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ОД СЈА ЈА ДО ОЧА ЈА: КРИ ЗА ДР ЖА ВЕ И 
ПО У КЕ ИЗ ГРЧ КОГ И ИР СКОГ СЛУ ЧА ЈА

Са же так
Еко ном ска кри за из 2008. го ди не се са фи нан сиј ског тр жи-

шта пре ли ла на раз ли чи те сег мен те при вре де и дру штва. То ком 
про те кле го ди не му ти ра ла је у кри зу јав них фи нан си ја по је ди них 
европ ских зе ма ља, у пр вом ре ду Грч ке и Ир ске. У ра ду раз ма тра мо 
узро ке кри зе, по сле ди це кри зе и ан ти кри зне ме ре на на ци о нал ном 
и ме ђу на род ном ни воу. Циљ ра да је да се са гле да ју за јед нич ки фак-
то ри раз во ја кри зе и да се раз мо три да ли су они спе ци фич ни за од-
ре ђе не др жа ве и еко ном ска окру же ња или је реч о ис ку стви ма ко ја 
мо гу да по слу же као ге не рал но упо зо ре ње са вре ме ним др жа ва ма, 
па и Ср би ји.
Кључ не ре чи: Грч ка, Ир ска, Евро зо на, еко ном ска кри за, бу џет ски де фи-

цит, јав ни дуг.

Еко ном ска кри за, ко ја др ма свет од 2008. го ди не, ни је ни 
бли зу кра ја. Успо ре на при вред на ак тив ност, ви со ка це на и опре зни 
то ко ви ме ђу на род ног ка пи та ла, ви со ки бу џет ски де фи ци ти и јав-
ни ду го ви, ре корд не сто пе не за по сле но сти, ка рак те ри са ће свет ску 
при вре ду и у на ред ним го ди на ма. Док се ло ша еко ном ска сли ка 
и опа да ју ћи жи вот ни стан дард пре ли ва ју на по ли тич ки те рен, не 
по сто ји кон сен зус о ис прав ној ан ти кри зној еко ном ској по ли ти ци. 
Нај дра стич ни ја раз ли ка по сто ји из ме ђу САД и Европ ске уни је. 
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Док се у САД иде прав цем по ве ћа ња бу џет ског де фи ци та и јав ног 
ду га – у ци љу по спе ши ва ња фи нал не тра жње, у ЕУ се чи ни са свим 
су прот но – про мо ви ше се штед ња и оштро кре са ње бу џет ских де-
фи ци та.

Сви аспек ти и да ље ак ту ел не кри зе пре ва зи ла зе окви ре овог 
ра да. Не мо гу ће је, на и ме, об у хва ти ти на ста нак, ши ре ње, бор бу 
про тив кри зе и то у раз ли чи тим др жа ва ма и у раз ли чи тим пе ри о-
ди ма. На ро чи то ка да се има у ви ду да је кри за му ти ра ла и бр зо се 
са хи по те кар ног тр жи шта пре се ли ла у ре ал ни сек тор, а по том и у 
др жав ну ка су го то во свих зе ма ља све та. Уме сто да ана ли зи ра мо 
ак ту ел не по ку ша је усме ре не ка спре ча ва њу дру гог та ла са кри зе у 
ре ал ном сек то ру, вра ћа мо се ко рак уна зад и у ра ду по ку ша ва мо да 
утвр ди мо за јед нич ке ка рак те ри сти ке и не ке спе ци фич но сти из би-
ја ња кри зе у две др жа ве ЕУ. По ста вља се пи та ње да ли је до вољ но 
да се на ве ду број ни по је ди нач ни раз ло зи или је по треб но да се за-
кљу чак уоп шти и да се раз мо три да ли по сто ји – не (спе ци фич на) 
фи нан сиј ска кри за – већ кри за др жа ве. Ја сно, ва жне по у ке мо гу се 
из ву ћи и за Ср би ју.

Да би се ви де ло ко ли ко је ак ту ел на кри за ва жна, у пр вим де-
ло ви ма ра да украт ко пред ста вља мо раз ме ре кри зе и од го во ре на 
кри зу, а по том се де таљ ни је ба ви мо основ ним ци љем ра да – уоча-
ва њем узро ка кри зе у две ка рак те ри стич не др жа ве и из во ђе њем 
од го ва ра ју ћих за кљу ча ка.

