
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је и да ре гу ли ше и вр ши над зор фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и 
ко ри шће них ин стру ме на та, са по себ ним на гла ском на пра ће-
њу ра да хеџ фон до ва. Ре гу ла ци ја мо ра не из о став но спре чи ти 
пре ве ли ки ле ве риџ, али и зах те ва ти да се у пе ри о ду про спе-
ри те та фор ми ра ју до вољ не ре зер ве за “цр не да не”. По се бан и 
ва жан за да так ФСБ-а је сте ски да ње ве ла са тзв. „бан кар ске 
тај не“ и уки да ње „по ре ских уто чи шта“. Не ма ње ва жан за-
да так је обез бе ђе ње је дин стве них ме ђу на род но уса гла ше них 
ра чу но вод стве них стан дар да и по ди за ње ква ли те та, струч-
но сти и од го вор но сти аген ци ја за кре дит ни реј тинг. По себ на 
па жња ће би ти по све ће на ре фор ми са њу ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја, да би оне мо гле би ти кључ ни фак-
тор у ре ша ва њу те ку ће и спре ча ва њу бу ду ћих кри за.

Због озбиљ ног сма ње ња свет ске тр го ви не и ин ве сти-
ци ја, ко је су би ле по кре тач свет ског раз во ја у по след њих 50 
го ди на, ли де ри Г-20 су ис та кли ва жност уз др жа ва ња од по-
ди за ња но вих про тек ци о ни стич ких ба ри је ра. Исто вре ме но 
све зе мље тре ба да на гла ше но ко ри сте све рас по ло жи ве ин-
стру мен те под сти ца ња из во за, ко је су у скла ду са пра ви ли ма 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО).

За кљу чак
Ак ту ел на еко ном ска кри за у ко јој се да нас на ла зи свет, 

оце њу је се као нај те жа од ве ли ке еко ном ске де пре си је из тре-
ће де це ни је про шлог ве ка. Ова кри за је мо жда и ра зор ни ја, 
с об зи ром на гло бал ну по ве за ност у ко јој се да на шњи свет 
на ла зи. Европ ска ко ми си ја и ММФ пред ви ђа ју пад свет ског 
ГДП-а у 2009. го ди ни од -1,4 од но сно -1,3 од сто. У окви ру ЕУ 
оче ку је се пад из во за од -12,5 од сто, ин ве сти ци ја од -10,5 од-
сто и за по сле но сти од -2,5 од сто, услед че га ће 8,5 ми ли о на 
љу ди оста ти без по сла. Кри за је за по че ла на хи по те кар ном 
тр жи шту Сје ди ње них др жа ва. За ве о ма крат ко вре ме по го ди-
ла је све зе мље и све де лат но сти. Пр ве ме ре за бор бу про тив 
кри зе пред у зе ле су Сје ди ње не Др жа ве и ЕУ пла ни ра ју ћи па-
ке те ме ра „те шке“ 700, од но сно 2 хи ља де ми ли јар ди до ла ра. 
И све дру ге зе мље су та ко ђе до не ле вла сти те про гра ме ме ра, 
за бор бу про тив еко ном ске кри зе.

Де сет бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља, од но сно зе ма-
ља у тран зи ци ји су не сум њи во на пра ви ле кру пан ко рак на-
пред, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су не дав но по ста ле чла-
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ни це ЕУ. То зна чи да су њи хо ве еко но ми је тр жи шне, да мо гу 
да „пре жи ве“ оштру кон ку рен ци ји ефи ка сних ЕУ ком па ни ја 
и да су до сти гле за до во ља ва ју ћи ни во де мо кра ти је и по што-
ва ња за јед нич ких европ ских вред но сти. 

