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УВОДНИК
Србија се са светском економском кризом сусрела у
амбијенту несавладане кризе властите економске, социјалне
и политичке структуре, која је трајала претходних двадесетак
година. Негативни финансијски догађаји, који су у свету
уследили после краха Вол стрита у октобру 2008. године,
надовезали су се на поремећаје које су Србију опхрвавали
у текућој транзиционој деценији. Донекле навикли на кризу
као сплет отежаних услова живота, грађани Србије нису у
довољној мери уочили нове опасности са којима су се суочили
Европа и Балкан на светској сцени. Локална и глобална криза
су се слиле и појачале у један неразговетан и потенцијално
катастрофалан ток.
Међу стручњацима, пре свега економистима и
политичарима у сфери економије, мишљења поводом
наиласка и удара кризе била су и остала дубоко подељена.
Док су једни оптимистички указивали да криза, из разних
разлога, неће свом силином погодити Србију, други су
песимистички истицали могућност да криза најзад докрајчи
ионако нејаку и крхку српску привреду. Економски реалисти,
пак, на рационалној платформи нису препознавали само
стихијне и разорне учинке кризе него и пропуштене потезе
који су, можда, могли да буду од отсудне помоћи за њено
ублажавање. Забринути за социоекономску и политичку
будућност земље у кризној завршници транзиције, неки
економисти су, такође, разложно критиковали низ предузетих
мера, најпре са становишта њихове целисходности и исхода.
Отуда је у економској науци, нарочито у областима њене
практичне примене, створена једна прилично противречена
слика. Док једни, са нескривеним ентузијазмом, указују да
је текућа монетарна и фискална економска политика добра,
штавише, да је једина могућа, други подвлаче читав низ њених
рђавих ефеката, прецизно осликавајући недаће у којима се
земља већ сада налази и, што је још горе, у које тек може да
западне. Очигледно, није на делу само углађени академски
спор разномишљеника, пуко теоријско или експертско
неподударање ставова, већ и коренито разликовање у
обрасцима сагледавања економске и друштвене стварности
Србије на почетку друге деценије века.
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По свему судећи, на делу је сучељавање транзиционих
идеалиста и реалиста, сукоб заступника неолибералне
парадгиме и њихових доследних критичара. Није реч само о
различитим него и супротним становиштима о структурном
карактеру српске привреде, улози економских субјеката,
природи својинске транформације, функцијама државе
и политократске сфере, смислу транзиционих реформи,
начинима и темпу отклањања тешкоћа, али и многим другим
отвореним а неразрешеним питањима.
У савременој српској економској мисли, наиме, још
увек није у довољној мери сазрела свест о заблудама и
грешкама које су проистекле из некритичке и имитативне
примене неолибералних транзиционих образаца у земљама
са периферије светског система. Продужетком глобалне
економске кризе и западањем Србије у додатне тешкоће,
стварају се услови за другачији тип политекономскe свести о
потреби реформи другачије врсте, смера и циља.
Предочено је митивисало редакцију часописа
Национални интерес да се обрати извесном броју
економиста и стручњака из сродних области, зарад што
потпунијег сагледавања економске садашњости Србије и
њених краткорочних и дугорочних перспектива. Одазив
стручњака је био изненађујуће добар, што сведочи о бар две
ствари: искреној вољи да се научно заснованим прилозима
допринесе надилажењу несумњиво тешког социоекономског
стања у земљи, али и чињеници да критички оријентисани
економски експерти још увек немају довољно медијских
могућности за испољавање властитих становишта.
Редакција часописа Национални интерес је успела да
у интензивној сарадњи са ауторима прилога, у релативно
кратком тромесечном периоду, састави тематски фокусиран и
конзистентан број. Пријем и обрада текстова су вршени од 25.
октобра 2009. до 25. фебруара 2010. године. Критичком суду
читалаца се, дакле, препушта садржај броја који је у целини
посвећен економској кризи у њеним изразито локалним, али
и глобалним аспектима. Надамо се да ће наведени подаци,
бројни увиди и налази, те истанчане анализе и разнолике
аргументације, садржане у ауторским текстовима, допринети
бољем разумевању социоекономских и других околности
које Србија још увек није превазишла.
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ДИМЕНЗИЈ Е И УЗРОЦИ
ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У СРБИЈ И
Резиме
Србија се налази у тешкој економској кризи. Основни
узрок те кризе је дефектан концепт привредних реформи ко
ји се примењује од почетка 2000. године и који је довео до
екстремно прецењене вредности динара, нагле и претера
не либерализације увоза, па је он енормно повећан и све ве
ћом ценовном конкурентношћу систематски гушио домаћу
производњу, а посебно извозно оријентисану производњу и
услуге. Тако је привреда Србије бивала све више захваћена
тзв. „холандском болешћу“. Уз то, и концепт приватизације
имао је озбиљне слабости, па је и он знатно допринео јача
њу економске кризе. У таквим условима светска економска
криза је само појачала економску кризу у Србији. Због свега
тога, Србија би морала што пре усвојити дугорочну стра
тегију привредних и друштвених реформи.
Кључне речи: димензије, узроци, економска криза, Србија.
Претходна година је, са економске тачке гледишта била
врло неповољна, могло би се рећи – драматична. Наведимо
само основне показатеље који ће то илустровати:
• Уместо раније планираног раста бруто домаћег про
извода (БДП) од 7%, званично је прецењен да је
*

Редовни члан Академије економских нау ка и сарадник Инстит ута за међу
народн у политик у и привред у
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остварено смањење од 2,9%, а врло вероватно је да је
пад био осетно већи,
Индустријска производња је смањена за око 12% и
била је за око 15,5% нижа него 1998. г. и за чак 52%
нижа него далеке 1989. године,
Трговина на велико и мало је реа лно смањена за око
12%,
Обим грађевинских радова је смањен за око 30%,
Сектор саобраћаја је имао смањење за око 15%,
Ни у једној години после Другог светског рата у Ср
бији није било мање површине засејано пшеницом и
она је дупло мања него што је било 1990. године,
Извоз робе и услуга, изражен у еврима, је смањен за
око 17%, а изражен у доларима, пад је износио чак
око 22%,
Физички обим увоза опреме, смањен је чак за 40%,
Физички обим увоза репродукционог материјала,
смањен је за 16%,
Иначе врло скромне инвестиције додатно су смање
не за чак 25%,
На ранг листи земаља по конкурентности привреде
Светског економског форума (на којој се налазе 133
земље, које скупа креирају преко 98% светског бруто
производа) Србија је пала за осам места и нашла се у
„трећој лиги“, тј. на 93 месту,
Неликвидност у привреди је достигла огромне раз
мере, а број предузећа чији су рачуни блокирани до
стигао је готово 69.000, а њихова укупна сума је дра
матична – чак је достигла око 300 милијарди динара,
Број незапослених лица је повећан за око 150.000 и
до краја године је достигао 735.000 лица,
И поред отписа спољног дуга који се односно на Ко
сово и Метохију (од 550 милиона или 381 милион
евра), крајем године он је достигао 32,75 милијарди
долара, или изражено у еврима 22,787 милијарди,
Однос отплата по основу сервисирања спољног ду
га према вредности извоза робе и услуга је достигао
преко 40%, а њихов однос према бруто домаћем про
изводу око 11%,

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.11-53

• Просечан ниво цена у 2009. г. био је за око 8,6% виши
у односу на просек из 2008. године,
• Јавни дуг је на крају јануара 2010. г. прешла 10 ми
лијарди евра и био је за око 14% већи него крајем
2008. г.,
• Број предузећа под стечајним поступком је достигао
591,
• Број запослених који не примају плату достигао је
100.000,
• Буџетски дефицит био је готово два пута већи од
планираног и дефицита из 2008. године,
• Имајући у виду да се број незапослених знатно пове
ћао, да у пензије и плате великог броја лица замрзну
те и да је инфлација била висока – животни стандард
огромног броја породица и лица знатно је смањен.
• Број сиромашних лица достигао је готово 700.000
лица, итд.
Званичници истичу да је привреда Србије изашла из
„рецесије“, али то ће, евентуа лно, бити утврђено тек негде
у мају, јер ће тек тада Републички завод за статистику обја
вити податке о износу БДП за први квартал текуће године.
Ако раст у последњем кварталу прошле и у првом кварталу
ове године буде, на пример, само по 0,5%, званично и посма
трано статистички, могло би се рећи да је привреда изашла
из рецесије и званичници ће то прогласити као велико до
стигнуће. Међутим, врло је вероватно да ће тада Републички
завод за статистику објавити да је смањење БДП у 2009. год.
(уместо садашње цифре која је пред нову годину објављена
- 2,9%) било бар 4-5%. Према томе, раст БДП од 0,5%, као и
планска цифра од 1,5% за целу 2010. годину биће слаба утеха,
ако се зна да ће он бити за око 3,6% мањи него 2008. године.
Ако се зна да је пре три године била прихваћена Стратегија
привредног развоја до 2012. године у којој је била прихваће
на просечна стопа раста од 7%, произилази да ће, у случају
пораста БДП од 1,5%, он у 2010. години, у односу на 2008,
бити за чак 18% на нижем нивоу него што би био да је у 2009.
и 2010. год. остварена стопа раста од 7%. Из тога произила
зи закључак да ће се и у условима тако евентуа лног али и
неизвесног, скромног, једва видљивог „изласка из рецесије“
– привреда Србије налазити у тешкој кризи. И уопште, гово
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рити да се привреда налазила и да сада излази из „рецесије“
потпуно је неадекватно и делује самообмањивајуће. Било би
добро да се Србија налазила и да се још налази само у „ре
цесији“. За мене нема дилеме – Србија се у прошлој години
налазила и сада се налази у дубокој привредној и друштвеној
кризи.
Званичници, а и низ академских економиста су током
2009. и почетком ове године истицали да је светска економ
ска криза доминантан фактор „рецесије“ у Србији и да је она,
„захваљујући предузетим мерама Владе“, чак и била мање
погођена том вишом силом, тј. светском економском кризом,
него многе земље Европе и ван Европе и при томе пореде пад
бруто домаћег производа. Међутим, као што смо напомену
ли, врло је вероватно да је БДП Србије осетније смањен него
што је проценио Републички завод за статистику, па слика
тог поређења мање је повољна него што је приказује стати
стика. Уз то, ефектима предузетих мера даје се већи значај
него што то оне заслужују.
Наиме, Србија је имала три околности које су амор
тизовале део негативних ефеката светске економске кризе.
Прво, захваљујући повољним климатским условима пораст
пољопривреде, а тиме и пораст прехрамбене индустрије и
релативно динамичан раст извоза пољопривредно-прехрам
бених производа су ублажили укупне негативне ефекте свет
ске економске кризе, јер је учешће тог сектора у стварању
укупног БДП веће у Србији него у многим земљама западне
Европе. Друго, однос робног извоза и БДП у 2008. години,
износио је у Србији само 22,3%, док је он у Мађарској био
81,4%, у Словачкој 82,6%, Чешкој Републици 76,8%, Слове
нији 68,6%, Бугарској 60,5% итд1, па је његово смањење у
истом проценту знатно више утицало на смањење БДП у тим
земљама него што је био случај са Србијом. Уз то, у извозу
Србије врло је високо учешће увозних сировина и репродук
ционих материјала, а мало учешће домаћих утрошака, што
није случај у многим земљама западне Европе и у бројним
земљама у транзицији, па је смањење извоза за исти проце
нат мање утицало на пад БДП него у тим земљама. Треће,
девизни прилив по основу дознака је свакако био већи од
1
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очекиваног. Он је званично виши за двадесетак процената,
али је тај раст делом и последица враћања у банке девизне
штедње подигнуте крајем 2008. године. И поред тога, стица
јем околности релативна величина девизног прилива по том
основу, у односу на укупне девизне издатке земље, је у Ср
бији био знатно већа него у врло великом броју европских
земаља, што је, у условима смањења страних директних ин
вестиција, било од великог значаја.
Бечки споразум са комерцијалним банкама о одржава
њу кредитне активности њихових афилијација, односно бан
кама у Србији које су у већинском власништву тих страних
банака имала је позитивне девизне ефекте, па су банке у Ср
бији у 2009. г. мање исплатиле ануитете по основу претход
них спољних дугова него што су добиле нових кредита.
Од домаћих мера које су делимично допринеле сти
шавању панике подизања штедних улога становништва, а
касније враћању подигнутих девизних улога у банке, треба
ло би истаћи одлуку да држава гарантује за штедни улог од
50.000 евра (уместо ранијих само 3.000).
Уз све то, требало би истаћи да су предузете мере одно
сно финансијска помоћ привреди и банкама у 2009. г. имале
за последицу повећање јавног дуга који је прешао 10 мили
јарде евра, а то значи да ће становништво, преко пореза, тај
повећани дуг морати у овој и наредним годинама да серви
сира.
Најважнији индикатор којим се служе званичници при
тврдњи да је привреда изашла из рецесије јесте већи прилив
средстава у буџет у јануару 2010. године. Међутим, то пове
ћање није настало по основу повећања привредне активно
сти, а тиме и раста ПДВ-а, већ пре свега по основу виших
акциза за неке производе (дуван, алкохол и сл.) које се приме
њују од почетка текуће године. С друге стране, званичници
који тврде да Србија излази из „рецесије“ и економске кризе,
прећуткују да је, по подацима Националне службе за запо
шљавање, у јануару 2010. год. број незапослених у односу на
децембар 2009. г. повећан за чак за 2,9% или за 21.218 и да је
достигао 751.590 лица.2 Како се може говорити о изласку из
„рецесије“, ако се и иначе огроман број незапослених тако
2
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додатно драстично повећава, па они и њихове породице за
падају у тешку кризу која ће имати за последицу пад тражње,
а тиме и производње.
Неки званичници сада најављују да ће светска економ
ска криза релативно брзо проћи и да ће и због тога, али још
више због предузетих мера и оних које ће бити предузете,
већ у наредној, а поготову у 2012. години бити остварен пот
пуни опоравак привреде Србије. У том погледу посебно се
истичу они исти потпредседници Владе који су почетком ок
тобра 2008. г. изјављивали да светска финансијска криза неће
погодити Србију, а један од њих је чак изјавио да ће она има
ти и корист од те кризе, јер ће се, наводно, страни потенци
јални инвеститори преоријентисати са земљама захваћених
кризом, веровали или не, на Србију.3
У вези са тим тврдњама и обећањима званичника о бу
дућем расту БДП Србије, требало би истаћи чињеницу да је
Србија од почетка 2001. године, па до ескалације светске еко
номске кризе, због пог решног концепта реформи који је имао
озбиљну конструкциону грешку - срљала у економску кризу.
Наведимо само неколико показатеља који ће то потврдити.
Самим чином прихватања аранжман са ММФ о тзв.
продуженом финансирању, Србија је морала прихватити
концепт свеобухватне и што брже приватизације, знатну ли
берализацију увоза, либерализацију регулативе за стране
директне инвестиције, сузбијање инфлације по сваку цену,
и сл. Самозвани “визионари” економских реформи су све то
прихватили и то прогласили својим делом. У складу са тада
шњим веровањем да је неолиберализам крај економске нау
ке, ти “визионари”, али и бројни академски економисти, су
током 2001. године народу Србије обећавали спектакуларне
привредне перформансе. Подсећам да је на једном саветова
њу економиста одржаном крајем 2001. г. на Економском фа
култету, тадашњи министар за финансије написао и следеће:
“Србија има боље услове од других земаља, да до 2004. г. по
стане кандидат за чланство у ЕУ, а до краја 2010. и пуноправ
на чланица... Србија ће за три године постати лидер на Бал
кану, а широм света ће се причати о “српском чуду”. Уз то, он
је обећао да ће Србија кроз три године постати земља “у којој
3
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се отварају најинвентивнија и најинтересантнија радна места
у овом делу Европе”.4
Тадашњи гувернер Народне банке Југославије је на
истом саветовању изјавио да је “завршена макроекономска
стабилизација”. Он је истакао као значајно достигнуту либе
рализацију спољне трговине и да “стабилност девизног кур
са није резултат административних одлука него чисто тржи
шних кретања и стања на девизном тржишту”. Нагласио је да
очекује даљи раст увоза али да “извоз мора да расте брже од
увоза”. Уз то, позивајући се на неку економетријску анализу,
нагласио је да “девизни курс уопште не утиче на извоз”-5
Потпредседник тадашње Савезне владе и истовремено
министар за економске односе са иностранством проф. др М.
Лабус је на истом скупу обећао да ће се, након споразума
са Париским и Лондонским клубом поверилаца о отпису 2/3
дуга тим институцијама, спољни дуг СР Југославије смањи
ти за 12 на само 7 милијарди долара и да он након тога неће
представљати ограничавајући фактор раста и развоја.6 Сви
ти “визионари”, а посебно тадашњи министар за привреду и
приватизацију А. Влаховић, били су под огромним утицајем
тзв. “Вашингтонског консензуса”, ММФ и поруке земљама
у транзицији у то време најпознатијег нобеловца Милтона
Фридмана “Приватизујте, приватизујте и само приватизуј
те”, и обећавали су брзу (за четири године) и свеобухват
ну приватизацију друштвених и државних фирми и по том
основу динамичан привредни раст и развој.
Да ли због својих убеђења или због опсесије укључења
СР Југославије у ММФ и Светску банку и добијања кредита
од њих, званичници Србије су потпуно игнорисали добро
намерне савете домаћих и иностраних економиста да се не
прихвате рецепти и “сугестије” ММФ, а међу њима се ис
тичу добитник Нобелове наг раде за економију Џозеф Шти
глиц, главни “архитекта” словеначке привредне реформе, Јо
4
5
6
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же Менцигер, Светозар Пејовић, Бранко Милановић, Јован
Душанић, Јанез Прашникар и др.
Приликом посете Беог раду у марту 2001. г. Џ. Штиглиц
је рекао: “Постоје бројни случајеви који показују да савети
ММФ нису у складу са интересима земље којој су упућени.
Зато се морате дипломатски супротставити “шок терапеути
ма” и “монетарним фундаменталистима” из ММФ бранећи
властите интересе. Јер, улог у транзицији је много већи, од
економије - у питању је “развој целокупног друштва”7. Кра
јем те године он је Србији поручио “да сама изабере пут ко
јим ће ићи, не пристајући на опробане рецепте светске фи
нансијске олигархије. Мој савет је да што пре успоставите
владавину права, изг радите све институције тржишне еко
номије и омогућите јавни грађански дијалог о економским
реформама и другим кључним стварима од интереса за зе
мљу.8 Имајући у виду да је у 2001. г. валутни курс био фиксан
и да је у условима врло високе инфлације (око 40) постао јако
реа лно прецењен и да је каматна стопа била врло висока, овај
нобеловац је тада истакао да је “прецењена валута и висока
каматна стопа - рецепт за пропаст”.9
Главни творац словеначке привредне реформе проф. др
Јоже Менцигер, је у јесен 2000. г. је поручио “својим колега
ма у Југославији да се много не ослањају на савете светских
економиста”. Даље он наглашава “Нама су неки од тих еко
номиста на почетку деведесетих година предлагали да фик
сирамо курс толара, чему смо се одлучно одупрли”.10
Познати словеначки економиста Јанез Прашникар, чија
је специјалност транзиција, односно приватизација предузе
ћа, приликом активног учешћа у разматрању Нацрта закона
о приватизацији на Економском факултету у Беог раду је из
јавио “Желим да успете и нисам дошао овде да вам солим
памет, али нисам сигуран да сте изабрали добар пут”. Он је
тада истакао „да су политичари и врхунски економисти Сло
веније, после свестране и дуготрајне расправе, почетком по
следње деценије прошлог века, дошли до закључка да треба
одустати од идеје о продаји друштвених и државних и јавних
7
8
9
10
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предузећа, због њиховог убеђења да је мало вероватно да ће
у земљу доћи солидни страни стратешки партнери и да се
може очекивати долазак шпекулативног капитала од кога би
било веће штете него користи, па, су се због тога одлучили
за „инсајдерску приватизацију“.11 Та његова констатација је
била оштро критикована, и колико се сећам, био сам једини
учесник на том скупу који је подржао оцену проф. др Ј. Пра
шникара.
Ове и друге препоруке претходно наведених професо
ра самозвани „визионари“ економских реформи, можда из
убеђења а можда због „сугестија“ ММФ – нису прихватили.
По свему судећи за њих је „Прог рам радикалних економских
реформи у СР Југославији“ који је сачинила група „експе
рата“ Г-17, била нешто као свето писмо. Тај прог рам је био
под огромним утицајем тада доминантног неолиберализма
и тзв. Вашингтонског споразума. Наравно да је и ММФ, као
један од учесника у формулисању Вашингтонског споразу
ма и институција које је и по основу капитала и по основу
броја директора и по основу локације, била под огромним
утицајем САД и неолиберализма који је тада у њима био је
дина прихватљива економска филозофија. Због свега тога
„визионари“ економских реформи и СР Југославији, и у Ср
бији су прихватили модел транзиције који је, сем Словеније,
у старту био наметнут свим земљама источне и југоисточне
Европе. Они су потпуно игнорисали чињеницу да је Пољска
брзо напустила тај модел и након тога постигла врло солидне
привредне перформансе. Такође су игнорисали катастрофал
не резултате транзиције у Русији и слом привреде у 1998. г.
Нису знали или су игнорисали апел руских академика и ни
за америчких добитника Нобелове наг раде за економију, као
што су Кенет Ероу, Василиј Лентијев, Лоренц Клајн, Роберт
Солоу, Б. Јељчину да је напусти модел транзиције, а такође
су жестоко критиковали модел реформи у Русији. Они су ис
тицали да прелазак на истинску тржишну привреду захте
ва време и да покушај да се тај процес битно скрати води у
катастрофу. Ови нобеловци су у том апелу наглашавали да
је досадашња политика „немешања државе, која је део шок
11 Излагање на саветовању које су пренеле бројна дневна средства информиса
ња, 20. 2. 2001.
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терапије није била оправдана“ и да је нужно да „држава пре
узме на себе основну улогу у економији“, као што је случај
у савременим привредама Шведске или Немачке. На крају,
они истичу да „истискивање државе из привредног живота и
транзиције није могао обезбедити прелаз ка тржишној при
вреди – него ка криминалној привреди... Користећи немеша
ње владе, криминални елементи су попунили вакум.12 „Ви
зионари“ реформи у Србији вероватно нису знали, или су се
правили да не знају за текст чувеног Џефрија Сакса објављен
у „Независнаја газета“ (16.9.1999) у коме он признаје да су ње
гови „савети били универзални за све земље у транзицији, па
и за Русију и да је била велика грешка што се при спровође
њу реформи у Русији нису узимале њене специфичности“.13
Самозвани „визионари“ економских реформи нису узи
мали у обзир врло занимљиве предлоге познатог економисте
Бранка Миљановића који је радио у Светској банци и које је
крајем 2000. изнео (у дневном листу „Данас“), низ добрих
предлога за транзицију у Србији, као и низ врло корисних
предлога Јована Душанића које он изнео у часопису Финан
сије крајем 2000. и почетком 2001. године, па ни апеле Све
тозара Пејовића да се СР Југославија клони диктата ММФ.
Самозвани „визионари“ економских реформи у Србији
су изгледа имали и комплекс ниже вредности чак и у одно
су на младе стручњаке ММФ и Светске банке. Подсећам да
је шеф „визионара“ проф. М. Лабус на једном саветовању у
Српској академији наука и уметности (1992. г.) констатовао
„пошто економисти социјалистичких земаља мало знају о
томе како функционишу тржишне привреде, тај посао треба
препустити западним економистима“.14 Поводом тога става
М. Лабуса, на истом скупу проф. др Марко Секуловић је кон
статовао „да је нормално да западни економисти више знају
о тржишној привреди али се поставља питање да ли они зна
ју нашу историју, нашу традицију и менталитет, наше рели
12 Наведено према чланк у Јован Душанић, „Југословенска привреда на почет
ку трећег миленијума“ Финансије, бр. 1-2/2001, који је касније у широј вер
зији одштампан у књизи истог аутора Транзиција у Србији, Беог рад, 2003.
13 Ibidem.
14 Наведено према Марко Сек уловић, (2009), „Транзиција у огледал у кризе“,
Зборник Транзиција у Србији и глобална економска криза, издање Нау чног
друштва економиста са Академијом економских нау ка и Економски фак ул
тет у Беог рад у, стр. 219.

20

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.11-53

гијске разлике и нетрпељивости, мотивације нашег човека,
учинак појединих врста стимуланса итд. Супротно М. Лабу
су, он закључује „Наша економска реформа, зато, мора бити
дјело наших економиста, при чему би страни експерти били
коришћени у улози консултаната, савјетника и сл.”15
Стицајем историјских околности проф. М. Лабус се на
шао на челу „визионара“ економских реформи. Имајући у ви
ду раније наведену његову изјаву, разумљиво је да су страни
експерти у 2001. па и у 2002. г. врло често и дуже били у
Народној банци Југославије и низу других савезних и ре
публичких инвестиција. Стицајем необичних околности М.
Лабус постаје потпредседник Савезне владе и истовремено
министар за спољну трговину, иако се том материјом није
раније бавио. Он и његов саветник Борис Беговић (који се
пре тога бавио, пре свега, урбаном економијом) постали су
„већи католици од Папе“ и исфорсирали су, у мају 2001. г.
наглу и претерану либерализацију увоза па се просечна не
пондерисана царинска стопа свела на само 9,4%, док је она у
то време у Бугарској и Румунији износили преко 15%. Стица
јем тих околности, на важним функцијама и институцијама,
долазе потпуно стручно некомпетентна лица. Магистар, аси
стент на предмету „Привредни развој“, М. Динкић постаје
гувернер Народне банке Југославије, а чиновник неке немач
ке банке Радован Јелашић, постаје вицегувернер а касније и
гувернер Народне банке Србије. Или, доцент др Горан Пи
тић који се на Економском факултету бавио светском еко
номском историјом, постаје министар за економске односе са
иностранством. Магистар Божидар Ђелић који се „просла
вио“ у тиму Џ. Сакса при конципирању реформи у Русији,
Пољској и Румунији постаје министар за финансије. Аси
стент у Економском институту Александар Влаховић, који
се раније није бавио проблематиком приватизације, постаје
министар за привреду и приватизацију, а др Срба Антић,
стручњак за енергетику, као представник СРЈ, бива послат у
ММФ. На крају, економски саветници премијера З. Ђинђића
постају ужасно проблематична а стручно потпуно некомпе
тентна лица: Колесар и Јањушевић. И што је трагично сви
ти новопечени функционери нису око себе окупили стручне
15 Ibidem.
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ауторитете, а савете претходно наведених угледних страних
и домаћих економиста су игнорисани. Због свега тога а при
ори се могло претпоставити да концепт реформи привреде
Србије неће бити оптималан и да неће дати добре резултате.
Када су крајем 2001. г. на претходно наводном науч
ном скупу, самозвани „визионари“ изнели концепт рефор
ми и мере економске политике, а нарочито када су иста
кли да ће валутни курс динара де фацто остати фиксан и
у 2002. г. на том скупу сам доказивао да ће све то донети
знатно веће штете него користи. Посебно сам истакао сле
деће негативне последице:
1) рекордан спољнотрговински дефицит,
2) смањење интереса за извоз и раст губитака по осно
ву извоза,
3) све већи проблем реа лизације домаће производње на
домаћем тржишту,
4) смањење индустријске производње,
5) врло динамичан раст увоза,
6) успоравање динамике раста девизног прилива по
основу извоза услуга и раст девизног одлива по осно
ву њиховог увоза,
7) смањење интереса иностраних фирми да улажу на
подручје Србије нарочито у форми заједничких ула
гања, итд.16
Тада сам посебно истакао да ће та политика гушити
домаћу производњу, да ће доћи до форсирања производње,
а посебно извоза са високим садржајем увозних сировина и
увозних репродукционих материјала, односно ниским деви
зним ефектом и ниским садржајем домаћих компоненти и
новостворене вредности. Истакао сам да ће задржавање тада
шњег валутног курса и ширење веровања да се он може дуго
одржати имати за последицу пог решну алокацију ресурса,
посебно капитала, пре свега у производњу засновану на уво
зним сировинама и увозним репродукционим материјалима,
што се касније може показати као „промашена инвестиција”.
На крају сам истакао да је политика прецењене вредности
динара која је примењена у 2001. години, донела много ви
16 Ковачевић, Млађен, „Ефекти постојеће политике вал утног курса и либера
лизације увоза“, Економски анали, тематски број, јан уар, 2002.
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ше штете него користи и да би њено даље практиковање ту
разлику увећала. Имајући све то у виду, своје излагање сам
закључио следећом констатацијом: „С обзиром на изнето, тј.
тешку економску ситуацију земље, нама су потребни веле
мајстори који виде три или више потеза унапред, односно
креатори економске политике, па и политике валутног курса,
који морају имати у виду, пре свега дугорочни интерес дру
штва и привреде, што, нажалост, сада није случај”17.
Ово моје излагање подржао је једино проф. др Љубо
мир Маџар18. Вероватно увређен што сам индиректно рекао
да су наши самозвани „визионари” реформи, како би шахи
сти рек ли „пацери“, тадашњи гувернер НБЈ М. Динкић је на
та наша излагања, у врло оштром, могло би се рећи и непри
стојном тону (нарочито према свом професору Љ. Маџару),
реаговао. Његове констатације су биле следеће:
„Док сам слушао критике, које су увек добро дошле
уколико су аргументоване и засноване на подацима, имао
сам осећај да су оне понекад празна реторика. Имао сам ути
сак да се не налазим у 2001. години него у 1970. или некој
другој. Мислим да се уважене колеге, господин Ковачевић
и господин Маџар несвесно залажу за status quo у целој еко
номији, не знам да ли су они свесни шта су мислили кад су
то изговорили .... Заиста сам запањен једним таквим стањем
свести у 2001. години”. Он је том приликом тврдио „да по
стоји огромна дивергенција у оценама иностраних економи
ста и иностране јавности и наших економиста.... и да постоји
разлика у филозофијама, дак ле филозофије економиста који
се залажу за status quo тј. за очување привредне структуре
каква је сада и оних који су за радикално реструктурирање,
за можда теже потезе, али који ће нам сигурно на средњи рок
донети добро”. Он је на крају изразио оптимизам да ће оства
рена економска стабилност бити дугорочног карактера.19
На општу жалост, привредне перформансе, извоз и увоз
су током 2002. године били су у потпуном нескладу са опти
17 Ковачевић, Млађен , „Ефекти постојеће политике вал утног курса и либера
лизације увоза“, Економски анали, тематски број, јан уар, 2002. стр. 194.
18 Маџар, Љубомир , „Политика девизног курса, алтернативе и дилеме“, Еко
номски анали, тематски број, јан уар, 2002.
19 Динк ић, Млађан , „Реп лика на излагање М. Ковачевића и Љ. Маџара“, Еко
номски анали, тематски број, 2002. стр. 245–246.
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мистичким плановима Савезне и Републичке владе, Народне
банке Југославије, разних института, наведених званичника
и низа економиста и тзв. економских аналитичара. Резултати
су били чак и неповољнији него што сам најављивао. То, ме
ђутим, није сметало званичницима да наставе самохвалиса
ње резултатима привредних реформи. У том домену посебно
се истицао тадашњи гувернер НБЈ, који је чак тврдио да се
валутни курс неће мењати наредних десет година (!!!), а ка
сније на једном предизборном скупу своје странке изјавио је
да се он неће мењати, веровали или не, у наредних педесет
(подвукао МК) година и да ће он, ваљда због тога, једног да
на добити и Нобелову наг раду за економију (!!!)
Током 2002, 2003. и 2004. године написао сам низ ра
дова у којима сам доказивао да прихваћени модел реформи,
има озбиљну конструкциону грешку, да је привреду гурнуо у
тзв. „холандску болест”20 и да се своди на концепт „спржене
земље”, и да га треба што пре напустити.21
У 2002. години појавила се књига добитника Нобелове
награде за економију Globalization and Its Discontens, која је
исте године преведена и у Србији, која жестоко, врло убе
дљиво критикује концепт неолиберализма који ММФ намеће
земљама које користе његове кредите. Међутим, ни та књига
није имала никакав утицај на званичнике, односно на евен
туа лну промену концепта реформи, поготову након споразу
ма са ММФ о тзв. продуженом финансирању.
Наведимо да је у септембру 2002. године познати сло
веначки економиста Иван Рибникар, нагласио следеће: „Нај
важнија ствар у транзицији је да се не дозволи да пропадне
20 Када су Холанђани средином педесетих година пронаш ли велика леж ишта
природног гаса, извоз и девизни прилив су нагло порасли. Домаћ и гулден је
постао јако прецењен, што је увозну робу и извозне услуге чинило ценовно
све конк урентнијом, а све више испољавао проблем продаје домаће робе и
домаћ их услуга на холандском трж ишту. Због све нижег степена коришћења
капацитета, јединични трошкови су бивали све већ и, што негативно одра
жава на извоз, па су економисти Холандије зак ључили да је привреда ове
зем ље, због прецењене вредности националне вал уте постала болесна, па је
тако настао појам „холандска болест“ привреде.
21 Ковачевић, Млађен, „Нуж ност нап уштања досадашњег концепта еко
номске политике“, Економски анали, тематски број, децембар, 2002.
Ковачевић, Млађен, „Ефекти реформског концепта и економске политике у
протек ле три и по године“, Зборник реферата, Економски анали, тематски
број, април, 2004.
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ниједно предузеће чији се проблеми могу решити. У Слове
нији је, на пример, пропало врло мало предузећа. Логика да
све треба почистити као да ништа не ваља, па да се онда
креће од почетка – је погрешна. Словенија је спасавала све
што се спасити могло. Спровели смо санацију банака. Делом
су предузећа опстала преко помоћи банака, а делом су доби
јала средства директно од државе. Ако пустите да пропадне
све што мислите да не вреди, онда ће мало шта остати...
Уколико би после тог пропадања, наступила јака предузет
ничка иницијатива, то би било добро, но то слабо иде”.22 На
питање новинара како оцењује двогодишњу политику фик
сног валутног курса у Србији, он је одговорио: „Као члан Са
вета Централне банке Словеније све време сам утицао да се
води политика флуктуирајућег валутног курса, јер смо сма
трали да фиксни курс није добар и увек смо водили рачуна да
не уништимо домаћу индустрију која извози (подвукао МК),
јер фиксни курс може снизити инфлацију, али инфлација није
највеће зло – веће је зло ако имате 20% или више од 20% не
запослености”23 (подвукао МК).
Иако су природне перформансе у периоду 2000–2003.
године биле врло скромне и у великом нескладу са планови
ма и обећањима, тадашњи први заменик генералног директо
ра ММФ, Ен Кругер, средином априла 2003. г. је изјавила „да
ММФ похваљује власти Србије и Црне Горе за импресиван
(подвукао МК) напредак који је постигнут у процесу стаби
лизације и спровођењу реформи”. Средином исте године она
је изјавила „економска ситуација Србије и Црне Горе наста
вља да се побољшава, уз даље смањење инфлације, побољ
шање спољнотрговинског дефицита (што је била потпуна
неистина, а подвукао МК).
Иако су резултати природних перформанси посебно у
сфери економско-финансијских односа СР Југославије и Ср
бије били врло неповољни и у огромном нескладу са обећа
њима и плановима, током 2002, 2003. и 2004. г. појављује се
низ пројекција и квази студија у којима се предвиђају битна
побољшања у овој виталној области. Тако су у 2002. години
стручне службе ММФ креирале један сценарио одрживости
22 Интервју Политика, 30.09.2002.
23 Политика, 14.10.2002.
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спољног дуга СР Југославије за период 2003-2010. г. По том
сценарију извоз је у том периоду требало да знатно динамич
није расте од увоза, па би дефицит текућег рачуна платног
биланса био системски смањиван. Или, у 2003. години поја
вила се „студија“ Конкурентност привреде Србије који је у
окриљу Џеферсон института, уз финансирање Народне бан
ке, урадио наводно „тим најбољих српских економиста“24. И
у овом раду обећане су светле перспективе у сфери економ
ско-финансијских односа Србије са иностранством.25
Током 2003. и 2004. г. тадашњи гувернер НБЈ, односно
НБС, М. Динкић је више пута истицао да је могуће имати
стабилан валутни курс и раст извоза и да нова Влада неће до
зволити раст валутног курса, раст спољнотрговинског дефи
цита ни раст инфлације. И нови потпредседник Владе Срби
је, М. Лабус је почетком 2004. г. изјавио „да се сви дефицити
морају смањити и да текући дефицит платног биланса не сме
прећи две милијарде долара.26
У пролеће 2004. године нови министар за економске од
носе са иностранством у Влади Србије, П. Бубало изјавио је
да је „приоритет тог министарства смањење увоза и агресив
но повећање извоза, уз налажење начина да се реши кључни
проблем – недовољна конкурентност српске привреде у це
лини“. Нажалост, супротно испољеном оптимизму, у 2004.
години дошло је до драстичног погоршања у сфери економ
ско-финансијских односа са иностранством.
Поред све веће прецењености динара, током 2003. го
дине је, у складу са договором са Црном Гором везаним за
усклађивање царинских система, Србија додатно смањила
царинске стопе за низ производа, тако да се просечна, непон
дерисана царинска стопа свела на само 7,4%, што је све скупа
допринело ескалацији увоза у 2004. години.
24 Ту квалификацију дао је директор тог Инстит ута Аарон Преснал у проп рат
ном писму које је слао уз „студију“,
25 Детаљније о томе у мом рад у „Економско-финансијски односи Србије са
иностранством – Нуж ност нове стратегије“ у Зборник у радова са саветова
ња у Краг ујевц у, октобар 2009. Издање Нау чно друштво економиста са Ака
демијом економских нау ка и Економског фак ултета у Беог рад у, Џеферсон
инстит ут (2003), „Конк урентност привреде Србије“, Беог рад.
26 Лабус, Мирољуб, Интервју у часопису Корак, фебруар-март 2004, издање
Привредне коморе Србије-
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На једином саветовању које је организовало Научно
друштво економиста и Економски факултет у Беог раду (у
јесен 2004. г.), на моју поновљену констатацију да модел ре
форми има врло озбиљну конструкциону грешку, М. Лабус је
изјавио да је „поносан на ту конструкциону грешку”.
У јуну 2004. године, под окриљем Народне банке Ср
бије урађен је рад Одрживост спољног дуга Србије за пе
риод 2004-2010. године, који је обећавао такође фантастичне
резултате у сфери економско-финансијских односа са ино
странством.27 Међутим, већ током те године резултати су би
ли у огромном нескладу са тим пројекцијама, па је у децем
бру те године усвојен документ под истим насловом у коме је
било знатно мање, али ипак обиље оптимизма када се ради
о најважнијим елементима економско-финансијских односа
са иностранством28 Светска банка је крајем 2004. г. продуко
вала рад Република Србија – Програм за економски раст и
запошљавање,29 у коме су била дата два тзв. нормативна сце
нарија. По првом, који подразумева успешне привредне ре
форме, однос дефицита текућег рачуна платног биланса (без
донација) и БДП би у 2008. г. износио само 7,6%, док би по
другом, који подразумева неуспех у привредним реформама,
тај однос износио 7,8%, што је, такође, било неосновано, пре
терано оптимистично.
С обзиром да је спољни дуг врло динамично растао, у
раду Народне банке Србије Одрживост спољног дуга Србије
у периоду 2004-2010. године, заузет је став да земља неће за
пасти у дужничку кризу само ако се буде додатно задужива
ла, што се у пракси и догодило.
Од тренутка када је ММФ обелоданио да ће дати „зе
лено светло“ Париском клубу да отпише додатних 15% дуга,
тадашњи потпредседник Владе Србије М. Лабус и тадашњи
министар за финансије М. Динкић су пали у еуфорију и изне
27 Детаљније о тим пројекцијама у мојој уводној студији „Економско-финан
сијски односи Србије са иностранством – Нуж ност нове стратегије“ у збор
ник у под истим насловом, издање Нау чног друштва економиста са Акаде
мијом економских нау ка и Економским фак ултетом у Беог рад у, Краг ујевац,
Беог рад, октобар 2009.
28 Народна банка Србије, „Одрж ивост спољног дуга Србије“, јун. Народна бан
ка Србије (2004б), „Одрж ивост спољног дуга Србије“, децембар 2004.
29 Светска банка, Република Србија – Програм за економски раст и запош ља
вање, Извештај број 29258 Y, 6. децембар 2004.
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ли су низ полуистина и неистина везаних за висину и степен
спољне задужености Србије. Тако је у ауторском тексту М.
Лабус у Политици (10.12.2005) написао следеће:
1. „да смо успели за три године да решимо проблем ду
гова земље“;
2. „да смо у том периоду стално слушали причу о ’ду
жничком ропству’ и да је то била лицемерна и нео
збиљна прича која је покушала да оспори нешто што
представља један од највећих резултата политике у
чијем сам креирању учествовао током ових пет годи
на – решавање проблема спољног дуга“;
3. „после додатног отписа од 700 милиона долара од
Париског клуба, укупан јавни спољни дуг ће изно
сити 9 милијарди долара, што ће износити 45 % бру
то домаћег производа, а међународне финансијске
институције су подигле црвену лествицу на 60 %
БДП-а, а ми смо сигурно далеко испод те границе“;
4. „за време мандата ове владе остварен је отпис дуга
према Лондонском клубу у износу од 1,6 милијарди
долара и додатни отпис од стране Париског клуба од
700 милиона долара, што заједно износи 2,3 мили
јарде долара“;
5. „упоредо са тим како држава враћа свој дуг, тако се
банке и предузећа из приватног сектора додатно за
дужују у иностранству, па то одржава наш укупан
дуг на истом нивоу, али се његова композиција зна
чајно мења, да не кажем побољшава“;
6. „рок за испуњење услова за отпис додатних 15 %
дуга према Париском клубу смо мало прекорачили,
али данас можемо да кажемо да се упорност испла
тила и да смо успели да проблем спољног дуга зе
мље решимо“.
Прво на шта би требало подсетити јесте да је на савето
вању економиста, које је организовало Научно друштво еко
номиста крајем 2001. године, тадашњи потпредседник Саве
зне владе и истовремено министар за економске односе са
иностранством Лабус изјавио да ће спољни дуг СР Југосла
вије, након отписа по две трећине дуга од Париског и Лон
донског клуба поверилаца, бити смањен са око 12 на само 7
милијарди долара, и да он, у том случају неће бити огранича
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вајући фактор раста и развоја привреде-30 Он је тада изјавио
да је спољни дуг Србије приближно 11,2 милијарде долара, а
Црне Горе око 820 милиона долара.
Колико су тврдње домаћих званичника и самозваних
„визионара“ економских реформи у Србији, посебно бившег
потпредседника Владе и бившег министра финансија, а сада
министра за привреду и регионални развој, биле ван времена
и простора, показали су следећи подаци:
1) Уместо планираног осетног нето смањења спољног
дуга, он је у 2005. години повећан за милијарду и 368 милио
на долара, па је крајем те године био за 9,7 % већи него крајем
2004. године;
2) И поред отписа од око четири милијарди долара од
стране Париског и Лондонског клуба, који је обављен у пе
риоду 2001-2004, спољни дуг изражен и доларима био је на
крају 2005. године за 42,8 % већи него 2000, односно за 9,7 %
већи него крајем 2004. године;
3) Износ спољног дуга изражен у еврима у 2005. години
је повећан за чак две милијарде и 710 милиона, или за 26,1 %,
и достигао је 13,064 милијарде евра;
4) Ако се потпуно искључе ефекти промена интерва
лутних курсева, реа лни пораст спољног дуга Србије у 2005.
у односу на 2004. годину износио је 19%;
5) Квантитативни однос спољног дуга Србије на крају
2005. године и вредности извоза робе и услуга из те године
износио је 251,1 % и због тога је, према тадашњим критери
јумима Светске банке, она остала у групи високозадужених
земаља.31
И поред отписа око 4,5 милијарди долара дуга од стра
не Париског клуба и Лондонског клуба, спољни дуг Србије
од 2002. године врло динамично расте, а посебно расте спољ
ни дуг предузећа и банака. Због тога је, на моју иницијативу,
Научно друштво економиста организовало два округла сто
ла: у мају 2004. г. на тему Спољна задуженост СЦГ – стање,
перспективе, политика и у мају 2005. г. на тему Спољна заду
30 Лабус, Мирољуб, „Елементи економске политике у 2002“, Економски анали,
тематски број, 2002, стр. 22.
31 Подсетимо да је, према тадашњим критеријумима Светске банке, једна зе
мља високозад ужена ако је тај однос већ и од 220 %.

29

Млађен Ковачевић

ДИМЕНЗИЈЕ И УЗРОЦИ ...

женост Србије и претња дужничке кризе.32 Уз моја уводна
излагања, на овим скуповима узело је учешће више од два
десетак угледних економиста из ове проблематике и огромна
већина је исказала велику забринутост због веома израженог
раста спољног дуга и због реа лне опасности да земља брзо
упадне у дужничку кризу.
Због све прецењеније вредности динара Научно дру
штво економиста и БК Универзитет су у 2006. години орга
низовали округли сто на тему Узроци и последице апреција
ције динара, а мој уводни реферат као и реферати проф. Љ.
Маџара и др Милана Ковачевића су објављена у часопису
Економска мисао бр. 3-4 (2005). Огромна већина учесника на
том научном скупу, износили су критику политике све пре
цењеније вредности динара а тешке економске последице те
политике, али званичне институције и самозвани „визиона
ри“ економских реформи то потпуно игноришу и настављају
да обећавају светле привредне перформансе Србије. Наведи
мо само неке од њих.
Почетком 2006. г. објављена је Стратегија подстица
ња и развоја страних улагања33 у којој се за наредних десет
година обећава „Напредна Србија са ниском стопом незапо
слености вишим животним стандардом него у земљама које
су недавно примљене у Европску унију, брз пораст и удво
стручење БДП по глави становника“ (подвукао МК).
У истој години усвојена је Национална стратегија при
вредног развоја за период 2006-2012 . г. Једини представник
економске науке у тиму који је креирао ту стратегију, проф.
др Јуриј Бајец је обећавао за тај период просечну стопу раста
БДП од 7%.34 У финалној верзији те стратегије прихваћено је
опредељење да ће се у том периоду остварити просечна сто
па раста БДП од 7%, док је алтернативна стопа од 5% означе
на као конзервативна.35
У то време тадашњи министар за економске односе Ср
бије са иностранством М. Париводић, као члан радне групе
32 Зборник радова је објавило Нау чно друштво економиста са Академијом еко
номских нау ка и Економским фак ултетом у Беогрaду, мај 2004. и мај 2005.
33 Објављена у Гласник у Републике Србије (16.03.2006).
34 Привредни прег лед, 03. 07. 2006, стр. 2.
35 Реп убличк и завод за развој , Национална стратегија привредног развоја Ср
бије 2006-2012, Београд, 2006.
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за израду те стратегије, је више пута изјављивао да би Ср
бија за десет година могла достићи per capita доходак од чак
10.000 УС долара (што подразумева просечан годишњи раст
од чак 12%).
Када се говори о спољном дугу Србије, почетак фебру
ара 2006. године био је од немалог значаја, мада не толиког
како су га приказивали тадашњи званичници, а посебно та
дашњи потпредседник Владе и тадашњи министар финан
сија. Наиме, када је Борд директора ММФ-а закључио да је
успешно завршен трогодишњи аранжман о продуженом фи
нансирању те институције са СР Југославијом, а то је био
кључни предуслов да Париски клуб поверилаца отпише 15
% износа дуга СРЈ који је на њу био књижен почетком 2002.
године, то је за Србију значило смањење спољног дуга од 653
милиона долара. Пошто је она том одлуком стек ла право да
повуче последњу кредитну рату од ММФ-а (од око 90 милио
на долара), нето смањење спољног дуга било је 563 милиона
долара.
Након позитивне одлуке Борда директора ММФ-а о
успешном завршетку трогодишњег аранжмана, међу зва
ничницима Србије створена је права еуфорија. Тадашњи
потпредседник Владе Србије Лабус је у свом ауторском тек
сту (Политика, 11.2.2006, нагласио: а) „да је решен проблем
спољног дуга Србије; б) да је то велики успех јер за многе је
пре демократских промена тај проблем спољних дугова био
нерешив; и в) поносан сам на ово што смо урадили.“ У том
ауторском тексту он је написао и следеће:
• да смо оценом, односно одлуком ММФ-а, успели да
решимо наслеђени проблем спољног дуга под чијим
теретом се, иначе, распала претходна Југославија;
• да су многи сумњали да је уопште могуће решити
проблем спољног дуга, а када је то постало изглед
није, измишљена је небулозна прича о „дужничком
ропству“;
• данас имамо спољни дуг који можемо уредно да пла
ћамо и који неће правити никакве политичке про
блеме за земљу у будућности.“
Тадашњи министар финансија (М. Динкић) тада је из
јавио да је то велики дан за српску економију и да је „сваки
становник Србије тог дана био за 600 долара мање задужен
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него што је био 2000. године“. Уз то, он наглашава „да је уку
пан спољни дуг Србије четири пута мањи него 2000. године,
односно да је његово учешће у друштвеном производу сма
њено са 170 на 43 % (Политика 08.02.2006).
Многе тврдње ових званичника су, најблаже речено, би
ле неистините. О потпуној неоснованости тврдње тадашњег
потпредседника Владе да се претходна Југославија срушила
под теретом спољног дуга Србије говоре, већ раније наведе
не, чињенице:
1. спољни дуг Србије је de facto 1990. износио 6,4 ми
лијарде долара;
2. извоз робе и услуга у тој години износио је око 7 ми
лијарди долара (без испорука у бивше југословенске
републике);
3. бруто домаћи производ Србије у тој години износио
је око 20 милијарди долара.
Као што смо раније навели, а с обзиром на претходно
изнете податке, по строжим критеријумима међународних
финансијских институција Србија је 1990. г. била средњеза
дужена, а по блажим чак и нискозадужена земља.
Врло је проблематична била тврдња тадашњег мини
стра финансија да је „спољни дуг четири пута мањи него
2000, односно да се његово учешће у друштвеном производу
смањило са 170 на 43%“. По свему судећи проф. др М. Лабус
и мр М. Динкић под спољним дугом, подразумевали само
онај део дуга који је држава узела и који се враћа преко буџе
та. Користећи само цифре тог дела дуга, М. Динкић је током
2005. и 2006. године више пута изјавио да се Србија налази у
групи средње задужених земаља и да се приближава групи
нискозадужених. Те тврдње нико у међународним финансиј
ским институцијама и стручним круговима није могао при
хватити.
Ако се има у виду раније наведена Лабусова тврдња,
дата крајем 2001. године - да ће се, након отписа две трећи
не дуга према Париском и Лондонском клубу, спољни дуг
Србије и Црне Горе свести на само 7 милијарди долара, а да
је на крају 2005. спољни дуг само Србије износио 15,476 ми
лијарди долара и да је она, по критеријумима Светске банке
у 2005. години, била у групи високозадужених земаља, била
је смешна тврдња бившег потпредседника Владе „да и по
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ред тога што су многи сумњали да је уопште могуће решити
проблем спољног дуга и да је он за многе био нерешив, он и
његови сарадници су успели да то учине“. На општу жалост,
отписима у 2002. г., а посебно отписом 15 % дуга према Па
риском клубу, проблем спољног дуга Србије није био решен.
Колико је Лабусова тврдња да је проблем спољног дуга
Србије решен била ван простора и времена, показују бројне
оцене иностраних компетентних институција и појединаца,
а навешћу само две.
1. Стручњаци Европске банке за обнову и развој су у је
сен 2005. године закључили да су највећи проблеми Србије и
Црне Горе (а то се односи само на Србију) – висока инфлација
и висок спољни дуг, односно висок износ ануитета који треба
обезбедити за сервисирање тог дуга.
2. Тадашњи шеф мисије ММФ-а за преговоре са Срби
јом и Црном Гором Пирита Сорoса је 21.12.2005. године изја
вила да је, поред високе инфлације, највећи проблем Србије
висок спољни дефицит који се финансира повећањем и она
ко високог нивоа спољне задужености. Само неколико дана
након тога, она изјављује да инфлација и спољни дуг остају
превисоки и да је примарни извор забринутости – отплата
спољног дуга.
Из свега изложеног јасно је постоји огроман несклад
између обећања и стварности, а та сурова стварност је после
дица и њиховог „визионарства“, боље рећи пог решног кон
цепта привредних реформи.
Крајем августа и током септембра 2006. г. тадашњи ми
нистар за финансије (М. Динкић) истиче да ће се спољни дуг
врло брзо тј. до краја те године смањити за 2,5-3,5 милијарде
долара и при томе износи неке небулозне хипотезе и тврд
ње.36 Тако у недељнику Време (31.07.2006. г.) он каже „када
спроведемо све што смо наумили и најавили, „матираћемо“
све оне који су, попут радикала и неозбиљних аналитичара
говорили о некаквој надолазећој дужничкој кризи. Србија ће,
у ствари, ускоро од средње задужене земље постати држа
ва са релативно ниским спољним дугом. За мене је, заправо,
увек био највећи изазов да разне „врачаре“ који вечно про
36 Критичк и осврт на тај небулозни план писао сам у рад у „Спољни дуг и
степен спољне зад ужености Србије“, Нова српска политичка мисао, бр.
3-4/2007.
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дају јавности црне прогнозе могу да демантујем у пракси,
да постигнем позитивне резултате који су дијаметралнo су
протни од њихових предвиђања .... потпуно сам убеђен да би
Србија у 2007. години могла да уђе са знатно смањеним ни
воом спољног дуга (Време, 31.08.2006, стр. 12). Он је сличну
тврдњу и сличну комбинаторику изнео у интервјуу за „Поли
тику“ (09.09.2006. стр. 1 и 13), када је тврдио да ће се у тој го
дини однос спољног дуга и БДП смањити на само 35% и тако
ће „Србија постати не само једна од мање задужених земаља
у региону већ и у Европи“.
На његову и општу жалост спољни дуг Србије је на кра
ју 2006. године достигао 19,606 милијарди долара те, а чак је
био за 4,14 милијарди долара већи него крајем 2005. године и
Србија је по критеријуму Светске банке, тј. по односу спољ
ног дуга и извоза робе и услуга у тој и наредној години била
у групи високо задужених земаља, јер је тај однос износио
237%.
У разговору са званичницима Србије, који су одржани
у априлу 2007. године, стручњаци ММФ су изјавили да су
три највећа привредна проблема Србије: а) огроман дефицит
текућег рачуна платног биланса, б) нетрансформисан, глома
зан јавни сектор и ц) висина спољног дуга и степен спољне
задужености земље. И након тога, и поред настављања врло
динамичног раста и тог дефицита и спољног дуга, тадашња
влада ништа није предузела да се они обуздају.
Крајем 2007. године главни економиста Европске банке
за обнову и развој, је, на бази врло детаљних анализа, утврдио
да се Србија налази у групи шест земаља у транзицији које
ће бити највише погођене светском финансијском кризом. Не
знам да ли је, поред мене,37 било који званичник или академ
ски економиста или тзв. економски аналитичар пок лонио и
најмању пажњу том налазу, па је и то у извесној мери допри
нело даљој ескалацији увоза, спољнотрговинског дефицита,
дефицита текућег рачуна платног биланса и спољног дуга. И
као последица свега тога, а посебно због све веће прецењено
сти динара, увоз робе, спољнотрговински дефицит, дефицит
текућег платног биланса и спољни дуг у 2007. г. и у првој
37 Ковачевић, Млађен, „Акт уелни проблеми економско-финансијских односа
са иностранством“, Зборник под називом Економско-финансијски односи
Србије са иностранством, Економски фак ултет, Београд, 2007.
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половини 2008. г. настављају врло динамичан раст, али то
званичнике Србије није забрињавало, јер је, захваљујући вр
ло израженом расту нових кредита, текућих трансфера и тзв.
страних инвестиција, укупан девизни биланс Србије у 2007.
години био још увек позитиван, тј. износио је преко мили
јарду долара. Званичнике није забринула чињеница да је тај
позитиван девизни биланс био 5,3 пута мањи од рекордног
нивоа из 2006. године.
Званичне институције, ресорни министри али и низ
академских економиста су тада истицали да је остварен „сна
жан“ привредни раст од око 7-7,5%.38 Они су занемаривали
чињеницу да се материјални део привреде, тј. збирни износ
индустрије, пољопривреде и грађевинарства није забележио
ни симболичан раст. Прерађивачка индустрија је остварила
раст од само 3,7%. Према једном истраживању,39 у периоду
2000-2007. г. – просечна стопа раста прерађивачке индустри
је Србије износила је само 0,8% и по том параметру она је би
ла тек на 149 месту ранг листе од 184 земље. По том истражи
вању удео тог сектора у стварању укупног БДП се смањило
са 18,4% у 2000. г. на само 14,2% у 2007. г. и по том проценту
она је на ранг листи тог броја земаља пала са 36 на чак 71
место. У тој години целокупан пораст БДП био је остварен
у сектору услуга. Нажалост, тај раст није био одржив и био
је више виртуелна него реа лна стварност, о чему сам раније
такође детаљније писао.40
Званичне институције нису пок лањале никакву пажњу
чињеници да је однос текућег рачуна платног биланса пре
ма БДП у 2007. години прешао 17%, а толерантан ниво је до
5%. Оне нису пок лањали пажњу чињеници да је Србија по
конкурентности привреде у тој години пала за четири места
и нашла се на тек 91 месту, тј. у „трећој лиги“. Званичници
38 Так ву квалификацију дао је и главни и одговорни уредник Кварталног мо
нитора, бр. 9-10, 2007.
39 Мирослав Здравковић, Политика, 19.11.2009. стр. 11.
40 Ковачевић, Млађен, „Ефекти реформског концепта и економске политике
у протек ле три и по године“, Економски анали, тематски број, април 2004.
Ковачевић, Млађен, „Стање и перспективе привреде Србије“, уводна студи
ја за саветовање које је организовало Нау чно друштво економиста, Инсти
тут економских нау ка и Банкарска академија, зборник рaдова Стање и пер
спективе привреде Србије 2006. Ковачевић, Млађен, „Спољни дуг и степен
спољне зад ужености Србије“, Нова српска политичка мисао, број 3-4, 2007.
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нису пок лањали никакву пажњу чињеници да је износ спољ
ног дуга у тој години повећан за 6,6 милијарди долара и да
је отплата по основу сервисирања спољног дуга у односу на
вредност извоза робе и услуга достигла 33,4%, а толерантан
износ је до 25%, а он је достигао чак 9,8% БДП. Уз то, износ
БДП који се овде користи био је јако надуван, па би уз ко
ректнији његов обрачун, ова цифра била још знатно виша, а
тај проценат је толерантан ако није виши од стопе раста БДП
у истој години. Њих није забринула чињеница да је број не
запослених лица и у тој години знатно повећан.
И поред наведених и низа других врло непријатних по
датака, званичне институције, министри, гувернер НБС, на
стављају да пројектују и обећавају динамичан раст БДП и
животног стандарда. Наведимо само неке од њих.
У мају 2008. године претходна Влада је прихватила
„Меморандум о буџету, економској и социјалној политици за
2009. са пројекцијама за 2010-2011. годину“, у коме су пројек
товане врло амбициозне привремене перформансе уопште,
а посебно у сфери економско-финансијских односа са ино
странством.41 Врло сличне пројекције дате су и у документу
„Стратегија повећања извоза Србије 2008-2011“, што је после
дица чињенице да је тај документ прихватила иста Влада.42
Нова Влада је истак ла решеност да кроз повећање запо
слености и продуктивности, истовремено постигне снажан
привредни раст од 7% у периоду 2009-2012., смањење инфла
ције на око 4% до 2012. године, смањењем дефицита текућег
рачуна платног биланса испод 10% БДП у средњем року и
сл.43
У 2008. г. раст БДП је бивао из квартала у квартал све
скромнији, па је у целој години остварен раст од само 5,4%.
То је врло скроман раст ако се зна да је у тој години на тери
торију Србије, по основу нето текућих трансфера, нето за
дуживања у иностранству и нето прихода по основу продаје
41 Службени гласник РС, бр. 58, јун 2008.
42 Детаљније у томе на сајт у http://srbija.gov.rs, мај 2008, као и у мом рад у „Еко
номско-финансијски односи Србије са иностранством – нуж ност нове стра
тегије“ у Зборник у под истим насловом које је публиковало Нау чно дру
штво економиста са Академијом економских нау ка и Економским фак улте
том у Беог рад у, Беог рад, октобар 2009.
43 Детаљније на сајт у http://srbija.gov.rs, јули 2009.
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имовине страним лицима, гринфилд и браунфилд инвести
ција, дошло чак 11,5 милијарди долара. Прерађивачка инду
стрија је у последњем кварталу те године забележила чак и
смањење од око 5%. И што је трагикомично у таквим услови
ма два потпредседника, магистри економских наука М. Дин
кић и Б. Ђелић, почетком октобра 2008. г. истичу да светска
економска криза неће погодити Србију и да ће она чак имати
користи од ње, јер ће се наводно, потенцијални инвестито
ри преоријентисати са земљама захваћеним том кризом – на
Србију.44
Скроман раст БДП у 2008. г. био је праћен енормним
повећањем дефицита текућег рачуна платног биланса (без
донација) за чак 37% и он је прешао 9 милијарди долара.
Тај дефицит је настао пре свега због раста спољнотрговин
ског дефицита који је у 2008. г. повећан за 23% и достигао је
рекордан ниво од чак 11,25 милијарди долара. Први пут од
2000. год. Србија је у 2008. г. забележила негативни укупни
девизни биланс од чак 2,35 милијарди долара. Износ спољног
дуга до краја 2008. г. је достигао 30,7 милијарди долара а из
нос доспелих а неизмирених обавеза по основу сервисирања
тог дуга достигао је чак 2,55 милијарди евра.45 И поред тога,
званичне институције - Влада, Народна банка Србије, мини
стри и маса академских економиста и даље су тврдили да је
Србија средњезадужена земља и при томе узимају потпуно
неупотребљив квантитативни однос спољног дуга и БДП у
текућим ценама или само јавни дуг. Они су, занемаривали
или су се правили да не виде да је и однос отплата по основу
сервисирања спољног дуга у 2008. г. достигао чак 34,5% из
воза робе и услуга и 10,4% БДП. Дак ле, износ отплата у тој
години био је око два пута већи од прираста и тог надуваног
БДП.
Неке званичне институције, низ министара али и ака
демских економиста су истицали да извоз динамично расте
и да критике да прецењени динар гуши производњу и дести
мулише извоз немају основу.
Солидан раст робног извоза у периоду 2000-2008. г.
стварао је илузију да је здравствено стање, односно конку
44 Детаљније о томе Привредни прег лед, 3-5. октобар 2008.
45 Од тога износа 45,4% се односи на доцње настале пре децембра 2000. године

37

Млађен Ковачевић

ДИМЕНЗИЈЕ И УЗРОЦИ ...

рентност индустрије и пољопривреде солидна и да чак расте.
Међутим, тај раст је настао пре свега по основу врло ниске
статистичке основе. Наиме, санкције Уједињених нација,
распад земље, хиперинфлација, дезинвестирање и ваздушна
агресија НАТО-а имали су за последицу да је робни извоз у
2000. год. износио само 25% нивоа из 1990. г. Уз то, у изво
зу из 2000. год. укључен је и извоз у нове државе настале на
подручју СФР Југославије (што, наравно, није био случај у
1990. г.), а и вредност долара у 2000. г. је било осетно нижа
него 1990. г. И поред тог раста у периоду 2000-2008. г. ниво
извоза је био врло низак. Колико је робни извоз Србије ни
зак показују компаративни подаци о квалитативном односу
робног извоза према БДП. Наиме, према подацима Светског
економског форума, у 2008. г. робни однос робног извоза Ср
бије према БДП износио је само 22,3%, док је у Словачкој
био 82,6%, Мађарској 81,4%, Чешкој Републици 76,8%, Сло
венији 68,6%, Бугарској 60,5%, Врло је слична слика поређе
ња извоза по једном становнику. Додајмо да је покривеност
увоза извозом пала испод 50%. Уз све то, и структура робног
извоза је била и остала врло неповољна, јер у њему домини
рају ресурсноинтензивни и радноинтензивни производи, па
је по критеријумима Светског економског форума, Србија по
квалитету компаративних предности у 2008. г. била тек на
110, а у 2009. г. на 111. месту (од 133 земље).
У читавом периоду 2000-2008. г., супротно пројекци
јама и обећањима раније наведених домаћих и страних ин
ституција, званичника Србије и низа домаћих економиста,
остварене су врло скромне привредне перформансе, а у сфе
ри економско-финансијских односа са иностранством резул
тати су били катастрофални. Наведимо неколико најважни
јих показатеља. У том периоду остварен је врло скроман по
раст БДП - само 52% и према подацима Европске банке за
обнову и развој, од 27 земаља у транзицији само су три имале
веће заостајање у његовом нивоу у односу на 1989. годину.
Скроман раст БДП делом је настао по основу већег
превођења сиве економије у легалне токове, као и увођења
ПДВ-а. Због тога, али и због низа других фактора, са пуно
права се може тврдити да је износ БДП у базној 2000. г. био
већи него што то званична статистика показује, па је и самим
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тим статистичка основа била виша, а реа лни раст мањи од
званично приказаног.
Раст БДП био је праћен све већим диспаритетима у ни
воима развијености по регионима и пражњењем становни
штва из многих села и градова у унутрашњости.
Упркос наведеном расту, број незапослених лица је од
краја 2008. год. знатно повећан.
Раст БДП био је праћен са врло скромним инвестира
њем, поготову када је у питању инвестирање у извозно ори
јентисану производњу.
И тај раст је великим делом био виртуелног карактера.
Наиме, он се највећим делом заснивао на расту услуга, а по
себно трговине, банкарства и саобраћаја. Њихов раст је био
омогућен огромним растом и све вишим нивоом увоза робе и
услуга који је у 2008. г. прешао чак 26,5 милијарди долара. Уз
то, огроман прилив девиза по основу новог задуживања, до
знака и других текућих трансфера и приватизационих при
хода, гринфилд и браунфилд инвестиција, уз неоправдану
и економски штетну огромну разлику између активне и па
сивне каматне стопе омогућио је врло динамичан раст бруто
домаћег производа у сектору банкарства. Међутим, тај раст
није био заснован на здравим економским основама и није
био одржив.
Као што смо раније истак ли, у том периоду у Србији је
остварена деиндустријализација, па је обим у 2008. г. инду
стријске производње био за око 4% нижи него у 1998. год. и
за чак 58% нижи него далеке 1989. године.
Стање у пољопривреди је знатно теже него што следи
ако се њен обим у 2008. и 2009. г. пореди са оним из 2000. г.
Наиме, у 2000. г. климатски услови су били врло неповољни,
и њен обим био драстично смањен, па је због тога статистич
ка основа била врло ниска. С друге стране, у последње две
године климатски услови су били врло повољни, па је због
тога њен обим био солидан, и то, све скупа камуфлира вр
ло тешко стање у овом сектору. У каквом се стању налази
овај сектор, можда најбоље показује чињеница да ни у једној
години после Другог светског рата није мање засејано пше
ницом него прошле године и да је износ површина под том
културом сада дупло мањи него што је био 1991. године.
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Раст је посебно скроман ако се зна да је на подручје
Србије од почетка 2001. год., па закључно са крајем 2008. г.,
по основу нето задржавања, нето дознака и других текућих
трансфера, приватизационих прихода и страних инвестици
ја, на подручје Србије слило готово 60 милијарди долара.
Због концепта реформи који је имао озбиљну конструк
циону грешку које се састоји од прецењене вредности дина
ра, нагле и претеране либерализације увоза и неадекватног
модела приватизације, социјалне разлике међу становни
штвом су достигле врло високе размере, што само делимич
но показују неки подаци наведени на почетку овог рада.
Раст БДП био је праћен и низом других врло неповољ
ни чињеница које ће осетно ограничавати његово будуће
кретање. Наведимо најважније.
И поред отписа спољног дуга према Париском и Лон
донском клубу од око 4,5 милијарде долара, спољни дуг Ср
бије је на крају 2008. г. био за готово 19 милијарди долара
већи него крајем 2000. године, а његов износ по једном ста
новнику је повећан са 1,444 на чак 4,150 долара.
Износ отплата по основу сервисирања спољног дуга до
стигао је у 2008. г. чак 34,5% вредности извоза робе и услу
га, односно чак 10,4% БДП. Однос тих отплата према БДП је
реа лно био знатно већи ако се зна да је он статистички био
екстремно надуван. Колико су те цифре повећане постаје ја
сно ако се зна да је однос тих ануитета према извозу робе и
услуга у 2001. г. износио само 3,7%, а према БДП само 0,8%46.
И поред статистички екстремно надуване величине
БДП, однос дефицита текућег рачуна платног биланса пре
ма том БДП је повећан са око 5% у 2000. г. на преко 17% у
2008. г.
Супротно бројним пројекцијама раније наведених
страних и домаћих институција, по којима је извоз требало
да расте брже од увоза, у стварности је било обрнуто. Наиме,
у 2008. г. доларска вредност робног извоза била је 6,66, а уво
за 6,88 пута већи него 2000. г. Ако се из података за 2008. г.
искључи спољнотрговинска размена са Црном Гором, извоз
робе је у тој години био 5,27, а робни увоз 6,82 пута већи не
го 2000. г.
46 Народна банка Србије, Годишњи извештај 2008, Беог рад, 2009.
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Спољнотрговински дефицит изражен у доларима, је у
2008. г. био 7,11 пута већи, а без размене са Црном Гором, 7,80
пута већи него 2000. г.
Приходи од извоза услуга су у 2008. г. били 9,58 пута а
расходи чак 15,53 пута већи него 2000. г. Од суфицита у раз
мени услуга који је 1990. г. износио 999, а у 2001. г. 421 ми
лион долара, Србија је у 2008. г. забележила дефицит од 265
милиона долара.
Дефицит у размени робе и услуга у 2008. г. био је осам,
а без размене са Црном Гором чак 8,75 пута већи него 2000. г.
На основу наведених података може се схватити да је
Србија од почетка 2001. па до краја 2008. године постала нар
комански зависна од прилива страног капитала. Уз то, њена
привреда, посебно индустрија, и њен робни извоз су постали
врло зависни од увозног репродукционог материјала. И по
оба та основа Србија је постала врло осетљива на ударе свет
ске економске кризе.
Сви претходно наведени подаци јасно показују да је
Србија од 2001. г., срљала у врло озбиљну економску и ду
жничку кризу.
За разлику од неких од „визионара“ економских рефор
ми који су веровали да светска економска криза неће дотаћи
Србију и да ће она од те кризе имати чак и користи, среди
ном октобра те 2008. год. сам, уз критику тих њихових обе
ћања, доказивао да ће она озбиљно погодити Србију, и да ће
последице, с обзиром на већ присутну економску кризу, би
ти врло неповољне.47 И заиста као што смо на почетку овог
рада истак ли, светска економска криза је додатно појачала
економску кризу у Србији. Међутим, требало би напомену
ти да је светска економска криза имала и неке позитивне по
следице по Србију. Прво цене увозних производа у просеку
су више смањене него извозних производа из Србије. И због
тога, али не само због тога увоз је више смањен од извоза, па
спољнотрговински дефицит и дефицит текућег рачуна плат
ног биланса драстично смањени. То је, уз све веће тешкоће
47 М. Ковачевић, „Трендови, стање и перспективе економско-финансијских од
носа Србије са иностранством“, Зборник реформи Економско-финансијски
односи Србије са иностранством – Актуелна питања и перспективе, Бео
град, октобар 2008.
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добијања нових кредита у иностранству, нарочито од стране
предузећа, резултирало у споријем расту спољног дуга.
Међутим, битно је нагласити да светском економском
кризом само делимично можемо објашњавати тешку еко
номску кризу у Србији. Светском економском кризом само
делимично а често ни најмање не можемо објашњавати по
нижавајућа места Србије на ранг листама земаља по разним
факторима конкуретности, поготову онима из 2008. г. Том
кризом не можемо објашњавати чињеницу да се Србија на
ранг листи Светског економског форума по интензитету „од
лива мозгова“ у иностранство, у 2008. год. налазила на 131,
а у 2009. на чак 132 месту, тј. само је једна земља била у не
повољнијем положају. Она није допринела да се Србија и по
низу других економских и других фактора конкурентности
налази врло ниско рангирана, што показују подаци у табели
бр. 1.
Табела бр. 1.
Места Србије на ранг листама фактора конкурентности
у 2008. и 2009. години

Степен доминације на тржишту
Национална стопа штедње
Апсорпција савремене технологије у
предузећ има
Заштита мањинских акционара
Обим државне рег улативе у привреди
Ефикасност антимонополске политике
Ослањање на професионалан менаџмент
Интензитети локалне конкуренције
Ефикасност корпоративних (управних)
одбора
Квалитет инфраструкт уре
Степен обу чавања запослених
Извор: www.weforum.org. 9X 2009.

2008.
131
129
126

2009.
131
130
125

132
132
129
118
128
120

128
129
130
118
120
119

119
121

122
120

На основу наведених података у табели 1. види се да
је највећа инфериорност Србије, када су у питању фактори
конкурентности налази, како у сфери привреде тако у сфери
права и других друштвених сфера. То указује да се део обја
шњења тешке економске кризе налази и у друштвеној кризи
и да се те две кризе међусобно испреплићу и самим тим се
обе појачавају. Нема спора да се Србија налази и у тешкој
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друштвеној кризи која се испољава преко: кризе вредносног
система, кризе поверења, кризе морала, кризе идентитета,
демографске кризе, кризе легитимитета Скупштине и Владе,
кризе демократије, кризе уставног и правног система, еколо
шке кризе, кризе науке, кризе образовања, кризе породице,
кризе уметности, кризе културе, кризе штампаних медија, па
чак и кризе цркве. У таквим условима јача интензитет соци
јалних немира, насиља и организованог криминала, па и зло
чина. Због свега тога све већи део становништва испољава
све већи степен отуђености, апатију и несигурност, а све ве
ћи део незапослених се све више осећа беспомоћним, па губе
самопоуздање и самопоштовање, што има тешке економске и
друштвене последице.
И поред све веће економске и друштвене кризе, Србија
и њене најважније институције нису нашли за сходно да кре
ну у израду стратегије економских и друштвених реформи
чијом реа лизацијом би се зауставили ескалација те кризе и
како би се економске и друштвене перформансе преокренуле
у позитивном смеру. Уместо тога, Србија је у марту 2009. г.
постигла споразум са централама страних банака које имају
своје афилијације у нашој земљи да не смањују кредитирање
испод нивоа из 2008. године и оне су то углавном испоштова
ле. Србија је успела да обезбеди по милијарду долара кредита
од Кине и Русије. Она је успела да обезбеди релативно висок
ниво нових кредита од Европске банке за обнову и развој,
Светске банке и Европске инвестиционе банке, а највећи део
тих кредита биће реа лизован у овој и наредној години. И што
је најважније – закључила је стендбај аранжман са ММФ по
основу кога ће, под одређеним условима, до средине идуће
године повући 2,9 милијарди евра, а тога је у прошлој години
реа лизовано 1,11 милијарди евра. Влада и друге институци
је су истицале и још увек истичу да су то велики успеси и
да су ти кредити допринели да банкарски систем не доживи
колапс, са чим се можемо сложити. Те институције обећава
ју да ће реа лизацијом ових кредита бити обезбеђен излазак
земље из економске кризе, што је нажалост, само теоријска
могућност. То због врло високе вероватноће да ће се светска
економска криза још дуго задржати, а није немогуће да криза
у Европској унији добије још веће размере, што се по низу
основа мора неповољно одразити на економско-финансијске
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односе Србије са иностранством, а тиме и на привреду и жи
вотни стандард становништва.
Када је током прошле године ново задуживање државе
знатно добило на интензитету, у једном интервјуу поставио
сам питање моралног аспекта тог олаког задуживања, троше
ња великог дела тих средстава за интервенције на девизном
тржишту ради одбране екстремно прецењене вредности ди
нара или у циљу крпљења рупа у буџету, а сервисирање пре
нети на будуће генерације.48 Да ли због тога или независно
од тога, председник Б. Тадић је изјавио „Задужујемо се и то
је опасно. Али све што се задужимо, а користиће генерације
које долазе – то је морално“.49
Са том констатацијом бисмо се углавном могли сложи
ти, мада се и ту може поставити питање да ли је, у условима
врло високог спољног дуга и високог степена задужености
земље, економски и друштвено оправдано додатно високо
задуживање за подизање неких објеката који не спадају у
насушне потребе, поготову када је крајње неизвесно да ли
ће и када ће светска економска и друштвена криза у свету и
Србији бити превазиђене. Међутим, оно што је, при свему
томе битно – јесте чињеница да кредити добијени од ММФ
у целини, као и део кредита Кине, Русије и међународних
банака неће бити утрошени за инвестиције, већ за одбрану
високо прецењеног валутног курса и буџетску потрошњу и
у крајњој инстанци ће завршити на рачунима тајкуна и нето
увозника, а дуг ће се пренети на будуће генерације, што је по
мом дубоком убеђењу заиста неморално.
Поред тога, при одлукама о новим задуживањима у
иностранству требало би имати у виду и следеће неповољне
околности:
1) У износ спољног дуга нису укључене камате које се
морају исплатити, а оне ће бити високе. Ако у наред
них пет година износ спољног дуга буде исти и ако
просечна каматна стопа буде 4% годишње, само за
камате би требали исплатити 6,6 милијарди долара;
2) Србија је ушла у 2010. год. са доспелим а неизмире
ним обавезама по основу сервисирања спољног дуга
48 Политика, 1.11.2009.
49 Политика, 29.11.2009.
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у износу од 2,30 милијарди евра, па ће уз нормално
сервисирање, она то морати на неки начин да регу
лише;
3) Србија има унутрашњи девизни дуг од око три ми
лијарде евра;
4) Ако се Србија избори за останак Косова и Метохије
у њеном саставу, она ће морати да прихвати и његов
спољни дуг који ће сигурно бити знатно већи од 550
милиона долара (колико је Светска банка прошле го
дине Србији отписала);
5) Свака земља која је високозадужена, као што је слу
чај са Србијом, великим делом губи суверенитет у
вођењу економске али и спољне политике. Као илу
страцију губљења суверенитета у вођењу економске
политике, видимо сваки пут када делегација ММФ
долази у Беог рад. Као илустрацију да се са статусом
високозадужене земље великим делом губи и суве
ренитет у вођењу спољне политике може послужити
препорука чувеног саветника америчког председни
ка за безбедност З. Бжежинског. Наиме, средином
седамдесетих година прошлог века СФР Југославија
је, као један од лидера Покрета несврстаних земаља,
често у Уједињеним нацијама, загорчавала живот
пре свега САД али и другим развијеним земљама. У
циљу елиминисања тог, са становишта тих земаља,
проблема, он је на једном скупу у Шведској рекао
„Треба охрабрити земље Европске заједнице да на
ставе са давањем кредита Југославији, јер ће повећа
ње степена њене задужености према иностранству
у одређеном тренутку, послужити као средство еко
номског и политичког притиска, што је само крат
корочно гледано штетно за зајмодавце, а дугорочно
корисно за општу ствар и политику „омекшавања“
Југославије50. Врло је вероватно да таква логика ва
жи и данас, па се може поставити питање да ли ће
Србија са даљим повећањем спољног дуга и степе
на спољне задужености моћи да настави да се тако
50 Наведено према Пред раг Јовановић – Гавриловић, „Терет и стање зад ужено
сти Србије“ у часопису Економски анали, тематски број, мај 2005, стр. 19.
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енергично бори за очување Косова и Метохије у ње
ном саставу;
6) Неизвесно је да ли ће се Бечки споразум одржати у
овој и наредној години;
7) Због економске кризе у Европској унији и другим
земљама Европе, која ће се вероватно задржати и у
наредним годинама, могућности раста и прилива де
виза у Србију по основу приватизације, гринфилд и
других страних инвестиција – врло су проблематич
не;
8) Због економске кризе у Европи, повећаће се број на
ших грађана на раду у иностранству који ће остати
без посла, па је мало вероватно да ће се одржати и
садашњи износ дознака и других текућих трансфе
ра, а могућности њиховог раста су теоријске приро
де.
Влада, Народна банка Србије, званичници и маса ака
демских економиста и тзв. економских аналитичара истичу
да је кредитни споразум Србије са ММФ велики успех и да,
малте не, представља спас за Србију. Међутим, тај аранжман
има читав низ минуса.
Србија се сада налази у некој врсти зачараног круга.
Влада, Парламент и Народна банка су заробљеници пог ре
шног концепта реформи и мера економске политике и ако се
тај концепт и скуп мера економске политике доследно наста
ве – економске и социјалне последице биће катастрофалне. С
друге стране, неки економисти, нарочито неолиберали, ис
тичу да је за Србију једини спас да поступа по диктату ММФ
с образложењем да је његов концепт свакако бољи од онога
што би радила садашња Влада и да његово „зелено светло“
за наредне кредитне транше омогућава добијање нових кре
дита од Светске банке и Европске уније. Међутим, без обзи
ра што је ММФ, након компромитације неолиберализма, од
2009. г. доста умешао своје „рецепте“ које намеће земљама
које користе кредите од међународних финансијских инсти
туција, они су и даље, најблаже речено, врло проблематични.
Наведимо новија мишљења америчких економиста и једног
америчког института који то потврђују.
Крајем прошле године шеф Експертске комисије Гене
ралне скупштине УН за финансијску и монетарну реформу
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Нобеловац Џозеф Штиглиц је, приликом посете Србији, из
јавио „Државе попут Србије које су склопиле стендбај аран
жман са ММФ нису имале неке велике користи од тога, а то
се види по стању привреде у тим земљама пре и после аран
жмана са ММФ“. Он даље истиче да „ММФ од тих земаља
тражи да се њихове централне банке фокусирају на смањење
и одржавање што ниже инфлације, док су финансијска ста
билност, раст, развој и раст запослености - запостављени“51.
Амерички економиста професор на Харварду Џејмс
Галбрајт (син чувеног Џона Кенета Галбрајта и рођени брат
Питера Галбрајта, првог америчког амбасадора у Хрватској)
добронамерно је прошле године сугерисао Хрватској да не
склапа stand-bay аранжман са ММФ и то је образложио сле
дећим речима: „Обраћате се за помоћ институцији која је вр
ло ограничених интелектуа лних капацитета и способности и
која има један те исти рецепт. ММФ никада није био толико
значајан и важан као што се представља, само се наметнуо
одређеним регионима, као што је ваш, као неизбежан и неза
менљив, иако међу економским интелектуа лцима не ужива
углед“. Он, на крају, истиче да ће мере које ће ММФ тражити
истицати као једино могуће у конкретној ситуацији, па ће
уследити мере резања и штедње које се увек своде на ниво
смањивања социјалних права.52
Средином прошле године, шеф експертске комисије
Генералне скупштине Уједињених нација за финансијску и
монетарну реформу нобеловац Џ. Штиглиц, на завршној кон
ференцији ове светске организације, предложио је стварање
нових међународних финансијских институција које би биле
конкуренти сада доминантним ММФ и Светској банци које
намећу исте рецепте свим корисницима кредита које оне дају
и констатовао да „кад сви раде по истим рецептима, то дово
ди до дестабилизације“.53 Он је даље истакао да су глобалне
међународне институције често постављале контрапродук
тивне услове позајмљивачима капитала, што је, са низом
условљавања, довело до садашњих глобалних траума. Он се
сложио са ставовима земаља у развоју „да постојећи финан
51 НИН, 04.12.2008, стр. 30.
52 НИН, 16. 04.2009, стр. 8.
53 Политика, 27. 06.2009, стр. 3.
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сијски систем фаворизује јаче и да глоби слабије нарочито у
неким условљавањима ММФ“ (подвукао МК).
Средином октобра прошле године, прошлогодишњи
добитник Нобелове наг раде за економију Пол Кругман је,
приликом посете Словенији, похвалио ту најуспешнију зе
мљу у транзицији, јер је остала довољно флексибилна и није
поклек ла пред диктатом Вашингтона, ММФ и других ме
ђународних финансијских институција. Он је на предавању
истакао да је политика ММФ у случају економске кризе у
земљама Азије крајем прошлог века – била неодговарајућа,
па је закључио следеће: „Људи очекују да ће ММФ сада бо
ље реаговати у Источној Европи и да ће усвојене мере бити
флексибилније. Знам да су људи веома разочарани начином
на који ММФ покушава да спасава Источну Европу слично
као што је радио у Тајланду 1997. године“.54 Оно што он није
истакао јесте чињеница да је земљама источне Европе (осим
Словеније и делом Чешке Републике), укључујући и Србију
од ММФ и Светске банке наметнут концепт неолиберализма
из Вашингтонског консензуса и да је он најодговорнији за та
ко тешку ситуацију у којој се те земље налазе. Истине ради,
требало би рећи да је Србија уз врло проблематичних мотива
током 2006. и почетком 2007. г. вратила преостали део кре
дита ММФ, али је наставила политику која је довела до све
прецењеније вредности динара, политику даље либерализа
ције увоза, интензивне продаје предузећа страним лицима
и политику високе каматне стопе, што је, како је Штиглиц
говорио, морало довести до економске, па и социјалне ката
строфе.
Недавно је публикован извештај Центра за економска
и политичка истраживања из Вашингтона који је веома кри
тичан према политици и мерама које намеће ММФ земљама
корисницама његових кредита. Наиме, у том Извештају се
показује да тзв. процик лична политика ММФ у неким зе
мљама, за време кризе, може да изазове још веће економско
успоравање. По том Извештају, процик лични карактер огле
да се у домену фискалне или монетарне политике. Конкрет
није, један од директора Центра и аутора Марк Вајсброт ка
же „Након што је пре више од десет година економска криза
54 НИН, 24. 09.2009, стр. 29.
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усмерила пажњу света на грешке у политици ММФ, Фонд
још прави исте грешке у бројним земљама“. Он даље каже:
„ММФ подржава фискалне стимулансе и политике експан
зије у богатим земљама, али у земљама с ниским и средњим
дохотком има сасвим другачији приступ... Време је да Фонд
преиспита критеријуме, предвиђања и економске анализе
који користи при препоруци макроекономске политике зе
мљама у развоју“. На крају, ту се истиче да је Фонд у неким
случајевима заснивао политику на сувише оптимистичким
проценама раста и да је потценио утицај светске рецесије на
земљу зајмопримца, па је у условима када су економске пер
формансе биле неповољније од очекиваних, морао да умек
шава своје захтеве.55 Да је ово последње тачно, показује и
случај Србије. Наиме, мисија ММФ је крајем септембра 2008.
године закључила да Србија има добре услове да у 2009. го
дини оствари високу стопу раста БДП од 6-7%, да би касније
ту очекивану стопу смањивао, а последња са којом оперише
јесте -4.
Од 2001. до данас критикујем концепт ММФ и тврдим
да он озбиљној земљи није потребан и да је Србији донео
знатно више штете од користи. Он је у знатној мери допри
нео конструкционој грешци или како недавно Џозеф Шти
глиц рече – „системској грешци“, због које је Србија запала
у наркоманску зависност од страног капитала. И баш због
тога, она сада, због обећаних 2,9 милијарди евра кредита ове
институције, мора водити економску политику по диктату
те институције. Још једном подсећам да је Нобеловац Едвард
Прескот пре неколико година изјавио следеће: „ММФ и Свет
ска банка доносе више штете него користи светској привреди
и требало би их укинути, јер политика ових институција, ко
ја се састоји од одобравања све већих зајмова земљама у кри
зи је исто што и давање дроге човека зависног од кокаина“.
Додајмо, да је пре неколико година Јоже Менцигер, у
једном разговору са беог радским новинаром рекао следеће:
„Остајем убеђен да је један од најзначајнијих елемената рела
тивно успешног развоја Словеније – управо наше неслушање
савета страних економиста и финансијских институција“.
55 Привредни прег лед, 7. 10.2009, стр. 8.
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На крају, наведимо да је Нобеловац Амартија Сен, по
водом светске економске кризе, изјавио: „да је ММФ-у, Свет
ској банци и осталим институцијама насталим у Бретонвуд
су – потребна - дубока реформа“.56
Влада Србије, неки званичници и велики број академ
ских економиста још увек игнорише спољни дуг предузећа,
поготову приватних. Они често узимају само јавни спољни
дуг и стављају га у однос са вредношћу БДП у текућим це
нама који је, због огромне инфлације, екстремно надуван. Уз
то, ту надувену величину БДП у динарима деле са екстремно
потцењеном вредношћу долара или евра, па га и по том осно
ву „надувају“. И на крају, величину јавног дуга деле са том
надуваном величином БДП, па добију врло ниску цифру и
на бази ње закључе да је Србије средњезадужена земља. Они
занемарују чињеницу да међународне финансијске институ
ције при обрачуну степена спољне задужености узимају це
локупан спољни дуг. Они не знају или се праве да не знају да
је у мају прошле године ММФ проценио да ће однос укуп
ног спољног дуга Србије према БДП у 2010. години достићи
85,6%, а у 2011. г. чак 90,4%. И у овој рачуници коришћене су
прецењене и у сваком случају надуване величине БДП, али
и тако добијени односи показују да ће Србија у обе године
бити високозадужена земља, јер је критична граница тог од
носа 80%. Уз то, ММФ је тада проценио да ће однос спољног
дуга према извозу робе и услуга у текућој години достићи
302,6%, а у идућој 306,2%, па ће Србија и по том основу би
ти високо задужена земља, јер је критична граница тог од
носа 220%.57 Уосталом, некоректно је игнорисати спољни
дуг предузећа и узимати само државни дуг или евентуа лно
и спољни дуг државних предузећа, па те величине ставља
ти у однос са укупним БДП или са укупним извозом робе и
услуга у којима је допринос приватних предузећа врло зна
чајан. Када се говори о дугу државних предузећа или дугу
предузећа за који је гарант држава требало би увек имати у
виду могућност примене тзв. суверенизације спољних дуго
ва државних предузећа, која подразумева да у случају да она
западну у немогућност да их сервисирају, држава, као гарант
56 НИН, 26.03.2009, стр. 58-59.
57 www.imf.org./external/pubs/ff/scr/2009.
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то аутоматски мора чинити. Уз све то, поставља се питање
да ли држава сме дозволити да приватно предузеће које за
падне у немогућност сервисирања својих спољних дугова
због тога постане власништво страних кредитора, поготову
ако оно више вреди него што износи његов спољни дуг. Да
је потпуно неоправдано, од стране Владе Србије, званичника
и низа академских економиста, игнорисање спољних дугова
приватних предузећа и приватних банака, које је било до
минантно до краја 2008. г., постало је јасно почетком 2009.
г. када су званичници схватили да морају ићи у Беч да моле
стране банке које имају афилијације у Србији да одрже исти
ниво кредитирања као што је био у 2008. г., јер би, у случају
битног смањења, последице биле врло неповољне. И на крају,
најновији случај банкрота приватних банака у Исланду мора
бити поука и порука Србији. Наиме, због високих камата које
су банке у Исланду нудиле, многе фирме и појединци из за
падноевропских земаља, па и из Велике Британије и Холан
дије су уложили новац у исландске банке. Банке су пропале,
и у складу са теоријом неолиберализма, фирме и грађани из
тих земаља су остале без тог новца. Међутим, на опште из
ненађење, посебно екстремних неолиберала, В. Британија и
Холандија доносе одлуку да обештете своја правна и физич
ка лица која су штедела у банкама Исланда. И, финале те при
че је - ултиматум В. Британије и Холандије држави Исланду
да им рефундира износ исплаћених средстава и да ће само у
том случају подржати његов улазак у Европску унију. Све у
свему, када су у питању слабе земље, земље које нису прав
не државе, као што је случај са Србијом и Исландом, могу
бити уцењене и принуђене да сервисирају и спољне дугове
приватних предузећа. Имајући у виду случај Исланда, не би
требало искључити могућност да, у случају евентуа лне не
могућности банака и предузећа да у већој мери сервисирају
своје спољне дугове, и Србија буде уцењена, тј. да буде при
нуђена да прихвати сервисирање и приватних дугова, како
би била примљена у чланство у Европској унији.
Због свега наведеног, крајње је време да се што пре на
пусти опасна илузија да ће се економска и друштвена криза
у Србији превазићи новим задуживањем и да ће се светска
економска криза брзо окончати и да ће и то омогућити брзи
опоравак и динамичан раст привреде. Уместо тих опасних
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илузија, Парламент би морао што пре поверити академијама
наука и другим научним институцијама, израду дугорочне
стратегије привредних и друштвених реформи која би се, на
кон свестраног разматрања, у Скупштини прихватила и до
следно реа лизовала.
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Mladjen Kovacevic
DIMENSIONS AND CAUSES OF THE ECONO
MIC CRISIS IN SERBIA
Summary
Serbia is in a difficult economic crisis. The main cause for
that crisis is a defective concept of economic reforms that is ap
plied from the beginning of 2000th and that led to extremely over
valued Dinar value, and sudden and drastic liberalization of ex
tremely expanded import with increasing price-competitiveness
that cause stifling of domestic production, especially production
that is export-oriented. That is the way how Serbian economy
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was contaminated by ’’Holland disease’’. The concept of privati
zation also had serious weaknesses that significantly contributed
to strengthening the economic crisis. Global economic crisis in
those conditions has only intensified the economic crisis in Ser
bia. Serbia because of all this must to adopt a long-term strategy
of economic and social reforms.
Key words: dimensions, causes, economic crisis, Serbia.
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СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА
КАО ИЗГОВОР ЗА ПОГРЕШНУ
ДОМ АЋУ ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ
Резиме
Данас када се српска привреда налази у колапсу наша
политичка и економска управљачка елита све економске про
блеме третирају као последицу светске кризе, а озбиљнија
анализа наше економске збиље показује да је катастрофал
но стање у српској привреди последица, пре свега, погрешне
економске политике, а светска економска криза само је убр
зала и заоштрила неизбежно суочавање са суровом исти
ном да рачуни за неодговоран рад, пре или касније, обавезно
стижу на наплату.
Кључне речи: криза, долар, деривати, спекулације
Већина аутора како у Србији тако и у свету актуелну
глобалну економску кризу третирају као последицу закони
тих колебања привредних цик луса који су својствени капи
тализму „као што су земљотреси својствени геологији Зе
мље“ односно „као прехлада или грип у организму“, те да се
основни узроци мењају од једне до друге кризе. Тако се и ак
туелна светска криза третира као последица слома тржишта
стамбених кредита у САД који је изазван дерегулацијом фи
нансијских тржишта и банкарског система. Са појавом првих
*

Редовни професор, Београдска пословна школа
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назнака светске економске кризе потпредседници економ
ског дела српске владе износили су оптимистичке процене
од тога да ће нас светска криза заобићи до тога да она пред
ставља нашу развојну шансу. Данас када је српска привре
да у колапсу владини економски „експерти“ све економске
проблеме третирају као последицу светске економске кризе,
а за катастрофално стање српске привреде не само да се не
осећају кривим, него са поносом истичу како су адекватним
мерама успешно одговорили на кризу и битно умањили њене
негативне последице, тако да је пад бруто домаћег производа
(БДП-а) у Србији знатно мањи чак и од многих земаља које
су развијеније од нас.
У првом делу овог рада указаћу на основни узрочник
светске економске кризе,1 а у другом делу текста ћу покуша
ти да покажем како су неутемељене и далеке од истине обе
горе наведене тврдње: да је катастрофално економско стање
српске привреде последица светске кризе, те да је влада сво
јим мерама успешно реаговала на кризу.

