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* Ин сти тут за тр жи шна ис тра жи ва ња, Бе о град

СашаЂоговић*

ГЛО БАЛ НА ЕКО НОМ СКА  
КРИ ЗА И ЊЕН УТИ ЦАЈ НА  

ПРИ ВРЕД НЕ ТО КО ВЕ У СР БИ ЈИ 

Резиме

Светскафинансијскакризајенасталакаоплодогром
неграмзивостифинансијскихиквазифинансијскихинсти
туција,примарноуСАДу.Свејебазираноналакојибрзој
зарадипрекокреирањахипотекарнихкредитазасвешире
слојевестановништва,упочеткупопримамљивимуслови
ма.Истовремено,набазихипотекарнихкредитаемитоване
суихартијеодвредностикојесудоносилевисокеприносе,
што јемотивисалоифинансијскеинституције ванСАДа
дасеупустеутаквефинансијскеоперације.Тимесе,када
јеамеричкапривредапочелаозбиљниједагрцаубуџетском
дефицитуиповећаниминфлационимтензијамауследпоја
чанихнапрезањанаратиштима,ањиховеФедералнерезер
вебилеприморанедаповећавајубазнукаматнустопу,док
сдругестранепримањастановништванисурегистровала
билокакавпозитиванискорак,креираоамбијенткулеодка
ратакојијепочеодапропадапопутдоминоефекта.Креи
ранајекризаповерењамеђубанкамаиинвеститорима,што
је неминовно довело до слабљења реалног сектора и запо
чињања рецесионихтенденција, односнотранзиције свет
скефинансијскекризеуглобалнуекономскукризу.Какони
Србија није усамљено острво,то су се негативни ефекти
светскефинансијскекризеусвомпуномобимупочелиприка
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зиватикрајем2008.итоком2009.године.Притоме,српска
привреда је већ била погоднотло за брже примање иши
рењевирусасветскеекономскекризе,јерјепочиваланаду
бокимструктурнимнеравнотежама,почеводонихкреира
нихуекономскофинансијскимодносимасаиностранством,
па до неравнотеже између производње нових вредности и
обимапотрошње.Уусловиманеолибералнеидеологијеине
изграђених правних механизама и институција, невидљиве
кабинетске руке су биле већим делом врховни арбитар на
тржиштуСрбије.Тимејекрозадхоцприватизацијуинело
јалнуконкуренцију,разаранопривредноткивоСрбије,чиме
јеорганизамсрпскеекономијеса значајнонарушенимиму
нитетомдочекаовирусглобалнеекономскекризе.Прито
ме, нису извршени нужни процеси трансформације јавног
сектора, што је уз непромењену привредну структуру са
додатноосиромашеномробномпонудомпрекопроцесаде
индустријализације, додатно оптерећивало привреднике, а
није стварало простор за долазак озбиљнијих и обимнијих
странихинвестиција.
Кључнеречи:финансијскакриза,хипотека,кризаповерења,

банкрот,каматнастопа,неолибералнаидеоло
гија,деиндустријализација,инвестиције.

1.Генезасветскефинансијскекризе
По хле па и не у та жи ва жеђ за бр зом и ла ком екс тра за-

ра дом кре и ра ли су фи нан сиј ски обла ко дер од ка ра та ко ји се 
вр ло бр зо уру шио сам од се бе. Фи нан сиј ски си стем ко ји не ма 
сво је те ме ље у ја ком ре ал ном сек то ру, од но сно но вој до да-
тој вред но сти из тог сек то ра, већ уна пред је пот пи сао сво ју 
смрт ну пре су ду. Та ко се де си ло и са фи нан сиј ским си сте мом 
на аме рич ком тр жи шту. Ме ђу тим, ка ко је смрт ни ви рус про-
ши рен и на оста ла тр жи шта, упра во за хва љу ју ћи грам зи во-
сти фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, то је епи де ми ја фи нан сиј ске 
ко ро зи је по при ми ла пла не тар не раз ме ре.

Акакојесвепочело?
Пр ву кар ту у ма гло ви том фи нан сиј ском обла ко де ру из-

ба ци ле су Фе де рал не ре зер ве САД-а. По чет ни улог се огле-
дао пре ко сма ње ња ре фе рент не ка мат не сто пе Фе де рал них 
ре зер ви на исто риј ски ми ни мум од 1%. Реч је о ка мат ној 
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сто пи аме рич ке цен трал не бан ке ко ја слу жи као ре пер по-
слов ним бан ка ма при ли ком од ре ђи ва ња њи хо вих ка мат них 
сто па у по сло ва њу са кли јен ти ма. По ен та по чет ног по те за 
Фе де рал них ре зер ви би ла је упум па ва ње јеф ти ног нов ца у 
фи нан сиј ски си стем ка ко би се ди на ми зи ра ла при вред на ак-
тив ност. При ли вом та ко ла ког нов ца до шло је до екс пан зи је 
кре ди та са ни ским ка мат ним сто па ма. То је из ро ди ло убр за-
ну град њу фи нан сиј ске ку ле од ка ра та ко ја је по чи ва ла на чи-
стим шпе ку ла ци ја ма и на да њи ма да се по зи ти ван тренд не ће 
за у ста ви ти. У по чет ку су хи по те кар не ин сти ту ци је и бан ке 
одо бра ва ле хи по те кар не кре ди те пла те жно спо соб ни јим сло-
је ви ма дру штва за ку по ви ну апарт ма на, ви ла и слич но, ма да 
је та ква ку по ви на да ле ко из над њи хо ве ку пов не мо ћи. По сле 
то га су се окре ну ли и ка ни жим сло је ви ма дру штва ко ји су 
има ли ло шу кре дит ну исто ри ју, ни ске при хо де, као и они ма 
ко ји су тек пр ви пут мо гли да уђу у кре дит не аран жма не. У 
кре и ра њу та квих по слов них ме ше тар ских по ду хва та кључ на 
реч је би ла на да. И то на да да Фе де рал не ре зер ве не ће по ве ћа-
ва ти сво ју ка мат ну сто пу, на да да ће се за по че ти тренд ра ста 
це не не крет ни на на ста ви ти и на да да ће при хо ди ста нов ни-
штва ра сти. У тај свет на да ња ушле су и та да нај ли квид ни је 
оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је у САД-у ко је су оси гу ра ва ле хи-
по те кар не кре ди те. Са мо при су ство еми нент них оси гу ра ва-
ју ћих ор га ни за ци ја у тој игри, при ву кло је и по слов не бан ке 
и фи нан сиј ске ин сти ту ци је из оста лих де ло ва све та, по себ но 
из Евро пе, да ку пу ју еми то ва не хар ти је од вред но сти у оче-
ки ва њу да ће им оне до не ти ви со ке при но се у крат ком ро ку 
(на го ди шњем ни воу ка мат на сто па је би ла 30%). Ни је би ло 
бо ја зни да ће не што кре ну ти по злу. Це не не крет ни на, као и 
тра жња за не крет ни на ма су ра сли, а и нај ли квид ни је свет ске 
оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је су ами но ва ле та кве тран сак ци је. 
Ти ме је на ста ла гло бал на фи нан сиј ска мре жа хи по те кар них 
хар ти ја од вред но сти. 

Но, на да ња су убр зо пу кла као ме хур од са пу ни це. 
Фе де рал не ре зер ве су по ве ћа ле сво ју ка мат ну сто пу на чак 
5,25% до 2007. го ди не ка ко би сми ри ле ин фла ци о не то ко ве у 
зе мљи иза зва не осет ним по ве ћа њем јав не по тро шње и ти ме 
бу џет ског де фи ци та. Он је са 4,25% од БДП у 2004. на ра стао 
на 6,2% у 2007. го ди ни. На рав но, то је све по сле ди ца ве ли ких 
аме рич ких на пре за ња на ра ти шти ма ши ром све та, по себ но 
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у Ира ку. Услед по вла че ња пр ве кар те ко ју је ба ци ла аме рич-
ка цен трал на бан ка, до ла зи до уру ша ва ња ком плет ног фи-
нан сиј ског не бо де ра од ка ра та. При ма ња ста нов ни штва ни су 
до вољ на да по кри ју уве ћа не ра те за от пла ту кре ди та, ко је су 
се екс по нен ци јал но и по ве ћа ва ле ка да ду жник на вре ме не 
из ми ру је сво је оба ве зе. Све је ви ше пра зних ку ћа ко је су по-
че ле да се ну де на тр жи шту. Ме ђу тим, тра жња је ма ла и иш-
че за ва та ко да су и це не не крет ни на вр то гла во па да ле. Про-
це њу је се да је не ко ли ко ми ли о на Аме ри ка на ца, мо жда њих 
око 4-5 ми ли о на оста ло без кро ва над гла вом, не због то га 
што су из гу би ли по сао или што је при вре да бан кро ти ра ла, 
не го због ула ска у ви со ко ри зич не хи по те кар не кре ди те. Ка-
ко не по сто ји тра жња за на пу ште ним ку ћа ма, то и фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је ко је су одо бра ва ле хи по те кар не кре ди те 
ни су мо гле да по вра те но вац, што је са мо ку му ли ра ло гу бит-
ке. Пра ва ла ви на се об ру ши ла на оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је 
ко је ни су мо гле од го во ри ти зах те ви ма ко ми те на та, што их је 
до ве ло пред бан крот ство. Сто га су у слу ча ју оси гу ра ва ју ћег 
дру штва АИГ, ко ји је и спон зор фуд бал ског клу ба Man che ster 
Uni ted, мо ра ле ди рект но да ин тер ве ни шу и Фе де рал не ре зер-
ве, ка ко це ло фи нан сиј ско тр жи ште не би до жи ве ло пот пу ни 
ко лапс. Овај плим ни та лас прин ци пом спо је них су до ва по чео 
је да се ши ри и на дру ге уче сни ке у овој шпе ку ла тив ној игри 
ван САД-а. Без вред не хи по те кар не хар ти је од вред но сти су 
по пут ви ру са ХИВ-а по че ле да ра за ра ју здра во фи нан сиј ско 
тки во мно гих во де ћих по слов них ба на ка и дру гих фи нан сиј-
ских ин сти ту ци ја. Но вац је из гу бљен, а без вред ни па пи ри 
мо гу да по слу же са мо као су ве нир у по слов ној ба шти ни мно-
гих фи нан сиј ских ор га ни за ци ја. Да ни је до шло до ди рект не 
др жав не ин тер вен ци је ве ли ки број њих би за пе ча тио сво ју 
суд би ну са тим су ве ни ром. 