У обла сти еко но ми је све ове зе мље су има ле ве о ма ди-
на ми чан раст и за до во ља ва ју ћи раз вој. На кон са вла да ва ња 
не из бе жне тран зи ци о не ре це си је, свих 10 зе ма ља је бе ле-
жи ло вр ло ви сок раст ГДП-а, ко ји се у пе ри о ду 1992-2004. 
кре тао из ме ђу 0,3 од сто у Ли тва ни ји и 4,4 од сто у Пољ ској. 
У по след њих не ко ли ко го ди на раст ГДП-а је био нај бр жи у 
бал тич ким зе мља ма, док је нај спо ри ји био у Ма ђар ској, ко-
ју је нај пре и за хва ти ла кри за, с об зи ром да је сто па ра ста 
ГДП-а дра стич но опа ла већ у 2007. го ди ни. У 2008. кри за је 
по ред Ма ђар ске, сна жно за хва ти ла и бал тич ке зе мље, на ро-
чи то Ле то ни ју и Есто ни ју у ко ји ма су оства ре не и не га тив не 
сто пе ра ста ГДП-а од -4,6 и -3,6 од сто. Европ ска Ко ми си ја је 
за свих10 зе ма ља у 2009. го ди ни прог но зи ра ла не га тив не сто-
пе ра ста ГДП-а, ко је се кре ћу од -1,4 од сто у Пољ ској, до чак 
-13,1 од сто у Ле то ни ји. У 2010. го ди ни прог но зи ран је опо ра-
вак за ве ћи ну зе ма ља, док ће не га тив не сто пе ра ста ГДП-а и 
да ља оста ти у бал тич ким зе мља ма, Ма ђар ској и Бу гар ској.

И оста ле пер фор ман се раз во ја ука зу ју, да се на кон де це-
ни је успо на, све ове зе мље на ла зе у ве о ма же сто кој еко ном-
ској кри зи. Вр ло ди на ми чан раст из во за, ко ји је ду го го ди на 
био нај ва жни ји мо тор при вред ног раз во ја, је у ве ћи ни зе ма-
ља ра ди кал но обо рен у 2008. го ди ни. Нај ду бљи пад из во за се 
оче ку је у 2009. ка да се прог но зи ра ју дво ци фре не не га тив не 
сто пе ра ста (Ру му ни ја –16,9 од сто). Сма ње ње при ли ва стра-
ног ка пи та ла и стр мо глав пад из во за, ће до ве сти до успо ра ва-
ња ра ста ГДП-а по ра ста не за по сле но сти, де фи ци та др жав ног 
бу џе та и укуп ног јав ног ду га.

За раз ли ку од ових де сет зе ма ља, срп ска тран зи ци ја 
у пр вој де це ни ји XXИ ве ка, ни је би ла та ко успе шна. Иако 
су оства ре не ре ла тив но ви со ке про сеч не сто пе ра ста БДП-а, 
„це на“ иза бра ног кон цеп та раз во ја је би ла вр ло ви со ка. Уче-
тво ро стру чен је уку пан спољ ни дуг зе мље (пре ко 30 ми ли-
јар ди до ла ра), а сто па не за по сле но сти (бли зу 30%) је ме ђу 
нај ви шим у Евро пи. Раст је углав ном оства ри ван на те ме љу 
при ли ва стра ног ка пи та ла, ко ји је нај ве ћим де лом пла си ран 
у сек тор услу га. Са дру ге стра не, спор и не до во љан раст из-
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во за и ко лапс ин ду стриј ске про из вод ње су би ле по сле ди ца 
по гре шно иза бра не стра те ги је раз во ја у дру гој фа зи срп ске 
тран зи ци је од 2001. го ди не.