Светска економска криза – Made in USA
Сматрам да актуелна светска економска криза није кон
јунктурна, односно да не присуствујемо само једном у низу
законитих привредних цик луса који ће проћи без неких ве
ћих последица „као прехлада или грип у организму“ него да
се овде ради о много озбиљнијој системској кризи, која озна
чава завршетак једног историјски значајног хегемонистичког
циклуса САД који је свој успон започео у другој половини
XIX века, а врхунац достигао са завршетком два светска рата
у XX столећу (који нису вођени на територији САД и у који
ма су њени конкуренти доживели огромна ратна разарања).
Из Другог светског рата САД су изашле као хегемони
стичка сила на војном, политичком и економском пољу и би
ле у стању да одлучујуће утичу на креирање светског устрој
ства према сопственим интересима. Такву хегемонистичку
позицију САД су одмах употребиле за изг радњу послерат
не архитектуре новог економског поретка (који ће одговара
1
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ти њеним хегемонистичким интересима), а у чије темеље је
уграђена „конструкциона“ грешка чије последице су данас
очигледне. Други светски рат је још трајао, а под доминант
ним утицајем САД створени су темељи послератног уређења
међународних економских односа. На конференцији у аме
ричком месту Бретон Вудсу (Bretton Woods) 1944. године, до
нета је одлука о оснивању Међународног монетарног фонда
(ММФ) и Међународне банке за обнову и развој (садашње
Светске банке). Америчка национална новчана јединица –
долар постао је светски новац, а Америчка централна банка
(Federal Reserve System), гарантовала је конвертибилност до
лара у злато. 2
Проблем се не би појавио да су САД емитовале долар
у обиму за које су имали покриће у злату. Али они нису мо
гли да одоле искушењу да (зло)употребе могућност која им се
пружила, те да увоз реа лних ресурса (материјалних добара)
из других земаља покривају доларима емитованим без аде
кватног покрића. Када француски председник Де Гол, крајем
60-их година прошлог века, покушава да француске државне
резерве из долара конвертује у злато, испоставља се да је са
мо око 5% емитованих долара покривено златним резерва
ма. Убрзо после тога САД (1971. године) једнострано укида
ју конвертибилност долара за злато. Папир је заменио злато,
односно долар одштампан на папиру (без реа лног покрића) и
даље је опстао као светски новац, јер су то САД, због своје
економске, политичке и војне моћи, могле да наметну оста
лима.
Тако смо дошли у ситуацију у којој се чинило да су
САД напокон успели да пронађу чаробну формулу за више
вековне безуспешне покушаје алхемичара да створе богат
ство „ни из чега“. Американци су сада могли једноставним
„штампањем“ долара да долазе до огромних реа лних мате
ријалних добара из целога света. Непосредно после Другог
светског рата САД су ову могућност користиле у мањој ме
2

„Наметн ут је долар а са њим и хегемонија САД. Америчк и руково
диоци могли су да чине шта су хтели, јер су то други плаћали. Ка
да сит уација постане тешка, они једноставно унилатерално промене
правила игре. Ово стање одлично илуструје славна изјава Џона Ко
нелија, америчког министра финансија – Долар је наша монета а ваш
проблем“. (Le Mond diplomatique, 37/08)
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ри, али како „апетит долази током јела“ нису могли одолети
искушењу да остварују огромни профити „ни из чега“. Да би
повећавани апетити могли бити задовољени САД су (кори
стећи своју политичку, војну и економску силу) предузима
ле активне мере како би шириле зону коришћења америчког
долара, било (1) преко нових територије или (2) преко нових
инструмената пословања на финансијском тржишту. Такво
ширење јесте и један од главних разлога процеса који нази
вамо глобализацијом.
Кроз процес глобализације долази до уништавања на
ционалних економских структура (национални произвођачи са
свим њиховим специфичностима се или уништавају или купују, а
затим унифицирају подвођењем под „међународне стандарде“) и
потчињавању светске привреде интересима светске олигар
хије3 и крупног транснационалног капитала (по сфери дело
вања, а по порек лу у основи америчког).
На економском плану широм света се проповеда и на
силу натура доктрина неолибералног тржишног фундамен
тализма, која се базира на спорној претпоставци да слободно
тржиште, као саморегулирајући систем, снагом своје „неви
дљиве руке“ ефикасно расподељује ресурсе и осигурава на
родима света стабилност, мир и благостање. Другим речима,
ова доктрина се сводила на глорификацију тржишта и ели
минисање националне државе и њеног надзора над економи
јом. Када се (крајем 80-их и почетак 90-их година прошлог
века) урушио и блок социјалистичких земаља, долар се про
ширио и на ове територије, те након тога нових територија
за даље ширење скоро да више и не постоји, а како је укупна
3
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Када говоримо о светској олигархији ми под тим појмом, једноставно
речено, подразумевамо веома сложену и разнородн у свеу купност круп
них транснационалних (и њима потчињених) корпорација и банака,
нау чних, консултантских и правних институција које их опслужују,
међународних финансијских организација које раде у њиховом интере
су, те разних формалних и неформалних организација које утич у на
формирање јавног мњења. Без обзира на сву њену аморфност светска
олигархија у пракси делује веома координирано због једноставне чи
њенице да је повезује исти економски интерес – слободно кретање
транснационалног капитала и потчињавање својим интересима при
вреда што већег броја земаља у циљу стварања максималног профи
та. Због тога би било пог решно објашњавати деловање светске оли
гархије разним теоријама завере или активностима нек их сатанских
сила него објективним економским интересом крупног капитала.
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количина материјалних актива ограничена, наступа период
интензивног стварања нових актива са којима се тргује на
финансијским тржиштима.
Обим финансијских актива у односу на материјалне ак
тиве стално расте и достиже забрињавајуће размере. У по
следњој четврти прошлог столећа појављују се нове финан
сијске активе – такозвани финансијски деривати или изведе
не хартије од вредности (као што су фјучерси, опције), чија се
вредност изводи (деривира) не само из вредности материјал
них (на пример, сировина – нафта, метали, житарице и слич
но) него и финансијских актива. Ако финансијске активе на
тржишту капитала (акције, обвезнице) и имају неку везу са
реа лним капиталом, активе са тржишта финансијских дери
вата представљају чисту виртуа лну надг радњу над реа лном
базом.
За традиционалне хартије од вредности (акције, обве
знице) често се каже да представљају папирни или фиктивни
капиталом, а финансијски деривати фиктивни капитал дру
гог степена4 који са своје стране озбиљно деформише фор
мирање цена материјалних ресурса. То одлично илуструје
огромно колебање цена на тржишту сировина. Њихове цене
не одређује понуда и тражња на промптном тржишту сиро
вина, него цене на тржишту деривата где се тргује количи
нама које неколико пута премашују укупну количину тих
ресурса у целом свету. Стално се повећава тражња за ресур
сима који физички и не постоје у том обиму, а нити за њи
ма у тим количинама постоје потребе у материјалној сфери.
Све више се губи веза између реа лних материјалних актива и
виртуелних финансијских тржишта која спекулантима доно
си огромне профите. Финансијски деривати су постали иде
алан инструмент утицаја на кретање тржишних цена којима
се повећавала профитабилност спекулативних операција на
финансијском тржишту. Спекуланти свој растући капитал
поново улажу на финансијска тржишта (где је профитабил
ност знатно већа него у реа лном сектору) и тако се ствара ма
4

На финансијском тржишту последњих година долази до веома со
фистицираних финансијских иновација и на тржишту се појављује
велика количина не само двостепених (деривати) него и тростепених
(деривати деривата), четворостепених и више степених финансиј
ских актива.
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са финансијских актива, која је по вредности неколико пута
већа од вредности реа лног сектора економије. Та разлика се
стално повећавала и надувавала „балон“.5
Висока профитабилност спекулација на финансијском
тржишту довела је до тога да је постало нерентабилно инве
стирати у реа лни сектор економије, поготово у САД где су и
највеће могућности улагања на финансијском тржишту, а ин
вестиције у реа лни сектор неатрактивне како због скупе рад
не снаге тако и огромних улагања како би се испоштовали
високи еколошки стандарди. Огромне количине новца одли
вају се из производње и капитал се преусмерава из реа лног у
финансијски сектора привреде или се сели у друге земље са
јефтином радном снагом (и малих социјалних права) и где се
не мора улагати у екологију.
Због тога је у САД последњих деценија веома изражен
процес деиндустријализације и производња се пребацује у
друге државе, пре свега, на Далеки исток где је цена радне
снаге и сада чак 35 пута мања него у САД. Временом су Аме
риканци овај регион претворили у своју фабрику, а себе у чу
довишног потрошача.6 Увозећи огромну количине роба САД
ствара и велики спољнотрговински дефицит који покривају
емисијом долара и доларских хартија од вредности, које са
своје стране добрим делом апсорбују исте те земље које због
великог извоза роба у САД, остварују суфицит спољнотрго
винског биланса, повећавајући сопствене девизне резерве ко
5

6

„Вредност трансакција над финансијским дериватима, како се дис
кретно назива модерна спекулација, повећана је са мање од хиљад у
милијарди долара почетком 80-их на милион и четиристотине хиља
да милијарди долара, двадесет и пет година касније, што је пораст
у односу 1 према 1.400.“ (Боне – Радовић, „Жртвени јарац са Алпа“,
НИН, 07.05.2009)

Нуриел Рубини, професор Штернове пословне школе у Њујорк у, један од
ретк их економиста који је предвидео садашњу светску кризу, недавно је
(21.01.2010) на Азијском економском форум у у Хонг Конг у изнео податак
да заједно 2,2 милијарде Кинеза и Индијаца конзумирају само шестин у
пот рошње 300 милиона Американаца. Другим речима, пот рошња једног
Американца 44 пута већа него пот рошња једног Инд уса или Кинеза. (Ви
дети: http://www.roubini.com/roubini-monitor/258312).		

Садашња сит уација веома је слична сит уацији која је постојала при
крају британске империје, када је Махатма Ганди рекао: када би ми
трошили као Велика Британија онда би Индија, са својим огромним
становништвом, брзо - као скакавци - појела цео свет.

60

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.55-80

је опет држе, добрим делом, у доларима или их пласирају у
доларске хартије од вредности.
Али са деиндустријализацијом радна места су се та
кође селила из САД и код Американаца више не долази до
значајнијег раста плата. Просечне плате у САД већ дуги низ
година стагнирају (тако су у периоду 2000-2007. година пла
те расле по годишњој стопи од само 0,01%) па су људи при
сиљени да се задужују, поготово што су многи издаци осетно
порасли (трошкови здравствених услуга у истом периоду по
расли су за 68%). Економија САД је и постројена на великој
и брзо растућој потрошњи и без велике потрошње она не би
могла да функционише на начин како је то чинила деценија
ма пре тога, те је било тешко претпоставити да би се Амери
канци једноставно помирили са ограничавањем своје велике
и стално растуће потрошње.
Било је неопходно додатно стимулисати потрошњу што
је чињено на разне начине, а пре свега преко јефтиних и лако
доступних кредита који су се нудили грађанима САД. Већ
три деценије постоји тенденције сталног снижења каматне
стопе од стране централне банке САД. Каматна стопа цен
тралне банке САД показује сталну тенденцију смањења од
почетка 80-их година прошлог века (када је износила скоро
20%) да би у јуну 2003. године постепено дошла до 1% и на
том нивоу се задржала више од годину дана). Осим јефтиним
кредитима велика потрошња становништва је у великој мери
подстицана и веома „либералним“ условима под којима су се
кредити одобравали, а што се лепо може видети на примеру
хипотекарних кредита који су и били један од „окидача“ ак
туелне кризе.
У САД је 1977. године донет CRA закон (Community Re
investment Act)7 који је имао за циљ свеобухватније обезбеђе
ње кредитних потреба грађана. Овај закон је доживео многе
7

Поред овог закона (поготово после амандманима на њега донетим
средином 90-их година прошлог столећа) хипотекарној кризи у САД
допринела је и одл ука из 1999. година којом је укин ут GSA закон
(Glass-Steagall Act) из 1933. године и избрисана разлика између по
словних и инвестиционих банака, те уведена потп уна либерализа
ција која је пословним банкама дозволила да се баве берзанским опе
рацијама, чиме су омог ућене додатне неконт ролисане спекулације.
Тако је створена клима за настанак софистицираних финансијских
инструмената, који нису ништа друго него опк лада, односно коцка
ње у казин у.
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промене и амандмане (1989, 1992, 1994) којима су банке би
ле охрабриване да одобравају кредите грађанима са ниским
и средњим приходима како би и ови слојеви становништва
обезбедили себи „кров над главом“. Године 1995. донет је мо
жда и најзначајнији амандман на овај закон којим је омогу
ћена такозвана секјуритизација стамбених кредита и продаја
хартија од вредности створених по том основу.
Измењеном финансијском регулативом у САД омогу
ћено је банкама да одобравају и грађанима (који не испуња
вају стандардне банкарске критеријуме кредитне способно
сти) такозване сабпрајм (subprime)8 кредите уз променљиве
каматне стопе. Ови кредити су често одобравани и без било
каквог учешћа зајмопримца (при узимању кредита) и са зна
чајним грејс периодима враћања (одложени почетак отплате
кредита). Те мере као и константно смањење каматних стопа
довели су до огромног раста хипотекарних кредита који у
периоду после 2000. године бележе просечан годишњи раст
од 10%. Број власника некретнина у САД константно је ра
стао и 2005. године достигао скоро 70% укупне популације.
Све до средине 90-их година прошлог века цене некретнина
су расле само у висини стопе инфлације, да би оне у периоду
1998-2006. година порасле за око 150%,9 што је на ово тржи
ште привук ло велики број спекуланата. То је било подстак
нуто и пореском регулативом којом је у овој области укинут
порез на капиталну добит.
У условима стагнације плата у САД, те значајног по
раста цена хране и нафте, 2007. године долази до озбиљних
потешкоћа при отплати изузетно великог броја хипотекар
них кредита. Поготово што су знатно порасле и камате на ове
кредите са 4% у 2005. години на 20% крајем 2007. године.10
Укупан износ хипотекарних кредита у САД (према мартов
ском – 2009 – издању The Wall Street Journal) премашио је из
нос од 10.000 милијарди долара. Због немогућности отплате
Сабпрајм (другоразредни) кредити се одобравају клијентима са ло
шим кредитним рејтингом, односно онима који имају ниска и нере
довна примања и лош у кредитн у историју (кашњење у отплати рани
ји узетих кредита). Због тога су каматне стопе више него у случају
„приме“ клијената који имају добар кредитни рејтинг.
9 Thomas Wood, Meltdown, Regnery Publishing, 2009.
10 Rene Ricol, Rapport sur la crise financière au président da la république,
septembre 2008.
8

62

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.55-80

кредита, хипотекарни дужници се исељавају из кућа и стано
ва који се нуде на продају, те на тржишту долази до пада це
на некретнина. У исто време, спекуланти масовно напуштају
ово тржиште, што додатно обара цену некретнина. Само за
неколико месеци крајем 2007. године цене некретнина у САД
су пале за 17,5%, а у неким савезним државама (Флорида) чак
и за 50%.
Али ово је само један (може се рећи, мањи) део пробле
ма. Много већи проблем лежи у чињеници да је вршена тако
звана секјуритизација тих стамбених кредита и продаја хар
тија од вредности створених по том основу. Тако су пробле
матични стамбени кредити (одобравани грађанима који нису
кредитно способни) конвертовани, односно „препаковани“ у
хартије од вредности које су биле пласиране на финансијском
тржишту. Кроз веома сложен процес секјуритизације (у који
је укључен велики број банака, институционалних инвести
тора, консалтинг кућа, маркетиншко-рек ламних агенција,
брокерско-дилерских фирми, рејтинг агенција, осигурава
јућих кућа итд) врши се и такозвано побољшање квалитета
(„оплемењавање“) кредита у односу на квалитет базичне ак
тиве на којој се он заснива.
Кључну улогу у овом процесу имале су две федерална
(савезне) квази државне корпорације Фани Меј (Fannie Mae)
и Фреди Мек (Fredie Mac)11 које су куповале кредите од ба
нака и вршиле њихово „препакивање“ у хартије од вредно
сти које се пласирају на финансијска тржишта. У исто време
продајући те кредите, банке (уместо да чекају прилив сред
става по основу отплате хипотекарних кредита у складу са
дугорочним роковима доспећа) одмах добијају новац за одо
брене кредите и на бази тог прилива могу поново да одобра
вају нове кредите. То је отварало спиралу све нових и нових
кредита и довело до велике кредитне мултипликације, а са
друге стране откуп и „препакивање“ тих нових кредита брзо
су увећавали масу хартија од вредности емитованих на бази
хипотекарних кредита.
Поред тога, продајом хипотекарних кредита банке се
ослобађају кредитног ризика (ризика наплате кредита), те и
11 Мада су приватизоване 1970. године, остале су у блиској вези са адми

нистрацијом САД и биле од државе издашно спонзорисане.

63

Јован Б. Душанић

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА КАО...

не морају да воде рачуна коме одобравају хипотекарне кре
дите пошто ће ризик наплате пренети на купца тих кредита,
а то су углавном били Фани Меј и Фреди Мек који су чинили
преко 70% секундарног тржишта некретнина у САД. Фани
Меј и Фреди Мек су тај ризик („препакивајући“ кредите у
хартије од вредности) са себе брзо преносили и дисперзова
ли на купце хартија од вредности емитованим на бази хи
потекарних кредита, поготову што ове хартије кроз процес
„оплемењавања“ од највећих рејтинг агенција бивају високо
оцењене (најчешће ААА) и још од највећих осигуравајућих
кућа (обично највеће међу њима AIG – American International
Group, Inc.) осигуране од ризика. Продајом хартија од вред
ности Фани Меј и Фреди Мек купују од банака нове кредите,
„препакивају“ их у хартије од вредности и „оплемењене“ их
продају по целом свету и тако се спирала наставља и огром
ни хипотекарни „балон“ ствара из ваздуха, а ризик лоших
(„токсичних“) кредита пренет је широм света (на све власни
ке хартија од вредности емитованих на бази ових кредита).
Пошто су цене некретнина константно расле у дужем
временском периоду, а сам процес „препакивања“ и „опле
мењавања“ одобрених банкарских кредита је био веома ком
пликован за разумевање и пошто су (како оргиналне, тако и
препаковане) хартије од вредности од стране рејтинг агенци
ја високо оцењивани, а од осигуравајућих кућа и осигурава
ни од ризика, створено је уверење да се ради о квалитетним
неризичним хартијама од вредности које носе високе прино
се. Високи приноси уз константан раст тржишне вредности
ових хартија имали су за последицу да сви имаоци ових хар
тија од вредности у својим билансима стања евидентирали
раст активе, а у билансима успеха велике профите.
Књижење високих нереа лизованих профита (крах хи
потекарног тржишта показао је да је раст актива био, у ве
ликој мери„ надуван“, те да исказивани – и подељени – про
фити нису ни постојали), са своје стране представљали су
годинама раније (све до краха хипотекарног тржишта) осно
ву за даљи раст цена акција инвеститора који поседују такве
хартије од вредности, али и исплату великих менаџерских
бонуса, те повећаних дивиденди. У исто време и великој ве
ћини грађана (који су традиционално улагали у разне врсте
финансијских актива) такође се номинално увећавало богат
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ство и оно је било све више склоно ка повећаној потрошњи.
На крају и држава је имала веће приходе од опорезивања због
сталног повећања имовине, прихода и потрошње. Тако је све
захватио оптимизам као масовна шизофренија, који је у пот
пуности замаглио слику успешности пословања свих субје
ката у овом кругу, где је огромни „балон“ напумпан реа лно
„ни из чега“ давао привидну слику привредног раста.
У условима јефтиних кредита и великог раста вредно
сти финансијских актива дошло је до брзог пада штедње и
повећања задуживања становништва, односно становништво
је више трошило него што су била његова укупна примања.
Створен је такозвани „ефекат богатства“ због сталног раста
вредности финансијске активе са којом су располагала дома
ћинства, што је код њих стварало лажан осећај благостања и
„тупио“ стимулансе ка штедњи. Поред тога, у условима јеф
тиних кредита и брзо растуће вредности финансијске активе
подстицана је масовна спекулација на финансијском тржи
шту, што је све више „прег рејавало“ ово тржиште и додатно
„надувавало“ балон. Узимајући јефтине кредите и улажући
та средства у хартије од вредности на финансијском тржи
шту било је могуће остварити значајну зараду. Брз раст вред
ности финансијске активе и високи приноси на улагања на
финансијском тржишту довели су до тога да традиционални
инструменти штедње (штедни улози у банкама, конзерватив
ни пензиони фондови и слично) брзо губе на популарности и
на финансијском тржишту долази до масовног прилива сред
става малих инвеститора.
Историја ранијих берзанских криза показује да упра
во масовна појава на финансијском тржишту малих и неква
лификованих инвеститора означава последњу фазу у расту
тржишта, те да се велики и квалификовани инвеститори са
тог тржишта тада повлаче.12 Када прег рејаност финансијског
12 На ову тем у у литерат ури се често наводи један поу чан пример из 1929. го
дине. Те године је тада знаменити милијардер Џон П. Морган расп родао сву
своје акције које је поседовао, непосредно пре пада њихових цена на берзи.
Због тога је позван на саслушање пред комисију Конг реса САД. Чланове
комисије је интересовало да ли је Џон П. Морган располагао нек им инсај
дерским информацијама које је могао да искористи, те да све своје акције
прода непосредно пред велик и пад њихових цена на берзи. Џон П. Морган
је члановима комисије објаснио да се он на тај корак одл учио после једног
усп утног разговора са уличним чистачем обуће чије услуге он годинама ко
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тржишта постане очигледна сви покушавају да продају своје
финансијске активе што доводи до брзог и великог пада њи
хове вредности, слома финансијског тржишта и дубоке свет
ске економске кризе.
Где је излаз из економске кризе ? У тражењу излаза из
велике економске кризе са којом смо се данас суочили треба
да пођемо од основних узрочника који су до кризе и довели
и које је потребно елиминисати. То значи, пре свега, да је
неопходно напустити долар као светску резервну валуту и
онемогућити емитовање светског новца без реа лног покрића.
У исто време неопходно је да дође до „издувавања“ балона,
те да се онемогућити његово поновно „надувавање“ како би
уместо виртуелне имали економију реа лних вредности. Због
дубине ове економске кризе, али и због отпора моћних (у пр
вом реду, САД), који су до сада имали привилеговану пози
цију и које се не желе одрећи, нереа лно је очекивати да ће то
бити урађено у кратком временском року и без већих отпора.
Већ неколико година присутна је тенденција да многе
земље које имају значајније резерве у доларима покушавају
да га се „реше“. То чине доста опрезно и поступно јер уко
лико би покушале да се у кратком року „отарасе“ долара,
његов курс би вртоглаво пао и резерве тих земаља би се у
том односу реа лно обезвредиле. Кина (која има огромне де
визне резерве од преко 2.000 милијарди долара) се већ годи
нама постепено ослобађа долара купујући за њега све што се
купити може. Последњих година она у многим земљама по
свету (нарочито у Африци) купује велика налазишта нафте
и других природних богатстава. Поред тога, од развијених
земаља све више закупљује модерне технологије и набавља
савремену технику. Тако на пример, недавно је Кина купила
велики број авиона у Европи, при чему је користила веома
интересантну схему. Авионе је купила на кредит, а као сред
ство обезбеђења плаћања у залог је дала доларске хартије од
вредности које је имала у свом портфељу. На тај начин Кина
ристи. Једнога јут ра док му је чистио обућу улични чистач је упитао Џ. П.
Морганa за миш љење како ће се кретати цена акција неке компаније, при
знавши му да је он недавно купио нешто њених акција. Одлазећ и у офис Џон
П. Морган је одл учио да истога дана расп рода све своје акције, јер је убеђен
да „када на берзу долази улични чистач обуће, професионалац нема ту шта
да тражи и са тога тржиште треба одмах одлазити.“
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је успела за неколико година да своје резерве (које су биле
скоро 100% у доларима) диверзификује тако да сада скоро
половину својих резерви држе у злату или другој валути (на
пример, евру).
Шта ће заменити долар као светску валуту, остаје да
се види. Неки предлажу повратак златном стандарду, неки
стварању сасвим нове међународне наднационалне валуте
(како је то предлагао Кејнс још у Бретон Вудсу 1944, ука
зујући на опасност прихватања националне валуте САД за
светску резервну валуту), а неки истовремено предлажу по
стојање неколико јаких регионалних валута (евро, рубља, ју
ан и слично).
Будућа економија мора да буде економија реа лних вред
ности. До ње се мора доћи „издувавањем“ огромног балона
виртуелне економије, при чему ће добар део финансијских
актива да „испари“. Потребно је отписати све „лоше“ активе
и избацити из биланса „вредности“ које у суштини то и нису.
Али то у исто време значи да ће многи остати са много ма
њим вредностима актива од оних са којима су рачунали да
располажу. Колика је вредност њихових кућа којима су цене
стрмоглаво пале, колика је вредност њихових финансијских
портфеља када су се берзански индекси „обрушили“, колики
су њихови пензиони рачуни чија су средства пензиони фон
дови пласирали на финансијска тржишта – само су нека од
болних питања која себи многи постављају и покушавају да
израчунају своје нагло осиромашење. Уз то многи су остали
и без посла, а осталим запосленим се смањују плате. После
деценија када се из године у годину све више и више троши
ло, сада је потребно смањивати потрошњу.13 Све то ће имати
велике дугорочне импликације (и то не само економске).
Изложили смо, по нашем мишљењу, основне узроке ак
туелне економске кризе и дали назнаке могућих мера којима
би се они елиминисали. Будући да се ради о глобалној кризи
и предузете мере би такође требало да буду глобалне, од
носно на глобалном нивоу би се морале предузети мере ко
је би довеле до превазилажења кризе. Међутим, на недавно
одржаном Самиту Г-8, те Самиту Г-20 (посвећеним глобалној
13 Како се криза не би прод убила, упоредо са смањењем пот рошње у САД,
требало би да дође до повећања пот рошње у Кини, али то неће бити лако
остварити.
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кризи) није било могуће усагласити јединствени став о томе
како савладати кризу, те су мере борбе са кризом препуште
не појединачним националним државама. То нису успеле да
учине ни државе које су регионално интег рисане, као што је
то случај са ЕУ. О појединачним антикризним мерама воде
ћих европских држава (В. Британија, Француска и Немачка)
писао сам раније,14 а сада бих се кратко осврнуо на антикри
зне мере у САД која је и генератор глобалне економске кризе.
Још у току предизборне кампање Барак Обама је исти
цао да је основни узрок кризе велика дерегулација финансиј
ске сфере и потпуно ослањање на тржиште, те је наговестио
веће ангажовање државе како би се криза превазишла. Ме
ре које се предузимају своде се на огромно (до сада више од
1.000 милијарди долара) „упумпавањем“ свежег новца, како
би се спасиле велике америчке компаније из (већим делом)
финансијског и (мањим делом) реа лног сектора, те смање
ње каматних стопа, како би се додатно подстак ла потрошња.
Пошто је актуелна криза проузрокована управо вишком нов
ца и ниским каматним стопама, тешко да решење може да
буде оно што је био извор проблема. Због тога су ове мере
нелогичне и имаће учинак сличан ономе који се постиже га
шењем пожара бензином.
Међутим, са становишта интереса САД (бар што се ти
че краткорочних, а видећемо како ће то изгледати у дугороч
ној перспективи) ове мере су логичне и имају за циљ да се
(додатним „упумпавањима“) не дозволи значајније „издува
вања“ балона, јер би то имало огромне последице, пре свега,
по САД и њене грађане, мада нас светска олигархија и њени
компрадори15 широм света убеђују да је то у интересу свих
14 http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/paketi-antik riz nih-mera-najz na

cajnijih-drzava-eu.html

15 Порт угалска империја на Исток у почивала је на домаћ им посредни

цима званим comprados. Кад су 1842. године Британци добили опи
јумски рат против Кинеза, исто су тако пронашли домаће «струч
њаке за варварска питања», који су говорили пиџин-енг лески, да им
воде послове на локалном нивоу. Оно по чем у су се ови људи издва
јали јесте презир које су гајили према своме народ у, његовој култ ури
и историји. Постајали су космополите и нек ритичк и су прихватали
све што је долазило од стране колонизатора. Упорно понављајућ и да
се у земљи ништа добро не може да уради «без спољних притисака»
ширили су дефетизам у сопственом народ у и афирмисали поданичк и
менталитет, те заговарали старатељство над сопственим народом, а
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јер је привреда САД „локомотива“ светске економије, која се
мора спашавати по сваку цену, те да ће она потом (брзо опо
рављена) цео свет повући путем просперитета.16 Као што сам
раније већ нагласио, „издувавањем“ огромног балона најве
ћи део виртуелне економије ће да испари. Услуге (пре свих,
финансијске) ће прве да страдају у време „издувавања“ ба
лона, а у САД је већина запослених управо у овом сектору.
Сматра се да ће око 50% сектора услуга да „испари“, како
због смањења обима посла тако и значајног пада цена које су
биле, у великој мери, надуване. У условима велике економ
ске кризе мало коме би у доскорашњем обиму могле да буду
доступне фантастично скупе медицинске, адвокатске, марке
тиншке, консалтинг, спортске и многе друге услуге, а да не
говоримо о огромној суперструктури услуга изг рађеној на
финансијским спекулацијама.
Ове антикризне мере имају задатак да што пре „закрпе
балон“ и да се, уз неке козметичке корекције, поново ради по
старом, док се не пронађе неко ново – алтернативно решење
за економску хегемонију САД, пошто је доларској алхемији
дошао крај. Уколико се у томе успе (што није искључено, а на
то упућују и назнаке да је криза заустављена – балон је ус
пео да буде „закрпљен“ пре него што је до краја „издуван“)
онда ће „закрпљени балон“ поново почети да се надувава и
на њему ће се у скорој будућности појавити нова „рупа“ или,
што је вероватније, доћи ће до таквог пуцања који ће имати
несагледиве последице по цео свет.
себе нудили за посреднике – стручњаке за варварска питања.

16 Ова арг ументација ме подсећа на једн у анегдот у коју сам слушао 70-

их година прошлог века. Учитељица, сликовито на примеру желе
зничке композиције, деци објашњавао авангардн у улог у Савеза ко
муниста. Локомотива је Савез комуниста, путничк и вагони су радни
народ, сем последњег вагона у коме су непријатељи народа (диси
денти, критичари, остаци поражених снага – једном речју кочничари
друштва) који стално постављају „клипове у точкове“. На следећем
часу мали Перица, све лепо понови, наглашавајућ и да Савез ком уни
ста – авангарда радничке класе, свом снагом (као локомотива) вуче
цело друштво у просперитет и светлу буд ућност, лепо рече и ко се
налази у последњем вагон у, али на учитељичино потпитање – шта би
било да не постоје кочничари ? – он, уместо да каже да би много брже
стигли у светлу буд ућност, рече: Како нас они из локомотиве безгла
во возе, да нема оних из задњег вагона који коче сви би брзо отишли
у п(ровалију) м(рачн у).
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Да ли нас историја нечему учи?
Интересантно је да при разматрању актуелне светске
економске кризе две чињенице нису предмет озбиљнијих ис
траживања. Прво, епицентри обе велике економске кризе би
ли у САД, одак ле се криза проширила на остали део света и
друго, економска политика која је довела до ових криза за
снивала се на веровању у апсолутну ефикасност „невидљи
ве“ руке тржишта, односно саморегулишућег laissez-faire тр
жишта.
Познати амерички економиста Џон Кенет Галбрајт је
1955. године написао књигу „Велики крах 1929 године“17 која
се од тада непрекидно објављује у великим тиражима и сма
тра се класичним економским бестселером. На почетку књи
ге Џ. К. Галбрајт цитира део из последњег обраћања наци
ји 30-ог председника САД (1923-1929) Калвина Кулиџа пред
Конгресом у децембру 1928. године (само пар месеци пред
берзански крах), у коме он између осталог каже: „Ни један
Конгрес у историји САД, анализирајући стање нације, није
се суочио са тако изванредним перспективама, као што је
то случај сада. Ми се налазимо у периоду најдужег периода
процвата.“ Председник је уверавао конг ресмене да они као
и цела нација могу „са задовољством оценити садашњост
и са оптимизмом гледати у будућност.“ Насупрот једној од
најдревнијих америчких традиција, он је решио да све за
слуге не припише само својој администрацији, истичући да
„главни извор таквог огромног благостања јесте радиност
и карактер америчког народа.“
У наставку Џ. К. Галбрајт пише: „Једну чињеницу у два
десетим годинама морао је да примети чак и Кулиџ. Она је
у директној вези са америчким народом, о чијем карактеру
говори са хвалоспевима. Упоредо са позитивним карактери
стикама, америчком народу је такође својствена неумерена
тежња брзом богаћењу уз улагање минималних напора. Пр
во снажно сведочанство те црте карактера демонстрира
но је у Флориди средином 1920-их година када је дошло до
правог бума некретнина. Флоридска грозница имала је све
елементе класичног спекулативног балона.“ Џ. К. Галбрајт је
предвидео да до кризе сличне оној из 30-их година може да
17 John Kenneth Galbraith, The Great Crash 1929, New York, 1955.
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дође пишући да „шансе на понављање спекулативних оргија
су прилично велике. Нико не сумња да је амерички народ као
и раније подложан спекулативним активностима.“ На крају
Џ. К. Галбрајт, између осталог, констатује: „Друштво, које је
преокупирано иск ључиво питањима богаћења, има прилично
мрачне перспективе.“
Економска политика која је довела до обе велике еко
номске кризе била је утемељена на веровању у апсолутну
ефикасност „невидљиве“ руке тржишта, односно саморе
гулишућег laissez-faire тржишта. Чинило се да је криза из
30-их година прошлог века распршила илузију либералног
капитализма о функционисању „невидљиве“ руке тржишта,
али је последња laissez-faire инкарнација – неолиберализам
довео до актуелне светске кризе.18
Нобеловац Џозеф Стиглиц свој текст (јул 2008) под на
словом „Крај неолиберализма“19 почиње следећим речима:
„Свет није био милосрдан према неолиберализму, том бућ
куришу идеја, базираном на претпоставци фундаментали
ста да тржиште, као саморегулирајући систем, ефикасно
расподељује ресурсе и одлично служи интересима друштва.
Управо тај тржишни фундаментализам лежи у основи те
черизма, реганомике и такозваног „Вашингтонског догово
ра“ и његове оријентације на приватизацију, либерализацију
и независност централне банке која концентрише своју па
жњу иск ључиво на инфлацију. Четврт века земље у развоју
су се међусобно такмичиле и неуспеси су очигледни: земље
које су се придржавале политике неолиберализма изгубиле
су трку…“ На крају Џ. Стиглиц закључује: „Неолиберални
тржишни фундаментализам је увек био политичка доктри
18 Поред много заједничког, разлика између класичног либерализма и

неолиберализам огледа се у томе што је либерализам био идеологија
националне буржоа зије која је инсистирала на принципима индиви
дуа лних слобода и владавини права на нивоу националне државе,
била донек ле укорењена у сопственом народ у, те није могла да буде
потп уно индиферентна на социјалн у заштит у сопственог народа. С
друге стране, носиоц неолибералне идеје јесте транснационална бур
жоа зија, која није укорењена у социјалним структ урама национал
них друштава и формира посебно наднационално друштво – светску
олигархију, која инсистира само на економској ефикасности и инди
ферентна је на праведност, достојанство, социјалн у одговорност, за
штит у природе и слично.
19 http://www.project-syndicate.org
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на у служби одређених интереса. Он није никада био потвр
ђен у економској теорији. Сада је јасно да га није потврди
ла ни историјска пракса. Извлачење поука из тога може да
буде зрачак светлости међу згуснутим облацима који су се
надвили над глобалном економијом.“
Међутим, питање је да ли је крај неолиберализма и крај
идеје о саморегулишућем laissez-faire тржишту или ће се ова
идеја појавити и некој новој инкарнацији. Многи аутори20 у
свету сматрају да је фашизам директан и нужан производ ли
бералног капитализма. Такав систем организације друштва
(у којем профит, капитал и тржиште постају циљеви сами за
себе) човека, са свим његовим дотадашњим функцијама, и
тачно одређеним местом у друштву, своди на рад као робу, и
немилосрдно и брутално га измешта из дотадашњег положа
ја који му је пружао самопоштовање, сигурност и социјални
статус. Исти аутори сматрају да је слободно тржиште само
довело до монопола, с једне стране, те да је, с друге стране,
у растуреном и атомизираном друштву хронични страх од
неизвесности утицао на психичку нестабилност људи, што
је директно гурнуло масе у наручје фашизма.

Српска привреда пре избијања светске 
економске кризе
Ако анализирамо економску политику и погледамо ре
зултат који су у Србији постигнути до избијање светске еко
номске кризе (средина 2008) године, лако ћемо закључити да
се у пог решној економској политици крију фундаментални
узроци колапса српске привреде, а светска економска криза
их је само показала у јаснијем светлу. Нове власти су убрзо
после „српске октобарске револуције“ (2000. године) еуфо
рично нудили визију савремене демократске Србије у којој ће
у кратком периоду (за годину-две) доћи до економског про
сперитета и осетног раста стандарда становништва. У том
циљу организовани су каравани („Србија на добром путу“,
„Поносна Србија“) – састављени од владиних економских
„експерата“ и „естрадних“ академских економиста – који су
20 Видети: Карл Полањи, Велика трансформација, Филип Вишњић, Бе

ог рад, 2003.
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крстарили градовима Србије, а „независна“ средства инфор
мисања свему томе давали су огромну медијску потпору.
Невероватно, али истинито, они су ту еуфорију засни
вали на економским теоријама (неок ласична), стратегијама
(неолиберална шок терапија) и политикама (Вашингтонски
договор) које су се, у последњој деценији ХХ века, свуда у
свету показале изузетно неуспешним – у свим државама
где су примењиване (европске постсоцијалистичке и земље
Латинске Америке). Економска политика у Србији од 2000.
године вођена је на принципима Вашингтонског догово
ра21 – неолибералног прог рама радикалних економских ре
форми (разрађеном од стране ММФ-а, Светске банке и ад
министрације САД – Министарства финансија и USAID-a)
чији су основни елементи: стабилизација, либерализација и
приватизација. Уместо да се посвете изг радњи адекватне ин
ституционалне инфраструктуре за тржишну привреду, успо
стављању владавина права и стварању оптималних услови
за конкуренцију, наши реформатори су акценат ставили на
стабилизацију, либерализацију и приватизацију.22
Стабилизацију су, углавном, свели на стабилан курс
динара, односно политику прецењеног курса динара која
»поскупљује« домаћу робу на иностраном тржишту и дести
мулише извоз, а подстиче увоз пошто страна роба постаје
»јефтинија«. У таквој ситуацији скоро да било какав извоз
постаје нерентабилан, а увоз економски веома атрактиван,
21 Вашингтонски договор у суштини представља „лепо упаковани“ ко

дификован прог рам економског неоколонијализма који се реа лизује
у интересу крупног капитала (пре свега, велик их транснационалних
компанија) који има огромн у финансијску моћ и настоји да у сирома
шним земљама обликује политичк и и медијски простор и усмерава
економску политику према својим интересима, те онемог ућ и сваку
критику. Видети детаљније књиг у: Јован Б. Душанић: Washington
consensus – кодификовани програм економског неоколонијализма,
Беог рад, 2007.
22 Требало је да реформе буд у конципиране и спроведене од стране
аутентичне националне елите у интересу државе и већ ине њених
грађана, а не од оних који ће прихватити (већ готове) прог раме раз
рађене у иностранству и који ће, при спровођењу тих прог рама, по
лазити и од политичко-коњукт урних обзира (очувања власти, додво
равања светским моћницима и слично), те личних и интереса светске
олигархије или новонастале домаће олигархије (састављене, добрим
делом, и од пол ук риминалних и криминалних делова друштва и ко
румпираних висок их државних чиновника).
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што доводи до раста спољнотрговинског дефицита и »гуше
ња« домаће производње.
Радикалном либерализацијом која је спроведена одмах
на почетку ДОС-ове власти допринела је додатном »гушењу«
домаће производње пошто је просечна увозна царинска сто
па сведена на једноцифрену (просечне увозне царинске стопе
смањене су, у кратком року, са 14,5 на само 4,5 одсто), а уки
нута су и готово сва ванцаринска ограничења.
Стабилизација и либерализација, како су спровођене у
Србији, довели су до »гушењем« домаће производње и оба
рања вредност наших предузећа која, у условима масовне
приватизације, прелазе у руке нових власника по изузетно
ниским ценама, па су, једним делом, у праву и они који гово
ре о распродаји државне имовине. Поред тога, наши рефор
матори су се определио за модел приватизације продајом у
коме се остварени приходи, углавном, не користе за привред
ни развој него за текућу буџетску потрошњу.
Погледајмо сада какви су резултати забележени у Ср
бији до избијање светске економске кризе (средина 2008) го
дине, вођењем овакве економске политике. До тада је већина
државне (друштвене) имовине је распродана и најатрактив
нији део (такозвано „породично сребро“) је прешао у руке
странаца, а спољни дуг (и поред отписа од 4,7 милијарди до
лара) значајно је повећан. Србија је забележила девизни при
лив од преко 30 милијарди долара само по основу привати
зациони прихода и нових задуживања у иностранству.23 При
ближно исти износ прилива забележен је по основу девизних
дознака (грађана) из иностранства. Тај прилив је, уместо у
развој привреде, највећим делом био усмерен у потрошњу. У
свим годинама од 2001. потрошња је у Србији већа од БДП-а
(једноставно речено више трошимо него што стварамо). Тако
је у 2006. години потрошња била за невероватних 35% ве
ћа од БДП-а.24 Држава се годинама понаша као сеоски бећар
који ништа озбиљно не ради и живи од тога што распродаје
23 Спољни дуг, који је крајем 2000. године износио мање од 11 милијарди дола
ра (и поред отписа 4,7 милијарди долара) већ је у 2008. години достигао 30
милијарди долара.
24 Млађен Ковачевић, „Реа лне и вирт уелне економске перформансе Србије у
период у 2000-2007. године“ Зборник: Тек ућа привредна кретања, економ
ска политика и структурне промене у Србији 2007/2008., Нау чно друштво
економиста и Економски фак ултет, Беог рад, 2008.
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очевину (приватизација) и задужује се код комшија (инокре
дити). 25
Проблем наших реформатора састоји се и у томе што
они не схватају да се развој не може подстаћи већом потро
шњом, поготово не потрошњом роба из увоза, као што је то
случај у Србији. Искуство земаља које су успешно модерни
зовале своје привреде показује да су они радили супротно
– подстицали су штедњу. Један од важнијих елемената успе
шног развоја Јапана (после Другог светског рата) и земаља
Југоисточне Азије (последњих деценија) јесте стратегије
развоја која се ослањала на марљивост грађана, малу личну
и заједничку потрошњу и високу стопу штедње. Поред то
га, раст се поспешивао и подцењивањем вредности домаћег
новца, заштитом домаћих произвођача, добрим образовним
системом и постизање консензуса кроз препознавање колек
тивног интереса. Сличним моделом развоја Кина последње
две деценије 85% инвестиција финансира из домаће штедње
(15% отпада на стране инвестиције) и годинама бележи дво
цифрене стопе раста.
Али у Србији „мали интерес да подстичу штедњу имају
овдашњи реформатори и мисионари. Повећање штедње код
сиромашног и у свему потребитог народа не може се извести
без јачања националног духа, без крупне државне визије, без
снажења националног самопоуздања. Дак ле, без неког обли
ка национализма, А српски национализам је кључни баук у
идеологији овдашњих реформатора и мисионара, као што је
борба против њега кључни разлог њиховог постојања“.26 О
каквој државној визији и снажењу националног самопоузда
ња може да се говори када први на изборној листи «За европ
ску Србију – Борис Тадић» у листу Политика (23.03.2007) ка
же да „Никакав завет предака, никаква обавеза за потомство
не могу да оправдају то што ће човек протрачити свој живот
онако како траже преци или онако како он мисли да ће тра
жити потомци. Ми немамо право ни због чега, понављам, ни
због чега, да људима угрожавамо нормалан, сигуран, бољи
25 Овак ва „бећарска економија“ ослоњена је на само три потпорна стуба – три
ПС: продај својин у, позајмљуј свуда и пот роши све (или једноставније три П:
продај-позајми-пот роши).
26 Слободан Антонић, Елита, грађанство и слаба држава, Службени гласник,
Беог рад, 2006.
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живот... Цела историја је саздана на неправдама, увек су јачи
тлачили слабије... Ми смо суочени са тим прагматизмом ве
ликих сила или прагматизмом моћи који је у стању да намет
не међународне односе.“
Као што смо већ истак ли великом спољнотрговинском
либерализацијом и политиком прецењеног курса динара де
стимулише се извоз, а подстиче увоз и »гуши« домаћа произ
водња. Спољнотрговински дефицит који је у Србија до 2000.
био мањи од 2 милијарде долара годишње у првој половини
2008. години износи месечно више од једне милијарде дола
ра,27 а индустријска производња у 2007. години је за 4% мања
него 1998. године – у време економских санкција.
Према подацима Републичког завода за статистику Ср
бије годишњи раст БДП-а кретао се у периоду 2001-2007. го
дина од 2,5 до 8,4% што је на нивоу просека других земаља
у транзицији. Према подацима Европске банке за обнову и
развој (www.ebrd.com), у периоду 2000-2007. година, од 29 зе
маља у транзицији – 14 земаља је имало виши, а 3 земље
сличан раст БДП као Србија. Овакав раст БДП-а је више него
скроман,28 имајући у виду: изузетно ниску статистичку осно
ву са које се стартовало после великог пада БДП-а у 90-им
годинама (због распада земље, огромних издатака везаних
за ратове вођене у окружењу и прихват стотина хиљада из
беглица, уништавања привреде неоправданим економским
санкцијама и НАТО агресијом итд), великих девизних при
лива (кроз приватизацију и нова задужења), те скидање еко
номских санкција и нормализације односа са светом.
Много бољи показатељ успешности економске полити
ке од раста БДП-а јесте податак о броју запослених, а према
званичним подацима Републичког завода за статистику број
27 Према подацима Реп убличког завода за статистик у спољнот рговински де
фицит износио је у 2001. години 2,54 милијарде долара, 2002 – 3,54, 2003
– 4,72, 2004 – 7,23, 2005 – 5,98, 2006 – 6,74, 2007 – 9,73 и 2008. години 11,90
милијарди долара.
28 Поред тога, и сама структ ура раста БДП-а показује да са 80% у том расту
учествују сектори трговине, саобраћаја и финансијског посредовања – сек
тори који се по својој природи на јављају моторима раста и самим тим не
обезбеђују стабилан дугорочан и одрж ив економски раст. Циник би рекао:
мада је домаћа производња добрим делом «угушена», БДП расте из године
у годин у јер велике количине увозних роба треба довести (раст саобраћаја),
продати (раст трговине), а становништву масовно одобравати кредите да би
се увозна роба могла куповати (раст финансијског сектора).

76

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.55-80

запослених у Србији је 2007. године (2,002.344) и у апсолут
ном износу мањи него 2001. године (2,101.668).
Истина да је инфлација од 40%, колико је износила у
2001. години, у наредним годинама смањивана и у 2007. го
дини сведена је на око 10%. Међутим, тешко је сматрати и то
неким успехом пошто се Србија на листи Светског економ
ског форума,29 сачињеној по висини инфлације у 2007. годи
ни, налази на неславном 124. месту од укупно 131 рангиране
земље.

Суочавање српска привреда са светском 
економском кризом
И поред неодговорне економске политике, ситуаци
ја у Србији пред избијање светске економске кризе није из
гледала (на први – површан – поглед) лоша и такво стање
могло је да се настави и следећу годину-две (преостајала је
још продаја Телекома, ЕПС-а, Галенике, ЈАТ-а, Аеродрома,
осигуравајућих кућа, војне имовине ...), а онда би наступио
период када се не би имало шта продавати, а због брзо расту
ћег спољњег дуга ни додатно задуживати у иностранству и
тада би неминовно дошао крај лагодном бећарском животу.
Светском финансијском кризом само је допринела да се већ
сада (а не кроз годину-две) суочимо са неминовном суровом
реа лношћу српска привреда која је резултат, пре свега, по
грешне економске политике коју годинама спроводе наши
реформатори. Због глобалне економске кризе, приватизаци
ја преостале имовине представљаће пре чин распродаје него
продаје, уколико уопште буде заинтересованих купаца за њу.
То потврђује и недавна неуспела приватизација ЈАТ-а.
Ма колико то на први поглед изгледало парадоксално,
стање српске привреде у моменту избијања светске економ
ске кризе је теже него 2000. године, и то не само што је, у ме
ђувремену, држава (рас)продала огромну имовину, додатно
се задужила у иностранству и по тој основи огроман прилив
девизних средства усмерила, пре свега, у текућу потрошњу,
без значајнијег ефекта на привредни раст. Разлог томе налази
се и у следећем. Прво, после пада једног неуспешног режи
29 World Economic For um (2007), Global Competitiveness Report, New York and
Geneva
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ма постојала је велика народна енергија која се могла кана
лисати ка истинској модернизацији Србије, а коју је тешко
спровести уколико се за њу не може да придобије велики део
сопствених грађана који ће бити убеђен да се реформе спро
веде у њиховом интересу.30 Друго, крај XX и почетак XXI ве
ка био је период динамичне светске економске конјунктуре
и експанзије, а сада се светска привреда налази у озбиљној
економској кризи, што ће се неповољно одразити и на срп
ску привреду. И треће, пог решном политиком транзиције не
само да је пропуштено драгоцено време него су учињена и
озбиљна погоршања у многим сегментима наше привреде.
Светска економска криза добро је дошла нашим рефор
маторима који покушавају да све економске проблеме српске
привреде објашњавају искључиво њоме и тако за себе при
баве лажни алиби. Сада, на почетку 2010. године, владини
економски «реформатори» нас убеђују да је светска економ
ска криза иза нас, да нам предстоји период опоравка, те да
је, захваљујући адекватним мерама које су они благовремено
предузели, српска привреда забележила мањи пад него мно
ге друге – па чак и много развијеније од Србије – земље.
Међутим, крајем 2009. године група словеначких еконо
миста на челу са проф. др Јанезом Прашникаром урадила је
једно опсежно истраживање о последицама економске кризе
30 Ако погледамо само неке примере земаља које су после Другог свет

ског рата извршиле веома успешно модернизације својих држава мо
жемо видети да су начини реформисања били битно различити од
једне до друге земље, те да су на чел у модернизације својих држава
били како демок ратске (Лудвиг Ерхард у Немачкој или Џавахарлал
Нехру у Индији) тако и ауторитарне личности (Салвадоре Пиноче у
Чилеу или Денг Сјаопинг у Кини). Њихове владавине биле су по мно
го чем у битно различите, а нек и од њих појединачно мог у се окри
вљивати због многих ствари, али им је свима било заједничко то да
су били државници, у правом смислу речи, који су волели и добро
познавали сопствени народ и државу, те да су се ослонили на аутен
тичн у националн у елит у са којом су разрадили оргиналн у стратеги
ју (међусобно повезаних мера економског, правног и политичког ка
рактера) којом су достизали постављени циљ модернизације својих
држава. Сви већ спомен ути реформатори, као и носиоци успешних
модернизација у другим земљама, имали су широку подршку свога
народа, пошто реформе не мог у успети уколико за њих не можете да
придобијете велик и део сопствених грађана који ће бити убеђен да
се реформе спроведе у њиховом интересу, а не у интересу крупног
капитала и уског слоја домаћ их компрадора.
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на поједине земље и антикризним мерама појединих влада.31
Аутори наводе да је најозбиљнија последица глобалне кризе
био изненадни колапс светске трговине, који се догодио из
међу трећег квартала 2008. и другог квартала 2009. године.
Пад светске размене био је много већи од пада БДП-а. Због
тога су глобалном кризом највише биле погођене земље ко
ји су велики извозници и произвођачи роба „са могућности
одгођене потрошње“ („postponeable goods“) – трајних потро
шних и инвестиционих добара. Из података о рецесији које
они наводе видимо да је пад БДП-а у другом кварталу 2009.
у односу на претходну годину износио у Немачкој 7,1%, у
Шведској 7,0%, а у Србији 3,5% и Македонији 1,4%.
Неће бити да су српски економски „експерти“ били
много успешнији, у ублажавању последица светске економ
ске кризе, од економских експерата влада Немачке и Швед
ске, а да су веће умеће, чак и од наших, показали владини
економски функционери Македоније, а нарочито Албаније
(која је забележила пад БДП-а од само 0,7%). Велики извозни
ци и произвођачи роба „са могућности одгођене потрошње“
(Немачка и Шведска) су због тога имали већи пад БДП-а од
земаља (Србија, Македонија, Албанија) које мало извозе и
скоро не производе трајна потрошна и инвестициона добра.
Много бољи показатељ успешности економске полити
ке од раста БДП-а јесте пораст броја (не)запослених, а у Ср
бији је у прошлој години дошло до додатног пада (више од
100.000) броја запослених (са 1.999.476 на 1.889.085). Дневни
лист Политика (28.01.2010) на првој страни доноси текст под
насловом „Од 300.000 Нишлија ради свега 43.000“ где у под
наслову пише да „од 43.000 запослених 5.000 ради у произ
водњи, а 38.000 прима плате из буџета.“ То значи да у произ
водњи ради мање од 2% од укупног броја становника Ниша,
једног од највећих градова у Србији. Можемо претпостави
31 Prašnikar, J., Redek, T and Koman, M. 2009. “How are different capitalist

systems coping with the current crisis?” In Prašnikar, J. (ed): How are dif
ferent capitalist systems coping with the current crisis? Ljubljana: Časnik
Finance, pp. 9-42.
Prašnikar, J., Domadenik, P. and Koman, M. 2009. “Behavior of Firms
in Macedonia, Montenegro and Slovenia after Desintegration of Former
Yugoslavia.” Paper presented at the 2009 Conference on Comparative
Analysis of Enterprise Data, Tokyo, October 2-4, 2009.
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ти каква је ситуација у мањим градовима истог тог нишког
региона и о каквом се безнађу људи тамо налазе. Недељник
НИН (11.02.2010) пише да је почетком фебруара у општини
Црна Трава (истог тог нишког региона) рођена прва беба по
сле 18 месеци.
Из свега до сада реченог јасно је да катастрофално
стање у српској привреди последица, пре свега, пог решне
економске политике коју годинама спроводе владини еко
номски „експерти“, а светска економска криза само је убр
зала и заоштрила неизбежно суочавање са суровом истином
да „бећарска економија“ не може дуго да траје и да увек има
трагичан завршетак.

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AS 
EXCUSE FOR THE WRONG DOMESTIC 
ECONOMIC POLICY
Summary
Today, when Serbian economy is in collapse, our political
and economic elite managing all economic problems as the result
of the world crisis, and analysis of our economic reality shows
that catastrophic situation in Serbian economy is consequence of
wrong economic policy, and that the global economic crisis just
accelerated the inevitable confrontation with cruel truth that the
accounts for ours irresponsible work, sooner or later, must be
paid.
Key words: crisis, Dollar, derivative, speculation.
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Резиме
Методи и инструменти економске науке не успевају
да објасне цик лична кретања привреде и избијања великих
економских криза. Шта је у питању? Више економиста је
добило Нобелову награду за формулисање многих, врло раз
рађених и прецизних економетријских метода и модела. Ме
ђутим, криза се опет појавила. То је само још један доказ
да економија не може да буде „чиста економија“, како су је
звали представници лозанске школе економске мисли, одно
сно не може да буде иск ључиво егзактна наука по угледу на
физику, хемију итд. Економија јесте наука, али њен карак
тер, метод и циљ, зависе од изражавања интереса владају
ћих социјалних група.
Кључне речи: неок ласична економска мисао, светска економ
ска криза, тржишна привреда, конкуренција

УВОД
Светска економска криза која је избила у другој поло
вини прве деценије двадесет првог века само је још једном
показала цивилизацијски континуитет контроверзности тр
жишне привреде од њеног настанка до данас. Контроверз
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ности су остале исте. Мењали су се само појавни облици из
ражавања тих контроверзности кроз разне облике привред
них цик луса и економских криза. Без тржишне привреде и
конкуренције се не може, а истовремено та иста тржишна
привреда и конкуренција изазивају цик лична кретања у при
вреди и економске и финансијске кризе. Економској науци
стално се приговара зашто не може да предложи мере које ће
да спрече избијање кризе. За деветнаести век и прву поло
вину двадесетог века, оправдање је могло да се нађе. Мето
ди и инструменти економске науке нису успевали да објасне
циклична кретања привреде и избијања великих економских
криза. Али, шта је у питању сада? Више економиста је доби
ло Нобелову наг раду за формулисање многих, врло разра
ђених и прецизних економетријских метода и модела. Ме
ђутим, криза се опет појавила. То је само још један доказ да
економија не може да буде „чиста економија“, како су је звали
представници лозанске школе економске мисли, односно не
може да буде искључиво егзактна наука по угледу на физику,
хемију итд. Економија јесте наука, али њен карактер, метод и
циљ, зависе од изражавања интереса владајућих социјалних
група. Наиме, о чему се ради?

1. Економски либерализам и (нео)класична
теорија
Тржишна привреда и конкуренција представљају ци
вилизацијску тековину. Економ ис тим а може да се приг о
вори да разв ој цивил из ац ије посмат рају кроз економски
дет ерм ин из ам. Међут им, оно што не може да се спори,
не мог у се спорит и реч и чув еног Адам а Смит а које је
нап ис ао давне 1776. год ине у својој књизи „Бог атс тво
нар од а“.1 У помен ут ој књизи Адам Смит каже:”Наш а ве
чер а не зависи од доб ре вољ е мес ар а или пив ар а, већ
од њихов ог вођ ењ а рач ун а о сопс твен им инт ер есим а.”
Мес ар ће прод ат и доб ро мес о за вечеру не што се рад у
је ужив ању купц а док за вечер ом једе њег ов о мес о, већ
што жел и и над а се да тај исти куп ац и сут ра дођ е код
њег а по мес о, а не да иде код конк ур енц ије. Па иако ку
пац оде код конк ур енц ије проу ч ав аће заш то је отиш ао
1
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код конк ур енц ије. Ако конк ур енц ија, дан аш њом терм и
нолог ијом речено, има бољу технолог ију, наш мес ар ће
пов ећ ат и део свог профит а који ће да улож и у куповин у
још бољ е технолог ије за прои зв одњу мес а. На први по
глед ко би пом ис лио да наш а вечер а зависи од прои зв о
ђач а технолог ије за прер ад у мес а. Али, не треб а мног о
економске прон ицљив ос ти и зак ључ ит и да ће се прои з
вођ ач и технолог ије за прер ад у мес а утрк ив ат и у усав р
шав ању својих технолош ких решењ а јер ће мес ари увек
купов ат и квал ит етн ија и нов а технолош ка решењ а. Да
кле, трж иш на прив ред а и конк ур енц ија су та“невид љив а
рук а“ Адам а Смит а која прои зв ођ аче конс тантно воде ка
максим изир ању профит а и као так ви предс тав љају спи
рит ус мов енс разв оја и усав рш ав ањ а технолог ије. Тако
се почетком осамн ае с тог век а дош ло до инд ус тријске
рев ол уц ије.
До индустријске револуције дошло је захваљујући упо
треби машина у производњи. Машине су омогућиле да до
тадашња ограничена производња прерасте у масовну произ
водњу. Најпре су технолошке иновације у Енглеској убрзале
технику ткања (1733.). Пред крај осамнаестог века у Енгле
ској отворено је близу 150 фабрика текстила. Проналазак
парне машине (1769) коју је разрадио и патентирао Џејмс Ват
створио је погонску машину независну од геог рафских и ат
мосферских услова. Уз убрзани успон машинске индустрије
уследио је и напредак у металургији, и у развоју топионица
гвожђа. То је довело до бржег развоја рударства. Револуцију
у домену поморског саобраћаја означила је изг радња првог
пароброда 1807. године. Нови подстрек напретку индустрије
донела је парна локомотива коју је Џорџ Стивенсон патен
тирао 1814. године. Захваљујући великим проналасцима и
њиховој брзој примени у индустрији, Енглеска је постала
главни произвођач машина, текстила, челика, угља и разних
других производа.
За овако брз технолошки и привредни развој еконо
мисти скоро свих тадашњих школа и праваца, са незнатним
разликама2 , сматрали су да је заслуга привредног система
2

У суштини током деветнаестог и почетком двадесетог века постављени су
темељи класичне и неокласичне, односно либералне и неолибералне теорије
економске мисли.
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економског либерализма који је апсолутно доминирао у та
дашњем привредном животу.
Економски либерализам је морао да добије и своје те
оријско утемељење. Пошло се су од три основн а тео ријска
пос тул ат а:
1. Привреда послује у условима перфектне конкурен
ције;
2. Привреда послује у условима пуне запослености;
3. Привреди није потребна никаква интервенција у
области економске политике од стране државе.
Свак и чов ек распол аже бар једн им од факт ор а про
изв одњ е, радном снаг ом, зем љом или кап ит алом и као
хомо сап ијенс располож ив е факт ор е прои зв одњ е упо
требиће на најр ац ион алн ији нач ин који ће му омог у
ћит и максим изир ањ е профит а. То знач и да је немог ућ а
појав а нез апос ленос ти. Ни неравнотеже у макроеконом
ским пропорцијама нису могуће јер рационално понашање
привредних субјеката и перфектно функционисање робних
и факторских тржишта сваку такву неравнотежу аутоматски
отклањају. Неок ласична теорија очекује формирање равно
тежних цена на робним тржиштима и тржиштима фактора
производње. Ако су испуњени услови перфектне конкурен
ције, гарантована је општа равнотежа у привреди која не зах
тева интервенцију економске политике.
Услови перфектне конкуренције на робним тржишти
ма су: хомогеност производа, огроман број продаваца и купа
ца који не могу појединачно да утичу на цене, информације
су перфектне (сви знају све податке о траженим и понуђе
ним производима), сви имају једнаке могућности предвиђа
ња тако да нико не може да стекне конкурентску предност
на основу натпросечно добре антиципације будућности. Ула
зак нових предузећа у одређену грану је слободан и захтева
ниске трошкове. Нико не стиче компететивне предности на
бази технологије или близине тржишта пошто су у неок ла
сичном моделу технологија и просторна удаљеност егзогени
фактори. Не само да су производи хомогени и дељиви него су
и трошкови производње, односно приноси, константни.
На тржишту новца и капитала постоји једнака инфор
мисаност свих актера и нема моралног хазарда. На тржишту
радне снаге постоји перфектна конкуренција, нико не може
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да тражи и добије већу плату од равнотежне на тржишту
(иначе остаје незапослен), радна снага је хомогена и перфект
но мобилна (по занимању и просторно).
Иако је овако постављен теоријски модел перфектне
конкуренције представљао идеа лно-типски модел који је ег
зистирао само у уџбеницима, он је ипак давао какво – такво
теоријско објашњење реа лности економског либерализма де
ветнаестог века и почетка двадесетог века до Првог светског
рата, реа лности у којој није постојала скоро никаква интер
венција државе у области економске политике. Међутим, тр
ку за максимизирањем профита и нова технолошка открића
више ништа није могло да заустави.

1. Шта се догодило 1930. и 1931?

После Првог светског рата наступила је „нова ера“.
Функције државе у привреди биле су ограничене. Смањено
је опорезивање и улога државе сводила се на заштиту при
ватне својине. Висока привредна активност била је резултат
преласка са ратне на мирнодопску привреду. Међутим, пред
ставници приватног предузетништва сматрали су да је та
ква привредна активност резултат „нове ере“, тј. враћања на
услове слободне конкуренције и ограничене улоге државе.
Њихове оцене демантовала је Велика економска криза која је
почела 1929. године.
У раздобљу од 1923. до 1929. године у САД је просеч
на надница индустријског радника по сату била повећана за
8%. Истовремено, профит корпорација порастао је за 62%, а
исплаћене дивиденде за 64%, при општем порасту национал
ног дохотка од 21%. Повећани национални доходак се несра
змерно много користио за приватну акумулацију. Потрошња
је заостајала. Због тога је акумулација, уместо у производ
њи, завршавала на тржишту акција. Почела је шпекулативна
трка надувавања вредности акција и лаког богаћења. Вред
ност акција расте на свим берзама, посебно на највећој од
њих – Њујоршкој. Постојала је права помама купаца за купо
вину акција како би се на тај начин обогатили. Већина ових
куповина вршена је на кредит, што значи да је купац у мо
менту закључења уговора плаћао само део цене за купљене
хартије (око 10-15 одсто), а за остатак цене је добијао кредит
од банке или берзанског трговца, уз истовремено залагање
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тих хартија за обезбеђење тог кредита. У време доспелости
кредита, ако је цена хартија била виша од куповне, купац је
могао да те хартије прода и врати кредит и уз то заради на
разлици, а ако је цена била нижа, онда је препуштао хартије
залогопримцу (кредитору) да их прода и тиме намири сво
је потраживање. Све ово је узело толико маха да су акције
куповане по знатно вишим ценама од њихове стварне вред
ности у моменту куповине. Овим су створени “финансијски
мехури”, односно направљен је шпекулативни бум на берзи,
због раста цена акција услед нереа лних очекивања купаца
тих хартија, да ће те хартије када прода и врати кредит уз то
да заради на разлици између куповне и продајне цене акција,
а не због стварног профита компанија чије су то биле акције.
У првој половини двадесетих година прошлог века у
САД, купци су зарађивали на разлици између куповне и про
дајне цене акција, али не због високих текућих профита већ
због великих профита из Првог светског рата. Када су потро
шени профити из Првог светског рата а нису стварани нови
јер се није улагало у нове инвестиције већ у штедњу и фи
налну потрошњу. Таква улагања не само што нису доносила
нове профите већ су умањила и претходне профите из Првог
светског рата због чега су фирме одлазиле у губитке.
Све чешћи су били случајеви када је у време доспело
сти кредита продајна цена акција била нижа и кредитор их
продавао по нижој цени од куповне, да би колико толико на
мирио своје потраживање. Истовремено, због улагања вели
ког броја акција, повећавала се номинална вредност фирме,
а повећавали се и губици фирме. Кад се ово схватило наста
ла је права паника међу акционарима и десио се берзански
крах. Тржиште акција је доживело колапс. Тиме је створен
тзв. „црни октобар” 1929. године.
Банке настоје да помире супротстављене интересе ште
диша и позајмљивача. Штедише желе слободан приступ нов
цу и то за кратко време. Зајмодавалац жели поверење: неће
да ризикује да му се изненада затражи отплата. Банке обич
но задовољавају жеље обе стране: депоненти имају приступ
свом новцу кад год желе, а највећи део новца који се повери
банкама иде у дугорочне кредите. То функционише зато што
се повучени новац мање-више допуњава новим депозитима,
па су банци потребне само скромне резерве новца у готовини
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да би испунила дата обећања. Међутим, понекад – често само
на основу пуке гласине –велики број депонената истовреме
но покушава да повуче новац из једне или више банака. Тако
банка из које депоненти хоће да повуку новац остаје без го
товог новца којим подмирује захтеве и може да пропадне чак
и ако је гласина била лажна. Да ствар буде гора, “јуриш” на
банку може да буде заразан. Ако депоненти једне банке изгу
бе новац, вероватно ће се унервозити и депоненти друге бан
ке, што покреће ланчану реакцију. А може да буде и ширих
економских последица: док преживеле банке покушавају да
прикупе кеш обустављајући одобравање кредита, настаје за
чарани круг у коме навале на банке изазивају слом кредитног
тржишта, због кога друге фирме пропадају, а то опет ствара
нове проблеме за банке и тако даље. Скоро сви учесници тр
жишта хартија од вредности, укључујући и професионалне
(попут Џона Рокфелера) и стручњаке (попут Ирвина Фишера,
чувеног професора економије на Јелу) претрпели су огром
не губитке. Врхунац је достигнут 1933. године, до када су
курсеви изгубили око 85 одсто своје вредности у односу на
полазну 1929. годину. Разбијене су све илузије носилаца кон
цепције „нове ере“. То је оно што се догодило 1930. и 1931. и
због чега је Велика депресија била драматична.
Велика економска криза је уздрмала постојећа еко
номска учења која су у основи полазила од услова потпуне
конкуренције. Ствара се теорија монопола и непотпуне кон
куренције. Међутим, аутори монопола и непотпуне конку
ренције, Срафа, Џоана Робинсон, Чемберлен итд., монопо
ле анализирају искључиво са становишта процеса размене
и њихову појаву своде на несавршеност тржишта. Они не
увиђају да „видљиво-невидљива рука“ Адама Смита, преко
константне тежње за максимизирањем профита води ка тех
нолошком развоју и представљају цивилизацијски спиритус
мовенс историјске нужности настајања монопола и непотпу
не конкуренције као појавног облика унутрашње логике раз
воја таквог начина производње. Ту нужност увиђа Џон Мај
нард Кејнс (John Maynard Keynes, 1883-1946). Он каже: „Док
би се, према томе, проширења функција владе која собом
доноси задатак усклађивања склоности ка потрошњи с под
стреком за инвестирање чинили публицисти деветнаестог
века или савременом америчком финансијеру као страхови
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та повреда индивидуа лизма, - ја га, напротив, браним и као
једино могуће средство да се избегне уништење постојећих
привредних облика у њиховој целини и као услов успешног
деловања иницијативе појединаца“3. Држава је добила ква
литативно нову, усмеравајућу улогу у националној привреди.
Она постаје активан чинилац у покретању и одржавању ре
продукционих процеса. Економски либерализам и либерал
на држава прерастају у државни интервенционизам и држав
ни капитализам.
Анализом раздобља између 1923. и 1929. године, перио
да пред Велику економску кризу, Кејнс је дошао до закључка
да у међусобном утицају између склоности ка потрошњи и
подстицаја за инвестиције долази до непотпуног коришћења
акумулације и опадајућег обима спонтаног инвестирања. По
што склоност к потрошњи не може значајно да се измени, за
чарани круг може да се превазиђе само државном интервен
цијом, а јавни издаци да допуне недовољан обим приватног
инвестирања и тиме обезбеде привређивање на нивоу пуног
коришћења производних капацитета. Све ово је утицало да
председник Рузвелт у оквиру тзв. политике „Новог договора”
иницира доношење бројних закона у Конг ресу, са превентив
ном и контролном функцијом. Реч је чувеним законима – За
кон о хартијама од вредности (1933.) и Закон о трговини хар
тијама од вредности (1934.).