У фи нан сиј ском сек то ру за вла да ла је ве ли ка не ли квид-
ност. Да би се спре чи ло да ље уру ша ва ње фи нан сиј ског си-
сте ма, др жа ве су убри зга ва ле свеж но вац сво јих по ре зни ка. 
Ти ме се на ме ра ва ло по вра ти ти по љу ља но по ве ре ње гра ђа на 
и ин ве сти то ра у фи нан сиј ске ин сти ту ци је. По себ но је би ла 
при сут на нер во за код ин ве сти то ра ко ји су у ци љу обез бе ђе-
ња ли квид но сти и очу ва ња имо ви не, по вла чи ли ка пи тал из 
ак ци ја и по је ди них ба на ка пла си ра ју ћи га у др жав не об ве-
зни це или пак зла то. То је до дат но пра ви ло ло мо ве на фи нан-
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сиј ском тр жи шту, по себ но на бер зи. Све до ци смо да су тих 
да на ре ги стро ва ни исто риј ски не слав ни ре кор ди па да це на 
ак ци ја на нај при зна ти јим свет ским бер за ма. При то ме ни су 
по ште ђе не ни ак ци је свет ски ре но ми ра них ком па ни ја по пут 
Гу гла. 

Да кле, по слов ном кли мом до ми ни ра ла је кри за по ве ре-
ња и ве ли ка нер во за и код ста нов ни штва и код ин ве сти то ра. 
Ве ли ка до за не по ве ре ња по сто ја ла је чак и ме ђу бан ка ма та ко 
да су се устру ча ва ле да јед не дру ги ма по зајм љу ју но вац. Ти ме 
су по сле фи нан сиј ске кри зе ши ром отво ре на вра та ре це си ји 
у ре ал ном сек то ру. То је за со бом по ву кло и ре ал ни пад при-
ма ња ста нов ни штва, а ти ме и ре ду ко ва ње лич не по тро шње, 
ко ја је у та квој ди на ми ци са сво је стра не де ло ва ла на да ље 
сла бље ње при вред них кре та ња. Сиг на ли ко ји су ука зи ва ли 
на сма ње ње по тро шње ста нов ни штва су би ли већ при сут ни 
с по чет ка 2008. го ди не у САД-у. Та ко су Фе де рал не ре зер ве 
у де цем бру 2007. го ди не еви ден ти ра ле 944 ми ли јар ди ду га 
по ре вол винг кар ти ца ма, што је го ди шњи раст од све га 2%. 
При ме ра ра ди, тај раст је у ок то бру и но вем бру 2006. го ди-
не на го ди шњем ни воу до сти зао и 11,1%, од но сно 13,7%. По-
сто је ћи па ра ме три са свим из ве сно су ука зи ва ли да аме рич ка 
при вре да ула зи у ре це си о ни тренд са још увек не по сто ја њем 
ја сних зна ко ва ка да би се та кве не га тив не тен ден ци је мо гле 
и окон ча ти. 

Ути цај фи нан сиј ске кри зе на ре ал ну еко но ми ју за ви си 
од ши ри не, ду би не и ду жи не тра ја ња фи нан сиј ских тур бу-
лен ци ја, с јед не стра не, али и од ре ак ци је кре а то ра еко ном-
ске по ли ти ке, с дру ге стра не. Сто га је пред у слов за ства ра ње 
здра вих те ме ља за ре ви та ли за ци ју гло бал них при вред них 
то ко ва фи нан сиј ска кон со ли да ци ја на гло бал ном пла ну. С 
тим у ве зи на ме ће се пи та ње ре кон струк ци је по ве ре ња у фи-
нан сиј ски си стем и тај по ку шај ус по ста вља ња по ве ре ња на-
ла зи се у осно ви ве ћи не пред у зе тих ме ра вла да ши ром све та. 

Ме ре из град ње по ве ре ња укљу чу ју:
•	 по ве ћа ње оси гу ра ња де по зи та у бан ка ма;
• др жав ну по моћ фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма: др-

жав не га ран ци је ду би о зне ак ти ве у би лан си ма фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја, ди рек тан от куп ло ше ак-
ти ве из би лан са фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, до ка-
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пи та ли за ци ја фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ку по ви ном 
но вих обич них и пре фе рен ци јал них еми си ја ак ци ја 
од стра не др жа ве или пу ну на ци о на ли за ци ју, тј. пот-
пу но пре у зи ма ње фи нан сиј ске ин сти ту ци је од стра-
не др жа ве и

•	 по пу лар не ре гу ла тор не ме ре: ли ми ти ра ње при ма ња 
упра ве, тран спа рент ност, др жав не га ран ци је за но ве 
кре дит не ли ни је при вре ди и бан ка ма, и сл. 

По ред из град ње по нов ног по ве ре ња у фи нан сиј ски си-
стем, др жа ве су на цу на ми свет ске фи нан сиј ске кри зе од го-
ва ра ле и по ве ћа њем ли квид но сти бан кар ског сек то ра. Те ме-
ре су исто вре ме но ди рект но ути ца ле и на до дат но по сте пе но 
учвр шћи ва ње по љу ља ног по ве ре ња у фи нан сиј ски си стем. 

У спек тру тих ме ра, нај че шће су кре а то ри еко ном ске 
по ли ти ке пред у зи ма ли сле де ће:

•	 оба ра ње ка мат них сто па под не по сред ном кон тро-
лом цен трал них ба на ка;

•	 обез бе ђе ње по вољ них др жав них кре ди та за ли квид-
ност;

•	 сма њи ва ње оба ве зних ре зер ви;
•	 по ре ски сти му лан си и слич но (Шо шкић (2009), стр. 

124).
Све на пред на ве де не ме ре ста би ли зо ва ле су фи нан сиј-

ски си стем и спре чи ле ду бљу ре це си ју у при вре ди. Но, фи-
нан сиј ски си стем је и да ље до ста ла би лан, јер на ње га не по-
вољ но мо гу ути ца ти по је ди ни боч ни уда ри по пут ду жнич ке 
кри зе у Грч кој, не из ве сно сти око сер ви си ра ња ду го ва бал-
тич ких зе ма ља, али и сум њи вих би лан са још не ких ис точ-
но е вроп ских зе ма ља. Та ко ђе, ни је ис кљу че но да са за др шком 
до ђе до пу ца ња по ша во ви ма и не ких ин ве сти ци о них фон-
до ва, ко ји су ја ки ре ги о нал ни игра чи, по пут оног у Ду ба и-
ју. У та квом ам би јен ту се не мо же ра чу на ти са ди на мич ни-
јим ожи вља ва њем ре ал ног сек то ра. Тај про цес ће би ти до ста 
спор и дуг. 

2.Светскафинансијскакризеиреакција
српскеекономије

Ка ко жи ви мо у јед ном гло бал ном се лу умре же них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја и тран сак ци ја, та ко и Ср би ја ни је 
мо гла би ти иму на на кри зу хи по те кар них кре ди та. Пр ви сна-
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жни по трес из САД-а по пут плим ног та ла са про ши рио се пр-
во на Исланд, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску, а по том и на оста-
ли део кон ти нен тал не Евро пе у ма њој или ве ћој ме ри. То је 
по себ но би ло из ра же но у оним зе мља ма ко је су при хва ти ле 
нео ли бе рал ни еко ном ски при ступ. На сле де ћем ва лу кри зе 
на ла зи ле су се зе мље у раз во ју по пут Ср би је, а за тим и зе мље 
из во зни це наф те.

Ср би ја је сво ју ма кро е ко ном ску ста бил ност, по себ но 
це нов ну, ба зи ра ла на по зај ми ца ма из ино стран ства, при ва-
ти за ци о ним при хо ди ма и при ли ву стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја. Ка ко су те ди рект не ин ве сти ци је је ња ва ле, то се ста-
бил ност нај ве ћим де лом осла ња ла на ино по зај ми це и при ва-
ти за ци ју дру штве ног сек то ра. Ме ђу тим, фи нан сиј ски цу на-
ми ко ји је за пљу ски вао зе мље ЕУ до се зао је и до на ше зе мље. 
То се огле да ло пре ко дра стич ног сма ње ња ли квид но сти на 
фи нан сиј ском тр жи шту у ЕУ, што се пре ли ва ло и на срп ско 
плит ко тр жи ште. У та квој оску ди ци нов ча них сред ста ва, ње-
го ва це на ра сте. Да кле, зна чај но су оте жа ни усло ви до би ја ња 
но вих кре дит них ли ни ја, што је не ми нов но усло ви ло успо-
ра ва ње при вред ног ра ста. Уз то по љу љан је и кре ди би ли тет 
са мих кре а то ра еко ном ске по ли ти ке, што је до дат но ути ца ло 
на од лив ка пи та ла из зе мље и ства ра ло по ја ча не при ти ске 
де ви зни курс ди на ра. У ам би јен ту на ру ше не ма кро е ко ном-
ске ста бил но сти и екс тер них ре це си о них при вред них то ко ва, 
ни је се мо гло ра чу на ти на но ве ве ће ин ве сти ци о не по ду хва-
те, а то је зна чи ло да ће кон ку рент ски по ло жај срп ске при-
вре де и да ље би ти не за до во ља ва ју ћи. Уз са деј ство ин тер них 
при вред них сла бо сти и екс тер них не га тив них еко ном ских 
то ко ва, до дат но су осла би ле иона ко не за до во ља ва ју ће не са-
мо про из вод не, не го и из во зне пер фор ман се срп ске при вре де. 