РАЗ МЕ РЕ КРИ ЗЕ

За Ир ску је до бро по зна то да је др жа ва ЕУ са ди на мич ним 
ра стом, али је ма ње по зна то да је и Грч ка у пе ри о ду од 2000. до 
2007. го ди не би ла јед на од чла ни ца са нај бр жим при вред ним ра-
стом (ви ше од 4% про сеч но го ди шње у овом пе ри о ду). Бр зо ра сту-
ће еко но ми је омо гу ћа ва ле су јеф ти но за ду жи ва ње и ши ре ње бу-
џет ског де фи ци та и јав ног ду га. Да би у кон ти ну и те ту ис пу ња ва ле 
кри те ри ју ме кон вер ген ци је (по треб не за члан ство у Евро зо ни), ове 
две др жа ве ла жи ра ле су по дат ке о ви си ни де фи ци та и ду га. Грч ка је 
та ко пла ћа ла сто ти не ми ли о на евра бан ка ма (а нај ви ше аме рич кој 
бан ци GoldmanSachs,чак 300 ми ли о на) за  по моћ у тзв. кре а тив-
ном ра чу но вод ству.1) Због то га је обе ло да њи ва ње пра вих раз ме ра 
про бле ма  у др жав ној ка си до ве ло до из у зет но не га тив не ре ак ци је 
ин ве сти ци о не јав но сти по чет ком 2010. го ди не. 

1) Ви де ти, на при мер: http://www.bu si nes sin si der.com/he nry-blod get-gre e ce-paid-gold man-
300-mil lion-to-help-it-hi de-its-bal lo o ning-debts-2010-2.
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Грч ка је по ста ла нај ве ћи еко ном ски бо ле сник Евро зо не, од-
но сно Европ ске уни је, и зе мља пред бан крот ством, са јед ним од 
нај ве ћих јав них ду го ва у исто ри ји ко ји се, пре ма по да ци ма Ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да, кре ће у оп се гу од пре ко 300 ми ли јар-
ди евра. Грч ки јав ни дуг је 1995. из но сио 87 ми ли јар ди евра, 2000. 
већ 140 ми ли јар ди евра, а он да је ра стао му ње ви том бр зи ном: 2001. 
јав ни дуг се по пео на 150 ми ли јар ди евра, 2002. на 160 ми ли јар ди 
евра, а у 2003. већ на 170 ми ли јар ди евра. Да кле, за се дам го ди на, 
од 1995. го ди не, дуг се го то во удво стру чио, а до 2010, уче тво ро-
стру чио у од но су на ње го ву ви си ну у 1995. го ди ни.2) Ва жно је са-
гле да ти и ре ла тив не ве ли чи не, тј. ве ли чи ну на ве де них де фи ци та у 
др жав ној ка си у од но су на но во ство ре ну вред но сти за јед ну го ди ну 
(бру то до ма ћи про из вод). Грч ка је, пре ма фи скал ним де ба лан си ма, 
у 2009. најнедисциплиновaнија др жа ва у ЕУ и ме ђу нај ло ши јим 
др жа ва ма у све ту: бу џет ски де фи цит је из нео не што ви ше од 13%, 
а јав ни дуг 115% бру то до ма ћег про из во да. За и ста за бри ња ва ју ће!

Ир ска се ни је за ду жи ва ла као Грч ка то ком по след њих два де-
се так го ди на, али је дуг екс пло зив но по рас тао на кон 2006. го ди не 
(ка да је из но сио 44 ми ли јар ди евра), до 2009. го ди не (на го то во 104 
ми ли јар ди евра). Јав ни дуг Ир ске се го то во утро стру чио за са мо 
три го ди не. У од но су на бру то до ма ћи про из вод ове зе мље јав ни 
дуг је уве ћан са при хва тљи вих 25% у 2006. на ви со ких 65% у 2009. 
го ди ни.

Апри ла 2010. го ди не кре дит ни реј тинг Грч ке аген ци ја Stan-
dard&Poorsсро за ла је на ни во ис под ин ве сти ци о ног реј тин га (тзв. 
junkреј тинг), а при нос на грч ке об ве зни це (це на за ду жи ва ња грч ке 
др жа ве) уве ћан је на чак 15%.