2. Глобализација и велика економска кризa
2007. године

“Кључна реч – глобализација, је у основи непрекинута
и обнављајућа тенденција капитализма, још од XV века, да
установи и одржи своје господство, да га просторно прошири
на целокупни свет и да га, на основама бесконачне акуму
лације капитала, учини вечитим. За ‘Велике хегемоне’, то је
континуум борбе за опстанак, који доноси и научни и хума
ни прог рес али и хегемонију и владавину моћи и силе. Нема
ту много новог за ових пет векова – од XV века - откако се
капитализам установио и успоставио своју глобалну домина
цију, колонијалну или, данас, постколонијалну”.4
3
4
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Београд, “Култура”, 1956, стр. 401.
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Данас може да се пише о нов ом „бау к у“ који крајем
XX века и почетком XXI века, кружи планетом. То је „ба
ук“ глобализације. И тај „баук“, као и онај о коме су писал и
Маркс и Енг елс, изазива разл ич ита реа говања готово свих
значајнијих нау чних, идејних, културних, друштвених и по
литичких струјања и кретања у Европи и свету.
Глобализација је драматично уздрмала постојећи циви
лизацијски поредак. Та реч је драматично обележила дух
времена на почетку новог милен ијума. Глобал изац ија ни
ког а не остав ља равнод уш ним.
Данашње време симболизује реч „глобализација“. Гло
балистичка кретања су изузетно снажна, праве нову мап у
света и подсећају на кретање захуктале машине. Међутим,
правци кретања те машине су непредвидљиви као да их од
ређује нек и невидљиви режисер који режирајућ и драм у да
нашње епохе вуче многе конце наш их свакод невн их живо
та. Али, и поред свега тога, одговор на питање: шта је гло
бал изац ија, представља вел ик у енигм у. Око одговора на то
питање воде се мног и спорови у којима долазе до изражаја
дијамет рално суп ротна становиш та.
Претходно поменуте и наредне поделе у вези са глоба
лизацијом већином су изражене у чувеној Хелдовој класи
фикацији на “Хиперглобалисте”, “Скептике и Трансфор
мационисте”,5 као и у делима З. Бау мана,6 М. Цастелса,7 У.
Бецка,8 и А. Гиденса.9
На једном пол у су они који у њој виде нове хоризонте
човечанства и најзад пронађени пут у овоземаљски „рајски
врт“. Глобализација је попут реке коју ништа и нико не може
да заустави.
„У оквиру савремене институционализације међународ
них економских односа, основни метод и инструмент глоба
лизације представљају споразуми који су закључени на Мо
5
6
7
8
9

Хелд, Д. Демократија и глобални поредак, Београд, “Филип
Вишњић”, 1997. стр. 67.
Bauman, Z. (1998) Globalization, the Huamn Consequences, New
York, Columbia University Press; (1999) In Search of Politics, Cambridge Polity Press. pp. 265.
Castells, M. (2000) End of Millenium, Oxford, Blackwell, pp. 45.
Beck, U. (1999) World Risk Society, Cambridge Polity Press; (2000)
What is Globalization, Cambridge Polity Press, pp. 89.
Giddens, A. (1998) The Third Way, Cambridge Polity Press, pp 60.
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нетарној и финансијској конференцији одржаној јула 1944.
године у Бретон Вудсу.“10
На овој конференцији одлучено је да се оснују Међуна
родни монетарни фонд и Међународна банка за обнову и раз
вој. Ове две институције требало је да обезбеде међународну
монетарну и финансијску сарадњу: прва у области међуна
родних плаћања, а друга у области средњорочног и дугороч
ног финансирања. ММФ и Светска банка су најваж није ин
стит уције због тога што су током последње две деценије биле
у центру великих економских збивања у свету, укључујући
финансијске кризе и транзицију ранијих социјалистичких зе
маља ка тржишним економијама.
Они који су сазвали конференцију у Бретон Вудсу, имали
су на уму поменуту глобалну депресију из тридесетих годи
на 20. века. Британски економист Џон Мајнард Кејнс, који ће
касније бити кључни учесник у Бретон Вудсу, понудио је об
јашњење кризе и одговарајући комплет рецепата за излазак из
ње. По Кејнсу, одсуство довољне агрегатне тражње објашњава
узроке економског пада. Одговарајуће макроекономске полити
ке владе могу да стимулишу агрегатне тражње. У случајевима
када се монетарна политика покаже као неефективна, владе се
ослањају на фискалну политику, путем повећања свог троше
ња или путем смањивања пореза.
После Велике економске кризе и после Другог свет
ског рата, Конг рес САД се старао да се не понове грешке из
времена Велике кризе. Усвојен је систем прописа и гаранција
које су обезбедиле заштитну мрежу за финансијски систем.
И све је доста добро функционисало.
Ален Гринспен, гувернер америчке централне банке
(ФЕД) током деведесетих година двадесетог века, сматрао је
да је привреда кроз технолошку револуцију (а поготово раз
вој Интернета), закорачила у нову зону продуктивности у
којој је могуће избећи цик личне кризе.
Сви уобичајени знаци прег ревања економије – вели
ки раст цена некретнина, берзанских акција, сировина, као
и огроман дефицит текућег биланса, добили су ново обја
10 Стојановић. И., (2003), Глобализација и структурне промене у привреди,
у: зборник радова са међународног научног скупа о теми: „Радикалне
промене у предузећима и привреди у условима глобализације“, Мегатренд
универзитет примењених наука, Београд, стр. 366.
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шњење и престали да се сматрају проблемом. У том и таквом
“универзуму” на монетарним властима је да систему обезбе
ђује довољно новца, како би кредити несметано тек ли према
потрошачима. У центру овог модела је грађанин који се све
више задужује и све више троши. Финансијски сектор је но
ве идеје дочекао раширених руку, па је уз помоћ јефтиног
новца још једном померена граница грамзивости – отпочело
је одобравање хипотекарних кредита и кредитно неспособ
ним дужницима.
Основно почетно опредељење ММФ заснивало се на
сазнању да тржишта често не функционишу добро. Када тр
жишта не функционишу добро то може да доведе до огромне
незапослености. ММФ је био основан с уверењем да је потребна
колективна акција на глобалном нивоу да би се одржала еко
номска стабилност.
Током година свог постојања, ММФ се значајно проме
нио. Заснован на изворном уверењу да су тржишта често лоше
функционисала, ММФ се сада из корена променио и уз идео
лошку острашћеност уздиже идеју о тржишној перфектно
сти. Заснован и на веровању да је потребан међународни при
тисак на земље да воде експанзивније економске политике, као
што су повећање потрошње, смањивање пореза или снижава
ње каматних стопа, да би се стимулисала привреда — данас је
супротно. ММФ обезбеђује средства из својих фондова само
ако се земље ангажују у политикама као што је смањивање де
фицита, повећање пореза или повећање каматних стопа, поли
тикама које воде у рецесију.
Најдраматичније промене у тим институцијама деси
ле су се током раних осамдесетих година двадесетог века,
у време када су Роналд Реган у САД и Маргарет Тачер у Ује
дињеном Краљевству, проповедали идеологију слободног тр
жишта. ММФ и Светска банка су постале нове мисионарске
институције кроз које су идеје и идеологија слободног тржи
шта и тржишног фундаментализма, наметане сиромашним зе
мљама, а које су најчешће имале велике потребе за зајмовима
и донацијама. Министри финансија сиромашних земаља су
били спремни на разне уступке, само да добију финансијска
средства.
Основа Bretton Woods платформе била је снага САД
и њихов интерес у јачању привреда остатка света и њихо
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ва имунизација у односу на комунизам, као и да се спутава
Совјетски Савез. Данас када се говори о реформи ММФ цен
трална улога САД је суштина проблема. Финансијска криза
која је почела 2007. године, показала је шта се дешава када
гарант финансијског система подлегне својој кризи. Имајући
у виду овакав ток догађаја јасно је да ако САД и могу да реше
финансијску кризу коју су изазвали, други ће сами сносити
њене последице. Давно је један амерички министар финан
сија рекао: „долар је наша валута, а ваш проблем“. Другима
неће бити лако да реше финансијску кризу у својим привре
дама док њу код себе не реше САД.11
Промене током раних осамдесетих година двадесетог ве
ка, у време када су Роналд Реган у САД и Маргарет Тачер у
Уједињеном Краљевству, проповедали идеологију слободног
тржишта, добиле су своје теоријско, практично па и идеоло
шко утемељење у “Вашингтонском консензусу” који је био
формулисан 1990. године. У ствари то је било десет препору
ка из Вашингтона, од ММФ и Светске банке, које су се односиле
на земље Латинске Америке. То су следеће препоруке: фискална
дисциплина; преусмеравање јавних расхода; пореска реформа;
либерализација финансијских тржишта; јединствени девизни
курс утврђен на темељу конкурентских односа; спољнотр
говинска либерализација; отвореност према страним улага
њима; приватизација; општа дерегулација свих друштвених
и државних, а посебно привредних токова и финансијских
тржишта и јасна власничка права. Најважније препоруке од
носиле су се на фискалн у и монетарн у дисцип лин у, либера
лизацију спољне трговине и инвестиција, и на свеобухватну
приватизацију и дерегулацију.
Садржај и назив концепта постали су конт роверзни.
John Williamson12 указује како његове препоруке нису садр
жале слободно кретање капиталних улагања, монетаризам,
“економик у пон уде”, минималне порезе и концепт такозва
не “минималне државе”. Таква допуна концепта развоја, пре
ма Williamsonu, последица је неоконзервативних прог рама
11 Видети: Оскар Ковач, Узроци и могући концепти решавања светске
финансијске кризе, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/uzroci-i-mogucikoncepti-resavanja-svetske-finansijske-krize.html
12 Williamson J., The Economic Opening of Eastern Europe, Institute for Inter-

national Economics, Washington DC, May 1991
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Маргарет Тачер и Роналда Регана. Са друге стране, макрое
кономска дисциплина, стабилност, приватизација, тржишна
економија и слободна трговина, представљају додирне еле
менте с неолибералним економистима окупљенима у дру
штву Mont Pellerin и са идејама Милтона Friedmanna и Frie
dricha von Hayeka.
Фискална строгост, приватизација и либерализација
тржишта13 представљају три носећа “стуба” Вашингтонског
консензуса и главне економске детерминанте савремене гло
бализације током осамдесетих и деведесетих година 20. ве
ка.
Према Вашингтонском консензусу, раст се остварује кроз
либерализацију, односно “ослобађање” тржишта. Приватиза
ција, либерализација и макроекономска стабилност треба да
створе климу за привлачење инвестиција, укључујући и оне
из иностранства. Те инвестиције генеришу раст. Страни би
знис доноси са собом техничку експертизу и приступ стра
ним тржиштима, стварајући нове могућности за запошљава
ње.
Захваљујући глобализацији, користећи јефтину радну
снагу у целом свету преко мултинационалних компанија и
јефтине сировине, америчка привреда је остваривала високе
профите, али истовремено и преструктуирала своју привреду.
Индустрију је преселила у неразвијене земље са јефтином рад
ном снагом и јефтиним сировинама а у САД се развијају пре
тежно услужне делатности.
Високи профити као и после Првог светско рата нашли
су се на дерегулисаном банкарском и финансијском тржишту.
На тај начин према Штрајслеру14 створена је основа садашње
кризе финансијских тржишта јер од 2000. године у целом
свету више се штеди него инвестира. “Америчке банке 65
до 75 одсто светских финансијских вишкова имају у форми
штедње. А шта са том штедњом раде? Шпекулишу на фи
нансијским тржиштима, што, између осталог, значи тражење
13 Џозеф Е. Стиглиц, Противуречности глобализације, SBM-x, Београд,

2004. стр. 170.

14 Ерих Штрајслер, Аустријски експерт: САД очекује 10 до 15 година

стагнације, “Штандард”, Беч 17. 09. 2008. http://www.kim.sr.gov.yu/
cms/item/news/rs.html?view=story&id=6003&sectionId=8
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профита на рачун других, јер се реа лно ништа не произво
ди”, наглашава Штрајслер.15
Истовремен проблем је значајно заоштрило то што
управо најновија технолошка револуција у области рачуна
ра, софтвера, или интернета за инвестиције није била баш
превише захтевна, а и чињеница је да се и у компјутерској
технологији у последњих 4 до 5 година није значајније на
предовало у погледу нових решења која би нашла примену у
масовној производњи и продаји. С друге стране предвиђања
америчких финансијских аналитичара говоре да је већ до
шло до пада потрошачке потрошње, и смањивање броја рад
них места где би корпорације смањиле губитке, што свакако
продубљује рецесију. Дају се зајмови под лошим условима и у
лето 2007. године, на Волстриту је објављен крах америчког
хипотекарног тржишта.
Дак ле, шта се заправо десило и на основу чега Кругман
прави паралелу између Велике економске кризе 1929. и 1930.
године са економском кризом 2007. и 2008. године? Кругман
извлачи врло чврст закључак и констатује: „... лудовали смо
као да је 1929. – а сада је дошла 1930. Актуелна финансијска
криза заправо је „апдејтована” верзија јуриша на банке од
пре три генерације.”16

3. Неок ласична мисао, глобализација и ци
клична кретања у привреди

Сада у условима глобализације за неок ласичну теори
ју јављају се нови и још већи проблеми. Некадашње ману
фактуре прерасле су у олигополе и монополе, прво у наци
оналним, а потом појавом транснационалних компанија и у
међународним оквирима. Услови за перфектну конкуренцију
потребни за функционисање (нео)класичног модела привре
де не постоје. Дак ле, у условима имперфектне конкуренције,
монопола и економије обима, структура међународне разме
не не може више да се посматра на нивоу националних држа
ва. Предузећа имају монополску снагу и стечене позиције не
само на домаћем већ и глобалном тржишту. Доминирајуће
тржишне структуре су олигополске. Производи су диферен
цирани и хетерогени, информације су асиметричне, постоје
15 Исто.
16 Pol Krugman, The New York Time, 21. mart 2008
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интерне и екстерне економије обима, улазак нових фирми у
неку грану је тежак и скуп, одлуке се доносе у условима неиз
весности. Олигополи су постали главни носиоци иновација.
Иновације стварају асиметричне информације које су извор
монополског положаја и монополске ренте. Светска привреда
се сада не шири колонијалним освајањима него транснацио
нализацијом. Само постојање транснационалних компанија
је довољан доказ нефункционисања неок ласичног модела.
Међутим, иако је наводни лек за стагфлацију (општа
дерегулација и либерализација, Вашингтонски консенсус
итд) који је нађен у оквиру неок ласичне теорије и примењен
током “регулаторних реформи” Маргарет Тачер и Раналда
Регана, довео до економске и финансијске кризе 2007. године,
неокласичари кризу у реа лном и финансијском сектору уоп
ште не признају, али и када постану болно очигледне, одго
вор неок ласичара је да су оне неизбежне, па чак и корисне. У
неокласичној теорији неравнотеже у макроекономским про
порцијама наводно нису ни могуће јер рационално понашање
привредних субјеката и перфектно функционисање робних и
факторских тржишта сваку такву неравнотежу аутоматски
отклањају. Међутим, невоља је у томе што Човек који је та
кођ е прив редн и субјект, не може као хомо сап ијенс да се
пон аш а на најр ац ион алн ији нач ин који ће му омог ућ и
ти максим изир ањ е профит а у нер ац ион алном окружењу
имперфектне конкуренције када предузећа имају монопол
ску снагу и стечене позиције не само на домаћем већ и гло
балном тржишту и када доминирају олигополске тржишне
структуре.
На теоријском плану раскид са све мање успешним по
кушајима да се неок ласична теорија учини употребљивом
започели су Dixit и Stiglitz17 још 1977. године у раду о мо
нополистичкој конкуренцији и оптимуму диверзификације
производа. Дуго се о њиховим теоријским ставовима ћута
ло. Само је Паул Кругман18 на тој основи још 1979 објаснио
феномене агломерације и просторног размештаја производ
ње. У каснијим радовима он је објаснио и покретачке снаге
17 Dixit, A.K. and J.E Stiglitz.. “Monopolistic competition and optimum product
diversity,” American Economic Review 67, 1977, 297-308.
18 Krugman, P.. Increasing returns, monopolistic competition and international
trade, Journal of International Economics, 9. 1979, 469-479.
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концентрације, односно размештаја производње у глобалним
размерама на релацији север-југ и њихове промене.
Анализирајући стање у економској науци, посебно у
макроекономији, Кругман19 је идентификовао многе њене
слабости због којих се актуелна финансијска криза у САД и
у целом свету није на време предвидела и спречила што и да
нас о начину њеног решавања у економској науци и политици
постоје дијаметрално супротни ставови. Кругман сматра да
академска економија је системе стварних привреда заменила
са својим прекрасним моделима заснованим на непостојећој
економији: рационалном понашању произвођача и потро
шача и перфектној конкуренцији. Ствар је још гора када је
реч о финансијским кризама. Дуго владајући модел (Capital
Asset Princing Model, CAPM) не само да је претендовао да
омогући избор оптималног портфолиа, него и да одреди цене
финансијских деривата, потраживања у односу на потражи
вања. Проблем је, наравно, у томе што и ова теорија полази
од рационалног инвеститора који рационално усклађује при
нос и ризик и од чврстог уверења да финансијска тржишта
перфектно функционишу, што значи да цену финансијске ак
тиве непог решиво формирају на основу свих расположивих
информација. И у овој области, као и у реа лном делу при
вреде, ове претпоставке не постоје. Посебно Кругман замера
што се равнотежна цена одређене финансијске активе изводи
из односа са ценама остале финансијске активе без икакве
везе са стањем и кретањима у реа лном делу привреде. Ка
да све ове претпоставке нису испуњене формирају се „бало
ни“, на основу нереа лних очекивања, „надуваних“ цена фи
нансијске активе чије пуцање означава почетак финансијске
кризе. Због међусобне повезаности финансијских тржишта
у свету, поготову ако криза избије у земљи резервне валуте,
односно у САД она се брзо проширује на читав свет.

Зак ључна разматрања
Када је у питању излазак из светске економске и фи
нансијске кризе, после свега сада би многи предложили да се
треба вратити Кејнсовом државном интервенционизму. Ме
19 Krugman, P. “How Did Economists Get it so Wrong?”, The New York

Times, September 6, 2009.
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ђутим, светска привреда се сада не шири више колонијалним
освајањима него транснационализацијом пословања и разме
штањем производње транснационалних предузећа. Светску
привреду у колонијално време контролисале су колонијалне
силе а сада транснационалне компаније, тако да Кејнсов др
жавни интервенционизам на националном нивоу не би много
помогао. Неким земљама може да помогне. Најбољи пример
је Кина. Кина је сачувала свој економски и монетарни суве
ренитет.. Има оних који кажу да је Кина крива за кризу због
великог суфицита трговинског биланса, односно дефицита
САД. Наведена тврдња је апсолутно нетачна. Деиндустрија
лизацијом своје привреде (америчке транснационалних ком
панија су директним инвестицијама у неразвијене земље где
је јефтинија радна снага и остали фактори производње, изме
стили своју индустрију из САД и своје становништво оста
вили без посла) САД су саме то изазвале и будући да им је
остао претежно сектор услуга, врло им је сужен маневарски
простор да применом класичних кејнсијанских мера фискал
не и монетарне макроекономске политике, изведу земљу из
кризе.
За разлику од САД, обилато користећи радну снагу као
јефтин фактор производње и инострани капитал, инвести
рајући у нове технологије, Кина је сачувала сопствени еко
номски и монетарни суверенитет, и благовремено предузела
кејнсијански прог рам стимулативних мера који је и у односу
на њену привреду већи од прог рама било које земље, укљу
чујући САД.
На почетку кризе кинеске пословне банке су значајно
појачале кредитирање предузећа и становништва, затим је
покренут изузетно широк прог рам инвестирања у инфра
структуру, а посебно је примењен један веома широк соци
јални прог рама са трансферним плаћањима. Трансферним
плаћањима се на неинфлаторан начин креира домаћа тражњу
и одржава раст производње и запослености.
Прог рам развоја инфраструктуре дао је подстицај у
обиму од 2-3% бруто домаћег производа и веома је добро ло
циран у области где ће донети висок принос. У оквиру соци
јалних прог рама Кина је проширила обухват здравственог
осигурања на доданих 400 милиона становника. Трансфер
на плаћања прима 75 милиона људи са ниским примањима .
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Пензије су повећане за вишеструко већи проценат од инфла
ције20. Процена је да ће због успеха ових политика Кина ме
ђу првим земљама да преброди последице економске кризе и
рецесије у свету. Њене банке немају контаминирану финан
сијску активу а њена предузећа и њено становништво има
ју врло ниску стопу задужености. Док је дуг становништва
у САД 100% годишњег бруто домаћег производа, у Кини је
свега 20%.
Многи аутори су тврдили да се Кина заробила са вели
ким резервама долара које су последице њеног трговинског
суфицита у односу на САД. Међутим Кина је нашла добар
начин за њихово коришћење. Укупне стране инвестиције у
свету 2008. године опале су за око 20%, док су директне ин
вестиције Кине у иностранство удвостручене21. О чему се
ради? Кина инвестира вишак својих долара. Док је просе
чан износ кинеских инвестиција у иностранство у деценији
1990-1999. износио 2,3 милијарде долара, оне су у 2007. већ
достигле 24,8 милијарди долара а у 2008. се оцењује да су до
стигле 40,7 милијарди долара. Чак и нека кинеска предузећа
пресељавају своја радно-интензивне производње у земље са
јефтинијим локацијама као што су Вијетнам и Африка.
Поставља се питање може ли се финансијска криза,
почев од њених узрока, па и заједничка рецесија отк лонити
мерама појединачних земаља или глобални проблеми траже
глобална решења? Тим поводом ако се ради о глобалним ре
шењима, намећу се две врсте питања. Прво је: који субјекти
креирају глобална решења и друго: које елементе неопходно
глобално решење мора да садржи?
При одговору на претходна питања треба се подсетити
ранијих анализа и чињенице да је државни интервенциони
зам извучен из већине, претежно неразвијених привреда, и
зависи од стања у развијеним тржишним привредама. Сада
је у потпуности јасно да су транснационалне фирме доказ
нефункционисања неок ласичног модела. Проблем је што у
светској привреди не постоје одговарајуће свима заједничке
20 Lardy, N.R. “China’s Role in the Origin and Response to the Global Re-

cession,” Speeches, Testimony, Papers, Peterson Institute for International
Economics 12/ 02/2009.

21 Davies, K. “While global FDI falls, China’s outward FDI doubles,” Columbia FDI
perspectives, No. 5, May 26, 2009.

98

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.81-101

институције у којима би се, у интересу свих, формулисале
политике и заједничке интервентне мере. Када уместо тога
институцијама управљају мале групе претежно најразви
јенијих земаља, које предузимају мере не водећи рачуна о
ефектима тих мера на остали свет, светска криза не само да
се не решава већ се и погоршава.
Дак ле враћање Кејнсовом државном интервенциони
зму било би сасвим логично да у међувремену у трци за мак
симизирањем профита процеси глобализације нису знатно
умањили значај националних привреда. Наиме развијене тр
жишне привреде су у настојању да дођу до јефтинијих факто
ра производње, инсистирањем на општој дерегулацији свих
тржишта, финансијских тржишта и тржишта роба, тржишта
радне снаге, преко директних инвестиција транснационал
них компанија у неразвијене привреде, своје привреде пре
тежно деиндустријализовале задржавајући највише сектор
услуга. Истовремено, развијене тржишне привреде су већи
ном остале затворене за прилив роба, услуга и радне снаге из
неразвијених привреда. Шта се десило? Са дерегулисаним и
либерализованим тржиштима уз присуство транснационал
них компанија, неразвијене привреде су изгубиле део економ
ског и монетарног суверенитета, а самим тим и могућност да
мерама државног интервенционизма у области монетарне и
фискалне макроекономске политике утичу на излазак својих
привреда из кризе. Дак ле, зависе од оздрављења развијених
тржишних привреда и то пре свега привреде САД чија валу
та је резервна валута многих неразвијених привреда.
На крају, може ли економија као наука да буде „чиста
економија“?
Већина економиста примењује методологије истражи
вања економије као науке, као унапред дефинисани оквир
из других наука, већином из математике и статистике. Ме
тодологије истраживања се не развијају кроз анализу саме
економије као науке. Користећи званичне податке, било за
извођење закључака, било за сопствене прорачуне разних
економских показатеља, економисти постају „убеђивачи“ ко
ји реторички, у зависности од потреба и наручилаца, убеђују
циљне групе публике у исправност одређених мера економ
ске политике. Захваљујући развоју технологије у многим ко
муникационим средствима нау чно знање више није својина
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специфичних нау чних заједница већ је својина свих заинте
ресованих.22 Када је економија у питању тада су сви заинте
ресовани. Та заинтересованост посебно долази до изражаја
у раздобљима економске кризе. Становништво је заинте
ресовано јер је забрин уто због лошијег животног стандар
да, губљења посла и лошијег квалитета живота. Носиоци
економске власти и уопште јавних функција, забрин ути су
због очувања власти у првим наредним изборима. Еконо
мисти који се баве економијом као нау ком, налазе се изме
ђу наковња и чек ића. Забрин ути за сопствен у егзистенцију,
често баш као прави „убеђивачи“, манип улиш у подацима,
математичк им и статистичк им методама, да би оправдали
мере економске политике које спроводе носиоци економске
власти, чак и онда када је сасвим очигледно да економско
стање не одговара њиховим „убеђивачк им“ ставовима.
Економија као нау ка не треба привредни живот да
прилагођава својим моделима и „убеђивачк им“ ставови
ма, већ својим економским инструментима да проу чава сам
привредни живот.
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Ivica Stojanovic
ECONOMIC THOGHT AND 
THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
Summary
Methods and instruments of economic sciences fail to ex
plain cyclical movement of the economy the outbreak of the great
economic crisis. Way that is happening? Many economists rece
ived the Nobel Prize for the formulating of many precise econo
metrics methods and models. But the crisis still exists. That is just
another proof that the economy cannot be how the representati
ves of Lozans School called her ’’pure economy’’ that means that
economy cannot be exact science modeled on the physics, chemi
stry… Economy is a science with character, methods and goals
that depends on the interests of ruling social groups.
Key words: neoclassic economic thought, world economic
crisis, market economy, competition.     
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ДЕСТРУКТИВН А НАЦИОН АЛН А
ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИК А УДАЉАВА
СРБИЈ У ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈ Е1
Резиме
Национална економија и политика улазе у турбулент
но раздобље. Интерна и екстерна стабилност земље и даље
ће бити неизвесна, и под сталном контролом међународних
експерата. Економски модел базиран на високој државној
потрошњи, увозу и задуживању у иностранству је неодр
жив. Ако се тај модел веома брзо не промени уследиће крах
економског система у Србији. А корупција и криминал који
владају на овим просторима удаљиће Србију од Европске
уније.
Кључне речи: национална економија и политика, економска
криза, незапосленост, кредити, спољни дуг, из
воз, корупција, Европска унија.

1. Увод
Крајем 2008. године су се почели јаче назирати обри
си рецесије која ће уздрмати економију Србије у годинама
које долазе. Димензије кризе у Србији су почеле попримати
*

Нау чни саветник, Инстит ут друштвених нау ка, Беог рад

1

Овај рад је део ист раж ивања на пројект у Србија и Европа - економске ана
лизе и прогнозе, евиденциони број 149038, који финансира Министарство за
нау к у и технолошки развој Реп ублике Србије.
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велике размере због вођења пог решне економске политике.
Њен даљи сценарио развоја је доста сложен. Шире деловање
глобалне економске кризе и пресахле инвестиције којих је у
Србији све мање довеле су земљу на ивицу економског кра
ха. То би се и догодило да нису прискочиле у помоћ међуна
родне финансијске институције убацивањем великих износа
кредита у Србију. Али, земља је извучена из проблема само
на веома кратак рок. Интерна и екстерна стабилност земље
и даље ће бити неизвесна, и под сталном контролом међуна
родних експерата. Прогнозе које дају представници власти у
Србији, да ће држава у првој половини 2010. године изаћи из
рецесије, уопште немају утемељење.
Излазак из кризе неће бити ни лак ни брз. Успоравање
привредног раста и раст незапослености проблеми су са ко
јима се српске власти тешко боре. Српска привреда је у атро
фираном стању. Економско ткиво Србије се разара због нели
квидности и неконкурентности на међународном тржишту,
као и због корупције, криминала, монополизације и тајкуни
зације земље. Успоравање привредног раста у Србији прера
сло је у кризу на тржишту рада. Ситуација на тржишту рада
могла би се у наредном раздобљу још више погоршати, због
великог броја становништва које ће остати без запослења. То
ће директно утицати на ширење сиромаштва.
Енергију оних појединаца који истински желе да спа
се националну економију треба каналисати ка уравнотежењу
система односно самом његовом постојању - како се он још
више изнутра не би урушио. Разлог за овакво размишљање
лежи у чињеници да данас живимо далеко од савршеног си
стема, јер је идеологија слободног тржишта створила такав
тип привреде и друштва у којем је профит постао примарни
циљ. Слободно тржиште је довело до велике економске неси
гурности радника, јер је човек као појединац постао најобич
нија роба. То је произвело увећавање броја сиромашних као
и оних који се великом брзином приближавају граници сиро
маштва. Оно што ће додатно закомпликовати ситуацију јесте
да ће сиромашни постати још сиромашнији, а богати још бо
гатији. Та изражена поларизација становништва ће повећати
криминал. А ако криза дуже потраје социјални и политички
немири су незаобилазни. Ради тога је неопходна државна ин
тервенција, јер је фактор кризе у Србији генерисан изнутра.
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То значи да држава мора реаговати како се не би целокупна
архитектура финансијског и економског система довела у то
талну дисхармонију. То би имало политичке реперкусије.
Велика опасност је обмањивати нацију причама о бр
зом уласку Србије у Европску унију, како то обећавају “екс
пертске елите”. Ради тога што је Србија брод који плута по
још увек немирним водама, које могу тај брод да одгурну
временски јако далеко од Европске уније. Стварност је доста
сурова, па илузија о бољем животу са скорим уласком у Уни
ју може да буде јако опасна, поготово када је најтежи држав
ни и друштвени проблем – економска политика.
Модел на којем се темељи вођење економске политике
и вал финансијске кризе оштетио је економско ткиво земље
остављајући иза себе дуготрајне последице. Сада је пут до
Европске уније још тежи. Осим услова које Европа поставља
створено је још више нагомиланих унутрашњих проблема,
који неће моћи брзо и лако да се превазиђу, упркос настоја
њима моћних олигарха и светских финансијских институци
ја да покажу свету како је овај простор под њиховом контро
лом. Најтежи пораз за Србију ће представљати губитак њене
економске независности и политичког суверенитета.

2. Економска сцена Србије
Економска сцена Србије постаје мрачна због изузетно
лоших макроекономских и економских перспектива, недо
статка производње, дугова државних фирми, застареле ин
фраструктуре, велике незапослености и сиромаштва. Срп
ска привреда је у доста тешкој ситуацији, јер земља “грца”
у девизним кредитима2, а новонастала глобална економска и
финансијска криза само је делимично допринела да дубина
кризе у Србији поприми веће димензије – ради тога што је
домаћа привреда и пре избијања глобалне кризе већ била у
кризи.
Људи у Србији не живе у стабилном окружењу, пошто
много шта у њему не функционише (судство, недог рађено за
2

“Грцајућ и у девизним кредитима, Србија са Летонијом и Естонијом спада
у три финансијски нају г роженије државе Европе.” Извор: Фајненшел тајмс
(позива се на мартовски извештај Breton -Vud инстит уције и делове из по
верљивог извештаја ММФ-а од марта 2009. године), доступно 06. април
2009. године.
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конодавство, административне препреке, несигурност улага
ња, корупција, криминал, бирократија, политичке нагодбе).
Изражени су конфликти интереса, јер се не поштују закони
о њиховом спречавању. Правосуђе је у Србији под утицајем
извршне власти. Често се покушава изманипулисати при
мена Закона о јавним набавкама. Разлог за ово налази се у
чињеници да су многи градили каријере на пословима из те
области без икакве контроле. Највећи проблем је што не по
стоји истинска воља за примену тог закона, а за то је највише
одговорна власт у земљи.
Очекивања која је дала влада Србије постала су изне
верена, јер политичке партије креирају економску политику.
Због тога се и приватизација одвијала на веома проблемати
чан начин, па су велике фирме и компаније од стратешког
националног значаја прешле у руке странаца и домаћих оли
гарха, чије порек ло новца се није контролисало.
Због пог решне економске политике каква се води у
Србији, а и због несређеног привредног амбијента, економ
ске вибрације се рефлектују изузетно неповољно на макро
економске показатеље3 - пад привредне активности односно
пад индустријске производње,4 пад бруто домаћег произво
да (БДП), инфлацију,5 слабљење националне валуте, све већи
број незапослених,6 нарастајуће сиромаштво, најниже плате
3
4

5

6

Сасвим је сиг урно да ће подаци о садашњем стању мак роекономских
показатеља, када их будемо имали, указивати на додатно погоршање
у односу на оне с краја прошле године и првог квартала 2010. године.

У 2009. години у односу на 2008. годин у остварен је пад инд устријске про
изводње од 12,1 одсто. Инд устријска производња у Србији у децембру 2009.
године била је мања за 1,3 одсто у односу на децембар 2008. године, а у од
носу на просек 2008. године била је мања за 1,7 одсто. (Извор: Реп убличк и
завод за статистик у, доступно 29.01.2010. године).
Цене на мало у Србији у 2009. години су у просек у повећане за 10,1 одсто у
односу на просек претходне године. Цене на мало роба и услуга у јан уару
2010. године у просек у су биле веће за 0,8 одсто у односу на претходни ме
сец. У јан уару 2010. године у односу на исти месец 2009. године цене на мало
су повећане за 8,0 одсто.
Трошкови живота у 2009. години су у просек у повећани за 8,6 одсто у од
носу на просек претходне године. Трошкови живота у јан уару 2010. године
у односу на претходни месец у просек у су били виши за 0,6 одсто. У јан у
ару 2010. године у односу на исти месец 2009. године трошкови живота су
повећани за 4,8 одсто. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, доступно
12.02.2010. године).
У Србији је у март у 2009. године било незапослених 830.391 особа, односно
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у региону,7 растући буџетски дефицит,8 спољнотрговински
дефицит9 и почетак отплате спољних дугова.
Поред тога предузећа су у доста тешкој ситуацији,
због дугова који их гуше. А проблем се и даље укрупњава,
јер је неликвидност српских фирми попримила алармантне
размере и прети да потпуно блокира финансијске токове10 у
привреди. Број неликвидних предузећа се свакодневно пове
ћава. Пошто предузећа немају новац на рачунима због засто

7

8

стопа незапослених је била 22,8 одсто. (Извор: Реп убличк и завод за стати
стик у, доступно 16.02.2010. године).
Просечна плата у Србији, изражена у еврима, најмања је у регион у. Про
сечна плата у Србији прерач унато у европску вал ут у износи 329,05 евра.
У Македонији она је 330,83 евра, Босни и Херцеговини 394,5 евра. У Црној
Гори она износи 456 евра, а у Хрватској 724,13 евра, док је у Словенији 935,11
евра. (Извори: Државни заводи за статистик у, доступно 16.01. 2010. године.)
Да просечна плата у Србији буде најнижа у регион у утицало је слабљење на
ционалне вал уте у просек у 15,4 одсто у 2009. години. Али и то што је дош ло
до јачања куне у Хрватској, док Босна и Херцеговина нема пливајућ и курс,
него вал утни одбор, па је конвертибилна марка везана за евро.
Иначе, у Србији су зараде без пореза и доп риноса номинално расле у 2009.
години, тако да су у односу на 2008. годин у биле веће за 8,8 одсто. Реа лно,
зараде су биле веће за 0,2 одсто. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, до
ступно 25.01.2010. године). Просечна зарада без пореза и доп риноса у Србији
исп лаћена у децембру 2009. године у односу на просечн у зарад у без пореза
и доп риноса исп лаћен у у новембру 2009. године номинално је била већа за
16,5 одсто, а реа лно је била већа за 16,6 одсто. (Извор: Реп убличк и завод за
статистик у, доступно 25.01.2010. године).
Србија је на крају 2009. године имала буџетски дефицит од 93,8 милијарди
динара. Приходи су били 619,4 милијарди, а расходи 713,2 милијарде дина
ра. (Извор: Министарство финансија, доступно 08. фебруар 2010. године).

Дефицит буџета Србије у јан уару 2010. године износио је 1,5 милијарди ди
нара. Приходи су били 49,3 милијарде, а расходи 50,8 милијарди динара.
(Извор: Министарство финансија, доступно 08. фебруар 2010. године).
9 Србија је у раздобљу јан уар-децембар 2009. године имала спољнот рговин
ски дефицит од 7,24 милијарде долара, што је 39,2 одсто мање него у истом
раздобљу претходне године. Дефицит изражен у еврима износио је 5,19 ми
лијарди, што чини смањење од 35,6 одсто у односу на исто раздобље прет
ходне године. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, доступно 29.01.2010.
године).
10 Од укупно 425.000 регистрованих правних лица у Србији блок ирано је око
15 одсто или 66.438, са укупним износом од 261 милијард у динара. Од укуп
ног износа блокада највећ и део односи се на правна лица, и то 75 одсто на
мала, неразврстана и средња предузећа, док се на предузетнике односи само
пет одсто укупног износа блокада. Према дуж ини трајања блокада, преко
67 одсто је блок ирано дуже од једне године, а 36 одсто дуже од три године.
(Извор: Народна банка Србије, доступно 27. 01.2010. године).
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ја наплате она књиже огромне губитке и нису у могућности
да исплаћују зараде укључујући и високе стопе пореза и до
приноса као и остале дажбине својим запосленим радници
ма. Резултат таквог стања јесте отпуштање радника. Тек ће
у времену које долази српска привреда осетити суноврат, уз
нова велика отпуштања радника, а све под плаштом светске
економске кризе.
Криза која је захватила реа лни сектор, још много ра
није, током 2009. и ове године се одразила и на банкарски
сектор, који је почео да бива суздржан при одобравању кре
дита. Овакво понашање банкарског сектора је разумљиво јер
је велики ризик улагања у домаћу привреду, која је у огром
ним тешкоћама. Учешће извоза у бруто домаћем производу
је јако мало. Ово је последица политике курса и недоследне
либерализације.
Политика курса динара каква се водила погодовала је
увозничким лобиима. Увозници су профитирали захваљују
ћи прецењеном динару. Заправо, такав курс је промовисао
увозне робе а није одговарао домаћим извозницима, и отежа
вао је позицију онима који су кредитно задужени.
Значајан фактор који је имао дејство на јачање дома
ће валуте током 2008. године, а нарочито у првој половини
те године, било је снажно задуживање корпоративног секто
ра у иностранству. То је повећало понуду девиза на српском
тржишту. Али, 2010. године и наредних година на значајно
задуживање у иностранству се теже може рачунати. Већи
на иностраних обавеза које доспевају мораће да се рефинан
сирају на домаћем тржишту, а то ће повећати потражњу за
страним валутама.
Курс динара ће 2010. године бити суочен са великим
изазовима. Ради тога што стабилан курс динара према евру
првенствено зависи од континуираног прилива девиза из
иностранства – а њега ће бити далеко мање него што је то
било у протек лим годинама.
Централна банка ће се наћи пред великим изазовима.
Ти изазови су – како одбранити курс динара и како обезбе
дити довољну ликвидност банака како би оне могле креди
тирати предузећа и државу. Проблем је у томе што повећање
количине динара на тржишту руши курс динара, док повла
чење динара с тржишта, брани курс али смањује ликвидност.
108

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.103-126

Смањену ликвидност и недостатак капитала на тржишту
банке углавном компензирају повећањем каматних стопа.
Влади Србије стоје на располагању само две могућно
сти. Једна могућност је да она настави са дефлаторном по
литиком очувања курса. И највероватније је да ће се влада
определити за ту алтернативу, јер је затражила помоћ од Ме
ђународног монетарног фонда (ММФ).11
Лоша страна политике очувања курса јесте да ће то
изазвати још веће проблеме у привреди, велики број банкро
та предузећа, а самим тим и губитка радних места. Друга
могућност је да се изврши корекција динара. У том случају
пао би животни стандард становништва, повећале би се рате
кредита, али би добар део радних места био сачуван.
Наравно, независно од тога који модел се одабере, прет
поставка његова успеха јесте ребаланс државног буџета, зна
чајно смањење потрошње јавног сектора и коренита промена
макроекономске политике, првенствено политике извоза. Из
воз треба да буде генератор привредног раста. Али, у економ
ској кризи до њега није могло доћи јер је рецесија захтевала
снижавање извозних цена, а губици су покривени отпушта
њем радника и падом курса динара.
Какво ће кретање имати национална валута односно да
ли ће бити могућно одржавање њене стабилности највише
ће зависити од обима девизних резерви12, али и од експанзи
је извоза, јер неће бити у довољном обиму кредита из ино
странства којима ће моћи да се одржава стабилност динара.
11 ММФ и власти Србије постигли су крајем марта 2009. године споразум о
stendbaj аранж ман у од 2,9 милијарди евра, који ће трајати до средине априла
2011. године. Исто тако, договорено је да се штеди на свим нивоима у држави.
Према ревизији аранж мана из новембра 2009. године, дефицит буџета
за 2010. годин у требало би да буде четири одсто бруто домаћег произво
да, плате и пензије биће зам рзнуте, уз преузет у обавезу владе да започне
реформ у пензијског система и смањи број запослених у државној адми
нистрацији за више од 8.000 људи.				
Србија је крајем 2009. године повук ла друг у транш у кредита од ММФ-а
у износу од око 350 милиона евра, чиме је укупни износ повучених сред
става достигао 1,13 милијарди евра.				
Мисија ММФ-а стигла је 8. фебруара 2010. године у Беог рад на разговоре
са представницима владе Србије поводом треће ревизије кредитног stendbaj
аранж мана.
12 Девизне резерве су крајем јан уара 2010. године износиле 16,63 милијарде до
лара односно 11,93 милијарде евра. (Извор: Народна банка Србије, доступно
16.02.2010. године).
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Наравно, под условом да међународне финансијске институ
ције не буду благонак лоне према Србији као до сада. Међу
тим, када се од некога константно очекује помоћ, за узврат се
мора нешто и дати.

3. Увод у дужничко ропство
Србији су потребна огромна финансијска средства због
стања у којем се налази њена привреда. Неке земље су вео
ма осетљиве на привредна кретања каква су сада у Србији.
Стога су њихове банке посебно опрезне при кредитирању у
српску привреду. Чак и ако рескирају да уложе новац одно
сно дају зајам за српску привреду, логично је да цена позај
мице буде висока као и услови кредитирања. Сви интерни и
екстерни фактори сугеришу да ће кредити из иностранства
бити ограничени или ако их буде биће веома скупи, а дома
ћих извора ће бити све мање или их више неће бити, па ће се
ситуација на економској сцени Србије још више погоршава
ти, односно криза ће се интензивирати.
Екстерна стабилност захтева заокрет са домаће по
трошње на раст предвођен екстерним факторима, али до ра
зумног нивоа. Стога озбиљно треба да забрињава податак да
великом брзином расте спољни дуг земље.13
Тренутно је највећи проблем за земљу дуг приватног
сектора. Овај проблем дуга приватног сектора мора да се ре
ши репрог рамом. Ако се то не уради, односно ако банке поч
ну да наплаћују своје дугове, последице по саму привреду би
биле катастрофалне. Дошло би до даљег гушења привреде.
Да би се ублажиле негативне последице, уколико компаније
не могу да врате дуг – држава мора да им прискочи у помоћ.
Зато држава мора да испоштује договор са ММФ-ом, одно
сно да испуни све услове које јој постави Фонд, јер само на
тај начин може да убеди пословне банке да не смањују обим
кредита предузећима.
13 Спољни дуг Србије у децембру 2009. године износио је 22,79 милијарди евра,
при чем у је дуг јавног сектора био 7,23 милијарде евра, а приватног сектора
15,56 милијарди евра. (Извор: Народна банка Србије, доступно 16.02. 2010.
године). У раздобљу од 2000. до краја 2009. године спољни дуг је порастао за
11,13 милијарди евра. То значи да се за протек лих девет година спољни дуг
Србије удвостручио.
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Филијале западних банака у источној Европи, укљу
чујући и оне у Србију, могле би у догледној будућности да
изгубе 160 милијарди долара у виду ненаплативих дугова.14
Проблеми регије дубоко су повезани с остатком Европе, јер
су домаће банке у власништву матичних банака из ЕУ, па
решење кризе у којој се налази Србија лежи искључиво у ко
ординираном одговору Европске уније и међународних фи
нансијских институција-15
Па ипак, стање у Србији наговештава неизбежне
дужничке проблеме, који ће у раздобљу које долази поста
ти још израженији. Ово стога што негативне економске де
терминанте имају директне ефекте на способност земље да
отплаћује дугове. У ствари, способност земље да отплаћује
дугове зависи од степена задужености, стопе раста, прилива
директних страних инвестиција и прихода од приватизације.
Тренутно стање у Србији је такво да је стопа задужености
висока, стопе раста далеко од потребних, директна страна
улагања занемарива, а приходи од приватизације врло скром
ни, па због тога способност отплате дугова драстично опада.
Зато ће главни проблем економије у годинама које долазе, а
који ће такође имати највећи утицај на привредна кретања у
Србији, бити начин решавања сервисирања спољног дуга. Не
сме се занемаривати ни присуство проблема курсног ризика,
због задуживања домаћег корпоративног сектора у страним
валутама.
Србија мора да учини све како би ублажила дужнич
ку кризу односно немогућност отплате свог спољног дуга –
јер је извесно да ће имати тешкоће да сервисира дуг.
Мала економија Србије већ је ушла у замку дужничке
кризе. Ако се продужи финансијска криза, то би могло дове
14 Извор: Фајненшел тајмс, позива се на мартовски интерни извештај BretonVud инстит уције (доступно 07.04.2009. године). “Са изузетком Русије, реги
он цент ралне и источне Европе ове године треба да реп рог рамира приспели
спољни дуг од 413 милијарди долара и исфинансира 84 милијарде долара
дефицита по тек ућем рач ун у” – то су у март у израч унали експерти ММФ-а.
Међутим, регион је у финансијској дубиози од око 186 милијарди долара.
А за крп љење дубиозе на исток у Европе, ММФ из својих извора може да
издвоји само 81 милијард у долара. Стога Breton-Vud инстит уција смат ра да
око 105 милијарди долара треба да обезбеди Европска унија и зем ље креди
тори.
15 Србија је крајем фебруара 2009. године траж ила од Европске уније односно
Европске комисије и од Светске банке новац због јачања буџета.

111

Снежана Грк

ДЕСТРУКТИВНА НАЦИОНАЛНА ...

сти до још снажнијег пада БДП16-а, и уз остале догађаје који
имају директне ефекте на раст ризика земље могло би доћи
до великих дужничких проблема, будући да јавни дуг про
центуа лно расте у БДП-у. 17
Колико је буџетски дефицит и процентуа лно учешће
дуга у бруто домаћем производу државе озбиљан проблем
говоре и најновије информације да у замку дужничке кризе
упадају и неке државе које су у еурозони.18
16 Реа лни пад БДП у трећем квартал у 2009. године, у односу на исто раздо
бље 2008. године, износио је 2,3 одсто. У првом и другом квартал у 2009.
године реа лни пад БДП је био 4,2 одсто. Међутим, реа лни пад бруто до
маћег производа за девет месеци 2009. године, у поређењу са истим раздо
бљем претходне године, износио је 3,5 одсто.			
Највећ и доп ринос негативној стопи раста БДП-а, од 2,3 одсто, у трећем
квартал у 2009. године имали су: сектор прерађивачке инд устрије, сектор
трговине и сектор грађевинарства. Ублажавању пада БДП доп ринели су:
сектор саобраћаја, сектор финансијског посредовања и сектор осталих услу
га. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, доступно 16.02.2010. године).
17 Јавни дуг Србије је на крају јан уара 2010. године био 10,07 милијарди евра,
што је 30,5 одсто бруто домаћег производа. На крају прош ле године, јавни
дуг је био 9,85 милијарди евра, што значи да је током јан уара 2010. године
повећан за око 216 милиона. На крају 2008. године јавни дуг Србије био је
8,78 милијарди евра, што је било 25,6 одсто БДП-а. (Извор: Министарство
финансија, доступно 16.02.2010. године).
18 Светске берзе се плаше да ће због буџетског дефицита и презад ужености
Порт угала, Ирске, Грчке и Шпаније, неке од ових земаља бити присиљене
да банк ротирају или се одрекн у јединствене вал уте – еура.

Буџетски дефицит у 2009. години и прогноза дуга за 2010. годин у
Д ржаве
Грчка
 рска
И
Шпанија
Португал
Француска
Италија
Немачка
 росек еурозоне
п

Буџетски дефицит
(% БДП-а, 2009)
12,7 %
11,7 %
11,4 %
9,3 %
8,4 %
5,1 %
3,2 %
6,9 %

Дуг (% БДП-а)
ПРОГНОЗА ЗА 2010.
124,9 %
82,9 %
66,3 %
84,6 %
82,5 %
116,7 %
76,7 %
84,0 %

Извор: GRAPHIC NEWS, доступно 12.02.2010.
У проблем у је и Велика Британија која није у еврозони. Буџетски дефицит у
2009. години у Великој Британији износио је 12,6 одсто, а прогноза је да ће у
2010. години дуг у овој држави бити 80,3 одсто бруто домаћег производа.
Уговор из Мастрихта поставља плафон од 3 одсто БДП-а за буџетски дефи
цит, док јавни дуг не сме да прелази 60 одсто БДП-а.
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Да држава Србија не би упала у још већу замку – која
би је могла одвести директно у дужничко ропство, јер новим
задуживањем под неповољним условима мора да рефинанси
рањем враћа камате на дуг – креатори макроекономске поли
тике морају да промене модел, који очигледно није дао добре
резултате.
Стопа раста бруто домаћег производа која је износила
5,4 одсто у Србији у раздобљу од 2000-те до краја 2008. годи
не заснивала се на трговини, односно увозу туђих произво
да, туђег новца, наиме туђој моћи, а не на стварању власти
тих нових и додатних вредности. Када је дошло до рецесије
у Европи и свету, било је разумљиво да раст БДП-а заснован
на потрошњи туђе хране, технике, новца не може бити тра
јан. Још једном се потврдило да је сваки раст који се темељи
на туђој финансијској и материјалној моћи врло рискантан, а
вођење такве политике тотално пог решно. Негативне после
дице вођења пог решне политике су тешке и њихова рефлек
сија на економску сцену Србије ће бити дуготрајна.
У годинама које следе Србија морати да нађе изворе до
датних средстава за финансирање буџета, кроз приходе од
приватизације, повећан прилив пореза или ново задужива
ње. У противном, плате свих оних који зависе од буџета и
пензије мораће да буду знатно смањене. За сада је извесно да
ће једини извор финансирања буџета бити ново задуживање,
пошто ће прихода од приватизације бити јако мало.
Истовремено приватни инвеститори, а нарочито они из
иностранства, су постали веома обазриви због високог сте
пена ризичних улагања. Србија има најлошији кредитни реј
тинг у односу на земље у региону. Она је у зони негативног
очекивања кредитног рејтинга19, као најлошија од свих зема
ља у централној и источној Европи.
19 Међународна агенција за процен у кредитне способности земаља “Фич реј
тингс” ревидирала је изгледе Србије за 2009. годин у и уместо као стабилне
описала их је као негативне. (Извор:Bi-Bi-Si). Агенција са седиштем у Лон
дон у сврстала је Србију у нову, ниж у категорију, пре свега због високог те
кућег буџетског дефицита и велике пот ребе за спољним финансирањем да
би могли да се отп лаћују велик и приватни дугови. Такође и међународна
агенција “Standard end Pur” сврстала је Србију у категорију са најгорим кре
дитним рејтингом у регион у. Србија са оценом BB- има најгори кредитни
рејтинг у регион у. (Извор: Агенцијa “Standard end Pur”, јан уар 2009. године).
Међутим, агенција “Standard end Pur” побољшала је 2. децембра 2009. годи
не кредитни рејтинг Србије са BB- на VV стабилни. (Извор: Министарство
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Будући да је Србија оцењена као земља у коју није по
жељно инвестирати, њој само споразум са ММФ-ом помаже
да пошаље сигнал свету односно потенцијалним инвестито
рима да је земља под контролом Фонда, што јој је донек ле
гаранција да може да тражи кредите и код других кредитора.
Разуме се, држава ће кредите добијати уз велике тешкоће,
пошто се финансијери прибојавају ризика улагања у земљу
у којој владају велика корупција и криминал – изузев оних
инвеститора који у таквом амбијенту виде сопствени инте
рес. Дак ле, окосницу економске политике у 2010. години ће
представљати спровођење аранжмана са Међународним мо
нетарним фондом.
4. Држава – без концепта друштвених односа
Политичка елита у Србији се понаша веома комотно
или боље рећи неодговорно, пошто нема воље да се рефор
мише јавни сектор, а то је основни циљ трансформације ка
тржишној привреди; нема озбиљне реформе привредне ре
гулативе, тако да је пословни амбијент доста лош; а нема ни
склоности да се привредна политика заснива на правилима,
а не на арбитрарним одлукама. Владавине права у Србији не
ма из политичких разлога. Приватни сектор је монополисан
искључиво због блиске везе између пословних људи, углав
ном сумњивих квалитета, и оних на власти.
финансија Републике Србије, доступно 03.12.2009. године). Како се наводи:
“оцена је дата на основу стабилних изгледа да су спољни притисци са којима
се Србија суочава ослабљени, а да ће се у склад у са прог рамом са ММФ-ом
буџетска консолидација појавити у средњорочном период у”. (Извор: Бета,
доступно 03.12.2009. године). Међународна агенција за утврђивање рејтинга
“Dan i Bredstrit” објавила је 3. децембра 2009. године да је Србија зад ржала
рејтинг DB5a за зем ље са висок им ризиком пословања. Критеријуми “Dan
i Bredstrit-a” у одређивању рејтинга зем ље су: политичк и ризик, пословни
ризик, мак роекономски ризик и спољни ризик. Ризичност је подељена у се
дам нивоа од DB1 што се смат ра најмањим ризиком до DB7 као највећ им
ризиком. Свак и ниво је даље подељен у четири квартала (од ′а′ до ′d′ ) где
ознака ′а′ представља нешто мањи ризик него ′b′ ,док ознака ′d′ представља
највећ и ризик у датом нивоу. У регион у и даље највећ и рејтинг има Слове
нија (DB2c), а за њом следе Грчка (DB3c), Хрватска и Мађарска (DB3d), Бу
гарска, Рум унија и Албанија (DB4a), Македонија (DB4b). Ниж и рејтинг од
Србије у регион у има само БиХ (DB6a). (Извор: Beta, доступно 04.12.2009.
године).
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Корупција је тамо где има највише новца и где су нај
већа дискрециона овлашћења. Спреге политичких странака
и тајкуна су под окриљем власти. Међу странкама на власти
и опозиције као да постоји прећутан договор да се такав си
стем очува што дуже, јер се очигледно финансирају из истих
извора.
Политичке странке у Србији главни су извор корупци
је. Сумњиви начин финансирања политичких партија, тај
ност финансирања, јавне набавке, нетранспарентност тро
шења новца пореских обвезника, постављање искључиво
страначки подобних на јавне положаје, притисак владајућих
структура на правосуђе, као и непостојање или блокада ин
ституција, допринели су оцени да Србија већ три године за
редом стагнира у борби против корупције. То потврђује по
датак Транспаренси интернешенел-а који је објавио индекс
перцепције корупције за 2009. годину.20
У извештају21 Транспаренси интернешенел-а Србија је
оцењена индексом корупције 3,5 и заузела је 83. место међу
180 земаља (два места боље него 2008. године). Али, треба
да забрињава што се Србија и даље налази међу земљама ко
је имају значајне проблеме са корупцијом22. Србији друштво
чине Свазилед, Тринидад и Тобаго, Ел Салвадор и Гватема
ла.
Боље од Србије пласирала се Словенија (26. место, са
индексом перцепције корупције 6,6), Хрватска (66. место, са
индексом 4,1), Црна Гора (69. место, са индексом 3,9), Маке
донија (71. место, са индексом 3,8), а лошија је једино Босна
и Херцеговина која је заузела 99. позицију, са индексом пер
цепције корупције 3,0.
Према истраживањима, највише корупције у Србији
има у финансирању политичких странака, здравству, грађе
винарству и урбанизму и финансирању инфраструктурних
20 Индекс корупције до 5,0 указује да је корупција озбиљан системски проблем
у држави. Индекс који прелази 5,0 одсто показује да је корупција у држави
поднош љива. Зем ље чији је индекс 1,0 говори да су оне огрезле у корупцији.
21 Извештај Транспаренси интернешенел-а објављен је 18. новембра 2009. го
дине.
22 Иза Србије налази се Албанија (95. место) са индексом перцепције корупци
је 3,2.
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пројеката. Поред тога, скоро сви послови који се финансирају
из буџета скупљи су због корупције за 20 до 30 одсто.
Интересантно је запазити да најављено смањење бро
ја чиновника за 14.000 јесте важно али није суштинско јер
цео бирократски апарат ће бити јако мало смањен. И даље
ће остати 26 министарских кабинета у којима се налазе пар
тијски кадрови, помоћници министара, саветници и секрета
рице. Статистички подаци23 заиста забрињавају, јер толику
бирократију коју има мала и сиромашна Србија нема ниједна
друга земља на свету. Све наговештава да ће људи којима
је могућност за корупцију најдоступнија и који имају најве
ћу моћ у Србији и највише троше државни новац само мало
бити “дотакнути” у процесу рационализације и отпуштања
прекобројних чиновника.
Информација да су сви послови који се финансирају из
буџета скупљи ради корупције требала би некога у држави
да забрине. Најновији податак о индексу перцепције коруп
ције сугерише да се ради о тешком системском проблему у
Србији. И док се нешто истински не уради на плану искоре
њивања корупције - односно док власт у држави не предузме
мере којима би се “развргла” спрега криминала, политике,
привреде и правосуђа - Србија неће моћи да напредује, а по
готово не да се укључи у европске интег рације.
Поред тога, кочница за укључивање у европске ин
теграције јесте, као што је већ речено, економска политика.
Влада Србије је морала на време адекватним мерама да сма
њује буџетски дефицит, а не да чека помоћ и савете експерата
из ММФ-а. Овако је земља запала у још већи проблем, јер је
буџет далеко слабији него што се очекивало да ће бити.
Будући да домаћи експерти нису способни или не же
ле да сами адекватним мерама смањују буџетске издатке, јер
се и сами понашају веома расипнички, покушаће да се за
клањају иза захтева ММФ-а који, разуме се, неће дозволити
повећање дефицита. То значи да добијени новац од ММФ-а
држава ће морати употребити на развојне пројекте, а не као
23 Србија има 26 министарстава, 250 посланика, 102 рег улаторна тела, 67 др
жавних сек ретара, 112 помоћника министара и 52 специјална саветника (по
даци забележени на дан 04.10. 2009. године).
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до сада на прегломазну државну администрацију. До оваквог
стања је довело задовољавање прохтева лидера странака,
па се администрација неконтролисано и енормно увећава
ла.
Неразумно је и јако неодговорно од представника др
жаве Србије да јавно говоре о потреби смањења јавне по
трошње, а они сами расипају новац пореских обвезника. За
државу и власт која треба да буде социјално одговорна за
брињавајуће је што губи поверење народа, јер народ уопште
не зна колико је новца држава заиста потрошила и колико се
милиона још увек троши под велом “државне тајне”.
Ако Србија не смањи порез на доходак и добит и преду
зетницима не помогне да послују из властите акумулације, а
не из скупих кредита, и ако се настави са великом јавном по
трошњом, онда ће криза у коју је Србија већ прилично ушла
имати разорно дејство. Потрошња се мора смањити ради то
га што би задуживање без штедње било само пролонгира
ње проблема, што не би дало решење на дужи рок, већ само
огромне проблеме будућим генерацијама. Србију неће спа
сити краткорочне антирецесијске мере, будући да су то тек
мере кратког домета које не могу надоместити непостојање
концепта привредних и социјалних односа. У ствари, кратко
рочне антирецесијске мере нису довољне за дубину српског
дужничко-поверилачког проблема из кога Србија неће изаћи
лако. Из дужничког ропства се излази тешко и дуго, а можда
и никада. Садашње експертске елите ове земље не схватају
дубину проблема. Или можда схватају – али пошто експер
ти који воде земљу сами немају способности да то превазиђу
заклањају се иза савета експерата ММФ-а, који понекад нису
најбољи пошто не штите интересе малих држава, и не уважа
вају различитости и специфичности одређене земље.
Међународни монетарни фонд се поставио као незао
билазна институција у одређеној регији у давању лекција у
којима је у конкретној ситуацији као једино могућно решење
искључиво оно које наложе његови експерти. Наиме, ако је
економска криза у земљи - тада експерти ММФ-а виде реше
ње у новом смањењу социјалних права и прок ламују да народ
треба “стезати каиш”, како би се помогло да се велике фирме
извуку из кризе не због њих самих него наводно због општег
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благостања у друштву. При чему у тим предлозима Фонда
уопште нису загарантовани социјална права и социјална си
гурност радника. Значи, они играју на социјалну компоненту
али на штету радника. Какав сценарио може произвести игра
“стезања каиша” код становништва?
Мере које влада буде морала предузимати, везане за
стезање каиша уз сагласност ММФ-а, најдрастичније ће
погодити средњи слој становништва, који ће почети да се
смањује уз тенденцију његовог нестајања. Поларизација ста
новништва на сиромашне и богате ће бити изузетно велика.
“Сиромашни, да би спасили себе, мораће спашавати и бога
те”.24 Ево зашто.
Због страха да ће изгубити радна места у почетку ће
радници пристајати и на смањивање плата, скраћивања рад
не недеље и сл. Истовремено, високи слој банкара и тајкуна
који су блиски власти преузимаће државну моћ, користећи
је за испуњавање сопствених интереса. Криминал и коруп
ција ће да расту, јер држава нема полуге моћи да се томе су
протстави због тога што је судство у рукама малог броја моћ
ника на власти. Али једног момента граница издржљивости
трпљења од стране радника ће експлодирати и доћи ће до
штрајкова великих размера. Тада “богате шефове пропалих
фирми и компанија треба сменити, а не им дати нову шан
су” за преживљавање. Последице овог најлошијег сценарија
морали би да сносе и партијски моћници, који би довели до
њега.
Слушајући савете међународних експерата (који разу
ме се имају своје интересе у овој регији) домаћи експерти гу
рају земљу у проблеме који ће довести до губитка економске
независности и политичког суверенитета.
Тотално су неразумни савети које дају стручњаци
ММФ-а осиромашеним земљама, међу којима је и Србија, у
којима они налажу да, мимо процедуре ЕУ и Европске цен
тралне банке и отвореног противљења “бриселске фамили
је”, унилатерално прогласе евро својом валутом.25 Сугести
24 James K. Galbraith (2008), The Predator State: How Conservatives Abandoned
the Free Market and Why Liberals Should Too, Kindle Edition.
25 “Евро као званичн у вал ут у изван “бриселске фамилије” користе Монако,
Сан Марино и Ватикан – преко споразума склоп љених са Франц уском и
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је које долазе од ММФ-а резултат су увиђања чињенице да
Србија неће моћи да плати приспеле дугове, а то ће имати
велике последице на западне кредиторе. Експерти ММФ-а
предлажу Србији да уведе еуро, а без испуњавања претходно
потребних критеријума за такав чин а који су морале да ис
пуне земље чланице ЕУ.
Европска централна банка се противи на овакав на
чин “уласку на мала врата” у евро зону оних земаља источне
и средње Европе које не испуњавају за то предвиђене крите
ријуме. У Бриселу (Bruxelles) се захтева да кандидати за ула
зак у евро зону треба претходно да задовоље стриктне крите
ријуме који се односе првенствено на одговарајући низак ни
во инфлације, буџетског дефицита, јавног дуга, стабилности
валуте и сл. Додатно је појачана бојазан Европске централне
банке, због финансијске кризе која прети стабилности евра,
па је забранила увођење европске валуте у земљама које нису
чланице Уније.
Стога је неразуман предлог експерата ММФ-а да се у
Србији уведе евро, који је већ дуже време паралелна валута
са националном – а све у циљу да се ублажи криза у земљи.
Да су у Србији економија и финансије у дисхармонији
потврђује и констатација, која се налази у интерном извешта
ју ММФ-а,26 да Србија “грца у девизним кредитима” и да је
она најуг роженија држава у Европи. Ово додатно оправдава
страх међу чланицама Европске уније.
Управо је ММФ, али тек у априлу 2009. године, изнео
црне прогнозе о томе да “источној Европи прети економски
слом и повлачење новца из банака, и ако се не пронађу реше
ња за рецесију, криза ће потрајати дуже него што се мисли
ло”. Пропадање економија у појединим земљама (мисли се и
на Србију) источне Европе изазваће домино ефекат и за по
следицу ће имати још један вал пропасти банака. Почетком
2010. године почеле су да се обистињују ове суморне прогно
зе. У Бриселу су озбиљно забринути за евро јер Грчка, Шпа
Италијом, чланицама ЕУ са којима су традиционално блиске. Изван евро
зоне, еуро као вал ут у користи Црна Гора, док је раније користила немачк у
марк у. Црна Гора нема правни аранж ман са ЕУ који би дозвољавао так ву
упот ребу вал уте”. (Извор: Ројтерс, доступно 07. април 2009. године).
26 Интерни извештај ММФ-а је написан у март у 2009. године.
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нија, Португал и Ирска тренутно представљају опасност за
еврозону. Када би евро као своју валуту прихватиле и земље
које су дубоко у кризи последице на еурозону би биле неса
гледиве. Финансијски колапс у овим земљама у знатној мери
би ослабио еуро који је заједничка валута у монетарној уни
ји са укупно 16 чланица Европске уније. Свесни те чињени
це у Бриселу се жестоко противе предлозима које је пону
дио ММФ земљама које су изван еурозоне и још увек изван
Европске уније.

5. Удаљавање Србије од Европске уније
У жељи да што пре постане чланица “велике фамили
је”, Србија је захтев за кандидатуру за чланство у ЕУ слу
жбено поднела крајем децембра 2009.27 године. Неколико да
на пре тога укинуте су визе за улазак у ЕУ грађанима Србије,
Црне Горе и Македоније. Па ипак, реакција у Европи била
је скоро незапажена. То је последица противљења европске
јавности идеји о даљњем проширењу Уније. Чак су неки ви
соки званичници28 у Бриселу нагласили, а то су политички
ставови који превладавају у 27 држава ЕУ, да је Србија пре
рано поднела захтев за кандидатуром за чланство, те да при
27 Нереа лна су очек ивања представника власти у зем љи о брзини интег раци
је Србије у ЕУ. У тексту на сајт у WAZ. EU observer констат ује се следеће:
“Чак и у најбољем случају, без политичк их фактора који успоравају процес,
Србија не може да добије стат ус кандидата пре 2011. Приступни преговори
би онда могли да почн у 2012. и да буд у зак ључени 2016. са уласком 2018.
Ипак, с обзиром на вероватне комп ликације на том план у, 2020. је много
реа листичнија процена”. У тексту још пише: “ Када Беог рад изручи Мла
дића, зем љама чланицама ће бити пот ребно неколико недеља да дају мандат
Европској комисији да прип реми званично миш љење о апликацији Срби
је. За реа лизацију те процене биће пот ребно још годин у дана или дуже. Та
процена ће створити основу за политичк у дебат у о основаности пон уде за
чланство.” (Извор: WAZ.EUobserver, доступно 09.01.2010.)
28 Бивши немачк и министар спољних послова Јошка Фишер упозорио је гра
ђане Србије својим коментаром у дневном листу Данас да се не заварава
ју најавама својих политичара према којима Србију очек ује приступање
Европској унији 2014. године. Такође, Фишер је још рекао да је Србија пре
рано поднела захтев за кандидат уру за чланство. Његово је миш љење да
европски челници у овом трен утк у имају много важ нијих и већ их проблема
којима се морају бавити, док у њиховим државама превладава миш љење да
је време за заустављање ширења Уније, након пријема Хрватске и Исланда.
“ЕУ је неформално одл учила након пријема Хрватске и Исланда нап равити
станк у у пријем у нових чланица.” (Извор: Национал, 12/1/2010.)
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мање нових чланица не би донело бољитак Унији. Челници
у Србији морају да схвате да је дошло до “европског замора
проширењем”. То је потврђено и у једном документу из 2008.
године где се јасно ставља до знања да критеријум за пријем
неће бити само спремност нове чланице за чланство, него и
процена спремности Европске уније да је апсорбује.
Сада је јако мала вероватноћа да ће Унија бити спремна
да апсорбује Србију, јер Србија има низ озбиљних нереше
них проблема. Најважнији међу њима су питање Косова, а
које се односи на дефинисање спољних граница Србије, за
тим нерешена питања с Хашким судом, те потреба да се у
Србији спроведу корените унутрашње реформе. Ово мора
бити темељан и дуготрајан посао, који неће моћи да се реши
за још десетак година.
Но, најважније је да Србија не подлегне притисцима и
уценама великих сила, које би је могле још више удаљити од
њеног уласка у Европску унију, и у евроатланске интег раци
је. Србија не би смела да буде талац за остваривање личних
интереса великих сила.29
Србија мора да се окрене заједничкој будућности са зе
мљама целог западног Балкана. То значи да мора да мисли на
економску будућност и просперитет.
Повећање конкурентности националне привреде мора
бити приоритет. Предузећа ће се морати прилагодити смање
ној домаћој потрошњи. Она решење морају тражити у пове
ћању конкурентске способности на међународном тржишту,
јер домаћа предузећа углавном нису међународно конку
29 Русија користи Србију да преко ње пошаље порук у Америци. Јасан сигнал
је послао руски амбасадор при НATO Дмит риј Рогозин изјавивши да ће ула
ском у ту организацију Србија аутоматски признати независност Косова и
да ће то исто бити приморана и да учини Русија. Међутим, историја Југо
славије, па и Србије, нас упозорава на сумњиву под ршку Русије. Потези које
је она до сада предузимала нису водили ка интересима Србије, него соп
ственим интересима. Русија има сопствене интересе у Србији. Уосталом и
из For uma za bezbednost упозоравају да је Рум унија већ прихватила ракетни
штит а да се преговара са Бугарском. Дак ле, то је политичк и притисак на Ру
сију јер НATO размешта ракетни штит ближе Русији, а све са циљем да се и
она укључи у заједничк у борбу са САД и НАТО према Авганистан у, Иран у
и Северној Кореји. За Србију би било муд рије да се и она укључи у НАТО и
постане саставни део евроатланских интег рација, у којима су САД и европ
ске државе.
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рентна. То ће представљати велики изазов, који ће ићи теже
због лошег стања у којем се налазе предузећа, пре свега због
слабе капиталне опремљености, недостатка основних ка
пацитета, усмерености на неконкурентно домаће тржиште,
презадужености.
Националној економији је потребна хитна и снажна ин
тервенција државе како би се смањио буџетски дефицит и
побољшала конкурентност. Подаци Светског економског фо
рума кажу да је Србија на листи конкурентности 133 земље
назадовала са 85. на 93 место. 30
Да би заузела бољу позицију на ранг листи конку
рентности Србија мора да поправи антимонополско зако
нодавство и да побољша државну управу. Такође, да би се
поправила конкурентност, главни задатак државе у сектору
предузећа мора бити њена интервенција усмерена према зау
стављању негативних трендова и спашавању радних места у
кратком року, и покретању привреде Србије у средњем року.
А да би се успело у овоме мора да се мења досадашњи модел
приватизације.
Приватизација која се до сада спроводила базирана је
на погрешном моделу. Многи су куповали предузећа из себи
знаних разлога, не водећи рачуна о радним местима, а поне
кад им је то служило и за прање новца. Показало се у огром
ном броју случајева да власници приватизованих предузећа
нису у стању да њима управљају, и да немају предузетничке
способности. То су добро знали искористити монополисти
на српском тржишту. Ако сада држава заиста буде желела
да поправи привредну структуру, послодавцима ће бити по
требно знање, односно добар управљачки менаџмент, јер ће
се водити велика борба између њих за поновно освајање тр
жишта.
Такође, за садашњу ситуацију привредне структуре
одговоран је и банкарски сектор. Наиме, предимензиониран
банкарски сектор у Србији годинама је финансирао домаћа
предузећа, чији је управљачки менаџмент био некомпетен
30 Хрватска се налази на 72. месту, Црна Гора на 62, Словенија на 37, Македо
нија на 84, и Босна и Херцеговина на 109. месту. (Извор: Светски економски
форум, доступно 08.09.2009. године.)
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тан. Због тога и банке сносе терет одговорности за стварање
неконкурентне привредне структуре. Презадуженост у сек
тору предузећа јесте последица великог обима кредита и не
задрживе кредитне експанзије домаћих банака у протек лом
раздобљу. Од сада више не би смеле да се финансирају некон
курентне привредне структуре.
Да би се спасила национална економија државна ин
тервенција је неопходна. Али овога пута национални инте
реси морају бити изнад партијских интереса и интереса по
јединаца и олигарха. То значи да држава не сме да спашава
она предузећа која немају перспективу повећања конкурент
ности и раста на средњи рок. Другим речима, држава мора
да интервенише код оних предузећа и компанија које имају
шансе да повећају своју конкурентност. Државним интер
венцијама је потребно деловати на повећање капитала то јест
капиталне опремљености и управљачких капацитета то јест
знања и технологије. Њене интервенције би требале бити у
сектору енергије, нових технологија, хране односно зелених
технологија, и услуга у здравственом туризму, које ствара
ју више додатне вредности. Улагање у зелене технологије
ће бити најбрже растући сектор привреде. Исто тако, мора
се креирати нова индустријска политика уз помоћ државне
односно владине интервенције. Та нова политика мора бити
праћена пореском и фискалном политиком.
Дак ле, интервенција државе је потребна како би се сти
мулисао нови цик лус привредног раста и како се не би до
годио још већи губитак поверења међународне заједнице у
способност власти и домаћих експерата да привреду Срби
је усмере ка узлазној путањи. Представници власти у земљи
морају бити спремни да промене свој смер деловања како се
не би финансијска, социјална и политичка криза продубила,
и тиме још више удаљила Србију од Европске уније.

Зак ључак
Представници власти у Србији олако дају прогнозе да
ће држава у првој половини 2010. године изаћи из економске
рецесије. Такав оптимизам нема утемељење због економских
детерминанти које су забрињавајуће. Током 2010. године још
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десетине хиљада људи изгубиће посао. Трошкови живота ће
бити већи, јер ће цена гаса, електричне енергије, као и вели
ки број потрошачких роба и услуга порасти, па ће животни
стандард грађана бити знатно нижи него у претходном раз
добљу. Највероватније је да се неће у првој половини године
снижавати каматне стопе, а услови за одобравање кредита
ће бити строжији, па ће поштени део становништва све теже
битисати. А страх од губитка посла ствара страх од глади,
беде и сиромаштва, што доводи до кризе морала.
Ако дође до пада потрошње уследиће пад државних по
реских прихода, па ће потребан новац држава морати обезбе
дити путем даљег задуживања у иностранству. Због тога ће
српски спољни дуг досегнути велике размере. Све ово наво
ди на закључак да ће веома брзо досадашњи модел економске
политике морати да доживи крах, јер се више неће моћи ба
зирати на високој државној потрошњи, увозу и задуживању
у иностранству. Значи, држава мора да се суочи до краја са
низом реформи ако заиста жели обезбедити дугорочни при
вредни раст. Мере које држава мора предузети треба фокуси
рати на смањење пореских и непореских оптерећења привре
де и становништва, покренути приватизацију како би се на
тај начин решио проблем неефикасности у фирмама које су у
државном власништву, али и спровести ревизију досадашње
приватизације (будући да су у већини случајева у посед фир
ми и предузећа дошли људи са веома сумњивим моралним
способностима и новцем који је стечен разноразним крими
налним радњама), и осмислити мере за покретање новог ин
вестиционог цик луса у привреди. Ако се држава не ухвати
у коштац са овим што је наведено, велики број компанија ће
бити суочен са пословним проблемима. Другим речима, ако
држава не обезбеди стабилне изворе финансирања за домаћу
привреду тада ће бројне компаније бити приморане да на
ставе спроводити радикалне мере пословне политике попут
отпуштања радне снаге, а у циљу смањења трошкова.
Држава сада нема довољно маневарског простора и мо
ра веома брзо да се обрачуна са корупцијом и криминалом
и да предузме мере за излазак из привредне кризе, што неће
бити нимало једноставно. Времена за губљење више нема,
јер поред решавања интерних проблема, морају се решавати
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и екстерни проблеми, као и испунити сви захтеви и критери
јуми које је поставила Европска комисија земљама будућим
чланицама Уније. Србија је кренула путем према Европској
унији, али требаће још доста времена да до ње стигне.
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SNEŽANA GRK,
DESTRUCTIVE NATIONAL ECONOMY AND
POLITICS KEEPS SERBIA AWAY FROM THE
EUROPEAN UNION
Summary
National economy and politics are entering a turbulent pe
riod. Internal and external stability of the country will continue
to be uncertain, under a constant supervision of international ex
perts.The economic model based on a high state consumption,
import and foreign debt is unsustainable. Unless it is changed at
a very short notice, the crash of the economic system in Serbia is
inevitable. Besides that, corruption and crime, prevailing in this
region, will keep Serbia away from the European Union.
Key words: national economy and politics, economic crisis,
unemployment, loans, externel debt, exports, cor
ruption, European Union.
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УТИЦ АЈ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА
ЗЕМ ЉЕ У ТРАНЗИЦИЈ И - ЧЛАНИЦЕ ЕУ
Резиме:
У 2009. години навршило се две деценије од пада Бер
линског зида и почетка транзиције бивших социјалистичких
земаља. За већину ових земаља транзициони ход по мукама
није био лак, али су 2004. и 2007. године, неке од најуспешни
јих земаља постале чланице Европске уније. То је потврда
да су ове земље, за релативно кратко време, успеле да се
прилагоде захтевима и критеријумима Европске уније. При
ступање ЕУ, је „преко ноћи“ значајно поправило стандард
већине становника ових новопримљених чланица. Славље и
опијеност чињеницом да припадају заједници европских де
мократских народа је делимично спласнуло, када се схвати
ло да чланство у ЕУ, осим значајних предности, подразумева
и велика одрицања.
Долазак страног капитала је донео и другачија правила
понашања. Транзиција је за кратко време довела до оштре
поларизације, на мали број веома богатих и врло моћних по
јединаца и већи број пауперизованих грађана, који су напорно
радили да би задржали радно место и пристојна примања.
У екстремно лошем положају су се нашли транзициони гу
битници, који су изгубили раније позиције и радна места. Ди
*
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намични развој ових земаља је временом малаксавао, а неза
довољство радника је било све гласније.
Глобална и веома тешка економска криза, по свој при
лици, веома тешко ће погодити ову групацију земаља, што
није неочекивано, имајући у виду, да је страни капитал у
овима земљама имао кључну улогу у подстицању укупног
привредног развоја. С обзиром да се и развијене земље та
кође налазе у веома озбиљној кризи, сасвим је извесно да ће
прилив страног капитала у наредних неколико година бити
озбиљно смањен. Осим тога, због политике очувања радних
места, компаније из развијенијих земаља ће најпре затвара
ти филијале у другим земљама. Да је криза у овим земљама
стварност, потврђују и захтеви за помоћ ММФ-а и Светске
банке, који нпр. у случају Мађарске износи чак 26,5 милијарди
долара.
С обзиром да се и Србија налази у сличној позицији, као
и да озбиљно аплицира за чланство у ЕУ, у реферaту ће би
ти анализирани најважнији аспекти протек лог развоја ових
земаља и Србије, последице дејства текуће економске кризе,
као и предлози мера за њено ефикасно савладавање.
Кључне речи: криза, транзиција, ефекти развоја, прогнозе

Увод
Десет бивших социјалистичких земаља су 1. маја 2004.
године и 1. јануара 2007. године постале чланице Европске
уније. За петнаестак година оне су, са мање или више успеха,
прошле трновит пут транзиције. Савлађивање транзиционе
кризе, обезбеђење макроекономске стабилности и спрово
ђење крупних структурних реформи је био тежак задатак,
с обзиром да су ове земље више деценија изг рађивале крути
бирократски систем државног социјализма, у коме нису по
стојале тржишне институције које функционишу у земљама
Европске уније.
Да ли су ове земље успеле? Пре две године, одговор ве
ћине би био без сумње потврдан, с обзиром да су оне оства
риле свој најважнији циљ, дефинисан као улазак у Европску
унију. Анализа најважнијих перформанси развоја ових де
сет земаља,1 потврђивала је да се ради о економијама које
1

Savic Lj. Collapse of the serbian industrialization – mesage for the future, (2007).
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остварују веома динамичан привредни развој, темељеном на
страном капиталу и веома брзом расту извоза. Та очигледна
предност у периоду успона, је са настанком економске кризе
постала кочница развоја, због чега је већина ових земаља бр
зо и драматично осетила негативне ефекте текуће економске
кризе.
Еуфорија милиона грађана Средње и Источне Европе о
бољем животу, након уласка у ЕУ, је делимично спласнула и
пре почетка текуће економске кризе. Нова тржишна прави
ла су била немилосрдна. Европски сан се остваривао за узак
слој богатих људи, док је већина морала веома напорно да
ради. Економска криза је довела до губитка хиљада радних
места, што је за милионе радника из ових земаља, отворило
нови још непријатнији фронт.
Текуће процене о дубини кризе и њеном трајању су ве
ома различите. Али сви се углавном слажу да ће она веома
жестоко, ако не и највише, погодити управо земље Средње и
Источне Европе и Западног Балкана, коме припада и Србија.
Имајући то у виду, у овом раду ћемо покушати да оценимо
(негативан) утицај текуће економске кризе на развој десет зе
маља у транзицији, које су данас чланице Европске уније.
Упоредо са тим проценићемо и негативне ефекте кризе на
развој Србије, уз напомену да би Србија, због неадекватног
модела транзиције, запала у кризу, чак и да није било светске.
У раду ће детаљно бити анализиране и предузете мере за ње
но брже савладавање.
Рад се састоји из четири целине. У првом делу се оце
њују ефекти глобалне економске кризе, у другом се разма
тра њен утицај на развој десет земаља у транзицији, које су
чланице ЕУ (Бугарска, Чешка, Естонија, Летонија, Литва
нија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словенија, Словачка), у
трећем делу ће бити анализирана криза развоја српске инду
стрије, која је неминовно и без светске економске кризе води
ла кризи развоја укупне привреде, и на крају у четвртом делу
ће бити детаљно анализиране глобалне мере за савлађивање
текуће економске кризе, са посебним освртом на прог рам ак
ција који је усвојен априла месеца 2009 године, на Самиту
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 Лондону, групације 19 најразвијенијих земаља света и ЕУ,
познатих под називом Г-20.

Глобална рецесија
– узроци и последице
Текућа економска криза се најпре јавила у САД, а затим
се врло брзо проширила на све делове света. Јачина и дуби
на кризе је много већа, него што се у почетку процењивало.
Многи сматрају да је ово најтежа криза у којој се нашао свет
од времена велике Економске депресије из тридесетих годи
на XX века. Криза је најпре погодила хипотекарно тржиште
у Сједињеним Америчким Државама. Десила се као резултат
лоше процене кредитних могућности америчког становни
штва2. Механизам функционисања хипотекарног тржишта је
био доста једноставан. Велики број америчких грађана, који
нису имали стан, али ни финансијских могућности да га ку
пе, олако се задуживао код банака, узимајући, како се њима
чинило, повољне стамбене кредите. Гаранција за кредит је
био стан или кућа који су намеравали да купе. Кредитно оп
терећење је у почетку отплате било релативно ниско, да би
се са протеком времена увећавало. Замишљени механизам је
у почетку добро функционисао, јер су чак и грађани слабог
финансијског стања куповали куће и станове, а банке и хеџ
фондови су стицали огромне профите. Чинило се да су сви
на добитку. Као резултат високе тражње, свакодневно су ни
цали бројни фондови који су нудили све више кућа и станова,
чији бонитет нико није контролисао. Тржиште некретнина
је процветало. Истовремено, на секундарном тржишту цене
акција хеџ фондова и банака су вртоглаво расле. У савреме
ном глобализованом свету, због високих профита које су до
носиле акције ових фондова и очигледно наивног веровања
у снагу и виталност америчке привреде, али и одговорност
финансијских институција САД, акције ових фондова 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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нака су масовно куповане широм света. Тиме је практично
цео свет увучен у кризу која је требала бити само америчка.
Први знаци кризе су се десили 2007. године. Веома мали
број људи је тада разумео шта ће се десити за само годину да
на. Један од ретких који је прилично добро предвидео текућу
економску кризу је био познати немачки професор економије
Макс Оте.3 Нити је америчка привреда поседовала пројекто
вану снагу и виталност, нити су хипотекарни кредити били
тако повољни. Врло брзо се испоставило да велики број кли
јената није био способан да враћа узете кредите. Фондови у
почетку нису били у паници, јер су веровали да ће продајом
хипотеке, односно кућа и станова, моћи лако да покрију на
стале губитке. Проблем је ескалирао када 9 милиона људи
није могло да враћа кредите, због чега се на тржишту поја
вило исто толико кућа и станова, за које је постојала веома
слаба тражња. Инвестициони фондови су масовно банкро
тирали. Влада Сједињених Америчких Држава је покушала
да спаси највеће играче на хипотекарном тржишту, откупом
ненаплативих потраживања и контаминираних хартија од
вредности. Држава је тиме постала власник дела капитала
посрнулих фондова и банака, што није зауставило кризу. Са
хипотекарном кризом, расла је и криза поверења у укупан
финансијски систем Сједињених Америчких Држава. Најпре
су пале цене хипотекарних акција, јер су велики играчи из
целог света, практично преко ноћи хтели да се ослободе „па
пира“ који су убрзано губили вредност. Осека на хипотекар
ном тржишту је довела до кризе ликвидности у целокупном
финансијском систему, због чега су драматично почеле да па
дају и цене акција на берзама широм САД. Због губитака које
су претрпеле велике банке и појединци из ЕУ, Јапана, Русије
и Кине, криза се веома брзо пренела на цео свет. Свакоднев
но су падали водећи индекси на берзама широм света.
Због опште несигурности, контракције финансијских
средстава и губитака који су настали на хипотекарном, од
носно финансијском тржишту, економска криза је веома брзо
смањила ниво међународне трговине и страних директних
инвестиција, због чега је најпре дошло до тешкоћа у послова
3

Ote M, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009.
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њу, а затим и до банкротстава4 великих светских банака, ин
вестиционих фондова и осигуравајућих друштава. И поред
предузетих драстичних мера за њено обуздавање, криза се
из финансијског прелила на реа лни сектор привреде. Најпре
је снажно захватила аутомобилску индустрију, а касније се
проширила на скоро све делатности. Од три велика светска
произвођача аутомобила, чије се седиште налази у Детроиту,
како сада ствари стоје, изгледа да ће текућу економску кри
зу једино преживети Форд. Као недавно Крајслер и Џенерал
Моторс5 је прогласио банкротство. Америчка влада је отку
пила 60 одсто, а Канадска 12,5 одсто акција, што је Џенерал
Моторсу пружило другу шансу да преживи. Овај 100 година
стар произвођач аутомобила гаси 21 хиљаду радних места и
прекида сарадњу са 2.600 дилера. Укупан дуг ГМ-а износи
173 милијарде долара, а вредност имовине компаније се про
цењује на око 82 милијарде долара. Национализација ГМ-а,
како кажу из државне администрације, је привремена и вла
да САД има намеру да компанији прода свој удео, када она
буде профитабилна. По свој прилици то се неће скоро деси
ти, јер првобитна финансијска инјекција, „тешка“ 20 мили
јарди долара, очигледно није дала очекиване резултате. План
нове реорганизације предвиђа улагање додатних 30 милијар
ди долара владе САД и 9,5 милијарди долара владе Канаде.
Услед економске кризе, у последњем кварталу 2008.
године, свет се после периода успона у последњој деценији,
суочио са успоравањем раста ГДП-а и индустријске произ
водње. Посртање светске привреде је настављено и у 2009., а
сва је прилика да ће рецесија вероватно бити настављана и у
2010. години. Према проценама Европске комисије6, светски
ГДП у 2009 години ће забележити пад од -1,4 одсто, док екс
перти ове институције за 2010. годину предвиђају опоравак,
односно раст светског ГДП-а од 1,9 одсто. Прогнозе Међуна
родног монетарног фонда су слична предвиђањима Европске
комисије, при чему ММФ7 за 2009. годину прогнозира пад
4
5
6
7

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.
http://www.capital.ba/bankrotstvo-gm-dovodi-državu-na-kormilo-kompanije/
(Accessed 03.6.2009)
European Commission, Economic Forecast, Spring 2009, p. 11
IMF,(2009), World Economic Outlook, Crisis and recovery, April 2009, p.10.
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светског аутпута од -1,3 одсто, а за 2010. годину прогнозира
раст од такође 1,9 одсто. Процене ЕБРД-а, о кретању ГДП-а
у 2009. години, у оквиру 30 земаља са којима ова банка сара
ђује, су неколико пута знатно мењане. Chief Economist EBRD
Erik Berglof 8 је најпре у новембру 2008. године прогнозирао
раст од 2,5 одсто, у јануару 2009. године, стопа раста је сма
њена на 0,1 одсто, док је у пролеће текуће 2009. године, Бер
глоф прогнозирао пад од -2,4 одсто.
Табела 1
Међународно окружење – реа лан раст БДП-а
годишње промене (%)
2005
2006
2007

лето 2009 прогнозе
2008
2009
2010

САД
2,9
2,8
2,0
1,1
-2,9
0,9
Јапан
1,9
2,0
2,4
-0,7
-5,3
0,1
Азија (без Ја
8,3
9,1
9,7
6,9
3,3
5,6
пана)
од чега Кина
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 чега Русија
6,4
7,7
8,1
5,6
-3,8
1,4
Латинска Аме
4,6
5,4
5,6
4,2
-1,6
1,6
рика
Суб-Сахарска
5,6
6,5
6,6
5,2
2,5
3,5
Африка
Свет
4,5
5,1
5,1
3,1
-1,4
1,9
Извор: European Commission, Economic Forecast, Spring 2009, стр. 11.