Ка ко је Ср би ја већ би ла на ру ше ног еко ном ског здра вља, 
то је ви рус свет ске фи нан сиј ске кри зе, ко ји је по том му ти рао 
у ви рус гло бал не еко ном ске кри зе, вр ло бр зо и ла ко про ди рао 
у тки во срп ског тр жи шта. Тај ви рус је у ства ри са мо раз от-
крио вир ту ел ну ма кро е ко ном ску ста бил ност и на ду ва но бла-
го ста ње у ко ме је жи ве ло ста нов ни штво. А та вир ту ел ност 
ре флек то ва ла се пре ко пре ве ли ког и ола ког за ду жи ва ња и 
при вре де и ста нов ни штва и др жа ве, при че му су кре ди ти, бар 
ка да је реч о фи зич ким ли ци ма и др жа ви пре те жно пла си ра-
ни у не про дук тив не свр хе, кре и ра ју ћи ти ме све ло ши ју спољ-
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но тр го вин ску и плат но би лан сну по зи ци ју срп ске еко но ми је. 
Уз то, био је по ја чан до ток при ва ти за ци о них при хо да, ко ји 
су та ко ђе ве ћим де лом по је де ни не на мен ским тро ше њем. А 
та кво тро ше ње пре ко ду жи не гу бе ра ства ра ло је ис кри вље ну 
сли ку бла го ста ња у ко ме су жи ве ли при вре да и ста нов ни-
штво. Уз то, апре си ра ни де ви зни курс у чи ју ста бил ност ни су 
сум ња ли ни НБС ни вла да, а ни не ки еко ном ски екс пер ти, 
до дат но је под гре ја вао бај ку о ма кро е ко ном ској ста бил но сти, 
у ко ју су по је ди ни ве ро ва ли чак и у пр вим на ле ти ма цу на ми ја 
свет ске еко ном ске кри зе. А са ма по ли ти ка пре це ње ног де ви-
зног кур са по чи ва ла је на ка зи но опе ра ци ја ма НБС. По слов не 
бан ке у Ср би ји су пре ко узи ма ња крат ко роч них по зај ми ца 
у ино стран ству од сво јих ма ти ца ба на ка по да ле ко ни жим 
ка мат ним сто па ма, ку по ва ле ди на ре по по вољ ном де ви зном 
кур су, ин ве сти ра ју ћи у хар ти је од вред но сти НБС за ко је су 
до би ја ле ви со ку ка мат ну сто пу. Да кле, НБС је ин спи ри са ла 
ко мер ци јал не бан ке да по вла че ка пи тал из ино стран ства и 
ула жу га у вред но сне па пи ре НБС и ти ме ди рект но кроз ве-
ћу по ну ду евра ути ца ла на еко ном ски нео др жи во ја ча ње де-
ви зног кур са до ма ће ва лу те. Уз то, др жа ва је на ста вља ла се 
пре ко мер ном јав ном по тро шњом и ти ме уз по ја ча не ин фла-
ци о не тен зи је до при но си ла ства ра њу још ве ћих не рав но те жа 
у де ви зном кур су ди на ра. Све то је до при но си ло ја ча њу услу-
жног сек то ра и уво зних ак тив но сти, док се ре ал ни сек тор гу-
шио у не ли квид но сти. При то ме, ну жни тран сфор ма ци о ни 
про це си у јав ном сек то ру су из о ста ја ли, док су пред у зе ћа, 
по себ но она још увек у дру штве ном вла сни штву пре пу ште на 
на ми лост и не ми лост не ви дљи вим ка би нет ским ру ка ма ко је 
су у ства ри би ле и глав ни кре а то ри тр жи шних усло ва при-
вре ђи ва ња у Ср би ји. У кре и ра њу та квог ам би јен та свој до-
при нос је да ла др жа ва усва ја ју ћи кон цепт нео ли бе рал не еко-
ном ске док три не. Си нер ги ја на гле ли бе ра ли за ци је тр жи шта 
и не из гра ђе не и не тран спа рент не прав не ин фра струк ту ре, 
уз нео сми шље ну при ва ти за ци ју, да ла је кри ла не ви дљи вим 
ка би нет ским ру ка ма да, уз не ло јал ну кон ку рен ци ју, до дат но 
осла бе при вред но тки во Ср би је. 

Упра во је нео ли бе рал ни еко ном ски мо дел прот кан сти-
хиј ском при ва ти за ци јом и стра хо ви тим па дом мо рал них 
вред но сти, за срп ску при вре ду био мо жда и ве ћа по шаст од 
са ме свет ске еко ном ске кри зе. Нео сми шље на и пре бр за и 
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пре ши ро ка ли бе ра ли за ци ја тр жи шта, по сле де це ни је изо ла-
ци је и санк ци ја, па чак и фи зич ког уни ште ња про из вод них 
ка па ци те та, по пут цу на ми ја збри са ла је не ма ли број пред-
у зе ћа са тр жи шне аре не или их до ве ла на са му иви цу оп-
стан ка, пот пу но иг но ри шу ћи зна чај тих пред у зе ћа за по је ди-
не ре ги о не, па чак и це лу Ср би ју. При то ме им се ни је да ло 
ни про сто ра ни вре ме на да по сле јед не за тво ре не еко но ми је 
поч ну да ди шу и ства ра ју се би тр жи шну шан су. На про тив, 
промпт ним отва ра њем гра ни ца на шег тр жи шта за кон ку-
рент ску ро бу, ство ре на је не ло јал на кон ку рен ци ја с ко јом 
се до ма ћи пред у зет ни ци ни су мо гли но си ти и ти ме су би ли 
осу ђе ни на про паст. У том по гле ду, илу стра тив на је сли ка 
пти це у ка ве зу у ко ме је про ве ла ду жи вре мен ски пе ри од, да 
би по сле ка да су јој отво ре на вра та, она са мо про ше та ла око 
ка ве за и вра ти ла се на зад. Дру гим ре чи ма, срп ска при вре да 
ни је би ла спрем на на та ко на глу и нео сми шље ну при ва ти за-
ци ју и би ло јој је по треб но вре ме на да се при ла го ди но во на-
ста лим окол но сти ма. Јед но став но бо ло ва ла је од син дро ма 
пти це у ка ве зу и као сва ком за тво ре ни ку тре ба јој вре ме на 
да стек не кон ди ци ју и мен тал ну и фи зич ку да би се ухва ти-
ла у ко штац са ај ку ла ма са гло бал ног тр жи шта. Да кле, при-
вре ду је тре ба ло при пре ма ти на оштру кон ку рент ску бор бу 
ве ћим за штит ним ме ха ни зми ма, али и ди рект ном по др шком 
др жав них ин сти ту ци ја по је ди ним пред у зе ћи ма за ко је је по-
ста ја ла из ве сни ја тр жи шна пер спек ти ва. Тек по сле те фа зе 
се мо гло при сту па ти да љој ли бе ра ли за ци ји тр жи шта, ко ја је 
пре до ми нант но по го до ва ла ме ше та ри ма, уво зни ци ма и на-
рав но кон ку рент ским ино тр жи шним игра чи ма. Уме сто то га 
при сту пи ло се ди вљој ли бе ра ли за ци ји тр жи шта са свим еле-
мен ти ма ка зи но еко но ми је, што је до при не ло по гор ша њу и 
про из вод них и из во зних пер фор ман си срп ске при вре де, те је 
у та квом ам би јен ту ви рус свет ске еко ном ске кри зе по чео вр-
ло бр зо и ла ко да се ши ри и по сти же сво је до дат не не га тив не 
ефек те. 

На и ла ском свет ске еко ном ске кри зе, про па ги ра на ма-
кро е ко ном ска ста бил ност па да по пут ку ле од ка ра та. Од мах 
је уз др ман те мељ те ста бил но сти, а то су де ви зне ре зер ве и 
де ви зни курс ди на ра. НБС и по ред по ве ћа ња ка мат не сто пе 
на сво је вред но сне па пи ре не успе ва да спре чи од лив ка пи та-
ла, јер је кри за по ве ре ња по слов них ба на ка би ла из у зет но ви-
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со ка. До ла зи и до по вла че ња тр жи шних игра ча са Бе о град ске 
бер зе, што до дат но оп те ре ћу је де ви зни курс ди на ра. Сто га се 
тро ше огром на де ви зна сред ства ка ко би се спре чи ло дра ма-
тич но еро ди ра ње вред но сти до ма ће ва лу те. Но, то се и по ред 
ин тер ве ни са ња НБС ни је мо гло из бе ћи, та ко да је при ча о 
ста бил ном де ви зном кур су и де ви зним ре зер ва ма па ла већ 
под пр вим та ла сом фи нан сиј ског цу на ми ја из САД. Тек за-
хва љу ју ћи при ли ву де ви за по осно ву про да је НИС-а, а по том 
и ус по ста вља ња stand by аран жма на са ММФ-ом до ла зи до 
ста би ли за ци је при ли ка на фи нан сиј ском тр жи шту, а ти ме и 
до ста би ли зо ва ња де ви зног кур са ди на ра и укуп них де ви зних 
ре зер ви. Но, ри зик ула ска у кре дит не аран жма не уз де ви зну 
кла у зу лу са по слов ним бан ка ма ис ку си ли су и при вред ни ци 
и ста нов ни штво. Бај ка о ста бил но сти ко шта ла их је из два-
ја ња ве ће су ме нов ца за от пла ту кре ди та. То се не сум њи во 
не га тив но ре флек то ва ло на ли квид ност у при вре ди, али и на 
сма ње ну лич ну тра жњу, што је за со бом по ву кло и ма њи про-
мет ро бе у тр го ви ни на ма ло. Тај ма њи про мет је узро ко вао и 
сма ње не по руџ би не од про из во ђа ча. Ти ме се фор ми рао је дан 
не га ти ван ла нац ис хра не ко ји је ути цао на пад при вред них 
ак тив но сти и жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. Ме ђу тим, 
ова кав смер лан ца ис хра не кре и рао би се и без свет ске еко-
ном ске кри зе, јер је срп ска при вре да већ пли ва ла у ве ли ким 
не рав но те жа ма, по себ но ка да се ра ди о ње ним про из вод ним 
ре зул та ти ма и по тро шњи. Ви рус свет ске еко ном ске кри зе је 
са мо убр зао и дао до дат ну сна гу фор ми ра њу та квог лан ца. 
Та до дат на сна га се огле да ла пре ко сма ње ног при ли ва по руџ-
би на из ино стран ства и осет но ма њег при ли ва ин ве сти ци ја. 
Све то је, пре ко дра стич ног сма ње ња при хо да од по сло ва ња, 
при ну ди ло по сло дав це да ре ду ку ју сво је тро шко ве пре ко ра-
ци о на ли за ци је по сло ва ња. У пр вом ре ду то су тро шко ви про-
мо ци је, огла ша ва ња, мар ке тин га, од но сно сви они ко ји ни су 
ну жни за оба вља ње ре дов них те ку ћих ак тив но сти. Но, у ка-
сни јој фа зи кри зе, на ред су сва ка ко до шли и тро шко ви рад не 
сна ге. При сту пи ло се и от пу шта њу јед ног бро ја за по сле них 
ли ца. То је до дат но сма њи ло ку пов ну моћ срп ског тр жи шта, 
али и по ве ћа ло не из ве сност функ ци о ни са ња до ма ћин ста ва. 
У том сми слу, ка да се об ра де, би ће ве о ма ин те ре сант ни по-
да ци о бро ју скло пље них и ра ста вље них бра ко ва, као и по да-
ци о бро ју са мо у би ста ва то ком 2009. го ди не. Они ће сва ка ко 
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ука за ти да Ср би ја жи ви не са мо у еко ном ској, не го и у ши рој 
дру штве ној кри зи, по пут кри зе бра ка, кри зе мо ра ла, кри зе 
по ро дич них вред но сти и слич но. 