Нај бо љи ин ди ка тор при вред не ак тив но сти – бру то до ма ћи 
про из вод, су мар но ука зу је на ефек те кри зе. У Ир ској је из у зет но 
ви сок пад ре ал ног БДП за бе ле жен већ у 2008. го ди ни, а и у 2009. 
го ди ни (3,5% и 7,6%), док је у Грч кој у 2008. ре ал ни раст успо рен 
на 1,3%, да би у 2009. усле дио пад за 2,3%. Услед за мр за ва ња кре-
дит ног тр жи шта и па да тра жње и по руџ би на, кри за се пре не ла са 
фи нан сиј ског тр жи шта на ре ал ни сек тор. Пред у зе ћа и јав ни сек тор 
от пу шта ју рад ни ке и не за по сле ност ра сте. У Грч кој је сто па не-
за по сле но сти уве ћа на са 7,7% у 2008. на 9,5% у 2009. го ди ни, а у 
Ир ској са 6,3% на чак 11,9%. Дво ци фре не сто пе не за по сле но сти су 
не за пам ће не у раз ви је ним зе мља ма.3)

2) По да ци из ба зе по да та ка Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (World Economic Outlook
Database), мо гу се пре у зе ти са Ин тер нет адре се: http://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/
weo/2010/02/we o da ta/in dex.aspx. 

3) Пре ма ста ти сти ци Европ ске уни је (Eurostat): http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/por tal/pa ge/
por tal/sta ti stics/se arch_da ta ba se.
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Ако је слу чај еко ном ског ко лап са Грч ке, у глав ним цр та ма, 
де фи ни сан као по сле ди ца не до ма ћин ског, енорм ног тро ше ња по-
зајм ље них па ра ко је не мо гу да ство ре но ву вред ност, ка ко де фи-
ни са ти про паст еко ном ског чу да Ир ске?

Ка ко је мо гу ће да про пад не про је кат зе мље ко ја је то ли ко ин-
ве сти ра ла у људ ски ка пи тал, обра зо ва ње ви со ко ква ли фи ко ва них 
ка дро ва, обез бе ди ла ве ли ка стра на ула га ња у ви со ко про фи та бил-
ну ин фор ма тич ку ин ду стри ју тре ћег ми ле ни ју ма, обез бе ди ла бес-
плат но сред њо школ ско обра зо ва ње, ста бил ну со ци јал ну си ту а ци ју 
и до бре за кон ске усло ве нео п ход не за огром на стра на ула га ња и, на 
ба зи све га то га, на пра ви ла ве ли ки на пре дак у жи вот ном стан дар ду 
сво јих гра ђа на? У че му се кри ла опа сност еко ном ског ис цр пљи ва-
ња, кри зе, без ма ло бан кро ти ра ња, ка да је све из гле да ло као до бро 
во ђе на еко ном ска по ли ти ка? У че му се на ла зи ло зр но кри зе ко је је 
бр зо про кли ја ло? Ир ска вла да је кра јем но вем бра 2010. го ди не за-
тра жи ла 90 ми ли јар ди ме ђу на род не по мо ћи (од ЕУ и ММФ) ка ко 
би спа си ла др жа ву од бан кро та. Ре ди се о те шкој ду жнич кој кри зи 
и огром ном ра сту ћем де фи ци том ко ји ба цио "келт ског ти гра" на 
ко ле на.

До ста ана ли тич ког на по ра ула жу до ма ћи и стра ни спе ци ја-
ли сти да би об ја сни ли про паст ир ског еко ном ског чу да, што ни је 
ни ма ло јед но став но. По сле оно ли ко ком пли ме на та из не тих у ана-
ли зи еко ном ског успо на Ир ске, са да се ана ли ти ча ри су о ча ва ју са 
по тре бом да се са мо де ман ту ју и об ја сне сво ја и ир ска из не ве ре на 
оче ки ва ња.

Свет ски по зна та ре ви зор ско-кон сул тант ска ку ћа Ernst&Young 
је, у сво јој де цем бар ској (2010) прог но зи кре та ња у Евро зо ни, упо-
зо ри ла на опа сност да фи нан сиј ска кри за да ље угро зи јав не фи-
нан си је др жа ва и по зва ла Европ ску цен трал ну бан ку (ЕЦБ) да мо-
не тар ном екс пан зи јом по мог не при вред ни раст у 2011. го ди ни.4) 
У овој прог но зи и до дат ним та бе ла ма се, као зе мље Ју га, на во де: 
Шпа ни ја, Грч ка, Пор ту гал и Ир ска (!?), очи глед но по оце ни да су 
то зе мље нај же шће за хва ће не кри зом, а као зе мље Се ве ра: Не мач-
ка, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Аустри ја и Фин ска, по кри те ри ју му да су 
нај ма ње за хва ће не кри зом у 2010. го ди ни.