Према прогнозама Европске комисије, највећи пад
ГДП-а у 2009. години ће забележити Јапан (негативна стопа
и у 2008. години од -0,7 одсто), док ће највишу стопу раста
ГДП-а , иако за трећину нижу у односу на деценијски про
сек, остварити Кина. Према процени Европске комисије, по
зитивну стопу раста ГДП-а, у 2009. години, осим Азије (ис
кључујући Јапан), имаће и Субсахарска Африка, док се за све
остале земље, односно регионе прогнозирају више или ниже
негативне стопе раста ГДП-а. За земље Југоисточне Европе
и Русију, Европска комисија је предвидела идентичну стопу
пада ГДП-а од -3,8 одсто, док је за САД прогнозиран пад од
-2,9 одсто. Очекивани пад ГДП-а у Европској унији ће изно
сити -4 одсто, док се у оквиру евро зоне очекује мањи пад,
односно -2 одсто.
У оквиру 5 највећих земаља ЕУ, највећи пад ГДП-а од
-5,5 одсто се предвиђа за Немачку, негативна стопа раста од
-4 до -4,5 одсто се прогнозира за Италију и Велику Британи
8

www.ebrd.com/new/pressrel/2009/090127.htm
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ју, док ће Француска и Шпанија, по свој прилици забележити
нешто умеренији пад ГДП-а од -3 одсто. За 2010. годину је
прогнозиран опоравак четири од пет највећих земаља ЕУ, док
се очекује да Шпанија и у 2010. години забележи негативну
стопу раста ГДП-а од -1 одсто.
У Годишњем извештају Европске комисије за 2009. го
дину се предвиђа и пад извоза од чак -12,5 одсто, као и укуп
них инвестиција за -10,5 одсто. Очекује се и пад запослености
од -2,5 одсто, што значи да ће 8,5 милиона људи широм ЕУ
остати без посла. И поред прогнозираног опоравка привред
ног раста, у 2010. години, предвиђа се даље смањење укупне
запослености за -1,5 одсто. Након изражене тенденције више
годишњег смањења стопе незапослености у ЕУ, у овој и сле
дећој години очекује се раст, тако да ће стопа незапослености
у 2010. години поново бити двоцифрена, односно 10,9 одсто,
док се за земље евро зоне предвиђа стопа незапослености од
чак 11,5 одсто. Највећи раст незапослености биће у Естонији,
Ирској, Литванији, Летонији и Шпанији.
Због рецесије, односно контракције привредних ак
тивности, на нивоу ЕУ предвиђа се значајно смањење стопе
инфлације, која ће у 2009. години износити свега 0,9 одсто.
Супротно овим тенденцијама, стопа инфлације у балтичким
земљама и Бугарској ће бити дуплирана. Као одговор на ра
стућу економску кризу ЕУ је припремила веома амбициозан
план (European Economic Recovery Plan) повећавања државне
потрошње и јавних инвестиција у циљу бржег привредног
опоравка и очувања радних места, што ће дефицит држав
ног буџета у земљама ЕУ у 2009. години повећати на чак 6
одсто ГДП-а, што је значајно повећање у односу на 2,3 одсто
у 2008. години.
Табела 2
Главни показатељи, лето 2009 прогнозе – ЕУ
годишње промене (%)
2005
2006
2007

лето 2009 прогнозе
2008 2009
2010

БДП
2,0
3,1
2,9
0,9
-4,0
-0,1
Инвестиције
3,6
6,2
5,4
0,1
-10,5
-2,9
Незапосленост (а)
8,9
8,2
7,1
7,0
9,4
10,9
Инфлација (б)
2,3
2,3
2,4
3,7
0,9
1,3
Државни дуг (%
62,7
61,3
58,7
61,5 72,6
79,4
БДП-а)
Извор: Economic Forecast, Spring 2009 .European Commission, стр. 3
(а) проценат радне снаге (б) индекс потрошачких цена, номиналне
промене
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Ово је двоструко више од 3 одсто, предвиђених тзв. ма
стрихтским критеријумима. Дефицит државног буџета у 2009.
години, испод 3 одсто ГДП-а, оствариће само 6 земаља, док ће у
2010. дефицит државног буџета достићи и читавих 7 одсто. Исто
времено, укупан државни дуг ће порасти на 79,4 одсто ГДП-а, што
значи да се ЕУ приближава граници високе задужености.

Слабљење перформанси развоја
земаља у транзицији – знаци кризе
Између 10 бивших социјалистичких земаља Средње и
Источне Европе, данас земаља у транзицији и чланица ЕУ,
увек су постојале значајне разлике. Три балтичке земље
(Естонија, Латвија и Литванија) су предњачиле у брзини
предузетих реформи. Вишег радска група земаља, којој мо
жемо прикључити и Словачку, се третира као групација нај
успешнијих земаља у транзицији. Румунија и Бугарска су
последње примљене у ЕУ, што би могло значити да су се оне
најспорије опоравиле од транзиционе кризе, у којој су се на
лазиле све ове земље у последњој деценији XX века.
Ове закључке потврђују и подаци о стопама раста
ГДП-а. У периоду 1992-2004. међу пет најуспешнијих зема
ља у транзицији, највишу просечну стопу раста ГДП-а од 4,4
одсто је имала Пољска, затим Словенија 3,2 одсто, Мађарска
3,0 одсто, док је Чешка забележила нешто умеренији раст од
2,1 одсто. Румунија је остварила скромну стопу раста ГДП-а
од 1,6 одсто а Бугарска ниску стопу раста од свега 0,9 одсто.
Најспорији раст ГДП-а у овом периоду су оствариле балтич
ке земље у транзицији - Летонија 0,5 одсто а Литванија само
0,3 одсто.
Како показују бројне студије9 важан утицај на привред
ни раст су имали: почетни услови, спроведене структурне ре
форме, односно изг радња тржишних институција, као и ефи
касна економска политика, која може да обезбеди неопходну
макроекономску стабилност привреде. На старту транзиције,
значајно место су имали почетни услови,10 али су макроеко
номска стабилизација и напредак у тржишно оријентисаним
9

Mervar A., (2002), Ekonomski rast i zemlje u tranziciji, Privredna kretanja i ekonomska 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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реформама релативно брзо неутралисали негативне ефекте
почетних (неповољних) услова, што се нарочито односило
на балтичке земље. Неки су почетне услове прецењивали, а
неки су сматрали да они немају битан значај, али су се сви
углавном слагали да су они имали удела у почетној транзи
ционој рецесији, као и да протоком времена њихов утицај
значајно слаби.
Табела 3
Бруто домаћи производ,
годишње промене у процентима, сталне цене
199204
0,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Бугарска
6,2
6,3
6,2
6,0
-1,6
-0,1
Чешка
2,1
6,3
6,8
6,0
3,2
-2,7
0,3
Естонија
9,2
10,4
6,3
-3,6
-10,3
-0,8
Летонија
0,5
10,6
12,2
10,0
-4,6
-13,1
-3,2
Литванија
0,3
7,8
7,8
8,9
3,0
-11,0
-4,7
Мађарска
3,0
4,0
4,1
1,1
0,5
-6,3
-0,3
Пољска
4,4
3,6
6,2
6,6
4,8
-1,4
0,8
Румунија
1,6
4,2
7,9
6,2
7,1
-4,0
0,0
Словенија
3,2
4,3
5,9
6,8
3,5
-3,4
0,7
Словачка
6,5
8,5
10,4
6,4
-2,6
0,7
Извор: European Commission , Economic Forecast, Spring 2009, str. 53,
55,62,79,81,85,95,99,101,103.

У периоду 2005-2007. година, најдинамичнији раст
ГДП-а су оствариле балтичке земље. Летонија је у све три
године бележила двоцифрене стопе раста (12,2 одсто у 2006.),
Естонија у једној, док је раст ГДП-а у Литванији био између
8-9 одсто. Међу пет земаља Средње Европе, најдинамични
ји раст ГДП-а је имала Словачка, а најскромнији Мађарска.
У оквиру треће групе, која је последња примљена у ЕУ, раст
ГДП-а Румуније је био између 4-8 одсто, а Бугарске око 6
одсто. Први знаци рецесије су најпре захватили Мађарску11,
што се веома добро уочава и из скоро четвороструког пада
стопе раста мађарског ГДП-а у 2007. години. И неке друге
земље (Естонија, Литванија, Румунија и Чешка) су ушле у
период опадајућих стопа раста ГДП-а, али је то смањење би
ло знатно умереније, него у Мађарској. Четири од 10 зема
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 (Литванија, Пољска, Словенија и нарочити Словачка) су
и у 2007. години наставиле тенденцију вишегодишњег раста
ГДП-а.
У 2008. години, жестока рецесија, са негативним сто
пама раста, је најпре захватила Летонију и Естонију, док је
већина осталих земаља забележила озбиљан пад стопа ра
ста ГДП-а. Једино је Румунија остварила импресивну стопу
раста од чак 7,1 одсто. Према прогнозама Европске комиси
је, али и других релевантних светских институција (ММФ,
ИБРД, ЕБРД....) свих 10 земља ће у 2009. години имати нега
тивне стопе раста ГДП-а. Са најдубљим падом, односно са
најжешћом економском кризом у 2009. години, суочиће се
три балтичке земље, за које се предвиђа пад ГДП-а између
-10 и -13 одсто. Нешто умеренији пад ГДП-а се прогнозира
за Мађарску -6,3 одсто и Румунију -4 одсто. Ако се оства
ре прогнозе, текућа економска криза ће највише погодити
ових пет земаља, док ће осталих пет такође претрпети зна
чајан пад ГДП-а, али ће он бити знатно умеренији. По свој
прилици најмању штету од текуће економске кризе ће имати
Пољска. Превладавање кризе је прогнозирано за 2010. годи
ну, што се не односи и на три балтичке земље, Мађарску и
Бугарску, које ће и у 2010. години бележити негативне стопе
раста, при чему ће пад ГДП-а, бити знатно мањи него 2009.
године.
Висок раст ГДП-а ових 10 земаља, је између осталог,
био резултат врло динамичног раста извоза. У највећем броју
земаља, током последњих неколико година оствариване су
двоцифрене стопе раста извоза. Уласком у ЕУ, ове земље су
постале врло атрактивне за дислокацију производних погона
из развијенијих „старих“ чланица. Производи и услуге нових
фабрика из новопримљених чланицама ЕУ, су највећим де
лом пласирани на шире тржиште ЕУ.
Извоз Естоније и Летоније, након веома високих стопа
раста у 2005. години, од преко 20 одсто, је последњих годи
на доживео стрмоглав пад, да би у 2008. години забележио и
негативне стопе од -1,1 одсто, односно -1,3 одсто. У Румунији
и Литванији у 2008. у односу на 2007. годину, остварен је зна
чајан раст извоза, док је осталих шест земаља имало знатно
смањење, али не и негативне стопе раста извоза. За свих 10
земаља, Европска комисија је у 2009. години, прогнозира
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ла драстично двоцифрено смањење извоза, што је последи
ца пада тражње за производима и услугама из ових земаља,
проузрокованим рецесијом на њиховим главним извозним
тржиштима, односно у развијенијим земљама ЕУ. Благи опо
равак извоза у 2010. години се предвиђа за 8 земаља, док ће
умерено смањење извоза, односно негативне стопе раста и
даље бити присутно у Словенији и Литванији.
Табела 4
Извоз (добра и услуге) – годишње процентуа лне промене
1992- 2005 2006 2007 2008 2009 2010

04
Бугарска
8,5
8,7
5,2
2,9
-11,1
2,2
Чешка
9,9
11,6
15,8
14,9
6,9
-11,6
0,7
Естонија
20,9
11,6
0,0
-1,1
-14,1
0,4
Летонија
20,2
6,5
10
-1,3
-12,9
0,5
Литванија
17,7
12,0
4,3
11,3
-15,1
-0,2
Мађарска
12,6
11,3
18,6
15,9
4,6
-11,9
0,8
Пољска
10,9
8,0
14,6
9,1
5,8
-11,0
0,2
Румунија
11,2
7,6
10,4
7,9
19,4 -16,9
0,6
Словенија
3,8
10,6
12,5
13,8
3,3
-11,8
-0,3
Словачка
10,0
21,0
13,8
3,2
-10,2
0,2
Извор: European Commission, Economic Forecast, Spring 2009. стр.
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103.

У периоду 1992-2004. година, стопа незапослености, у
10 ЕУ земаља, се кретала између 6,5 одсто у Румунији и 15
одсто у Бугарској и Пољској. Као резултат веома динамичног
развоја, темељеног на огромном приливу страног капитала и
спектакуларном расту извоза, у свих 10 земаља, незапосле
ност је знатно смањена. У 6 земаља најнижа стопа незапосле
ности је била у 2008. години, а у три балтичке земље и Ма
ђарској, доњи пик је остварен 2007. године. Најнижу стопу
незапослености од 4,3 одсто је имала Литванија 2007. године,
а највишу Пољска од 17,8 одсто у 2005. години. У 2008. годи
ни стопа незапослености се кретала од 4,4 одсто у Чешкој и
Словенији, до 7,8 одсто у Мађарској.
Иако се у свим прогнозама процењује да ће економска
криза значајно спласнути у 2010. години, то се нажалост не
односи на кретање запослености, односно незапослености,
јер се у 9 од 10 земаља прогнозира раст незапослености и
у 2010. години. Једини се за Румунију предвиђа благо сма
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њење незапослености. Да ће очување радних места и раст
запослености бити тешко оствариво у наредних неколико го
дина, веома сликовито потврђује и чињеница да је планирана
стопа незапослености у 2010. години, у већини земаља за које
располажемо са подацима, чак знатно виша него у периоду у
коме се десила транзициона рецесија. Зашто је то тако? Одго
вор је прилично једноставан. У претходном периоду страни
инвеститори су због нижих надница, пореза и разних других
олакшица, масовно селили своје фабрике у земље у транзи
цији, што је веома повољно деловало на њихов укупан развој,
извоз и запосленост. Због економске кризе, која је погодила
све чланице ЕУ, владе ових земаља су очување радних ме
ста истак ле као прворазредан циљ. Ако је требало смањива
ти број запослених радника, то се најпре чинило у преког ра
ничним филијалама, што је неминовно довело до рецесије и
пораста броја незапослених у земљама у транзицији
Табела 5
Стопе незапослености – дефиниција Еуростата
199204
15,1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Бугарска
10,1
9,0
6,9
5,6
7,3
7,8
Чешка
7,9
7,2
5,3
4,4
6,1
7,4
Естонија
7,9
5,9
4,7
5,5
11,3
14,1
Летонија
13,2
8,9
6,8
6,0
7,5
15,7
16,0
Литванија
9,9
8,3
5,6
4,3
5,8
13,8
15,9
Мађарска
8,1
7,2
7,5
7,4
7,8
9,5
11,2
Пољска
15,0
17,8
13,9
9,6
7,1
9,9
12,1
Румунија
6,5
7,2
7,3
6,4
5,8
8,0
7,7
Словенија
6,5
6,0
4,9
4,4
6,6
7,4
Словачка
16,3
13,4
11,1
9,5
12,0
12,1
Извор: European Commission, Economic Forecast, Spring 2009. стр. 53,
55,62,79,81,85,95,99,101,103.

У првој деценији транзиционог развоја, 6 земаља је
имало умерен и релативно прихватљив ниво дефицита тр
говинског биланса. Једино је трговински дефицит Летоније
(за остале земље не располажемо са подацима) био знатно
изнад просека ове групације земаља. Од 2005. до 2007. го
дине, а у неким земљама и до 2008. дефицит трговинског
биланса се рапидно повећавао. Због смањења прилива стра
них директних инвестиција и отежаног задуживања у ино
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странству, знатно је редукован увоз, а услед опадања тражње
озбиљно је смањен и извоз, што је значајно оборило укупан
ниво спољно-трговинске размене ових земаља. То смањење
је било оштрије од пада ГДП-а, због чега је релативно уче
шће дефицита спољно-трговинског биланса у ГДП-у значај
но смањено.
Од 10 земаља, само је Чешка дуго времена остваривала
суфицит спољно-трговинског биланса. Од 2007. године Че
шкој се придружила и Мађарска. Европска комисија за 2009.
и 2010. годину, углавном предвиђа настављање уочених тен
денција, што значи да ће Чешка и Мађарска задржати умере
ни суфицит, Естонија ће нешто повећати постојећи дефицит,
док ће осталих 7 земаља наставити са тенденцијом значајног
смањивања спољно-трговинског дефицита.
Табела 6
Трговински биланс као проценат БДП-а
199204

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Бугарска
-6,2 -20,2 -22,0 -25,5 -25,8 -19,9 -19,2
Чешка
-4,5
2,0
2,0
3,4
2,8
1,7
1,7
Естонија
-13,9
-18,3
-17,6
-11,9
-8,4
-9,6
Летонија
-12,5 -18,9 -25,6 -23,9 -17,0 -10,5
-9,7
Литванија
-11,3
-13,9
-15,1
-11,9
-2,8
-1,2
Мађарска
-4,7
-2,5
-2,3
0,2
0,4
1,0
1,2
Пољска
-3,1
-0,9
-2,0
-4,0
-4,3
-4,6
-3,9
Румунија
-7,0
-9,8
-12,0 -14,4 -13,3
-9,1
-8,0
Словенија
-2,7
-3,6
-3,8
-4,9
-7,3
-5,9
-5,7
Словачка
-5,4
-5,2
-1,7
-1,7
-2,8
-2,1
Извор: European Commission, Economic Forecast, Spring 2009. стр. 53,
55,62,79,81,85,95,99,101,103.

Смањење прилива СДИ, криза ликвидности и отежан при
ступ приватних компанија и банака тржиштима светског капи
тала, има за последицу значајан раст јавног (државног) дуга по
јединих земаља. Ово се пре свега односи на Мађарску у којој је
јавни дуг у 2008. години износио 73,0 одсто ГДП-а, док је учешће
пољског јавног дуга у ГДП-у (47,1 одсто) знатно изнад просека ове
групације земаља. Најмање задужена земља, посмат рајући уче
шће јавног дуга у ГДП-у, је Естонија, у којој јавни дуг не прелази
5 одсто ГДП-а. У осталим земљама државни дуг је био нижи од
30 одсто ГДП-а.
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У условима кризе изгледа да је једино држава, са својим
ауторитетом и гаранцијама, способна да колико-толико затвори
недостајући финансијски геп. Све ове земље, су се мање или више,
развијале уз подршку страног капитала,12 па би изостанак озбиљ
нијег прилива, нарочито у дужем периоду довео до још озбиљ
нијег пада ГДП-а, извоза и запослености. Услед тога Владе ових
земља, убрзано склапају споразуме, пре свега са ММФ-ом, чији
зајмови ће помоћи у очувању њихове преко пот ребне макро еко
номске стабилности13.
Табела 7
Јавни дуг - као проценат БДП-а
199204
-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Бугарска
29,2
22,7
18,2
14,1
16,0
17,3
Чешка
29,8
29,6
28,9
29,8
33,7
37,9
Естонија
4,5
4,3
3,5
4,8
6,8
7,8
Летонија
12,4
10,7
9,0
19,5
34,1
50,1
Литванија
18,4
18,0
17,0
15,6
22,6
31,9
Мађарска
61,7
65,6
65,8
73,0
80,8
82,3
Пољска
47,1
47,7
44,9
47,1
53,6
59,7
Румунија
15,8
12,4
12,7
13,6
18,2
22,7
Словенија
27,0
26,7
23,4
22,8
29,3
34,9
Словачка
34,2
30,4
29,4
27,6
32,2
36,3
Извор: European Commission, Economic Forecast, Spring 2009. стр.
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103.

У том смислу Европска комисија очекује да ће и у 2009.
али и у 2010. години значајно расти укупан државни дуг ових
земаља мерен његовим учешћем у ГДП-у. при чему ће се Ма
ђарска у 2009. години сврстати у круг високо задужених
земаља, а Пољска ће бити на граници умерено задужених
земаља. Ако би смо државном дугу, прикључили и дуг бана
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 предузећа, вероватно би могли закључити да ће укупан
спољни дуг, за већину од 10 посматраних земаља, бити тешко
бреме које ће озбиљно оптерећивати њихов будући развој.

Криза развоја српске индустрије
И поред веома високих стопа раста привреде и инду
стрије, које су оствариване у већем делу послератног развоја,
Србија и даље припада кругу најсиромашнијих земаља Евро
пе. Физички обим индустријске производње у 1990. години је
повећан за 11,4 пута у односу на ниво производње у 1955. го
дини. Због санкција међународне заједнице у последњој деце
нији XX века, тромесечног бомбардовања 1999. године, али и
потпуно погрешног концепта развоја индустрије у текућој фа
зи српске транзиције, ниво индустријске производње у 2008.
години био свега за 5,9 пута виши него 1955. године.
Табела 8
Физички обим производње и стопе раста ДП индустрије наше
земље – (%)
године
инд устријска
године
стопе раста

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

1955

Крајем XX века, српски модел индустријализације је
доживео колапс, а земља се нашла у веома дубокој кризи, од
које се ни после скоро две деценије није опоравила. Србија се
суочила са свим негативним последицама драстичног пре
кида скоро свих облика сарадње са међународном заједни
цом. Санкције међународне заједнице и бомбардовање 1999.
године су оставиле, вишеструке и још увек недовољно по
знате последице, чије веома негативно дејство ће осећати и
будуће генерације. Народ са простора српске државе, преко
ноћи се суочио са крвавим грађанским ратом у непосредном
окружењу, колонама избеглица за које је требало наћи какав142
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такав смештај и запослење, хиперинфлацијом, незабележе
ном у светској историји, престанком рада већине предузећа,
губитком посла и плата, општим сиромаштвом и потпуном
неизвесношћу у вези трајања недаћа у којима се српски народ
нашао.
Због санкција међународне заједнице и прекида нормал
них економских веза са иностраним партнерима, српска ин
дустрија је претрпела највећу штету. За свега три године, ниво
индустријске производње из 1990. године је смањен на тре
ћину, а извоз индустрије је скоро у потпуности обустављен.
Услед санкција покидане су прилично развијене техничкотехнолошке везе, због чега је Србија на старту 21 века за све
том заостајала три технолошке генерације, односно више од
30 година.14 Девастација наше индустрије је довршена раза
рањем највећих фабрика, које су у претходном периоду биле
носиоци развоја и лидери српског извоза.
Уместо да креатори „нове“ економске политике у са
временој фази српске транзиције, започетој познатим окто
барским догађајима, приступе коренитој обнови српске ин
дустрије, развој је кренуо у другачијем правцу. Највећи део
раста нашег БДП-а је потицао из сектора услуга, односно од
саобраћаја, трговине, осигурања и финансијског посредова
ња. Динамичан развој ових делатности је обезбеђен енормно
високим увозом, који је у 2008. износио 23 милијарде долара.
Огромне количине увезене робе је требало превести, про
дати, осигурати и обезбедити новац за њено финансирање.
Наравно, да развој сектора услуга мора имати адекватно ме
сто, јер је то у сагласности са познатим законитостима при
вредног развоја, али се мора напоменути да овакав концепт
развоја наше земље, дугорочно може изазвати најмање два
веома крупна проблема. Прво, он није дугорочно одржив,
јер пресудно зависи од прилива страних средстава плаћања,
и друго, он озбиљно лимитира развој домаћег реа лног сек
тора производње (индустрија и пољопривреда). Суштинско
питање је, како вратити потрошене девизе, када је наш из
воз годинама врло скроман, а спољно-трговински дефицит
изузетно висок. Развој наше економије пресудно зависи од
14 Jefferson Institute, Narodna banka Srbije, (2003), Konkurentnost privrede Srbije,
Beograd
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величине увоза, кога опредељују расположива страна сред
ства плаћања, односно могућност даљег задуживања земље.
Круг је затворен тиме, што се пласман увозних производа
и везаних услуга обезбеђује вештачким повећањем, иначе
ниске куповне моћи домаћег незапосленог и слабо плаћеног
становништва, кроз “повољне” кредите, које становништво
олако узима, залажући станове и куће у хипотеку.15
Веома ниско учешће наше индустрије у генерисању
БДП-а није последица деиндустријализације, већ предуго
присутне кризе индустријског развоја. Уместо снажне подр
шке развоју индустрије, нове реформске власти су прихвати
ле начела Вашингтонског консензуса, трудећи се да по сваку
цену и у што је могуће краћем временском периоду, остваре
макро економску стабилност, обарањем инфлације и стаби
лизацијом курса националне валуте. Наивно се веровало да
ће, када прораде тржишне силе, односно након опште де
регулације, либерализације и приватизације, ствари крену
ти саме од себе. Такав неолиберални концепт развоја се не
примењује ни у земљама најразвијеније тржишне привреде.
Уместо опоравка и динамичног развоја, српска индустрија је
ушла у најкритичнију фазу досадашњег развоја. Што нису
разориле санкције и бомбардовање, уништио је наопако по
стављени процес српске приватизације. Уместо реструкту
рирања и ревитализације, деведесет највећих српских преду
зећа - носилаца индустријског развоја у претходном периоду
- лагано умиру, јер због техничко-технолошке заосталости,
вишка радне снаге и дугогодишње небриге, не могу да се од
упру жестокој конкуренцији ефикаснијих страних компани
ја. Због тога и не изненађује чињеница да српска индустрија
ни после 19 година, није достигла ни половину нивоа развоја
из далеке 1990. године.
Овакав образац развоја и формиране структуре при
вреде, дугорочно не може дати добре резултате. Концепт
ће функционисати - као код пирамидалне штедње - док има
прилива иностраних средстава (задужење, донације, дија
спора, куповина предузећа у процесу приватизације). С об
15 Lj. Savić, (2007), Collapse of the Serbian Industrialization – Mesage for the Future, International Conference” Contemporary of Theory and Practice in Economics – Economic Policy and the Development of Serbia”, Ekonomski fakultet,
Beograd
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зиром да је дефицит текућег биланса веома висок (близу 25%
БДП-а), да су донације практично пресушиле, да је процес
приватизације при самом крају и да је приватни сектор (мала
и средња предузећа) још увек развојно и финансијски слаб и
нестабилан, јер нема великих предузећа као окоснице и по
дршке за њихово ефикасно функционисање, развој темељен
на огромној увозној тражњи, пре или касније мора доживети
колапс. Уколико се веома брзо не схвати, да фаза привредног
развоја у којој се данас налази Србија, подразумева динамич
нији развој реа лног сектора производње – индустрије и по
љопривреде – наша дугорочна развојна перспектива ће бити
веома слаба, а Србија ће и у наредном периоду бити једна од
најмање развијених земаља Европе.
Годишње стопе раста индустрије Србије у последњих
девет година су биле ниске, а у три године су биле чак и не
гативне. Прерађивачка индустрија, која чини ¾ укупне ин
дустрије, је од девет у чак пет година остварила високе нега
тивне стопе раста.16 Из тих разлога просечна осмогодишња
стопа раста БДП-а од 5,5% је била за скоро три пута виша од
стопе раста индустрије, а чак седам пута виша од просечне
стопе раста прерађивачке индустрије.
Табела 9
Стопе раста индустрије у Србији - сталне цене 2002.
БДП
Инд устрија
В. руда и к.
Прерађивачка
Пр. ел. е. г. и в.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 08/01
а)
5,1
4,5
2,4
9,3
6,5
5,2
5,9
5,4
-3,5
5,5
0,0
2,0
-3,0
7,2
-0,8
4,7
3,7
1,1 -15,9 1,9
-9,3 -0,1
5,1
1,3
2,1
4,1
-0,6
3,6
-7,5
0,8
-3,3 -2,8 -6,0
8,8
-0,7
5,3
4,2
0,7 -19,8 0,8
0,7
-1,6
3,1
0,1
6,6
2,2
2,8
1,8
-2,7
2,0

Извор: Републички завод за статистику, месечна саопштења
а) I-X 2009. према 2008.

Послератном индустријализацијом значајно је измење
на структура привреде наше земље. До 1990. године, струк
турне промене привреде су биле у складу са законитостима
развоја најразвијенијих земаља света. У 1962. години допри
нос индустрије и пољопривреде у генерисању друштвеног
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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производа је изједначен. Четврт века касније, 1988. године у
индустрији је стварано скоро 45% ДП привреде, што је било
троструко више него што је био допринос пољопривреде, и
знатно више од учешћа целокупног сектора услуга.
Табела 10
Структура бруто домаћег производа Србије – (%)
делатности
19601
1988
2001
2007

Пољопривреда, лов, шумар
30,4
14,8
21,7
8,7
ство и водопривр.
Индустрија
24,1
44,4
29,0
20,2
Вађење руда и камена
…
…
...
1,2
Прерађивачка инд устрија
…
…
...
15,6
Производња елект ричне енер
…
…
...
3,4
гије, гаса и воде
Грађевинарство
17,0
10,3
3,7
4,4
Услуге
28,5
30,5
45,5
52,1
Извор: На основу података СГЈ – 1990, стр. 99., СГС 2004., стр. 109.,
Стат.год.Срб. 2009., стр. 124-125

Највећи део српске спољно-трговинске размене (преко
97%) је био везан за индустрију, због чега су санкције међу
народне заједнице највише и погодиле ову привредну делат
ност. И поред извесног опоравка у 1997. години, индустријска
производња је - са веома наглашеним годишњим осцилаци
јама - у наредној деценији практично стагнирала, услед чега
је учешће индустрије у БДП-у Србије драстично смањено,
на свега 20,2 %. у 2007. години, што је на нивоу структурног
учешћа индустрије из првих година послератне индустрија
лизације. И што још важније, због знатно бржег раста секто
ра услуга, допринос индустрије стварању српског БДП-а ће и
у наредном периоду наставити убрзано да пада.

Мере за превладавање кризе
Од почетка кризе све земље су предузимале врло енер
гичне и различите мере да санирају њене веома разорне по
следице. У оквиру групације 10 бивших социјалистичких зе
маља, драстичан пад ГДП-а је најпре (2007) погодио Мађар
ску. Одмах по избијању кризе, мађарска влада је предузела
одговарајуће мере, од којих се на годишњем нивоу очекује
уштеда од 4 милијарде евра. Мађарски премијер се обавезао
да ради за месечну плату од 1 форинте, док су плате мини
стара смањене за 15 одсто. Укинут је 13 плата за запослене у
државној управи, а порези на све плате су смањени за 5 од
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сто. Породични додаци су умањени за 10 одсто, а укинуте су
државне субвенције за куповину станова, кућа и рачуна за
гас и централно грејање. ПДВ је повећан са 20 на 25 одсто,
док је на прехрамбене производе смањен на 18 одсто. У ци
љу подршке пакету мера, међународне финансијске институ
ције су одобриле Мађарској зајам од 25,2 милијарде долара
(ММФ17 15,7 милијарди долара, ЕУ 8,2 милијарде долара и
Светска банка 1,3 милијарде долара). Аранжман са ММФ-ом
је фокусиран на рационализацију јавних финансија, смање
ње пензија и плата, јавног дуга и буџетског дефицита, као и
опоравак финансијског сектора, побољшавањем његове ли
квидности и нивоа укупног капитала.
Међу најразвијенијим земљама, најсвеобухватнији па
кет мера су донеле Сједињене Америчке Државе, који је био
„тежак“ чак 700 милијарди долара. Звучало је скоро неверо
ватно да су САД, као бастион либералног капитализма, по
челе да примењују помало заборављене мере из арсенала др
жавне интервенције. Тиме се посредно признало да текућа
криза има стогодишњи карактер, односно да је веома озбиљ
на и да се морају користити и такве мере које су у дубоком
нескладу са владајућом економском логиком. Иако Европска
унија није била у епицентру економске кризе, и она је због
снажне повезаности са привредом САД-а, такође веома бр
зо планирала да издвоји средства у висини од чак 2 хиља
де милијарди долара, како би зауставила опадање привредне
активности и раст незапослености. Европским економским
планом опоравка (European Economic Recovery Plan) предви
ђене су мере и инструменти које обухватају и десет новопри
мљених чланица ЕУ. И све остале земље, Кина, Русија, Ја
пан, земље у транзицији, брзо растуће земље, као и земље у
развоју, су такође биле принуђене да примене читав арсенал
мера у борби против жестоке економске кризе.
Иако је примарно настала на тлу Сједињених држава,
криза се врло брзо раширила на цео свет. Због глобалне опа
сности, лидери најразвијенијих земаља су веома брзо схва
тили, да савладавање текуће економске кризе захтева зајед
ничку акцију. У том смислу, 2. априла, ове године у Лондону
17 http://www.imf.org./external/pubs/ft/survey/so/2008/car110608a/.html
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је одржан Самит групације Г-20,18 која окупља најразвијеније
земље света. И поред значајних разлика у приступу, лидери
19 најразвијенијих земаља и ЕУ сложили су се око предузи
мања најважнијих мера у циљу ефикаснијег опоравка светска
привреде. Ово је најсвеобухватнији прог рам акције на савла
давању текуће економске кризе, због чега ћемо управо њему
посветити одговарајућу пажњу. Осим овог плана, свих десет
земаља су предузимале бројне индивидуа лне мере, да би
олакшале терет кризе и убрзале опоравак својих привреда19.
Лидери Г-20 су најпре констатовали да је криза глобал
на и да због тога захтева и глобална решења, као и наглашену
одговорност најразвијенијих земаља за укупан развој свих
становника земље, без обзира где они живе. Лидери група
ције Г-20 су преузели обавезу да учине све што је потребно
да се:20
• обнови самопоуздање, раст и запосленост
• оспособи финансијски систем за обнову функције
кредитирања
• ојача финансијска регулација у циљу поновног успо
стављања поверења
• реформишу међународне финансијске институције
за решавање ове и превенцију будућих криза
• промовише глобална трговина и инвестиције и од
баци протекционизам
• оствари неопходна еколошка и одржива ревитали
зација
Да би могли остварити предвиђене циљеве, лидери Г-20
су постигли сагласност да ресурсе ИМФ-а повећају за 500
милијарди УСД, да обезбеде додатних 250 милијарди долара
специјалних права вучења (СДР), да издвоје 250 милијарди
долара, којима би се у наредне две године помогао бржи опо
18 The Group of 20 comprises 19 countries (Argentina, Australia, Brazil, Canada,
China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea, 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 makroekonomsku 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_communique_020409.pdf
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равак светске трговине21 и да подрже најмање 100 милијарди
УСД додатног кредитирања путем МДБс (Multilateral Deve
lopment Banks). Договорено је и да се прода монетарног злата
ИМФ-а у вредности од 6 милијарди долара, што ће бити иско
ришћено за помоћ најсиромашнијим земљама, које су тешко
погођене кризом. Сва ова средства чине заједнички прог рам
од додатних 1.100 милијарди долара подршке за обнављање
кредитирања, раста и запослености у светској економији. За
једно са мерама које су предузете на националном нивоу, ово
представља глобални план за опоравак светске приведе ка
кав до сада никада није био предузет.
У циљу обнављања раста и запослености, лидери Г20
су планирали огромну и усклађену, али одрживу фискалну
експанзију, која ће до краја следеће године достићи износ од
5 хиљада милијарди долара. Захваљујући томе широм све
та ће бити сачувано или отворено више милиона радних ме
ста и повећан светски аутпут за 4 одсто. Каматне стопе су
драстично смањене у већини земаља, а централне банке су
чврсто опредељене да воде експанзивну монетарну полити
ку, онолико дуго, колико је потребно да се опорави светска
привреда. Лидери Г-20 су свесни потребе враћања поверења
у финансијски систем, због чега ће бити предузете најозбиљ
није мере обезбеђења његове ликвидности, рекапитализаци
је и спашавања његове финансијске имовине.
Светска економска криза је – како си се сложили у
оквиру Г-20 – и настала због изостанка ефикасне финансиј
ске регулације и контроле. Због тога је Међународни моне
тарни фонд, као светска финансијска институција, добио за
датак да на коректан, непристрасан и независан начин врши
надзор економија и финансијског сектора свих земаља света.
Тиме ће се обезбедити међународна усаглашеност стандарда,
веродостојност извештаја, транспарентност и смањење опа
сности које изазива претерано ослањање на сувише ризичне
изворе финансирања. У том циљу основан је и нови Financial
Stability Board (FSB) са задатком да у сарадњи са ИМФ-ом
обезбеђује рана упозорења о макроекономским и финансиј
ским ризицима и предлаже потребне акције. Његов задатак
21 http://www.nspm-rs/hronika/samit-g20-hiljadu-milijardi-dolara-za-borbu-protivkrize.html?alphabet
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је и да регулише и врши надзор финансијских институција и
коришћених инструмената, са посебним нагласком на праће
њу рада хеџ фондова. Регулација мора неизоставно спречити
превелики левериџ, али и захтевати да се у периоду проспе
ритета формирају довољне резерве за “црне дане”. Посебан и
важан задатак ФСБ-а јесте скидање вела са тзв. „банкарске
тајне“ и укидање „пореских уточишта“. Не мање важан за
датак је обезбеђење јединствених међународно усаглашених
рачуноводствених стандарда и подизање квалитета, струч
ности и одговорности агенција за кредитни рејтинг. Посебна
пажња ће бити посвећена реформисању међународних фи
нансијских институција, да би оне могле бити кључни фак
тор у решавању текуће и спречавању будућих криза.
Због озбиљног смањења светске трговине и инвести
ција, које су биле покретач светског развоја у последњих 50
година, лидери Г-20 су истак ли важност уздржавања од по
дизања нових протекционистичких баријера. Истовремено
све земље треба да наглашено користе све расположиве ин
струменте подстицања извоза, које су у складу са правилима
Светске трговинске организације (WТО).

Зак ључак
Актуелна економска криза у којој се данас налази свет,
оцењује се као најтежа од велике економске депресије из тре
ће деценије прошлог века. Ова криза је можда и разорнија,
с обзиром на глобалну повезаност у којој се данашњи свет
налази. Европска комисија и ММФ предвиђају пад светског
ГДП-а у 2009. години од -1,4 односно -1,3 одсто. У оквиру ЕУ
очекује се пад извоза од -12,5 одсто, инвестиција од -10,5 од
сто и запослености од -2,5 одсто, услед чега ће 8,5 милиона
људи остати без посла. Криза је започела на хипотекарном
тржишту Сједињених држава. За веома кратко време погоди
ла је све земље и све делатности. Прве мере за борбу против
кризе предузеле су Сједињене Државе и ЕУ планирајући па
кете мера „тешке“ 700, односно 2 хиљаде милијарди долара.
И све друге земље су такође донеле властите прог раме мера,
за борбу против економске кризе.
Десет бивших социјалистичких земаља, односно зема
ља у транзицији су несумњиво направиле крупан корак на
пред, имајући у виду чињеницу да су недавно постале чла
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нице ЕУ. То значи да су њихове економије тржишне, да могу
да „преживе“ оштру конкуренцији ефикасних ЕУ компанија
и да су достигле задовољавајући ниво демократије и пошто
вања заједничких европских вредности.
У области економије све ове земље су имале веома ди
намичан раст и задовољавајући развој. Након савладавања
неизбежне транзиционе рецесије, свих 10 земаља је беле
жило врло висок раст ГДП-а, који се у периоду 1992-2004.
кретао између 0,3 одсто у Литванији и 4,4 одсто у Пољској.
У последњих неколико година раст ГДП-а је био најбржи у
балтичким земљама, док је најспорији био у Мађарској, ко
ју је најпре и захватила криза, с обзиром да је стопа раста
ГДП-а драстично опала већ у 2007. години. У 2008. криза је
поред Мађарске, снажно захватила и балтичке земље, наро
чито Летонију и Естонију у којима су остварене и негативне
стопе раста ГДП-а од -4,6 и -3,6 одсто. Европска Комисија је
за свих10 земаља у 2009. години прогнозирала негативне сто
пе раста ГДП-а, које се крећу од -1,4 одсто у Пољској, до чак
-13,1 одсто у Летонији. У 2010. години прогнозиран је опора
вак за већину земаља, док ће негативне стопе раста ГДП-а и
даља остати у балтичким земљама, Мађарској и Бугарској.
И остале перформансе развоја указују, да се након деце
није успона, све ове земље налазе у веома жестокој економ
ској кризи. Врло динамичан раст извоза, који је дуго година
био најважнији мотор привредног развоја, је у већини зема
ља радикално оборен у 2008. години. Најдубљи пад извоза се
очекује у 2009. када се прогнозирају двоцифрене негативне
стопе раста (Румунија –16,9 одсто). Смањење прилива стра
ног капитала и стрмоглав пад извоза, ће довести до успорава
ња раста ГДП-а пораста незапослености, дефицита државног
буџета и укупног јавног дуга.
За разлику од ових десет земаља, српска транзиција
у првој деценији XXИ века, није била тако успешна. Иако
су остварене релативно високе просечне стопе раста БДП-а,
„цена“ изабраног концепта развоја је била врло висока. Уче
творостручен је укупан спољни дуг земље (преко 30 мили
јарди долара), а стопа незапослености (близу 30%) је међу
највишим у Европи. Раст је углавном оствариван на темељу
прилива страног капитала, који је највећим делом пласиран
у сектор услуга. Са друге стране, спор и недовољан раст из
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воза и колапс индустријске производње су биле последица
погрешно изабране стратегије развоја у другој фази српске
транзиције од 2001. године.
Због глобалног карактера и тежине кризе, лидери Г-20
су на априлском самиту у Лондону донели најсвеоб
 ухватни
ји прог рам акције, којим је предвиђена обнова раста и запо
слености, опоравак и јачање финансијског система, подизање
нивоа финансијске регулације и успостављање пољуљаног
поверења, реформа међународних институција и подстица
ње глобалне трговине и инвестиција. Да би се остварили ови
амбициозни циљеви, планирана су укупна средства од 1.100
милијарди долара, која су највећим делом намењена земљама
које ус највише погођене економском кризом.
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Ljubodrag Savic
THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON
THE COUNTRIES IN TRANSITION MEMBERS OF THE EU
Summary
By 2009 two decades will have passed since the fall of the
Berlin wall and the beginning of the transition of ex-socialist
countries. For the majority of these countries transitional walk
through pains was not easy, but in 2004 and in 2007 some of
the most successful countries became members of the European
Union. This is the confirmation that these countries have mana
ged to adjust to the requirements and criteria of the European
Union in a fairly short period of time. “Over night”, joining the
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EU has considerably improved the standard for the majority of
citizens of these new member states. Celebration and exhilara
tion due to the fact that they belong to the union of European
democratic people has decreased a little when they realized that
membership in the EU, apart from significant advantages, implies
considerable renunciations.
Foreign investments brought different rules of conduct. In
a short period of time transition has contributed to sharp polari
zation between a small number of immensely rich and extremely
powerful individuals and a great number of pauperized citizens,
who worked hard to keep their jobs and decent salaries. Transi
tional laid-offs who stayed out of former positions and workpla
ces found themselves in extremely bad situation. Over the years,
the dynamic development of these countries had been weakening,
and the employees’ discontent had been getting louder.
The global and severe economic crisis will probably strike
this group of countries gravely, which is predictable, seeing that
foreign investments in these countries had the key role in stimu
lating the total economic development. Since developed countries
are facing serious crisis as well, it is certain that foreign capital
inflow will significantly decrease in the next few years. Moreo
ver, due to the policy to preserve jobs, the companies from the
developed countries will be closing their branches in other states
first. The fact that these countries are going through the crisis is
supported by the requests from IMF and the World Bank for relief
funds, which are, for instance, in case of Hungary incredible 24
billion dollars.
Due to the fact that Serbia is in a similar position, and that
it is serious about applying for the membership in the European
Union, this paper will analyze the most important aspects of the
se countries’ and Serbie previous development, the effects of the
current economic crisis and measures suggested for overcoming
it efficiently.
Key words: crisis, transition, effects of development, forecast
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ГЛОБАЛН А ЕКОНОМСКА
КРИЗА И ЊЕН УТИЦ АЈ НА
ПРИВРЕДНЕ ТОКОВЕ У СРБИЈ И
Резиме
Светска финансијска криза је настала као плод огром
не грамзивости финансијских и квази финансијских инсти
туција, примарно у САД-у. Све је базирано на лакој и брзој
заради преко креирања хипотекарних кредита за све шире
слојеве становништва, у почетку по примамљивим услови
ма. Истовремено, на бази хипотекарних кредита емитоване
су и хартије од вредности које су доносиле високе приносе,
што је мотивисало и финансијске институције ван САД-а
да се упусте у такве финансијске операције. Тиме се, када
је америчка привреда почела озбиљније да грца у буџетском
дефициту и повећаним инфлационим тензијама услед поја
чаних напрезања на ратиштима, а њихове Федералне резер
ве биле приморане да повећавају базну каматну стопу, док
с друге стране примања становништва нису регистровала
било какав позитиван искорак, креирао амбијент куле од ка
рата који је почео да пропада попут домино ефекта. Креи
рана је криза поверења међу банкама и инвеститорима, што
је неминовно довело до слабљења реалног сектора и запо
чињања рецесионих тенденција, односно транзиције свет
ске финансијске кризе у глобалну економску кризу. Како ни
Србија није усамљено острво, то су се негативни ефекти
светске финансијске кризе у свом пуном обиму почели прика
*
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зивати крајем 2008. и током 2009. године. При томе, српска
привреда је већ била погодно тло за брже примање и ши
рење вируса светске економске кризе, јер је почивала на ду
боким структурним неравнотежама, почев од оних креира
них у економско-финансијским односима са иностранством,
па до неравнотеже између производње нових вредности и
обима потрошње. У условима неолибералне идеологије и не
изграђених правних механизама и институција, невидљиве
кабинетске руке су биле већим делом врховни арбитар на
тржишту Србије. Тиме је кроз ад хоц приватизацију и нело
јалну конкуренцију, разарано привредно ткиво Србије, чиме
је организам српске економије са значајно нарушеним иму
нитетом дочекао вирус глобалне економске кризе. При то
ме, нису извршени нужни процеси трансформације јавног
сектора, што је уз непромењену привредну структуру са
додатно осиромашеном робном понудом преко процеса де
индустријализације, додатно оптерећивало привреднике, а
није стварало простор за долазак озбиљнијих и обимнијих
страних инвестиција.
Кључне речи: финансијска криза, хипотека, криза поверења,
банкрот, каматна стопа, неолиберална идеоло
гија, деиндустријализација, инвестиције.

1. Генеза светске финансијске кризе
Похлепа и неутажива жеђ за брзом и лаком екстра за
радом креирали су финансијски облакодер од карата који се
врло брзо урушио сам од себе. Финансијски систем који нема
своје темеље у јаком реа лном сектору, односно новој дода
тој вредности из тог сектора, већ унапред је потписао своју
смртну пресуду. Тако се десило и са финансијским системом
на америчком тржишту. Међутим, како је смртни вирус про
ширен и на остала тржишта, управо захваљујући грамзиво
сти финансијских институција, то је епидемија финансијске
корозије попримила планетарне размере.

А како је све почело?

Прву карту у магловитом финансијском облакодеру из
бациле су Федералне резерве САД-а. Почетни улог се огле
дао преко смањења референтне каматне стопе Федералних
резерви на историјски минимум од 1%. Реч је о каматној
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стопи америчке централне банке која служи као репер по
словним банкама приликом одређивања њихових каматних
стопа у пословању са клијентима. Поента почетног потеза
Федералних резерви била је упумпавање јефтиног новца у
финансијски систем како би се динамизирала привредна ак
тивност. Приливом тако лаког новца дошло је до експанзије
кредита са ниским каматним стопама. То је изродило убрза
ну градњу финансијске куле од карата која је почивала на чи
стим шпекулацијама и надањима да се позитиван тренд неће
зауставити. У почетку су хипотекарне институције и банке
одобравале хипотекарне кредите платежно способнијим сло
јевима друштва за куповину апартмана, вила и слично, мада
је таква куповина далеко изнад њихове куповне моћи. После
тога су се окренули и ка нижим слојевима друштва који су
имали лошу кредитну историју, ниске приходе, као и онима
који су тек први пут могли да уђу у кредитне аранжмане. У
креирању таквих пословних мешетарских подухвата кључна
реч је била нада. И то нада да Федералне резерве неће повећа
вати своју каматну стопу, нада да ће се започети тренд раста
цене некретнина наставити и нада да ће приходи становни
штва расти. У тај свет надања ушле су и тада најликвидније
осигуравајуће организације у САД-у које су осигуравале хи
потекарне кредите. Само присуство еминентних осигурава
јућих организација у тој игри, привук ло је и пословне банке
и финансијске институције из осталих делова света, посебно
из Европе, да купују емитоване хартије од вредности у оче
кивању да ће им оне донети високе приносе у кратком року
(на годишњем нивоу каматна стопа је била 30%). Није било
бојазни да ће нешто кренути по злу. Цене некретнина, као и
тражња за некретнинама су расли, а и најликвидније светске
осигуравајуће организације су аминовале такве трансакције.
Тиме је настала глобална финансијска мрежа хипотекарних
хартија од вредности.
Но, надања су убрзо пук ла као мехур од сапунице.
Федералне резерве су повећале своју каматну стопу на чак
5,25% до 2007. године како би смириле инфлационе токове у
земљи изазване осетним повећањем јавне потрошње и тиме
буџетског дефицита. Он је са 4,25% од БДП у 2004. нарастао
на 6,2% у 2007. години. Наравно, то је све последица великих
америчких напрезања на ратиштима широм света, посебно
157

Саша Ђоговић

ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА КРИЗА ...

у Ираку. Услед повлачења прве карте коју је бацила америч
ка централна банка, долази до урушавања комплетног фи
нансијског небодера од карата. Примања становништва нису
довољна да покрију увећане рате за отплату кредита, које су
се експоненцијално и повећавале када дужник на време не
измирује своје обавезе. Све је више празних кућа које су по
челе да се нуде на тржишту. Међутим, тражња је мала и иш
чезава тако да су и цене некретнина вртоглаво падале. Про
цењује се да је неколико милиона Американаца, можда њих
око 4-5 милиона остало без крова над главом, не због тога
што су изгубили посао или што је привреда банкротирала,
него због уласка у високоризичне хипотекарне кредите. Ка
ко не постоји тражња за напуштеним кућама, то и финан
сијске институције које су одобравале хипотекарне кредите
нису могле да поврате новац, што је само кумулирало губит
ке. Права лавина се обрушила на осигуравајуће организације
које нису могле одговорити захтевима комитената, што их је
довело пред банкротство. Стога су у случају осигуравајућег
друштва АИГ, који је и спонзор фудбалског клуба Manchester
United, морале директно да интервенишу и Федералне резер
ве, како цело финансијско тржиште не би доживело потпуни
колапс. Овај плимни талас принципом спојених судова почео
је да се шири и на друге учеснике у овој шпекулативној игри
ван САД-а. Безвредне хипотекарне хартије од вредности су
попут вируса ХИВ-а почеле да разарају здраво финансијско
ткиво многих водећих пословних банака и других финансиј
ских институција. Новац је изгубљен, а безвредни папири
могу да послуже само као сувенир у пословној баштини мно
гих финансијских организација. Да није дошло до директне
државне интервенције велики број њих би запечатио своју
судбину са тим сувениром.
У финансијском сектору завладала је велика неликвид
ност. Да би се спречило даље урушавање финансијског си
стема, државе су убризгавале свеж новац својих порезника.
Тиме се намеравало повратити пољуљано поверење грађана
и инвеститора у финансијске институције. Посебно је била
присутна нервоза код инвеститора који су у циљу обезбеђе
ња ликвидности и очувања имовине, повлачили капитал из
акција и појединих банака пласирајући га у државне обве
знице или пак злато. То је додатно правило ломове на финан
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сијском тржишту, посебно на берзи. Сведоци смо да су тих
дана регистровани историјски неславни рекорди пада цена
акција на најпризнатијим светским берзама. При томе нису
поштеђене ни акције светски реномираних компанија попут
Гугла.
Дак ле, пословном климом доминирала је криза повере
ња и велика нервоза и код становништва и код инвеститора.
Велика доза неповерења постојала је чак и међу банкама тако
да су се устручавале да једне другима позајмљују новац. Тиме
су после финансијске кризе широм отворена врата рецесији
у реа лном сектору. То је за собом повук ло и реа лни пад при
мања становништва, а тиме и редуковање личне потрошње,
која је у таквој динамици са своје стране деловала на даље
слабљење привредних кретања. Сигнали који су указивали
на смањење потрошње становништва су били већ присутни
с почетка 2008. године у САД-у. Тако су Федералне резерве
у децембру 2007. године евидентирале 944 милијарди дуга
по револвинг картицама, што је годишњи раст од свега 2%.
Примера ради, тај раст је у октобру и новембру 2006. годи
не на годишњем нивоу достизао и 11,1%, односно 13,7%. По
стојећи параметри сасвим извесно су указивали да америчка
привреда улази у рецесиони тренд са још увек непостојањем
јасних знакова када би се такве негативне тенденције могле
и окончати.
Утицај финансијске кризе на реа лну економију зависи
од ширине, дубине и дужине трајања финансијских турбу
ленција, с једне стране, али и од реакције креатора економ
ске политике, с друге стране. Стога је предуслов за стварање
здравих темеља за ревитализацију глобалних привредних
токова финансијска консолидација на глобалном плану. С
тим у вези намеће се питање реконструкције поверења у фи
нансијски систем и тај покушај успостављања поверења на
лази се у основи већине предузетих мера влада широм света.
Мере изг радње поверења укључују:
• повећање осигурања депозита у банкама;
• државну помоћ финансијским институцијама: др
жавне гаранције дубиозне активе у билансима фи
нансијских институција, директан откуп лоше ак
тиве из биланса финансијских институција, дока
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питализација финансијских институција куповином
нових обичних и преференцијалних емисија акција
од стране државе или пуну национализацију, тј. пот
пуно преузимање финансијске институције од стра
не државе и
• популарне регулаторне мере: лимитирање примања
управе, транспарентност, државне гаранције за нове
кредитне линије привреди и банкама, и сл.
Поред изг радње поновног поверења у финансијски си
стем, државе су на цунами светске финансијске кризе одго
варале и повећањем ликвидности банкарског сектора. Те ме
ре су истовремено директно утицале и на додатно постепено
учвршћивање пољуљаног поверења у финансијски систем.
У спектру тих мера, најчешће су креатори економске
политике предузимали следеће:
• обарање каматних стопа под непосредном контро
лом централних банака;
• обезбеђење повољних државних кредита за ликвид
ност;
• смањивање обавезних резерви;
• порески стимуланси и слично (Шошкић (2009), стр.
124).
Све напред наведене мере стабилизовале су финансиј
ски систем и спречиле дубљу рецесију у привреди. Но, фи
нансијски систем је и даље доста лабилан, јер на њега непо
вољно могу утицати поједини бочни удари попут дужничке
кризе у Грчкој, неизвесности око сервисирања дугова бал
тичких земаља, али и сумњивих биланса још неких источ
ноевропских земаља. Такође, није искључено да са задршком
дође до пуцања по шавовима и неких инвестиционих фон
дова, који су јаки регионални играчи, попут оног у Дубаи
ју. У таквом амбијенту се не може рачунати са динамични
јим оживљавањем реа лног сектора. Тај процес ће бити доста
спор и дуг.

2. Светска финансијска кризе и реакција 
српске економије
Како живимо у једном глобалном селу умрежених фи
нансијских институција и трансакција, тако и Србија није
могла бити имуна на кризу хипотекарних кредита. Први сна
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жни потрес из САД-а попут плимног таласа проширио се пр
во на Исланд, Велику Британију и Ирску, а потом и на оста
ли део континенталне Европе у мањој или већој мери. То је
посебно било изражено у оним земљама које су прихватиле
неолиберални економски приступ. На следећем валу кризе
налазиле су се земље у развоју попут Србије, а затим и земље
извознице нафте.
Србија је своју макроекономску стабилност, посебно
ценовну, базирала на позајмицама из иностранства, прива
тизационим приходима и приливу страних директних инве
стиција. Како су те директне инвестиције јењавале, то се ста
билност највећим делом ослањала на ино позајмице и прива
тизацију друштвеног сектора. Међутим, финансијски цуна
ми који је запљускивао земље ЕУ досезао је и до наше земље.
То се огледало преко драстичног смањења ликвидности на
финансијском тржишту у ЕУ, што се преливало и на српско
плитко тржиште. У таквој оскудици новчаних средстава, ње
гова цена расте. Дак ле, значајно су отежани услови добијања
нових кредитних линија, што је неминовно условило успо
равање привредног раста. Уз то пољуљан је и кредибилитет
самих креатора економске политике, што је додатно утицало
на одлив капитала из земље и стварало појачане притиске
девизни курс динара. У амбијенту нарушене макроеконом
ске стабилности и екстерних рецесионих привредних токова,
није се могло рачунати на нове веће инвестиционе подухва
те, а то је значило да ће конкурентски положај српске при
вреде и даље бити незадовољавајући. Уз садејство интерних
привредних слабости и екстерних негативних економских
токова, додатно су ослабиле ионако незадовољавајуће не са
мо производне, него и извозне перформансе српске привреде.
Како је Србија већ била нарушеног економског здравља,
то је вирус светске финансијске кризе, који је потом мутирао
у вирус глобалне економске кризе, врло брзо и лако продирао
у ткиво српског тржишта. Тај вирус је у ствари само разот
крио виртуелну макроекономску стабилност и надувано бла
гостање у коме је живело становништво. А та виртуелност
рефлектовала се преко превеликог и олаког задуживања и
привреде и становништва и државе, при чему су кредити, бар
када је реч о физичким лицима и држави претежно пласира
ни у непродуктивне сврхе, креирајући тиме све лошију спољ
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нотрговинску и платнобилансну позицију српске економије.
Уз то, био је појачан доток приватизационих прихода, који
су такође већим делом поједени ненаменским трошењем. А
такво трошење преко дужине губера стварало је искривљену
слику благостања у коме су живели привреда и становни
штво. Уз то, апресирани девизни курс у чију стабилност нису
сумњали ни НБС ни влада, а ни неки економски експерти,
додатно је подг рејавао бајку о макроекономској стабилности,
у коју су поједини веровали чак и у првим налетима цунамија
светске економске кризе. А сама политика прецењеног деви
зног курса почивала је на казино операцијама НБС. Пословне
банке у Србији су преко узимања краткорочних позајмица
у иностранству од својих матица банака по далеко нижим
каматним стопама, куповале динаре по повољном девизном
курсу, инвестирајући у хартије од вредности НБС за које су
добијале високу каматну стопу. Дак ле, НБС је инспирисала
комерцијалне банке да повлаче капитал из иностранства и
улажу га у вредносне папире НБС и тиме директно кроз ве
ћу понуду евра утицала на економски неодрживо јачање де
визног курса домаће валуте. Уз то, држава је настављала се
прекомерном јавном потрошњом и тиме уз појачане инфла
ционе тензије доприносила стварању још већих неравнотежа
у девизном курсу динара. Све то је доприносило јачању услу
жног сектора и увозних активности, док се реа лни сектор гу
шио у неликвидности. При томе, нужни трансформациони
процеси у јавном сектору су изостајали, док су предузећа,
посебно она још увек у друштвеном власништву препуштена
на милост и немилост невидљивим кабинетским рукама које
су у ствари биле и главни креатори тржишних услова при
вређивања у Србији. У креирању таквог амбијента свој до
принос је дала држава усвајајући концепт неолибералне еко
номске доктрине. Синергија нагле либерализације тржишта
и неизг рађене и нетранспарентне правне инфраструктуре,
уз неосмишљену приватизацију, дала је крила невидљивим
кабинетским рукама да, уз нелојалну конкуренцију, додатно
ослабе привредно ткиво Србије.
Управо је неолиберални економски модел проткан сти
хијском приватизацијом и страховитим падом моралних
вредности, за српску привреду био можда и већа пошаст од
саме светске економске кризе. Неосмишљена и пребрза и
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преширока либерализација тржишта, после деценије изола
ције и санкција, па чак и физичког уништења производних
капацитета, попут цунамија збрисала је не мали број пред
узећа са тржишне арене или их довела на саму ивицу оп
станка, потпуно игноришући значај тих предузећа за поједи
не регионе, па чак и целу Србију. При томе им се није дало
ни простора ни времена да после једне затворене економије
почну да дишу и стварају себи тржишну шансу. Напротив,
промптним отварањем граница нашег тржишта за конку
рентску робу, створена је нелојална конкуренција с којом
се домаћи предузетници нису могли носити и тиме су били
осуђени на пропаст. У том погледу, илустративна је слика
птице у кавезу у коме је провела дужи временски период, да
би после када су јој отворена врата, она само прошетала око
кавеза и вратила се назад. Другим речима, српска привреда
није била спремна на тако наглу и неосмишљену приватиза
цију и било јој је потребно времена да се прилагоди новона
сталим околностима. Једноставно боловала је од синдрома
птице у кавезу и као сваком затворенику треба јој времена
да стекне кондицију и менталну и физичку да би се ухвати
ла у коштац са ајкулама са глобалног тржишта. Дак ле, при
вреду је требало припремати на оштру конкурентску борбу
већим заштитним механизмима, али и директном подршком
државних институција појединим предузећима за које је по
стајала извеснија тржишна перспектива. Тек после те фазе
се могло приступати даљој либерализацији тржишта, која је
предоминантно погодовала мешетарима, увозницима и на
равно конкурентским ино тржишним играчима. Уместо тога
приступило се дивљој либерализацији тржишта са свим еле
ментима казино економије, што је допринело погоршању и
производних и извозних перформанси српске привреде, те је
у таквом амбијенту вирус светске економске кризе почео вр
ло брзо и лако да се шири и постиже своје додатне негативне
ефекте.
Наиласком светске економске кризе, пропагирана ма
кроекономска стабилност пада попут куле од карата. Одмах
је уздрман темељ те стабилности, а то су девизне резерве и
девизни курс динара. НБС и поред повећања каматне стопе
на своје вредносне папире не успева да спречи одлив капита
ла, јер је криза поверења пословних банака била изузетно ви
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сока. Долази и до повлачења тржишних играча са Беог радске
берзе, што додатно оптерећује девизни курс динара. Стога се
троше огромна девизна средства како би се спречило драма
тично еродирање вредности домаће валуте. Но, то се и поред
интервенисања НБС није могло избећи, тако да је прича о
стабилном девизном курсу и девизним резервама пала већ
под првим таласом финансијског цунамија из САД. Тек за
хваљујући приливу девиза по основу продаје НИС-а, а потом
и успостављања stand by аранжмана са ММФ-ом долази до
стабилизације прилика на финансијском тржишту, а тиме и
до стабилизовања девизног курса динара и укупних девизних
резерви. Но, ризик уласка у кредитне аранжмане уз девизну
клаузулу са пословним банкама искусили су и привредници
и становништво. Бајка о стабилности коштала их је издва
јања веће суме новца за отплату кредита. То се несумњиво
негативно рефлектовало на ликвидност у привреди, али и на
смањену личну тражњу, што је за собом повук ло и мањи про
мет робе у трговини на мало. Тај мањи промет је узроковао и
смањене поруџбине од произвођача. Тиме се формирао један
негативан ланац исхране који је утицао на пад привредних
активности и животног стандарда становништва. Међутим,
овакав смер ланца исхране креирао би се и без светске еко
номске кризе, јер је српска привреда већ пливала у великим
неравнотежама, посебно када се ради о њеним производним
резултатима и потрошњи. Вирус светске економске кризе је
само убрзао и дао додатну снагу формирању таквог ланца.
Та додатна снага се огледала преко смањеног прилива поруџ
бина из иностранства и осетно мањег прилива инвестиција.
Све то је, преко драстичног смањења прихода од пословања,
принудило послодавце да редукују своје трошкове преко ра
ционализације пословања. У првом реду то су трошкови про
моције, оглашавања, маркетинга, односно сви они који нису
нужни за обављање редовних текућих активности. Но, у ка
снијој фази кризе, на ред су свакако дошли и трошкови радне
снаге. Приступило се и отпуштању једног броја запослених
лица. То је додатно смањило куповну моћ српског тржишта,
али и повећало неизвесност функционисања домаћинстава.
У том смислу, када се обраде, биће веома интересантни по
даци о броју склопљених и растављених бракова, као и пода
ци о броју самоубистава током 2009. године. Они ће свакако
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указати да Србија живи не само у економској, него и у широј
друштвеној кризи, попут кризе брака, кризе морала, кризе
породичних вредности и слично.

3. Глобална оцена економских прилика 
у Србији у 2009. години
Пословна клима у Србији је током целе 2009. године
била неповољна. Карактеристична је по растућој неликвид
ности, али и крајем новембра и у децембру по све изражени
јој неизвесности око кретања девизног курса домаће валуте.
Осим тога, конструкционе грешке у темељу српске еконо
мије нису отк лоњене, а оне се односе на неизмењену, већим
делом, нетржишну привредну структуру, нетрансформиса
ну правну инфраструктуру и прегломазну државну адми
нистрацију. А нетранспарентна и неефикасна правна инфра
структура и шума бирократије индукују акцелерацију мита
и корупције, што угрожава виталне интересе не само еко
номије Србије, него и свих сегмената друштва. Истина, да
би се бар најављене реформе у јавном сектору (администра
ција, пензиони систем, предузећа) и спровеле треба времена,
тако да ће 2010. година бити пре свега нулта година. Да ли
ће се у њој са вербалног прећи на практично у реформама и
да ли ће се кредитно-монетарна политика даље релаксира
ти су питања од чијих одговора зависи да ли ће се изаћи из
Бермудског троугла апресираног девизног курса, задужено
сти и нетрансформисаног јавног сектора или ће се остати у
виру тог троугла који ће српску привреду усисати у дубине
кризе. Суштина изласка из тог вира огледа се преко напу
штања постојеће парадигме економске политике базиране
на доминантном ослонцу на ино банкама које финансирају
потрошњу. Висока задуженост на тој парадигми мора бити
преиначена у подстицаје производњи и извозу. Но, сасвим је
извесно, да они креатори економске политике који су са аро
гантним ставом дочекали вирус глобалне економске кризе са
потрошеним средствима од приватизације, а да нису побољ
шане привредне перформансе земље, тешко да могу бити и
носиоци стратегије заокрета која је преко потребна српској
економији.
Током последњег месеца прошле године регистровани
су извесни позитивни сигнали код већег дела економских ин
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дикатора. Но, то су тек срамежљиви помаци, који су резул
тат благог отопљавања оштрице светске економске кризе, а
не продукт нових инвестиција, посебно оних у производни
и извозни сектор, што би поправило постојеће технолошке и
производне перформансе српске индустрије и отворило про
стор за изг радњу здравих темеља на којима би почивао при
вредни раст земље.

3.1. Аналитичка оцена привредних кретања
Посматрано по појединим привредним и монетарним
индикаторима, крајем децембра 2009. године регистроване
су следеће тенденције у српској економији:
• Приметно је благо амортизовање негативних тенден
ција у динамици физичког обима индустријске производње.
Тај тренд добија своје обрисе крајем трећег и с уласком у по
следњи квартал 2009. године. Но, он није резултат побољ
шања структурних перформанси у српској индустрији и ве
ћих инвестиционих захвата, него напротив, последица ула
ска појединих већих предузећа у производни процес, после
њиховог дужег или краћег статирања на тржишту. Такође,
последње тромесечје 2008. године било је препознатљиво и
по негативној динамици услед хлађења глобалне тражње и
избацивања појединих предузећа са производног колосека,
тако да је и база за поређење нижа, што у 2009. години, од
носно у њеном финишу отвара простор за извесно ублажава
ње рецесивних токова у динамици индустријске производње.
Тако је у децембру на месечном нивоу, обим производних ак
тивности у српској индустрији порастао за 1%. То је додатно
допринело да се гледано кумулативно, у целој 2009. години
евидентира нешто ублажена редукција физичког обима ин
дустријске производње, него што су то резултати из првог
полугођа указивали. Наиме, у првих пет месеци регистро
вана је најнижа кота у обиму индустријске производње од
-18,1%, да би се наредних месеци појавио тренд стидљивог
амортизовања рецесије у динамици производних активно
сти. Тако је у првом полугођу пад индустријске производ
ње износио -17,4%, у седам месеци -17%, осам месеци -16,2%,
девет месеци -15%, у периоду јануар – октобар -14%, а у пр
вих једанаест месеци 2009. према истом периоду 2008. годи
не -13,1%. Најзад, на крају 2009. године физички обим инду
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стријске производње бележи пад од 12,1% у односу на стање
из 2008. године.
Физички обим индустријске производње у Србији
-ИндексиЦент рална Србија
Војводина
Република Србија
Извор: Подаци РЗС

XII 2009
XI 2009
100,6

101,6
101,0

XII 2009
XII 2008
98,5

99,1
98,7

I – XII 2009
I – XII 2008
89,0

85,9
87,9

Но, не треба се заваравати с овим срамежљивим сигна
лима посустајања негативних тенденција у динамици про
изводних активности, јер је још увек српска индустрија не
трансформисана и располаже са застарелом технологијом и
сиромашним производним асортиманом, базираном прете
жно на сировинама и репроматеријалу. Прави и суштински
заокрет у производњи могао би се очекивати тек са реформи
сањем државне управе и креирањем јаке и стабилне правне
инфраструктуре, као претпоставки за кресање мита и коруп
ције, што је сасвим извесно предуслов за јаче инвестирање
на наше тржиште. Уз то, и улагање државе у реа лизацију
пројеката из области комуникационе, енергетске и саобра
ћајне инфраструктуре је елемент који уз претходна два чини
троугао потребних услова од чијег испуњења зависи темпо и
обим инвестирања у Србију, а тиме и темпо и обим опорав
ка домаћих производних перформанси. Такође, од значаја је
и кредитно-монетарна политика, која мора више да буде у
служби реа лног, а не финансијског, односно целог услужног
сектора. А та политика мора да настави са даљим попушта
њем рестриктивних дизгина, како би се пословне банке де
стимулисале да улажу у хартије од вредности НБС, а вишак
динарске ликвидности пласирале у производни сектор. Та
кви кораци у кормиларењу НБС били би праћени и постепе
ним еродирањем вредности девизног курса домаће валуте,
што би додатно дестимулисало шпекулативни капитал, као и
обим увоза, а створило претпоставке за долазак инвестиција
у производни и извозни сектор.
Колико су још увек стидљиви и несигурни кораци у по
дизању нивоа физичког обима индустријске производње го
вори и податак да је у децембру 2009. у односу на новембар
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исте године, у случају искључења сезоне из анализе, ниво
производних активности опао за 0,1%. Такође, у односу на
децембар 2008. године обим производње је и даље нижи за
1,3%.
Током 2010. године не треба рачунати са било каквим
интензивнијим оживљавањем производних капацитета у
српској индустрији. За то нема реа лних претпоставки, како
у унутрашњим перформансама, тако и у екстерним стиму
лама. Наиме, отопљавање глобалне тражње иде доста спо
ро и тај процес пужевог корака биће карактеристичан у це
лој 2010. години. Истовремено, домаћа тражња остаје слабог
интензитета, а томе ће додатно допринети и реа лни пад ку
повне моћи становништва у 2010. години. Уз то, структура
производних капацитета је непромењена, нема нових софи
стициранијих производа, тако да ће се целокупна динамика
физичког обима индустријске производње и даље базирати
на постојећим производним капацитетима. Једино је већи
импулс у покретању производње могућ у индустрији грађе
винског материјала услед најављених инвестиција државе у
путну инфраструктуру;
• Посматрано кумулативно, у 2009. години је евиден
тиран укупан обим спољнотрговинска размене у висини од
23.926,8 млрд. УСД. То је за чак 29,3% мање него што је било
годину дана раније. При томе је извоз опао са 10.927,8 млрд.
УСД на 8.344,9 млрд. УСД, односно за 24%, а увоз са 22.875,3
млрд. УСД на 15.581,9 млрд. УСД или за 31,9%. Дак ле, при
метан је нешто израженији пад увозних у односу на извозне
активности, што је било и очекивано, јер је хлађење глобалне
тражње утицало не само на смањену потребу предузећа да
купују репроматеријал, него и на пад куповне моћи станов
ништва, а самим тиме и на смањење личне потрошње, што се
негативно рефлектовало на обим набавки нетрајне и трајне
робе широке потрошње из иностранства.
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Динамика извоза и увоза по развијености земаља
- у милионима УСД
Извоз

2008

Индустријске 5.503,8
земље
Земље у раз 5.469,0
воју
10.972,8
Укупно

Извор: Подаци РЗС

2009

Јан уар - децембар
Индекс
Увоз

2008

Индекс

2009

3.969,7

72,1

11.939,4

8.575,3

71,8

4.375,2

80,0

10.935,9

7.006,6

64,1

8.344,9

76,0

22.875,3

15.581,9

68,1

Услед драстичног пада и извозних и увозних актив
ности, а нешто интензивније увоза, то је и негативни спољ
нотрговински салдо српске привреде у робној размени са
светом осетно редукован, са 11.902,5 млрд. УСД у 2008. на
7,237 млрд. УСД у 2009. години или за читавих 39,2%. И по
кривеност увоза извозом је побољшана, не као резултат уна
пређења извозних перформанси домаће економије, него као
последица деловања вируса светске економске кризе. Тако је
са 48% у 2008. години увоз покривен са 53,5% у 2009. годи
ни. Како ови позитивни помаци у спољнотрговинском сал
ду земље нису базирани на побољшању конкурентске снаге
српске привреде, то се са извесношћу са отопљавањем гло
балних рецесионих трендова, може рачунати са ширењем
постојећег гепа између извоза и увоза, науштрб извоза, што
ће се негативно одражавати на платнобилансну позицију Ср
бије. Да би се то избегло, Србији су потребне инвестиције у
производни сектор извозне орјентације, а у много мањој ме
ри инвестиције у услужни сектор које су поспешивале увоз
робе широке потрошње и негативно утицале на спољнотрго
винску и платнобилансну позицију српске економије. Такође,
и осмишљена приватизација и реструктурирање преосталог
друштвеног капитала може да импулс у правцу јачања изво
зних потенцијала Србије.
И још увек неповољна робна структура извоза и уво
за недвосмислено указује на непромењену привредну слику
Србије. Тако је у 2009. години доминантну улогу на изво
зној страни имала робна група – сировине и репроматеријал
са уделом од чак 59,4%. При томе треба имати у виду да је
производа из ове робне групе пласирано на ино тржиште у
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вредности од 4.955,3 млрд. УСД, што је за читавих 30% мање
него у 2008. години. А како су сировине и репроматеријал
доминантни у српском извозу, то је пад њиховог ино пласма
на био главни узрок негативних кретања у укупном извозу
српске економије. На увозној страни доминирају производи
намењени финалној потрошњи. Тако је у 2009. години произ
вода са ове робне групе увезено у вредности од 8.369,8 млрд.
УСД. То је чинило 53,7% укупних српских набавки са ино
страног тржишта. Истина, регистрован је и оштар пад увоза
робе широке потрошње у односу на стање из 2008. године од
30,4%. Из овога се може видети колико је опала куповна моћ
становништва и какве је то реперкусије имало на динами
ку промета у целом трговачком сектору. Такође, драстично
је опао и увоз сировина и репроматеријала, са 8.796,1 млрд.
УСД у 2008. на 5.808,7 млрд. УСД у 2009. години, или за 34%.
Ово указује на смањену потребу набавки производних инпу
та услед хлађења и домаће и ино тражње у 2009. години, што
се негативно рефлектовало и на динамику физичког обима
индустријске производње и на динамику њеног извоза;
• Промет робе у трговини на мало је у последњем месе
цу 2009. године порастао за чак 14,7% на месечном нивоу, ме
рено и у текућим и у сталним ценама. То је било и очекивано
због интензивног утицаја сезонског фактора у децембру који
је карактеристичан по претпразничкој еуфорији. Но, и поред
тога, малопродајни промет у децембру 2009. године био је
за чак 15,7% мањи него у истом месецу годину дана рани
је. Гледано кумулативно у целој 2009. години малопродајни
промет је опао за 12,3% у односу на стање из 2008. године.
То је последица осетног пада куповне моћи становништва и
на бази тога израженог смањења личне потрошње. Такође, и
психолошки фактор посматран кроз призму песимистичних
очекивања и бојазни од губитка радног места, условио је да
се значајно редукује текућа потрошња и смањи тражња за
потрошачким кредитима. То је све заједно резултирало нега
тивном динамиком у промету робе у трговини на мало.
И 2010. година биће година лоших трендова у услужном
сектору, па тако и у трговини. Рачуна се са даљим реа лним
падом куповне моћи становништва и растом незапослености,
што ће имати негативне рефлексије на динамику промета у
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трговини на мало. Стога ће трговци и у 2010. години имати
великих потешкоћа у обезбеђивању ликвидности пословања,
а самим тим и добављачи ће осећати негативне последице
финансијске недисциплине трговаца, примарно великих тр
говачких ланаца. Мале трговачке радње, уколико нису спе
цијализоване за неку врсту робе, полако ће бити истиснуте
са тржишта и осуђене на нестанак;
Промет робе у трговини на мало
Индекси
XII 2009
XI 2009
114,7

Мерено у текућ им
ценама
Мерено у сталним
114,7
ценама
Извор: Саопштење РЗС

XII 2009
XII 2008
92,8

I – XII 2009
I – XII 2008
94,6

84,3

87,7

• Сходно расположивим подацима РЗС, крајем децем
бра 2009. године спољни дуг Републике Србије достигао је
износ од 32.742 млрд. УСД. То је за 1,6% мање него месец да
на раније, превасходно због курсних разлика. Но, у односу на
стање с краја 2008. године укупан спољни дуг Србије порас
тао је за 6,6%. Према децембру 2000. године укупни спољни
дуг Србије увећан је за око 3 пута.
Стање спољног дуга по врсти дужника
- у милионима УСД 2000
8.797,3

Јавни сектор
Приватни
2.032,4
сектор
Укупно
10.829,7
Извор: Подаци НБС

2008.
8.996,0

Период
30.11. 2009
10.258,6

21.712,2

23.002,4

30.708,2

33.261,0

31.12. 2009.
10.391,0

22.351,0
32.742,0

У почетку је ритам задуживања диктирао приватни
сектор, да би с краја 2008. године замајац његовој динами
ци давала држава. Тако је приватни сектор у 2000. години са
око 2 млрд. УСД у укупном спољном дугу партиципирао са
18,8%, да би у 2008. години достигавши 21,7 млрд. УСД уче
ствовао са 70,7%. Насупрот томе, спољни дуг јавног сектора
је са око 8,8 млрд. УСД у 2000. порастао на тек 8,996 млрд.
УСД у 2008. години, чиме је удео овог сектора у укупном
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спољном дугу Србије са 81,2% опао на 29,3%. То је, поред
галопирајућег задуживања приватног сектора у том периоду,
последица и отписа једног већег дела дуга од међународних
финансијских институција и држава кредитора, као и пре
времена отплата кредита узетог од ММФ-а. У децембру 2009.
године спољни дуг јавног сектора износио је 10,391 млрд.
УСД и за 1,3% био је виши него претходног месеца, али и за
читавих 15,5% виши него концем децембра 2008. године. Ови
подаци указују колико је у протек лих годину дана држава
интензивирала своје задуживање под притиском светске еко
номске кризе која је условила смањење обима привређивања
у земљи и одлив капитала. Да није дошло до станд бy аран
жмана са ММФ-ом Србија би доживела финансијски и при
вредни колапс. Но, сада се поставља питање да ли ће влада
Републике Србије искористити предах добијен аранжманом
са ММФ-ом да редизајнира своју привреду и дисциплинује
јавне финансије како би у скорој будућности могла без већих
потреса да сервисира своје обавезе према свету. Уколико се
то не деси, односно ако је станд бy аранжман био циљ сам по
себи, онда ће се Србија наћи у још већим неприликама, по
себно јер је преостало још мало државне сребрнине којом се
могу покрити државни дефицити.
Ниво спољног дуга који је генерисао приватни сектор у
децембру 2009. године износио је 22.352 млрд. УСД. То је за
2,8% мање него претходног месеца, али и за 2,9% више него
у децембру 2008. године. Дак ле, приметно је да је задужи
вање приватног сектора осетније амортизовано у односу на
динамику задуживања јавног сектора. Стога је удео државе
у спољном дугу Србије крајем 2009. године износио 31,7%, а
приватног сектора 68,3%, што у односу на напред презенти
ране податке с краја 2008. године, указује на јачање утицаја
јавног сектора у креирању укупног спољног дуга Србије.
Свеукупни спољни дуг наставиће да расте и током 2010.
године, пре свега под утицајем задуживања државе. Уколико
се већи део кредита ангажује у инфраструктурне пројекте
и реструктурирање тржишно перспективних предузећа, уз
истовремено реформисање јавних финансија и релаксирање
кредитно-монетарне политике, онда ће постојати оквири да
се у надолазећим годинама обезбеде претпоставке за већи
прилив инвестиција из иностранства у производне секторе.
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У супротном, Србија ће се наћи на још нижој позицији него
пре наиласка светске економске кризе и тада ће цена изласка
из кризе бити осетно виша у за привреду и за становништво;
• Крајем 2009. године ниво девизних резерви Србије до
стигао је коту од 17.344 млрд УСД. То је за 1,7% више него
у новембру, али и за чак 33,5% више него крајем 2008. годи
не. До овако наглог и брзог скока девизних резерви Србије
дошло је захваљујући задуживањем из иностранства, која
почивају на станд бy аранжману са ММФ-ом. Дак ле, нема
реа лних унутрашњих извора који би повећали обим укуп
них девизних резерви. Стимуле долазе споља и везане су за
кредитне аранжмане са светским финансијским институци
јама, као и државама кредиторима. Како су генератори раста
укупних девизних резерви искључиво спољни кредитни ре
сурси, то су и овако надуване девизне резерве Србије кратког
века уколико се не направе суштински резови у економској
политици земље. Другим речима, девизне резерве ће веома
брзо бити редуковане њиховим избацивањем на тржиште ра
ди бесмисленог брањења апресираног девизног курса, те на
сервисирање спољног дуга, док истовремено задржавањем
статус qуо пословног амбијента, неће бити креирани домаћи
извори преко производног и извозног сектора који би обезбе
дили већи прилив капитала у земљу на реа лним основама. И
заиста, уколико се са вербалног и палијативног не пређе и на
практично и целовито у спровођењу реформи и у привреди и
у ванпривреди, то ће овако надувани балон девизних резер
ви пући, а Србија ће се наћи у још тежој ситуацији, него што
је сада. То стање је могуће само пролонгирати продавањем
преостале државне сребрнине, али би негативан сценарио
који би имао за резултат дубоку дужничку кризу земље, био
остварљив у случају изостанка стратегије заокрета у економ
ској политици земље, коју би пратио шири друштвени кон
сензус.
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Девизне резерве
у мил. УСД Стање девизних резерви