3.Глобалнаоценаекономскихприлика
уСрбијиу2009.години

По слов на кли ма у Ср би ји је то ком це ле 2009. го ди не 
би ла не по вољ на. Ка рак те ри стич на је по ра сту ћој не ли квид-
но сти, али и кра јем но вем бра и у де цем бру по све из ра же ни-
јој не из ве сно сти око кре та ња де ви зног кур са до ма ће ва лу те. 
Осим то га, кон струк ци о не гре шке у те ме љу срп ске еко но-
ми је ни су от кло ње не, а оне се од но се на не из ме ње ну, ве ћим 
де лом, не тр жи шну при вред ну струк ту ру, не тран сфор ми са-
ну прав ну ин фра струк ту ру и пре гло ма зну др жав ну ад ми-
ни стра ци ју. А не тран спа рент на и не е фи ка сна прав на ин фра-
струк ту ра и шу ма би ро кра ти је ин ду ку ју ак це ле ра ци ју ми та 
и ко руп ци је, што угро жа ва ви тал не ин те ре се не са мо еко-
но ми је Ср би је, не го и свих сег ме на та дру штва. Исти на, да 
би се бар на ја вље не ре фор ме у јав ном сек то ру (ад ми ни стра-
ци ја, пен зи о ни си стем, пред у зе ћа) и спро ве ле тре ба вре ме на, 
та ко да ће 2010. го ди на би ти пре све га нул та го ди на. Да ли 
ће се у њој са вер бал ног пре ћи на прак тич но у ре фор ма ма и 
да ли ће се кре дит но-мо не тар на по ли ти ка да ље ре лак си ра-
ти су пи та ња од чи јих од го во ра за ви си да ли ће се иза ћи из 
Бер муд ског тро у гла апре си ра ног де ви зног кур са, за ду же но-
сти и не тран сфор ми са ног јав ног сек то ра или ће се оста ти у 
ви ру тог тро у гла ко ји ће срп ску при вре ду уси са ти у ду би не 
кри зе. Су шти на из ла ска из тог ви ра огле да се пре ко на пу-
шта ња по сто је ће па ра диг ме еко ном ске по ли ти ке ба зи ра не 
на до ми нант ном ослон цу на ино бан ка ма ко је фи нан си ра ју 
по тро шњу. Ви со ка за ду же ност на тој па ра диг ми мо ра би ти 
пре и на че на у под сти ца је про из вод њи и из во зу. Но, са свим је 
из ве сно, да они кре а то ри еко ном ске по ли ти ке ко ји су са аро-
гант ним ста вом до че ка ли ви рус гло бал не еко ном ске кри зе са 
по тро ше ним сред стви ма од при ва ти за ци је, а да ни су по бољ-
ша не при вред не пер фор ман се зе мље, те шко да мо гу би ти и 
но си о ци стра те ги је за о кре та ко ја је пре ко по треб на срп ској 
еко но ми ји. 

То ком по след њег ме се ца про шле го ди не ре ги стро ва ни 
су из ве сни по зи тив ни сиг на ли код ве ћег де ла еко ном ских ин-
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ди ка то ра. Но, то су тек сра ме жљи ви по ма ци, ко ји су ре зул-
тат бла гог ото пља ва ња оштри це свет ске еко ном ске кри зе, а 
не про дукт но вих ин ве сти ци ја, по себ но оних у про из вод ни 
и из во зни сек тор, што би по пра ви ло по сто је ће тех но ло шке и 
про из вод не пер фор ман се срп ске ин ду стри је и отво ри ло про-
стор за из град њу здра вих те ме ља на ко ји ма би по чи вао при-
вред ни раст зе мље. 

3.1.Аналитичкаоценапривреднихкретања
По сма тра но по по је ди ним при вред ним и мо не тар ним 

ин ди ка то ри ма, кра јем де цем бра 2009. го ди не ре ги стро ва не 
су сле де ће тен ден ци је у срп ској еко но ми ји: 

• При мет но је бла го амор ти зо ва ње не га тив них тен ден-
ци ја у ди на ми ци фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње. 
Тај тренд до би ја сво је обри се кра јем тре ћег и с ула ском у по-
след њи квар тал 2009. го ди не. Но, он ни је ре зул тат по бољ-
ша ња струк тур них пер фор ман си у срп ској ин ду стри ји и ве-
ћих ин ве сти ци о них за хва та, не го на про тив, по сле ди ца ула-
ска по је ди них ве ћих пред у зе ћа у про из вод ни про цес, по сле 
њи хо вог ду жег или кра ћег ста ти ра ња на тр жи шту. Та ко ђе, 
по след ње тро ме сеч је 2008. го ди не би ло је пре по зна тљи во и 
по не га тив ној ди на ми ци услед хла ђе ња гло бал не тра жње и 
из ба ци ва ња по је ди них пред у зе ћа са про из вод ног ко ло се ка, 
та ко да је и ба за за по ре ђе ње ни жа, што у 2009. го ди ни, од-
но сно у ње ном фи ни шу отва ра про стор за из ве сно убла жа ва-
ње ре це сив них то ко ва у ди на ми ци ин ду стриј ске про из вод ње. 
Та ко је у де цем бру на ме сеч ном ни воу, обим про из вод них ак-
тив но сти у срп ској ин ду стри ји по рас тао за 1%. То је до дат но 
до при не ло да се гле да но ку му ла тив но, у це лој 2009. го ди ни 
еви ден ти ра не што убла же на ре дук ци ја фи зич ког оби ма ин-
ду стриј ске про из вод ње, не го што су то ре зул та ти из пр вог 
по лу го ђа ука зи ва ли. На и ме, у пр вих пет ме се ци ре ги стро-
ва на је нај ни жа ко та у оби му ин ду стриј ске про из вод ње од 
-18,1%, да би се на ред них ме се ци по ја вио тренд сти дљи вог 
амор ти зо ва ња ре це си је у ди на ми ци про из вод них ак тив но-
сти. Та ко је у пр вом по лу го ђу пад ин ду стриј ске про из вод-
ње из но сио -17,4%, у се дам ме се ци -17%, осам ме се ци -16,2%, 
де вет ме се ци -15%, у пе ри о ду ја ну ар – ок то бар -14%, а у пр-
вих је да на ест ме се ци 2009. пре ма истом пе ри о ду 2008. го ди-
не -13,1%. Нај зад, на кра ју 2009. го ди не фи зич ки обим ин ду-
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стриј ске про из вод ње бе ле жи пад од 12,1% у од но су на ста ње 
из 2008. го ди не. 

Фи зич ки обим ин ду стриј ске про из вод ње у Ср би ји
-Ин дек си-

XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

I – XII 2009
I – XII 2008

Цен трал на Ср би ја 100,6 98,5 89,0
Вој во ди на 101,6 99,1 85,9

Ре пу бли ка Ср би ја 101,0 98,7 87,9
Извор:ПодациРЗС

Но, не тре ба се за ва ра ва ти с овим сра ме жљи вим сиг на-
ли ма по су ста ја ња не га тив них тен ден ци ја у ди на ми ци про-
из вод них ак тив но сти, јер је још увек срп ска ин ду стри ја не-
тран сфор ми са на и рас по ла же са за ста ре лом тех но ло ги јом и 
си ро ма шним про из вод ним асор ти ма ном, ба зи ра ном пре те-
жно на си ро ви на ма и ре про ма те ри ја лу. Пра ви и су штин ски 
за о крет у про из вод њи мо гао би се оче ки ва ти тек са ре фор ми-
са њем др жав не упра ве и кре и ра њем ја ке и ста бил не прав не 
ин фра струк ту ре, као прет по став ки за кре са ње ми та и ко руп-
ци је, што је са свим из ве сно пред у слов за ја че ин ве сти ра ње 
на на ше тр жи ште. Уз то, и ула га ње др жа ве у ре а ли за ци ју 
про је ка та из обла сти ко му ни ка ци о не, енер гет ске и са о бра-
ћај не ин фра струк ту ре је еле мент ко ји уз прет ход на два чи ни 
тро у гао по треб них усло ва од чи јег ис пу ње ња за ви си тем по и 
обим ин ве сти ра ња у Ср би ју, а ти ме и тем по и обим опо рав-
ка до ма ћих про из вод них пер фор ман си. Та ко ђе, од зна ча ја је 
и кре дит но-мо не тар на по ли ти ка, ко ја мо ра ви ше да бу де у 
слу жби ре ал ног, а не фи нан сиј ског, од но сно це лог услу жног 
сек то ра. А та по ли ти ка мо ра да на ста ви са да љим по пу шта-
њем ре стрик тив них ди зги на, ка ко би се по слов не бан ке де-
сти му ли са ле да ула жу у хар ти је од вред но сти НБС, а ви шак 
ди нар ске ли квид но сти пла си ра ле у про из вод ни сек тор. Та-
кви ко ра ци у кор ми ла ре њу НБС би ли би пра ће ни и по сте пе-
ним еро ди ра њем вред но сти де ви зног кур са до ма ће ва лу те, 
што би до дат но де сти му ли са ло шпе ку ла тив ни ка пи тал, као и 
обим уво за, а ство ри ло прет по став ке за до ла зак ин ве сти ци ја 
у про из вод ни и из во зни сек тор. 