У прог но зи се на во ди: "У нај го рем сце на ри ју Евро зо на би 
мо гла ући у но ви та лас ре це си је, по себ но ако са да шња кри за иза зо-
ве ду жнич ку кри зу не ких зе ма ља. Али чак и ако се овај нај пе си ми-
стич ки ји сце на рио не де си, опо ра вак у ко ји Евро зо на ула зи да ле ко 

4) При лог "Ри зи ци за евро зо ну до ла зе са ју га" у до дат ку BigBiznis, Bi znis In fo Gro up, www.
bi ge vents.rs.
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је спо ри ји од нор мал ног, јер су по слов не ин ве сти ци је и лич на по-
тро шња не у о би ча је но спо ри... Док се вер ни део кон ти нен та, из у зев 
Ир ске, бе ле жи сна жан раст, југ има те шке фи скал не не рав но те же, 
пад це на не крет ни на, про паст гра ђе вин ске ин ду стри је, ви со ке ка-
мат не сто пе и про бле ме са сол вент но шћу. Раз ли ке су по себ но из-
ра же не на тр жи шти ма ра да. Ана ли за Ernst&Young, за сно ва на на 
мо де ли ма ЕЦБ, ука зу је да не за по сле ност у Евро зо ни не ће па сти 
ис под 15 ми ли о на пре 2013. го ди не. Али док ће не за по сле ност у 
се вер ним зе мља ма по че ти да па да већ у 2011. г., у 'пе ри фер ним' зе-
мља ма ће се на то че ка ти до пет го ди на". 

Ни је баш не ка ру жи ча ста пер спек ти ва за зе мље нај же шће 
по го ђе не кри зом. 

БДП ће, по овој прог но зи, за це лу евро зо ну пе ри о ду 2011-
2014. ра сти по сто пи од 1,4%, 1,7%, 2,0% и 2,0%. Да кле, са 2013. 
го ди ном би се мо гло сма тра ти да евро зо на ула зи у ста бил ни ји при-
вред ни опо ра вак, ма да ће јав ни дуг као по сто так БДП пер ма нент но 
ра сти од 87% у 2010, пре ко 90% у 2011, до 91% у 2012. и 2013. го-
ди ни. Тек у 2014. тај дуг би по чео да па да на 90%, као и сто па не за-
по сле но сти, ко ја би, по сле ско ка на 10% у 2010. и 2011, по че ла да 
опа да на 9,8% у 2012, 9,4% у 2013. и 9,0% у 2014. го ди ни. Фик сне 
ин ве сти ци је, ко је су би ле у ве ли ком па ду 2009. за 11,3% и за 1,3% 
у 2010, по че ће да сти дљи во ра сту, за 1,7% у 2011, 2,7% у 2012. и за 
3,6% у 2013. и 2014. го ди ни.

Као што се ви ди из ове де таљ не прог но зе ре ви зор ско-кон-
сул тант ске ку ће Ernst&Young, пр ва пра ва го ди на у ко јој ће се осе-
ти ти по сле ди це еко ном ског опо рав ка Евро зо не би ће 2014. го ди на. 
Са овим прог но за ма се у осно ви сла жу и прог но зе зва нич не ста ти-
сти ке Европ ске уни је (Eurostat), при че му, на ни воу зе ма ља, ва ља 
уочи ти чи ње ни цу да Грч ка и Ир ска у 2010. не ће оства ри ти раст 
бру то до ма ћег про из во да, а Грч ка чак ни у 2011. го ди ни. У 2010. 
го ди ни је ди но се још за Шпа ни ју пред ви ђа пад при вред не ак тив-
но сти, а у 2011. го ди ни од зе ма ља Евро зо не је ди но се Грч кој прог-
но зи ра ре це си ја. На ве де ни по да ци по ка зу ју да су Грч ка и Ир ска у 
нај ду бљој кри зи у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма Евро зо не.

А до опо рав ка (2014. го ди не?) тре ба из др жа ти, уз оба ве зне 
дра стич не еко ном ске ре фор ме и ме ре ри го ро зне штед ње, што иза-
зи ва озбиљ не со ци јал не по тре се и не рас по ло же ња гра ђа на у др-
жа ва ма за хва ће ним кри зом. На рав но, и уз озбиљ но упум па ва ње 
нов ца за при вред ни раст у зе мља ма Евро зо не од стра не Европ ске 
цен трал не бан ке. 
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ОД ГО ВО РИ НА КРИ ЗУ