2008. година
Децембар
2009. година
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Авг уст
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Извор: Подаци НБС

НБС

Пословне
банке

Укупно

11.494,4

1.498,7

12.993,1

10.321,1
10,481,9
10.742,7
10.779,6
12.468,9
12.530,6
12.982,4
13.657,9
13.927,7
14.422,3
15.102,1
15.235,0

861,3
961,5
855,3
730,6
830,9
1.031,5
1.011,8
1.460,9
1.696,3
1.592,0
1.954,3
2.109,4

11.182,4

11.443,4
11.598,0
11.510,2
13.299,8
13.562,1

13.994,2
15.118,8
15.624,0
16.014,3
17.056,4

17.344,4

Иначе, саме девизне резерве НБС су крајем 2009. годи
не износиле 15.235 млрд. УСД и за 0,9% су биле више него у
новембру, а за чак 32,5% више него крајем 2008. године. Као
што смо већ истак ли, ради се о резервама креираним преко
задуживања у иностранству и као такве почивају на клиза
вом терену који се врло брзо може одронити. Девизне резерве
пословних банака су концем 2009. године достигле износ од
2.109 млрд. УСД и за 7,9% су повећане у односу на претходни
месец, а за чак 40,7% према стању с краја 2008. године. Овај
раст девизних резерви пословних банака резултат је и пове
ћане штедње у њима. Но, овако висока стопа раста последица
је пре свега веома ниске статистичке основице из претходне
године, када је у последњем кварталу била карактеристична
криза поверења и када је становништво своје девизне улоге
повлачило, а и саме банке почеле да извлаче свој капитал ван
Србије.
• Настављена је ерозија вредности домаће валуте. То
није никакво изненађење, него, напротив, нешто што се мо
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гло и очекивати. У преткризном периоду, рестриктивном
кредитно-монетарном политиком вођена је политика апре
сираног девизног курса динара. Уместо тога, апресијација
се објашњавала тржишним силама. Међутим, да је реч са
мо о тржишним силама, онда свакако динар не би тако на
гло депресирао крајем 2008. године, да би се поткрај 2009. и
почетком 2010. године његова депресијација наставила. Ту
се пре свега ради о мерама и одлукама НБС које су креира
ле амбијент за апресирање вредности домаће валуте. То се
огледало преко раста референтне каматне стопе и лукратив
них хартија од вредности које је НБС лансирала на тржиште
и тиме директно утицала на формирање високе вредности
домаће валуте форсирајући шпекулативне трансакције, а за
постављајући потребе реа лног сектора. Када је наступила
криза поверење концем 2008. године, шпекулативни капитал
се повукао, тако да су маске о стабилном и реа лном курсу
динара пале у воду. Да је тржиште доминантно утицало на
формирање девизног курса домаће валуте, без интервенција
НБС које су стимулисале прецењеност домаће валуте, то би
сасвим извесно и његова депресијација била блажа са наила
ском вируса светске економске кризе. Уместо тога ширила се
бајка о мраморно стабилном динару и стимулисало задужи
вање становништва и привреде са девизном клаузулом. Из
тих разлога, одговорност је креатора економске политике као
и НБС што су створили такав виртуелни амбијент у коме је
цар го, а да у ствари нико није желео или није хтео или није
знао да је то тако. Без обзира на разлоге, то никога не оправ
дава нити ослобађа од одговорности за лоше вођену кредит
но-монетарну и економску политику земље. И када се напо
кон открило да је цар заиста го, неко и даље покушава да га
види обученог у вредно рухо. На жалост, то је неодрживо, јер
иза динара који игра ту улогу цара из познате бајке, не стоје
јаке привредне перформансе земље. Нема нових већих инве
стиција, нових производа за извоз, а када тога нема, не може
се ни рачунати са стабилношћу постојећег нивоа девизног
курса динара. Стога је неопходно да НБС допусти да динар
настави са пливањем без већих интервенција како би дошао
до свог равнотежног нивоа на коме се може лакше и јефти
није бранити. Истина, то не одговара шпекулантима, увозни
цима, али и привреди и грађанима задуженим са девизном
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клаузулом. Но, прича о цару се већ једном мора оголити до
краја, како би и банке и привреда могли да увиде реа лну сли
ку својих билансних позиција и после тога озбиљно крену у
санирање постојећег стања, али на здравим и чистим теме
љима. То би уједно креирало и услове за веће инвестиције у
реа лни сектор, што би Србији у догледној будућности попра
вило спољнотрговинске и платнобилансне перспективе.
Кретање девизног курса
Вредност ЕУР у односу на динар
2008. година
Децембар
2009. година
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Авг уст
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

88,60
94,10
93,80
94,78
95,24
94,72
93,44
93,19
93,07
93,01
93,43
94,76
95,89

Извор: Подаци НБС

Крајем децембра 2009. године евро је вредео 95,89 ди
нара. У односу на претходни месец домаћа валута је депре
сирала за 1,2%, а у односу на децембар 2008. године за 8,2%.
Но, депресијација динара настављена је и током јануара, пер
манентно пробијајући рекорде у својој све мањој вредности
према евру. Увек кад се појави нека већа тражња привредни
ка за евром због измиривања обавеза према иностранству, у
условима плитког тржишта и недостатка капитала из екстер
них извора услед мањка инвестиција, то ће се девизни курс
динара помицати на још ниже вредности него што је то сада
случај. Такође, даље попуштање рестриктивне кредитно-мо
нетарне политике водиће даљем опадању вредности домаће
валуте. Повратка на пређашње веће вредности динара неће
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бити и било би добро да НБС све мање интервенише како би
девизни курс динара слободније пливао.
По свему судећи, привредници и становништво ће
управо у 2010. години, са напуштањем емитовања лукратив
них хартија од вредности НБС, морати да рачунају са флек
сибилнијим кретањем девизног курса динара него што је то
било у годинама пре кризе и већим делом 2009. године;
• Сагласно спроведеној анкети о радној снази крајем
октобра 2009. године стопа незапослености у Србији је до
стигла 16,6%. У односу на извештај из априла, незапосле
ност је порасла за додатних 1%. Тако је концем октобра 2009.
године евидентирано 517.369 незапослених лица. При томе,
192.482 особе први пут траже запослење, док је њих 324.887
имало запослење у ранијем периоду. Основни фактор њи
ховог престанка радног односа и поновног стајања у ред за
посао у 62,4% случајева јесте отказ, односно ликвидација
предузећа. То говори о дубини кризе у којој се налази Срби
ја, проистек ла лоше конципираном економском политиком
земље и делом негативног дејства вируса светске економске
кризе. Такође, податак да се око 15% оног дела незапослених
који први пут траже посао налази у старосној групи од 35-44
године само по себи говори о неповољној пословној и инве
стиционој клими у Србији, али и о недовољно доброј коор
динацији између потреба тржишта и кадрова које избацује
образовни систем Србије.
На жалост, и у 2010. години не треба рачунати са попра
вљањем постојећег негативног тренда, јер нема поузданих
индикатора који би недвосмислено упућивали на побољша
ње услова привређивања у Србији. Уз то, проблем неликвид
ности ће се додатно појачати, што ће у амбијенту недовољних
поруџбина за оптималну упосленост пословних капацитета,
изискивати да се настави са отпуштањем запослених лица.
Такође, треба рачунати да се крене и са трансформационим
процесима у јавном сектору, који ће са собом повући додатни
контингент особа које ће стати у ред за посао;
• У децембру 2009. године просечне нето зараде су до
стигле износ од 36.789 динара. То је за чак 16,5% номинал
но, односно за 16,6% реа лно више него месец дана раније.
Разлоге за то треба тражити у уобичајеном новогодишњем
феномену који се осликава преко исплате бонуса, вишкова,
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тринаесте плате или пак аконтација за следећи месец, што
значајно вештачки подиже ниво зарада у односу на реа лно
стање у домаћој привреди. Према последњем месецу 2008.
године просечне нето плате су порасле за 7,1% номинално,
али и за свега 0,5% гледано у реа лном изразу. Тај раст за
рада је, на жалост, условљен више усмеравањем финансиј
ских средстава из државних субвенција, које се дају јавним
и друштвеним фирмама, у зараде, него у реструктурирање
њихових капацитета. Такође, присутан је и тренд раста неза
послених лица, тако да је и по том основу, када се маса зарада
подели са бројем запослених особа, дошло до већег просека у
платама без пореза и доприноса.
У привреди су просечне нето зараде крајем децембра
2009. године достигле износ од 33.649 динара, што је и но
минално и реа лно на месечном нивоу раст од 15,3%, односно
15,4%. На годишњем нивоу (децембар 2009. / децембар 2008.
године), просечне нето зараде у привреди су номинално по
расле за 11,4%, а реа лно за 4,5%.
Просечне нето зараде и индекси реа лних
зарада без пореза и доприноса
- динариПрос. нето
зарада

Србија
36.789
Војводина
36.697
Цент рална Ср
36.823
бија
Извор: Подаци РЗС

XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

118,5
115,8

100,5
100,4

116,6

100,5

Имајући у виду степен продуктивности рада у привре
ди, може се констатовати да је овај ниво просечних плата из
над зарађивачке способности српске економије. Субвенције
су кључни импулс који директно утиче на креирање нешто
повољније слике о зарадама у привреди, а и уопште. Дак ле,
преко тог механизма, који би требало да буде у функцији са
нације предузећа и подржавања њихових напора у процесу
реструктурирања у циљу њиховог осамостаљивања у тржи
шној утакмици, купује се социјални мир и само ствара при
вид боље крвне слике домаће привреде него што она у ствар
ности јесте.
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У ванпривреди су просечне нето плате крајем децембра
2009. године износиле 43.174 динара. То је на месечном нивоу
раст од 17,8% номинално, односно 18% реа лно. Овом су до
принеле углавном исплате аконтација, али понегде и бонуса.
Но, на годишњем нивоу, просечне нето плате у ванпривреди
су ипак редуковане, и то номинално за 1,4%, а реа лно за чак
7,5%. Томе је допринело замрзавање плата у јавном сектору
током 2009. године. Но, и поред тога, имајући у виду конку
рентску снагу српске привреде, просечне плате у ванпривре
ди су и даље превисоке.
Током 2010. године треба рачунати са даљим реа лним
падом куповне моћи становништва, јер не постоје никакви
привредни потенцијали који би позитивно утицали на дина
мику зарада. Уз то су и плате у јавном сектору у стању миро
вања, тако да и са те стране, бар према плановима усвојеним
кроз буџет за 2010. годину, не треба рачунати са било каквим
подстицајним импулсима у правцу раста просечних нето за
рада;
• Посматрано преко индекса потрошачких цена, који је
и релевантнији, јер има већи обухват производа и услуга, ин
флација у српској привреди је реа лизована у пројектованим
оквирима од 6-8%. Тако су потрошачке цене у 2009. години
регистровале раст од 6,6%.
На годишњем нивоу најосетнији раст потрошачких це
на регистрован је у области транспорта (21,1%), потом алко
холних пића и дувана (14,8%), здравства (12,6%) и комуника
ција (11,3%). На раст цена је предоминантно утицала држава
својим мерама и одлукама преко увођења акциза на неке про
изводе, односно услуге или пак повећања акциза на гориво и
цигарете, те поскупљење гаса и телефонских услуга.
Парадоксално је да је управо држава у 2009. години у
циљу пуњења буџета својим мерама утицала директно на ин
флационе тензије у земљи, будући да су екстерни импулси
услед хлађења глобалне тражње, као и пад куповне моћи ста
новништва утицали на сплашњавање инфлационих токова.
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Индекс пот рошачких цена
Укупно
Храна и беза лкохолна пића
Алкохолна пића и дуван
Одећа и обућа
Стан, вода, ел. енергија, гас
Намештај, покућство, текуће
одржавање
Здравство
Транспорт
Ком уникације
Рек реација и култ ура
Образовање
Ресторани и хотели
Остала роба и услуге
Извор: Подаци РЗС

XII 2009
XI 2009
99,8
99,0
100,0
100,3
100,2
99,8

XII 2009
XII 2008
106,6
100,8
114,8
106,5
106,8
107,3

99,9
100,2
100,7
100,2
100,0
100,8
100,1

112,6
121,1
111,3
106,8
103,1
107,1
104,8

И у следећој години главни инфлациони притисци ће
претежно долазити од стране државе, односно њених мера
и одлука. Једним делом ће на инфлационе токове утицати
и депресијација девизног курса домаће валуте. Сви остали
екстерни инфлациони фактори услед споријег отопљавања
глобалне тражње, неће имати одлучујуће дејство на крета
ње инфлационих токова у Србији. Такође и лична потрошња
биће на изузетно ниском нивоу услед очекиваног пада реа л
не куповне моћи становништва. У таквој констелацији снага
може се рачунати да се пројектована стопа инфлације у 2010.
години задржи у оквирима између 6 и 8%.
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Sasa Djogovic
GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND ITS IN
FLUENCE ON ECONOMIC TENDENCIES IN
SERBIA
Summary
Current world financial crisis has begun as a result of mo
ney-grubbing of financial and quasi-financial institutions, prima
rily in the United States of America. Everything was based on an
easy and quick profit-making through creation of mortgage loans
for increasingly wide target of population that in the beginning
were offered under some favorable conditions. Simultaneously,
on the basis of the mortgage loans there were securities that used
to bring great profit, which attracted some financial institutions
outside of the U.S. of America to enroll into such financial tran
sactions. Consequently, when the budget deficit of the American
economy became more obvious and when inflation tensions cau
sed by empowered efforts in the battle-fields started to grow and
the Federal Reserve had to increase basic interest rate, and on
the other side, there was not recorded any significant step for
ward in the case of the people’s income, the whole scene started to
resemble a card tower falling down and causing a domino effect.
There came the crisis of confidence between the banks and inve
stors, consequently weakening the real sector and starting reces
sion tendencies and creating transition from the world financial
crisis into global economic crisis. Serbia, not being an deserted
island itself, experienced highest rate of negative effects of the
world financial crisis at the end of 2008 and during 2009. In addi
tion, at that time Serbian economy was already seriously shaken
by its own great structural imbalance starting from an imbalance
in its economic-financial relations with foreign states to an imba
lance between its production of new commodities and the breadth
of expenditure. Such Serbian economy was an adoptable body for
quick picking up and spreading of the virus of the world finan
cial crisis. In the environment of prevailing neo-liberal ideology
and unfledged legal mechanisms and institutions, in most of the
cases ‘invisible hands from the cabinet’ became a supreme deci
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sion-maker on the market of Serbia. Therefore in the environment
of ad hoc privatization and unfair competition Serbian economy
could be compared with some already seriously damaged tissue
that was additionally attacked by the virus of global economic
crisis. During this process there have not been performed some
necessary processes of transition of the public sector and that,
along with the unchanged economic structure with the offer of
the commodities additionally impoverished through de-industri
alization process, has additionally burdened businessmen while
not creating the space for a solid and extensive inflow of foreign
investments.
Key Words: financial crisis, mortgage, crisis of confidence, ban
kruptcy, interest rate, neo-liberal ideology, de-in
dustrialization, investments
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КРЕТАЊЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈ И:
кризно прилагођавање или последица
дубљих структ урних неравнотежа
Сажетак
Ниво девизног курса је важна детерминанта економ
ске политике сваке земље. Он утиче на кретање инфлације,
платнобилансну (не)равнотежу, социјални положај станов
ништва, ниво задужености, профитабилност привреде и
многе друге варијабле. Кроз кретања нивоа девизног курса
преламају се различити друштвено-економски, али и поли
тички и социјални односи у Србији.
Нагла губљења вредности курса динара крајем 2008.
и крајем 2009. године су отворила бројна питања, почевши
од тога који фактори утичу на кретање нивоа курса дина
ра, до тога да ли се економским политикама може утицати
на кретање курса. Она су утицала на бројне дебате и врло
различите ставове чак и еминентних економиста. Стога је
циљ овог рада да покуша да укаже на факторе који утичу на
кретање нивоа девизног курса у Србији.
Рад ће се састојати из четири дела. У првом делу су
дата теоријска разматрања политике девизног курса. У
другом делу рада биће анализирано кретање нивоа девизног
курса и његове реперкусије на различите економске варија
бле. У трећем делу ће се анализирати фактори који утичу
*

Ванредни професор, Економскi фак ултет, Беог рад у.
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на кретање нивоа девизног курса у Србији. У четвртом делу
ће се анализирати какву би политику девизног курса треба
ло водити у наредном периоду.
Кључне речи: Србија, девизни курс, девизне резерве, моне
тарна политика.

Теоријска разматрања о политици 
девизног курса
Избор адекватног режима девизног курса представља
једно од најважнијих неразрешених питања међународне
економије. Сви режими девизног курса се грубо посматра
но могу сврстати у једну од следеће три категорије: фиксни
девизни курсеви, флексибилни девизни курсеви и прелазни
режими девизних курсева.
У режиму фиксног девизног курса постоји врло мали
простор за дискрецију централне банке. Овај режим је пого
дан за земље са «лошом историјом» кретања инфлације, јер
он делујући као номинално сидро може у релативно крат
ком року оборити инфлациона очекивања, а тиме и кретање
стопе инфлације. Овај режим монетарне политике се обично
сматра погодним за мале отворене економије у којима спољ
на размена има велики удео у БДП-у. Нарочито је погодан
у условима неразвијеног тржишта капитала, јер је најтран
спарентнији и најефективнији канал монетарне трансмисије.
Међутим фиксни режими девизних курсева имају и неке не
гативне стране које се манифестују у томе што девизни курс
може постати релативно брзо прецењен и довести до погор
шања платнобилансне неравнотеже, односно уколико је курс
фиксиран на дугорочно неодрживом нивоу може релативно
брзо довести до исцрпљивања девизних резерви.
Флексибилни девизни курс подразумева да се ниво
курса одређује у зависности од понуде и тражње за девиза
ма. Овако формиран курс не тражи никакву интервенцију, не
води трошењу девизних резерви и делује уравнотежујуће на
кретање платног биланса. У овом режиму креатори монетар
не политике имају висок степен слободе у вођењу монетарне
политике. Обично се сматра да је ово режим курса који је
погодан за тржишне привреде, јер се онда и девизни курс
формира на тржишту, као и све остале робе. Међутим, нега
тивне стране овог режима се огледају у томе што он не делује
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антиинфлационо и што је у овом режиму привреда подложна
преношењу различитих интерних и екстерних шокова.
Прелазни режими девизних курсева комбинују одре
ђене предности фиксних и флексибилних девизних курсева,
али могу довести и до комбинације негативних ефеката две
поменуте групе режима девизних курсева.
На следећем графику су приказани различити режими
девизних курсева.
Графикон бр 1 – Алтернативни режими девизног курса

Извор: Модификација аутора према раду „Monetary Policy – Frame
works and Rules“, 2004.

Политика девизних курсева је током година била пред
мет великих промена. Током Бретонвудског система све зе
мље су водиле политику фиксног девизног курса. Сломом
овог система почиње да расте број земаља са неким од обли
ка флексибилних режима девизног курса.
У теорији се обично препоручује да земље које су зави
сне од једног тржишта треба да фиксирају своју националну
валуту према валути извозног тржишта, док се за мале отво
рене економије сугерише политика флексибилног девизног
курса, јер се на тај начин могу лакше апсорбовати разни шо
кови. Фиксни режими девизних курсева се такође примењују
у условима хиперинфлације, да би се лакше оборила стопа
инфлације.
Велики број студија је показао да је напуштање режи
ма фиксирања девизног курса често било праћено са еко
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номском и политичком нестабилношћу (Eichengreen, Rose и
Wyplosz 1995, Dutagupta 2003).
Фиксирање девизног курса има смисла само уколико
постоји предвидљива веза између девизног курса и будуће
стопе инфлације. Девизни курс на ниво инфлације може да
утиче преко два канала:
• Директно у складу са теоријом паритета куповне
снаге и
• Индиректно преко формирања очекивања о будућем
кретању девизног курса.
Ghos, Gulde и Wolf (2003) су установили да фиксни де
визни курсеви имају најмању вероватноћу појаве девизне
кризе. До сличног закључка дошла је и Bubula (2002) која је
установила да интермедијарни режими везивања девизног
курса имају највећу вероватноћу појаве кризе девизних кур
сева, а да је ова вероватноћа мања у случају фиксних деви
зних курсева у односу на флукутирајуће режиме. Резултати
њеног истраживања могу се приказати следећом табелом.
Табела бр. 1 - Режими девизних курсева и девизне кризе
Режим девизног
Учешће у девизним
курса
кризама (у %)
Фиксни девизни курсеви
7,14
Интермедијарни режими
72,96
Флукт уирајућ и режими
19,90
Извор: Bubula, A. i Otker-Robe, I. (2002), «The Evolution of Exchange
Rate Regimes Since 1990: Evidence from de Facto Policies», IMF, WP/02/155.

Из табеле се јасно да је готово три четвртине свих де
визних криза настало у условима када је земља примењивала
интермедијарне режиме. До криза је најчешће долазило када
су креатори економске политике усмеравали текућу поли
тику према домаћим циљевима, а врло често као последица
немогућег тројства.1 Наравно, ово не значи да се кризе нису
појављивале и при осталим режимима девизног курса.
Фиксирање девизног курса је често резултат «страха»
земље од слободног флуктуирања валуте, које уколико је
превелико може нанети знатне штете привреди. У режиму
слободног флуктуирања ризик девизног курса се преноси на
привреду, који у условима недовољно јаке валуте, неизг ра
ђених институција и недовољног кредибилитета креатора
1

Под немог ућ им тројством подразумева се слободно кретање капитала, фик
сан девизни курс и независна монетарна политике.
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економске политике, може водити значајном тржишном ри
зику. Последњих година привреде у транзицији су суочене са
значајним приливом капитала, што би у случају слободног
флуктуирања водило апресијацији националне валуте и сла
бљењу конкурентности земље. Такође, периоди депресијаци
је и апресијације имају асиметричан утицај на кретање ин
флације. Депресијација има много јачи утицај на инфлацију,
него што апресијација има на дезинфлацију.
Да би се обезбедила одрживост овог режима у земља
ма у развоју од великог значаја је спровођење адекватних
структурних реформи и фискална дисциплина. Фишер је ис
такао: “Оно што не функционише је… систем девизног курса
у коме се влада обавезује да брани одређен ниво девизног
курса или зону флуктуације, али није предузела институци
оналне аранжмане који истовремено и ограничавају и дају
инструменте монетарној политици за спровођење једног ци
ља – одбрану паритета девизног курса”. Са друге, стране овај
режим може водити и повратном позитивном ефекту обезбе
ђења фискалне дисциплине. То сугерише и следећи графи
кон који показује кретање буџетског дефицита у европским
привредама у транзицији (ПУT) које користе валутни одбор
и осталим европским ПУТ које користе флексибилнији об
лик девизног курса.
Графикон бр. 2
Буџетски дефицит у режиму валутног одбора и флексибилнијим
режимима девизног курса (у % БДП, аритметичка средина у пе
риоду 1999–2005)
0
Валутни одбор

Остале земље

-1
-2

-3

-4
-5

-6

Извор: „Monetary Policy and Financial Stability in South-Eastern Euro
pe“, 2006.
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Међутим са друге стране, истраживање Duttagupte
(2003) је показало да су земље у развоју под већим утица
јем појаве кризе девизних курсева и да се вероватноћа по
јаве кризе расте са дужином временског периода у коме је
национална валута везана за неку другу валуту. Разлоге за
овакав закључак можемо пронаћи у томе да постојеће некон
зистентости између девизног курса и осталих макроеконом
ских варијабли расту са периодом времена проведеног у овом
режиму девизног курса.
Политика борбе против девизних криза је одавно по
зната и један од њених најважнијих инструмената је повећа
ње краткорочних каматних стопа. У неким случајевима ова
политика се показивала успешном и фиксни курс је опстајао,
док у неким није била успешна и тада је долазило или до
напуштања режима фиксног девизног курса или до његове
девалвације. Повећање каматних стопа доводи до раста тра
жње за домаћом валутом (повећава трошкове куповине стра
не валуте), што доводи до «јачања» девизног курса. Наравно,
предуслов је да је тражња за домаћом валутом позитивно ко
релирана са порастом приноса на домаће ХОВ. Међутим, са
друге стране политика повећања каматних стопа доводи до
раста јавног дуга и може имати контракционе ефекте на ниво
производње. Због тога земље неретко избегавају ову поли
тику, нарочито уколико је потребан значајан раст каматних
стопа.
Из овог кратког прегледа теоријских ставова о кре
тању девизног курса само је потврђена реченица са почет
ка овог одељка, да је питање девизног курса и даље пред
мет контроверзи и да не постоје јасни теоријски аргументи у
прилог једног или другог режима девизног курса.
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Кретање девизног курса у Србији и фактори
који утичу на кретање
Кретање нивоа девизног курса у Србији у претходном
периоду је карактерисао висок степен флуктуација (графи
кон бр. 3).
Графикон бр. 3
Кретање номиналног курса динара у односу
на евро у периоду 0д 2005. до 2010. године
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Jачање курса динара започето крајем 2006. године је би
ло резултат великог прилива страног капитала. У посматра
ном периоду поред прилива страних директних инвестиција,
дошло је до значајног задуживања Србије кроз три канала:
• Задуживања државе код међународних институција
за различите развојне пројекте,
• Задуживања привреде код партнера у иностранству
и
• Задуживања банака код матичних банака у ино
странству.
Економски раст и раст нивоа животног стандарда у том
периоду је био базиран на задуживању, а не на јакој привре
ди. Наша потрошња је била приближно једнака бруто дома
ћем производу или нешто виша, а инвестиције су финанси
ране кроз задуживање. То значи да смо у овом периоду при
менили Титов модел развоја из седамдесетих.
Такође, у периоду 2002-2008. године БДП Србије растао
је просечно по стопи од 5,4% годишње. Међутим, структура
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тога раста је била врло неповољна: сектори у којима се про
изводе материјална добра имали су раст бруто додатне вред
ности значајно испод просека: пољопривреда 0,3% годишње,
а индустрија 1,6%. Стога је јасно да смо имали неповољан
однос раста и учешћа разменљивих и неразменљивих добара
у БДП, односно домаћа производња се на унутрашњем тржи
шту супституисала понудом из увоза, а директан одраз ове
структурне деформације јесте повећавање удела дефицита
робе и услуга у задовољавању укупне унутрашње тражње.
Овакав модел се могао одржати само док је постојао довољан
прилив страног капитала (Стаменковић и др., 2009).
Како је такав модел ограниченог „даха“, јасно је би
ло да ће пре или касније бити нужно прилагођавање, кроз
смањивање нивоа потрошње и финансирање инвестиција из
бруто домаћег производа. До таквог сценарија је довела Гло
бална финансијска криза која је утицала на значајно смањен
прилив страног капитала, који је утицао на смањену понуду
стране валуте, тако да курс динара почиње да значајно губи
на вредности крајем 2008. године. И макроекономски амби
јент је био неповољан имајући у виду негативне стопе еко
номског раста, раст незапослености, опадање инвестиција,
раст неликвидности привреде и др.
По правилу, дугорочно посматрано, јачање валуте је
резултат јаке привреде. Јасно је да јачање курса динара током
2006. и 2007. године. није било резултат јаке привреде. Исто
тако постоје и бројни други фактори структурне природе ко
ји врше дугорочни притисак на слабљење курса динара.
Висок спољнотрговински дефицит значи да због кон
тинуирано вишег увоза од извоза постоји висок ниво тра
жње за страном валутом, да би се измириле обавезе према
иностранству. Затим, континуирано виша стопа инфлације
у Србији од стопе инфлације у еврозони врши притисак на
номинално усклађивање девизног курса. Такође, висок бу
џетски дефицит је још један фактор који утиче на слабљење
вредности динара.
Тако, на пример током 2006. године, када је био прису
тан значајан прилив капитала стопа апресијација динара у
односу на евро износила је око 4%, а истовремено стопа ин
флације је износила 6%. То значи да је у 2006. години геп из
међу кретања инфлације и девизног курса износио око 10%.
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Тај геп је додатно повећан током 2007. године и прве полови
не 2008. године. У периоду септембар 2005 – септембар 2008
кумулативан пораст цена на мало је износио око 30%, а у
истом периоду курс динара је у односу на евро ојачао за око
10%. Како иза овог гепа није стојала «јака» привреда, јасно је
да је било питање временског тренутка када ће доћи до „пе
глања“ овог гепа (Фабрис, 2008).
Треба имати у виду да Србија спада у групу неформал
но еуризованих економија. У таквим условима ефикасност
монетарне политике је у великој мери ограничена, јер она не
може деловати на трансакције које се обављају у страној ва
лути. Стога је дејство монетарне политике на кретање курса
у великој мери ограничено, нарочито у кратком року. Прили
ком већих осцилација једини ефикасан начин за одржавање
вредности курса динара је био преко директних интервенци
ја из девизних резерви. Треба имати у виду и одсуство коор
динације између монетарне и фискалне политике, то јест у
периоду када је НБС водила рестриктивну монетарну поли
тику, вођења је експанзивна фискална политика.2
Имајући у виду већ описани модел развоја јасно је да
би до слабљења курса динара дошло и да није било Глобалне
финансијске кризе, само би оно дошло нешто касније и било
би у мањој мери скоковито. То значи да је Криза само убрзала
прилагођавање курса динара и да је оно доминантно после
дица структурних неравнотежа.
Иако у дугом року на кретање курса динара доминант
но утичу структурне неравнотеже, на краткорочна кретања
могу утицати и бројни други фактори попут: шпекулативних
акција, психолошких фактора, политичке нестабилности,
конверзија стране валуте од стране државе за измирење сво
јих обавеза, доспевање већих рата за плаћање иностранству
и др.

2

Стога су у јавности била често присутна „пребацивања лоптице“ између
Владе и НБС ко је одговоран за неповољна кретања курса.
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Утицај девизног курса на реални сектор 
и економски положај
Пад вредности националне валуте, посматрано са те
оријског аспекта, би требао да подстиче извоз, јер извозни
ци добијају више новца израженог у националној валути, а
да дестимулише увоз, јер сада увозни производи изражени
у националној валути постају скупљи. На тај начин се по
бољшава конкурентност и платнобилансна позиција домаће
привреде.
Међутим, у нашим условима пад националне валуте није
доводио до значајног побољшања конкурентности. То је пре
свега резултат тога што у нашем извозу доминирају произво
ди ниског степена обраде и сировине, чији је извоз углавном
зависио од домаћих производних капацитета, а не цена на
глобалном тржишту. Са друге стране српска привреда је ви
соко увозно зависна, тако да постоји један значајан сегмент
увоза који је ценовно нееластичан (нафта, енергенти, репроматеријал). Стога пад националне валуте није доводио до
значајних промена у спољнотрговинској размени (графикон
бр. 4).
Графикон бр. 4
Кретање номиналног курса динара у односу
на евро и извоза у период у 2005 – 2009. година
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Пад вредности националне валуте са друге стране ути
че на кретање нивоа цена. Тада се обично покреће следећа
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спирала: девизни курс → раст плата и трошкова → раст ин
флације → раст девизног курса. Наиме, увозни производи
постају скупљи и они утичу на раст цена и осталих произ
вода било због тога што имају увозну компоненту или због
ефекта угледања. Међутим, овај ефекат на раст нивоа цена
није присутан у кратком року, већ се он пре свега може пра
тити у дугом року (графикон бр. 5).
Графикон бр. 5
Кретање нивоа девизног курса и ланчаног индекса
инфлације у периоду 2005 – 2010. година
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Наиме, када је курс у једном тренутку пао са нивоа од
87 на 77 динара за један евро, цене производа нису опале и
оне су остале формиране на претходном нивоу курса, јер је
тржиште проценило да је у питању привремени пад курса ко
ји је дугорочно неодржив, јер иза њега не стоји јака привре
да. Стога када је дошло до поновног раста курса није дошло
до корекција цена, јер су оне већ биле формиране на вишем
нивоу курса. Међутим, раст нивоа девизног курса крајем
2009. и почетком 2010. године поново није довео до усклађи
вања цена са новим нивоом курса. Овога пута разлог је би
ла процена увозника да је ниво животног стандарда значајно
опао под утицајем кризе и да би у случају даљег раста цена
3

Као индикатор инфлације кориш ћено је кретање цијена на мало, јер индекс
пот рошачк их цијена који се сада користи као индикатор инфлације нема
упоредиву серију података од 2004. године.
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значајно опала продаја.4 То значи да у неком будућем перио
ду, у случају да се курс не врати на претходни ниво, можемо
очекивати нови талас корекција цена.
Кретање нивоа девизног курса је и питање преко ко
јег се преламају социјална питања. Пад нивоа девизног кур
са значи раст плата изражених у еврима и обрнуто. Такође,
промене нивоа девизног курса директно утичу и на висину
рата које отплаћује становништво.5 У већ поменутом пери
оду када је ниво девизног курса значајно опао ми смо има
ли значајан раст куповне моћи сектора становништва, јер су
плате изражене у еврима континуирано расле, чак иако су
остајале непромењене у динарским износима. То је утица
ло на висок раст потрошње, нарочито увозних производа и
олако задуживање великог броја становника. Међутим, ка
ко је ниво девизног курса скочио на ниво близу 100 динара
што представља скок номиналног курса од 29%, а номиналне
плате су у овом периоду порасле за 12%, јасно је да је у пита
њу значајан пад нивоа животног стандарда.6 Ово је утицало
на значајан раст рата кредита изражених у динарима, као и
на значајно смањење нивоа животног стандарда и код дела
становништва је утицало на стварање социјалних проблема.
Наиме, показало се да је раст нивоа животног стандарда из
претходног периода био финансиран задуживањем у ино
странству, а не растом продуктивности и конкурентности
српске привреде, што ће нужно водити, у наредном периоду,
прилагођавању потрошње реа лним могућностима, кроз зна
чајан пад нивоа животног стандарда.
Уколико погледамо текуће осцилације динара оне и
нису толико велике. Динар је у 2009. години мање осцили
рао у односу на евро него што су то долар или фунта, али
наш је проблем што је наша главна валута евро, а не динар. У
таквим условима губљење вредности курса националне ва
4
5
6

Због тога је увозничк и лоби и крен уо у „оштру“ медијску кампању ради
одржања неп ромењене вредности нивоа девизног курса.
Према проценама преко 90% кредита одобрених сектору становништву
имају девизну клаузулу што значи да се усклађују са променама нивоа
девизног курса.
Скок курса са нивоа од 76,5 динара колико је био на крају септембра 2008.
године на ниво од 98,5 динара колико је био на крају јануара 2010. године
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луте више утиче на ниво животног стандарда, него нпр. када
падају долар или фунта у САД, односно Великој Британији.
Српско девизно тржиште7 карактерише релативно ма
ли обим промета тако да шпекуланти и са релативно мањим
променама у понуди, односно тражњи могу утицати на зна
чајне промене нивоа девизног курса. У нашој јавности се че
сто полемисало да су промене девизног курса крајем 2008. и
2009. године резултат шпекулативних акција банака, који на
тај начин „поправљају“ своје билансе да би смањиле износ
пореза који треба да плате. Међутим, уколико погледамо ко
лико је износила отворена девизна позиција банака на крају
2009. године, јасно је да та хипотеза није тачна. Наиме, отво
рена девизна позиција банака је износила 5%, а прописима
је дозвољено максимално 20%. То значи да не постоји знача
јан простор да се на овај начин остваре већи износи зарада.
Ипак, то не искључује могућност постојања других шпеку
ланата, који су у претходном периоду купили евро по нижем
курсу, а сада настоје да га продају по значајно вишем курсу.
Кретање нивоа девизног курса у великој мери утиче
на макроекономску стабилност. Земље са превеликим и не
предвидивим флуктуацијама националне валуте се обично
сматрају нестабилним и такве земље страни инвеститори по
правилу заобилазе. Наиме, пословање страних компанија је
најчешће изражено у домаћој валути, а профит се конвертује
и трансферише у страној валути. Уколико фирма успешно
послује и оствари значајан профит, њега „преко ноћи може
појести“ девалвација или депресијација националне валуте.
Присуство стране валуте, односно одсуство девизног ризика,
је и један од разлога што Црна Гора већ годинама има прилив
страних директних инвестиција од преко 20% БДП-а и што
се налази у врху европских привреда у транзицији по овом
индикатору.8
На крају не треба изгубити из вида да и на најмање
промене нивоа девизног курса долази до паничних реакци
ја. То је последица монетарних удара из деведесетих, када
је девизни курс преко ноћи драстично скакао. С обзиром на
још увек присутна сећања на овај период економски субјекти
7
8

Ниво девизног курса у Србији се утврђује на међубанкарском тржишту.
За више детаља погледати „Годишњи извјештај Главног економисте
Централне банке Црне Горе“.
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често реагују панично настојећи да се што пре „ослободе“
домаће валуте да њихова имовина не би била обезвређена.

Политика девизног курса у Србији
Питање које се често поставља је да ли би Србији најви
ше одговарао режим фиксног девизног курса, имајући у виду
честе и превелике флуктуације девизног курса. У условима
када имамо инфлацију вишу од стопе инфлације у Европској
монетарној унији, када постоји висок дефицит текућег рачу
на платног биланса и висок буџетски дефицит јасно је да је
фиксни курс динара тржишно неодржив, односно да је ну
жно постепено губљење вредности динара. Он би се могао
одржавати фиксним, преко континуираних интервенција из
девизних резерви, што би дугорочно посматрано водило ис
црпљивању нивоа девизних резерви.
У постојећим условима када је наша инфлација виша од
инфлације која постоји у Европској монетарној унији, поли
тика фиксног девизног курса, би врло брзо довела до преце
њености нивоа девизног курса и погоршања платно-билан
сне неравнотеже. Такође, у условима раста номиналних зара
да куповна моћ становништва би континуирано расла, јер би
плате изражене у еврима континуирано расле. То би имало
две негативне последице. Прва би била да би због раста пла
та израженим у еврима расла куповина увозних производа
што би додатно погоршало платнно-билансну неравнотежу.
Друга последица би била та што би на тај начин остварен
раст нивоа животног стандарда не би био резултат раста про
дуктивности и бољег пословања привреде, већ резултат тро
шења девизних резерви које би биле неопходне за одбрану
девизног курса. Самим тиме он би био дугорочно неодржив
и врло брзо би довео до исцрпљивања девизних резерви и у
будућности би нас довео у још тежу ситуацију, јер би нужна
структурна прилагођавања било неопходно спровести по це
ну великог пада нивоа животног стандарда и без девизних
резерви. У прилог дугорочне неодрживости фиксног деви
зног курса сведочи и чињеница да ниједан од бројних поку
шаја из прошлости са фиксирањем девизног курса није био
дугорочно одржив.
Исто тако ни политика флексибилног девизног курса
није у овом тренутку добра опција за Србију. Прво, српско
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девизно тржиште је врло плитко и појава веће тражње за де
визним курсом може довести до великих скокова девизног
курса. Такође, због бројних хиперинфлаторних епизода и мо
нетарних удара из прошлости свака нестабилност на деви
зном тржишту доводи до креирања ефекта панике. У таквим
условима појединци настоје да се убрзано ослобађају домаће
валуте и врше додатни притисак на слабљење вредности ди
нара. Такође, флексибилни девизни курс би утицао да би Ср
бија била подложнија на преношење негативних екстерних
шокова, што малој и недовољно конкурентној привреди као
што је српска не одговара.
Свесна ових чињеница и Народна банка Србије је во
дила једну врсту прелазног режима девизног курса, који се у
теорији обично назива „прљавим флуктуирањем“ (енг. dirty
floating). 9 То подразумева да се води политика флуктуира
јућег девизног курса, а да у случају прекомерних дневних
флуктуација интервенише НБС.10 На овај начин се дозвољава
постепено слабљење вредности курса динара и ограничено
флуктуирање, али се спречава да оно буде прекомерно због
страха од свих негативних последица које може носити пот
пуно слободно флуктуирање девизног курса.
Сматрам да би ипак у постојећем режиму девизног
курса требало унети извесне промене. По мом мишљењу
најпогоднији режим девизног курса би у овом тренутку био
систем покретних зона. Овај режим би подразумевао да би
НБС на почетку године одредила зону флуктуације у којој
би било дозвољено слободно флуктуирање нивоа девизног
курса. Пример једне такве зоне би био да се у 2010 години
курс динара може кретати у распону од 95 до 110 динара. За
следећу годину би се ова зона померила на нпр. од 100 до 115
динара.11
9

Јасно је да у овом трен утк у не може бити говора о томе да Србија води по
литик у флексибилног девизног курса, јер када се у период у нешто дужем од
годин у дана пот роши око 900 милиона еура на девизне интервенције јасно
је да то више није флексибилни реж им девизног курса.
10 НБС није јавно објавила шта је праг за прекомерне дневне флукт уације, што
се може оправдати тиме да би се спречила шпек улативна кретања. Ипак, из
досадашње праксе може се констатовати да је то био ниво када је динар гу
био више од 1% своје вредности.
11 Сугерисане номиналне вредности флукт уације курса динара у овом приме
ру треба смат рати само као илустративне, а не као апсол утне вредности које
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Овај режим има доста сличности са постојећим режи
мом, али и крупних разлика. Основна сличност се огледа у
томе што постоји слобода флуктуирања, али се спречавају
прекомерне флуктуације преко интервенција НБС. Основна
разлика се огледа у томе што постоји јавно објављена зона до
које је максимално дозвољена флуктуација.
Предности овог режима би се огледале у томе што би
он дозвољавао постепено губљење вредности динара, које је
апсолутно нужно. Такође, дозвољавао би да се девизни курс
формира у великој мери под утицајем односа понуде и тра
жње, али само до оне мере до које тржишно формирање не би
прешло у деструктивно. Такође, формирање девизног курса
на овај начин би спречило ефекат панике, јер би била јав
но објављена граница преко које курс динара не би могао да
„слаби“. На тај начин би се и избегле дилеме да ли је у по
стојећем режиму потребно интервенисати са већим износом
девизних резерви и да ли су девизне резерве постале саме по
себи циљ. Овај режим би био и у складу са препорукама ЕУ
која тражи од земаља кандидата за Европску монетарну уни
ју да фиксирају девизни курс националне валуте према евру
уз дозвољену зону флуктуације.12 Треба имати у виду и да
су девизне резерве значајно веће од новчане масе, што значи
да НБС теоретски може бранити ниво курса динара на било
ком нивоу за који процени да је пожељан. Негативна после
дица овакве политике би могла бити губљење дела девизних
резерви, али њихова функција и јесте управо то - да се троше
у ванредним ситуацијама.
То би значило да би у постојећем монетарном режи
му – циљања инфлације – имали два номинална сидра: ин
флацију и девизни курс. Тиме би се по мом мишљењу до
датно ојачао кредибилитет монетарне политике. Иако се у
теоријским радовима о циљану инфлације истиче да је прет
поставка овог режима флексибилан девизни курс, постоје
земље које су имале фиксан девизни курс у овом режиму,
попут Мађарске, Чилеа, Израела и др.13 Наравно значајно је
треба прих ватити.
12 За више детаља о политици девизног курса у процесу приступања Европ
ској унији погледати рад „Избор реж има девизног курса у процесу присту
пања Европској Унији“.
13 За више детаља видети књиг у Централно банкарство у теорији и пракси.
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да инфлациони таргет и таргет девизног курса буду одређе
ни на компатибилном нивоу. То значи да пракса иде испред
теорије, што не би било први пут када је у питању монетарна
политика.

Зак ључна разматрања
Кретање нивоа девизног курса представља фактор који
утиче на велики број других варијабли. Ниво девизног курса
утиче на инфлацију, макроекономску стабилност, социјални
положај грађана, пословне резултате привреде, токове капи
тала, политичку стабилност и др.
Србију је у претходном периоду карактерисао висок
ниво флуктуација девизног курса. У периоду високог при
лива капитала динар је „јачао“, а са појавом Глобалне финан
сијске кризе и смањеним приливом капитала курс динара је
„слабио“. Имајући у виду да иза јачања курса динара није
стајала јака привреда, као и имајући у виду инфлацију вишу
од инфлације у еуро-зони, висок спољнотрговински и буџет
ски дефицит, слабљење курса динара је било неизбежно. До
њега би дошло и да није било Глобалне финансијске кризе,
али би прилагођавање наступило нешто касније и трајало би
вероватно дужи временски период. Постојећи ниво флуктуа
ција није добар ни за грађане ни за привреду.
Стога се у раду предлаже промена режима девизног
курса. Уместо интервенција да би се спречиле прекомерне
дневне флуктуације девизног курса, предлаже се увођење
система покретних зона. Овај режим би по мишљењу ауто
ра ојачао кредибилитет монетарне политике, ограничио про
стор за шпекуланте, елиминисао ефекат панике, унео ефекат
предвидљивости у пословну политику предузећа, допринео
макроекономској стабилности, као и уважио чињеницу да је
постепено слабљење националне валуте у постојећим усло
вима неизбежно, али само до одређене границе.
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EXCHANGE RATE MOVEMENT IN SERBIA:
adoption to the crisis or a consequence of deep
structural imbalances?
Summary
An exchange rate level is important determinant of econo
mic politics of each and every state in the world. It influences
movement of inflation, balance of payments, social status of the
people, level of indebtedness, profitability of economy and many
other variables. Through the exchange rate movement there are
reflected various socio-economic, political and social relation
ships in Serbia. Sudden falls of the value of the dinar exchange
rate at the end of 2008 and 2009 have made a ground for rising
numerous questions, starting with the ones like “what are the fac
tors influencing the dinar exchange rate?” or “Can economic si
tuation influence the exchange rate movement?” These questions
have influenced numerous debates and very different standpoints
of some respected economists. Taking into consideration all of
these points, this text’s objective is to underline some factors that
have influenced the exchange rate movement in Serbia. The text
consists of four parts. In its first part there is presented theore
tical elaboration of the exchange rate politics. In its second part
there is analyzed the movement of the level of the exchange rate
and its repercussions on different economic variables. In its third
part there are analyzed some factors influencing the exchange
rate movement in Serbia. In its fourth part there is presented an
analysis on the kind of the exchange rate politics that should be
implemented in upcoming period.
Key Words: Serbia, exchange rate, foreign exchange reserve, mo
netary politics
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КРИЗА
Историјска демисија светског система и
српска криза. Милитаризација светских по
слова и светски корпоративни поредак. 
Преиспитивање.
Резиме
У раду се разматрају структурална својства светске
транзиционе кризе која је карактеристична за период теку
ће историјске демисије светског (капиталистичког) систе
ма. Својстава кризе у неком локалном случају, овде у случају
српског друштва и државе, као и у случају светског друштва
уопште, испитују се и осветљавају компаративно. Анализа
је показала да су структурална својства кризе идентична
у оба случаја – приватизација друштвеног богатства без
преседана у досадашњој историји, глобализација беде, ми
литаризација, корпоративни поредак, његова империја и
империјализам... У зак ључку, аутор се залаже за критичко
преиспитивање идеолошких, институционалних и структу
ралних матрица на којима се заснива поредак светске кризе.
Кључне речи: криза, историјска демисија светског систе
ма, четири секвенце југословенске и српске
кризе, рат, политика рата, “хуманитарне вој
не интервенције”, “коалиција вољних”, колапс
*

Политиколог, публициста, Београд
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системских идеологија, “повратак у феудали
зам”, корпоративни поредак, глобализација си
ромаштва, Југославија, Србија, САД, ЕУ, савез
моћи, корпоративни поредак, нови империјали
зам, милитаризација светских послова.

1.
1.1. Као што је познато, појам криза има широко, али не
и сасвим прецизно значење. Свака гранична ситуација, свако
“стање” нестабилности, ризика и опасности за неки, било ко
ји, биолошки, социјални или историјски систем, сваки сукоб
или напетост од виталног значаја за појединца, групу, зајед
ницу или човечанство уопште, конвенционално се означава
као “стање” кризе. Криза је, дак ле, “стање” системске узбуне
које безпоговорно захтева одговор система, односно доноше
ње одлуке о активностима које треба да спрече негативни ис
ход тока догађаја и да његове векторе преусмере у пожељном
правцу. Зато је свака криза истовремено “тренутак” искуше
ња, “тренутак” промене и “тренутак” који ослобађа моћ има
гинације. Криза је гранична ситуација и раскрсница, тачка
преокрета и време одлуке.
1.2. У савременим језицима, појам криза развијен је из
старогрчког медицинског појма krizis, κρίσις – избор, одлу
ка, суд, просуђивање, способност да се донесе суд, правда,
нарочито божанска правда. Реч је о деривату старог рчког kri
nien, κρίνω – раздвојити, разликовати, стање у коме настаје
мишљење. Ово krinien, κρίνω, има свој корен у протоиндое
вропском *krei-.
1.3. Постепени трансфер овога krizis, κρίσις, криза, из
подручја медицине у подручје хуманистичких дисциплина
може се пратити од 17. века. Као појам који адекватно имену
је турбулентне социјалне прилике, а нарочито оне ситуације
када су људи принуђени на избор између једне од две или
више радикално супротстављених могућности, појам krizis,
κρίσις, криза, први пут је употребљен на самом почетку свет
ске револуције у другој половини 18. века. “Ово су времена
која искушавају људску душу”, прва је реченица првог од 13
борбених морално-политичких есеја који су под заједничким
насловом The Crisis, Криза, објављивани у Пенсилванији то
ком револуције и рата за независност 13 америчких колони
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ја, између децембра 1776. и децембра 1783. Аутор ове збирке
есеја која је данас позната под насловом The American Crisis,
Америчка криза, био је Томас Пејн.
1.4. Цик лус економских поремећаја на евро-америчком
тржишту 1815, 1825, 1836 и 1847, утицао је после Пејна на
то да се значење појма krizis, κρίσις, криза, прошири прво на
економију – економска криза, криза економије, криза послов
не конјунктуре – а затим и на целину друштва – друштвена
криза, политичка криза, криза морала, криза вредности... Са
овим новим значењем појам krizis, κρίσις, криза, користили
су Џ. Б. Сеј, Ж. Ш. Л. де Сисмонди, Т. Малтус, Џ. С. Мил, К.
Жиглер. Нико од ови аутора, међутим, није развио и целови
ту теорију кризе.
1.5. Основне обрисе прве теорије кризе и то теорије
кризе капитализма као историјског начина производње, по
ставио је Карл Маркс (Манифест комунистичке партије, 1,
1848; Капитал I, 3, 1867; Капитал III, 3, 1894). Због важења
закона тенденцијског пада профитне стопе, за Маркса је кри
за иманентна самом капитализму, она је његово унутрашње
системско својство, константно присутна унутрашња могућ
ност и “стање” које се ритмички манифестује у простору до
гађајне историје. Криза је, дак ле, закономерна. Јавља се у об
лику цик личног раста и опадања понуде и тражње, или као
периодична криза пословања, али се такође јавља и кумула
тивно, са пуним капацитетом, у оним ретким случајевима
радикалног структуралног преокрета. Маркс је идентифико
вао три облика кризе. То су:
• конјунктурална криза;
• периодична криза пословања или цик лична криза;
• историјска криза или криза историјске демисије
светског система.
Због својих различитих потенцијала и различитих ди
мензија које заузимају на временској скали, ова три облика
кризе налазе у односу међусобне интеракције као три блиско
“паковане” сфере. Приближно у исто време када и Маркс, не
ки други аутори такође су у својим радовима користили по
јам krizis, κρίσις, криза (Метерник, Де Токвил, Кјеркегор, Ни
че, Адамс, Бурхард). Овде је од посебне важности рад Јакоба
Бурхарда, који је у серији предавања одржаних 1868. на уни
верзитету у Базелу, исто тако заступао концепт историјске
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кризе као кризе културе. Ипак, управо је Марксова интер
претација кризе пресудно утицала на чињеницу што данас
располажемо са готово непрегледном библиотеком радова о
том феномену.
1.6. За данашње расправе о кризи од нарочитог значаја
јесте теорија историјске кризе коју су, током друге полови
не 20. века, развили Фернан Бродел и Имануел Волерстин.
Из перспективе својих посебних истраживачких стратегија,
Бродел из перспективе историје као интегралне науке о дру
штву, Волерстин из перспективе теорије светског система,
ова двојица су развили теорију историјске кризе ослоњени
на традицију Викоове и Мишлеове нове науке, на критичку
социјалну теорију коју је утемељио Маркс, на теорију дугих
таласа Николаја Кондратјева из двадесетих година, теорију
комплексних система Иље Пригожина, као и на главне ре
зултате велике епистемолошке револуције из шездесетих и
седамдесетих година 20. века.

2.
2.1. Уколико нашу савремену историју размотримо са
становишта ових истраживачких стратегија (Бродел, Волер
стин) и теорије историјске кризе која је унутар њих развије
на, видећемо да се Србија, уосталом као и друге тзв.”незави
сне” државе сукцесивно проглашаване на развалинама друге
Југославије између 1991. и 2008, налази у “стању” историјске
кризе већ 35 година. Примарни разлог за ову појаву јесте чи
њеница што се у “стању” историјске кризе већ 35 година на
лази читав свет. Реч је о дубокој, структуралној, транзицио
ној кризи. Она је облик у коме се одвија актуелна историјска
демисија светског система. Како сада ствари стоје, основана
је претпоставка да ће историјска демисија светског система
бити окончана око 2050. године.
2.2. На пени таласа догађајне историје и унутар локал
ног хоризонта, ова светска криза у Србији се манифестује и
одвија као локална, специфично српска криза, као децени
јама дуг ланац наизглед неповезаних група догађаја конзер
вирања, рефеудализације, декаденције и урушавања система
социјализма и федерализма, рата, “креативне деструкције”
и “флексибилне рецик лаже”, евроатлантских “реформи” и
дискретног успостављања корпоративног поретка. Простор
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новременски континуум са његовим ритмичким претапањем
различитих историјских секвенци и њихових различитих
ритмова историјског времена све ове групе догађаја органи
зује у комплексну и јединствену, разуме се, “вишеспратну”
структуру историјске кризе.
2.3. Посматрано из амбијента наше локалне догађајне
историје, посебне секвенце овог склопа догађаја изгледају
овако:
а) Конзервирање, фрагментација, рефеудализација и
декаденција југословенског социјализма и југословенске фе
дерације, од 1968–1974. до 1980. После 35 година (1945–1980),
један историјски период друштвеног напретка и релативне
стабилности дефинитивно је завршен смрћу Ј. Б. Тита у мају
1980. У овом периоду акумулирани су сви фактори неопход
ни за убрзање и даљу радикализацију кризе. Остало је да се
они покрену пуном снагом.
б) Унутрашња и међународна борба за политичко на
слеђе Ј. Б. Тита, од маја 1981. до 1990. Необично креативна
деценија, која је истовремено и деценија урушавања, труље
ња и распадања југословенског социјализма и југословенске
федерације. Ланац догађаја који ће пуном снагом покренути
све акумулиране факторе неопходне за убрзање и радикали
зацију кризе, а затим довести до потпуног распада дотада
шњег поретка, покренут је крајем марта 1981. Тада је на ма
совним, добро организованим, антисистемским (што значи
антијугословенским и антисрпским) демонстрацијама Алба
наца у Приштини и широм Косова и Метохије, истакнут зах
тев да ова аутономна покрајине постане “република Косово”.
в) Светски рат као десетогодишњи, споља инспири
сани и споља контролисани унутрашњи рата за југословен
ско наслеђе, “независне” државе и реконфигурацију моћи на
том простору, од 1991. до 2000–2001. Занимљиво је, никако
и неочекивано, што је већ у октобру 1991, на самом почетку
овог скупа догађаја, традиционално веома добро обавеште
ни Ватикан објавио да ће се криза и рат на југословенском
простору завршити, а простор почети да се стабилизује тек
онда када Србија буде “враћена” у тзв. предкумановске гра
нице, односно у оне границе које су велике силе признале као
границе Србије на Берлинском конг ресу 1878. Доцнији до
гађаји одвијали су се у складу са овом ватиканском најавом.
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За десет година “путовања” према Србији из 1878, остварени
су сви стратешки циљеви рата: радикална ревизија послед
ња два века историје, нарочито ревизија резултата Другог
светског рата, друго разбијање и субјугација Југославије у
20. веку, “дефинитивно” брисање имена ове државе са гео
графске и политичке карте света, разбијање југословенског и
српског етничког, културног, политичког и економског про
стора, “рецик лирање” тог простора и његово преобликовање
у равну и празну плочу спремну да буде испуњена новим са
држајем, враћање Србије у 1878, “изг радња нових нација–др
жава” и нова конфигурација моћи на овом “рецик лираном”
подручју. За остварење ових циљева светског рата коришће
на су сва расположивих средства, укључујући и прву борбе
ну употребу НАТО савеза у његовој дотадашњој историји,
као и употребу нук леарног оружја (муниција са ниско обога
ђеним уранијумом) против цивилног становништва и војске
Републике Српске 1995. Била је то прва употреба тог оружја у
Европи. Тако се сам рат трансформисао у први европски “ну
клеарни рат ниског интензитета”. Врхунац десетогодишњег
светског рата за југословенско наслеђе јесте још један “ну
клеарни рат ниског интензитета” који су као “хуманитарну
интервенцију” и “праведни рат” САД и НАТО водили 1999.
против цивилног становништва и војске СР Југославије, од
носно Србије, са циљем да сломе њене моралне, одбрамбене,
економске, инфраструктурне, развојне и све друге потенци
јале, да разбију њену територијалну целовитост и да над Ко
совом и Метохијом успоставе своју власт.
г) Споља контролисани и управљани процес преоблико
вања Србије као државе и српског народа уопште у “подо
бан” корпоративни ентитета прихватљив за “међународну
заједницу” од 2000–2001. до око 2020. Циљеви су “изг радња”
Србије и српског народа у “подобан” и “прихватљив” енти
тет употребом богатог каталога “меких” метода притиска
(“двоструки стандарди”, “штап и шаргарепа”, друго), наста
вак ревизије историје, “дефинитивно” враћање Србије у 1878.
годину и њено следствено “проглашење” за “прихватљиву”
либерално корпоративну државу - регион веома ограниченог
суверенитета на прагу Европске Уније. Под садашњим ме
ђународним и локалним претпоставкама, ови циљеви можда
могу бити остварени око 2020. године.
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3.
3.1. Догађај који са нарочито високим степеном увер
љивости говори у прилог размера и стварног карактера наше
локалне кризе и њене периодизације, одиг рао се 17. фебруара
2008. Као што је познато, управо тога дана, уз оперативно са
дејство лојалних албанских институција привременe локал
не самоуправе у Приштини, САД су, са својим најважнијим
савезницима, прогласиле да је нелегална и насилна сецесија
Косова и Метохије, јужне српске покрајине, заправо легити
ман и легалан чин. У складу са том полазном премисом, да
на 17. фебруара 2008, уз подршку својих главних савезника,
САД су прогласиле ову територију за “независну републику
Косово”. Снагом очигледног примера, тај акт агресије против
територијалне целовитости и виталних интереса Републике
Србије, показује да су циљеви десетогодишњег светског рата
за југословенско наслеђе о којима је свет обавештен у новем
бру 1991, готово у целини остварени.
3.2. Наравно, до крајњег циља, а то је корпоративна
Србија у границама из 1878, потребно је да се у догледној
будућности уради још по нешто на даљој унутрашњој и ме
ђународној разг радњи те земље. То је основни разлог што је
догађај од 17. фебруара 2008. на тако кристално јасан начин
ставио до знања свим заинтересованим странама да је данас
Србија међу оним чланицама Уједињених нација за које ме
ђународно право практично не важи будући да се примењује
ограничено и само условно, као и да је ограничено важење
међународног права у случају Србије подређено сили и арби
трарно исказаној вољи САД и њених савезника из ЕУ.
3.3. Сламања Србије 17. фебруара 2008, показује да
стварни ток наше кризе у највећој могућој мери задовољава
краткорочне и стратешке интересе САД. Циљ јесте да се од
Србије, и то “заувек”, што значи за неколико наредних де
ценија, одузме Косово и Метохија – оних 15% укупне тери
торије Србије који је симболички и историјски темељ саме
државе, али и темељ на коме се заснива српски национални,
морални и културни идентитет уопште. Међутим, Косово и
Метохија није само то. Наиме, јужна српска покрајина исто
тако је и подручје са значајним природним ресурсима – ру
де, минерали, вода, специфична биосфера – и привредним
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капацитетима – нарочито производња електричне енергије.
Привредни и развојни потенцијал ових ресурса процењен је
у тренутку проглашења сецесионистичке “републике Косо
во” на око 500 милијарди америчких долара.
3.4. Ипак, то је само део онога што представља ствар
ни кумулативни материјални и финансијски еквивалент до
гађаја од 17. фебруара 2008. Наиме, имамо ли у виду да се
непосредна и посредна штета нанета Србији, током рата који
су 1999. против ње водиле САД и НАТО, процењује на више
од 100 милијарди америчких долара, имамо ли у виду непо
средну и посредну штету нанету Србији током двадесетого
дишње “тврде” и “меке” међународне блокаде и изолације
коју можемо проценити на око 500 милијарди америчких до
лара (у просеку 25 милијарди долара годишње), онда следи
да стварни кумулативни материјални и финансијски еквива
лент за непосредну и посредну штету нанету Србији у вези
догађаја од 17. фебруара 2008, износи апроксимативно 1.100
милијарди америчких долара. Приближно толико платиле су
до сада САД за ратове које воде у Авганистану од 2001. и
Ираку од 2003. Наиме, половином децембра 2009, досадашњи
трошкови САД у овим ратовима износили су око 950 мили
јарди америчких долара: рат у Авганистану (однедавно “пре
ливен” у Пакистан, отуда се ова ратна зона назива Авпак)
око 240 милијарди, рат у Ираку око 710 милијарди.
3.5. Следствено, војно-обавештајни комплекс САД који
се дуж осе од око 50 километара протеже од Урошевца и војне
базе Бондстил на Косову и Метохији до аеродрома Петровац,
војног полигона Криволак и самог Скопља у Македонији, по
ред своје примарне стратешке улоге унутар империјалног
система САД од преко 1.000 војних база и постројења ши
ром света, има такође стратешки задатак да осигура и пуну
контролу над економским потенцијалом тог окупираног под
ручја. Финансијски еквивалент овог потенцијала јесте оних
1.100 милијарди америчких долара непосредне и посредне
штете нанете Србији у вези догађаја од 17. фебруара 2008.
Разуме се, увећан за непознати износ посредне и непосредне
штете нанете Македонији у рату 2001. Ова изванредно вели
ка средства довољна су не само да се покрију сви досадашњи
трошкови ратова које САД воде у Авганистану, Пакистану и
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Ираку, него су довољна и за још најмање две наредне године
америчког ратовања у Централној Азији.
3.6. Акт агресије и демонстрација грубе силе од 17. фе
бруара 2008, резултат је веома дуго и добро планиране, ор
ганизоване и пажљиво вођене операције САД и њених саве
зника из НАТО и ЕУ. Реч је о операцији чија “предисторија”
сеже у 1972. Њен континуитет може се веома добро рекон
струисати од марта 1981. до данас. Сâм савез САД - НАТО
- ЕУ почива на стратешкој сагласности и заједничким корпо
ративним интересима унутар самопроглашене и неформалне
тзв. “коа лиције вољних”: САД, Уједињено краљевство, СР
Немачка, Француска, Италија.
3.7. Брутална војна сила, укључујући и нук леарно
оружје, сви расположиви капацитети обавештајних агенција
и тајне дипломатије, психолошких операција, ратне пропа
ганде и субверзије, сви инструменти политичких, економ
ских, психолошких и моралних притисака и уцена, били су
средства која је тзв. “коа лиција вољних” и њен војни, поли
тички и корпоративни савез, формално и неформално пред
вођен и управљан из Вашингтона, употребио и употребљава
– доследно у складу са прок ламованим ратним циљевима из
новембра 1991 – у овој операцији разбијања и сламања Ср
бије. Истовремено, ова операција јесте најпогоднији инстру
мент који тзв. “коа лиција вољних” и њен војни, политички и
корпоративни савез користи у послу суспендовања и рушења
свих института на којима од 1945. почива систем Уједињених
нација и поредак савременог међународног права уопште.
3.8. Године 1999. цинично класификована као “хумани
тарна војна интервенција”, операција разбијања и сламања
Србије и данас се пропагира као идеа лни случај “доброг ра
та”. Примајући Нобелову наг раду за мир, у говору који одр
жао у Ослу на дан 11. децембра 2009, ову пропагандну леген
ду о врлинама “доброг рата”, навео је као аргуменат у прилог
своје политике текућих “хуманитарних војних интервенци
ја” (Ирак, Авганистан, Пакистан, друго) и Барак Хусеин Оба
ма, актуелни председник САД.

4.
4.1. Имамо ли све ово у виду, имамо ли посебно на уму
јавно дек ларисани ратни циљ из 1991, као и све оно што је по
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стигнуто у остваривању тог циља, онда је логично што 35 го
дина од када је дуги талас кризе недвосмислено и неповрат
но демонстрирао свој потенцијал, дак ле од 1974, ни један од
индикатора на основу којих се оцењује стање неког друштва
и његови изгледи за будућност, у случају Србије није, ни
ти може бити другачији него негативан. Довољно пластич
но, ово драматично стање чињеница илуструје бруто домаћи
производ Србије (БДП) који је (и) у 2009. износио 65% БДП
Србије из 1989. Другим речима, БДН Србије у 2009. отпри
лике је исти као што је био 1971- 1974, дак ле на самом почет
ку кризе. Према пројекцијама, Србија може достићи БНП из
1989, односно из 1971- 1974, за 20 година, дак ле око 2030, и
то под претпоставком идеа лних услова који би током овог
двадесетогодишњег периода омогућавали стопу раста БДП
од најмање 5% на годишњем нивоу. Такви идеа лни услови
мало су вероватни. Србија је, дак ле, суочена са чињеницом
да је њен безмало шездесетогодишњи развојни потенцијал
(од 1971 -1974. до 2030) практично поништен.
4.2. Логично је, стога и разумљиво, што се под овим
општим условима рата и ратне политике која се води против
Србије, сви посебни стратешки сектори српске државе и дру
штва и 2009. такође налазе у дубокој кризи, а неки од њих и у
потпуном расулу. Током деценија кризе, систематски су уни
штавани, а најзад и уништени, сви они капацитети (морал
ни, индустријски, развојни, технолошки, инфраструктурни,
научни, образовни, универзитетски, одбрамбени, финансиј
ски, пољопривредни...), мукотрпно грађени током 20. века,
на којима је Србија заснивала своју компаративну предност.
Истовремено, ни једна од оне четири генерације моћи која
је у овом периоду била или је данас на власти (генерација
1968–1974 – 1984; генерација 1984 – 1987; генерација 1987 –
2000; генерација 2000 – ), није Србији и српском друштву
понудила истински нову, иновативну и продуктивну страте
гију друштвеног развоја примерену измењеним историјским
околностима, нити је таква стратегија уопште дефинисана.
4.3. Отуда је оно што се данас назива економским
системом Републике Србије само један гротескни “постмо
дернистички” конструкт склепан од руинираних остатака
економије из седамдесетих година 20 века, тог последњег ве
ликог инвестиционог цик луса који памтимо, од тзв. неоли
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бералне “доктрине шока”, “дерегулације” и “приватизације”,
од опсена службене пропаганде о светлој будућности “евроатлантски интег рисане” Србије која ће доћи онда када Србија
“испуни све услове” и, најзад, од вулгарних лажи. Сваки срп
ски град, свака варошица и свако село претворени су данас
у тужне “изложбене” просторе за ову гротескну “постмодер
нистичку” конструкцију и њене бројне “споменике” великих
успеха деиндустријализације, деу рбанизације, деаг рариза
ције, демодернизације, депопулације, девастације и демора
лизације Србије. Једина стварна функција овог гротескног
“постмодернистичког” конструкта јесте да у Србији оси
гура оптималне услове за највећи у историји пренос дру
штвеног богатства, моћи и власти у приватно власништво
малог броја приватних особа из земље и иностранства.
4.4. Овај највећи историјски трансфер друштвеног
богатства, моћи и власти у приватно власништво локалних
кандидата за чланство у екск лузивном клубу светског савеза
моћи (српски политичари и пропагандисти, трговци, банкари
и финансијски шпекуланти, забављачи и власници медија,
рентијери, земљопоседници и други новопечени богаташи
недефинисаних професија, као локални “агенти” светског
савеза моћи на самој његовој маргини), изводи се (и) у Срби
ји по веома једноставном обрасцу. Наиме, од почетка деведе
сетих стидљиво, а од 2000–2001. системски и методично, са
много полета и под чврстим међународним надзором САД,
ЕУ, Светске банке и Међународног монетарног фонда, др
жавна администрација (и) у Србији игра улогу оног веселог
Супер Хика из стрип–серијала Алан Форд – немилице одузи
ма од сиромашних да буду још сиромашнији и великодушно
поклања богатима да буду још богатији. Тако се успоставља
идеа лни поредак намењен (и) Србији. О том идеа лном порет
ку у Србији се истина јавно не говори, али су зато на његовој
изградњи ангажовани сва средства. Идеа лни поредак који је
намењен (и) Србији јесте корпоративни поредак.

5.
5.1. Из оптике актуелног администрирања текућом
кризом банкарског и финансијског сектора широм света, а
нарочито у САД и ЕУ, тај поредак се данас критикује као
капиталистички социјализам – социјализам за богате и ка
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питализам за сиромашне, приватизација профита и соција
лизација губитака. Исто тако, има и оних који сматрају да
смо много ближи истини о стварним својствима једног та
квог система уколико га именујемо као либерални фашизам
(Јохан Голдберг). Како било да било, два историјска облика
овог поретка већ су виђена на великој сцени светских посло
ва – средњовњековни корпоративизам од 12. до 15. века, ита
лијански корпоративизам, познатији као фашизам, у првој
половини 20. века.
5.2. Да је корпоративни поредак један од могућих
исхода светске историјске кризе било је јасно на самом ње
ном почетку, током прве половине седамдесетих година 20.
века. Тада су, наиме, покренута два паралелна тока. Са јед
не стране био је покренут процес еродирања, урушавања и
фрагментације ауторитета традиционалне државе, њеног су
веренитета и политичке моћи уопште. Истовремено, са друге
стране, покренут је процес хоризонталне и вертикалне ре
дистрибуције и трансфера ове фрагментисане моћи на друге
носиоце унутар појединачних држава, као и процес консти
туисања нових структура над-државне моћи на светском ни
воу – транснационалне корпорације, регионалне политичке
организације, приватне војне и безбедносне корпорације, ре
гионални парадржавни ентитети са њиховим владама, свет
ски верски покрети, мегаполиси као градови-државе, најзад,
на сцени историје поново рехабилитована империја и импе
ријална моћ.
5.3. Није требало чекати дуго па да се повуче парале
ла између овог савременог феномена и њему аналогне појаве
која је већ виђена током историје. Аналогна, у историји већ
виђена појава истовременог фрагментисања политичке моћи
на једном, а њене централизације на неком другом, хоризон
талном или вертикалном нивоу, откривена је у хијерархиј
ској структури политичке моћи европског средњег века. Реч
је о богатству нестабилних облика фрагментисаног феудал
ног суверенитета које унутар властитих граница као граница
самог света, у један уређени светски поредак интег ришу, а
затим и гарантују њихове међусобне релације, права и обаве
зе, она два истовремено конкурентска и партнерска импери
јална ауторитета, царство и папство.
216

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.205-239

5.4. Паралела између савременог и феудалног обли
ка истовременог фрагментисања политичке моћи на једном и
њене централизације на неком другом, хоризонтално и вер
тикално измештеном нивоу, појавила се већ 1974. године. Био
је то појам рефеудализација друштва који се артикулисао у
готово идеа лним лабораторијским условима за посматрање
и анализу главних тенденција светске историје у том часу.
Као интег рисани свет у малом, ове услове обезбедила је та
дашња Југославија у пролеће 1974, када је у тој земљи на сна
гу ступио нови Устав, а она следствено била трансформисана
у прву федерацију новог медиевализма – како ће ова појава
повратка у већ виђену историјску прошлост бити назван три
године касније. Појам рефеудализација друштва био је од
1974. па до краја осамдесетих година 20. века, у тадашњој ју
гословенској и српској друштвеној науци, чак и у практичној
политици, коришћен за именовање процеса фрагментације
политичке моћи, системски индукованог конфликта између
различитих нивоа суверенитета и консеквентног урушава
ња једног таквог поретка. Упозорења о опасним импликаци
јама овог конституционалног модела и тока догађаја који је
он покренуо, остала су без икаквог практичног одјека све до
1981–1990. и његовог логичног краја. Тај процес истовремене
фрагментације и нове централизације политичке моћи под
другачијим претпоставкама и на другом нивоу, Хедли Бул је
1977, у књизи Анархично друштво – Anarchical Society назвао
new medievalism, нови медиевализам, ново средњовековље.
5.5. У години када се југословенска федерација као
прва, а до данас и једина, федерација новог медиевализма
фактички распала – и можда управо због тога – појавио се и
први светски социјални и политички манифест новог медие
вализма. То је енцик лика Centesimus Annus – Година стота
коју је папе Јована Павла II обнародовао 1. маја 1991, на сто
годишњицу енцик лике Rerum Novarum – О новим стварима.
Права и дужности капитала и рада, папе Лава XIII из 1891.
Уместо капитализма и социјализма које је свет упознао то
ком 19. и 20. века, папа Јована Павла II у Centesimus Annus
позива на изг радњу корпоративизама и следствено успоста
вљање светског корпоративног поретка за наредних стоти
ну година. Као што је већ речено, у новембру 1991, Ватикан је
објавио и своју пројекцију о Србији која треба да буде враће
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на у 1878. Високи идеа ли новог медиевализма и новог корпо
ративизма из манифеста Centesimus Annus јасно се рефлек
тују у тој пројекцији.
5.6. Да се међународни поредак развија у правцу нео
медиевалног система, “neo-medieval” system, односно нео
средњовековног система, који је, такође, и више него добро
дошла могућност за реконфигурацију светске моћи и рехаби
литацију концепта империје, доказује и Ентони Кларк Арент
у Legal Rules and International Society – Правила легалности
и међународно друштво из 1999. Други данашњи идеолози и
заступници система новог средњовековља, односно рефеу
дализације света, овај процес историјског тока уназад заго
варају као доктрину корпоративизма новог средњовековља,
као доктрину новог медиевализма, а нарочито као доктри
ну новог европског медиевализма, new european medieva
lism. Унутар ове доктрине улогу империје на себе преузима
Европска унија. Рехабилитација улоге империје као носиоца
и гаранта идеа лно уређеног светског поретка овде има цен
тралну улогу. Премда се позивају и на Хедлија Була и његово
Анархично друштво, ипак, када се мало боље погледа, сви
ови идеолози примарно су заинтересовани за даљу оператив
ну “разраду”, пропагирање и ширење социјалне и политич
ке доктрине манифеста новог корпоративизма, енцик лике
Centesimus Annus – Година стота папе Јована Павла II из
1991.
5.7. Разуме се, не мисле сви да корпоративизам но
вог средњовековља, односно светски корпоративни поредак,
представља продуктивно решење за светску историјску кри
зу. Напротив. На основу анализе бројних чинилаца који су
1973–1974. покренули историјску демисију светског система,
Фернан Бродел је у једном од својих класичних дела (Civi
lisation matérielle, Economie et Capitalisme XVe–XVIIIe Siècle
– Материјална цивилизација: Економија и капитализам 15–
18. века, I–III, 1979) закључио следеће: “Двострук или једно
стран, преокрет из 1973–1974. отворио је пут дугог назадо
вања. Онима који су преживели кризу из 1929–1930. остао је
у сећању један неочекивани ураган, без претходног нагове
штаја, и релативно кратак. Садашња криза, која нас не напу
шта, злослутнија је, као да није успела да покаже своје право
лице, да пронађе своје име и модел који би је објаснио и нас
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разуверио; то није ураган, то више личи на поплаву с лага
ним и безнадежним порастом воде, или на небо непрекид
но прекривено оловним облацима. Сви темељи привредног
живота, све садашње и прошле поуке искуства, доведени су
у питање.” (подвл. Љ.К.) Слично становиште заступа и Во
лерстин када разматра “опадање моћи државних структура
свугде у свету... растућу несигурност и пораст ад хок одбрам
бених структура”, и закључује да тај процес, ако се на њега
гледа “аналитички”, значи “повратак у феудализам”.
5.8. У случају Србије, Броделов “пут дугог назадова
ња” и Волерстинов “повратак у феудализам”, нарочито се
добро могу документовати уколико поближе осветлимо нај
већи у историји трансфер овдашњег друштвеног богатства
у приватно власништво малог броја приватних особа. Већ
је речено да ова приватизација друштвеног богатства пред
ставља главни инструмент за успостављање корпоративног
поретка као идеа лног поретка који је намењен Србији. То
практично значи да се највећа у историји приватизација дру
штвеног богатства, моћи и власти, и овде у Србији, одвија
у прилог не више од 1% и на штету преосталих 99% њених
грађана.
5.9. Јер, да би се остварио високи идеа л Србији наме
њеног корпоративног поретка, а то је социјализма за богате
и капитализма за сиромашне, неопходно је да се обезбеди
главни претходни услов за конституисање и одрживост оног
ексклузивног клуба на чије се малобројне чланове преноси
друштвено богатство, моћ и власт. Овај главни претходни
услов јесте одржавање и подстицање раста високе стопе си
ромаштва и опште економске угрожености. Не треба да нас
чуди што се српска држава показала као веома успешна у
овом послу социјалног инжењеринга. Уосталом, она је сво
је стварне капацитете и завидну ефикасност уверљиво и де
монстрирала само у овом доследном спровођењу стратегије
државне производње корпоративне моћи. Ово стога, што је
(и) српска држава данас у рукама оних који оперативно спро
воде највећу у историји приватизацију друштвеног богат
ства, моћи и власти. Тај деликатни посао на изг радњи корпо
ративног друштва, далеко је одмакао.
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6.
6.1. Током 2009, број запослених опао је у односу на
2001. за преко 173.000. Према службеној статистици, у 2009.
без посла је било око 730.000 људи. Другим речима, стопа
незапослености у Србији достигла је 2009. око 38%. Овде је
занимљиво то што стопа незапослености од око 38% сугери
ше да је у 2009. готово достигнут један од стратешких ци
љева Србије из 2005. Наиме, достизање запосленост од 67%
укупног радно способног становништва у 2010, српска Влада
и њено надлежно Министарство рада, запошљавања и соци
јалне политике прогласили су као свој главни циљ у Нацио
налној стратегији запошљавања 2005–2010 (sic!). Међутим,
стратешки циљ од 67% запослених, односно 33% незапосле
них, који су српска Влада и њено надлежно министарство
пројектовали за 2010, далеко је од тога да буде остварен у тој,
али и наредним годинама. Разлог је број стварно незапосле
них у 2009. Он је, наиме, знатно већи уколико онима којима
службена статистика признаје тај статус прикључимо и оне
статистички запослене који месецима, у неким случајевима
чак и годинама, за свој рад не примају никакву надокнаду.
Додамо ли свему полузапослене, као и запослене у тзв. “сивој
економији”, онда основано можемо претпоставити да укупан
број стварно незапослених у Србији 2009. није мањи од 50%
укупног радно активног становништва.
6.2. Наравно, сви посебни подсистеми друштвене ре
продукције – одбрана и безбедност уопште, енергетика и
енергетска безбедност, наука, нарочито истраживања и раз
вој, универзитет, основно, средњошколско и друго образова
ње, пољопривреда, култура и уметност, све гране индустри
је, правосуђе, финансијски сектор и банкарство, транспорт
и комуникације, просторно планирање, социјална политика,
здравствена заштита, популациона политика и друго – та
кође су захваћени дубоком кризом. Неки од ових посебних
подсистема сасвим су дисфункционални и налазе се у потпу
ном расулу.
6.3. Зато и није изненађење чињеница да је према слу
жбеним, али не и сасвим прецизним подацима, у Србији
2009. године 9,2% становништва живело испод границе си
ромаштва (са мање од 8.360 динара по домаћинству месечно),
220

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.205-239

дакле у крајњој беди, док је укупан број сиромашних слу
жбено процењен – што значи веома уздржано и конзерватив
но – на око 700.000 људи (од тога 300.000 деце). То је око 20%
укупне популације.
6.4. Разуме се, на путу изг радње корпоративног по
ретка као капиталистичког социјализма, највећи у истори
ји трансфер друштвеног богатства у приватне руке одвија се
као једна веома дискретна операција, сасвим далеко од очију
јавности. Следствено, јавности није познат статистички про
ценат и унутрашња структура, укључујући овде и биог рафи
је, оних којима је држава Србија као весели Супер Хик, дак ле
под више него изванредно повољним условима, омогућила
да ово богатство присвоје као приватно власништво. Међу
тим, ова неповољност не спречава нас да видимо како се и
ова државна производња корпоративне моћи, без обзира на
ексцентричност једне такве операције, налази у интерактив
ном, веома “уравнотеженом” односу са масовном незапосле
ношћу, крајњом бедом и раширеним сиромаштвом.
6.5. Образац државне производње корпоративне моћи
прилично је једноставан. Концентрација претежног дела дру
штвеног богатства, што такође значи моћи и власти, у стати
стички малом и све мањем делу популације, могућа је само
под претпоставком да је у сталном порасту броју оних који
живе у беди, сиромаштву, или су без посла. Зато на основу
познатих параметара о беди, сиромаштву и незапослености,
као и на основу увида у компаративне показатеље, можемо
изнети основану претпоставку, прилично умерену уосталом,
да проценат оних који су приватизовали претежан део дру
штвеног богатства, моћи и власти не прелази 1% од укупног
броја становника.
6.6. Има ли се у виду да је према последњем попису ста
новништва из 2002, у Србији (са изузетком Косова и Мето
хије, где није било могуће спровести попис) живело 7,893.125
становника по старој методологији, односно 7.498.125 станов
ника по новој методологији, онда то значи да у првом случају
78.931, а у другом 74.980 становника сачињавају 1% оних који
су приватизовали претежан део друштвеног богатства, моћи
и власти. У тој групи, број власника богатстава која се мере
стотинама милиона евра нумерички је потпуно занемарљив,
и вероватно није већи од 100.
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6.7. Између ова два “чиста” случаја социјалне страти
фикације, између 20% најсиромашнијих и 1% најбогатијих
(међу којима је и не више од 100 заиста најбогатијих), “сме
штено” је све остало, преосталих 79% грађана Србије од ко
јих претежан број – не мање од 80% тог броја – такође живи
у условима вишегодишње социјалне и економске нестабил
ности, несигурности, неизвесности и оскудице.