Ко ли ко су још увек сти дљи ви и не си гур ни ко ра ци у по-
ди за њу ни воа фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње го-
во ри и по да так да је у де цем бру 2009. у од но су на но вем бар 
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исте го ди не, у слу ча ју ис кљу че ња се зо не из ана ли зе, ни во 
про из вод них ак тив но сти опао за 0,1%. Та ко ђе, у од но су на 
де цем бар 2008. го ди не обим про из вод ње је и да ље ни жи за 
1,3%. 

 То ком 2010. го ди не не тре ба ра чу на ти са би ло ка квим 
ин тен зив ни јим ожи вља ва њем про из вод них ка па ци те та у 
срп ској ин ду стри ји. За то не ма ре ал них прет по став ки, ка ко 
у уну тра шњим пер фор ман са ма, та ко и у екс тер ним сти му-
ла ма. На и ме, ото пља ва ње гло бал не тра жње иде до ста спо-
ро и тај про цес пу же вог ко ра ка би ће ка рак те ри сти чан у це-
лој 2010. го ди ни. Исто вре ме но, до ма ћа тра жња оста је сла бог 
ин тен зи те та, а то ме ће до дат но до при не ти и ре ал ни пад ку-
пов не мо ћи ста нов ни штва у 2010. го ди ни. Уз то, струк ту ра 
про из вод них ка па ци те та је не про ме ње на, не ма но вих со фи-
сти ци ра ни јих про из во да, та ко да ће се це ло куп на ди на ми ка 
фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње и да ље ба зи ра ти 
на по сто је ћим про из вод ним ка па ци те ти ма. Је ди но је ве ћи 
им пулс у по кре та њу про из вод ње мо гућ у ин ду стри ји гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла услед на ја вље них ин ве сти ци ја др жа ве у 
пут ну ин фра струк ту ру; 

• По сма тра но ку му ла тив но, у 2009. го ди ни је еви ден-
ти ран уку пан обим спољ но тр го вин ска раз ме не у ви си ни од 
23.926,8 млрд. УСД. То је за чак 29,3% ма ње не го што је би ло 
го ди ну да на ра ни је. При то ме је из воз опао са 10.927,8 млрд. 
УСД на 8.344,9 млрд. УСД, од но сно за 24%, а увоз са 22.875,3 
млрд. УСД на 15.581,9 млрд. УСД или за 31,9%. Да кле, при-
ме тан је не што из ра же ни ји пад уво зних у од но су на из во зне 
ак тив но сти, што је би ло и оче ки ва но, јер је хла ђе ње гло бал не 
тра жње ути ца ло не са мо на сма ње ну по тре бу пред у зе ћа да 
ку пу ју ре про ма те ри јал, не го и на пад ку пов не мо ћи ста нов-
ни штва, а са мим ти ме и на сма ње ње лич не по тро шње, што се 
не га тив но ре флек то ва ло на обим на бав ки не трај не и трај не 
ро бе ши ро ке по тро шње из ино стран ства. 
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Ди на ми ка из во за и уво за по раз ви је но сти зе ма ља
- у ми ли о ни ма УСД

Ја ну ар - де цем бар 
Из воз Ин декс Увоз Ин декс

2008 2009 2008 2009
Ин ду стриј ске 

зе мље
5.503,8 3.969,7 72,1 11.939,4 8.575,3 71,8

Зе мље у раз-
во ју

5.469,0 4.375,2 80,0 10.935,9 7.006,6 64,1

Укуп но 10.972,8 8.344,9 76,0 22.875,3 15.581,9 68,1
Извор:ПодациРЗС

Услед дра стич ног па да и из во зних и уво зних ак тив-
но сти, а не што ин тен зив ни је уво за, то је и не га тив ни спољ-
но тр го вин ски сал до срп ске при вре де у роб ној раз ме ни са 
све том осет но ре ду ко ван, са 11.902,5 млрд. УСД у 2008. на 
7,237 млрд. УСД у 2009. го ди ни или за чи та вих 39,2%. И по-
кри ве ност уво за из во зом је по бољ ша на, не као ре зул тат уна-
пре ђе ња из во зних пер фор ман си до ма ће еко но ми је, не го као 
по сле ди ца де ло ва ња ви ру са свет ске еко ном ске кри зе. Та ко је 
са 48% у 2008. го ди ни увоз по кри вен са 53,5% у 2009. го ди-
ни. Ка ко ови по зи тив ни по ма ци у спољ но тр го вин ском сал-
ду зе мље ни су ба зи ра ни на по бољ ша њу кон ку рент ске сна ге 
срп ске при вре де, то се са из ве сно шћу са ото пља ва њем гло-
бал них ре це си о них трен до ва, мо же ра чу на ти са ши ре њем 
по сто је ћег ге па из ме ђу из во за и уво за, на у штрб из во за, што 
ће се не га тив но од ра жа ва ти на плат но би лан сну по зи ци ју Ср-
би је. Да би се то из бе гло, Ср би ји су по треб не ин ве сти ци је у 
про из вод ни сек тор из во зне ор јен та ци је, а у мно го ма њој ме-
ри ин ве сти ци је у услу жни сек тор ко је су по спе ши ва ле увоз 
ро бе ши ро ке по тро шње и не га тив но ути ца ле на спољ но тр го-
вин ску и плат но би лан сну по зи ци ју срп ске еко но ми је. Та ко ђе, 
и осми шље на при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ње пре о ста лог 
дру штве ног ка пи та ла мо же да им пулс у прав цу ја ча ња из во-
зних по тен ци ја ла Ср би је. 

И још увек не по вољ на роб на струк ту ра из во за и уво-
за не дво сми сле но ука зу је на не про ме ње ну при вред ну сли ку 
Ср би је. Та ко је у 2009. го ди ни до ми нант ну уло гу на из во-
зној стра ни има ла роб на гру па – си ро ви не и ре про ма те ри јал 
са уде лом од чак 59,4%. При то ме тре ба има ти у ви ду да је 
про из во да из ове роб не гру пе пла си ра но на ино тр жи ште у 
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вред но сти од 4.955,3 млрд. УСД, што је за чи та вих 30% ма ње 
не го у 2008. го ди ни. А ка ко су си ро ви не и ре про ма те ри јал 
до ми нант ни у срп ском из во зу, то је пад њи хо вог ино пла сма-
на био глав ни узрок не га тив них кре та ња у укуп ном из во зу 
срп ске еко но ми је. На уво зној стра ни до ми ни ра ју про из во ди 
на ме ње ни фи нал ној по тро шњи. Та ко је у 2009. го ди ни про из-
во да са ове роб не гру пе уве зе но у вред но сти од 8.369,8 млрд. 
УСД. То је чи ни ло 53,7% укуп них срп ских на бав ки са ино-
стра ног тр жи шта. Исти на, ре ги стро ван је и оштар пад уво за 
ро бе ши ро ке по тро шње у од но су на ста ње из 2008. го ди не од 
30,4%. Из ово га се мо же ви де ти ко ли ко је опа ла ку пов на моћ 
ста нов ни штва и ка кве је то ре пер ку си је има ло на ди на ми-
ку про ме та у це лом тр го вач ком сек то ру. Та ко ђе, дра стич но 
је опао и увоз си ро ви на и ре про ма те ри ја ла, са 8.796,1 млрд. 
УСД у 2008. на 5.808,7 млрд. УСД у 2009. го ди ни, или за 34%. 
Ово ука зу је на сма ње ну по тре бу на бав ки про из вод них ин пу-
та услед хла ђе ња и до ма ће и ино тра жње у 2009. го ди ни, што 
се не га тив но ре флек то ва ло и на ди на ми ку фи зич ког оби ма 
ин ду стриј ске про из вод ње и на ди на ми ку ње ног из во за; 

 
• Про мет ро бе у тр го ви ни на ма ло је у по след њем ме се-

цу 2009. го ди не по рас тао за чак 14,7% на ме сеч ном ни воу, ме-
ре но и у те ку ћим и у стал ним це на ма. То је би ло и оче ки ва но 
због ин тен зив ног ути ца ја се зон ског фак то ра у де цем бру ко ји 
је ка рак те ри сти чан по прет пра знич кој еуфо ри ји. Но, и по ред 
то га, ма ло про дај ни про мет у де цем бру 2009. го ди не био је 
за чак 15,7% ма њи не го у истом ме се цу го ди ну да на ра ни-
је. Гле да но ку му ла тив но у це лој 2009. го ди ни ма ло про дај ни 
про мет је опао за 12,3% у од но су на ста ње из 2008. го ди не. 
То је по сле ди ца осет ног па да ку пов не мо ћи ста нов ни штва и 
на ба зи то га из ра же ног сма ње ња лич не по тро шње. Та ко ђе, и 
пси хо ло шки фак тор по сма тран кроз при зму пе си ми стич них 
оче ки ва ња и бо ја зни од гу бит ка рад ног ме ста, усло вио је да 
се зна чај но ре ду ку је те ку ћа по тро шња и сма њи тра жња за 
по тро шач ким кре ди ти ма. То је све за јед но ре зул ти ра ло не га-
тив ном ди на ми ком у про ме ту ро бе у тр го ви ни на ма ло. 

И 2010. го ди на би ће го ди на ло ших трен до ва у услу жном 
сек то ру, па та ко и у тр го ви ни. Ра чу на се са да љим ре ал ним 
па дом ку пов не мо ћи ста нов ни штва и ра стом не за по сле но сти, 
што ће има ти не га тив не ре флек си је на ди на ми ку про ме та у 
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тр го ви ни на ма ло. Сто га ће тр гов ци и у 2010. го ди ни има ти 
ве ли ких по те шко ћа у обез бе ђи ва њу ли квид но сти по сло ва ња, 
а са мим тим и до ба вља чи ће осе ћа ти не га тив не по сле ди це 
фи нан сиј ске не ди сци пли не тр го ва ца, при мар но ве ли ких тр-
го вач ких ла на ца. Ма ле тр го вач ке рад ње, уко ли ко ни су спе-
ци ја ли зо ва не за не ку вр сту ро бе, по ла ко ће би ти ис ти сну те 
са тр жи шта и осу ђе не на не ста нак; 

Про мет ро бе у тр го ви ни на ма ло
Ин дек си

XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

I – XII 2009
I – XII 2008 

Ме ре но у те ку ћим 
це на ма

114,7 92,8 94,6

Ме ре но у стал ним 
це на ма

114,7 84,3 87,7

Из вор: Са оп ште ње РЗС

• Сход но рас по ло жи вим по да ци ма РЗС, кра јем де цем-
бра 2009. го ди не спољ ни дуг Ре пу бли ке Ср би је до сти гао је 
из нос од 32.742 млрд. УСД. То је за 1,6% ма ње не го ме сец да-
на ра ни је, пре вас ход но због курс них раз ли ка. Но, у од но су на 
ста ње с кра ја 2008. го ди не уку пан спољ ни дуг Ср би је по рас-
тао је за 6,6%. Пре ма де цем бру 2000. го ди не укуп ни спољ ни 
дуг Ср би је уве ћан је за око 3 пу та. 