Због гло бал ног ка рак те ра и те жи не кри зе, ли де ри Г-20 
су на април ском са ми ту у Лон до ну до не ли нај све о бу хват ни-
ји про грам ак ци је, ко јим је пред ви ђе на об но ва ра ста и за по-
сле но сти, опо ра вак и ја ча ње фи нан сиј ског си сте ма, по ди за ње 
ни воа фи нан сиј ске ре гу ла ци је и ус по ста вља ње по љу ља ног 
по ве ре ња, ре фор ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја и под сти ца-
ње гло бал не тр го ви не и ин ве сти ци ја. Да би се оства ри ли ови 
ам би ци о зни ци ље ви, пла ни ра на су укуп на сред ства од 1.100 
ми ли јар ди до ла ра, ко ја су нај ве ћим де лом на ме ње на зе мља ма 
ко је ус нај ви ше по го ђе не еко ном ском кри зом.
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THE IM PACT OF THE ECO NO MIC CRI SIS ON 
THE CO UN TRI ES IN TRAN SI TION   

MEM BERS OF THE EU

Sum mary 

By 2009 two de ca des will ha ve pas sed sin ce the fall of the 
Ber lin wall and the be gin ning of the tran si tion of exso ci a list 
co un tri es. For the ma jo rity of the se co un tri es tran si ti o nal walk 
thro ugh pa ins was not easy, but in 2004 and in 2007 so me of 
the most suc cessful co un tri es be ca me mem bers of the Euro pean 
Union. This is the con fir ma tion that the se co un tri es ha ve ma na
ged to adjust to the re qu i re ments and cri te ria of the Euro pean 
Union in a fa irly short pe riod of ti me. “Over night”, jo i ning the 
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EU has con si de rably im pro ved the stan dard for the ma jo rity of 
ci ti zens of the se new mem ber sta tes. Ce le bra tion and ex hi la ra
ti on due to the fact that they be long to the union of Euro pean 
de moc ra tic pe o ple has dec re a sed a lit tle when they re a li zed that 
mem ber ship in the EU, apart from sig ni fi cant advan ta ges, im pli es 
con si de ra ble re nun ci a ti ons. 

Fo re ign in vest ments bro ught dif fe rent ru les of con duct. In 
a short pe riod of ti me tran si tion has con tri bu ted to sharp po la ri
za tion bet we en a small num ber of im men sely rich and ex tre mely 
po wer ful in di vi du als and a gre at num ber of pa u pe ri zed ci ti zens, 
who wor ked hard to ke ep the ir jobs and de cent sa la ri es. Tran si
ti o nal laidoffs who stayed out of for mer po si ti ons and wor kpla
ces fo und them sel ves in ex tre mely bad si tu a tion. Over the years, 
the dyna mic de ve lop ment of the se co un tri es had been we a ke ning, 
and the em ployees’ di scon tent had been get ting lo u der. 

The glo bal and se ve re eco no mic cri sis will pro bably stri ke 
this gro up of co un tri es gra vely, which is pre dic ta ble, se e ing that 
fo re ign in vest ments in the se co un tri es had the key ro le in sti mu
la ting the to tal eco no mic de ve lop ment. Sin ce de ve lo ped co un tri es 
are fa cing se ri o us cri sis as well, it is cer tain that fo re ign ca pi tal 
in flow will sig ni fi cantly dec re a se in the next few years. Mo re o
ver, due to the po licy to pre ser ve jobs, the com pa ni es from the 
de ve lo ped co un tri es will be clo sing the ir bran ches in ot her sta tes 
first. The fact that the se co un tri es are go ing thro ugh the cri sis is 
sup por ted by the re qu ests from IMF and the World Bank for re li ef 
funds, which are, for in stan ce, in ca se of Hun gary in cre di ble 24 
bil lion dol lars. 

Due to the fact that Ser bia is in a si mi lar po si tion, and that 
it is se ri o us abo ut applying for the mem ber ship in the Euro pean 
Union, this pa per will analyze the most im por tant aspects of the
se co un tri es’ and Ser bie pre vi o us de ve lop ment, the ef fects of the 
cur rent eco no mic cri sis and me a su res sug ge sted for over co ming 
it ef fi ci ently.
Key words: cri sis, tran si tion, ef fects of de ve lop ment, fo re cast
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