7.
7.1. Унутар таквог социјалног амбијента сасвим је при
родно што данас уместо јавност уопште, и политичке јавно
сти посебно, имамо таблоидну јавност и корпоративну по
литику, једну баналну, заглупљујућу, примитивно агресивну
и апсолутно контролисану сцену вулгарне политичке пропа
ганде којом као манипулисани манипулатори манипулишу
партијске олигархије у савезу са корпоративним капиталом
и својим међународним надзорницима. Исто тако, сасвим је
логично и стога разумљиво и то да се под овим претпостав
кама Србија обликује у папирнату пропагандну симулаци
ју, у разуздани забавни парк и џиновски тржни центар под
ведрим небом за бесловесно, дивље, разуме се сиромашно,
али зато весело и доброћудно домородачко становништво и
доконе намернике из белог света жељне јефтине егзотичне
забаве за једну ноћ.
7.2. Планетарни поредак “успона безначајности” о коме
је писао Корнелијус Касторијадис (“... распад се види посву
да, поглавито у нестајању значења, у готово потпуном ишче
знућу вриједности...”), јесте и у случају Србије једини ствар
ни социјални, морални, културни и антрополошки учинак
наше тридесетпетогодишње кризе. Као и свугде у свету, та
ко и овде у Србији, главни локални носиоци и гаранти овда
шњег поретка “успона безначајности” јесу они весели, без
брижни, некомпетентни и на различите начине корумпирани
и уцењени припадници четири генерације моћи (генерација
1968–1974 – 1984; генерација 1984 – 1987; генерација 1987 –
2000; генерација 2000 – ) са врха овдашње социјалне пира
миде. Реч је о онима који су током протек лих 35 година кризе
прво само управљали укупним друштвеним богатством, а од
2000–2001. увелико и раде на системском спровођењу и обез
беђивању у историји највећег преноса укупног друштвеног
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богатства, моћи и власти у руке малог броја приватних особа
из земље и иностранства.
7.3. Следствено, није познато да је било ко од припад
ника ове четири генерације моћи, без обзира на њихове међу
собне идеолошке, интересне или само генерацијске спорове
и сукобе, током читавог периода од 35 година, уопште кори
стио појам криза за именовање стварног стања социјалних
чињеница. Познато је, међутим, то да су без обзира на круп
не међусобне разлике, припадници све ове четири генераци
је моћи, кад год су били у прилици, а то значи током читавог
периода тридесетпетогодишње кризе, предузимали све чиме
су располагали или да онемогуће, или да на различите на
чине дискредитују и неутралишу, или да у складу са својим
тренутним интересима преусмере сваку јавну критичку рас
праву о кризи, њеним коренима и могућностима да се из ње
изађе. Систематско пропагирање илузије о најбољем од свих
светова и ширење оптимизма без икаквог покрића у ствар
ном животу, такође је нешто што су као инструменте влада
ња подједнако успешно користили и користе припадници све
ове четири генерације моћи.
7.4. Постоји уверење, веома распрострањено уосталом,
да је наша историјска криза такође и наш екск лузивни, ло
кални “производ”, да смо за све што нам се у историји до
годило, па тако и за кризу одговорни сами, као народ и као
грађани, дак ле колективно. Корени ове колективне одговор
ности откривени су у српском “националном менталитету”,
односно антрополошким својствима Срба као народа и као
нације – колективна заосталост, неспособност, лењост, глу
пост, корумпираност, лаковерност, морални пад, пог решне
одлуке које су доношене у свим преломним тренуцима исто
рије... Исто тако, постоји и мишљење да су за кризу и њене
размере једино одговорни овдашњи припадници оне четири
генерације моћи током протек лих 35 година. Иако оба ова
парцијална увида садрже извесне делове истине, јасно је да
никако не представљају пуну истину о проблему са којим
смо суочени.
7.5. Уколико, наиме, ове парцијалне увиде прогласимо
за целу истину, а онда их понудимо и као једине одговоре
на питање о примарним узроцима кризе, онда се не постиже
ништа друго него се демонстрирају комплексне психолошке,
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моралне и социјалне последице поодмак лог процеса иденти
фикације са агресором. Реч је о пристајању на парцијалну,
редуковану, најзад и первертирану рецепцију стварности и
свесно игнорисање доступних, а нарочито непријатних чи
њеница. Тада за агресију није одговоран агресор, него онај
ко је жртва агресије. Овај облик индивидуа лне и социјалне
дезоријентације у новије време назива се пунктуална дезори
јентација.
7.6. Доступне чињенице, међутим, веома уверљиво по
казују да су примарни узроци кризе са којом имамо посла
много сложенији него што се то види на први поглед, на по
вршини и унутар хоризонта локалних догађаја. Погледамо
ли мало боље око себе, уз услов да смо стек ли имунитет на
процес идентификације са агресором, да смо избегли заво
дљиве замке “пунктуа лне дезоријентације” и да нас није ко
румпирао владајући поредак “успона безначајности”, онда
јасно видимо да наше тридесетпетогодишње “стање” пер
манентне кризе није никакво екск лузивно својство ни Срби
је као државе, ни Срба као народа и као грађана. Видимо,
наиме, да је наше “стање” перманентне кризе један посебан
облик, историјски свакако специфичан облик, у коме се у на
шим локалним условима, као што је то већ речено, манифе
стује текућа историјска демисија светског система. Зато је
(и) наша криза, као локални облик транзиционе кризе света,
последица кумулативног деловања екстремно комплексног
скупа историјских чинилаца. И зато криза има тотални ка
рактер и безбројно много облика који се пуном снагом ма
нифестују у случају сваког појединца, сваке социјалне групе
и на свим нивоима друштвене организације и репродукције.

8.
8.1. Актуелну кризу света, па следствено и сваку локал
ну кризу, разуме се и српску, покренуо је, пресудно утиче
на њену динамику, ток и исход, онај тако редак преокрет у
историји као што је то “тренутак” у коме је неповратно по
кренута историјска демисија светског система. Чињенице,
наиме, недвосмислено потврђују да се од 1971–1974, свет
ско и свако појединачно локално друштво налази у “стању”
историјске демисије светског (капиталистичког) система,
односно у оном “стању” у коме је извесно једино то да је раз
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лагање и урушавање самог светског система процес који се
не може зауставити. То значи да се пред очима савременика
неповратно урушава поредак репродукције моћи, власти и
богатства, који је био основ и оквир света и светских послова
за протек лих 500 година.
8.2. Реч је о последњој секвенци “животног” цик луса
сваког, па тако и овог самоорганизујућег историјског систе
ма – систем се рађа, расте, постиже своју идеа лну равнотежу,
свој еквилибријум, потом се равнотежа нарушава, систем не
повратно запада у “стање” бифуркације и кризе, најзад и не
стаје, а на сцени се конфигурише неки нови систем. Перма
нентна тридесетпетогодишња криза свих манифестованих
облика, свих установа и свих базичних структура света у
коме живимо, укључујући овде и антрополошку кризу самог
човека, ово неповратно разлагање и урушавање система, је
сте основно својство нашег “тренутка” светске историје.
8.3. У досадашњој историји човечанства постоје свега
неколико догађаја који се по својим последицама могу мери
ти са догађајем чији смо актери и савременици:
• криза 12. миленијума пре нашег времена која је омо
гућила неолитску револуцију и њену аграрну циви
лизацију;
• криза 14–16 века која је омогућила савремени свет
у коме смо живели и још увек живимо током проте
клих 500 година.
8.4. Равнотежа светског историјског система какав смо
познавали протек лих 500 година неповратно је нарушена у
“тренутку” омеђеном 1968. и 1974. годином. Савремени свет
који се на сцени историје структурирао током “дугог 16. ве
ка” (1440–1630), закорачио је тада, у “тренутку” омеђеном
1968. и 1974, према “дугом 21. веку” (по аналогији са “ду
гим 16. веком”, “дуги 21. век” јесте период системске тран
зиције од око 1974. до око 2050) у коме ће сâм нестати, док
ће неки нови свет, не нужно и бољи свет, “заузети” његово
место. “Светска револуција” 1968, “Никсонов шок” од 15. ав
густа 1971, који је срушио међународни финансијски систем
Бретон Вудс успостављен после 1945, као и “велики нафтни
шок” из 1973–1974, три су догађаја која су непосредно иници
рала и трајно обележила овај непоновљиви “тренутак” исто
ријског преокрета.
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8.5. Другим речима, између 1968. и 1974, структурал
на нестабилност и непредвидљивост хаоса захватила је свет
ски систем и постала његово главно својство. Једино што је
још извесно и предвидљиво у том стању хаоса јесте то да је
светски систем ушао у простор своје историјске демисије,
у последњи цик лус своје последње кризе. Све оно што је уру
шени систем сачињавало сада се “слободно” трансформише,
настоји да се организује и да се у догледној будућности ста
билизује као неки нови систем.
8.6. Епохална, и следствено универзална транзициона
и трансформациона криза захватила је не само све појавне
и сваком видљиве облике светског система на глобалном и
сваком локалном нивоу, него и његов добро скривени и неви
дљиви унутрашњи склоп. Колапс свих системских идеологи
ја на којима се од 1945. темељио последњи цик лус релативне
равнотеже светског система одиг рао се симултано, за мање
од двадесет година.
Између 1973–1974. и 1989–1990. догодио се:
• колапс кензијанског капитализма,
• колапс национално-ослободилачких покрета,
• колапс социјализма.
Истовремено, идеолошки и концептуа лни простор који
је остао испражњен постепено је испуњавао, а од 1989–1990.
и потпуно испунио:
• корпоративни поредак.

9.
9.1. Период у коме је отпочела ова замена идеолошких
и концептуа лних матрица светског система манифестовао се
у нашим условима као почетна секвенца наше локалне кри
зе чија је периодизација представљена раније. За светски си
стем, овај период од 1968–1974. до 1980, такође је почетна
секвенца његове властите, у овом случају светске кризе. У
оба случаја, и на светском и на локалном нивоу, као одговор
на изазов “светске револуције” 1968, систем је тада деловао
унутар идентичног полазног концепта – настојао је да при
меном свих инструмената који су му на располагању поврати
поремећену равнотежу, да се поново стабилизује и да пређа
шње стање конзервира. У оба случаја, конзервација система
водила је у његову декаденцију и урушавање.
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9.2. У таквом амбијенту, широм глобуса отпочело је
трагање за моделом који би омогућио најоптималније окви
ре и инструменте за управљање светском кризом. Сви и да
нас актуелни одговори на изазове пред којима се тада нашло
и пред којима се и данас налази свако локално друштво и
читав свет, били су понуђени човечанству или су почели да
се кристалишу у овим догађајима на самом почетку светске
транзиционе кризе. Вашингтон – главни град САД, Москва
– главни град тадашњег СССР-а и Беог рад – главни град та
дашње СФРЈ, били су такође и центри у којима су профили
сана три главне, разуме се оштро супротстављене стратегије
управљања кризом.
9.3. Од 1971–1974 па све до 1989–1990, протагонисти ове
три стратегије интензивно су одмеравали своје снаге као у
правом рату. Разуме се, они који су и тада контролисали и
поседовали претежан део светског богатства и моћи, били
су у огромној предности. Веома упечатљиво, у пољу дога
ђајне историје, ово стање чињеница нарочито трајно обеле
жили су: “светска револуција” 1968; “Никсонов шок” од 15.
августа 1971; “велики нафтни шок” из 1973–1974, војни пуч
против легалне и легитимне владе Чилеа који су обавештај
не агенције и корпорације САД, уз оперативну асистенцију
врха чилеанске армије, извршиле 11. септембра 1973; годи
на 1978. као “година три папe” (Павле VI умро је 6. августа;
26. августа наследио га је Јован Павле I, који је умро већ 28.
септембра, изненада и под прилично нејасним околностима
на које сенку баца нарочито скандал са ватиканском Амбро
зијанском банком; њега је 16. октобра наследио пољски кар
динал Карол Јозеф Војтила који је као папа Јован Павле II,
на столици св. Петра остао све до 2. априла 2005); Маргарет
Тачер која је 4. мај 1979. постала премијер УК, да би са својом
неолибералном политиком “тачеризма” на дужности остала
све до 28. новембра 1990; смрт и сахрана Јосипа Броза Ти
та, председника СФРЈ, као последњи догађај светског порет
ка успостављеног после Другог светског рата, 4–9. маја 1980;
Роналд Реган који је преузео дужност 33. председника САД
на дан 20. јануара 1981, и са својом неолибералном полити
ком “реганомике” остао на дужности све до 20. јануара 1989;
иновирање традиционалног стратешког савеза САД–УК, ко
ји ће доминирати светским пословима од 1980–1981, па све
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до краја прве деценије 21. века; смрт Леонида Брежњева, ге
нералног секретара КП СССР и првог човека те земље, 10.
новембра 1981; Јуриј Андропов, који је на положају генерал
ног секретара КП СССР наследио Л. Брежњева, умро је 9. фе
бруара 1984; Константин Черњенко, који је на положају гене
ралног секретара КП СССР наследио Андропова, умро је 10.
марта 1985; положај генералног секретара КП СССР преузео
је 11. марта 1985. Михаил Горбачов, који ће поднети оставку
на дужност првог и последњег председника СССР 25. децем
бра 1991, у тренутку када је СССР престао да постоји.
9.4. За разумевање унутрашње логике таквог развоја до
гађаја, треба имати у виду да је централни интерес иновира
ног англоамеричког савеза “тачеризма” и “реганомике” био и
остао да у времену турбулентних промена светског друштва,
по сваку цену, сачува своје место на самом врху планетарне
пирамиде моћи и да ово стање конзервирања представе чове
чанству као нови светски поредак. То лепо илуструје (и) онај
пројекат о кризи демократије који је од априла 1974. до ма
ја 1975, у Трилатералној комисији коодинирао њен тадашњи
директор Збигњев Бжежински. Извештаје тројице на том
пројекту ангажованих експерата – Мишел Крозије, Семјуел
П. Хантингтон, Јохи Ватануки – Трилатерална комисија об
јавила је у мају 1975. под насловом The Crisis of Democracy.
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral
Commission – Криза демократије. Извештај о способности
управљања демократијама за Трилатералну комисију. Био је
то поглед на кризу са становишта интереса либерално-демо
кратске фракције америчке “елите моћи” (како је Рајт Милс
још 1956. назвао владајући савез моћи корпоративне, поли
тичке, медијске и војне “аристократије “ у САД), или америч
ког “савеза елита” (ако се ослонимо на модел савеза моћи који
је на примеру Немачке развио Фриц Фишер), односно поглед
на кризу из самог средишта “англоамеричког естаблиштме
на” (како је Керол Квигли дефинисао савез моћи владајућих
класâ УК и САД, као и традицију тог савеза у 19. и 20. веку).
9.5. Како било да било, прво је стратегија новог међу
народног економског поретка (чији се центар налазио у Бео
граду) била је неутралисана и предата историјском забораву
1980, а стратегија новог светског поретка, са Тачер–Регано
вом конзервативном револуцијом, неолибералном економијом
228

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.205-239

и корпотативним друштвом могла је да се размахне у “све
том рату” против СССР-а као “империје зла” и за апсолут
ну доминацију светом. Покушај Михаила Сергејевича Гор
бачова да овај ток догађаја преусмери 1989. године, на самом
историјском крају СССР-а, показао се као сасвим неуверљив,
неделотворан и неуспешан. Најзад, после самораспуштања
комунистичких режима у Источној Европи и СССР и про
кламације о крају тзв. хладног рата 1989–1990, читав свет
биће за само неколико година интег рисан под претпоставка
ма конзервативне револуције, њене неолибералне економије и
њиховог новог светског поретка.
На велику сцену историје ступио је корпоративни по
редак са својим империјализам.
9.6. Са неолибералном економијом коју је прогласио
за супститут миленаристичке идеје спаса и неолибералном
прокламацијом краја историје, овај корпоративни импери
јализам преузео је на себе да саг ради један “нови свет” на
читавом простору који је, запосео после колапса традицио
налних системских идеологија. Међутим, ова изг радња јед
ног “новог света”, без обзира на високе идеа ле у име којих
се одвијала и још увек се одвија (демократија, људска права,
слободно светско тржиште), уосталом као и све друге “опе
рације лажних застава” – “ false flag operations” у историји,
није могла сакрити очигледну чињеницу да алтернатива коју
је корпоративни империјализам понудио човечанству јесте
све друго, али не и алтернатива за дубоку структуралну кри
зу светског система.
9.7. Као програм империјалног спаса, тај “нови свет” са
мо је додатно убрзао ауто-деструктивну динамику светског
система на измаку. Ово стога, што је једини стварни циљ про
грама империјалног спаса и “новог света” изг рађеног на тим
претпоставкама био и остао безнадежно баналан – да за спа
си, заштити, учврсти и глобализује самог себе, сâм програм
империјалног спаса и његове протагонисте.
Милитаризација светских и унутрашњих послова као
“меки” светски рат под идеолошком заставом неолиберали
зма – концепт R2P (енгл. resposаbility tо protect, одговорност
да се заштити), “хуманитарне војне интервенције”, бескрајни
“рат против тероризма”, тајне операције”лажних застава” и
“стратегија тензије” – главни је инструмент за управљање
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историјском кризом света у интересу ове самопрок ламова
не империјалне моћи и то без обзира на цену коју у тој ства
ри има да плати претежан део човечанства.
9.8. Зато у “новом свету” који се гради на таквим прет
поставкама и нема ничега што у историји није већ виђено.
“Нови свет” корпоративног империјализма, јесте рецик лира
ни облик историјски познатог и већ виђеног система за упра
вљање светским пословима у циљу задовољавања интереса
олигархије која настоји да се успостави као неприкосновени
империјални ауторитет за читав свет. У овом случају, то је
савез моћи који је после 1945. успоставио и учврстио своју
доминацију над САД и најближим савезницима те земље,
а већ 35 година интензивно чини све да освоји читав свет
и учврсти своју глобалну доминацију. Тај савез моћи већ је
поменут – “елита моћи”(како је владајућу олигархију у САД
назвао Рајт Милс), “англоамерички естаблишмент” (како је
Керол Квигли дефинисао савез моћи владајућих олигархијâ
УК и САД током 19. и 20. века), “савез елита”(ако се ослони
мо на модел савеза моћи који је на примеру Немачке развио
Фриц Фишер).
9.9. Међутим, испоставило се да су резултати програма
империјалног спаса поразни не само за претежан део чове
чанства, него и за саме носиоце тог прог рама. Планетарне
размере неуспеха овог англоамеричког покушаја јасно се ви
де током протек лих 10 година, од 1999. до 2009. Сваки од
појединачних случајева милитаризације светских и унутра
шњих послова у облику “меког” светског рата под идеоло
шком заставом неолиберализма то потврђује: Југославија,
Србија и југословенски Балкан уопште, Блиски Исток, земље
Латинске Америке, Ирак, Авганистан, Пакистан, Иран, Ру
сија, Кина, Азија уопште, Африка, али и саме САД, и само
Уједињено краљевство, и сама ЕУ. Милитаристичка страте
гија корпоративног неолиберализма и његове експанзије уру
шила се сама у себе такође за десет година, од 1999. до 2009.
9.10. Веома документовано, ово је показао колапс свет
ског банкарског и финансијског корпоративног система
2008–2009, индукован и инициран из самог центра америч
ког и светског банкарства (систем централног банкарства
САД, The Federal Reserve System, такође познат као Federal
Reserve, неформално Fed, затим и највеће међу банкама у
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тој земљи, Bank of America Corp., J. P. Morgan Chase & Com
pany, Citigroup, Wachovia Corp, The Goldman Sachs Group,
Inc., Wells Fargo & Company и друге), а сва је прилика да ће
се то још јасније видети током наредних година. Јер, колапс
светског финансијског и банкарског корпоративног система
2008–2009, представља заправо случај највећег и најбржег
појединачног преливања богатства, моћи и власти из јавног
у приватни сектор које је икада виђено у људској историји.

10.
10.1. Разуме се, највећа приватизација богатства у исто
рији била је, такође, спроведена по оном већ помињаном јед
ноставном обрасцу – извршна, законодавна и судска власт
у служби корпорација, одлучно и без компромиса, као Су
пер Хик, одузима од сиромашних да буду још сиромашнији
и са бескрајно много добре воље пок лања богатима да бу
ду још богатији. Сасвим у складу са основним постулатом
корпоративног поретка и његовог режима капиталистичког
социјализма – приватизација профита, социјализација гу
битака – губици банкарског и финансијског сектора од чак
6.000 милијарди, односно 6 билијарди америчких долара
(6,000.000.000.000 USD) у “контаминираним” хартијама од
вредности (тзв. деривати, кредити, друго) у 2008, социјали
зовани су 2009. тако што је проглашено да је тај гигантски
новчани балон једноставно “нестао” (!?). Истовремено, аме
ричка држава омогућила је банкарским и другим финансиј
ским алхемичарима који су извели овај спектакуларни екс
перимент да профитирају пок лонивши им на име субвенција
у условима кризе читавих 787 милијарди америчких долара
(787,000.000.000 USD) здравог новца.
10.2. У овом нашем, најбољем од свих “нових свето
ва”, главни услови за успех тог трансфера јесте да се сиро
маштво глобализује, а да се глобално богатство приватизује
од стране све мањег и мањег броја приватних особа. Оба ова
услова су задовољена. На основу појединачне дневне потро
шње изражене у америчким доларима (по курсу из 2005), од
6,707.000.000 људи који су настањивали Земљу 2008. годи
не, читавих 80% или укупно 5,140.000.000 људи, живело је у
условима ендемског сиромаштва и крајне беде. Према пока
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затељима Светске банке, скала глобализованог сиромаштва
за 2008. изгледала је овако:
• 0,88 милијарди људи (880,000.000), или 13% светске
популације, 1 USD дневно, испод линије сирома
штва;
• 1,40 милијарди људи (1,400.000.000), или 22% свет
ске популације, 1,25 USD дневно;
• 1,72 милијарди људи (1,720.000.000), или 26% свет
ске популације, 1,45 USD дневно;
• 2,60 милијарди људи (2,600.000.000), или 40% свет
ске популације, 2,00 USD дневно;
• 3,14 милијарде људи (3,140.000.000) или 48% светске
популације2,50 USD дневно;
• 5,14 милијарди људи (5,140.000.000) или 80% светске
популације, 10 USD дневно.
10.3. Задржавање 80% светске популације у условима
ендемског сиромаштва и крајње беде, али и подстицање да
ље, убрзане глобализације сиромаштва, услов је за удобан
живот 20% светске популације, односно 1,567.000.000 људи.
То је онај део светске популације који се у новије време нази
ва “златна милијарда”.
10.4. У стварности, и “златна милијарда” је стратифи
кована по истом обрасцу пирамидалне структуре као и чи
таво светско или свако локално друштво. Према извештају
Програма за развој УН, UN Development Program, укупна
појединачна богатства 225 најбогатијих појединаца на свету,
износила су 1999, читавих 1.000 милијарди, односно 1 били
он америчких долара (1,000.000.000.000 USD) годишње, што
одговара укупном бруто националном дохотку 2,5 милијарде
најсиромашнијих становника планете. Ова пропорционална
неједнакост није смањена током протек лих десет година. На
против, могла је само да порасте. У студији Успон корпора
тивне глобалне моћи – The Rise of Corporate Global Power
из децембра 2000, анализа 200 највећих транснационалних
корпорација показала је да су од 100 најснажнијих светских
економија, чак 53 корпорације, а тек 47 државе.
10.5. Истраживање The World Distribution of Household
Wealth, Светска дистрибуција богатства по домаћинстви
ма, из 2006 – за које се каже да је најобимније истраживање
личног богатства које је икада предузето – наводи да је у све
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ту, према подацима за 2000, било укупно 13,568.229 долар
ских милионера, али свега 499 доларских милијардера. Овде
се такође каже и то да је 2000, од пунолетног дела светске
популације (око 3,5 милијарде) свега 1% (око 35,000.000) посе
довао 40% светске имовине, док је читавих 85% укупне свет
ске имовине био у власништву свега 10% (око 350,000.000)
од укупног броја пунолетних. Доња граница вредности имо
вине која некога квалификује за чланство у групи од 1% нај
богатијих, износи 500.000 америчких долара нето, што је за
13.000 пута више од имовине просечног припадника групе
од 10% оних који се налазе на дну ове лествице светског бо
гатства по домаћинству. Да би неко био члан знатно бројније
групе од 10% најбогатијих, неопходно је да поседује имови
ну од најмање 61.000 америчких долара нето, што је за 3.000
пута више од имовине просечног припадника групе од 10%
оних са дна ове светске лествице богатства. “Златна милијар
да” није само пука метафора.
10.6. Наравно, нико није нити може бити поштеђен у
процесу глобализације сиромаштва. Чак ни они делови све
та из којих је овај след догађаја и покренут. Новембра 2009,
власти САД саопштиле су да је 13,2 % становништва, одно
сно око 40 милиона грађана те земље, класификовано међу
оне који живе испод линије сиромаштва. Наводи се, истовре
мено, да чак 60% становника САД, живи у условима трај
не економске нестабилности, због чега се свако од ових 60%
становника САД у неком тренутку свог живота између 25 и
75 године, најмање годину дана налази испод линије сирома
штва. На крају 2009, New York Times је саопштио да 1 од сва
ких 8 становника САД, што значи 12,5% укупне популације,
свакодневно користи бонове за храну у јавним кухињама за
сиромашне. Према истраживању Еуробарометра, у октобру
2009, у ЕУ се испод линије сиромаштва налазило 16% укуп
не популације Уније, односно 80 милиона људи. Пројекције
кажу да ће до 2014. број оних који у ЕУ живе испод линије
сиромаштва порасти за нових 50 милиона људи.
10.7. Криза, а нарочити криза историјске демисије свет
ског система, не може се контролисати и усмеравати тако
што се додатно и свесно продубљује. Заиста, у праву је био
Двајт Ајзенхауер, када је 17. јануара 1961, обраћајући се до
маћој и међународној јавности последњи пут у функцији
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председника САД, као највећу опасност која прети тој земљи
– консеквентно и читавом свету – означио тамошњи војноиндустријски комплекс. Ајзенхауер је својим суг рађанима и
свом наследнику саветовао да тај гигантски октопод осамо
стаљеног савеза моћи неодложно расформирају, реформишу
и ставе под чврсту демократску контролу. Овај савет стигао
је прекасно.
10.8. Моћ осамостаљеног војно-индустријског ком
плекса САД из 1961. трансформисана је у данашње струк
туре моћи и доминације корпоративног империјализма ко
је спроводе стратегију милитаризације светских и унутра
шњих послова, воде “меки” рат за светску доминацију под
идеолошком заставом неолиберализма, успостављају “нови
свет” као глобални корпоративни поредак и спроводе најве
ћу пљачку светског богатства у историји. “Нови свет” који
је корпоративни империјализам наметнуо човечанству јесте
темпирана бомба.

11.
11.1. Неповратно покренута пуном снагом 1971–1974,
криза света која прати историјску демисију светског система
још није завршена. Колико данас знамо, са високим степеном
вероватноће можемо претпоставити да ће укупни потенци
јал кризе света бити исцрпљен око 2050. године, наиме тек
онда када се оконча овај процес историјске демисије светског
система, када стари систем престане да постоји и када се на
његовом месту успостави и почне да стабилизује један нови
историјски систем. Разуме се, уколико нека контингентна
одлука, неки контингентни догађај или неки скуп контин
гентних одлука и догађаја са глобалним последицама не оне
могуће један такав исход. Основану претпоставку да ће се
са високим степеном вероватноће свет стабилизовати под
претпоставкама једног историјски новог, не нужно и бољег,
светског система око 2050, већ током седамдесетих година
20. века изнели су Фернан Бродел и Имануел Волерстин.
11.2. Доцнија истраживања, укључујући овде и најно
вија истраживања феномена светског система, потврдила су
Броделову и Волерстинову претпоставку из седамдесетих
година. У новије време, чак су и неки од “градитеља корпо
ративне империје”, као што су то Хенри Кисинџер и Збигњев
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Бжежински, ставили до знања да у извесном смислу деле ово
мишљење о епохалним размерама светске кризе и перспек
тивама човечанства. Следствено, са високим степеном веро
ватноће може се претпоставити да ће и Србија изаћи из “ста
ња” властите историјске кризе и да ће се под претпоставкама
једног историјски новог, не нужно и биљег, светског система
такође стабилизовати око 2050. године. Разуме се, уколико и
Србију, заједно са читавим човечанством, у томе не онемо
гући нека контингетна одлука, неки контингентни догађај,
неки скуп контингентних одлука или догађаја са глобалним
последицама.
11.2. Заиста, наша актуелна криза није обична криза. На
сцени је криза историјске демисије светског система. Исто
времено живимо на крају једног, старог и на почетку другог,
историјски новог света. Наше време је (још једна) нулта тач
ка историје. Да бисмо схватили наш индивидуа лни и колек
тивни положај у амбијенту ове нулте тачке историје, и што
је још важније, да бисмо препознали наше људске изгледе за
будућност, потребна нам је велика слика света. На распола
гању су нам сви инструменти неопходни да се ова велика сли
ка света постави.
11.3. Зато наш амбијент нулте тачке историје налаже
преиспитивање целокупног каталога оперативних појмова и
теорија на којима почива корпоратовни поредак “новог све
та “. Од истинске егзистенцијалне важности јесте радикално
критичко преиспитивање свих структура моћи и доминације
које немилице репродукују процесе пропадања и девастаци
је човечанства и сваке од локалних заједница које га сачиња
вају – корпоративни империјализам, “нови свет” као светски
корпоративни поредак, милитаризација светских и унутра
шњих послова, “меки” светски рат за светско доминацију
под идеолошком заставом неолиберализма, највећа пљачка
светског богатства у историји...
11.4. У овом предузећу великог преиспитивања, цело
купно знање света налази се на дохват руке. Слободни смо
да тај бескрајно богати корпус употребимо, слободни смо
да артикулишемо стратегију за будућност и слободни смо
да у складу са тим делујемо. Ово преиспитивање увелико је
у току широм света. Разуме се, у оквирима српског контро
лисаног и манипулативног простора таблоидне јавности и
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корпоративне политике ово планетарно преиспитивање це
локупног каталога оперативних појмова и теорија на којима
почива корпоративни поредак “новог света” не наилази ни
на какав одјек. Још више, унутар контролисаног и манипула
тивног простора српске таблоидне јавности и корпоративне
политике критика корпоративног поретка “новог света” уоп
ште и не постоји. Појава је очекивана и за саму ствар није од
значаја. Сасвим у складу са изворним значењем појма krinien,
κρίνω – раздвојити, разликовати, стање у коме настаје ми
шљење и његовим дериватом krizis, κρίσις – избор, одлука,
суд, просуђивање, способност да се донесе суд, правда, а на
рочито божанска правда, слободни смо да се као слободни
људи и сами укључимо у то предузеће великог преиспитива
ња. Ово су поново “времена која искушавају људску душу”.
Можда још није касно да се искључи онај сатни механизам
темпиране бомбе у коју је корпоративни поредак претворио
читав свет и свако локално друштво, укључујући и Србију.
Међу свим местима на свету, можда је у овом часу управо
Србија идеа лно место да се тако нешто покуша.
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Summary
In this text author analyzed structural characteristics of the
world transitional crisis that has been characteristic for current
period of historical demission of the world (capitalistic) system.
the author examined and analyzed in comparative way the cha
racteristics of the crisis in some local cases, in this text in case of
serbian society and state, but also the crisis in the world society
in general. the analysis has shown that the structural characte
ristics of the crisis are identical in both of the abovementioned
cases – privatization of social treasure that, as such, has never
been noted back in history, globalization of poverty, militariza
tion, corporative order, its empire and imperialism… in conlu
ding part of the text the author called for a critical re-examinati
on of ideological, institutional and structural matrix on which the
world crisis order has been founded.
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alliance of power, corporative order, new imperia
lism, militarization of the world affairs
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СЛАБЉЕЊЕ (ЕКОНОМСКЕ)
МОЋ И ЗАП АД А
Резиме
У раду се анализирају информације да је на сцени су
мрак моћи САД и понашање Кине, Индије и Русије, које ства
рају алтернативне институције покушавајући да створе но
ви поредак без САД и Запада.
Урушавање америчке моћи могуће је пратити преко
курса (вредности) долара, кога све више називају «дрвена
валута», тј. валута без вредности. Затим распрострање
ности клептократије, која је попримила невиђене размере и
процвата демагогије.
Кључне речи: Политика, долар, економија САД, Запад, Руси
ја, Кина, Индија, Исток
Чуда се догађају! Ко би рекао да ће један тако велики
ауторитет као што је Бжежински промашити? Наиме, овај
амерички геополитичар пољског порек ла је својевремено на
писао књигу «Свет без Руса» где је описао свет са вечним
миром и благостањем. Тај свет нема Русе и Русију «главне
инспираторе рата и беде».1 Данас се ситуација обрнула. Сада
се пишу чланци и моног рафије са супротним насловима, тј.
говоре о пропасти САД и Запада.
*

Научни саветник, Институт за политичке студије, Београду.

1

Види: Зоран Милошевић, Руско питање данас, Институт за политичке
студије, Београд, 2006, стр. 15.
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Седрик Мун, коаутор у свету веома запажене књиге
«После империје: рађање многополарног света» оцењује да
је Америка после 1991. године била једина светска сила. До
стигла је зенит и започео је пут пропасти. Пропаст је почела
нападом на Ирак2, а пад војне моћи започео је 8. августа 2008.
године када је грузијски председник наредио агресију на Ју
жну Осетију. То је видљиво на више нивоа. Прво на бојном
пољу. Грузијске војнике су обучавали амерички експерти.
грузијски војници су ратовали стратегијом и оружјем САД
и изгубили су! На вербалном нивоу то одсликавају речи два
водећа политичара, САД и Русије, Буша и Путина. Када су
новинари у Пекингу питали Буша за коментар о томе, он је
помирљиво рекао: «Агресија и застрашивање нису приме
рени методи за вођење спољне политике у XXI веку.» Но
винари су Путину поставили исто питање, додавши – «Ви
сте преломили»? Одговор је био веома интересантан: «А шта
сте хтели, да реагујемо уз помоћ катапулта? Ми смо агресо
ра изударали по лицу, као што то, уосталом, прописују војни
уџбеници!»3
Економску моћ САД губе после 15. септембра 2008. го
дине када је банкротирала банка Lehman Broters, која је по
вукла низа других компанија и пропаст. Светска економска
криза је уништила 40 трилиона долара у целом свету и дове
ла до тога да државни дуг САД порасте са 42 бруто нацио
налног дохотка на 60 или 80 посто (у зависности од извора –
док је дозвољено 60 посто), чине да се ова некадашња велика
сила придружује Грчкој.
Слабљење економске моћи повлачи за собом и губље
ње политичко-дипломатске моћи и «меке силе» (друштвенокултурна моћ)
Што је посебно интересантно свет из рецесије изводи
Кина, а не САД. Наиме, раст привреде у 2009. години у Ки
ни је био преко девет посто, а ове године се очекује 11 посто.
2

3

Рат у Ираку коштао је САД три трилиона долара и блокирала је 150 000
америчких војника, ослабила позиције (САД) у Авганистану, Северној
Кореји, Венецуели и Ирану. Види: Karl Moore / David Lewis, “The decline of
America”, Ottawa Citizen, 24.12.2009.
Седрик Мун, “Конец сверхдержавы”, RT, 29.01.2010, http://www.inosmi.ru/
video/20100132/157897261
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Долар – дрвена валута
Даљем урушавању америчке моћи доприноси пад до
лара. Наиме, за последњих осам година, сведочи Фил Тор
нтон, долар је изгубио више од четвртине своје вредности.4
Истовремено Џозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz) каже: «Веома
је спорно да остане доларски систем у ери глобализације.
Потребан је нови светски валутни резервни систем, који ће
сменити доларски». Пад који ће се десити у моменту исти
скивања долара из светских токова биће муњевит и велик, а
истовремено је разрађен план преласка замене долара новим
валутама за међународна плаћања.5 Долар је на удару и због
инфлације у САД који производи додела трилиона долара
као помоћ финансијском систему у економији.6
Све ово наводи неке аналитичаре да говоре о долару
као дрвеној валути. Наиме, аналитичари часописа „Vanity Fa
ir“ – говоре о САД као банана републици чија је главна од
лика дрвена монета. Које су основне карактеристике банана
републике?7
Прво, централно место код банана република заузима
«дрвена валута» над којом се цео свет исмева, као што се то
сада догађа са валутом САД;
Друго, Клептократија. У САД и целом Западу клепто
кратија је достигла неслућене размере. Ретко је пронаћи по
литичког функционера да не користи свој положај за лично
4
5

6

7

Phil Thornton, “Dollar Turns a Sicky Shade of Green”, The Wall Street Journal,
03.02.2010.
Пад вредности долара, или како је то назвао Idependent, “смрт долара“,
приморао је Русију, Кину, Француску и Јапан, а заинтересовани су још
и Бразил и Индија да размотре план преласка плаћања нафте и гаса са
долара на неку другу валуту. Види: Анатолий Негодин, “Нефть и доллар
несовместимы”, Час (Латвия), 07.10.2009. Упор.: “The end of the dollar spells
the rise a new order”, TheIdependent, 06.10.2009.; Robert Fisk, “The demise of
the dollar”, TheIdependent, 06.10.2009.
Педро Калво пише да је пад вредности британске фунте 1949. и 1967. године
била одраз пада моћи Британске империје. Пад фунте показао је да ништа
није вечно под капом Небеском, а сада се исто догађа и са доларом. Будућност
долара, закључује Калво, је све тамнија, као, уосталом, и самих САД. Између
2002. и 2007. године пад вредности долара био је условљен непримереним
трговачким дефицитом САД, а сада паду доприносе антикризне мере које су
разрадили експерти Федералних резерви и Белог дома. Види: Pedro Calvo,
“El dólar como simbolo de la decadencia de EE:UU”, Cuba debate, 19.10.2009.
Кристофер Хитченс, “Банановая республика Америка”, Vanity Fair, према:
http://inosmi.ru/world/20081019/244742.html
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богаћење, без обзира колико ће људи покрасти и осиромаши
ти. Тако се, као у банана републикама, показује да нема дру
штвене одговорности. Другим речима, одговорност се пот
пуно искључује из (моралног) и неолибералног поретка. Тако
се догодило да новац који је Конг рес САД доделио банкама
и привреди за санацију финансијског и привредног система
буде углавном покраден, јер одлуком није предвиђено да се
додела новца контролише или надзире;
Треће, процват демагогије на штету здравог разума,
смисла и поретка. На пример, пише Кристифор Хитченс, ни
је ли гротескно када се гласање о хитним економским мера
ма за помоћ економији помера, на трошак Конг реса, да би се
испоштовао празник Рош-Хашани, када то нису тражили ни
ортодоксни Јевреји. Или, није ли фантастично да шеф Феде
ралних резерви Алан Гринспен (Аlan Grinspen) као и његов
претходник буду чланови врло проблематичних култова (не
секти, већ култова)? – а оваквих примера у САД има много,
онда видимо које је потчињен амерички живот8
Ствари су потпуно измак ле контроли па се јављају и
аутори, попут Ноами Волф9 који ово пропадање покушава
да објасни психологијом. Она се пита: «Постоје ли психички
процеси – чак фројдистички процеси – који могу утицати на
колективно несвесно – како је већ то могуће утицати на поје
дине људе? Сматрам да постоје – одговара Ноами Волф. «Ве
рујем да како је то код појединачног човека, да снови, раз
говори, филмови, поп-музика, образовање, вицеви, рек ламе
итд. стварају колективно несвесно које вуче у пропаст».
Истовремено, Роџер Коен,10 закључује да Америка од
лази са политичке сцене и да ће заузети место негде између
Бразила и Аргентине.
8

Аналитичари и истраживачи износе на светло дана чињеницу да је Америка
значајно ослабила и да удела у томе има сама америчка администрација
која сама себи ставља клипове у точкове, јер је створила неефикасан
бирократски систем на који се не може нико ослонити. Поред тога истичу да
у свету политике у САД више нема потребних кадрова, духовних горостаса,
већ малих егоиста који не могу да воде ову земљу. Види: Aaron David Miller,
“The end of Diplomacy”, Foreign Policy, 03.02.2010. (аутор је један од водећих
америчких политиколог из Центра „Вудро Вилсон“).
9 Ноами Вольф, “Аватар и Империя”, Project Syndicate, према: http://www.inosmi.ru/woeld/20100201/157914709.html
10 Роджер Коэн, “Предположим, Америка уйдет со сцены”, The New York Times,
према: http://www.inosmi.ru/woeld/20100131/157875250.html
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Овим црним слутњама придружили су се и три ауто
ра са Универзитета у Берк лију (Наа зин Барма, Ели Ратнер и
Стивен Вебер) који су објавили опширну анализу, где су, из
међу осталог констатовали да се свет организује против За
пада, те да постоји могућност његове изолације и пропасти.11
Први пут се у последњих 100 година појављују велике,
веома насељене и брзо развијајуће државе и овај проблем ни
САД, а ни Запад не могу да реше. Ове државе развијају међу
собну сарадњу, истовремено, не само да слабе односе са Запа
дом, већ и одбацују западноцентрични међународни систем.
Тако Запад, а посебно САД, губе свој значај.
На овај начин споменуте државе стварају «свет без За
пада». Он је заснован на продубљеним, брзо успостављају
ћим везама држава у развоју (кроз размену роба, новца, људи
и идеја) и, што је нарочито важно све то није под контролом
Запада. Резултат овога је формирање новог, паралелног ме
ђународног система са властитим нормама и вредностима,
институцијама и структуром власти. Овај свет од САД узима
све што јој одговора, али заобилази правила и норме Новог
светског поретка које диктирају САД. Ове нове велике држа
ве прво формирају алтернативну архитектуру институција
и сопствене обрасце управљања државом, који се, обично,
састоје од имплементације властите традиције и вредности
– што систему даје велики легитимитет и подршку у народу.
На пример, либерализам је критиковао колективизам.
Сада у Русији, Кини и Индији, он више нема негативан сми
сао, пре свега, захваљујући властитој друштвеној науци која
је рехабилитовала колективизам. Колективизам је позитивна
вредност, настао код земљорадника из потребе да се ефика
сно обради земља. Поред тога, он води ка солидарности које
нема у индивидуа лизму. Тако А. Дугин поручује да је ко
лективизам бољи јер не носи егоистички индивидуа лизам.
Затим, индивидуа лизам је својствен становницима примор
ја и морнарима, па зашто га наметати тамо где нема услова
за то? Колективизам рађа још једну важну вредност, а то је
родољубље! «Родољубље није прибежиште ниткова, премда
је, заиста, способно да оправда и скине љагу са оних који
11 Види; Наазин Барма, Эли Ратнер, Стивен Вебер, “Мир без Запада”, Россия в
глобальной политике, No 4, Москва, 2008.
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му се на крају крајева обрате. Родољубље је социјално, поли
тичка и културна норма и скретање са ње је ружно обележје
и заметак реа лног социјалног екстремизма, нихилизма, суб
верзије».12 Даље Дугин каже: „Копнена моћ“ (телурократи
ја) везана је за фиксираност простора и постојаност његових
квалитативних усмерења и одлика. То је на цивилизациј
ском нивоу оличено у седелаштву, конзервативизму, строгим
правним нормама којима се потчињавају велике људске за
једнице – родови, племена, народи, државе, империје. Чвр
стоћа копна се културно оличава у чврстоћи етике и посто
јаности социјалних традиција. Копненим (поготово седелач
ким) народима страни су индивидуа лизам и дух предузет
ништва. Својствени су им колективизам и хијерархичност.13
Насупрот томе, становници приморја немају чврсту етику и
правне норме, они и када постоје стално се подривају и ре
лативизују.14 Другим речима, копно је стабилност, чврстоћа,
12 Александар Дугин, Основи геополитике, књ. 1, Екопрес, Зрењанин, 2004,
стр. 13.
13 Исто, стр. 26.
14 Данас је очигледно да западна друштва подлежу одсуству норми или аномији.
Овоме доприноси делегитимација, тј. распадање полазних вредносних
основа нормативног поретка, који обезбеђују интегративност, целовитост
друштва на социјалном нивоу. Широке масе губе поверење у раније
формиран систем вредности који је до недавно обезбеђивао легитимитет
нормативног поретка. Критичко расположење многих људи према тим
идеалима, представама, уверењима, који су им до скора изгледали важни,
животно неопходни, сада су важно обележје делегитимације.
Важна компонента процеса распадања власти социјеталног нивоа друштвасистема је делегитимација политичке власти. Губитак поверења маса
у државне органе, незадовољство руководством земље, оштро сужава
могућности правног регулисања друштва. Власт почиње да се одржава
искључиво принудом, насиљем, што не може дуго да траје.
Сегментација вредносне свести је карактеристична, очигледно, за било
које друштво. Идеолошки плурализам није опасан за друштво као систем
уз присуство базичних социјално-политичких вредности, које легитимишу
нормативни поредак, које подржава већина судеоника социјалне сарадње.
У условима дебаланса социјеталног нивоа и нивоа статуса-улога друштва,
престаје нормално функционисање и институционалног нивоа система. Оно
постаје изван могућности да у потребном обиму регулише односе статусаулога јер девијација поприма масовни карактер, што води слабљењу социјалне
контроле, смањењу могућности ефикасне примене институционализованих
механизама санкција. У таквој ситуацији самоорганизација, уједињавање
индивидуа, ако се и дешава, углавном је представљено у виду група,
корпоративних организација, које су оријентисане на изражавање и заштиту
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фиксираност, простор као такав. Вода је покретљивост, меко
ћа, динамика, време.
Такође критикована државна интервенција у економи
ји добија нови смисао. Економски образац Кине и Русије је
данас успешнији од Америчког. Према томе, заговарање нео
либералних мантри о немешању државе је гола пропаганда
смишљена да ослаби економску моћ појединих држава. Тај
пут је назван „трећи пут“, а њега је осмислио и описао Фри
дрих Лист. Наиме Лист не подржава „аутономну логику тр
жишта“, већ пише да у одређеним условима, како то раде
Кина, Индија и Русија, треба прибегавати протекционизму,
диригизму и царинским ограничењима, тј. ограничавању
принципа „слободне трговине“ на интернационалном нивоу
да би се постигао ниво националне и државне независности
и стратешке моћи. Другим речима, за Листа је било очиглед
но да привреда мора бити подређена националним интере
сима, и да свако позивање на „аутономну логику тржишта“
представља само покриће за економску (а потом и политич
ку) експанзију богатих држава на уштрб сиромашнијих све
до њиховог подјармљивања.
Економска хијерархија коју је Лист навео, може се све
сти на просту формулу: они аспекти привредног живота који
су по размерама упоредиви са интересима приватног лица,
уских групних интереса. Институционални ниво система, на тај начин губи
социјетални, универзални карактер, распада се на низ сегмената (група,
организација, корпорација), од којих се у свакој успостављају сопствене
норме правила и сарадње.
Аномија је, дакле, неусаглашеност нормативно-функционалних захтева
система и реално понашање индивидуа, које води ка отуђењу индивидуа
од друштва. Друштво нема могућности да усмери понашање индивидуа
у институционалне оквире на које су раније навикли, а људи, лишени
вредносно-нормативне оријентације, налазе се у стању или крајње
узнемирености или дубоке депресије, делују у страху или ризикујући,
вођени тренутним интересима и самим тиме престају да реорганизују
структурне елементе друштва-система.
Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво. Личност се
десоцијализује, губи навике моралног, правног регулисања свог понашања,
мотивација постаје утилитарна, примитивно-хедонистичка, на нивоу
физиолошких потреба. Друштво почиње да се распада, јер се не реорганизују
некад стабилне социјалне везе и односи.
Види: Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет,
Бијељина, 2009, стр. 209-201.
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јединке, морају бити под управом тржишних принципа и за
сновани на „приватном власништву“. Ту се ради о станови
ма, мањим производним капацитетима, мањем земљишном
власништву итд. Облик производње мора сразмерно порасту
значаја ове или оне врсте привредне делатности стицати цр
те колективног власништва пошто у датом случају „приват
но власништво“ и индивидуа лни чинилац могу доћи у про
тивуречност са колективним интересима. Ту мора деловати
„кооперативни“ или „корпоративни“ критеријум. И најзад,
економске сфере директно везане за државу и њен стратешки
статус морају контролисати, субвенционисати и њима упра
вљати државне инстанце пошто се ради о интересима изнад
„приватног власништва“ или „колективне користи“.1515
И најважније, новоразвијајуће државе цене суверену
демократију, налазећи да либералну демократију контроли
ше економија, тј. крупни капитал, па народ на изборима увек
добија оно што није изабрао.1616 На тај начин «демократија»
доводи до свеколике декаденције и господарења новца над
људима, уместо да људи господаре новцем. То је, поручује А.
Зиновјев – колонијална демократија!
Овом систему не смета «мулократија», јер је то иранска
традиција, не сметају јој ни друге традиције. Дак ле, ради се
о потпуно новом систему који неће да уподобљава свет по се
би, већ поштује оно што је настало као аутохтоно. Насупрот
томе либерални поредак губи легитимитет јер многе власти
у овом систему се формирају медијским терором, преваром,
корупцијом...
Може се, дак ле, закључити да се Нови свет развија и
улаже новац у развој других, али без Запада. На пример, еко
номска улагања Кине, Русије и Индије су крајње интересант
на.17 Као прво, ове земље не условљавају своја улагања (што
је стандардна пракса Запада). Кина је у Африку (коју је Запад
држао сиромашном) уложила милијарде долара. На пример,
15 А. Дугин, Основи геополитике, стр. 247.
16 Види: Зоран Милошевич, “Что не так с демократией”, http://www.russworld.
ru/index.php/2009-04-11-12-40-20/2009-04-11-14-20-59/54-2009-05-29-13-4825
17 Интересантно је да Америци не смета толико успон Кине и Индије
колико Русије и Ирана. За пропаганду САД Русија и Иран су агресивне и
непријатељске државе. Види: Leon T. Hadar, “Old U.S. Alliens Are hedging
Their Strategic Bets”, Huffington Post, 13.12.2009.
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у Западу неинтересантној Анголи Кина ствара аутопутеве,
хидроцентрале, инфраструктуру, фабрике... Слично је и у
Египту, Нигерији. То чине не само Кина, Русија и Индија,
већ и Венецуела, Бразил и Аргентина. Уго Чавес тргује са
Ираном. Русија тренутно продаје више оружја Јужној Аме
рици него САД. Дефинитивно свет се мења.
Глобализација коју су покренуле САД добија сасвим
другачији изглед. Наиме, више се интег ришу државе које не
улазе у западни блок. «Свет без Запада» јача везе унутар се
бе. «Свет без Запада» се састоји, као и сваки политички по
редак, из две компоненте: идеја о принципима управљања и
властитог ресурса власти. Тај систем данас одсликава Шан
гајска организација сарадње (ШОС) и која је имала снаге да,
донедавно незамисливо, глатко одбије молбу САД да добију
статус посматрача. ШОС је позвао САД да удаљи свој вој
ни персонал из Централне Азије и подржао узбекистанског
председника Ислама Каримова кога су САД оптуживале да
гуши опозицију.
«Свет без Запада» ствара сопствене канале распрости
рања информација и канале за подршку дискурсу. У овом
свету главни медији нису CCN, BBС и слично, већ «Ал-Џа
зира», «Ал-Арабиа», Руска телевизија...
Да је ђаво однео шалу сматра и Питер Гудспид18 наво
дећи да је студија Националног савета за развој САД, доста
вљена актуелном председнику Бараку Обами, крајем 2009.
године. Студија од 120 страна, а под насловом «Глобалне
тенденције до 2025. године» садржи предвиђања развоја по
литике и економије на светском нивоу. Аутори студије су нај
познатији амерички истраживачи и аналитичари, а посао је
трајао годину дана. У студији се каже да ће се у наредних
15 година економски и политички утицај Запада, а посебно
САД смањити. «Међународни систем какав је сада неће по
стојати 20025. године» - закључују.
Испоставља се да у ова „адска времена“ за САД може
мо рећи да некадашња једина супер-сила на планети Земљи
– нема пријатеља. Сви доскорашњи савезници „гледају сво
ја посла“. Турска која је била у време „хладног рата“ водећи
18 Питер Гудспид, “У Америки впереди – грозовые тучи”, National Post
(Канада), према: http://inosmi.ru/usa/20091227/157241155.html
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савезник САД, сада не мари за ову некада моћну државу и
ствара водеће позиције и исламском свету у машта о обнови
османске империје.19 Европа се и против воље САД, а под ди
ригентском палицом динамичног Карла V Хабсбурга уједи
њује са циљем да заштити и прошири римокатоличанство, а
подржава и у Јужној Америци стварање себи пријатељске, а
одвојене од САД (римокатоличке) латиноамеричке империје.
Европа то не ради уз помоћ оружја, већ уз помоћ „меке силе“
и дипломатије.20
Тако се слика савременог света мења. Свако спашава
себе, а САД? Кога брига за империју која је нанела толико
зла широм света. Јављају се нови играчи на светској сцени,
са новим правилима игре и новим вредностима. Утицај тих
нових играча (држава), посебно Кине, Индије и Русије расте
и свет ће доживети трансформацију и историјску предају бо
гатства Истоку.
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THE (ECONOMIC) WEAKENING OF THE
WESTERN POWER
Summary
This article analyses information’s of USA power dawn and
behavior of China, India and Russia, which are in process of al
ternative institutionalization, trying to form a new order without
USA and West.
Decline in American power can be seen by tracking dollar
value (course), often called as a “timber currency”, currency wit
hout worth. Spreading of cleptocracy, demagogy arising on an
unseen scale is visible also.
Key words: Politics, Dollar, US economy, West, Russia, India,
China, East
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Душан Николиш*

САД И НАТО1

Поглед из деведесетих на двехиљадите
и из двехиљадитих на деведесете
Сажетак
Дугорочни глобални униполаристички и унилатерални
геополитички и војностратешки интерес и претензија  САД
у 90-тим годинама је био да се НАТО универзализује – “гло
бализује” и прихвати као нови и најбоље пронађени систем
безбедности за Европу и свет. НАТО је и у 90-тим годинама,
до данас, наставио да постоји и функционише из више раз
лога:   због инхерентног страха САД и њених најлојалнијих
западних савезника од руске опасности;   због тога што је
за САД НАТО одувек био “најприроднији” начин њиховог вој
ног и политичког присуства и останка и опстанка као свет
ске суперсиле и најутицајније ваневропске „европске“ силе
у Европи и у европским безбедносним пословима, односно,
безбедносне доминације над Европом па и њене контроле; и,
можда, најважније, због тога што је кроз све ово   НАТО
био и до данас остао најефикаснији инструмент функцио
нисања и опстанка САД као глобалне суперсиле у светским
пословима, у целини. Евентуално повлачење САД из Европе,
„испуштање Европе из својих руку“, односно амерички изо
*

Виши научни саветник, Инстит ут за европске студије, Беог рад

1

Рад је настао у оквиру пројекта 149026 Инстит ута за европске студије фи
нансираног од стране Министарства за нау к у Србије.
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лационизам од Европе, значио би за Америку, и био би у њој
доживљен,  као – губитак глобалног лидерства, доминант
не моћи и мисионарске улоге у свету, свега онога што је за
САД наслеђе Другог светског рата. За Сједињене Државе,
безбедносно-политички доминирати Европом, контролиса
ти је (а то САД чине кроз НАТО),  најбитнији је предуслов и
темељ њиховог целокупног глобалног међународног бића и
идентитета и опстанка  као планетарне суперсиле, а ти
ме и смисла постојања..   Одласком НАТО-а са сцене, кре
дибилитет и војно-безбедносна доминација и опстанак и
останак САД у Европи изгубили би смисао. Свих ових „хлад
норатовских“ и „постхладноратовских“ деценија НАТО је
(скупа са ОЕБС-ом) једина и суштински пресудна политичка
и војно-безбедносна копча Сједињених Држава са Европом.
Без НАТО-а и своје доминантне командне и високотехноло
шке позиције у њему, САД, једноставно речено, не би имале
шта да траже у Европи, осим као окупациона сила!  Ирачка
окупација Кувајта августа 1990. године и грађански рат у
Југославији, посебно онај у Босни од 1992. год., били су она
тражена и пронађена формула која је НАТО-у требало да
обезбеди „вечну младост“.
Кључне речи: САД, НАТО, Русија, Европа, Балкан, Евроазиј
ски Балкан, Медитеран.
Функционално и, прећутно и формално, проширење и
легализација НАТО-а у 90-тим годинама 20. века на исток
Европе, на Балкан, и даље, на просторе Евроа зије, на “Евроа
зијски Балкан” и Средњи Исток, а посебно НАТО - америчка
агресија и рат против Србије 1999. год., исказали су отворени,
огољени и дугорочни глобални униполаристички и унилате
рални геополитички и војностратешки интерес и претензију
Сједињених Држава да се НАТО универзализује – “глобали
зује” и прихвати као нови и најбоље пронађени систем без
бедности за Европу и свет. Уз то, дакако, и као “најприрод
нији” начин даљег војног и политичког присуства, останка и
опстанка САД као доминантне светске суперсиле у Европи
и у европским безбедносним пословима2. Овај нови тренд је
2

“Обавеза САД према НАТО-у и даље се користи да би се оправдало држа
ње америчк их трупа Европи… Мада ниједан уговор не обавезује Америк у
да стационира своје војне снаге у иностранству, америчке трупе су толико
дуго у Европи да њихово присуство многи виде као нешто сасвим нормал
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сасвим маргинализовао и de facto укинуо дотадашњи систем
светске безбедности под окриљем и у надлежности УН, као
и европски на основама Хелсиншког Завршног аката из 1975.
год.
Са таквим НАТО-ом САД су започеле процес успоста
вљања паралелног система светске безбедности, а НАТО, са
САД на врху, као да је преузео у своје руке надлежности,
функције и одговорност УН и Савета безбедности у очува
њу и одржању светског мира и безбедности,. По речима ис
траживача A. Zumach-a из 1997. год., “како међународне ин
ституције, на пример ОЕБС и УН, слабе, Вашингтон у све
већој мери користи НАТО да би ојачао утицај САД над УН и
Балканом. Још увек поверљиви документ НАТО-а, МЦ 327”,
наставља он, “детаљно описује како НАТО види и предвиђа
своју будућу сарадњу са УН у области међународне безбед
ности. У њему се, тако, тврди да НАТО неће са Уједињеним
нацијама делити никакве обавештајне податке до којих дође
нека његова чланица, да ће НАТО задржати потпуну контро
лу и команду над операцијама, да ће одлучивати о томе када
да се нека операција заустави а када да ескалира…”3
НАТО је и у 90-тим годинама, до данас, наставио да
постоји и функционише првенствено због, с једне стране,
инхерентног страха САД и њених најлојалнијих западних
савезника – од руске опасности, и, с друге стране, због то
га што је НАТО одувек био инструмент безбедносне доми
нације САД над Европом и инструмент функционисања и
опстанка САД као глобалне суперсиле у светским послови
ма. Планетарна, евроазијска распрострањеност некадашњег
СССР-а и данашње Русије, хартленда света, јесте та магнет
ска геополитичка сила која привлачи, и која ће привлачити,
сваку силу чије је претензија светска владавина. Хипотетич
ко укључење, о коме се с времена на време, као и ових дана,
могу чути размишљања, Русије у пуноправно чланство НА

3

но…60% војних издатака САД (тј. 175 милијарди $) одлази на одбран у Евро
пе, 45% свих својих прекоморских трупа САД држе у Европи… Више не
постоје услови за даљу доминацију САД безбедносним аранж манима Евро
пе (на пример, на чел у SACEU R-a увек је Американац)”. “What next for NA
TO?”, The Defense Monitor (Center for Defense Information, Washington D.C.),
Vol. 24, No. 2, 1995, p. 2.
A. .Zumach, „NATO Moves East“, Covert Action Quarterly, No. 61, Summer
1997, p. 52.
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ТО-а, по мишљењу аутора овог прилога, неминовно би води
ло нестанку НАТО-а, барем оваквог какав постоји данас. Оно
би, такође, значило и добровољни пристанак САД да своју
политичко-безбедносну доминацију над европским, и делом
евроазијским, односима и питањима, равноправно деле са
Русијом или, сутра, неком другом великом силом или саве
зом сила, или интег рацијом. То би водило одрицању САД од
сопственог глобалног примате и планетарне изузетности и,
сасвим извесно, неком новом виду изолационизма САД у 21.
веку, који би, међутим био изолационизам “само” од - непри
косновене планетарне хегемоније. Са Русијом као пуноправ
ним и равноправним чланом НАТО-а, Америка, засигурно,
више не би била, или не би могла претендовати на то да буде,
неспорни лидер света те је због тога питање евентуа лног ру
ског чланства у НАТО-у заиста хипотетичко.
Неки амерички аутори, на пример угледни Дејвид Еб
шајер (дугогодишњи члан Трилатералне комисије, предсе
дик утицајног вашингтонског Центра за стратегијске и ме
ђународне студије и члан сталног Саветодавног одбора за
инострану обавештајну делатност председника САД, у Ре
гановом мандату), су, размишљајући о овој теми у 90-тим
годинама, када су САД и НАТО изг рађивали и учвршћивали
свој ново-стари постбиполарни идентитет, били мишљења
да “НАТО мора јасно ставити до знања да Русија никада не
ће постати члан. (НАТО-а, прим. Д.Н.) НАТО је савез Евро
пе. Пољска, Мађарска и Чешка су европске земље – а Русија
(Јелцинова, прим. Д.Н.) није, или бар још није. Остале ин
ституције се могу простирати од Атлантика до Урала (кон
цепција Де Гола из 60-тих година 20. века, прим. Д.Н.), али
би НАТО требало да остане савез Запада. Одвојени споразум
о ненападању или о пријатељству између НАТО-а и Русије,
могућ је… али Русија не би требало да има икакве илузије о
будућем чланству у НАТО-у.”4
Са друге стране, јасно је да један јединствени и цело
вити европски војно-безбедносни систем (поредак) који би
почивао на равнотежи моћи, није могућ без Русије. У том
смислу, A. Zumach је својевремено добро приметио да је “нај
4

David Abshire, „US Global Policy: Toward an Agile Strategy“, The Washington
Quarterly, Vol. 19, No. 2, Spring 1996, p. 55.
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проблематичнији аспект експанзије НАТО-а у томе да она
не решава фундаментално питање Русије у Европи.” И, ово
питање, проширио тврдњом да се “по трећи пут у 20. Веку
СССР-Русија спречава да постане члан главне европске ин
ституције за безбедност као равноправни партнер са истим
правима и обавезама као и други чланови.”5 У самим поче
цима војно-стратешке и геополитичке експанзије НАТО-а на
исток Европе, “испражњен” од стране СССР-а-Русије, било
је мишљења (на пример, аналитичког, специјализованог ва
шингтонског часописа The Defense Monitor) по којима се “Ру
сија, геог рафски, део Европе често не сматра релевантним
политичким и економским делом Европе… Све док се било
која земља, посебно она која је моћна као Русија, осећа угро
женом, нико се не може осећати безбедним.”6
Било је аутора који су у - “раној еволуцији” НАТО-а кроз његово освајање европског Истока, кроз његово прера
стање у неку врсту паневропског система и поретка безбед
ности, кроз нови “селективни контејмент” и кроз нове видове
интервенционизма и агресије – јасно видели и предвидели
опасност да “НАТО, који укључује државе Источне Европе
али искључује Русију, може постати рецепт за нестабилност
у Европи. (курзив, Д.Н.) Може се, чак, замислити нови хладни
рат који би произашао из сучељавања проширеног НАТО-а
и једне изоловане Русије, са новом гвозденом завесом неко
лико стотина миља источно од старе.”7
Војно-безбедносним и опстанком, и останком, САД и
НАТО-а у Европи у 90-тим и двехиљадитим годинама, јача
њем и експанзијом њиховог политичког и војног утицаја и
деловања, укључујући ратове и агресије против Србије 1999.
и у области “Евроазијског Балкана” и Средњег истока, као и
самораспуштањем и добровољним демисионирањем, СССР-а
- Русије (и Варшавског уговора) као политичке суперсиле из
Европе 90-тих година, могућности за конституисање једног
уравнотеженијег европског и глобалног војнобезбедносног и
политичког поретка који не би био искључиво евроатлантски
5
6
7

A. Zumach, исто, p. 54.
„NATO Expansion: Flirting with Disaster“, The Difense Monitor, Center for De
fense Information, Washington D.C., Vol. 24, No. 9, 1995, p. 4.
Richard Crockatt, The Fifty Years War. The United States and Soviet Union in
World Politics, 1941-1991, Routledge, London, New York, 1995, p. 347.
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обликован и детерминисан, биле су одложене и пропуштене.
Према једном разумном и далековидом погледу из тог време
на, “оно што је потребно, јесте безбедносна операција у коју
је укључена свака држава и то на равноправној основи. Про
ширење НАТО-а није мудро јер засигурно фрустрира, пони
жава и чак отуђује државу наоружану са 20.000 нук леарних
бојевих глава… Императив безбедности Европе и света је
сте у томе да Русија не буде искључена из Европе. НАТО би
требало да изгуби у важности, а ОЕБС да ојача и да прера
сте у основни безбедносни форум и организацију…”8 Пре
ма другом погледу, “мада одређеног непријатеља више нема
(мисли се на бивши СССР, прим. Д.Н.)…подршка НАТО-у и
стационирању оружаних снага (САД, прим. Д.Н.) у Европи и
даље је постојана. …САД су одане својој доминантној улози
у Европи коју остварују кроз НАТО и своје снаге у Европи.
Овековечење НАТО-а као примарног безбедносног фактора
у Европи служи томе да подрије алтернативне безбедносне
аранжмане и да укочи њихов пуни развој…Непријатељ је
отишао. Мисија НАТО-а је завршена. Време је да се гледа
унапред, а не уназад.”9 (курзив, Д.Н.)
У дугорочној глобалној геополитичкој и војнобезбед
носној стратегији САД према Русији ( Русоа зији и Евроа зи
ји) Балкан, а унутар њега и Србија, били су у епохама и би
поларизма и униполаризма, и остају и у епохи новонастају
ћег мултиполаризма, регион-тачка од суштинског интереса.
САД и НАТО на Балкан гледају као на рубни део, западно
крило геоенергетски кључног и виталног Каспијско-црно
морског басена и новог “пута свиле”. За америчке стратешке
планере и креаторе, оба Балкана, и европски и “евроа зијски”,
се додирују, настављају један на другога, с тим да се онај ма
њи морао, и да се мора, обезбедити, пацификовати, учини
ти стабилним, безопасним и држати стално под контролом
превасходно ради оног другог. Ове интересе и односе добро
је осетио и образложио Ноам Чомски налазећи аналогију
између Босне и Блиског Истока при чему се, по њему, “Ва
шингтон нада да ће под његовим вођством и контролом оба
ентитета у Босни бити, као што је то већ Хрватска, рубни
8
9
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део Блиског Истока, део проширеног блискоисточног регио
на којим управљају САД…САД су одувек сматрале Балкан,
у основи, крилом Блиског Истока. А на њему, са његовим
огромним енергетским потенцијалима, Сједињене Државе
су од Другог светског рата инсистирале на својој унилате
ралној контроли.”10
Посматрајући и анализирајући ствари из ове геополи
тичке и геоекономске (енергетске) визуре јасно је да за САД
и НАТО и Балкан и Медитеран, са Средњим Истоком и Ка
спијско-црноморским енергетским басеном, и надаље задр
жавају свој високи безбедносни и стратегијски приоритетни
значај као копнени и поморски комуникациони и транспорт
ни путеви. Безбедносна архитектура Медитерана, а са њом и
“надлежност” и улога НАТО-а, проширила је, из једног аме
ричког, РАНД-овог, угла у 90-тим годинама, свој карактер и
садржај на транс(екстра)регионалну димензију. “Од западног
Медитерана до Каспијског мора, ширење комуникацијских
линија за нафту и гас ствара нове могућности за сарадњу
и сукобе…са будућом нафтном производњом из каспијског
басена која треба да преко источног Медитерана доспе до
светских тржишта… медитерански регион постаје среди
шња тачка у погледу безбедности енергије. Реконструкци
ја Балкана …даље ће ојачати значај Медитерана као пута за
испоруку нафте од Блиског Истока до Источне и Централне
Европе…”11 Проширена је, у складу с тим, такође, и “зона
надлежности” НАТО-а (и кроз њега САД-а) његове јужне ко
манде, јужног крила – AFSOUTH. “У току хладног рата ко
мандант јужне команде НАТО-а морао је пре свега да брине
о совјетској средоземној флоти. Данас његово подручје стра
тегијског интереса укључује: Балкан, Медитеран, делове
Персијског залива и Кавказ…”12

Noam Chomsky, “Endur ing Truths, Changing Markets”, Covert Action Quar
terly, No. 56, Spring 1996, pp. 47-48.
11 S. Larrabee, J. Geen, I. Lesser, M. Zanini, NATOs Mediterranean Initiative. Po
licy Issues and Dilemmas.(Prepared for the Italian Ministry of Defense by RANDs
National Secur ity Research Division), RAND, Santa Monica, 1998, 14.
12 Исто, p. 100.
10
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*
На примеру потенцијалног, хипотетичког пораза САД
у рату који су водиле против европске Србије 1999. године,
може се извести хипотетички сценарио сложених, крупних и
далекосежних последица и консеквенци и из њих пластично
разумети сав значај императива дубоко усађеног у амерички
стратешки политички и војни ум да САД никако не смеју би
ти поражен у великим геополитичким играма у које се упу
штају путем вођења рата. Пораз САД и НАТО-а „на случају“
Србије, а поводом Космета, водио би, без сумње, бржем или
поступнијем урушавању и крају НАТО-а а са њиме и доми
нирајуће војно-безбедносне и политичко-стратешке улоге и
геополитичког присуства САД у Европи као суперсиле која
је преко пола века, управо помоћу НАТО-а, креирала и кон
тролисала европски поредак, „делећи“ га са СССР-ом, или
самостално. То би био почетак процеса ослобађања Европе
од САД и водио би, првом после Другог светског рата, „им
перијалном повлачењу“ САД преко Атлантика, у нови изо
лационизам, изолационизам у односу на Европу. Стари свет,
Европа, као одраз у огледалу, и даље остаје онај део света
који Америци даје највећу и екск лузивну потврду и легити
митет њеног глобализма и интернационализма. Повлачење
из Европе, „испуштање Европе из својих руку“, односно аме
рички изолационизам од Европе значио би за Америку, и био
би у њој доживљен, као – губитак свога глобалног лидер
ства, своје доминантне моћи и мисионарске улоге и иденти
тета у свету. Дак ле, свега онога што је за САД капитално по
литичко, војно и геополитичко наслеђе Другог светског рата.
За Сједињене Државе, безбедносно-политички доминирати
Европом, контролисати је ( а то САД чине кроз НАТО), нај
битнији је предуслов и темељ њиховог целокупног глобалног
међународног бића и идентитета и опстанка као планетарне
суперсиле, а тиме и смисла постојања. Само са НАТО-ом, и
помоћу њега, САД остају политички и војнобезбедносно до
минантно присутне у европским пословима, односно, оста
ју најутицајнија ваневропска „европска“ сила. Без НАТО-а,
Америка губи свој „европски имиџ и идентитет“.
Одласком НАТО-а са сцене, кредибилитет и војно-без
бедносна доминација и опстанак и останак САД у Европи из
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губили би смисао. НАТО је свих ових „хладноратовских“ и
„постхладноратовских“ деценија (скупа са ОЕБС-ом) једина
и суштински пресудна политичка и војно-безбедносна копча
Сједињених Држава са Европом. Без НАТО-а и своје доми
нантне командне и технолошке позиције у њему, САД, једно
ставно речено, не би имале шта да траже у Европи, осим као
окупациона сила! Дак ле, пораз америчке стратегије на при
меру рата против Србије, „рата за Косово“, у ситуацији „ује
дињене Европе“ а без постојања војне претње Русије „остат
ку Европе“, водио би неминовно ка америчком напуштању
Европе, изолационизму од Европе, што би била последња
ствар на коју би САД могле да пристану. Због тога до тог
пoраза није никако ни могло доћи. (Хипотетички гледано, до
пораза САД, напуштања Европе, могло би доћи сутра у слу
чају израстања ЕУ, или неке њене велике чланице, у глобал
ну војну силу и њеног стратешког европског безбедносног
договора са Русијом за нови европски безбедносни систем,
поредак.)
Ирачка окупација Кувајта августа 1990. године и гра
ђански рат започет у Југославији 1991. године, а посебно онај
у Босни од 1992. год., у констелацији самоукидања СССР-а/
Русије као политичке суперсиле и Варшавског уговора као
њеног војнополитичког савеза, били су она тражена и прона
ђена спасоносна формула која је НАТО-у требало да обезбе
ди „вечну младост“.
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THE UNITED STATES OF 
AMER ICA AND NATO
- A Retrospective Views from 1990’s to 2000’s
and from the 2000’s to 1990’s Summary
A long term global unipolar and unilateral geopolitical and
military-strategic interest and aspiration of the United States of
America in 1990’s was universalization of NATO, its globalization
and acceptance as a new and best system of security to have been
founded in Europe and the world. Since 1990’s up to present time
NATO has continued to exist and function for various reasons:
due to an inherent fear of Russia by the U.S. of America and its
most loyal Western allies; due to the NATO having been “the most
natural” form of American military and political presence, exi
stence and survival as the world “superpower” and most influen
tial non-European “European” force in Europe and in European
security affairs, or security dominance and control over Europe;
and perhaps the most important reason for that is that due to
all this abovementioned points the NATO has established itself,
and stayed that way, as a most efficient instrument of functioning
and survival of the United States of America as a global super
power in the world affairs in general. For America, its possible
withdrawal from Europe, “slipping Europe through the hands”,
or American isolationism from Europe, would imply (and would
be comprehended in America as such) as the loss of global lea
dership, domineering power and missionary role in the world for
everything that the heritage from the Second World War repre
sents for the U. S. of America. For the United States of America,
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security-political dominance and control over Europe (and that
is what the U.S. of America have been doing with help of the NA
TO) is the most important precondition and foundation of Ameri
can total global international existence, identity and survival as
a planetary superpower, and in line with that, of its purpose for
its existence. If the NATO deserted the scene, credibility and mili
tary-security dominance and presemce of the U. S. of America in
Europe would become meaningless. During all these “cold war’
and “post cold war” decades the NATO (with OSCE) has been
the only one and substantially vital political and military-security
buckle (connection) of the U.S. of America with Europe. Without
the NATO and its own dominant commandeering and high-tec
hnological position within the NATO, the U.S. of America, simply
speaking, would not have anything to do in Europe, except to be
an occupational force! Iraqi occupation of Kuwait in August of
1990 and civil war in Yugoslavia, in particular the one in Bosnia
in 1992 were the needed and found formula that had to provide
“eternal youth” to the NATO.  
Key Words: U.S.A, NATO, Russia, Europe, Balkan, Euro-Asian
Balkan, Mediterranean
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ДУХОВНЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ
ОСНОВЕ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ1
Резиме
Објашњавајући савремену светску економску кризу
насталу кроз увишестручавање финансијског капитала у
односу на реални капитал  што је кроз процесе глобализа
ције дислоциран а потом информатичким средствима даље
умножаван и убрзаван у свом кретању, рад показује да је ње
гов теоријски темељ у виду уверења у перманентни, беско
начни раст иманентан слободном тржишту има вредносне,
цивилизацијске темеље. Посматрајући кроз призму вредно
сних и цивилизацијских уверења његове духовне основе и фи
лозофске изразе, аутор у њему проналази симптоме краја
модерне епохе и немогућност да се, из перспективе модер
ности и постмодерности, економско-цивилизацијска криза
превазиђе, будући да је њен  главни проблем, одношење по
јединца и заједнице, човека и природе, творевине и Творца,  
у свом корену, и историјски и суштински, духовни, односно
религиозни.
Кључне речи: светска економска криза, модерна и постмо
дерна, западна цивилизација, духовност
За разлику од наступајућих последица и њихових раз
мера, механизми настанка светске економске кризе су ма
ње-више познати. Неолибералистички дерегулатори тржи
*

Инстит ут за европске студије, Беог рад
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Рад је настао у оквиру пројекта 149026 кога финансира Mинистарство за на
ук у и технолошки развој Реп ублике Србије
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шта и актери култа похлепе су, зарад бескрајног увећавања
профита, преселили кроз глобализацијске процесе већи део
производње у Трећи свет, а обим финансијског капитала уви
шестручили у односу на укупан обим роба и злата на глобал
ном нивоу. Дајући при томе кредите грађанима са смањеном
куповном моћи, а између себе обрћући „токсичне“ хартије од
вредности, они су на дужи рок учинили неизбежним надола
зећи економски суноврат.2 Време општег подношења рачуна
је управо стигло.
Премда је хипотекарна криза иницијално место «напр
снућа» и ширења глобалне финансијске пометње, њена срж
нису само банке са својим «зараженим» хартијама од вред
ности, већ општа, огромна финансијска задуженост која је
почела да доспева на наплату. Дуг приватног сектора САД
је, уз благослов државе и слободно-тржишну аргументацију,
искоришћен у шпекулативне сврхе, претворивши се у коцка
ње акцијама и некретнинама, у коју су, од фјучерса до увла
чења маса обичних људи преко стамбених кредита, готово
сви били укључени, а што је неумитно довело до «пренаду
вавања балона».
Вишедеценијско генерисање ове кризе почивало је на
рационализацији уверења како је перманентни, брзи при
вредни раст иманентан слободном тржишту, кога је као дог
му инаугурисала још кејнзијанска економија. Превиђајући
немогућност бесконачног развоја у систему где су границе
дефинисане као коначне, овај се кредо, са игнорисањем чи
њеница ограничености ресурса (резерве већине основних
досадашњих енергената довољне су, при овом обиму експло
атације и потрошње, за свега пар наредних деценија), роба
и куповне моћи тј. потражње, „хранио“ виртуелизацијом, тј.
вештачким напумпавањем светских финансија и, преко њих,
светске економије. Прво напуштајући класичну Сејову пер
спективу квантитативне једначине новца (која полази од тога
да је маса новца у оптицају помножена са брзином оптицаја
новца једнака вредности друштвеног производа, тј. реа лном
друштвеном производу помноженом са општим нивоом це
2

Jедан од првих економиста који је предвидео и јавно указао на главне узро
ке светске економске кризе био је Макс Оте у књизи Слом долази, Романов,
Бања Лука, 2009
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на)3 како би се изгубила намена новца као «неутралног до
бра» што служи размени свих других добара и тако моне
тарним упливима стимулисали реа лни токови производње
(кејнзијанизам), ова диспропорција створена емисијом нова
ца без покрића и финансијских деривата покривала се дисло
кацијом производње у процесима глобализације на просторе
где је надница била вишеструко нижа, као и убрзавањем нов
чаних трансакција савременим информатичким средствима.
Међутим, раскорак између виртуелног и стварног на
крају је довео до напрснућа пренадуваног глобалног економ
ског балона. То јест, виртуа лизација новца и профита ради
одржавања уверења о бескрајном економском прог ресу, а у
циљу храњења похлепе која се све јаче сударала са реа лно
шћу и чињеницама економских лимита, покушала је да их
прекорачи и оповргне по принципу „Утолико горе по реа л
ност!“. И реа лност је, баш због тога, последично стварно по
стала гора, јер је, пре тога, виртуелни глобални финансијски
казино проиг рао те „прогутао“ и много реа лних економских
добара оних који су у њега веровали.
Сада су ствари ту где су, и како изгледа, на овом се неће
завршити. Јер, интервенционистичке мере администрација
развијених западних држава кроз «упумпавање» пара у фи
нансијски сектор не само да суштински не отк лањају, него
само тренутно одгађају драстичну ескалацију финансијске
кризе која ће се фазно одиг рати у наредном периоду. Тако се
у ствари од блиске пропасти спашавају (и за своју похлепу
награђују) берзански шпекуланти, дак ле управо они који су
генерисали кризу, а на рачун додатног пореског оптерећива
ња грађана, уместо да се шпекуланти пусте низ воду и са
чувају колико-толико здрави принципи пословања на тржи
шту. Мада се готово нико не усуђује да ствари назове правим
именом, на делу су државне мере «социјализације дуговања»
старањем за хипотекарне кредите којим се покушава очува
ти вредност земљишно-књижног капитала, и то кроз откупе
тржишно обезвређених цена некретнина и акција фирми чи
ја је вредност пала или пак национализације предузећа ра
ди спашавања од банкрота. Оваквим интервенционизмом се
3

О основама спора кензијанаца и монетариста везане квантитативне једна
чине новца видети Лабус Мирољуб, Основи политичке економије, Номос,
Беог рад, 1992, стр. 26-28.
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банкарска криза преноси на фискални ниво. То неумитно во
ди од повећања пореза ка рационализацији и у администра
цији и у привреди, тј. отпуштања запослених, а на крају до
пропадања и становништва и производних делатности.

Ванекономске последице  кризе
Живећи у својим свакодневним малим животима, у
истом окружењу и сличним ситуацијама као и до јуче, те
шко нам је да у пуној мери уочимо драстичност дешавања и
промена које се свакодневно, у широј перспективи, убрзано
одвијају. Свима је сада мање-више познато да се америчка
финансијска криза, озбиљнија и структурно неупоредиво ду
бља него она из 1929. године, пренела на цео свет, стварајући
економске потресе у виду ланчаних удара на финансијске си
стеме и функционисање берзи, као и до реактивних финан
сијских државних мера. То ће у перспективи не само довести
до «одбрамбеног» затварања других тржишта, смањења ин
вестиција и поскупљења кредита, већ и до суштинских, епо
халних промена на свим нивоима савременог, и унутардр
жавног и међународног, живота. Поступност догађања ових
промена, као и код сваког значајног процеса, тек ће са време
ном добити пуне размере.
Глорификовани аспекти глобализације као интег ратив
не међузависности сада почињу да показују и своје наличје
кроз погубност отворености за штетне утицаје. На проби ће
се наћи и националне економије, али и супранационалне ор
ганизације попут ЕУ. Европска Унија ће пред искушењима
економске кризе и њеним политичким последицама морати
да полаже тест да ли је у стању да заузме и спроводи једин
ствену (и то не само) економску политику, или само пред
ставља институционални провизоријум у коме, када дођу те
шкоће, се свако гледа само себе и свој интерес. Прве реакције
на преливање кризе у правцу европских банака, немогућност
постизања консензуса око заједничког деловања (што је за
последицу имало и пад вредности евра) и појединачне мере
самозаштите, не дају основе за већи оптимизам.
Теоријско и практично сумњичење домета суверено
4
сти (пре свега економске, али и политичке и безбедносне)
4

O савременим дометима суверености више у тематском зборник у Суверени
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државно-политичких творевина реа лно ће се наћи пред жи
вотним тестом. Светска криза ће показати да ли је држав
на сувереност у класичном виду заиста превазиђена, то јест
да ли је њено преношење на више нивое наддржавних ин
теграција успешан експеримент или не; да ли је будућност
суверености резервисана само за државе нивоа регионалних
сила или, као у претходним периодима, за све оне које су
у стању да, понашајући се суверено, опстану и функциони
шу. Плуралитет међународних субјеката у коме се желела
видети алтернатива државоцентричном моделу, мораће да
се прилагоди мултиполарном устројству света који израста,
стварајући «гроздове» повезивања другоразредних субјеката
и организација око оних ентитета које буду успеле да пока
жу највећи степен одрживе самодовољности и суверености.
Постојећи међународни систем и право, укључујући и УН,
ионако озбиљно начет, опстајаће више као провизоријум пун
противуречности и сукоба интереса, а услед недостатка бо
љег решења и немоћи да га у постојећем односу снага било ко
одмени нечим другачијим и ефикаснијим.
Опадање америчке економске моћи свакако ће умањити
значај долара као «мере вредности» наспрам других валута
коју је ова монета имала још од времена напуштања златног
стандарда. То ће се последично одразити на смањене спољ
но-политичке моћи САД, али и на трансформацију америч
ког унутрашњег друштвеног поретка и њених институција.
Све чешће се могу чути прилично основана страховања да
прерогативи дати америчком министру финансија предста
вљају увођење у постепену, прво економску, «ограничену
диктатуру», а потом и у трајно, суштинско напуштање де
мократског облика владавине и поделе власти, односно ње
но фасадно, формално одржавање уз доминацију егзекути
ве (која је у спрези са финансијско-шпекулативном елитом
и војно-индустријским комплексом) где се бесповратно губи
«стара» природа демократске републике. Но, смањење ре
алне моћи најчешће не значи и повлачење, пацификацију и
умањење деловања. Напротив, управо опадање моћи може
лако да узрокује пораст агресивног понашања која жели да
задржи доминантну позицију коришћењем средстава «тврде
тет, НСПМ, вол. XV, no. 3, Нова Српска политичка мисао, Беог рад, 2007.

269

Александар Саша Гајић

ДУХОВНЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ...

моћи». Зато је највероватније да ће, након мера «самозашти
те», многи од оних који у томе буду најуспешнији покушати
да прошире свој утицај на подручја где ће туђи утицаји би
ти евидентно ослабљени, што ће довести до надметања око
нове прерасподеле интересних сфера. Не заборавимо да је
криза из 1929. године представљала увертиру која је децени
ју касније довела до сукоба светских размера, и да се вели
ке силе у кризним временима најчешће одлучују да излаз из
економских невоља траже у војно-политичким авантурама.
Све то може да доведе до дестабилизационих, грубих утицаја
у бројним регионима света доживљаваним као део сопстве
не интересне сфере, где ће се пројекције сопствених потре
ба, пре свега за базичним ресурсима, покушавати остварити
свим расположивим средствима. Ово се пре свега односи на
Блиски Исток и Латинску Америку, али и на просторе бив
шег источног лагера, укључујући и Балкан.