Ста ње спољ ног ду га по вр сти ду жни ка
 - у ми ли о ни ма УСД -

Пе ри од
2000 2008. 30.11. 2009 31.12. 2009.

Јав ни сек тор 8.797,3 8.996,0 10.258,6 10.391,0
При ват ни 

сек тор
2.032,4 21.712,2 23.002,4 22.351,0

Укуп но 10.829,7 30.708,2 33.261,0 32.742,0
Извор:ПодациНБС

У по чет ку је ри там за ду жи ва ња дик ти рао при ват ни 
сек тор, да би с кра ја 2008. го ди не за ма јац ње го вој ди на ми-
ци да ва ла др жа ва. Та ко је при ват ни сек тор у 2000. го ди ни са 
око 2 млрд. УСД у укуп ном спољ ном ду гу пар ти ци пи рао са 
18,8%, да би у 2008. го ди ни до сти гав ши 21,7 млрд. УСД уче-
ство вао са 70,7%. На су прот то ме, спољ ни дуг јав ног сек то ра 
је са око 8,8 млрд. УСД у 2000. по рас тао на тек 8,996 млрд. 
УСД у 2008. го ди ни, чи ме је удео овог сек то ра у укуп ном 
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спољ ном ду гу Ср би је са 81,2% опао на 29,3%. То је, по ред 
га ло пи ра ју ћег за ду жи ва ња при ват ног сек то ра у том пе ри о ду, 
по сле ди ца и от пи са јед ног ве ћег де ла ду га од ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и др жа ва кре ди то ра, као и пре-
вре ме на от пла та кре ди та узе тог од ММФ-а. У де цем бру 2009. 
го ди не спољ ни дуг јав ног сек то ра из но сио је 10,391 млрд. 
УСД и за 1,3% био је ви ши не го прет ход ног ме се ца, али и за 
чи та вих 15,5% ви ши не го кон цем де цем бра 2008. го ди не. Ови 
по да ци ука зу ју ко ли ко је у про те клих го ди ну да на др жа ва 
ин тен зи ви ра ла сво је за ду жи ва ње под при ти ском свет ске еко-
ном ске кри зе ко ја је усло ви ла сма ње ње оби ма при вре ђи ва ња 
у зе мљи и од лив ка пи та ла. Да ни је до шло до станд бy аран-
жма на са ММФ-ом Ср би ја би до жи ве ла фи нан сиј ски и при-
вред ни ко лапс. Но, са да се по ста вља пи та ње да ли ће вла да 
Ре пу бли ке Ср би је ис ко ри сти ти пре дах до би јен аран жма ном 
са ММФ-ом да ре ди зај ни ра сво ју при вре ду и ди сци пли ну је 
јав не фи нан си је ка ко би у ско рој бу дућ но сти мо гла без ве ћих 
по тре са да сер ви си ра сво је оба ве зе пре ма све ту. Уко ли ко се 
то не де си, од но сно ако је станд бy аран жман био циљ сам по 
се би, он да ће се Ср би ја на ћи у још ве ћим не при ли ка ма, по-
себ но јер је пре о ста ло још ма ло др жав не сре бр ни не ко јом се 
мо гу по кри ти др жав ни де фи ци ти. 

Ни во спољ ног ду га ко ји је ге не ри сао при ват ни сек тор у 
де цем бру 2009. го ди не из но сио је 22.352 млрд. УСД. То је за 
2,8% ма ње не го прет ход ног ме се ца, али и за 2,9% ви ше не го 
у де цем бру 2008. го ди не. Да кле, при мет но је да је за ду жи-
ва ње при ват ног сек то ра осет ни је амор ти зо ва но у од но су на 
ди на ми ку за ду жи ва ња јав ног сек то ра. Сто га је удео др жа ве 
у спољ ном ду гу Ср би је кра јем 2009. го ди не из но сио 31,7%, а 
при ват ног сек то ра 68,3%, што у од но су на на пред пре зен ти-
ра не по дат ке с кра ја 2008. го ди не, ука зу је на ја ча ње ути ца ја 
јав ног сек то ра у кре и ра њу укуп ног спољ ног ду га Ср би је. 

Све у куп ни спољ ни дуг на ста ви ће да ра сте и то ком 2010. 
го ди не, пре све га под ути ца јем за ду жи ва ња др жа ве. Уко ли ко 
се ве ћи део кре ди та ан га жу је у ин фра струк тур не про јек те 
и ре струк ту ри ра ње тр жи шно пер спек тив них пред у зе ћа, уз 
исто вре ме но ре фор ми са ње јав них фи нан си ја и ре лак си ра ње 
кре дит но-мо не тар не по ли ти ке, он да ће по сто ја ти окви ри да 
се у на до ла зе ћим го ди на ма обез бе де прет по став ке за ве ћи 
при лив ин ве сти ци ја из ино стран ства у про из вод не сек то ре. 
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У су прот ном, Ср би ја ће се на ћи на још ни жој по зи ци ји не го 
пре на и ла ска свет ске еко ном ске кри зе и та да ће це на из ла ска 
из кри зе би ти осет но ви ша у за при вре ду и за ста нов ни штво; 

• Кра јем 2009. го ди не ни во де ви зних ре зер ви Ср би је до-
сти гао је ко ту од 17.344 млрд УСД. То је за 1,7% ви ше не го 
у но вем бру, али и за чак 33,5% ви ше не го кра јем 2008. го ди-
не. До ова ко на глог и бр зог ско ка де ви зних ре зер ви Ср би је 
до шло је за хва љу ју ћи за ду жи ва њем из ино стран ства, ко ја 
по чи ва ју на станд бy аран жма ну са ММФ-ом. Да кле, не ма 
ре ал них уну тра шњих из во ра ко ји би по ве ћа ли обим укуп-
них де ви зних ре зер ви. Сти му ле до ла зе спо ља и ве за не су за 
кре дит не аран жма не са свет ским фи нан сиј ским ин сти ту ци-
ја ма, као и др жа ва ма кре ди то ри ма. Ка ко су ге не ра то ри ра ста 
укуп них де ви зних ре зер ви ис кљу чи во спољ ни кре дит ни ре-
сур си, то су и ова ко на ду ва не де ви зне ре зер ве Ср би је крат ког 
ве ка уко ли ко се не на пра ве су штин ски ре зо ви у еко ном ској 
по ли ти ци зе мље. Дру гим ре чи ма, де ви зне ре зер ве ће ве о ма 
бр зо би ти ре ду ко ва не њи хо вим из ба ци ва њем на тр жи ште ра-
ди бе сми сле ног бра ње ња апре си ра ног де ви зног кур са, те на 
сер ви си ра ње спољ ног ду га, док исто вре ме но за др жа ва њем 
ста тус qуо по слов ног ам би јен та, не ће би ти кре и ра ни до ма ћи 
из во ри пре ко про из вод ног и из во зног сек то ра ко ји би обез бе-
ди ли ве ћи при лив ка пи та ла у зе мљу на ре ал ним осно ва ма. И 
за и ста, уко ли ко се са вер бал ног и па ли ја тив ног не пре ђе и на 
прак тич но и це ло ви то у спро во ђе њу ре фор ми и у при вре ди и 
у ван при вре ди, то ће ова ко на ду ва ни ба лон де ви зних ре зер-
ви пу ћи, а Ср би ја ће се на ћи у још те жој си ту а ци ји, не го што 
је са да. То ста ње је мо гу ће са мо про лон ги ра ти про да ва њем 
пре о ста ле др жав не сре бр ни не, али би не га ти ван сце на рио 
ко ји би имао за ре зул тат ду бо ку ду жнич ку кри зу зе мље, био 
оствар љив у слу ча ју из о стан ка стра те ги је за о кре та у еко ном-
ској по ли ти ци зе мље, ко ју би пра тио ши ри дру штве ни кон-
сен зус.
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Де ви зне ре зер ве
у мил. УСД -

Ста ње де ви зних ре зер ви

НБС По слов не 
бан ке

Укуп но

2008. го ди на
Де цем бар 11.494,4 1.498,7 12.993,1
2009. го ди на
Ја ну ар 10.321,1 861,3 11.182,4
Фе бру ар 10,481,9 961,5 11.443,4
Март 10.742,7 855,3 11.598,0
Април 10.779,6 730,6 11.510,2
Мај 12.468,9 830,9 13.299,8
Јун 12.530,6 1.031,5 13.562,1
Јул 12.982,4 1.011,8 13.994,2
Ав густ 13.657,9 1.460,9 15.118,8
Сеп тем бар 13.927,7 1.696,3 15.624,0
Ок то бар 14.422,3 1.592,0 16.014,3
Но вем бар 15.102,1 1.954,3 17.056,4
Де цем бар 15.235,0 2.109,4 17.344,4
Извор:ПодациНБС

Ина че, са ме де ви зне ре зер ве НБС су кра јем 2009. го ди-
не из но си ле 15.235 млрд. УСД и за 0,9% су би ле ви ше не го у 
но вем бру, а за чак 32,5% ви ше не го кра јем 2008. го ди не. Као 
што смо већ ис та кли, ра ди се о ре зер ва ма кре и ра ним пре ко 
за ду жи ва ња у ино стран ству и као та кве по чи ва ју на кли за-
вом те ре ну ко ји се вр ло бр зо мо же од ро ни ти. Де ви зне ре зер ве 
по слов них ба на ка су кон цем 2009. го ди не до сти гле из нос од 
2.109 млрд. УСД и за 7,9% су по ве ћа не у од но су на прет ход ни 
ме сец, а за чак 40,7% пре ма ста њу с кра ја 2008. го ди не. Овај 
раст де ви зних ре зер ви по слов них ба на ка ре зул тат је и по ве-
ћа не штед ње у њи ма. Но, ова ко ви со ка сто па ра ста по сле ди ца 
је пре све га ве о ма ни ске ста ти стич ке осно ви це из прет ход не 
го ди не, ка да је у по след њем квар та лу би ла ка рак те ри стич на 
кри за по ве ре ња и ка да је ста нов ни штво сво је де ви зне уло ге 
по вла чи ло, а и са ме бан ке по че ле да из вла че свој ка пи тал ван 
Ср би је.  