Вредносна и цивилизацијска криза
Помнији посматрачи ескалације економске кризе виде
ли су, испод ње, много дубљу, цивилизацијску и вредносну
кризу, а неки, у самом њеном темељу, и духовну кризу. Кри
зу друштва која се клања идолима потрошње и хедонизма,
узроковану и ношену неутаживом похлепом, као и кризу
свих парадигми које су овакве друштвене односе стварале,
одржавале и оправдавале. Зато се почетак економске кризе у
јавности одмах и препознао као практични крај идеологије
неолибералног економизма која је стајала као идеолошки те
мељ наизглед рационалног уверења о размерама бескрајног
економског развоја и потенцијалног благостања кога доноси
глобализација, а која се извргла у своју супротност.
Економска криза је, дакако, у највећој мери само очи
товање, последица друштвених и духовних кретања на еко
номском пољу, која се потом враћа, одржава на најшири дру
штвени план. Чак и сам лични однос према привређивању
и његовим продуктима, новцу и људима који га користе је
и духовни однос, јер подразумева, као свој предуслов, зау
зимање вољног, вредносног, емотивно-мисаоног става који
води од одлуке ка деловању, па се таквим треба и посматра
ти. Ма колико неко заступао становиште о (мањој или већој)
аутономији економске сфере наспрам других врста односа у
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људској заједници, односно о њеном приоритетном, базном
положају у односу на духовну „надг радњу“, или, пак, засту
пао обрнуте погледе, једно је непорециво. Начелна станови
шта, погледи на свет, увек имају у свом вредносном сегмен
ту урађену „компоненту вере“ која трансцендира поједине
„конкретне“ чињенице на којима се базирају, укључујући
ту и духовно-вредносно одношење онога који их са стране
уочава и узима (или не) у обзир приликом њиховог теориј
ско-практичног уобличавања. И више од тога. Полазећи од
овако изг рађених начелних становишта у стварне економске
односе, људи се и у њима понашају у складу са својим не са
мо способностима, већ и надом, односно вером у успех која је
и главни мотивациони покретач ових активности. А то је већ
поље духа, били ми тога свесни или не. Цела историја идеје о
економском, и не само економском прог ресу, укључујући на
крају и њену улогу у рационалном подупирању претварања
глобалних финансија у својеврсни perpetuum mobile која је
довела до садашње глобалне кризе, сведочи нам о томе.
Светска економска криза зато јесте много више од само
економске кризе, она јесте и вредносно-духовна криза чији су
симптоми ескалирали на пољу привређивања. Представља
јући не само кризу економског неолиберализма, па чак ни
шире, либералне идеологије као „најдуговечније“, последње
модерне идеологије, она је стварни показатељ не само уру
шавања „последњег вида последње модерне идеологије“, не
ни само урушавања стварности под моделирајућим, рацио
налним концепцијама позне модерне – она је драстична и по
први пут општесветска манифестација најдубље кризе мо
дерности, то јест – она је криза завршетка модерности.

Време модерне, време перманентне кризе
Жариште кризе западне цивилизације, још у њеним
предмодерним коренима, налази се у самом њеном центру
– у антропоцентристичком «човекобоштву» (Ј.Поповић) које
својим разумом жели да спозна, измери и продре у бескрајни
свет, да га савлада прегнућем сопствене воље и постави себе
у његов «обухваћени» центар те да њиме трајно доминира.
Због овог «фаустовског»5 порива, као последице «безг ранич
5

Фаустовску цивилизацију под робно објашњава Шпенглер Освалд у њизи
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не усамљености као домовине фаустовске душе»,6 целокупна
се западна цивилизација често и назива фаустовском7. Рит
мика фаустовске воље за моћи је, у мањој или већој мери,
присутна у сваком сегменту западне цивилизације и култу
ре. Откривајући њену постхришћанску суштину која тежи
«смисленом» историјском развоју као хоризонталном, обез
духовљеном есхатону без унутрашњег смирења и прожима
јућег, благодатног, литургијског односа Творца и твореви
не, она покушава да оствари свој «историјски циљ» ношена
страстима којима се вољно покушава обухватити бескрај. За
падњачки развој монетарних односа и банкарских техника,
које од античког наслеђа nauticum foenusa и instrumentum ex
causa canbii (позајмице за велики ризик), преко меница све до
савремених финансијских деривата, показује исту фаустов
ску «страст ка бескрају». Као бескрајна тежња ка увећању
профита ношена страшћу похлепе, њено увећање мимо за
конски дозвољене добити се историјски прво јавља у облику
«прикривања добити» при размени под изговором разлике у
монетарним курсевима у трговачким центрима. Од раста зе
ленашких камата јачањем и концентрацијом шпекулативног
капитала који је емисијама хартија од вредности проналазио
бројна средства за стално богаћење те манипулисање кроз
кредитирање производних и трговинских односа, савремени
финансијски деривати су на крају постали сами себи циљ,
који је покушавао да се виртуелно «самооплођава» обртањем
и пројекцијама у будућност потпуно независно од реа лних
економских и производних односа, што је, како смо видели,
довело до садашње економске кризе.
Актуелна криза само је последња и највећа од свих кри
за које непрестано ствара (и истовремено покушава их пре
влада) пре свега западна цивилизација. Модерна, кроз коју
се развила западна цивилизација што је у задњих пет векова

6
7

Пропаст запада, Кристали, Беог рад, 1990, књига 2, пре свега у поглављу
Мак рокозам, стр. 9-75.
Исто, стр. 37
Историјски Фауст, немачк и лекар и астролог који је умро око 1540. године,
представља парадигматичн у фиг уру модерног Прометеја који је, зарад зна
ња и воље за моћ и продаo душ у ђавол у, што је, већ крајем шеснаестог века,
посталo део западног фолк лора и уметности. Више о томе код Делимо Жак,
Цивилизација ренесансе, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1989,
стр. 343-344.

272

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.265-279

колонизовала скоро читав свет, целим својим трајањем је би
ла у знаку ескалације кризе односа појединца и заједнице, то
јест покушаја одговора на кризу који су тежили да превазиђу
и изграде стабилнији, а развијенији свет.
Кризе свакако постоје од како је света и века, али ни
када перманентне, таквих размера и дубина као од времена
модерне. Разумом претпостављајући и подстичући успоста
вљање издвојених, „специјализованих“ сегмената живота из
целине који израстају кроз жељу за својим проширењем и
наметањем за тоталитет, или барем као главни критеријум
у односу на тоталитет, модерна је ово сегментирање на при
ватно и јавно, друштво и државу, појединаца и колектив, ве
ру и науку, економију и политику, сав њихов раскол и сукоб,
покушала да превазиђе и тако утоли потребу за обједињено
шћу, духовном или метафизичком. Сваки од ових, међусобно
супротстављених сегмената живота, који је испрва само хтео
да се еманципује и афирмише, касније је покушао да се на
метне и тотализује над другим друштвеним сегментима. Ова
„еволутивна“ борба издвојених партикула, порода модерне
са својим идеолошко-рационалним пртљагом, њихово на
метање и противстављање наметању, обележило је историју
света задњих пет векова, да би се, наизглед, завршило пора
зима идеологија што су кроз тотализовање државе, нације и/
или економско-класних односа покушале да остваре модер
но преовладавање кризе, створивши још већу кризу и несре
ћу. Реактивно се окрећући контра модерних колективизама
у правцу еволуираних израза либералног индивидуа лизма
(који је својевремено и настао на простору трговине и при
ватног власништва), покушај за сада последњег универзал
ног тотализовања се одвијао, пре свега, на пољу економске
глобализације.
У свету чији су облици групног организовања, од ин
тересних група, држава и наддржава до међународних орга
низација и транснационалних корпорација, те међународних
покрета метастазирали и у ширину и у дубину, обухватају
ћи својим утицајима животе појединаца и традиционалних
заједница неупоредиво више него и најтоталитарнија „кла
сична“ држава, десио се чудновати процес. Кроз рецик лира
не обрасце раног, индивидуа листичког либерализма који се
рекламирао да је деидеологизован, пре свега економске, ко
273

Александар Саша Гајић

ДУХОВНЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ...

лективне интересне групе, подупрте од стране државе са им
перијалним амбицијама, покушале су да изврше двоструко
дејство. Прво дејство се огледало у покушајима растварања
или „минимализовања“ свих традиционалних и многих ра
но-модерних облика организовања заједница (породица, вер
ска заједница, нација–држава), осим оних које им непосредно
служе, чинећи то уз помоћ индивидуа листичког „уситњава
ња“, тј. стварања антагонизама идеолошким и практичним
фаворизовањем „појединца“ и његове наводне еманципа
цијске „добити“ уколико окрене леђа заједницама у којима
егзистира. Друго дејство представљало је наметање тј. обје
дињавање кроз сферу економских делатности под исприком
старих, првобитних теоријских поставки либерализма, које
је имало, у позадини, и политичке и идеолошке и културне
„извођаче пројекта“.
Премисе учења раног либерализма шкотских филозофа
(Хјума, Адама Смита и Фергусона) о егоизму као покретачу
прогреса, где себични интереси под спољашњим околности
ма, пре свега слободног тржишта и институционално-прав
них установа (који их „неминовно“ терају да се понашају ра
ционално), спонтано воде до личног и друштвеног развоја
којим се преовладавају сви нивои кризе модерног доба, нео
либерални идеолошки пројект узео је за своју одскочну да
ску. Истина је, наравно, била знатно другачија. Заправо је и
првобитни либерализам себичне пориве, „тј. вишак похлепе“
појединаца „претварао“ у друштвени развој пре свега њихо
вим „извозом“, то јест пљачкашком акумулацијом капитала
од времена великих геог рафских открића – до времена краја
стварања колонијалних империја и његовим потоњим инве
стирањем у епицентре индустријског друштва, и све то уз
помоћ спреге ондашњих државних институција и приватних
компанија, а не правним-регулативима и слободно тржи
шном утакмицом, који, узг ред, историјски нису ни настали
као резултат индивидуа лних интеракција. Тим пре се себич
ни, похлепни пориви оправдани индивидуа листичким ли
берализмом за „економски позитивне“ не могу поимати на
основу идеолошких премиса у свету где су облици финансиј
ско-економско удруживања створили хијерархијске структу
ре глобалних домета, јаче и развијеније од многих класичних
држава. Ове су структуре, како генеза светске кризе пока
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зује, под класично-либералним изговорима заправо учини
ле и проузроковале све супротно од онога што пропагирају
основни постулати либералног креда. Правно-институцио
нални оквир (државе и државне, те међудржавне регулати
ве) и слободно тржишни амбијент, не само да није усмерио
економске актере да се понашају „рационално“ и реа лно, већ
је послужио као рационализација, оправдање страстима по
хлепе које су набујале на глобалном плану. Након што је пре
надувана „финансијска реа лност“, а пошто је глобализација
заокружила економију у један (у великој мери тесно повезан)
светски систем па више није, као до тада, било довољно про
стора за „издувни, вансистемски вентил“ ирационалне гра
бежи, нити довољно реа лних средстава и новца да се задржи
„степен прог реса“ који их задовољава, егоистичке страсти су
се понајвише распомамиле у домену финансијског послова
ња, узрокујући на дужи рок унутрашње, системско урушава
ње на теоријском плану „идеа лног“ слободног тржишта.

Потрошеност постојећих парадигми
Након најновијих догађања, историјска потрошеност
свих модерних идеологема, тј. њихово лицемерно „постмор
тем“ употребљавање, сваким даном постаје све очигледнија.
Преобликовање и урушавање у стварности далеко је одма
кло од теоријских концепција модерне. Зато нам враћање на
њене појединачне раније моделе, а ради објашњења и нала
жења решења за постојеће проблеме (у економији, рецимо,
на моделе Маркса, Кејнза, па и Листа) пре свега сведочи о
неадекватности, „окамењености“ савремене мисли и прак
се, које крхотине модерних мисаоних конструкција, попут
„секуларизоване схоластике“, држе заробљене. Динамика
стварности је отишла далеко испред ових теорија које су сво
јевремено покушале да је објасне и преобликују. Данас ове
парадигме, као стварносно превазиђене, углавном предста
вљају засторе, урушена Потемкинова села што закриљују хо
ризонте нових увида.
Као што су друштвена и економска реа лност поступно
оповргле идеолошки соцреа листички универзални експери
мент, управо на оном пољу на коме је почивао њен «темељ»
- на економији и етатистичком прожимању друштвених од
носа, и то толикој мери да у њега није више веровао готово
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нико, а економија и држава доживеле трагични крај, слична
судбина сада почиње да се дешава неолибералној економи
ји и предузетништву. Није претерано рећи да се она у трци
за непрестаним увећавањем профита нашла пред амбисом.
Наравно, привреде, државе и друштва ће то на крају некако
и преживети, мада неће бити ни приближно такве какве су
биле до сада - али неолибералистичка идеологија засигурно
неће.
У том смислу, огромна већина помодних и популарних
теорија и учења компатибилних до сада јединој преосталој
идеологеми модерног доба, већ су увелико постале беспред
метне. Фукујамине теорије о крају историје одрекао се одав
но и сам њен творац.8 Теоријама о «минималној држави» по
пут Нозикове9 или крајње геополитички инстурментализо
ваним учењима о «праву народа» попут Ролсове,10 догађаји
у стварности прете не само да их претворе у примере изли
шних апологета историјски пог решних концепата (попут ра
дова мислилаца као што су били Камењев или Зиновјев), већ
и да, као предмет подсмеха, заврше на сметлишту историје.
Шта онда тек рећи о промашеним, извиканим постмодер
ним теоријама о детериторијализацији, десуверенизацији,
идентитетској десупстанцијализацији и сличним интелекту
алним конструкцијама? Тим «учењима» сам развој догађаја
у стварности поткопава темеље и показује њихову безвред
ност, док њиховим задртим «верницима» постепено припре
ма судбину секташа које је прегазило време. Попут догмат
ских партијаца који су у време након пропасти комунизма у
својим главама још живели у свету петолетки, интернаци
онале и класне борбе, друштвене базе и надг радње и слич
них флоскула из комунистичких катехизиса, и пок лоницима
ових интелектуа лних сујеверја следује усуд самоизабране
тврдоглавости која ће очајнички покушавати да у стварности
пронађе и идентификује се са било чиме што бар мало подсе
ћа на «отелотворење» додаташњих идеолошких химера.
Једноставно, оно што се назива «дух времена», а што у
ствари представља интеракцију сложених духовних дешава
8 Фук ујама Френсис, Крај историје и последњи човек, Цид, Подгорица, 1997.
9 Nozick Robert, Anarchy, State, Utopia, Basic Books, London, 1974.
10 Ролс Џон, Право народа, Александ рија прес и НСПМ, Беог рад, 2003.

276

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.1/2010, год. V vol. 7

стр.265-279

ња и њиховог психолошких прихватања и одбијања, исцрпео
је могућности свих до сада постојећих идеолошких концеп
туа лизација и одбацио их као беспотребне. И то не само из
разлога што ове нису успеле да «апсорбују» и преобликују
стварност у жељеном правцу, већ што их је сама стварност
на дужи рок порек ла. У епохи у коју закорачујемо, у којој
ће се, током и након кризе, еклектички укрштати различити
облици досадашњих идеја и «калемити» на постојеће изразе
друштвеног живота и његових преосталих институционал
них облика у потрази за животно одрживом синтезом, инди
видуа лизам више неће моћи да опстаје на дериватима модер
них, рационалистичких идеологија. Он ће бити принуђен да
посегне и за незападним и немодерним садржајима разних
традиција које ће прилагођавати и тумачити у кључу антро
поцентизма западњачког типа и сопственог историјског на
слеђа. Са каквим последицама, тек ћемо видети.
За „рашчишћавање“ модерних парадигми није подесна
ни постмодерна. Теоријска постмодерна мисао је ионако са
мо продужетак модерне, њен резултат и последица, ма ко
лико на површини тежила њеном порицању и одбацивању.
Она може да на општем плану проблематизује догматизам
рационалности и деконструише његове (заправо већ исто
ријски деконструисане) модерне пројекте, да нам укаже на
вишесмисленост или слојеве значења, на присутност култур
но-историјских и језичких конструката у стварности који се
представљају за универзалне, непобитне истине. Но, постмо
дерна не додирује суштинска становишта које је, у покушају
да реши кризу егзистенције и заједнице, породила модерна:
противљење свим ауторитетима кроз еманципацију не само
мишљења већ целог живљења, веру у моћ самоусавршавања,
уз истовремено порицање или одбацивање личног и култур
ног наслеђа, етику људске „узвишености“ иза које се крију
пориви саможивости, манипулације и господарења. Напро
тив. Играјући се над рушевинама саморазорених рационали
стичких пројеката, постмодерна заправо, кроз интерпретира
ње и деконструисање, и шире, кроз релативизацију вредно
сти и спознаје, истовремено врши оправдање инидивидуа лне
децентрираности тако да на микроплану одржава у животу
основна становишта и „достигнућа“ модерне, односно стање
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испражњене егзистенције и сужење перспективе кретања до
којих их је модерна и довела.
Јер та становишта, управо ослоњена на индивидуа л
ну фрагментираност и децентрираност, односно од ње по
иман, најчешће себични интерес, још животаре у друштве
ној пракси и теорији, пре свега у економији и политици, али
и природним наукама,11 са својим модерним полазиштима,
кризним ескалацијама и катастрофичним одредиштима.
Економска криза је за то најновији глобални показатељ, сво
јеврсно упозорење да истрајавање на досадашњем путу води
све тежим и погубнијим кризама, болни путоказ ка увиду
да више није довољно делимично модификовање постојећих,
нити креирање нових парадигми, чак ни практично комби
новање различитих метода на основу досадашњих искустава
модерне – ако се не искорачи из сржи модерне, и то не са
мо њене рационалистичке димензије. А срж модерне, криза
егзистенције која се очитује у релацији према другом бићу
и широј заједници, почела је као духовна, религиозна кри
за. Како су сви покушаји „специјализоване секуларизације“
да одмене духовност убрзо постали простори тоталитарних
пројеката са метафизичким, парадуховним претензијама, чак
и када њихови „извођачи“ нису били свесни тога, управо та
спознаја сведочи нам да је, испод појавних облика свих кри
за, у њеној основи духовна криза, криза самог људског бића,
са слабошћу и ограниченошћу разума и подложношћу де
структивним страстима услед одсутности, лишености духа.

11 Слично као и у друштвеним делатностима и нау кама, дешава се и у при
родним, егзактним нау кама. Тамо је модерна, која се увук ла у перспективу
нау чности кроз рационалне интерп ретације резултата појединачних, експе
рименталних ист раж ивања, већ више од пола века пок ушавала да обузда и
зад рж и нау чна достигн ућа у оквирима стабилног, монадолошко–корпоску
ларног, материјалистичког модела и спречи уобличавање нових, холистич
ких, енергетских, динамичних погледа и пракси деловања, јер би оне довеле
до суштинског превредновања, не само природнонау чних погледа на свет,
већ и до темељне промене погледа на човека и друштво, односно на савре
мено живљење, а то многима није у интересу. Так ве „обуздавајуће теорије“
нпр. у физици јесу и теорија релативитета или новија теорија суперж ица
(supestring theory) које углавном служе да се достигн ућа квантне механике и
Планкове и Хајзенбергове спознаје сложеним математичк им моделирањем
колико-толико зад рже у границама које постулира модерна.
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Aleksandar Sasa Gajic
SPIR ITUAL AND CIVILIZATION BASICS 
OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS
Summary
Explaining the contemporary global economic crisis that
became through increase of financial capital in relations with
real capital that is dislocated through the processes of globali
zation and then accelerate and increase in its motion, the work
shows that its theoretical foundation is in form of beliefs in per
manent, infinitive growth that is imminent to free market value
that has values and civilizations as its foundations. The author lo
oking through the prism of the value of civilizations and spiritual
beliefs in philosophical terms, finding the symptoms of the end of
modern epoch and inability to overcome the economic and civi
lization crisis from the perspective of modernity and post moder
nity if we have in mind that its main problems, relations between
individual and community, relations between man and nature,
between creation and Creator, in his routs and historically and
fundamentally, are spiritual or religious.            
Key words: global economic crisis, modern and post modern, We
stern civilization, spirituality.
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УТИЦ АЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ
КРИЗЕ НА СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СРБИЈ Е
Сажетак:
Велика светска криза уздрмала је економије САД, за
падних, као и неких других земаља. Модел живљења на рачун
будућности, уобичајен на Западу, пре или касније је морао
да доведе до кризе. Да ли садашњи проблеми представљају
увод у предстојеће много горе раздобље, тешко је рећи. У
раду је ипак прихваћено оптимистичко становиште, према
коме ће САД и друге западне земље превазићи кризу и наста
вити стабилно да се развијају. Но, све релевантне прогнозе
указују да ће и у том случају, у наредним деценијама мно
го већи економски, и у складу са њим војно-политички зна
чај, добити друге земље, пре свега Кина, Индија и Русија. У
контексту свега реченог, аутор је настојао да сагледа да ли
српска спољнополитичка оријентација прагматично прати
померања тежишта светске економске и политичке моћи.
Да ли је кулминација кризе на западу, и њен утицај на Србију,
суштински допринео прекиду са једностраним евроатлант
ским спољнополитичким усмерењем? Зак ључак је да упркос
званичној причи о четири стуба спољне политике, до њене
дубинске промене није дошло. Радило се само о тактичким
потезима са циљем да се од Вашингтона и Брисела издеј
ствују извесни уступци, пре свега, ради ублажавања после
*

Историчар, Београд
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дица кризе и одлагања суочавања са консеквенцама неуспеле
транзиције.
Кључне речи: криза, моћ, светски поредак, спољна полити
ка, ММФ, НАТО, Србија, ЕУ, САД, Русија, Кина,
Индија, Бразил.

Евроатлантска „пирамидална банка“?
Избијање светске економске кризе извук ло је из забора
ва Чарлса Понција (1882–1949). У питању је италијанско-аме
ричког „бизнисмена“, који је почетком 20. века преварио мно
ге улагаче. По њему је добила име превара заснована на ис
плати првим улагачима обећаних високих прихода на основу
касније прикупљених средстава. Иако је сличних „послов
них операција“ било и раније (нпр. „Манија лала“ у Холанди
ји 17. века), Американац италијанског порек ла, који је у освит
масовног друштва на велико искористио стару махинацију,
имао је „част“ да она буде по њему названа Понцијева шема.
Комбинација која се иза тог имена крије је проста али
делотворна: инвеститори, привучени измишљеном причом о
високопрофитном послу, улажу новац у компанију, а сред
ствима оних који су дошли касније, а не на темељу резултата
пословања, измирују се дивиденде, камате и друге обавезе
према претходним улагачима. Тако се ствара привид успе
шног пословања и привлаче нове жртве. Операција траје док
вођство компаније у једном моменту не прогласи банкрот
или не побегне. Било зато што се од почетка свесно упустило
у превару, или стога што су се изјаловили његова лакомисле
на очекивања да ће фиктивни успеси утрти пут и за реа лне
резултате, па ће на темељу њих превазиђи опасност која кон
стантно постоји чим се неко упусти у ризичну игру Понци
јевског типа. Нема разлога да се подробније бавимо спомену
том, свесном или несвесном, преваром. Сви се сећамо шта је
било са Дафиментом и Југоскандиком.
Међутим, многи дуго нису били свесни да су америчка
економија, па и друштво у целини, и преко њих у нешто ма
њој мери и привредно-друштвени комплекси немалог броја
земаља, током задњих деценија добили Понцијеву „глазуру“.
У трци за профитом похлепни пословни људи, пре свега из
финансијског сектора, створили су мноштво високоризичних
нових инструмената задуживања. Читав низ институција, од
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реномираних инвестиционих банака до ревизорских кућа,
заслепљених нереа лним очекивањима да ће привредни раст
бити буран и вечан, олако су давали кредибилитет таквим
поступцима. Надајући се и саме брзом и великом профиту,
прикривале су реа лне ризике. Власти, повезане са бизнисом
и уљуљкане у ружичасте снове, све то су непромишљено до
пуштале. Штавише, томе су ишле и на руку, вођењем нео
дмерене, умногоме идеолошки мотивисане, политике дере
гулације. Односно, једнако су лакомислено поступале као и
велики део друштва и привреде. Америчка држава се олако
задуживала, не мислећи много о томе да не може вечно да
„живи на кредит“. Тако је финансијски балон надуван до не
слућених размера. 1
Јавни и приватни дугови бивали су све већи. Посма
трано од нивоа индивидуа лних потрошача, преко привреде
до државе, америчка, па и генерално западна друштва, жи
вела су на рачун сутрашњег дана, а не на основу онога што
су уистину стварала. Шпекулантски концепт економије је
превладао над реа лним тј. било је важно шта пише на па
пиру а не шта се ствара у производним халама и научним
установама. Уз то, квантитет Бруто друштвеног производа је
засенио његов квалитет. Растао је на основу „резултата“ фи
нансијског сектора и услуга, док је индустрија запостављана.
Козметичарски салони су „добили“ исту тежину као инду
стријске гране од виталног значаја за моћ нације. Јасно је да
у једном тренутку такав систем мора да доживи слом, а Бер
нард Мејдоф је, ма колико се то прикривало, његов природни
плод а не обичан појединац - варалица.
Тај слом се за сада још није десио, ма колико понекад
изгледало да јесте. Понцијевски економски систем само до
живљава велике тешкоће, из којих покушава да изађе са што
мањим негативним последицама. Циљ је да буду пронађени
механизми који ће омогућити његову еволутивну трансфор
мацију, како реформе не би убрзале распад труле структуре.
Односно, како се западна друштва не би радикално суочила
са болним раскидом са праксом живљења на рачун будућно
1

Опширније о томе: Radonjić О., Zec М., „Instability of global financial markets
and Serbian Ponzi-stile economic system”. Необјављен рад.
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сти, али би се ипак колико-толико прилагодила реа лности и
постепено извук ла из „Понцијевског живог блата“.
Да ли ће се то десити, или ће оно што је започело 2007.
године само бити привремено заустављено, да би касније до
живело неминовну ескалацију, пошто је постојећи систем са
мо козметички дотеран а не суштински промењен, тешко је
рећи. Кина, и друге земље чији развој се умногоме заснива
на западној потрошњи, за сада имају интерес да спашавају
амерички брод како не би потонуо. Да би се њихове произ
водно-извозно оријентисане економије и даље бурно разви
јале, у условима када национална тражња још није одгова
рајућа (јер је ради конкурентности домаћа радна снага слабо
плаћена), одговара им да пруже сламку спаса лакомисленом
купцу. Но, несумњиво, пре свега Кина, поучена оним што
се сада дешава и свесна да се по старом дуго неће моћи, у
наредним деценијама настојаће да се преориентише, тј. да
тежиште развоја пренесе на унутрашње тржиште. За то је
потребно време, али када се Кина у већој мери окрене себи,
видећемо шта ће бити са САД. 2

Оптимистички сценарио за САД
Делимо мишљење, поготово ако се ствари посматрају
дугорочно, да „ако се не прихвати закључак да је у питању
свеукупна криза савремене цивилизације Запада која се пре
лила на све делове света, све мере које се предузимају не би
допринеле превазилажењу тзв. светске економске кризе“.3
Штавише, сматрамо да суштински неће бити излечене боле
сти западног друштва, односно привреде, и да, поготово када
се ради о америчкој економији, будућност неће бити ружи
часта. Међутим, у овом раду поћи ћемо од оптимистичког
виђења будућности америчке привреде, односно од тога да
ће се она током наредних деценија релативно стабилно раз
вијати. Јер, импликације које и из тога произлазе, наравно у
контексту померања тежишта глобалне економске и са њом
2
3

Шире: Суслов Д., „Роль США сегодн я и завт ра“, у: Караганов С. (приредио),
Россия и мир. Новая эпоха, Москва, АСТ, 2009, стр. 333-361.

Ковачевић М., „Узроци и последице светске економске кризе и ефекти
на Србију“, Нова српска политичка мисао, 2009. // http://www.nspm.rs/
ekonomska-politika/uzroci-i-posledice-svetske-ekonomske-krize-i-efekti-na-srbiju.html
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скопчане војно-политичке моћи, а које указују на пожељне
смернице за вођење спољне политике Србије, истог су прав
ца само нешто слабијег интензитета него у случају да пођемо
од песимистичког сценарија. А тако избегавамо катастро
фични призвук, и могуће претеривање.
Директор Руског научно-истраживачког институ
та међународних економских веза, професор В. П. Гутник,
сматра да ако буде доследно вођења рационална економска
политика, америчко друштво може да се избори са финан
сијским и разним другим балонима, да преболи последице
платног и буџетског дефицита и настави стабилно да се раз
вија током наредних деценија. Но, без обзира на то, у усло
вима све снажније међународне конкуренције и узимајући
у обзир факторе који указују на дугорочно заостајање САД
(нпр. иновациона улагања), економски бум у тој земљи је не
реа лно очекивати у догледној будућности. У Америци као
и садашњих 27 чланица ЕУ, пошто криза буде превазиђена,
раст ће бити врло умерен (и то у почетку у земљама ЕУ још
спорији него у САД). Нешто динамичнији развој могућ je у
Европи од друге половине наше деценије, и то једино у слу
чају озбиљнијих иновационих продора у тамошњим кључ
ним земљама, као и успешне интег рације, односно модерни
зације нових чланица ЕУ.4
Да погледамо процене садашњег стања и прогнозе бу
дућег кретања Бруто друштвеног производа (БДП) – иска
заног на основу паритета куповне моћи (што је најпогодни
је за поређење земаља) – Међународног монетарног фонда
(ММФ). Та институција такође полази од тога да је криза
превазиђена и да следи привредни опоравак. Но, ма коли
ко била под доминацијом Вашингтона, из њених анализа
ипак произилази да је неминовно да САД и ЕУ постепено
губе своје досадашње глобалне економске позиције.5 САД су
2008. године имале БДП од 14.441 милијарди долара, а 2009.
године он је пао на 14.266 милијарди. Ове године се очекује
његов раст на 14.704 милијарде, а раст ће се наставити и у
4
5

Видети: Гутник В., „Мирова яэкономика“, у: Караганов С. (приредио), Росс
ия и мир. Новая эпоха, Москва, АСТ, 2009, стр. 67-85.

О томе, као и проценама и прогнозама за друге земље о којима ће
бити говора: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/
index.aspx
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наредним годинама по стопи од око 2%. Ипак, с обзиром на
константан раст становништва САД, које ће се од 2007. до
2011. године повећати са 301,5 на 313.3 милиона, БДП per ca
pita ће достићи виши ниво од оног пре избијања кризе (2007.)
тек 2011. године. Док кретање БДП, с обзиром на економску
кризу, има променљив карактер, удео америчког у светском
БДП-у, већ дуже време има опадајући тренд, и у том погледу
се у догледној будућности ништа неће променити. На САД
је 2007. године отпадало 21.1% светског БДП-а, сада је њихов
удео већ нешто мањи, а процењује се да ће 2014. године па
сти на 18.3%. То нису драстичне промене, али већ сада САД,
у економском и политичком погледу, ни приближно нису оно
што су биле пре 20 година. Тим пре то неће бити крајем ове
декаде нашег века.
Што се ЕУ (у садашњем саставу) тиче, и њу чека слична
судбина. Удео њеног БДП у светском био је 22,5% 2007. годи
не, а 2014. биће 19.4%. Кризни пад европског БДП је прибли
жан америчком (са 15.263 на 14.851 милијарди долара 2008
у поређењу са 2009. годином), али ће опоравак, како ММФ
очекује, бити нешто спорији. ЕУ ће тек 2011. године имати
виши БДП него пре избијања кризе (15.632 милијарде дола
ра). Међутим, с обзиром на другачије демог рафске трендове,
тј. на то да европско становништво стагнира док америчко
расте (на страну сада драматична верско-национално-расна
промена структуре популације земаља ЕУ), кретања у вези
са БДП-ом исказаним по глави становника, приближно су
слична. Видели смо да ће без обзира на очекивани бржи при
вредни раст амерички БДП per capita, исто као и у земљама
ЕУ, тек 2011. године премашити онај из 2008., а у наредним
годинама ће расти по сличној стопи као у ЕУ.
Европа, чак ни уједињена, није више оно што су нека
да биле њене водеће силе појединачно. ЕУ то сада није ни у
економском, ни у војном погледу, као ни са становишта гло
балног политичког утицаја. Иако ће и у наредним деценијама
остати важан цивилизацијски оријентир за већину земаља
света, све мање ће бити фактор моћи и средиште производње
(укључујући и стварање „знања“). Штавише, ЕУ ће постати
још у већој мери зависна од других. И у наше доба се у погле
ду задовољавања потребе за енергентима и другим природ
ним ресурсима умногоме ослања на ваневропске земље, али
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војно-политички контекст у коме ће се то дешавати из године
у годину биваће неповољнији за ЕУ. Све више ће морати да
води рачуна о доброј вољи других, и све мање ће имати мо
гућности да на њих изврши притисак. То је умногоме пове
зано са даљим одвијањем процеса „кардиналне прерасподеле
власништва и контроле над светским енергетским ресурси
ма, на штету приватних, пре свега западних корпорација, а у
корист државних фирми земаља произвођача енергената, као
и са даљим опадањем продукције нафте и гаса у Европи“.6
За разлику од ЕУ, САД и даље играју прворазредну
улогу на глобалној војно-политичкој сцени, а и у наредном
периоду на њој ће бити кључни актер. Но, више не само у
форми молекуларних промена, амерички војно-политички
значај ће се из године у годину неминовно смањивати. Кина,
Индија, Бразил, као и друге зеље у развоју, настојаће да своју
глобалну војно-политичку улогу саобразе економској снази.
Русија ће такође успети да своју, и сада незанемарљиву уло
гу те врсте, учини битнијом на основу растуће енергетске
моћи. Отуда, Америчка ће – и то у бољем случају, ако не до
ђе до потпуног урушавања њене националне „пирамидалне
банке“ – остати релевантни глобални фактор али неће бити
и светска империја. Демог рафски и војно-политички трен
дови, културолошки фактори и привредна кретања, недво
смислено указују да ће САД средине нашег века у поређењу
са Америком из 1990. године, ипак бити само сенка. Остаће
сила, али окружена другим, у светским размерама такође ве
ликим силама, а не само државама које у оквиру својих ре
гиона, што је сада већ случај, могу да јој парирају. Све то је
било јасно и пре избијања велике економске кризе, а камоли
у њеном јеку.7

Полицентрични свет
Док се одвијао процес деиндустријализације, и општег
опадања Запада, многе друге земље, од Индије до Бразила,
свеколико су јачале. Поготово то важи за земље Азије, од ко
јих су многе успеле да остану имуне на западну болест жи
6	Бордачев Т., „Европейск ий союз: вызовы и сценарии развития“, у: Караганов
С. (приредио), Россия и мир. Новая эпоха, Моск ва, АСТ,2009, стр. 362-383.
7 О томе: Тод Е., Послеимперије – Есеј о распаду америчког система, Paideia,
Београд, 2006.
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вљења на рачун сутрашњег дана. Земље као што су Кина и
Индија развијале су се на реа лним основама, а њихово ста
новништво је трошило оно што стварно зарађује, и при то
ме није занемарило значај штедње. Штавише, те земље нису
претрпеле велике губитке ни услед економске кризе која је
жестоко погодила и сада још тресе западне али и многе друге
државе (Русију и друге пост-совјетске, као и латиноамеричке
и афричке земље). Благовремено и темељно су научиле лек
цију од запада о томе како се постаје богат,8 и у том духу су
доследно поступале, неоптерећене декаденцијом западних
друштава. То им је омогућило да се лакше носе са опасним
изазовима са којима се свет суочава, и да избегну озбиљније
негативне последице. Напротив, наставиле су да се развијају,
умешно користећи „постојеће државне механизме“.9
Глобална економска криза је тек благо утицала на ус
поравање раста БДП-а Кине и Индије. У случају прве земље
он је био око 10% већи 2009. године, у односу на 2008. (док
је током претходне године раст био 11,3%). А када се ради о
другој држави, пад развојне стопе је био нешто осетнији, од
носно БДП је 2009. године био већи за „само“ 7 % него 2008.
(а тада је био 9,6% виши него 2007. године). ММФ очекује ди
намичан раст БДП-а обе земље и у наредним годинама. Ове
године индијски БДП ће износити 3.313 милијарди долара, а
2014 – 5.513. У том периоду популација те велике азијске зе
мље ће се повећати са 1,22 на 1,287 милијарде, односно БДП
per capita са 5.093 на 5.714 долара. Сматра се да ће кинески
БДП 2010 бити 9.669, а 2014 – 15.033 милијарди долара, док ће
се становништво повећати са садашњих 1,341 на 1,367 мили
јарде (БДП per capita ће порасти са 12.725 на 15.447 долара).
Од 2007 до 2014 удео кинеског БДП у светском повећаће се са
10,7% на 15,5%, а индијског са 4,6% на 5,7%.
Кина и Индија, као и неке друге земље у фази бурног
развоја, не напредују само економски, већ то чине на дина
мичан научно-технолошки начин. Не ради се више само о
настојању да се развијеније земље генерално сустигну, већ и
8	Видети: Реинерт Е., Глобална економија– Како су богатипостали богати и
зашто сиромашни постају сиромашнији, Чигоја, Београд, 2006.
9 „Индия изолирует себя от мирового кризиса“, Интернет-журнал
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о њиховом упоредном престизању на многим иновативним
пољима. Успон и пад великих сила, историјско искуство то
показује, углавном је покретан „економским и технолошким
развојем, што даље утиче на социјалне структуре, политичке
системе, војну моћ и положај појединачних држава и импе
рија“.10 Још живимо у свету у коме, макар на глобалном ни
воу, и даље војно-политичку превласт има једна сила. „Али у
свакој другој димензији – индустријској, финансијској, обра
зовној, друштвеној, културној – моћ се расподељује све даље
од америчке доминације“.11 Но, како војно-политички успон
неминовно следи за економско-технолошким – наравно у
околностима када земље воде суверенистички а не монди
јалистички настројена елита (а друго је, бар још за сада, ум
ногоме случај са Немачком и Јапаном, што је резултат оку
пације, индоктринације и инсталирања подобних кадрова
после пораза у Другом светском рату) – за очекивати је да у
догледној будућности Кина и на том пољу постане глобални
конкурент САД. Наравно, у духу своје прагматичне полити
ке, тамо где за тим има интерес, а не ради пуког империјал
ног демонстрирања моћи А да Индија, па и Бразил (чији удео
у светском БДП-у ће у периоду 2007–2014 порасти са 1,4% на
1,75%), постну регионални фактори способни да у својој зони
конкуришу Америци.
Русија не само што у војно-политичком погледу то већ
јесте, већ над већим делом пост-совјетског простора има и
доминантну улогу.12 Њу је убедљиво и демонстрирала 2008.
године, током краткотрајног августовског рата са Грузијом,
која је била охрабрена од стране Вашингтона да дрско прко
си вољи Русије. И потом се нашла суочена са реа лном немо
гућношћу ментора да јој ефикасно помогне у „руском дво
ришту“. Постало је јасно да Москва више није спремна да се
уздржава да на америчке изазове не узврати истом мером, а
цену је платио дрчни кавкаски клијент Вашингтона.
Битан чинилац руске спољнополитичке моћи је и њена
улога гаранта енергетске безбедности Европе. Већ сада зе
10 Кенеди К., Успон и пад великих сила, ЦИД – Службени лист, Подгорица – Бе
ог рад, 1999, стр. 489.
11 Закарија Ф., Пост-амерички свет, Хеликс, Смедерево, 2009. стр. 4.
12 Видети: Пет ровић Д., Геополитика постсовјетског простора, Прометеј,
Нови Сад, 2008.
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мље ЕУ битно зависе од енергената под контролом Русије, а
та зависност ће се додатно повећавати, са свом политичким
импликацијама које то има. Русија не само што располаже
великим резервама гаса и нафте, већ је стек ла, макар у вези
са њиховом производњом и транспортом до крајњих кори
сника, и доминантан положају у земљама Средње Азије. Њен
положај ће, то је готово сигурно, такав остати и у догледној
будућности.13 Отуда, ако би Брисел, подстакнут од Вашинг
тона, и уложио огромне напоре да се енергетски еманципује
од Русије, у томе не би успео, бар када се ради о снабдевању
гасом. У иоле потребној количини, Европа нема одак ле да
га набави без сарадње са Москвом. Дугорочно, хтели то или
не у Бриселу, Русија суштински остаје „њен једини снабде
вач гасом“.14 Чак ако Набуко буде изг рађен, а Гаспром буде
потиснут из Азербејџана, тај гасовод неће бити у довољној
мери напуњен. Поред тога, изузетно ће зависити од налази
шта гаса у политички, несумњиво и у наредним деценијама,
турбулентном Ираку.15
Нема сумње, енергенти су важан фактор руске спољ
нополитичке моћи.16 Такође, они имају и велику улогу у ру
ском економском полету од 2000 до 2008. године. Односно,
пад цене нафте у контексту велике економске кризе, битно је
допринео смањењу руског БДП 2009. у поређењу са 2008 го
дином, за око 6% (односно са 2.265 на 2.126 милијарди дола
ра). Ипак, „Русија не представља нафтну државу„ – као неке
арапске земље – „јер располаже мноштвом других ресурса,
моћном индустријском базом, наслеђеном из совјетског пе
риода, и прилично образованом радном снагом“.17 Русија већ
13 О томе: Анђелковић Д., „Односи Русије и држава Средње Азије“, Нова
српска политичка мисао, 2009. // www.nspm.rs/savremeni-svet/odnosi-rusije-idrzava-srednje-azije.html
14	Карпентер Т., „Велика енергетска зависност Европе од Русије“, Глас Ам
ерике, 2009. // www.voanews.com/Serbian/archive/2009-01/2009-01-12-voa8.
cfm
15 Опширније у вези са тим: Симонов К., „Руски енергетски интереси у Југоист
очној Европи“, Isac Fu nd // www.isac-fund.org/download/06-Dr%20Konstan
tin%20Simonov%20-%20Ruski%20energetski%20interesi%20u%20JIE.pdf
16 Погледати: Пањушкин В., Зигар М., Газпром: ново руско оружје, Крагујев
ац, Vindicta, 2009.
17 Pekka Sutela, The Russian market economy, Helsin ki, Kikimora Publications,
2003, стр.227.
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сада настоји да умањи зависност од извоза енергената и дру
гих сировина,18 а тим пре ће то чинити у будућности.19
ММФ процењује да ће руски БДП 2014. године изно
сити 2.749 милијарди долара, односно 19.855 долара по гла
ви становника, а да ће и потом дугорочно расти по солидној
стопи (осетно вишој у поређењу са европским просеком или
са САД). О коликом се расту ради, чак и у односу на достиг
нуто стање на крају другог Путиновог председничког манда
та, говори податак да је руски БДП 2007. године био 2.100 ми
лијарди долара тј. 14.766 долара per capita. Удео руског БДП
у светском те године је износио 3,19% а 2014., очекује се, да
ће бити 3,43%, односно да ће и после тога расти. На основу
реченог, поготово у светлу сваким даном све веће енергетске
улоге Русије, биће још већа и, данас такође огромна, војнополитичка моћ Руске Федерације.
Иако нема потенцијал за вођење операција конвенци
јалним снагама на глобалном нивоу иоле раван Америци, Ру
сија јој парира у погледу нук леарног арсенала, па и када се
ради о снази копнене армије (додуше ограниченог радијуса
дејства на простор који се граничи са Русијом). И то говори
у прилог тога да је америчка моћ, чак и током њеног постхладноратовског „златног доба“, умногоме била утемељена
на психолошким факторима и очекивањима Русије, као и
других релевантних играча, да ће и за њих бити осигурано
одговарајуће место у тзв. Новом светском поретку. Када су
илузије те врсте нестале, већ самим тим положај САД више
није био онакав као пре него што се то десило.
Тим пре он није такав од када је постало јасно да је си
лазни тренд економске, и са њом повезаних других видова
моћи САД, нешто што ће бити карактеристика наредних де
ценија. Односно да ће јачање других, у глобалним размера
ма релевантних држава, и то пре свега оних из групе БРИК
(Бразил, Русија, Индија, Кина), бити обрнуто пропорционал
но споменутом тренду. Нема сумње, светом у коме живимо,
већ сада ниједна сила нема моћ да управља сама. У наредним
18 „Россию обвиняют в ресурсном национализме“, Интернет-журнал
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text52803.html

19 Медведев Д., „Русија, нап ред!“, Нова српска политичка мисао, 2009. // www.
nspm.rs/sav remeni-svet/rusija-napred.html
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годинама то ће постајати јасно и онима који још пате од иде
олошког аутизма. А амерички пропагандисти широм света
имаће све мање могућности да обмањују јавност разних зе
маља тј. да их онемогућује да оне у пуној мери схвате да се
свет током задњих неколико година променио колико и по
сле победе Запада у Хладном рату!

Српски геополитички и економски путеви и
странпутице
Наша некадашња власт није схватила значај пада Бер
линског зида. Надала се да стари систем, макар у модифико
ваној форми, може да сачува. Док су у земљама некадашњег
„источног лагера“ били расписивани вишепартијски избори,
код нас се говорило о „беспартијској демократији“, односно
док су се некадашњи ригидни источноевропски комунисти
пресвлачили у социјалдемократско рухо, наш врх је с поно
сом говорио о својим комунистичким опредељењима. У вре
ме док су се политичари широм Европе, а поготово на ње
ном истоку, додворавали Вашингтону, врата кабинета нашег
председника била су затворена за америчког амбасадора. Та
ко смо дочекали 11. септембар 1990. године, када је почетком
Првог заливског рата, Џорџ Х. В. Буш обзнанио успоставља
ње америчког Новог светског поретка – глобалне доминаци
је Вашингтона, прикривене причама о либерално-демократ
ским начелима и хармонији у односима међу државама.
Онда када је и Русија гласно изражавала своју сагла
сност са новим глобалним поретком, а земље из нашег окру
жења се утркивале у томе ко ће принети Америци „ловоров
венац“, ми смо јој пркосили. Не треба трошити речи да го
воримо о томе да тзв. Нови светски поредак није био ни нов,
ни хуман, већ се само радило о размахивању крила старог
империјализма, и о покушају бескрупулозног наметања чи
тавом свету хегемоније евроатлантске елите (упрошћено би
било све свести само на САД). Међутим, мала Србија томе
није могла да се одупре. Ради својих националних интереса,
као и судбине српског народа у целини, морала је да покуша
да се прилагоди. И да са новим господарима света проба да
нађе модус вивенди. Упустили би се у нагађање када би ус
тврдили да би се то и десило. Ипак, пошто прилагођавање
благовремено није ни покушано, слободно можемо да кон
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статујемо да је наша тадашња власт патила од геополитичког
аутизма. И да је терајући инат тадашњим господарима света
довела нацију у ситуацију да нам представник новог Алби
на (САД), једнако охолог као и онај стари (Енглеска), Питер
Галбрајт поручи: „Знајте, не само Ви и Ваша деца, већ ће и
деца Ваше деце гадно испаштати због тога што сте се су
протставили нашој вољи“.20
После 5. октобра 2000. године окренули смо лист. Али
поново нисмо имали осећање за меру. Било због (гео)поли
тичке неписмености и наивности, или због обавезе наших
нових властодржаца да врате дуг оним који су им помогли да
дођу на чело државе, повели смо некритички прозападну по
литику. Готово преко ноћи заборавили смо да постоје и дру
ге стране света, и уз то смо почели да се понашамо као да је
нелегитимно да Србија, као и свака друга нормална држава,
има националне интересе. Допустили смо да евроатлантски
механизми индоктринације и пропаганде, и пре тога присут
ни у Србији, буду драстично разг ранати и чак да прожму др
жавне структуре. Тако је уместо државног доминантан по
стао евроатлантски идеолошки апарат (мрежа институција,
од медија до НВО, за обликовање јавног мнења). Под њего
вим утицајем, али и из опортунизма наших политичара, мал
тене да смо усвојили образац понашања поражене земље, ко
ја се у име стварних или набеђених грехова, бар привремено,
одриче права да брине о својим виталним потребама. Уместо
тога кротко препушта победницима да одлуче којим путем
да иде и које вредности да уважава, и то без обзира да ли је за
њу добро или лоше оно што они бирају. У том духу смо пове
ли спољну политику и спроводили реформе, од економских
до одбрамбеног система.
Војни капацитети Србије, и поред исцрпљивања током
ратова за југословенско наслеђе 1991-1995. године, и америч
ке агресије на Србију и Црну Гору 1999. године, несумњиво
су остали највећи на некадашњем југословенском простору.
Но, до средине наше деценије, наводно ради рационализаци
је и професионалнизације система одбране, они су драстич
но умањени. Војска Србије је данас тек нешто снажнија од
20 Јефтић М., На исток у запада – разговори са Дарком Танасковићем, Парте
нон, Беог рад, 2000, стр. 192.
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Хрватске армије, иако је та земља готово двоструко мања.21
Упркос томе да није усвојена било каква одлука у прилог
приступања НАТО-у, војно-политички смо се приближава
ли том пакту, а војску смо уобличавали у складу са његовим
потребама и по његовим стандардима. А економске реформе
су базиране на рецептима ММФ-а, Светске банке и америч
ке администрације, познатим као Вашингтонски консензус.
Неолиберални прог рам радикалних економских реформи –
пре свега срачунат да од њега имају корист богате земље и
мултинационалне компаније, а не државе које га спроводе –
ни у Србији није донео више среће него што је то био случај
са земљама које су га током 90-их година некритички усво
јиле. Међутим, њихови лидери су могли да тврде да су били
несвесни последица које он изазива, а наши су имали пред
собом туђе неуспешне транзиције.22
Економске реформе су тако вођене да сада многа при
ватизована предузећа послују лошије него пре промене вла
сничке структуре, а индустријска производња је и пре изби
јања економске кризе пала на нижем нивоу него док је земља
била оптерећена спољним кругом санкција ЕУ и САД. Еко
номска политика, вођена идеолошки слепо, коруптивно и у
интересу пословних елита повезаних са политичарима (нпр.
нереа лно низак курс је одговарао моћном увозничком лоби
ју), довела је до замирања и тако ниске производње и до раста
и раније велике незапослености. Такође, и национални дуг се
више него удвостручио. Додуше, формално је порастао БДП,
али је од на нереа лним основама надуваног квантитета, ва
жнији његов квалитет. Док је БДП још растао (пре светске
кризе), могло је да се каже: „мада је домаћа производња до
брим делом угушена, БДП расте из године у годину јер ве
лике количине увозних роба треба довести (раст саобраћаја),
продати (раст трговине), а становништву масовно одобрава
ти кредите да би се увозна роба могла купити (раст финан
сијског сектора)“.23
21 Погледати: Миладиновић В., „Како би изгледао рат Срба и Хрвата“,
Press online, 2010. // www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/97647/
Press+istra%C5%BEuje:+Kako+bi+izgledao+rat+Srba+i+Hrvata.html
22 Шире: Душанић Ј., Washington Consensus: кодификовани програм
економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.
23 Душанић Ј., „Године изневерених очекивања“, Нова српска политичка
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Укратко, опчињени сновима о земаљском рају који нам
„долази“ када капије ЕУ за нас буду отворене, живимо смо од
краја 2000. године, не само на рачун будућности, већ и на ра
чун прошлости. Као и у другим земљама које су прошле кроз
лоше вођен транзициони процес, и код нас је приватизација
пре свега схваћена као начин да се попуне рупе у буџету, и
да се владајуће структуре лично окористе, а не као пут којим
треба да стигнем до тога да привреда постане успешнија.24
Но, „рачун без крчмара“ не може да се прави бескрајно дуго.
Приближили смо се крају досадашње транзиционе праксе. И
то не стога што су наши политичари увидели куда то води
земљу, већ што смо, с изузетком јавних предузећа, већ про
дали готово све што смо могли. А наша национална потро
шња и даље знатно надилази БДП.25 Наравно, људима који
су без обзира на промене влада, званично или незванично у
континуитету водили економију Србије (Динкић, Ђелић, Је
лашић, Влаховић), било је јасно да вечно неће моћи да се про
даје „породично сребро“ и лако узимају кредити. Односно, да
без производње и продуктивног рада дугорочно не може да
се опстане. У животу не постоје чаробни штапићи. Међутим,
постоји опијајућа нада и саможивост, што нас је и довело до
тога да се у вези са оним што је лоше угледамо на западне зе
мље, а да очувамо и старе мане нашег система.
С једне стране, људи који су водили српску економију
руководили су се мишљу: „после нас потоп“, тј. надали су се
да ће накарадни систем опстати док су они на власти. С дру
ге стране, мислили су се да ћемо успети да се докопамо ЕУ,
и њених фондова, пре него што се наш брод насуче. Неопте
рећени идејом државног суверенитета и националног инте
реса, и отуда олако спремни да државу и привреду доведу у
стање пуне зависности од иностраних центара политичке и
економске моћи, допустили су настајање таквог економског
амбијента да се судбина државе нашла „у рукама иностраних
 исао, 2008. // htt p://www.nspm.rs/ekonomska-politika/godine-izneverenih-oc
м
ekivanja.ht ml
24 Видети: Сорман Г.,Велика тран зиција, Издавачкакњи жарница Зорана Сто
јановића,Сремск и Карловци, 1997.
25 О нашим разноразним к вази-реформама и странпу тицама: Анђелковић Д.,
Српски национални мазохизам – од југословенства до евроатлантизма,
Алтера,Београд, 2008.

295

Драгомир Анђелковић

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ ...

кредитора и виси о концу њихове спремности да (стимули
сани високим каматама) обезбеђују прилив кредита на који
се економија навик ла“.26 Економска политика која је до тога
довела била је национално деструктивна. Једино није до кра
ја јасно да ли су „експерти“ који су је спроводили (и даље то
раде) ишли линијом мањег отпора само услед непостојања
националне визије и некомпетентности, или су свесни по
следица извршавали налоге оних који су желели да доведу
до краја процес трансформације Србије у протекторат. Како
год било, спољна економска зависност земље заједно са уну
трашњим евроатлантским идеолошким апаратом, постала је
чинилац који битно усмерава нашу унутрашњу па и спољну
политику, без обзира на промене на челу државе.

Косовски сецесионистички акт 
и његове последице
Услед реченог, али и наде да се колаборацијом Вашинг
тон може умилостивити да колико-толико уважи српске те
жње, и народњачки део претходне две владајуће коа лиције
прихватио је да земља, додуше нешто спорије и одмереније,
настави да иде спољнополитичким путем који је трасиран
после 5. октобра 2000. године. Међутим, са таквом праксом
је покушао да раскрсте пошто је постало јасно да се Вашинг
тон одлучио да спроведе последњи потез у отмици наше
јужне покрајине, тј. када је дао миг тамошњим албанским
политичарима да донесу акт о сецесији, и убедио низ саве
зничких и вазалних држава да признају тзв. државу Косово
заједно са САД. Због коа лиционог карактера владе предузете
мере су имале половични карактер, па уместо, примера ради,
да Србија донесе одлуку о трајној неутралности, усвојена је
резолуција о блоковској несврстаности док се, евентуа лно,
другачија одлука не донесе на референдуму. Ипак, било је
јасно да је српски брод почео да мења правац кретања.
Озбиљан корак у циљу ослобађања Србије из евроа
тлантске мреже зависности учињен је током 2008. године уво
ђењем на велика врата руског енергетског фактора у Србију.
Упорним радом национално опредељених кругова у владају
26 Катић Н., „Београдска лаки ровка“, Нова српска политичка мисао, 2008. //
http://starisajt.nspm.rs/ekonomskapolitika/2008_katic_bl1.htm
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ћој коа лицији, упркос отпорима њене радикално евроатлант
ске фракције, прогуран је гасно-нафтни аранжман са Руском
Федерацијом. Чак ни умереније евроатлантске снаге, ако и
нису имале у виду повољне геополитичке импликације спо
менутог аранжмана (чињеницу да Србија добија много већу
специфичну тежину када постане важна транзитна земља за
снабдевање дела ЕУ руским гасом), увиђале су економску ко
рист од оживљавања и даљег развоја Нафтне индустрије Ср
бије и прихода које доноси гасовод. Такође, схватали су и до
које мере ће дугорочно бити повећана енергетска безбедност
земље, у временима у којима је јасно да ће гас и нафта по
стати још ређи ресурси. Тако је створен основ за даље опсе
жно економско повезивање Србије са Русијом, односно про
дор руског капитала, са свом политичком надг радњом коју
то има. У свему томе имала је улогу и унутрашњополитичка
целисходност. Демократска странка, која је настојала да по
стане кључни чинилац на српској политичкој сцени, била је
свесна да велики део грађана има симпатије према Русији
и жели свестрано повезивање са њом. Па је и стога, упркос
свом доминантно прозападном опредељењу, била спремна да
подржи нафтно-гасни аранжман (макар то изазвало и негодо
вање дела њених западних пријатеља).
Но, ДС и Г-17 плус, нису желели да прихвате политику
истинске еманципације Беог рада од Вашингтона. На страну
лични и партијски рачуни, вероватно су сматрали да би тиме
била угрожена и скора европска перспектива Србије. У та
квим околностима дошло је до избора. Уз помоћ разг ранатог
евроатлантског идеолошког апарата, као и потоњег асисти
рања иностраних центара моћи у погледу формирања нове
владе, дошло је до смене на челу Србије. Током лета 2008.
године, устоличена је гарнитура која је била много више по
вољи Вашингтона и Брисела од претходне. У таквим усло
вима, ако је и даље могло да се говори о дисконтинуитету у
спољној политици, онда се он односио на отк лон од претход
ног, више половично започетог него оствареног, одустајања
од наше евроатлантске спољнополитичке оријентације.
Представници нове владе су после устоличења као
мантру понављали фразу о нашој безрезервној европској
оријентацији (а под тим су подразумевали и оно што из уну
трашњополитичке опортуности нису изговарали, тј. своје
297

Драгомир Анђелковић

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ ...

евроатлантско опредељење). Пожурили су да пронађу погод
ну форму да признају ЕУЛЕКС мисију на Косову и Метохи
ји – чиме је делимично нарушен статус наше јужне покра
јине утврђен резолуцијом 1244, односно прихваћен модел
који предвиђа Ахтисаријев план – на умешно маркетиншки
стилизован начин како не би револтирали већи део јавности.
Заузврат, били су наг рађени. Додуше, у то време још у сфери
обећања.
Србија се нашла, иако се о томе крајем 2008. и почет
ком 2009. године још није много говорило, на прагу економ
ске литице. Било је очито да се спрема ерупција глобалне
кризе, иако још није било потпуно јасно колике ће бити њене
размере. Наше владајуће структуре су биле свесне да ће се
под њеним ударом брзо наћи и Србија, односно да ће услед
глобалних негативних трендова драстично бити смањен број
заинтересованих инвеститора у нашу економију, а да ће кре
дити поскупети и постати теже доступни. А знале су до које
мере је од прилива средстава из иностранства постала зави
сна српска привреда, односно схватале су кључне димензије
скоре кулминације кризе на нашим просторима,27 као и оче
кивања народа, привредних и других интересних група са
којима су тесно повезане. Стога су процениле да је за њих
и њихову концепцију вођења земље генерално, и њене еко
номије понаособ, ММФ краткорочно, а што брже одвијање
процеса европских интег рација средњорочно, једини спас.
Водећи рачуна превасходно о сопственом политичком инте
ресу, владајуће структуре су настојале да ублаже тренутне
последице, остављајући за будућност радикално суочавање
са нашим суштинским економским и генерално системским
метастазама. Међутим, без обзира на охрабрења из Вашинг
тона и Брисела, са великом забринутошћу су чекале прибли
жавање финансијског цунамија Србији. Економски земљо
трес на Западу био је толико снажан да није било јасно да
ли ће САД и водеће земље ЕУ, и ако то начелно хоће, бити
спремне да ефикасно помогну својим клијентима у једној пе
риферној земљи.

27

У вези са њима видети: Грк С., „Димензије економске кризе у Србији“,
Српска политичка мисао, 2/2009, стр. 87-110.
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Симулирање спољнополитичког заокрета
Упркос свему, почетком 2009. године деловало је да не
ма разлога за панику. Већ у јануару 2009. године наша вла
да је закључила споразум са ММФ на основу кога је Србији
стављено на располагање око 400 милиона евра. Штавише,
после десетак дана тајних преговора ММФ и влада Србије
су крајем марта 2009. године закључили споразум о узимању
много већег кредита. Било је предвиђено да у наредне две
године, не само за потребе одбране курса динара већ и за
финансирање мера владе чији циљ је био ублажавање после
дица светске кризе, Србија повуче 2,2 милијарде евра. У мају
2009. године борд директора ММФ одобрио је први део сред
става (788 милиона евра). Са тим средствима, као и остатком
раније договорене своте, како је објаснио Радован Јелашић,
планирано је да буде обезбеђено финансирање текућег плат
ног дефицита за 2009. и 2010. годину.28 Међутим, преговори
око даљег коришћена кредита убрзо су запели. Свесна не
популарности мера које су од ње тражене, влада није била
спремна да прихвати смањење пензија и плата у јавном сек
тору, као и повећање пореза, односно радикалније захвате
везане за систем здравствене заштите. Опет, захтеви ММФ
у вези са смањењем буџетског дефицита били су драстични.
И неосетљиви на болне последице које би то, поготово у кри
зним временима, имало по становништво, па и на привреду,
Србије.
Реа лно је из таквог односа ММФ према Србији извести
закључак да се радило о злонамерном коришћењу кризних
околности па и намерном даљем гурању земље у тежак по
ложај, како би се изнудили извесни уступци.29 Наравно, не
нужно у сфери за коју је задужен ММФ, већ ради остварења
стратешких циљева САД, под чијом је он контролом. ММФ
је и раније сигурно био свестан погубности економске поли
тике коју је Србија од краја 2000 године водила у духу тзв.
Вашингтонског консензуса. Али, у интересу западних ин
веститора и банака, као и домаћих тајкуна тесно повезаних
28 http://www.b9 2.net/in fo/vesti/ind ex.php?y yyy=2009&mm= 05&dd=16 &nav_
id=360916
29	Погледати: Мировић Д., „ММФ п ротив Србије“, Нова српска политичка
мисао, 2010.//www.nspm.rs/ekonomska-politika/mmf-protiv-srbije.html

299

Драгомир Анђелковић

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ ...

са политичком елитом, и наравно њених припадника, такву
политику је толерисао па и подржавао. Одједном, и то у нај
тежем тренутку, затражио је од владе Србије да се суочи са
последицама неодговорности и саможивости прозападних
економских „експерата“ (који су, уз подршку ММФ, Брисела
и Вашингтона, у континуитету водили економску политику,
без обзира на промене влада). Слично су стајале ствари и са
злоупотребом Споразума о стабилизацији и придруживању,
чију примену је блокирала Холандија. Наводно, због не изру
чења Ратка Младића, а вероватно услед много већих геопо
литичких мотива (свакако Вашингтона, а не Хага).
Чак и прозападна власт у Беог раду није била спремна
да фактички прихвати, онако како су то желеле САД, неза
висност Косова. Нити да подрива нафтно-гасни аранжман са
Русима. Захваљујући напорима дела политичких снага ко
је су улазиле у састав претходне владе, али и превасходном
расположењу јавности – која у Русији види главног савезника
у вези са одбраном територијалног интег ритета и традицио
налног пријатеља Србије – он је био склопљен, и потом ра
тификован, без обзира на промену политичке констелације.
Уосталом, геополитички и економски значај проласка маги
стралног гасовода кроз Србију је толики да и они елементи
у новој влади који нису потпуно неодговорни, или нацио
нално малициозни, нису могли а да не подрже реа лизацију
гасно-нафтног аранжмана. Друга ствар је шта су обећавали
западним пријатељима, док им је требала подршка да дођу
на власт.
Вашингтон није спреман лако да прихвати пораз у ва
жној бици енергетског рата са Русијом. С друге стране, ни
наша власт није спремна да ради оно што би угрозило њен
потенцијал да и даље то остане, као и да, надајмо се, иде баш
у крајности када се радило о занемаривању националних ин
тереса. Осим тога, ни Русија више није што је била у доба Бо
риса Јељцина. Потези које би могла да схвати као угрожава
ње својих виталних интереса, поготово када је са њом прет
ходно склопљен споразум, могла би да на разне начине болно
санкционише. Тога су у Беог раду свесни. Коначно, криза је
донела и јачање негативног става према даљем ширењу ЕУ у
многим њеним чланицама. Нада да ће Србија релативно брзо
ући у Унију, код наших властодржаца је била замењена стра
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хом да се то у догледно време неће десити. Мрачне слутње у
вези са могућношћу да Србија буде искључена из европског
развоја, ма колико јавно испољавали евроентузијазам, у та
квим околностима су, готово сигурно, обузеле и многе при
паднике нашег естаблишмента. Нема сумње, и њима нешто
значи име Вилија Вимера, а нису имали никакву дугорочну
концепцију у вези са тим шта радити ако би се његове речи о
америчким плановима са Србијом до краја потврдиле.30 С об
зиром на идеолошку перспективу посматрања, и даље су те
шко могли да схвате смисао следећих речи: „Тиме што је не
ка земља у Европи, а није у Унији која носи то име, не значи
да је та земља изолована и аутистична. Једна земља и један
народ може бити неизоловано и неаутистично изван Уније, а
у Европи на основу европске слободе и права избора“. 31
Тада је отпочела политика симулирања спољнополи
тичке преоријентације. Ако је наша власт и прихватала да
Србија буде „монета за поткусуривање“ није прихватала да
то буде и она. По њу опасним захтевима САД започела је да
контрира повлачењем дипломатских потеза, односно поку
шајима изналажења нових извора финансирања. Уследиле
су посете председника Тадића Кини, и долазак руског пред
седника Медведева у Србију. Наравно, није се ту радило са
мо о посредном ценкању са Вашингтоном, већ и о (бар тада)
искреним настојањима да се привуку нови инвеститори у на
шу привреду, нађу нови кредитори и генерално побољша по
ложај земље. Како год било, од једностране, нападно проза
падне спољне политике, стигли смо до приче о њена четири
стуба. Они су, како је рекао Борис Тадић: ЕУ, Русија, Кина и
САД. Ипак, председник је истакао, за Србију је и даље прио
ритет приступање ЕУ.32
Увидевши, не да Србија има алтернативу беспоговор
ном пристајању на услове САД, што је и раније било јасно,
већ да је њена безрезервно прозападна власт спремна да се
осамостали и заиг ра храбро када се осети угрожено, Вашинг
тон је поново попустио (што не значи да је одустао од својих
30 Видети: Вимер В., „Писмо канцелару Герхарду Шредеру“, Видовдан, 2008. //
http://www.vidovdan.org/arhiva/article1049.html
31 Кнежевић М., Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2009, стр. 128.
32 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/123751/%C4%8Cetiri+stuba+srps
ke+spoljne+politike.html
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базичних циљева, већ да је показао веће стрпљење). У скла
ду са тим, доминантни амерички лоби у Бриселу показао је
више спремности да уважи европски ентузијазам Србије, а
ММФ, да са њом нађе компромис. Пред сам крај 2009. године
Србији су укинуте визе за све земље ЕУ, осим за путовања у
В. Британију и Ирску. Почетком децембра шефови диплома
тије земаља чланица ЕУ већ су одлучили да буде одмрзнут
прелазни трговински споразум са Србијом, што је створило
простор да она поднесе кандидатуру за пријем у Унију. А
још раније, у новембру, после вишемесечног натезања, влада
Србије и ММФ постигли су споразум о наставку коришћења
кредитног аранжмана.

Враћање на старо или нова игра?
Крајем 2009. године је, наизглед, политика нашег пред
седника и владе доживела тријумф. Посматрано са станови
шта циљева које су поставили делује да су знали шта раде, а
друго питање је какве су због тога направили уступке. „Иако
је Јеремићева дипломатија наставила са правном борбом
против сецесије Косова, много слављени ,бели шенген’ је, у
протек лој 2009. години, у стварности био плаћен прихвата
њем Еулекса и фактичким признањем ,државе Косова’ као
суседа Србије“.33 Такође, са много стрепње остаје нам да оче
кујемо дугорочне економске последице продужавања поли
тике која нас је и довела у ситуацију да више него рањиви до
чекамо светску кризу, а за чији наставак је наша власт успела
да добије подршку. Но, да се вратимо на спољну политику.
Пошто делује да је нестала акутна потреба за уцењивањем
Запада, дошло је, изгледа, поново до корекције спољнополи
тичке оријентације. О томе посредно говоре речи министра
одбране, Драгана Шутановца, који се све мање имплицитно а
све више експлицитно залаже за приступање Северноатлант
ској алијанси.34 Уз то, из владајућег табора, изузев СПС-а,
нико се по питању „атлантских интег рација“ не изјашњава
негативно, док они који откривају свој став, говоре у прилог
НАТО-а.
33 Антонић С., „Куд пловимо капетане?“, Нова српска политичка мисао,2010.
//ww w.nspm.rs/politicki-zivot /kud-plovimo-kapetane-q.html
34 http://www.mondo.rs/s157602/Srbija/Sutanovac-_Ne_treba_se_plasiti_NATO.
html
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Владајућим структурама је јасно да је двотрећинска
већина грађана против уласка Србије у тај војни савез, па
зато препуштају евроатлантском идеолошком апарату да во
ди кампању у корист Алијансе, а они јој пружају углавном
индиректну подршку. До пред крај прошле године, у кон
тексту „избалансиране“ спољнополитичке оријентације, то
су радили врло резервисано, док су се сада поједини њихови
припадници активирали. Изгледа, дошло је време да се пла
те рачуни за подршку на изборима и у вези са суочавањем
са последицама велике економске кризе (а важно је помену
ти и, несумњиво политички мотивисано, недавно активира
ње великог улагања Фијата у Србију). У том контексту треба
гледати и практично, ако не још и реторичко, запостављање
одбране Косова и Метохије, односно све чешће протурање,
чак и у медијима са патриотским имиџом приче о неминов
ности пада под контролу Приштине чак и северног Косова,
настањеног Србима.35 Ширење дефетизма у вези са одбра
ном Косова, вероватно је припрема за „прагматичне“ потезе,
оправдане „неумољивом реа лношћу“.
Однос према Косову, наметање сребреничке резолуци
ја (којом би Срби прихватили да су били највећи злочинци
током ратова 1991-1995. године), став према НАТО-у, указује
да се није променила спољнополитичка оријентација влада
јућих снага у Србији. То може да се закључи и посредно, и
непосредно. Прво, ако њихова политика због тзв. евроатлант
ске будућности Србије суштински задире у српске интере
се, онда нема ни говора о избалансираној спољној политици.
Ако се Беог рад одриче кључних националних тежњи да би
угодили Вашингтону и Бриселу, како је могуће очекивати да
ће спољну политику водити иоле независно од њихове во
ље? Друго, из става Москве је недвосмислено јасно да би се
ступање Србије у НАТО негативно одразило на руско-српске
односе. Нико у Беог раду вероватно и нема илузију да улазак
Србије у Северноатлантску алијансу не би представљало ру
шење та два, наводно, стуба српске спољне политике. Русија,
35 Примера ради, погледати: Радмиловић А., „Шта се хоће на српском

северу Космета или ко ће први“, Нова српска политичка мисао, 2010.
// www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/sta-se-hoce-na-srpskom-severu-kosmeta-ili-ko-ce-prvi.html
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са много разлога, у НАТО-у гледа непријатељски фактор.36
Тако стоје ствари, мада мање изражено, и са Кином. Погото
во, што се већ чују предлози да уместо евроатлантског, НА
ТО добије глобални карактер, укључивањем у своје редове
Јапана, Аустралије, Израела, Сингапура, итд.37
Наравно, можда горе речено умногоме ипак није тачно.
Могуће је да се ради о новој игри, ради трасирања бржег пу
та ка ЕУ и фиктивног плаћања приспелих рачуна за економ
ску подршку влади Србије. Ко зна, можда је у питању лукава
игра срачуната на симулирање пропагирања НАТО будућно
сти Србије, и глумљење неопирања реа лизацији америчких
планова у вези са Републиком Српском, преузимањем срп
ских енк лава на Косову и Метохији, као и северног дела на
ше јужне покрајине, и официјелним усвајањем конструкције
о доминантној српској кривици за ратове и злочине током 90их година. Но, иако је тако, сигурни смо да се не ради о су
штинском балансирању српске спољне политике, већ само о
краткорочно ублажавању негативних последица евроатлант
ског притиска. Тиме можда и можемо да умањимо штету и
купимо време, али не и суштински да се извучемо из стега
у којима се налазимо. С друге стране, Србија би са истински
другачијом спољнополитичком оријентацијом и радикалном
променом економске политике сигурно могла да настави да
се развија и без зависности од евроатлантског опијума. То не
би значило дугорочно одрицање од европског опредељења,
али би значило неприхватање деструктивних уступака ради
њега. Но, значило би и још нешто. Истински нови спољнопо
литички курс не би преживели они који су на власт дошли
као штићеници Вашингтона. Еманципација од њега повлачи
долазак нових људи на чело земље. Тога је садашња владају
ћа гарнитура свакако свесна, и та чињеница представља уну
трашњи ограничавајући фактор радијуса спољнополитичког
маневрисања Србије.

36 Видети: Конузин А., „Поздравна реч“, Национални интерес, 1-2/2009, стр.
11-14.
37 http://korrespondent.net/world/208121
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Зак ључак
Током 2009. године учињени су напори како би наша
спољна политика донек ле деловала избалансирано. Но, није
се радило чак ни о покушају вођења колико-толико уравно
тежене спољне политике, а камоли о искреним намерама да
она то дубински постане. Официјелни Беог рад је истицао да
су европске интег рације његов приоритет, коме је све друго
подређено. Ипак, спољна политика Србије није добила отво
рено евроатлантско усмерење, иако су постојале индикације
да ће се то десити после победе на прошлим изборима, уз
нескривену подршку евроаталнтских центара моћи и њи
хових овдашњих медијско-НВО филијала, некритички про
европски настројених снага. За то што се наша власт није
одлучила да интензивира атлантске процесе, односно што је
направила известан отк лон од једностраности којима је ро
бовала, заслужна је глобална економска криза. Она је озбиљ
но погодила западне земље, као и многе друге државе које
су запоставиле националне капацитете за вођење одговорне
економске политике, и тиме утрла пут за „избалансирано“
понашање нашег естаблишмента.
Но, тиме проузрокован благи „источни“ заокрет наше
спољне политике, несумњиво, има тактичку димензију. Пре
свега је био срачунат на то да се ублажи став ММФ према
Србији и одшкрину за њу капије ЕУ, односно да се обуздају
прекомерни (гео)политички захтеви Вашингтона и његових
клијената у Бриселу, који због непопуларности у народу ума
њују потенцијал наших владајућих структура да и надаље то
остану. Да ли, упоредо са тим, постоји и воља да наши односи
са Москвом и Пекингом, несумњиво у последње време уна
пређени, на дужи рок стварно остану такви, тешко је поузда
но рећи. Мада, однос према НАТО-у и другим за спољнопо
литичку оријентацију релевантним питањима, то не упућује.
Ипак, могуће је да се ради само о новом „дриблингу“. Но, ако
је којим случајем тако, на основу досадањег спољнополитич
ког и унутрашњополитичког деловања наших власти, и даље
слободно можемо да кажемо да се не ради о искреном опре
дељењу да се са Русијом и Кином гради стратешко партнер
ство, иоле у равни са оним које се заговара са САД (на страну
ЕУ, којој желимо да приступимо). Потенцијал за свестрану
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економску сарадњу са Кином и Русијом се, из политичких
разлога, не користи ни приближно у мери у којој је то могуће.
А пројекти за потпунију кооперацију у другим областима,
који указују на успостављање савезништва, остају у сенци.
О томе нам сведочи брзи заборав плана о отварању руског
центра за реаговање у ванредним ситуацијама у Нишу.
Речено указује да наше владајуће структуре нису пре
вазишле „берлински синдром“. Као што крајем 80-их година
тадашњи српски властодршци, услед идеолошке заслепље
ности и геополитичког аутизма нису схватили последице ру
шења Берлинског зида, садашњи не увиђају истински опсег
и динамику глобалних економских и политичких промена.
Не схватају у пуној мери да се тежиште глобалне економ
ске и војно-политичке моћи постепено али сигурно помера
ка истоку, односно последице које ће то имати и по нас. Свет
је већ сада асиметрично полицентричан, а у наредним деце
нијама ће постати и равнотежно полицентричан. Уместо јед
не глобалне суперсиле и више (мулти)регионалних великих
сила, добићемо неколико релативно равноправних такмаца
на светском нивоу и више нових великих сила у (мулти)реги
оналним оквирима.
Услед даљег слабљења глобалне моћи земаља ЕУ и
САД, енергетског продора Русије, и ширења зоне војно-по
литичког уплива Кине, у догледној будућности ће се реа л
но променити и наш геополитички положај, укључујући и
економску димензију коју он има. То наше владајуће струк
туре не схватају или због својих личних и партијских инте
реса, намерно превиђају. Као и чињеницу да с обзиром на
историјски сплет околности, и на досадашњу искљученост из
главног тока евроатлантских интег рационих процеса, Срби
ја има реа лне шансе да као ретко која земља гради истинско
стратешко партнерство са Русијом и Кином, са свим дуго
рочним и свестраним импликацијама које би то имати. Све
речено важи и у контексту врло обазривих предвиђања, од
којих се у раду примарно полази, према којима неће доћи до
радикалног продубљивања кризе моћи запада. Међутим, ни
ту могућност не треба одбацити, што додатно подвлачи по
требу за вођењем истински избалансиране спољне политике.
Привредни и генерално друштвени амбијент многих запад
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них земаља, са много основа се то тврди, умногоме су током
задњих деценија добили Понцијевски вид.
Шансу да са Русијом и Кином градимо праве страте
шко-партерске односе, и да их озбиљно продубљујемо са ни
зом све значајнијих незападних држава, требали бисмо да
искористимо и да се српски витални национални интереси,
којим случајем, више не налазе изложени претњи од стране
евроатлантских центара моћи (опстанак Републике Српске,
удаљавање Црне Горе од Србије, угрожавање територијал
ног интег ритета Србије). А камоли овако, када сваким даном
изнова можемо да се уверимо да је Питер Галбрајт знао шта
говори. Тим пре, у таким околностима би морали да водимо
рационалну спољну политику, примерену светским крета
њима, јер она није ни у колизији са европским тежњама Ср
бије. Мада, било би разумно и њих сагледати критички а не
априори идеолошки мотивисано величати.38
Нажалост, изгледа да наша власт велику економску
кризу није схватила као окретање нове странице у светској
историји, и није стварно покушала да искористи компаратив
не предности Србије како би се наша земља благовремено
прилагодила глобалним трендовима. Кризу је доживела пре
свега као тренутну опасност за свој опстанак. И у складу са
таквим схватањем, иако на нивоу анализе тактичких посту
пака понекад делује да поступа вешто, води спољну поли
тику. У њој и даље нема ни државотворне и националне ви
зије, ни ка будућности окренутих стратешких опредељења,
али зато има много политиканства и кратковидости. Да није
тако, у околностима када је јасно да ако и не почиње да то
не, евроатлантски брод не само да ни приближно више није
респектабилан како што је некада био, већ му прети реа лна
опасност да доживи бродолом, Србија не би, и то по цену на
ционално неодговорних уступака, покушавала на њега да се
укрца.

38 Погледати: Мировић Д., Аргументи против Европске уније, Српски сабор
Двери, Београд, 2008.
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Драгомир Анджелкович
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ СЕРБИИ
Резюме
Мировой экономический кризис всколыхнул экономику
США, а также других западных, и не только, государств.
Характерная для Запада модель существования за счёт бу
дущих поступлений рано или поздно должна была спроваци
ровать кризисную ситуацию. Сложно сказать, являются ли
сегодняшние проблемы всего лишь «предисловием» к пред
стоящему ещё более тяжелому периоду. На практике был
принят оптимистический курс прогноза, согласно которому
США и другие западные государства преодолеют кризис и
продолжат своё стабильное развитие. Однако все более или
менее значимые прогнозы указывают на то, что и в вышео
писанном случае на протяжении ближайших десятилетий
более весомое экономическое, а вместе в тем и военно-поли
тическое, значение будут приобретать другие государства,
прежде всего Китай, Индия и Россия. В контексте всего
вышесказанного автор попытался рассмотреть и опреде
лить, следит ли сербская внешнеполитическая мысль за из
менениями на весах мировой экономической и политической
власти. Повлияла ли существенным образом кульминация
мирового кризиса на Западе, внеся при этом свои корректи
ровки и на ситуацию в Сербии, на внешнеполитическую ори
ентацию этой страны, т.е. внёс ли кризис какие-либо изме
нения во внешнеполитическую мысль с евроатлантическим
вектором? Делая вывод, можно сказать, что, несмотря на
существование официальной доктрины о четырёх столпах
внешней политики, до глубинных изменений в определении
последней не дошло. Речь шла лишь о тактических приёмах,
целью которых являлось получение известных уступок от
Вашингтона и Брюсселя, прежде всего ради сглаживания
последствий кризиса и отк ладывания на потом очной став
ки с последствиями неудачного преобразования экономики.
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Ключевые слова: кризис, власть, мировой порядок, внешняя
политика, ММФ, НАТО, Сербия, ЕС, США, Рос
сия, Китай, Индия, Бразилия.