• На ста вље на је еро зи ја вред но сти до ма ће ва лу те. То 
ни је ни ка кво из не на ђе ње, не го, на про тив, не што што се мо-
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гло и оче ки ва ти. У прет кри зном пе ри о ду, ре стрик тив ном 
кре дит но-мо не тар ном по ли ти ком во ђе на је по ли ти ка апре-
си ра ног де ви зног кур са ди на ра. Уме сто то га, апре си ја ци ја 
се об ја шња ва ла тр жи шним си ла ма. Ме ђу тим, да је реч са-
мо о тр жи шним си ла ма, он да сва ка ко ди нар не би та ко на-
гло де пре си рао кра јем 2008. го ди не, да би се пот крај 2009. и 
по чет ком 2010. го ди не ње го ва де пре си ја ци ја на ста ви ла. Ту 
се пре све га ра ди о ме ра ма и од лу ка ма НБС ко је су кре и ра-
ле ам би јент за апре си ра ње вред но сти до ма ће ва лу те. То се 
огле да ло пре ко ра ста ре фе рент не ка мат не сто пе и лу кра тив-
них хар ти ја од вред но сти ко је је НБС лан си ра ла на тр жи ште 
и ти ме ди рект но ути ца ла на фор ми ра ње ви со ке вред но сти 
до ма ће ва лу те фор си ра ју ћи шпе ку ла тив не тран сак ци је, а за-
по ста вља ју ћи по тре бе ре ал ног сек то ра. Ка да је на сту пи ла 
кри за по ве ре ње кон цем 2008. го ди не, шпе ку ла тив ни ка пи тал 
се по ву као, та ко да су ма ске о ста бил ном и ре ал ном кур су 
ди на ра па ле у во ду. Да је тр жи ште до ми нант но ути ца ло на 
фор ми ра ње де ви зног кур са до ма ће ва лу те, без ин тер вен ци ја 
НБС ко је су сти му ли са ле пре це ње ност до ма ће ва лу те, то би 
са свим из ве сно и ње го ва де пре си ја ци ја би ла бла жа са на и ла-
ском ви ру са свет ске еко ном ске кри зе. Уме сто то га ши ри ла се 
бај ка о мра мор но ста бил ном ди на ру и сти му ли са ло за ду жи-
ва ње ста нов ни штва и при вре де са де ви зном кла у зу лом. Из 
тих раз ло га, од го вор ност је кре а то ра еко ном ске по ли ти ке као 
и НБС што су ство ри ли та кав вир ту ел ни ам би јент у ко ме је 
цар го, а да у ства ри ни ко ни је же лео или ни је хтео или ни је 
знао да је то та ко. Без об зи ра на раз ло ге, то ни ко га не оправ-
да ва ни ти осло ба ђа од од го вор но сти за ло ше во ђе ну кре дит-
но-мо не тар ну и еко ном ску по ли ти ку зе мље. И ка да се на по-
кон от кри ло да је цар за и ста го, не ко и да ље по ку ша ва да га 
ви ди об у че ног у вред но ру хо. На жа лост, то је нео др жи во, јер 
иза ди на ра ко ји игра ту уло гу ца ра из по зна те бај ке, не сто је 
ја ке при вред не пер фор ман се зе мље. Не ма но вих ве ћих ин ве-
сти ци ја, но вих про из во да за из воз, а ка да то га не ма, не мо же 
се ни ра чу на ти са ста бил но шћу по сто је ћег ни воа де ви зног 
кур са ди на ра. Сто га је нео п ход но да НБС до пу сти да ди нар 
на ста ви са пли ва њем без ве ћих ин тер вен ци ја ка ко би до шао 
до свог рав но те жног ни воа на ко ме се мо же лак ше и јеф ти-
ни је бра ни ти. Исти на, то не од го ва ра шпе ку лан ти ма, уво зни-
ци ма, али и при вре ди и гра ђа ни ма за ду же ним са де ви зном 
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кла у зу лом. Но, при ча о ца ру се већ јед ном мо ра ого ли ти до 
кра ја, ка ко би и бан ке и при вре да мо гли да уви де ре ал ну сли-
ку сво јих би лан сних по зи ци ја и по сле то га озбиљ но кре ну у 
са ни ра ње по сто је ћег ста ња, али на здра вим и чи стим те ме-
љи ма. То би ујед но кре и ра ло и усло ве за ве ће ин ве сти ци је у 
ре ал ни сек тор, што би Ср би ји у до глед ној бу дућ но сти по пра-
ви ло спољ но тр го вин ске и плат но би лан сне пер спек ти ве. 

Кре та ње де ви зног кур са
Вред ност ЕУР у од но су на ди нар

2008. го ди на
Де цем бар 88,60
2009. го ди на
Ја ну ар 94,10
Фе бру ар 93,80
Март 94,78
Април 95,24
Мај 94,72
Јун 93,44
Јул 93,19
Ав густ 93,07
Сеп тем бар 93,01
Ок то бар 93,43
Но вем бар 94,76
Де цем бар 95,89
Извор:ПодациНБС

Кра јем де цем бра 2009. го ди не евро је вре део 95,89 ди-
на ра. У од но су на прет ход ни ме сец до ма ћа ва лу та је де пре-
си ра ла за 1,2%, а у од но су на де цем бар 2008. го ди не за 8,2%. 
Но, де пре си ја ци ја ди на ра на ста вље на је и то ком ја ну а ра, пер-
ма нент но про би ја ју ћи ре кор де у сво јој све ма њој вред но сти 
пре ма евру. Увек кад се по ја ви не ка ве ћа тра жња при вред ни-
ка за евром због из ми ри ва ња оба ве за пре ма ино стран ству, у 
усло ви ма плит ког тр жи шта и не до стат ка ка пи та ла из екс тер-
них из во ра услед мањ ка ин ве сти ци ја, то ће се де ви зни курс 
ди на ра по ми ца ти на још ни же вред но сти не го што је то са да 
слу чај. Та ко ђе, да ље по пу шта ње ре стрик тив не кре дит но-мо-
не тар не по ли ти ке во ди ће да љем опа да њу вред но сти до ма ће 
ва лу те. По врат ка на пре ђа шње ве ће вред но сти ди на ра не ће 
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би ти и би ло би до бро да НБС све ма ње ин тер ве ни ше ка ко би 
де ви зни курс ди на ра сло бод ни је пли вао. 

По све му су де ћи, при вред ни ци и ста нов ни штво ће 
упра во у 2010. го ди ни, са на пу шта њем еми то ва ња лу кра тив-
них хар ти ја од вред но сти НБС, мо ра ти да ра чу на ју са флек-
си бил ни јим кре та њем де ви зног кур са ди на ра не го што је то 
би ло у го ди на ма пре кри зе и ве ћим де лом 2009. го ди не;

 • Са гла сно спро ве де ној ан ке ти о рад ној сна зи кра јем 
ок то бра 2009. го ди не сто па не за по сле но сти у Ср би ји је до-
сти гла 16,6%. У од но су на из ве штај из апри ла, не за по сле-
ност је по ра сла за до дат них 1%. Та ко је кон цем ок то бра 2009. 
го ди не еви ден ти ра но 517.369 не за по сле них ли ца. При то ме, 
192.482 осо бе пр ви пут тра же за по сле ње, док је њих 324.887 
има ло за по сле ње у ра ни јем пе ри о ду. Основ ни фак тор њи-
хо вог пре стан ка рад ног од но са и по нов ног ста ја ња у ред за 
по сао у 62,4% слу ча је ва је сте от каз, од но сно ли кви да ци ја 
пред у зе ћа. То го во ри о ду би ни кри зе у ко јој се на ла зи Ср би-
ја, про ис те кла ло ше кон ци пи ра ном еко ном ском по ли ти ком 
зе мље и де лом не га тив ног деј ства ви ру са свет ске еко ном ске 
кри зе. Та ко ђе, по да так да се око 15% оног де ла не за по сле них 
ко ји пр ви пут тра же по сао на ла зи у ста ро сној гру пи од 35-44 
го ди не са мо по се би го во ри о не по вољ ној по слов ној и ин ве-
сти ци о ној кли ми у Ср би ји, али и о не до вољ но до број ко ор-
ди на ци ји из ме ђу по тре ба тр жи шта и ка дро ва ко је из ба цу је 
обра зов ни си стем Ср би је. 

На жа лост, и у 2010. го ди ни не тре ба ра чу на ти са по пра-
вља њем по сто је ћег не га тив ног трен да, јер не ма по у зда них 
ин ди ка то ра ко ји би не дво сми сле но упу ћи ва ли на по бољ ша-
ње усло ва при вре ђи ва ња у Ср би ји. Уз то, про блем не ли квид-
но сти ће се до дат но по ја ча ти, што ће у ам би јен ту не до вољ них 
по руџ би на за оп ти мал ну упо сле ност по слов них ка па ци те та, 
из и ски ва ти да се на ста ви са от пу шта њем за по сле них ли ца. 
Та ко ђе, тре ба ра чу на ти да се кре не и са тран сфор ма ци о ним 
про це си ма у јав ном сек то ру, ко ји ће са со бом по ву ћи до дат ни 
кон тин гент осо ба ко је ће ста ти у ред за по сао; 

• У де цем бру 2009. го ди не про сеч не не то за ра де су до-
сти гле из нос од 36.789 ди на ра. То је за чак 16,5% но ми нал-
но, од но сно за 16,6% ре ал но ви ше не го ме сец да на ра ни је. 
Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у уоби ча је ном но во го ди шњем 
фе но ме ну ко ји се осли ка ва пре ко ис пла те бо ну са, ви шко ва, 
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три на е сте пла те или пак акон та ци ја за сле де ћи ме сец, што 
зна чај но ве штач ки по ди же ни во за ра да у од но су на ре ал но 
ста ње у до ма ћој при вре ди. Пре ма по след њем ме се цу 2008. 
го ди не про сеч не не то пла те су по ра сле за 7,1% но ми нал но, 
али и за све га 0,5% гле да но у ре ал ном из ра зу. Тај раст за-
ра да је, на жа лост, усло вљен ви ше усме ра ва њем фи нан сиј-
ских сред ста ва из др жав них суб вен ци ја, ко је се да ју јав ним 
и дру штве ним фир ма ма, у за ра де, не го у ре струк ту ри ра ње 
њи хо вих ка па ци те та. Та ко ђе, при су тан је и тренд ра ста не за-
по сле них ли ца, та ко да је и по том осно ву, ка да се ма са за ра да 
по де ли са бро јем за по сле них осо ба, до шло до ве ћег про се ка у 
пла та ма без по ре за и до при но са. 