Dragomir Anđelković
THE EFFECTS OF THE GLOBAL 
ECONOMIC CRISIS UPON THE FOREIGN
POLICY OF SERBIA
Summary
The great global crisis has shaken up the economies of the
USA, the Western countries, but also the economies of some other
countries. The model of life on the account of the future, which
was common in the West, sooner or later had to result in the cri
sis. Whether the current problems represent the introduction to
the forthcoming much worse era is difficult to say. Yet, the opti
mistic standpoint has been adopted in this paper, according to
which the USA and other Western countries will overcome the
crisis and continue with their stable development. However, all
relevant prognoses indicate that even in that case, in the coming
decades, other countries, first of all China, India and Russia, will
acquire greater economic, and in line with it also the military and
political importance. Within the context of all presented, the aut
hor has aspired at perceiving whether the Serbian foreign policy
orientation pragmatically follows shifting of the global economic
and political power focus. Has the crisis culmination in the West,
and its effect upon Serbia, essentially contributed to the suspen
sion of the one-sided Euro-Atlantic foreign political orientation?
The conclusion being that even in spite of the official story about
the four pillars of foreign policy, its in–depth change has never
occurred. It concerned only the tactical moves with an aim that
certain concessions (give-and-take policy) be secured, prima
rily, for the purpose of alleviating the consequences of the crisis
and postponement of facing the consequences of the unsuccessful
transition.
Key words: crisis, power, world order, foreign policy, IMF, NA
TO, Serbia, E.U., USA, Russia, China, India, Brazil
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Сергей Караганов (ред.), Россия и мир. Новая
эпоха, Москва, АСТ, 2009.
Савет за спољну и одбрамбену политику, реномирани
аналитички центар Руске Федерације, иницирао је рад на
пројекту научно утемељене процене глобалних политичких,
војних, економских, демог рафских, еколошких, социјалних
и других релевантних трендова до 2020. године. У њему су
учествовали, уз експерте Савета, и стручњаци Института
за стратешке процене и анализе, Више школе економије, као
и других руских државних факултета и научних института,
али и управних структура. Руководилац пројекта био је Сер
геј Караганов – декан Факултета за међународну економију
и политику, и уједно председник Савета за спољну и одбрам
бену политику – не баш непознат нашој јавности, с обзиром
да је на српском језику до сада објављено неколико његових
текстова и интервјуа.
Резултати рада групе експерата, у сажетом виду, обја
вљени су крајем 2008. године, као „колективна моног рафија“
– Русија и свет. Нова епоха, чији је поднаслов: 12 година које
могу да промене све. Фактички, ради се о зборнику радова
(од око 450 страна), који је подељен у три дела: Нова епоха и
нова политика; Главни проблеми света; Земље и региони. У
треће делу дате су прогнозе развоја региона и земаља, који
су од посебног значаја за Русију, али и генерално одређују
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глобална кретања (Европа, Блиски Исток, Јужна и Источна
Азија, Латинска Америка, односно САД, земље ЕУ, Инди
ја, Кина, Бразил). У другом делу размотрени су економски,
војно-политички, демог рафски, енергетски, еколошки и још
неки други проблеми. Док се први део, начелно, бави карак
теристикама „нове епохе“ и утемељеношћу футуролошких
анализа.
Циљ пројекта није био да се свестрано оцене перспек
тиве Русије понаособ, већ да се дају прогнозе које се односе
на њено окружење, односно да се сагледа „у којој мери ће ток
догађаја у овом или оном региону, као и развој кључних про
блема утицати на Русију у догледној будућност“ (стр. 4). Јер,
како Руска Федерација не би била пасивни учесник у свет
ским догађањима, већ да би на њих активно утицала, мора
благовремено да буде спремна за могуће екстерне изазове.
Како би дали свој допринос да тако и буде, паралелно са са
гледавањем потенцијалне будућности, експерти су се потру
дили да дају и конкретне предлоге у вези са тим шта би Руска
Федерација требало да учини да се успешно избори са про
блемима.
Аутори сматрају да свету предстоје године бурног над
метања међу великим силама, и тензија које ће између њих
владати. Ипак, с обзиром на поодмак лу глобализацију, и њом
условљену већу него икада раније упућеност великих сила,
а у околностима када не постоје идеолошке баријере сличне
онима из времена пре рушења Берлинског зида, чак и бит
но ојачале противречности имаће другачији карактер него
до 1989. године. Доба које је пред нама подсећаће на време
Хладног рата, али ће се од њега битно и разликовати. Циљ
учесника у надметању биће, пре свега, овладавање природ
ним ресурсима и тржиштима. Биће више фронтова и „зараће
них“ страна. Упоредно са надметањем, сарадња међу њима,
тамо где за њом постоји интерес, биће интензивна као што је
некада био случај само када се радило о блиским савезници
ма. Другим речима, предстојеће раздобље подсећаће на рим
ског бога Јануса. Имаће и насмејано лице, карактеристично
за трговца који хоће да прода своју робу, али и намрштено,
својствено ратнику. И то до те мере тмурно, да ће опасност од
кулминације сукоба, можда, бити и већа него у најопаснијим
фазама Хладног рата (стр. 43).
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С једне стране, надметање међу разним државама, а не
само САД и њиховим све динамичнијим великим азијским
конкурентима и Русијом, узеће маха. С друге стране, Могућ
ност управљања међународним економским и политичким
процесима биће знатно умањена. ОУН, ММФ и друге реле
вантне организације постепено ће губити на значају, нове
које буду настајале имаће регионалне димензије, а концепт
националне државе ће почети да добија смисао који је нека
да имао. Уз то, ниједна држава појединачно неће више имати
ни приближну моћ као што ју је донедавно имала Америка,
односно неће бити у стању да доминантно утиче на глобалне
процесе. А сарадња међу великим (конкурентским) силама
ради спречавања, отк лањања или санирања појединих про
блема, иако ће постојати, неће бити подржана одговарајућим
механизмима који би, док се не отргну контроли и поприме
драматичне димензије, омогућили да ефикасно буду усмере
ни кључни процеси како до већих проблема не би ни дошло.
Први део посматраног раздобља (до 2015. године), ка
рактерисаће плима „глобалног хаоса“. Она ће бити после
дица, како аутори сматрају, неминовног пораза Америке
у Ираку. САД ће током следећих 5-6 година, на основу већ
започетих прог рама и са њима скопчаних издвајања, битно
повећати своју војну силу, односно технолошку премоћ над
конкурентима, али то им неће помоћи када се ради о рато
вима које сада воде са муслиманском герилом. Ратом исцр
пљену и поражену земљу ће после тога неко време жестоко
притискати „ирачки синдром“, чиме ће њен капацитет, ма
какве нове „невидљиве“ бродове и авионе имала, да и нада
ље енергично делује на међународном плану бити додатно
умањен. Друга последица америчког пораза, биће бујање и
ширење исламског тероризама. „Терористичка интернацио
нала“, сада сконцентрисана у Ираку, почеће да преноси своје
деловање и у друге делове света. Пораз САД ће довести до
лабављења стега која та земља покушава да створи око Ру
сије, али ће на други начин њу угрозити (као и многе друге
земље). Доћи ће до „ширења радикалног ислама у региони
ма Руске Федерације с већинским муслиманским становни
штвом“ (стр. 432). Као и у њеном непосредном (пост-совјет
ском) окружењу. Глобални тероризам, у најгорем случају, мо
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жда поприми и нук леарну димензију, а његова мета може да
постане и Русија.
Америка ће доживети пораз и у Авганистану, што ће
такође имати за Москву амбивалентне последице: ослаби
ће положај САД у Средњој Азији, али ће погодовати јачању
ислаистичке претње по тамошње руске и кинеске интересе.
А Авганистан, као и суседни Пакистан, и наравно Ирак, рас
пашће се на више готово независних области. Блиски и Сред
њи Исток очекује фрагментација по верским и етничким ша
вовима (а исламски радикални елементи – који ће, вероватно,
запосести део Пакистана – могли би баш ту да дођу до атом
ских бојевих глава). Но, неће све државе региона ослабити.
Уплетена у ирачки сукоб, Америка се, по свему судећи, неће
одучити да нападне Иран, па чак ни да изврши ударе са дис
танце по његовим нук леарним постројењима. Отуда, у до
гледно време, Иран ће стећи нук леарно оружје. И, под усло
вом да до пуног изражаја дође млађа генерација политичара,
спремних да воде политику модернизације земље, постаће не
само прворазредна регионална сила, већ и значајан фактор
у глобалним енергетским надметањима (штавише можда и
важан чинилац у снабдевању земаља ЕУ гасом). А она ће, ре
лативно брзо, постати још интензивнија.
Наставиће да се повећавају потребе Кине и Индије за
енергентима, као и њихова спремност да се енергично упу
сте у борбу за те и друге њима потребне ресурсе. Те земље
ће и даље економски напредовати (и то Индија још динамич
није него сада, док ће развој Кине, иако и даље интензиван
тј. по стопи од око 9%, бити нешто спорији него током прве
деценије нашег века), а пожелеће и да своју војно-политичку
моћ саобразе економској снази. Штавише, у околностима ка
да сировине постају све ређе а потребе за њима све веће, то
ће бити и од виталног значаја како би се обезбедиле основе
за даљи стабилан напредак. Јер, не треба гајити илузије, како
аутори подвлаче, да ће у догледно време бити пронађене од
говарајуће замене за фосилна горива и друга стратешка при
родна богатства.
Исток ће наставити да сустиже Запад, али он неће стаг
нирати. Без обзира на све тешкоће (од финансијских балона
до негативних демог рафских трендова), САД и европске зе
мље ће убрзо, како сматрају руски експерти, успети да консо
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лидују своје економије, и наставе да се развијају. „Ипак, еко
номски бум у САД је готово немогућ, реа лнији је релативно
умерен темпо раст на нивоу 3-3,2%“ (стр. 80). Слично ствари
стоје и са садашњим чланицама ЕУ (с тим што ће њихов раст
бити око 2%, па можда и мањи). Нефункционална и војно-по
литички инфериорна ЕУ има још мање шансе од САД да са
ма, на глобалном нивоу, успешно плива у условима повећане
конкуренције и, евентуа лног, смањења обима међународне
трговине и даљег раста цене енергената. С обзиром на расту
ће потребе за гасом и нафтом, за очекивати је поновни бурни
раст њихових цена, а у контексту све већег окретања земаља
ка протекционизму и другим видовима државног економског
интервенционизма (што је неминовни одговор на садашњу
кризу), као и даљег слабљења међународног финансијског
система, Караганов и његове колеге очекују и да ће донек ле
бити погоршан спољнотрговински амбијент. Западне земље,
или њихове транснационално оријентисане елите, иницира
ле су глобализацију, но, изгледа, долазе до закључка да им
у досадашњем виду она више не одговара. Није искључено
да ће идеологију слободног тржишта заменити својеврсном,
несумњиво еуфемизмима прикривеном, „економском ксено
фобијом“.
Ипак, као што се из досадашњег излагања види, аутори
не очекују катастрофичан тренд када се ради о привредним
кретањима. Запад ће наставити да се развија на основу аку
мулираног богатства, знања и генерално високог цивилиза
цијског нивоа на коме се налази. Тако стоје ствари и са Јапа
ном, Јужном Корејом, Сингапуром, а Кина ће тежиште раз
воја постепено да преноси на унутрашње тржиште. У усло
вима када ће се земље затварати и окретати себи, то ће бити
неопходно. А томе погодује започета „урбанизација 700 ми
лионског кинеског сељаштва и убрзани раст средње класе“
(стр. 324-325). Мање светла страна економске медаље је да
САД, европске и друге постиндустријске земље, иако ће на
ћи начин да избегну „црни сценарио“, неће моћи суштински
да отклоне тегове који прете да их пре или касније повуку на
доле. Јер, „избегавају да спроведу неопходне структуралне
реформе“ (стр. 5). За то је крива елита, која због сопствених
рачуна нема вољу да поведе национално одговорну економ
ску политику, али и народ, размажен дугогодишњим живо
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том на рачун сутрашњег дана. Са додатним ограничењима
ће се суочити и „источни тиг рови“. Развој на рачун домаће
потрошње ипак им не пружа једнако добар основ за врто
глави раст БДП-а, као када се базирао на спољнотрговинској
експанзији уз помоћ огромних страних улагања, изузетно
јефтине домаће радне снаге, и готово лакомислене склоности
западних купаца ка потрошњи.
Што се „велике игре“ међу водећим силама тиче, она ће
се одвијати на релацији САД – Кина и САД – Русија, али и
између Кине и Индије, односно Кине и Јапана (Пекинг ће, у
то су уверени, онемогућити реформу ОУН, која би подразу
мевала улазак Јапана у Савет безбедности у својству сталног
члана). Око већине од тих земаља реа лно је очекивати да ће
се одвијати регионалне интег рације. А што се савезништва
међу њима тиче, руски аналитичари сматрају да није искљу
чено да ће оно, додуше тек половично, бити успостављено
између САД и Индије, уплашених због наглог јачања војнополитичке моћи Кине, док ће Русија наставити да продубљу
је везе са Кином, али и да их унапреди са Индијом. Значи,
на глобалном нивоу, противречности ће бити најизраженије
између Кине и Русије, с једне стране, и САД, с друге (а ЕУ
ће у почетку, иако обазриво, пратити политику Вашингтона).
Но, економски интереси тих, и других супарничких земаља,
представљаће противтежу њиховом непријатељству. Уз то,
пред крај посматраног периода, негде између 2015-2020. го
дине, односи међу великим силама ће вероватно почети да
се мењају.
ЕУ до 2020. године неће превазиђи унутрашње слабо
сти, односно постати способна да ефикасно води заједничку
одбрамбену и спољну политику. Но, без обзира на то, изве
сна унутрашња функционална побољшања, као и еманципа
ција у односу на ослабљену Америку, реа лно је очекивати
већ до средине наше декаде. У складу са тим, „јачање сарад
ње између Русије и ЕУ биће могуће после 2013-2015. године
на основу превазилажења садашње изражене супротности у
сфери енергетике, а такође знатно веће размене инвестиција
и креирања јединственог приступа међународној безбедно
сти“ (стр. 9). Упоредо с тим, током друге фазе посматраног
периода, могуће је приближавање САД и Кине. Америка ће
до тада прихватити реа лност, тј. чињеницу да је Кина по
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стала играч који мора да буде уважен на глобалном (а не са
мо регионалном) плану, а у тој великој азијској земљи ће на
власт дођи западно-оријентисана елита. Но, из тога не треба
изводити закључак да ће Кина постати демократска земља у
складу са западним стандардима, нити амерички савезник.
Руски стручњаци допуштају и другачији тог догађаја
од наведеног. Побољшање односа између Брисела и Москве,
односно јачање ЕУ, можда подстакне Вашингтон да почне
да се понаша конструктивно према Руској Федерацији, па
до стратешког зближавања дође на простору од Лос Анђе
леса, преко Берлина, до Владивостока. Ради спасавања евро
атлантских интег рација, можда САД прихвате и нову, енер
гетско-сировинским потребама мотивисану, евроа зијску ди
мензију политике ЕУ. Такође, односи између Вашингтона и
Москве ће се побољшати, а могу да поприме и савезнички
вид, у случају да Кина заиг ра агресивно, па се Русија осети
угрожено са те стране. У књизи су размотрене и многе друге,
мада мање вероватне, комбинације.
Све у свему, руски експерти мисле да ће се свет до 2020.
године променити, али ипак не радикално. Тензије ће у на
редним годинама нарасти а „хаотизација“ ће узети мага, но
глобални турбулентни процеси ће пред крај друге деценије
21. века почети да се умирују. Појавиће се нове прворазредне
регионалне силе, чија војно-политичка моћ ће бити утеме
љена и на нук леарном арсеналу (Иран). Неке државе ће се,
изгледа, распасти (Ирак, Авганистан, Пакистан). Кина ће до
бити и војно-политичку улогу која ће, бар приближно, бити
у складу са њеним економским значајем, а ојачаће и глобална
моћ Индије. Америка ће покушавати да појача своју улогу
на пост-совјетском простору, али ће на његовом већем делу
Русија остати доминантан фактор. ЕУ и Русија ће се донек ле
приближити. Но, њихове везе неће постати ближе него изме
ђу Брисела и Вашингтона. Исток ће у привредном погледу
наставити да сустиже Запад. Али, далеко је од тога да ће За
пад у економском погледу, поготово када се посматра Бруто
друштвени производ по глави становника, пасти у сенку Ис
тока. А Америка ће, иако ће њен значај на глобалном плану
постати мањи, остати најснажнија држава света. После опо
равка од очекиваног пораза у Ираку, њена улога ће, око 2020.
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године, поново почети и да расте, мада без могућности да до
сегне ниво који је имала пред крај 20. столећа.
У кризним временима у којима се налазимо, када бу
дућност неретко делује мрачно, руски експерти на њу ипак
гледају релативно оптимистички. Не предвиђају економски
слом и трећи светски рат, не чини им се да је реа лно да дође
до нук леарног рата између Индије и Пакистана, или вели
ког обрачуна између Израела и муслиманских држава. Мада,
остављају могућност да у светлу терористичке плиме дође и
до нуклеарних удара и противудара мањих размера. Да нису
имали ружичасте наочаре на очима када су радили на про
јекту о коме говоримо, указује и то да сматрају да противреч
ности међу великим државама, и егоизам пословне и поли
тичке елите, неће омогућити да се свет координирано и иоле
продуктивно суочи са еколошким, демог рафским, економ
ским, нук леарним и другим изазовима чије је, ако не прева
зилажење онда бар ублажавање, нужно да бисмо са већом си
гурношћу могли да кажемо да ћемо изаћи из века у који смо
ушли. Све до 2020. године може суштински да се промени,
али се, како мисле, то ипак неће десити, укључујући и у наше
време највеће светске проблеме. Они ће, углавном, остати ак
туелни. Још нешто. Аутори текстова су, по правилу, спомену
ли и бројна али! И то са негативним наставком. Оставили су
разне могућности, иако их не сматрају вероватним, да свет у
целини, или поједини његови делови, буду сиромашнији и са
много више напетости у односу на оно што смо рек ли. Због
простора, о томе сада више не можемо да говоримо. Такође,
с обзиром да се обраћамо српској публици, акценат смо ста
вили на приказивање глобалних кретања, тј. на дефинисање
спољног макро-оквира у коме ће се налазити и Србија, а не
на питања која се првенствено односе на Русију и њену стра
тегију суочавања са будућношћу.
На крају овог приказа амбициозне и методолошки
утемељене руске футуролошке студије, која је уз то и рела
тивно популарно написана, треба истаћи да су њени творци
на више места, додуше другачијим речима, истак ли следећу
мисао: „Опстанак и процват држава и друштава зависе, пре
свега, од образованости њихових елита, и њихове способ
ности да превентивно реагују на изазове. Другим речима, у
крајњој линији – од квалитета људског капитала“ (стр. 10).
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Русија, која има огромне природне ресурсе и простор, и рас
полаже колосалним војно-политичким потенцијалом, како
основано сматрају, мора да поведе много више рачуна о томе
него до сада, ако жели дугорочно да остане релевантан гло
бални играч. Квалитетом људског капитала мора да се бави
можда и више него његовим, такође врло важним, квантита
тивним аспектом, тј. демог рафским проблемима.
Тим пре, то би морали и ми, у малој земљи на брдо
витом Балкану – која нема ни нафту, ни гас, нити друге ку
рентне природне ресурсе – да схватимо. Но, да ли је наша
владајућа елита, изгледа неспособна и невољна да лично
напредује, макар у стању да то појми? И да ли је довољно
национално одговорна, ако то којим случајем и разуме, да
допусти процес побољшања људског капитала и разбијања
олигархијских структура које онемогућавају да он дође до
изражаја? На основу досадашњег искуства, нажалост, делује
да немамо много основа да се надамо ни одговорности, а ка
моли пожртвованости од стране наше квази-елите. Ми се, за
разлику од Русије, још ни са „белом кугом“ нисмо ухватили
у коштац. А пред Србијом, и српским националним и држав
ним простором у целини (Р. Српска, Црна Гора), налазе се – и
без анализе којом смо се бавили, а која указује на (могући)
спољни оквир у коме ће се и српски народ налазити, то скоро
сви знамо – године пуне великих изазова.
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Преводилац књиге са немачког на
српски језик

Max Otte, Der Crash
kommt, Ullstein
Buchverlage GmbH,
Berlin, 2006/Econ Verlag

Шта се дешава онда када се по
каже да je предс тава о управљи
вос ти економс ког развоја само
једна вел ик а илузија? Онда када
дугот рајн и раст пос ледњих деце
нија заврш и у вел иком слом у и
ери економс ке деп рес ије? Позна
ти немачк и професор финанс ија
и аутор Макс Оте сиг уран је да је
одговор на ова питања само један:
слом дол ази. Тако се и зове најпо
знат ија књига овога професора
са Универзитета у Вормсу, која
је убрзо по свом изл ас ку добил а
веома оштре крит ике, како пози
тивне тако и негат ивне. Његова
књига је безкомп ром ис на отп у
жба прот ив владајућег већ инс ког
миш љења економс ког еснафа, као
и хитно упозорење: важ није је не
го икада пре да се предузму нео
пходне мере – пре него што буде
прек ас но и пре него што нас заде
си најављен и слом.
Када се његова књига појавил а
пре три год ине и када нико није
ни пом иш љао на било как ву кри

** Уредник издања књиге на српском
језик у
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зу, професор Оте је био прећу
тан и понек ада исмеван од стране
стручне јавнос ти у Немачкој. У
међувремен у је његова књига по
стал а апсолутн и бест-селер у Не
мачкој, продат у више од 300.000
примерак а у 15 издања, а Макс
Оте је проглашен за најбољег бер
занс ког менаџера за 2009. год ин у.
Убрзо пос ле изл ас ка измењеног и
доп уњеног уздања у Немачкој, ова
књига се појавил а и на српс ком је
зик у под нас ловом Слом долази и
у издању издавачке куће Романов
из Бања Луке. Српс ко издање је
доп уњено и спец ијалн им предго
вором професора Отеа за српс ко
издање, у коме се он обраћа на
шим читаоц има.
Тврдње Макса Отеа су упра
во суп ротне дом инантн им ми
шљењима о управљању новчаном
масом као кључном фактору за
конт ролу инфлац ије и остал их
економс ких фактора. „Управо то
управљање новчан им масама не
може!“ – јасан је Оте. То је због
тога што новац штампан у цен
тралн им банк ама пре свега тече
„у све шпек ул ат ивн ије инвес ти
ције“. И онда у неком трен утк у
„маса дугова мора да се слом и под
својом сопс твеном теж ином“. Ау
тор даље нас тавља: „У складу са
свим оним што ми каж у подац и,
светс ка економс ка криза веома је
вероватна у наредн их пет год и
на. Глобал изац ија је сама по себи
створил а један вел ик и економс ки
мех ур који мора или одједном да
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се расп рс не, или да лаган ије буде
сам у себе усисан.“ (стр. 23) По
след ице су јас не - пон иштавање
и обезвређивање имовине, уру
шавање економ ије и нас танак ере
дефлац ије, држ авн и банкрот и,
монетарне реформе, нагом ил ава
ње дугова.
Професор Оте своју анал изу
поч иње од прегледа нес табилног
светс ког финанс ијс ког сис тема,
који је по њем у „у међувремен у
пос тао једна комп ликована кул а
од карата, где дугови и при најбо
љој вољи не мог у да буду исп лаће
ни,“ и где је „само год ине 2005. во
лумен финанс ијс ких деривата био
већ и за пет пута од укупног свет
ског друштвеног производа“. (стр.
24) У анал изи преп уној детаљн их
податак а из прес тиж них финан
сијс ких инс тит уц ија, влад ин их
стат ис тичк их прегледа и студ и
ја економс ких инс тит ута, аутор
нам предс тавља крит ично стање
кључн их пок азатеља економс ког
стања држ ава на западу, поп ут по
казатеља индус тријс ке производ
ње, порас та реа лног БНП-а, стопе
штедње и стопе задуженос ти, сто
пе незапос ленос ти и друг их. Али
како је мог уће да је Запад дошао
до тога да пос тоји овол ик а кол и
чина нагом ил ан их дугова и так ва
поремећеност унут раш ње еко
номс ке структ уре?
Макс Оте нам у даљим редо
вима даје одговоре на ово цен
трално питање, подсећајућ и нас
на основн у економс ку истин у –
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економ ија је вештина управљања
огран ичен им рес урс има у свет у
потенц ијално неог ран ичен их по
треба. Слом долази нас поново
подсећа на прост али скоро забо
рављен акс иом економс ког живо
та – да би се пот рош ило мора и да
се зарад и. Како то уче клас иц и по
лит ичке економ ије, само она ко
лич ина реа лно створеног виш ка
вреднос ти, сач увана кроз објек
тивн у штедњу, може се корис тит и
за кред ит ирање развоја, повећа
ну пот рош њу или инвес тирање.
Све остало је варљив ход по жиц и
финансијскe стабилнос ти, и сва
ког трена прет и суновратом у по
нор несолвентнос ти и крах а наду
ваног мех ура привредне експан
зије. Како нас аутор арг ументова
но обавештава, Запад (на челу са
САД) се, како је 20. век прол азио,
све више удаљавао од ове основ
не економс ке прем исе. Све ви
ше су основн и пос тул ат и здравог
економс ког развоја - штедње као
основе инвес тиц ије и пот рош ње
као трошења уштеђеног виш ка
вреднос ти - бил и деформ исан и
учењима по којима се може тро
шит и више вреднос ти од оне која
се произвел а и уштедел а. Иако је
тих тенденц ија било и ран ије, нај
кас није од Кејнза у економс ку на
ук у увук ло се миш љење по коме се
може пот рош ит и више него што
се произвело и уштедело. Аутор
нам објаш њава овај мех ан изам.
Ако су вам пот ребе веће од распо
лож ивог и уштеђеног виш ка вред

стр. 327-351

нос ти, то није ник ак ав проблем
– пот ребно је само изм ис лит и
додатн у „вредност“, тј. оно што ће
бит и прих ваћено као вредност од
стране свих. Ако немате 100 дол а
ра, онда их једнос тавно одштам
пајте, те сетом најразлич ит ијих
инс трумената прис иле, убеђива
ња, ман ип ул ац ије, економс ког и
пол ит ичког монопол а, али и поде
ле дел а кол ача, обезбед ите да сви
прис тан у на то да ваш у безвредн у
новачн иц у прих вате као еквива
лент вреднос ти од 100 дол ара. Да
би нам историјс ки предс тавио
развој овог мех ан изма, професор
Оте нам у поглављу „Центар који
се мења“ (стр. 50) даје сажет пре
глед кретања економс ке и финан
сијс ке моћ и запад их држ ава, са
фок усом на Сјед ињене Држ аве.
Пос ле Другог светс ког рата Сје
дињене Држ аве су биле неп ри
кос новен и светс ки хегемон у ка
питал ис тичком делу света. Аме
ричк а извозна снага и пос тепена
изг радња слободног трговинс ког
сис тема су бил и добродош ли, јер
су зем љама разорен им ратом тре
бале америчке робе. САД су ове
испоруке финанс ирале дел им ич
но и кроз кред ите, што је знач ило
углавом следећ и модел пос лова
ња: САД су позајмљивале дол аре
друг им држ авама, да би њихови
увозниц и могли да плате робе из
Сјед ињен их држ ава. Тиме је у оп
тицају било све више и више дол а
ра, а Сјед ињене Држ аве су тиме
стварале бесп латан вишак вред
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ности, и истовремено подс тицале
развој своје индус трије и произ
водње. Ипак, кол ико год експан
зија америчке економ ије бил а
вел ик а, и кол ико год се чин ило
да су мог ућнос ти повећања до
ларс ке масе као извора стварања
додатног виш ка вреднос ти неп ре
суш не, оне нис у могле да покрију
галоп ирајуће пот ребе и изазове
пред које су САД биле стављене.
Хладн и рат је поп римао свој нај
већ и интензитет и САД су почеле
да троше много више рес урса за
одржање глобалног утицаја и за
пречавање СССР-а од онога што
су могле да сак упе. Прит ис нуте
са једне стране пот ребом одрж а
ња позиц ије супер-силе и лидера
слободног света, а са друге стра
не стратеш ким опредељењем
ка неп рес таном повећању инду
стријс ке производње и стандарда
становн иштва, САД су све мање
могле да подносе терет импери
јалн их обавеза. „У шездесет им
год инама динам ик а је почел а да
се окреће. Сјед ињене Држ аве су
биле дубоко уплетене у Вијетнам
ски рат. Од 1958. до 1971. год ине
створиле су спољно-трговинс ки
дефиц ит од укупно 58 мил ијард и
дол ара.“ (стр. 60) Како нас аутор
даље обавештава, 1971. год ине
покривеност дол ара златом спу
стил а се на крит ичн их 22%. Нап у
штањем златног стандарда 1973.
отворена је пандорина кут ија, и
само је било питање дана када ће
сил а основн их економс ких зако
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нитос ти на дневн и ред пос тавит и
ваљаност поверења у снаг у аме
ричке економ ије и дол ара.
Чис то економс ки пос мат ра
јућ и, одрж ање америчке импе
рије пос ле Другог светс ког рата
је било немог уће, јер им је за то
било пот ребно више рес урса не
го што су их оне имале. Да би се
ово схват ило, није пот ребно неко
спектак ул арно знање из економ и
је или пол ит ике, него обичан кал
кул атор – САД трош и више него
што произведе (стр. 52). Светс ки
сис тем је динам ичан и зас нива
се на прос тој рач ун иц и: за свак у
пол ит ик у пот ребна су средс тва.
САД нема на распол агању беско
начно много средс тава, него су им
рес урс и огран ичен и. Глобална
пол ит ик а се одвија у свет у веома
лим ит иран их мог ућнос ти, где се
дом инац ија и развој зас нива на
неп рес таном трошењу мање ре
сурса од онога што се добије као
резултат. Овде сада дол азимо до
кључне ствари – САД, као није
дан хегемон до сада, нис у хтеле
да се одрекн у свога дом инантног
полож аја, него су почеле да сми
шљају нач ине како да обезебеде
додатна и недос тајућа средс тва
владавине, тј. како да на вештач
ки нач ин обезбеде додатн и вишак
вреднос ти, који ће да упот ребе у
циљу одрж ања пос тигн уте моћ и.
Између осталог, и то је оно што
нам професор Оте детаљно обја
шњава, САД су изл аз пот раж иле
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у финанс ијс ком сектору, пре све
га у пол ит иц и јефт иног новца,
упумпавања огромн их кол ич ина
новца у економ ију и повећања по
траж ње, те повећању задуж ивања
код куће и у инос транс тву, како
америчке држ аве, тако и америч
ких компан ија и приватн их док а
ћинстава. Овак ва монетарна по
лит ик а без упоришта у стварној
вреднос ти уштеђеног базирал а
се на поверењу у дол ар – прет
поставц и да су САД у мог ућно
сти да за свак и исп лаћен и дол ар
плате реа лн у вредност. Пошто је
нап уштен златн и стандард и по
што више нико није веровао да ће
САД за дол арс ке банкноте да ис
плате златне полуге, дол ар је везан
за снаг у америчке економ ије. Ово
је још варљивији и нес табилн ији
фактор и зас нива се на поверењу
оних који поседују дол арс ке банк
ноте да ће у момент у када одлуче
да их упот ребе за њих моћ и да до
бију еквивалент вреднос ти који
је на банкнот и нап исан. Дак ле,
поверење да ће за свак у банкнот у
од 100 дол ара моћ и да куп и роба и
услуга у реа лној вреднос ти од 100
дол ара. Али, пошто је америчк а
економ ија све више слабил а, сла
било је и поверење у дол ар. Ипак,
САД нис у желеле да прих вате
реа лн у економс ку позиц ију, већ
су желеле да и даље живе изнад
својих мог ућнос ти, те поред бес
платног штампање дол ара, кре
дит ирања извоза и финанс ирање
дефиц ита, акценат су све више
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стављале и на смањење каматне
стопе FED-а и вештачко упумпа
вање лик виднос ти у сис тем, зарад
вештачког повећања траж ње и
повећања БНП-а. Главн и циљ ове
монетарне пол ит ике је неп рес та
но повећање БНП-а, да би његов
реа лн и раст био брж и од рас та
кред итне суме. Крајем Хладног
рата у дух у фук ујамс ког тријмфа
лизма чин ило се да је овај модел
осиг урао потп ун у победу – на
ступ иле су „урнебес не деведесе
те“. Ипак, за пром иш љене пос ма
траче финанс ијс ког и економс ког
развоја у САД, међу којима је био
професор Оте – тадаш њи докто
рант на Принс тон Универзиите
ту и кас нији професор на Универ
зитет у Бос тон, ствари су изгледа
ле сас вим другач ије. Каматна сто
па FED-а спус тил а се близу нуле,
покривеност дол ара златом пал а
је на 1,8 % а америчк и дугови су
екслод ирал и – почел а је пос лед
ња хис терична фаза развоја аме
ричког финанс ијс ког трж ишта и
страховито надувавање шпек ул а
тивн их мех ура од сап ун ице.
Због овога су Сјед ињене Аме
ричке Држ аве и даље могле да
живе изнад мог ућнос ти, како др
жава, тако и грађан и, а САД су
пос тале „империја дугова“, како
је назива аутор, са 40.000 мил и
јард и дол ара (невероватн их 443%
БНП-а). Спирал а дуж ничке еко
ном ије почел а је да се врт и стра
ховитом брзином. „Нема сумње
да је америчк а економ ија завис на
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од стварања дугова као што је сва
ки наркоман завис тан од узимања
дрога.“ (стр. 76) Држ ава је град ил а
огромн у арм ију и освајал а тачке
моћ и по целој планет и, а грађа
ни су живел и америчк и сан до
својих крајњих гран ица. Пот ро
шачк а економ ија и “American way
of life” добил и су своју симбол ич
ку предс таву у чувеној речен иц и
Гувернера Федералн их резерви у
Дал ас у Роберта Мек Тира: „Само
нас пустите да се ухват имо рук у
по рук у и куп имо себи по један
SUV.“ (стр. 91). Или једнос тавн ије
речено – заборавимо на старе ду
гове, отиђимо до најближе банке
и задуж имо се још више. Задуж и
мо се данас, није битно ко ће те ду
гове враћат и сут ра.
Упркос огромној самоу ве
рености Америк анаца, овак ав
развој није могао трајат и вечно.
Иако је америчк а економ ија већ
најк ас није од шездесет их год ина
постајал а све мање конк урент
на у глобалној трговинс кој аре
ни, ова неконк урентност је пос ле
краја Хладног рата поч ињал а да
буде драмат ична. Америчк и про
извод и су пос тајал и све нек вал и
тетн ији и све скуп љи у поређењу
са европс ком и азијс ком конк у
ренц ијом. САД су, да би очувале
дотадаш њи ниво нап ретк а, по
сезале за све комп ликован ијим и
шпек ул ат ивн ијим финанс ијс ким
методама – појавило се „финан иј
ско оружје за масовно уништење“
(Бафет 99), поп ут високо ризич
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них деривата, фјучерса, хеџ-сред
става итд. У деведесет им су шпе
кул ац ије екслод ирале и финанс иј
ски мех ур се надувао до нес луће
них гран ица.
Оно што је књиг у Слом дола
зи учин ило тако примећеном, је
сте чињен ица да је професор Оте
веома прец изно описао овај раз
вој те предвидео да ће овом шпе
кул ац ијс ком тал ас у доћ и крај или
кроз слом трж ишта некретн ина,
или слом поверења у дол ар, и то
крајем 2006. год ине, дале, пре него
што се слом трж ишта некретн ина
дес ио. Ако се нешто битно не про
мен и, спрема се слом целог фи
нанс ијс ког и економс ког сис тема
САД, тј. свођење економс ке моћ и
САД на њене реа лне основе. Ни
шта мање, ништа више, по миш ље
њу професора из Вормса. САД са
овак вом продукт ивнош ћу не мог у
да издрже конк уренц ију глобал
ног трж ишта, а пре свега Кине и
Далеког Исток а. Пошто не мог у
да издрже конк уренц ију, повере
ње у дол ар драмат ично опада. А
пошто поверење у дол ар опада,
САД и приватна америчк а дома
ћинс тва су све мање у мог ућнос ти
да се изнова задуж ују. Пос мат ра
но са економс ке тачке глед ишта,
пред Америк анц има пос тоје са
мо две мог ућнос ти: или да врате
дугове, сведу примања на реа лне
основе и драс тично смање стан
дард становн иштва, не би ли тако
пос тал и продукт ивн и и трж иш но
конк урентн и на глобалном план у,
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или да изврше значајн у девалва
цију дол ара. Обе мог ућнос ти би
знач иле суштинс ко редефин иса
ње улоге САД у свет у и окретање
на главу целог светс ког поретк а и
свега што ми о светс кој пол ит и
ци данас знамо. Иста судбина се
нал ази и пред Јапаном и Европ
ском унијом, с обзиром да су они
прош ли истим стазама пог реш не
кензијанс ке финанс ијс ке пол ит и
ке, што Оте размат ра у два следе
ћа поглавља ове надас ве интере
сантне књиге (стр. 142 и 159).
Књига Слом долази није књи
га о почец има западног (америч
ког) шпек ул ат ивног кап итал изма,
него о његовом крају. Ова књига
која је пред нама ослик ава по
следњу драмат ичн у фазу развоја
западног финанс ијс ког и економ
ског сис тема као увода у потенц и
јално траг ично време слома свет
ског економс ког сис тема, који ће,
ако услед и, имат и турбулентне
пос лед ице по цел и међународн и
пол ит ичк и и безбедонос ни си
стем. Слом долази се чита у јед
ном дах у. Иако аутор књиге бара
та суштинс ким финанс ијс ким ка
тегоријалн им апаратом и бави се
утемељен им финанс ијс ким ана
лизама, књига одаје утисак ана
лизе која намерно није рас ветли
ла све аспекте ове проблемат ике.
Читал ац неп рес тано има утисак
да је профеоро Оте многе зак ључ
ке свес но и са циљем сакрио од
читал ачке публике, те да је потп у
но циљано дозирао дубин у своје
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анал изе и снаг у арг ументац ије.
Аутор је овом књигом пос тавио
дијагнозу болес ти западног фи
нанс ијс ког сис тема, али је, чин и
се потп уно пром иш љено, одус тао
од давања јас них и нед вос мис ле
них прогноза око исхода болес ти.
Мајс торс ки вешто, али и на поп у
ларан и веома разум љив нач ин,
професор је пред читаоца пос та
вио анал изу трен утног стања за
падног, али и укупног светс ког
економс ког сис тема, али је читао
цу оставио да сам умес то њега до
несе лог ичне и нед вос мис лене за
кључке о даљем развоју догађаја.
Ова утисак, али и кас нији интер
вјуи и текс тови професора Отеа,
наводе на пом исао да нас његово
кап итално дело на ову тем у тек
очек ује, и то оно које ће се бавит и
будућ им пос лед ицама овак ве фи
нанс ијс ке пол ит ике. У Немачкој
се недавно појавил а његова нова
књига под нас ловом Слом инфо
мрација (Der Informationscrash),
која ослик ава аспект мед ијс ких
ман ип ул ац ија који су створил и
клим у хис теричног рас ипн и
штва и задуж ивања без кочн ица.
Очек ујемо да ће нас професор
Оте ускоро изненад ит и и трећом
књигом у низу, која ће се бавит и
глобалн им имп лик ац ијама слома
пос тојећег модел а „англосаксон
ског хипер-кап итал изма“, те тиме
заокруж ит и ову трилог ију која је
почел а са надас ве зан им љивим
делом Слом долази.
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Дејана Вукчевић

ЏОН МИРШ АЈМ ЕР –
ТРАГ ЕД ИЈА ПОЛ ИТ И
КЕ ВЕЛ ИК ИХ СИЛ А

Удружење за студ ије
САД у Србији, Бео
град, 2009, 481 стр.
УДК: 327(049.3)
Дело Џона Миршајмера «Тра
гед ија пол ит ике вел ик их сил а», у
издању Удружења за студ ије САД
у Србији (у преводу проф. др Дра
гана Сим ића, мр Драгана Живо
јиновића и Миљана Фил имоно
вића), провок ат ивно је и ориг и
нално дело које је обележ ило тео
ријс ку позорн иц у међународн их
односа у пос ледњој децен ији. Ово
дело предс тавља амбиц иозан по
кушај да се офанзивн и реа л изам
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предс тави и утемељи као једна
целовита теорија међународн их
односа која ће пруж ит и објаш ње
ње светс ке пол ит ике. Аутор веома
амбиц иозно, и на веома јасан на
чин, предс тавља основе теорије
офанзивног реа л изма, и нас тоји
да теоријс ке претпос тавке по
тврд и кроз конкретно понаша
ње вел ик их сил а кроз историју, у
раздобљу од 1792. до 2000. год ине.
Сам аутор ову теорију назива де
скрипт ивном, јер објаш њава како
су се вел ике силе понашале у про
шлос ти и како ће се највероватн и
је понашат и у будућнос ти, али је
истовремено и одређује као «пре
скрипт ивн у», јер би, како ист иче
Миршајмер, држ аве требале да се
понашају онако како офанзивн и
реа л изам препоруч ује, јер ова те
орија на најбољи нач ин пок азује
како опс тат и у «опас ном свет у».
Ово дело оживљава реа л и
стичк у теорију међународн их од
носа, и нас тоји да оспори увреже
не ставове да је реа л изам у савре
меном свет у «зас тарео». Како ау
тор ист иче, «туж на је чињен ица
да је међународна пол ит ик а увек
бил а суров и опасан посао и да
ће то и остат и» (стр. 24). Пол азна
тачк а Миршајмерове теоријс ке
анал изе је да крај хладног рата ни
је довео до дубок их, суштинс ких
промена у међународном сис те
му, који јес те и биће обележен без
беднос ним надметањем и ратом
између вел ик их сил а. Ова сит уа
ција, навод и аутор, «истинс ки је
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траг ична» (стр. 25). Отуда и у на
слову дел а терм ин трагедија (по
лит ике вел ик их сил а).
Дело је подељено у десет по
главља, које се мог у разврс тат и у
две вел ике цел ине. У првој, која
обу х вата пет поглавља, Миршај
мер је пос тавио теоријс ке основе
офанзивног реа л изма. Овај зада
так остварио је износећ и најп ре
основне карактерис тике друг их
реа л истичк их теорија међуна
родн их односа, и њихове слабо
сти, како би указао на оправда
ност теорије офанзивног реа л и
зма. Анал иза је усмерена на два
кључна питања: на узроке безбед
нос ног надметања и на питање ко
лико моћ и држ ава теж и да стекне.
Теорија офанзивног реа л изма
представља комбинац ију клас ич
ног и дефанзивног реа л изма. Кла
сичн и реа л изам или реа л изам
људс ке природе (Моргентау) за
ступао је становиште да је главна
покретачк а снага у међународној
пол ит иц и воља за моћ која је ин
херентна свакој држ ави у међуна
родном сис тем у и тера свак у од
њих у трк у за дом инац ијом. Нас у
прот овој теорији, структ уралн и
или дефанзивн и реа л изам (Волц)
смат ра да структ ура међународ
ног сис тема прис иљава држ аве
које трагају за безбеднош ћу да се
надмећу за моћ. Дак ле, док је људ
ска природа узрок безбеднос ног
надметања у реа л изму људс ке
природе, у дефанзивном реа л и
зму ту улог у има анарх ија. Ова те
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орија је названа дефанзивном, јер
зас тупа становиште да структ у
ра међународног сис тема не даје
разлог вел ик им сил ама да делују
агрес ивно, већ их охрабрује да се
понашају дефанзивно и да одр
жавају равнотеж у снага, а не да је
ремете. Офанзивн и реа л изам има
елементе обе ове теорије. Као и
реа л изам људс ке природе, и офан
зивн и реа л изам зас тупа станови
ште да вел ике силе безобзирно
трагају за моћ и. Дак ле, агрес ивно
понашање држ ава је у основи обе
теорије. Међут им, офанзивн и ре
ал изам је структ урална теорија
међународне пол ит ике, јер се за
снива на становишту да је међу
народн и сис тем тај који строго
обл ик ује понашање држ ава. Да
кле, структ уралн и фактори, као
што су анарх ија и расподел а моћ и,
према овом аутору, најваж нији су
у схватању међународне пол ит и
ке. У том смис лу, офанзивн и реа
лизам се слаже са дефанзивн им
реа л измом. Оно што их разл ик ује
је Миршајмерово становиште да
међународн и сис тем тера држ аве
које само желе да буду безбедне,
да се понашају агрес ивно према
друг има. Дак ле, одговор на пита
ње зашто вел ике силе желе моћ
и надмећу се за њу, као и кол ико
моћ и држ аве желе, леж и у струк
тури међународног сис тема, који
нагон и држ аве да се боре за моћ
и да је макс им изирају, како би
осиг урале своју безбедност. Пет
одл ик а међународног сис тема
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условљава овак во понашање др
жава: одс ус тво сред иш ње влас ти
која је изнад држ ава и која би мо
гла да их заштит и једне од друг их
(међународн и сис тем је анарх и
чан), чињен ица да држ аве увек по
седују одређене офанзивне војне
капац итете, чињен ица да држ аве
ник ада не мог у бит и сиг урне у
намере друг их држ ава, чињен ица
да је опс танак првенс твен и циљ
вел ик их држ ава и чињен ица да су
вел ике силе рац ионалн и актери.
Страх код држ ава не може ник ада
бит и потп уно елим ин исан, те др
жаве теже да макс им изирају своју
моћ, како би имале веће шансе за
опстанак. Дак ле, држ аве су мак
сим изатори рел ат ивне моћ и (моћ
у однос у на друге), оне теже да
стекн у више моћ и од својих ри
вал а и тако пос тан у хегемон и (др
жаве које својом моћ и дом ин и
рају друг им држ авама у сис тем у).
Најбољи гарант опс танк а је да се
постане хегемон, јер ниједна дру
га држава не може бит и претња
тако моћној сил и. Једном када др
жава пос тане хегемон, она пос таје
status quo сил а. Миршајмер раз
лик ује држ аву глобалног хегемо
на, који дом ин ира светом, и рег и
оналног хегемона, који дом ин ира
једн им геог рафс ким подручјем.
Наводећ и пример САД-а као ре
гионалног хегемона, он смат ра да
ник ада није пос тојао глобалн и хе
гемон нит и да ће пос тојат и у ско
рије време, осим у случају да нек а
држава пос тигне изразит у нук ле
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арн у супериорност. Зак ључ иће
мо да, за разл ик у од дефанзивног
реа л изма, Миршајмер одбац ује
одрж ање status quo-а и дефанзив
не намере вел ик их сил а, и смат ра
да се држ аве понашају ревизио
нис тичк и и агрес ивно са циљем
макс им изирања моћ и. Јед ине
силе које су status quo су рег ио
налн и хегемон и, тј. држ аве које су
досегле врх унац моћ и. Овим схва
тањем Миршајмер је превазишао
слабос ти дефанзивног реа л изма,
који не оставља прос тора за про
мене у међународном сис тем у.
Миршајмер нас тоји да одре
ди и појам моћ и. Ист ич ућ и да
пос тоји латентна или сакривена
моћ, која се огледа у богатс тву др
жаве и укупној вел ич ин и њеног
становн иштва, и војна моћ, која
је зас нована на вел ич ин и и снази
копнен их снага неке држ аве и ње
них ваздухоп ловн их и поморс ких
снага које им служе као подрш ка,
Миршајмер наглашава да се моћ
у офанзивном реа л изму одређује
у терм ин има војне силе, будућ и
да је сил а ultima ratio међународ
не пол ит ике. Латентна моћ пред
ставља предус лов за стварање јаке
војне силе, јер су вел ич ина ста
новн иштва једне држ аве и њено
богатс тво две најваж није компо
ненте за стварање војне моћ и, али
латентна моћ сама по себи не мо
же бит и кључн и елемент моћ и јед
не вел ике силе. При том Миршај
мер на крају одбац ује и вел ич ин у
становн иштва као релевантан

чин ил ац за мерење латентне мо
ћи, јер број становн ик а чес то не
може да пок аже разл ике у богат
ству међу држ авама. Стога се са
мо богатс тво може корис тит и као
мера латентне моћ и, јер оно у себи
садрж и и демог рафс ку и економ
ску димензију моћ и. Ипак, богат
ство није увек поу здан пок азатељ
војне моћ и, јер држ аве прет варају
разл ич ите кол ич ине богатс тва у
војн у моћ, куп ују разл ич ите врс те
војног наоруж ања, те ефик ас ност
преображ аја економс ке у војн у
моћ варира од случаја до случа
ја. Отуда, иако је економс ка моћ
основа војне моћ и, оне се не мог у
изједнач ит и. Миршајмер разл и
кује чет ири врс те војне моћ и: не
завис ну поморс ку моћ, стратег иј
ску ваздуш ну моћ, копнен у моћ и
нук леарна оружја. Копнена моћ
представља најваж нији обл ик вој
не моћ и у савременом свет у, јер је
моћ држ аве зас нована углавном
на њен им копнен им снагама. Да
кле, најмоћн ије држ аве имају нај
јач у копнен у војс ку, те је мерење
копнене моћ и поу здан пок азатељ
рел ат ивне моћ и ривалс ких вел и
ких сил а. Дом инац ију копнене
моћ и Миршајмер објаш њава ста
вом да само копнене снаге мог у
брзо и ефик ас но поразит и про
тивн ик а, за разл ик у од поморс ких
и ваздухоп ловн их снага, које су
углавном корис не у дуг им рато
вима до исц рп љења, али не мог у
донет и брже и одлуч ујуће победе
у ратовима вел ик их сил а. Копне

на војс ка је од врх унс ке важ нос ти
у рат у због тога што је главно вој
но средс тво за освајање и конт ро
лисање територија, што је главн и
пол ит ичк и циљ у свет у територи
јалн их држ ава. Стога се, како ис
тиче Миршајмер, «ратови добија
ју помоћу вел ик их батаљона, а не
армадама у ваздух у или на мору»
(стр. 122). Аутор даје имп рес ивн у
анал изу поморс ке, ваздухоп лов
не и нук леарне моћ и, указује на
њихова огран ичења у однос у на
копнен у моћ и зак ључ ује да су нај
опас није држ аве у међународном
сис тем у конт иненталне силе са
вел ик им копнен им војс кама, јер
су так ве држ аве започ ињале већ и
ну освајачк их ратова у прош лос ти
и скоро увек нападале конт инен
талне, а не острвс ке силе, које су
заштићене водом која их окру
жује. Нас уп рот конт инентал
ним сил ама, он смат ра да је мало
вероватно да ће острвс ке држ аве
започет и освајачке ратове прот ив
друг их вел ик их сил а, јер би мо
рале да преброде вел ике водене
површ ине како би стигле до сво
јих мета. Овде Миршајмер увод и
нову варијаблу, јер смат ра да нис у
само расподел а моћ и и анарх ија
кључн и фактори који мог у дове
сти до сукоба, већ су то и геог раф
ски фактори.
Рад и стицања и макс им изира
ња моћ и, вел ике силе упот ребља
вају разл ич ите стратег ије, и ту се
Миршајмер упушта у детаљн у
анал изу стратег ија рад и промене
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равнотеже снага у корист вел и
ких сил а или спречавања друг их
држава да је преокрен у прот ив
њих. При томе, он разл ик ује стра
тег ије за стицање моћ и и страте
гије за заус тављање агресора. У
прву груп у стратег ија спада рат
као главна стратег ија коју држ а
ве примењују рад и стицања рел а
тивне моћ и, уцена као привлачн и
ја алтернат ива за стицање моћ и,
јер се држ аве чеш ће ослањају на
претњу силом, а не на сам у силу
рад и стицања моћ и, и стратег ија
«пуштања крви», када једна др
жава пок ушава да ослаби своје
ривале изазивањем скупог и ду
гог рата између њих. У стратег ије
за заустављање агресора спада
ју стратег ије уравнотеж авања и
пребац ивања одговорнос ти, које
се спроводе са циљем спречавања
агресора да поремет и равнотеж у
снага. Код уравнотеж авања, угро
жене држ аве се озбиљно пос ве
ћују обу здавању својих опас них
прот ивн ик а, при чем у преу зимају
директн у одговорност за спреча
вање агресора да поремет и равно
теж у снага, док код пребац ивања
одговорнос ти, држ аве пок ушава
ју да придобију друг у вел ик у силу
да заустави агресора, док оне оста
ју по стран и. Миршајмер навод и
да угрожене држ аве рад ије бирају
пребац ивање одговорнос ти него
уравнотеж авање, како би у случа
ју рата код пребац ивања одговор
ности избегавале трош кове борбе
прот ив агресора. Даље се наводе
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стратег ије поп уштања и сврс та
вања уз јачег, за које Миршајмер
смат ра да нис у нароч ито корис не
ни делот ворне прот ив агресора,
јер дозвољавају да се равнотеж а
снага промен и на штет у угроже
не држ аве. Миршајмер одбац ује
становиште да су стратег ије урав
нотеж авања и стврс тавања уз ја
чег кључне стратег ије на распол а
гању вел ик им сил ама, већ смат ра
да стварн и избор у реа лном свет у
леж и између уравнотеж авања и
пребац ивања одговорнос ти, при
чем у држ аве, кад год је то мог уће,
дају предност овом пос ледњем.
Значајан доп ринос Миршајме
ровог дел а је и његово нас тојање
да се одреде узроц и рата вел ик их
сил а. Аутор објаш њава да сама
структ ура међународног сис те
ма не одређује када безбеднос но
надметање довод и до рата, већ да
то завис и од расподеле моћ и из
међу водећ их држ ава у сис тем у.
При том разл ик ује три сис тема
расподеле моћ и: бипол арност,
уравнотежен у мулт ипол арност
и неу равнотежен у мулт ипол ар
ност, и објаш њава кол ико су ови
сис тем и стабилн и. За разл ик у
од бипол арнос ти која је најс та
билн ија, јер у њој пос тоје две ве
лике силе које имају приближ но
једнак у моћ, мулт ипол арност је
нес табилна, али је уравнотеже
на мулт ипол арност сис тем који
је стабилн ији, јер у њем у пос то
је три или више вел ик их сил а од
којих ниједна није потенц ијалн и
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хегемон, док је неу равнотежена
мулт ипол арност најнес табилн и
ји систем који ће највероватн ије
довести до оруж аног сукоба, јер у
њој постоје три или више вел ик их
сил а од којих је једна потенц ијал
ни хегемон.
У другом делу књиге, који се
састоји од пет поглавља, аутор је
посвећен анал изи појед иначног
деловања вел ик их сил а, тј. на
стојању да се теоријс ке пос тавке
офанзивног реа л изма оправдају
кроз конкретно понашање вел и
ких сил а у раздобљу од 1792. до
2000. год ине. Анал иза је усмере
на на Јапан (1862-1945), Немач
ку (1862-1945), Совјетс ки Савез
(1917-1991) и Итал ију (1861-1943),
који су увек траж ил и мог ућно
сти да се прош ире кроз освајања,
тј. теж иле су рег ионалној хегемо
нији. Миршајмер ист иче да су се
ове држ аве понашале онако како
нал аже офанзивн и реа л изам, тј.
траж иле су мог ућнос ти да проме
не равнотеж у снага у своју корист.
Ове држ аве пос тавиле су амби
циозне спољнопол ит ичке циље
ве и понашале су се агрес ивн ије
како је њихова моћ рас ла. Тако су
Јапан и Немачк а вод ил и ратове у
пок ушају да дом ин ирају својим
областима света, док Совјетс ки
Савез није след ио тај модел, не за
то што је био задовољена вел ик а
сил а, већ зато што га је обу здавал а
војна моћ САД-а. С друге стране,
Вел ик а Британ ија и САД су се на
први поглед понашале на нач ин
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који је суп ротан офанзивном реа
лизму. Вел ик а Британ ија је током
већег дел а 19. век а бил а најбога
тија држ ава у Европ и, али није
учин ил а ник ак ав напор да своје
богатс тво прет вори у војн у моћ и
оствари рег ионалн у хегемон ију,
као ни САД током прве половине
20. век а када су проп ус тиле број
не мог ућнос ти да пројект ују моћ
на североис точн у Азију и Евро
пу. Ипак, Миршајмер оправдава
ваљаност своје теорије тако што
указује на значај геопол ит ике на
вођење спољне пол ит ике вел ик их
сил а. Отуда он тврд и да су се обе
држ аве понашале онако како би
предвидео офанзивн и реа л изам.
Наи ме, САД су у 19. век у оства
риле рег ионалн у хегемон ију у За
падној хем исфери, и нис у нас тоја
ле да у 20. век у освоје територију
било у Европ и или у североис точ
ној Азији због теш коћа у пројекто
вању војн их снага преко Атлант и
ка и Пац ифик а. Као што је ран ије
наведено, иако би свак а вел ик а
сил а желел а да дом ин ира светом,
да пос тане глобалн и хегемон, ни
једна држ ава није имал а, нит и ће
имат и, војн у способност да то по
стане, те је стога крајњи циљ вел и
ких сил а да пос тигн у рег ионалн у
хегемон ију и блок ирају раст кон
курената у удаљен им крајевима.
Држ аве које су стек ле рег ионалн у
хегемон ију делују као тзв. «спољ
ни уравнотеж ивач и» у друг им ре
гион има. Отуда су се САД пона
шале у складу са офанзивн им реа
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лизмом, јер су током 20. век а дело
вале као спољн и уравнотеж ивач и,
како би осиг урале да ће остат и
јед ин и рег ионалн и хегемон. Што
се тиче Вел ике Британ ије, она је
европс ка сил а, која није пок уша
ла да оствари рег ионалн у хеге
мон ију због заус тављајуће моћ и
воден их површ ина, које јој онемо
гућавају освајање и конт ролу целе
Европе. Ипак, и ова држ ава, према
Миршајмеру, понашал а се сходно
теорији офанзивног реа л изма, јер
је деловал а као спољн и уравноте
живач у Европ и.
Будућ и да теорија офанзивног
реа л изма Џона Миршајмера не
објаш њава само понашање вел и
ких сил а у прош лос ти, већ нас то
ји и да предвид и њихово будуће
понашање, Миршајмер се поза
бавио пол ит иком вел ик их сил а у
двадесет првом век у. Одбац ујућ и
становиште да су безбеднос но
надметање и рат вел ик их сил а
након хладног рата превазиђен и,
Миршамер ист иче да се анарх ија
у међународн им однос има - по
кретач понашања вел ик их сил а
- није промен ил а са крајем хлад
ног рата и да држ аве остају главн и
актери светс ке пол ит ике, те да по
стоји потенц ијал за интензивно
безбеднос но надметање које би
могло да доведе до вел иког рата
(као док аз те мог ућнос ти он на
вод и чињен иц у да САД држе по
сто хиљада војн ик а у Европ и и се
вероисточној Азији). Ипак, Мир
шајмер признаје да је надметање
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за моћ током протек ле децен ије
било нис ког интензитета, у ве
ликој мери због тога што пос то
ји тзв. бен игна расподел а моћ и у
овим рег ион има, која у Европ и
остаје бипол арна (САД и Рус ија),
а у североис точној Азији мулт и
пол арна (САД, Рус ија, Кина), што
предс тавља нес табилн у конфиг у
рац ију, али ипак у том сис тем у не
ма потенц ијалног хегемона.
Ипак, зак ључ ује Миршајмер,
и Европа и североис точна Азија
предс тављају данас и у будућно
сти значајан потенц ијал за без
беднос но надметање, па и за рат
између вел ик их сил а. Примера
рад и, аутор ист иче да су САД
1994. год ине биле надомак рата
са Северном Корејом, како би је
спреч иле да произведе нук леарно
оружје. Према аутору, чак и кад би
евент уа лно дош ло до ујед ињења
Северне и Јуж не Кореје, не пос то
ји разлог да се мис ли да би дош ло
до стабилнос ти у североис точној
Азији, јер би се оживело надмета
ње Кине, Рус ије и Јапана за утицај
у Кореји. Зат им, Тајван је пример
мог ућег рата између САД-а и Ки
не, јер овај проблем, како навод и
Миршајмер, «не пок азује знаке
нес тајања» (стр. 449), а и однос и
САД-а са Кином, главном вел и
ком сил ам-ривалом САД-а у се
вероис точној Азији, и Јапаном,
погоршан и су након хладног рата.
Исто као североис точна Азија,
Миршајмер навод и да је и Европа
поп риште безбеднос ног надме
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тања и мог ућнос ти рата вел ик их
сил а. Наводећ и ратове 1990-их на
Балк ан у и америчко и европс ко
ангажовање у њима, Миршајмер
ист иче да «реа л изам још увек има
много да каже о међудрж авн им
однос има у Европ и» (стр. 454). У
прилог својој тези аутор навод и
опстајање НАТО-а (који би био
расформ иран да је Европа заис та
«спремна за мир»), и сто хиљада
америчк их војн ик а који су при
сутн и на европс ком тлу.
На крају, Миршајмер тврд и да
постојеће структ уре моћ и у Евро
пи и североис точној Азији неће
бит и одрж иве до 2020. год ине. У
самој Европ и, Немачк а има обе
лежја потенц ијалног хегемона, и
то ће и пос тат и укол ико се аме
ричке трупе повук у из Европе,
што је, према Миршајмеру, веома
вероватно, и тада ће нас тат и без
беднос но надметање међу европ
ским сил ама, јер би расподел а
моћ и од бипол арнос ти прерас ла
у неу равнотежен у мулт ипол ар
ност, која је најопас нија врс та
структ уре моћ и. Што се тиче се
вероисточне Азије, структ ура
моћ и ће се, према аутору, одвија
ти на два нач ина: или ће САД по
вућ и трупе из овог подручја ако
Кина не пос тане потенц ијалн и
хегемон, што ће изазват и Јапан да
постане вел ик а сил а, при чем у би
систем остао уравнотежено мул
типол аран, или ће, ако Кина по
стане потенц ијалн и хегемон, мул
типол арност пос тат и неу равно
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тежена, и САД ће задрж ат и трупе
да би обу здале Кин у. Миршајмер
зак ључ ује да укол ико Кина по
стане потенц ијалн и хегемон, она
ће остварит и рег ионалн у хегемо
нију, на нач ин као што су то САД
чин иле у 19. век у у западној хем ис
фери. У том случају Кина би бил а
моћн ија суперс ил а него САД
у глобалном надметању које би
услед ило међу њима.
Дело «Трагед ија пол ит ике
вел ик их сил а» оживљава старе
концепте светс ке пол ит ике о ко
јима су децен ијама писал и пред
ставн иц и реа л ис тичке теорије
међународн их односа. Ипак, но
вина коју донос и ова теорија, је,
како ист ич у проф Сим ић и мр
Живојиновић, у нас тојању да се
споје наизглед нес појиви концеп
ти структ уре међународног си
стема и објаш њења појед иначне
спољне пол ит ике држ ава (вел и
ких сил а), што је вел ик и доп ри
нос ове теорије за област међуна
родн их односа. Није претерано
рећ и да се рад и о најзначајн ијем
делу реа л ис тичке теорије међу
народн их односа још од појаве
дел а «Пол ит ик а међу држ авама:
борба за моћ и мир» Ханса Мор
гентауа и «Теорије међународне
пол ит ике» Кенета Волца. Осим
нас тојања да унап ред и и превази
ђе недос леднос ти реа л ис тичк их
теорија, Миршајмер увод и и неке
зан им љиве варијабле, као што је
«заус тављајућа моћ вода» која да
је стратег ијс ку предност конт и
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ненталн им сил ама и спречава да
вел ике силе једног дана пос тан у
глобалн и хегемон и. Такође, инте
ресантно је и увођење појма неу
равнотежене мулт ипол арнос ти,
који су, нас уп рот бипол арнос ти и
уравнотеженој мулт ипол арнос ти,
много опас нији за евент уа лно из
бијање сукоба.
Ипак, некол ико слабос ти уоч
љиве су у овој теорији, које су
углавном својс твене реа л ис тич
ким теоријама. Пре свега, то је
пренаглашавање војне моћ и, уз
потп уно игнорисање друг их, не
војн их чин ил аца моћ и. Аутор на
вод и мало примера алтернат ив
них објаш њења (конс трукт иви
зам, теорија демократс ког мира),
које пос мат ра не као алтернат ив
не приступе, већ као перс пект иве
које су нес појиве са реа лнош ћу
међународн их односа. Миршај
мер одбац ује утицаје нац ионалне
култ уре, идеолог ије и унут раш ње
пол ит ике као неваж не за разу
мевање спољне пол ит ике како у
прош лос ти тако и у будућнос ти.
Он настоји да пруж и објаш њење
светс ке пол ит ике само кроз раз
мат рање структ уралн их фактора
(анарх ија, расподел а моћ и), те су
за њега држ аве као «црне кут ије
или бил ијарс ке кугле» (стр. 33).
Ипак, он сам признаје да понек ад
«ови друг и, занемарен и фактори
мог у преовладат и у процес у до
ношења одлук а у држ ави, те да се
у тим околнос тима офанзивн и
реа л изам неће пок азат и као добра
342

теорија» (стр. 33). Како сам аутор
ист иче, «пос тоји цена коју треба
плат ит и за поједнос тављивање
стварнос ти» (стр. 33).
Све ово, међут им, не умањује
значај и ориг иналност овог им
прес ивног дел а, које предс тавља
незаобил азно штиво за сваког чи
таоца. Писано на читљив и јасан
нач ин, дело пруж а читаоц у мо
гућност да усвоји једн у глобалн у
визију света, а на њем у остаје да ту
визију прих ват и као јед ин у, или
као само једн у, у разу мевању са
времен их међународн их односа.
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Драган Траиловић

КИН А

„КИН А“ – истори
ја, култ ура, рел иг ија,
аутора: В.В. Маљ авина,
ННК Интернац ионал,
Беог рад, 2008. стр.
УДК: 930.85+316.722(510)
(049.3)
Све већ и међународн и значај
Кине као и улога коју Кина има у
светс ким пол ит ичк им, економ
ским, култ урн им и друг им токо
вима код мног их побуђује инте
ресовање за једн у од најс таријих
цивил изац ија света. Интересова
ње за упознавање нач ина живота,
култ уре, рел иг ије и пол ит ичк их
околнос ти у Кин и јавља се подјед
нако, како код стручне јавнос ти и
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нау чн их кругова, тако и код обич
них људ и, широм света. Управо
књига В.В. Маљавина може помо
ћи свакоме од њих да оствари свој
нау м, да упозна Кин у и Кинезе, на
један објект иван, свес тран и нада
све суштинс ки нач ин. Ова књига
ће свакоме разреш ит и било коју
недоу м иц у коју је икада имао ка
да је у питању Кина и њен народ.
Влад им ир Вјачес лавович Ма
љавин, који више од десет год ина
живи и рад и на Тајван у, један је
од најпознат ијих рус ких синоло
га. Његов рад сатк ан је од вел иког
броја књига и чланак а о историји
Кине, али и о друг им облас тима
живота кинес ког света, који су
као так ви неоп ходн и за разу ме
вање бића једног народа и његове
цивил изац ије. На 618 стран ица,
кол ико књига има, уз обиље илу
страц ија, цитата кинес ких на
родн их пос ловица, разм иш љања
највећ их кинес ких умова, као и
примера из свакод невног живо
та Кине, на јед инс твен нач ин на
слик ана је вишевековна историја
кинес ке култ уре у свим њен им
нијансама. Књига се сас тоји из
девет поглавља, однос но девет ме
ђусобно повезан их тематс ких це
лина са зак ључком и прилозима
на крају.
Карактерис тике једног на
рода, његове култ уре, његових
друштвен их инс тит уц ија и пре
свега његовог нач ина живота сва
како умногоме је детерм ин исан
природном сред ином, однос но
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местом на коме се ман ифес тује
живот људ и који тај народ чине.
У складу са тим, прво поглавље
ове књиге, названо „Поднебес ни
свет“, започ иње описом природ
не сред ине Кине, њен их геог раф
ских, климатс ких, демог рафс ких
и друг их карактерис тик а. Вел ик а
разнол икост климе као и њеног
рељефа, утицал и су и на форм и
рање разл ич ит их етнок улт урн их
рег ија у Кин и, а пре свега карак
теристичне су разл ике Севера и
Југа. Такође, све то је утицало и
на форм ирање схватања и идеја о
томе како на најбољи нач ин треба
орган изоват и друштво и држ авн у
власт. Аутор, на пример, ист иче да
је оскудност природн их рес урса
код сељак а у појед ин им деловима
Кине произвело уверење по коме
да би се на најбољи нач ин оства
рил а њихова расподел а неоп ход
на је јак а држ ава и друштвена хи
јерарх ија.
Као друг и фактор који је до
принео привредно култ урн им
разл ик ама код Кинеза јес те и њи
хов контакт са друг им, суседн им
народ има.
Оно што је по аутору, сушти
на, јесте да су зем љорадња и ма
нуелн и рад произвел и кинес ку
цивил изац ију онак вом как ва је.
Сходно томе, вел ик и део првог
поглавља управо је пос већен зна
чају пољоп ривреде и појед ин их
њен их производа, као што је на
пример пиринач. Такође, а наиз
глед банално, али суштинс ки вео
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ма битно, аутор ист иче битн у уло
гу коју на пример чај или пак вино
зау зимају у кинес кој култ ури. Ис
тиче се да је код Кинеза чај главн и
рит уа лн и нап итак у мног им жи
вотн им сит уа ц ијама. Сличн у уло
гу има и вино.
Веома опис но књига нас у пр
вом поглављу, упознаје и са град
ским нач ином живота у кинес кој
империји. Град је био центар по
лит ичког, култ урног и економ
ског живота Кине, кроз векове.
Овде нас таје и спец ифична град
ска култ ура, као и народн и театар,
штампана књига и слично. „Град
ска култ ура лич ил а је на луп у која
претерано неп риродно преу ве
личава све аспекта живота, нај
мање покрете људс ке душе1, каже
Маљавин. Међут им, оно што је
битно јес те да град у кинес кој им
перији ник ада није био самос тал
на пол ит ичк а и друштвена снага.
Како сам аутор каже град у Кин и
није био заједн ица грађана већ са
мо масовн и скуп људ и.
Поред свега тога, у првом по
глављу књиге упознајемо се и са
финанс ијама, однос но нас танком
и упот ребом новца у Кин и, као и
са обл иц има ком ун ик ац ија у њој.
Ист иче се да се оду век вел ик а па
жња пос већ ивал а путевима и да
је пос тојал а читава мреж а држ ав
них путева. Чес то су бил и поса
ђен и и борови са стране. Интере
1

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 57.
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сантно је и то да су на држ авн им
путевима на око 10 километара
биле пос тављене и поштанс ке
стан ице. Просечна брзина којом
су се глас ниц и кретал и бил а је 100
км на дан, навод и се у књизи. Даље
се доста детаљно наводе и типови
кол а која су се на овим путевима,
као и у граду и на селу корис тил и.
Ни воден и саобраћај није занема
рен.
Друго поглавље књиге нос и
назив „Историјс ки преглед“. Он
поступно опис ује нас танак ки
нес ке цивил изац ије. Овај део да
је јасан преглед и опис динас тија
које су владале Кином, као и ка
кав је њихов доп ринос форм ира
њу кинес ке култ уре и у очувању
трад иц ије. Смат ра се да је управо
династија Џоу (XI-VIII век п.н.е.)
утемељивач кинес ке цивил изац и
је. У овом периоду нас тају главне
државне инс тит уц ије, али и глав
не моралне вреднос ти. Ово је пе
риод када се рађа кинес ка клас ич
на трад иц ија.
Главна карактерис тик а кине
ске империје, уосталом и сваке
друге, јес те смена динас тија. Ова
смена је понек ад бил а мирна, али
понек ад је подразумевал а и фи
зичк у елим инац ију владара. Као
друга битна карактерис тик а јес у
и смене периода када је под јед
ном динас тијом дол азило до ује
дињавања територија (на пример,
целок упна стара Кина бил а је об
јед ињена под владавином дина
стије Ћин 221. год ине п.н.е.), али и
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периода њиховог разд вајања. „Ве
лике силе Поднебес ног света, бу
дућ и дуго разјед ињене, теже да се
ујед ине поново и пос ле дугот рај
ног сјед ињавања поново се распа
дају“2, навод и се у књизи као једна
од народн их изрек а. Ни владави
не стран их динас тија, на пример
монголс ких, Кинезима нис у би
ле стране. Сви ови процес и вео
ма детаљно и са обиљем податак а
изнет и су у другом поглављу ове
књиге.
Значајан сегмент другог по
главља јес те и Кина у двадесетом
век у, у коме се даје прик аз пада ди
нас тије Ћинг и мил ат ирис тичк и
реж им и који нас тају у Кин и. Го
дине 1919. проглашава се Кинес ка
Реп ублик а, а 1949. год ине нас таје
Народна Реп ублик а Кина.
Треће поглавље књиге нос и
назив „Држ ава и друштво“, и са
стоји се од објаш њења природе
влас ти у Кин и кроз време, као и
од описа пол ит ичк их инс тит уц и
ја од царс ког двора, преко држ ав
не адм ин ис трац ије до лок алн их
органа влас ти. Значајан део по
свећен је и војс ци и њеној улози у
кинес кој империји. Ист иче се да
Кина као зем љорадн ичк а држ ава
није придавал а вел ик и значај ра
товању, а када се то чин ило било
је из нуж не пот ребе. „Од доброг
гвож ђа се не праве ексери, добар
2

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 80.
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човек не иде у војн ике“.3 Нарав
но то није сметало да се у Кин и
временом развију војна такт ик а и
стратег ија, као и наоруж ање које
је служ ило њиховој практ ичној
реа л изац ији.
Друштвен и поредак, уређење
друштва, пород ице, клана, стру
ковн их и завичајн их, али и тајн их
удружења зау зимају посебно ме
сто у трећем поглављу.
Међут им, као најбитн ији чи
нил ац у држ ави и друштву зау зи
ма бирократ ија, као један од нај
савршен ијих метода управљања
државом, како каже сам аутор.
Сложена адм ин ис трат ивна поде
ла главна је карактерис тик а Ки
нес ке држ аве до данаш њих дана,
а „јак а“ власт је увек бил а значајан
елемент кинес ког друштва. „Др
жава је – пех ар, народ је – вода у
пех ару. Ако је пех ар чет вртаст,
вода је чет вртас та, ако је пех ар
округао, вода је округла“4, каже
једна од многобројн их народн их
пос ловица дат их у књизи. Власт
у старој Кин и имал а је и рел иг и
озни и моралн и смисао, смат ра
Маљавин. Како аутор даље на
вод и једно од најориг иналн ијих
достигн ућа пол ит ичке култ уре у
Кин и јес те нач ин одабира чинов
ник а. Основна идеја је бил а у томе
да они који ће обављат и држ авн у
службу треба бират и на основу
3
4

В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 127.
В.В. Маљ авин, нав. дело, стр. 108.
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личн их способнос ти. Да би се то
остварило, осмиш љен је сис тем
исп ита. Исп итн и сис тем пос таје
један од сас тавн их делова пол и
тичке култ уре старе Кине.
Чет врто поглавље под нази
вом „Мудрост“ ставља у оквир
клас ичне школе кинес ке мис ли,
филозофс ку трад иц ију и даје при
каз епох а кинес ке филозофије. У
овом поглављу се упознајемо са
суштином кинес ког погледа на
свет и то преко конфуц ијанс тва,
даоизма, легал изма до филозоф
ске трад иц ије и њен их основн их
категорија – бића и знања, учења
о човек у, смис лу култ уре, моралу и
лепот и.
Први пок ушај да се нап рави
спој моралног напора и животне
непос реднос ти, аутор прип ис у
је највећем од кинес ких мудраца
Конфуц ију (око 551 – 479. год ине
п.н.е.). То би требало да се пос тиг
не категоријом рит уа л а. Рит уа л
у кинес ком смис лу подразумева
„исп равно и ваљано понашање у
коме се непосредно израж авају
принц ип и кос моса и сама истина
живота“. 5 Као моралн и идеа л по
конфуц ијанс тву смат ра се лично
усавршавање, превазил ажење се
бе. Како В.В Маљавин каже: „Кон
фиц ију припада част да је у исто
рији открио човек а“6, док се дру
штвен и значај конфуц ијанс тва
5
6

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 597.
В.В. Маљавин, нав. дело, стр. 170.
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огледа у нас тојању да се оствари
интег рац ија пород ично-кланов
ске структ уре и држ аве.
Као још један правац клас ичне
школе кинес ке мис ли изд ваја се и
даоизам са својим канонс ким де
лом „Канон пута и његове снаге“
(Даодеђинг). Цент рално мес то
у даоизму зау зимају категорије
као што су „недел ање“, „празни
на“, „стално одс ус тво прис ус тва“
и слично. Значајна идеја даоизма
јесте да идеа лн и владар управља
путем „недел ања“, а то чин и тако
што прат и кретање животн их ме
тармофоза.
Као посебан правац у дру
штвено пол ит ичкој мис ли Кине,
аутор навод и и легал изам. Глав
на идеја легал изма јес те учење о
закон у, који се код легал ис та сма
трао главн им средс твом јачања
власти. Легал ис ти су први који су
јас но разд вајал и пол ит ик у од ети
ке.
У сегмент у чет вртог поглавља,
„Филозофс ка трад иц ија“ - биће и
знање, аутор износ и две основне
тезе кинес ке филозофс ке мис ли.
Прва јес те „идеја конт ин уитета и
међусобне хармонс ке везе чове
ка и кос моса и друго, предс тава
стварнос ти као промене, тран
сформац ије, догађаја“.7
Веома битна карактерис тик а
кинес ке трад иц ије јес те обиман
7

В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 180.
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репертоар типс ких обл ик а. Ки
нези су овај принц ип тип изац ије
појава и радњи пренел и на све де
лове живота друштва, на пол ит и
ку, природне нау ке, уметност.
Посебан чин ил ац чет вртог
поглавља, „Епохе кинес ке фило
зофије“, сас тоји се из некол ико
мањих сегмената. Већ и прос тор
дат је прик азу неоконфуц ијанс ке
мис ли, која је предс тављал а „син
тезу кос молог ије, морал а и праксе
духовног усавршавања, ран ије не
познате у Кин и“. 8
У делу „Филозофс ка мисао у
ново доба“ упознајемо се са упли
вом западн их учења и нау чн их
знања у кинес ку мисао. Смат ра
се да је прво западно учење које је
било прих ваћено у Кин и соц ијал
ни дарвин изам. В.В. Маљавин ис
тиче да је историја кинес ке мис ли
у двадесетом век у одређена две
ма одл ик ама и то, реформац ијом,
преображ ајем кинес ког друштва,
али и спојем култ урн их трад иц ија
Кине и Запада.
Такође, значајне идеје нас тају
и у доба непос редно пре и за вре
ме Синх ајс ке револуц ије, када је
Сун Јатсен дао своју тријаду „на
родн их принц ипа“: „нац ионал
ност“, „власт народа“ и „народно
благос тање“. Значајна филозофс ка
струја бил а је и тзв. постконфуц и
јан изам, који је зап раво предс та
вљао „аполог ију конфуц ијанс ке
8

В.В. Маљавин, нав. дело, стр. 216.
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трад иц ије средс твима савремене
филозофије“.9
Пето поглавље књиге пос ве
ћено је рел иг ијама Кине. На ве
ома сликовит нач ин описан у су
најп ре народна веровања и кул
тови. Описан је кинес ки панте
он и схватање богова као моћн их
предак а. Сазнајемо понешто и о
значају и функц ијама гатања у ки
нес кој трад иц ији. Зап раво, бит
петог поглавља је опис и објаш ње
ње „трију рел иг ија“ Кинеза – кон
фуц ијанс тва, буд изма и даоизма.
Као веома битан део, истакн у
то је и објаш њено ширење буд и
зма, као и његовог значаја за ки
нес ку култ уру и трад иц ију. Како
је на њу утицао или како се он под
њен им утицајем мењао. Тај спој
пада крајем трећег век а. Буд изам
се у Кин и јавио као „не само ана
лог, него и алтернат ива кинес кој
мудрости“10
Као битан изд ваја се и пок ушај
спајања „три рел иг ије“, кроз тако
зване синкрет ичке рел иг ије која
је за резултат дал а нас танак вел и
ког броја сект и.
Кина, као и друге зем ље у све
ту, није остал а имуна и на утицаје
и ширење друг их, стран их рел и
гија. То су када је реч о Кин и пре
свега ислам и хриш ћанс тво. О
њиховој улози и утицају који су
имал и у Кин и од када се јављају па
9 Исто, стр. 224.
10 В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 255.
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надаље сазнајемо у пос ледњем де
лу петог поглавља.
“Нау к а и техн ик а“, назив је ше
стог поглавља. Пол азећ и од тео
рије кинес ке нау ке, нумеролог ије,
симболог ије, преко природн их
и прец изних нау к а, мед иц ине и
слично, дол ази се и до описа вел и
ког броја конкретн их, техн ичк их
пронал азак а и њихове практ ичне
примене.
„Цент ралн и појам кинес ке
нау ке је модел, „образац“ (вен ли)
као апс трактна, чис та структ у
ра“.11 Такође, готово све облас ти
нау ке, уметнос ти, култ уре про
жете су многобројн им обл иц има
бинарног јед инс тва јина и јанга.
Ово су по Кинезима бипол арн и
фактори светс ког процеса, где се
јанг на пример довод и у везу са
муш ким принц ипом, небом, све
тлош ћу, животом, а њем у јин је по
томе суп ротан.
Аутор нас даље упознаје са нај
детаљн ијим сис темом кос моло
шке симбол ике који је садрж ан у
канонс ком делу „Књига промена“.
У делу „Трад иц ионална кос мо
лог ија“, предс тављено је некол и
ко виђења нас танк а света, Неба и
Зем ље код Кинеза. Тако једно од
њих пол ази од тога да небо пред
ставља полукруж ни омотач ко
ји прекрива зем љу, док је зем ља у
овом случају зам иш љена као пре
врн ута чаша. Битно је истаћ и и то
11 В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 299.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 3/2009, год. IV vol=6

да су порек ло ствари Кинези „об
јаш њавал и као процес згуш њава
ња светс ке енерг ије, или „јед ин
ственог дисања света“ – ћи“, каже
В.В Маљавин.
Значајн у улог у, када је реч о
нау ц и у Кин и, имал и су бројеви
и посебно математ ик а. Још у дру
гом век у пре нове ере нас тао је
трактат „Математ ик а у девет по
главља“, који је дао основе матема
тичке трад иц ије.
Незаобил азну улог у у кине
ској цивил изац ији имају астро
ном ија и календар. Кинези су као
основн у мерн у јед ин иц у времена
узел и природно смењивање месе
чевих мена, па тако једн у лунарн у
год ин у чине дванаест лунарн их
месец и. Такође, Кинези су раз
ликовал и и дванаест зод ијачк их
сазвеж ђа, одређен их по кретању
сунца.
Геог рафија и картог рафија су
биле од давн ина зас туп љене код
Кинеза. Они су своју зем љу зва
ли Сред иш њом држ авом смат ра
јућ и је цент ралн им конт инентом
у однос у на друг их осам вел ик их
конт инената. Кинези су веома це
нил и и „царс тво минерал а“. Међу
њима најцењен ији био је јас пис.
Овај појам однос ио се не на један,
већ на груп у минерал а, од чега су
битн ији бил и нефрит и жад.
Однос Кинеза према живим
бић има, биљк ама и живот ињама
јас но и детаљно прик азан је у делу
„Жива бића“, петог поглавља.
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Основа кинес ке мед иц ине,
која има дуговековн у трад иц ију,
јес те: „не леч ит и појед ине органе
или делове тел а, него читав ор
ган изам“. Њене основе, дијагно
стик у и лечење, као и гимнас тик у,
вежбе дисања и мед итац ију, али
и секс уа лн у пракс у имамо обја
шњене у делу „Мед иц ина и хиг и
јена“.
Кинези су веома рано, овла
дал и вештинама обраде метал а,
као и израдом разл ич ит их мех а
ничк их справа као што су точак
за наводњавање, ткачк и разбој и
слично. Израда керам ике, порце
лана, стак ла, пап ира и штампар
ства, упот реба сеизмог рафа, ком
паса и барута такође су Кинезима
познат и од најс таријих времена. У
књизи се на пример навод и да су
даоис ти-алхем ичари још у првим
вековима нове ере знал и за одре
ђен у смес у која је чин ил а основу
хем ијс ке форм уле барута.
Са особенос тима кинес ког
пис ма, језик а и књижевнос ти упо
знајемо се у осмом поглављу књи
ге „Језик и књижевност“. Главн и
проблем који аутор када је о јези
ку реч, навод и под војеност књи
жевног и говорног језик а. Такође,
ист иче се да је вел ик и доп ринос
њиховом приближ авању дало
позориште. Од тринаес тог век а
јавља се терм ин „говорн и језик“,
или баи х уа. Поред тога у Кин и се
расп рос тире и „језик чиновн ик а“,
који се зас нива на пек инш ком ди
јалект у. Овај говор је био основа
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за настанак савременог књижев
ног језик а, познат ијег као манда
ринс ки.
Одл ике кинес ке књижевно
сти, како прозе, тако и поезије
илустрат ивно су дат и у одељк у
“Књижевност“ овог поглавља. Два
су, по аутору, главна обл ик а кине
ске књижевнос ти. Један обл ик је
историјс ка приповетк а, а друг и
се јавља у виду дел а, савремен ије
речено пол ит ичке публиц ис тике
(дек ларац ије, говори и сл.).
Заокрет ка реа л изму у кине
ској књижевнос ти нап равио је
„Покрет 4. маја“, кроз револуц ио
нарн и часоп ис „Нова омлад ина“,
1915. год ине.
Фолк лор, народне пес ме, ба
јал ице имамо прик азане у завр
шним деловима овог поглавља.
Изгледа да, аутору, ништа није
промак ло када је реч о прик азу су
штине кинес ке култ уре и погледа
на свет. Осмо поглавље књиге де
таљно се бави свим врс тама умет
ности у Кин и, од музике и музич
ких инс трумената, арх итект уре,
скулпт уре, слик арс тва, умет
ничк их заната, па све до сценс ке
уметнос ти, позориш не трад и
ције, позоришта лутак а и сенк и и
на крају филма. У овом поглављу
детаљно су описане и објаш њене
основе кинес ке уметнос ти. При
казано је как ве су карактерис тике
кинес ке арх итект уре, ист ич ућ и
најчеш ћу упот ребу лак их и мек их
материјал а, највише дрвета и гли
не у изг радњи стамбен их објек а
350

та. Значајна компонента јес те и то
да се основе кинес ке мис ли и по
гледа на свет као што је на пример
принц ип „самот рансформац ије
форме“ огледају у свим облас ти
ма уметнос ти, арх итект уре и тако
даље.
О томе како Кинези живе реа
лан живот, како исп уњавају своју
свакод невн иц у и чиме се баве у
докол иц и, како уређују свој ен
теријер, шта облаче и шта воле да
једу, како васп итавају своју дец у и
много тога другог до најс итн ијих
детаља пронал азимо у пос ледњем
деветом поглављу књиге „Живот,
обичаји, обред и“. Као веома за
ним љив део изд ваја се и опис ки
нес ких обреда и обичаја који се
примењују прил иком рођења де
тета или пог реба, као и прил иком
жен идбе.
Као неизос тавн и део сва
ког квал итетног дел а, као што је и
ово, на крају нал азимо зак ључак
свега реченог, као и ант иц ипац и
ју будућнос ти на основама свега
реченог. Аутор у зак ључк у пос та
вља питање: Како је мог уће да јед
на култ ура тол ико разл ич ита на
рег ионалном и лок алном нивоу
ипак остаје објед ињена у својој
цел ин и? Одговор аутор прона
лази у „кључном појм у кинес ке
цивил изац ије – појм у „рит уа л а“
(ли)“.12 Као што је ран ије речено
под тим се зап раво подразумева
12 В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 597.
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оно понашање које је исп равно и
ваљано.
„Језгро трад иц ионалне кине
ске цивил изац ије, како је у овој
књизи више пута речено, није
идеолог ија, већ сам „духовн и рад“,
„не-дел атно дел ање“ мудрог чове
ка, у коме се стич у свест и радња“,
ист иче В.В Маљавин. „Рит уа л на
кинес ки нач ин, није само учт иво
или дол ично понашање, него и
посебан модел човекове соц ијал
ности. Тај соц иу м – та не мате
ријална, већ духовна, симбол ич
ка реа лност – управо је и чин ио
истинс ку егзис тенц ију кинес ке
цивил изац ије, њено „јед инс тве
но тело“, које не познаје баријере
простора и времена, а Кинезе те
ра да, ма где их одвел а судбина,
бриж љиво граде свој зат ворен и
свет – своје „шангаје“ и „чајна та
уне“.13

13 В.В. Маљ авин, нав. дело, стр. 598.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.   Наслов
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом)
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са
размаком).      
После ових података следи Сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба
написати Резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор
би у Резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба
превести на српски језик.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
- када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);
- када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);
- када се ради о зборнику радова:   име и презиме аутора, назив
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и

-

-

-

-

придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр. 239);
извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  
архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном
реду, са следећим елементима:
књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач,
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример:
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2008);
чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић,
Милош,   ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
литература са Интернета, која не сме прећи више од 10%
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на
пример: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs
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