У при вре ди су про сеч не не то за ра де кра јем де цем бра 
2009. го ди не до сти гле из нос од 33.649 ди на ра, што је и но-
ми нал но и ре ал но на ме сеч ном ни воу раст од 15,3%, од но сно 
15,4%. На го ди шњем ни воу (де цем бар 2009. / де цем бар 2008. 
го ди не), про сеч не не то за ра де у при вре ди су но ми нал но по-
ра сле за 11,4%, а ре ал но за 4,5%. 

Про сеч не не то за ра де и ин дек си ре ал них  
за ра да без по ре за и до при но са

- ди на ри-
Прос. не то  

за ра да
XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

Ср би ја 36.789 116,6 100,5
Вој во ди на 36.697 118,5 100,5

Цен трал на Ср-
би ја

36.823 115,8 100,4

Извор:ПодациРЗС

Има ју ћи у ви ду сте пен про дук тив но сти ра да у при вре-
ди, мо же се кон ста то ва ти да је овај ни во про сеч них пла та из-
над за ра ђи вач ке спо соб но сти срп ске еко но ми је. Суб вен ци је 
су кључ ни им пулс ко ји ди рект но ути че на кре и ра ње не што 
по вољ ни је сли ке о за ра да ма у при вре ди, а и уоп ште. Да кле, 
пре ко тог ме ха ни зма, ко ји би тре ба ло да бу де у функ ци ји са-
на ци је пред у зе ћа и по др жа ва ња њи хо вих на по ра у про це су 
ре струк ту ри ра ња у ци љу њи хо вог оса мо ста љи ва ња у тр жи-
шној утак ми ци, ку пу је се со ци јал ни мир и са мо ства ра при-
вид бо ље крв не сли ке до ма ће при вре де не го што она у ствар-
но сти је сте. 
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У ван при вре ди су про сеч не не то пла те кра јем де цем бра 
2009. го ди не из но си ле 43.174 ди на ра. То је на ме сеч ном ни воу 
раст од 17,8% но ми нал но, од но сно 18% ре ал но. Овом су до-
при не ле углав ном ис пла те акон та ци ја, али по не где и бо ну са. 
Но, на го ди шњем ни воу, про сеч не не то пла те у ван при вре ди 
су ипак ре ду ко ва не, и то но ми нал но за 1,4%, а ре ал но за чак 
7,5%. То ме је до при не ло за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру 
то ком 2009. го ди не. Но, и по ред то га, има ју ћи у ви ду кон ку-
рент ску сна гу срп ске при вре де, про сеч не пла те у ван при вре-
ди су и да ље пре ви со ке. 

То ком 2010. го ди не тре ба ра чу на ти са да љим ре ал ним 
па дом ку пов не мо ћи ста нов ни штва, јер не по сто је ни ка кви 
при вред ни по тен ци ја ли ко ји би по зи тив но ути ца ли на ди на-
ми ку за ра да. Уз то су и пла те у јав ном сек то ру у ста њу ми ро-
ва ња, та ко да и са те стра не, бар пре ма пла но ви ма усво је ним 
кроз бу џет за 2010. го ди ну, не тре ба ра чу на ти са би ло ка квим 
под сти цај ним им пул си ма у прав цу ра ста про сеч них не то за-
ра да;

• По сма тра но пре ко ин дек са по тро шач ких це на, ко ји је 
и ре ле вант ни ји, јер има ве ћи об у хват про из во да и услу га, ин-
фла ци ја у срп ској при вре ди је ре а ли зо ва на у про јек то ва ним 
окви ри ма од 6-8%. Та ко су по тро шач ке це не у 2009. го ди ни 
ре ги стро ва ле раст од 6,6%. 

На го ди шњем ни воу нај о сет ни ји раст по тро шач ких це-
на ре ги стро ван је у обла сти тран спор та (21,1%), по том ал ко-
хол них пи ћа и ду ва на (14,8%), здрав ства (12,6%) и ко му ни ка-
ци ја (11,3%). На раст це на је пре до ми нант но ути ца ла др жа ва 
сво јим ме ра ма и од лу ка ма пре ко уво ђе ња ак ци за на не ке про-
из во де, од но сно услу ге или пак по ве ћа ња ак ци за на го ри во и 
ци га ре те, те по ску пље ње га са и те ле фон ских услу га. 

Па ра док сал но је да је упра во др жа ва у 2009. го ди ни у 
ци љу пу ње ња бу џе та сво јим ме ра ма ути ца ла ди рект но на ин-
фла ци о не тен зи је у зе мљи, бу ду ћи да су екс тер ни им пул си 
услед хла ђе ња гло бал не тра жње, као и пад ку пов не мо ћи ста-
нов ни штва ути ца ли на спла шња ва ње ин фла ци о них то ко ва. 
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Ин декс по тро шач ких це на
XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

Укуп но 99,8 106,6
Хра на и без ал ко хол на пи ћа 99,0 100,8

Ал ко хол на пи ћа и ду ван 100,0 114,8
Оде ћа и обу ћа 100,3 106,5

Стан, во да, ел. енер ги ја, гас 100,2 106,8
На ме штај, по кућ ство, те ку ће 

одр жа ва ње
99,8 107,3

Здрав ство 99,9 112,6
Тран спорт 100,2 121,1

Ко му ни ка ци је 100,7 111,3
Ре кре а ци ја и кул ту ра 100,2 106,8

Обра зо ва ње 100,0 103,1
Ре сто ра ни и хо те ли 100,8 107,1

Оста ла ро ба и услу ге 100,1 104,8
Извор:ПодациРЗС

И у сле де ћој го ди ни глав ни ин фла ци о ни при ти сци ће 
пре те жно до ла зи ти од стра не др жа ве, од но сно ње них ме ра 
и од лу ка. Јед ним де лом ће на ин фла ци о не то ко ве ути ца ти 
и де пре си ја ци ја де ви зног кур са до ма ће ва лу те. Сви оста ли 
екс тер ни ин фла ци о ни фак то ри услед спо ри јег ото пља ва ња 
гло бал не тра жње, не ће има ти од лу чу ју ће деј ство на кре та-
ње ин фла ци о них то ко ва у Ср би ји. Та ко ђе и лич на по тро шња 
би ће на из у зет но ни ском ни воу услед оче ки ва ног па да ре ал-
не ку пов не мо ћи ста нов ни штва. У та квој кон сте ла ци ји сна га 
мо же се ра чу на ти да се про јек то ва на сто па ин фла ци је у 2010. 
го ди ни за др жи у окви ри ма из ме ђу 6 и 8%. 
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Ср би ја – по у ке и ме ре”, Светскаекономскакризаи
економскаполитикаСрбијеу2009.години, На уч но 
дру штво еко но ми ста и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град.
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SasaDjogovic

GLOBALECONOMICCRISISANDITSIN
FLUENCEONECONOMICTENDENCIESIN

SERBIA

Sum mary

Currentworldfinancialcrisishasbegunasaresultofmo
neygrubbingoffinancialandquasifinancialinstitutions,prima
rilyintheUnitedStatesofAmerica.Everythingwasbasedonan
easyandquickprofitmakingthroughcreationofmortgageloans
forincreasinglywidetargetofpopulationthatinthebeginning
were offered under some favorable conditions. Simultaneously,
onthebasisofthemortgageloansthereweresecuritiesthatused
tobringgreatprofit,whichattractedsomefinancialinstitutions
outsideoftheU.S.ofAmericatoenrollintosuchfinancialtran
sactions.Consequently,whenthebudgetdeficitoftheAmerican
economybecamemoreobviousandwheninflationtensionscau
sedbyempoweredeffortsinthebattlefieldsstartedtogrowand
theFederalReservehadtoincreasebasicinterestrate,andon
theother side, therewasnot recordedany significant step for
wardinthecaseofthepeople’sincome,thewholescenestartedto
resembleacardtowerfallingdownandcausingadominoeffect.
Therecamethecrisisofconfidencebetweenthebanksandinve
stors,consequentlyweakeningtherealsectorandstartingreces
siontendenciesandcreatingtransitionfromtheworldfinancial
crisisintoglobaleconomiccrisis.Serbia,notbeingandeserted
island itself, experiencedhighest rate of negative effects of the
worldfinancialcrisisattheendof2008andduring2009.Inaddi
tion,atthattimeSerbianeconomywasalreadyseriouslyshaken
byitsowngreatstructuralimbalancestartingfromanimbalance
initseconomicfinancialrelationswithforeignstatestoanimba
lancebetweenitsproductionofnewcommoditiesandthebreadth
ofexpenditure.SuchSerbianeconomywasanadoptablebodyfor
quickpickingupandspreadingof thevirusof theworldfinan
cialcrisis.Intheenvironmentofprevailingneoliberalideology
andunfledgedlegalmechanismsandinstitutions,inmostofthe
cases‘invisiblehandsfromthecabinet’becameasupremedeci
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sionmakeronthemarketofSerbia.Thereforeintheenvironment
ofadhocprivatizationandunfaircompetitionSerbianeconomy
couldbecomparedwithsomealreadyseriouslydamagedtissue
thatwasadditionally attackedby the virusof global economic
crisis.Duringthisprocesstherehavenotbeenperformedsome
necessaryprocessesof transitionof thepublic sectorand that,
alongwith the unchanged economic structurewith the offer of
thecommoditiesadditionallyimpoverishedthroughdeindustri
alizationprocess,hasadditionallyburdenedbusinessmenwhile
notcreatingthespaceforasolidandextensiveinflowofforeign
investments.
KeyWords:financialcrisis,mortgage,crisisofconfidence,ban

kruptcy, interest rate, neoliberal ideology, dein
dustrialization,investments
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