Би ла је по треб на енер гич на и ми ши ћа ва фи нан сиј ска по моћ 
ЕУ и по себ но зе ма ља чла ни ца Евро зо не, као и за јед нич ка ак ци ја 
по мо ћи са ММФ, ка ко би се омо гу ћи ло спа са ва ње од ко лап са на 
ду жи рок. То ни је про шло без про бле ма и дра стич них усло вља ва-
ња уну тра шњим бол ним ре фор ма ма и кре са њи ма бу џе та, уз чи тав 
па кет су ро вих ме ра, на ро чи то у Грч кој. Све то је иза зва ло бур не 
про те сте и оштре су ко бе син ди ка та, опо зи ци о них пар ти ја и гра ђа-
на Грч ке са вла дом и ор га ни ма ре да, што је до ве ло до но вих ве ли-
ких ште та, хап ше ња и по вре ђи ва ња по ли ца ја ца и де мон стра на та 
на ули ца ма грч ких гра до ва. Зе мља је већ ду го бу квал но еко ном ски 
па ра ли са на, али грч ка ПА СОК-ова ле ви чар ска вла да, ко ја је про-
блем на сле ди ла од прет ход не вла де де сни чар ске Но ве де мо кра ти је, 
не ма из бо ра, мо ра да спро ве де на мет ну те оштре и бол не ре зо ве и 
ре фор ме или ће све оти ћи у про паст.

Ка да су зво на за уз бу ну у ЕУ и Евро зо ни за зво ни ла, би ло је 
ка сно, јер је грч ки дуг већ на ра стао на пре ко 300 ми ли јар ди евра, 
а Грч ка се на шла у си ту а ци ји да не мо же без стра не по мо ћи да 
вра ћа ану и те те за узајм ље на и не до ма ћин ски по тро ше на сред ства. 
Ал тер на ти ве су се кре та ле од про гла ша ва ња бан крот ства и не мо-
гућ но сти вра ћа ња др жав них кре ди та и по зај ми ца, уз ис кљу чи ва-
ње Грч ке из Евро зо не и од у зи ма ња евра као зва нич не ва лу те, до 
огром не по мо ћи и до дат ног за ду жи ва ња Грч ке из фон до ва Европ-
ске уни је и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, ка ко би јој се да ла 
шан са да сер ви си ра ду го ве и, уз ри го ро зну штед њу и ре фор ме, из-
бег не бан крот ство. При том, та ква ре ше ња су мо ра ла да ко шта ју 
по ре ске об ве зни ке Не мач ке, Фран цу ске и оста лих бо га ти јих чла-
ни ца Евро зо не, што је у њи ма ства ра ло на пе то сти и бунт про тив, 
ка ко су на во ди ли, грч ког ра сип ни штва и нео д го вор ног тро ше ња 
по зајм ље них сред ста ва. 

Ве ли ке про те сте су иза зва ле ме ре из на мет ну тог и оба ве зног 
вла ди ног па ке та ак ци ја за сма њи ва ње бу џет ског де фи ци та и му-
ко трп ног и крај ње не из ве сног грч ког из ла ска из ду жнич ке кри зе, 
до не те 3. мар та 2010. го ди не: по ве ћа ње по ре за на до да ту вред ност 
са 19 на 21%, сма њи ва ње пла та за по сле них у др жав ном сек то ру за 
12%, по ве ћа ње по ре за на пи ће и ци га ре те за 20%, по ре за на лук-
су зне ауто мо би ле и јах те за 25%, по ве ћа ње ста ро сне гра ни це за 
од ла зак у пен зи ју са 61 на 65 го ди на, али и ком про ми сно сма њи ва-
ње (али не и уки да ње) та ко зва не 13. и 14. пла те за 30%. По ми ња ла 
се чак и мо гућ ност ме ђу на род не про да је по је ди них грч ких остр ва, 
ка ко би се по кри ла ру па у бу џе ту за 2010. го ди ну од 4,8 ми ли јар ди 
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евра. Пре ма пи са њу углед ног ли ста WallstreetJournal, грч ка вла да 
је би ла при мо ра на да про да сво је ак ци је у нај ма ње 15 раз ли чи тих 
ком па ни ја: атин ском во до во ду, ка зи ну, по стро је њи ма за пре ра ду 
наф те, Хе ле ник пост бан ци, на ци о нал ној те ле ко му ни ка ци о ној мре-
жи, па чак и не ко ли ко ави о на Ер бас 340 ко ји су до при ва ти за ци је 
при па да ли авио ком па ни ји Олим пик. Те ме ре су иза зва ле та лас не-
за до вољ ства ши ром Грч ке, на ви кле на ви сок стан дард и уго дан жи-
вот по след њих де це ни ја. Сце не су ко ба де мон стра на та и по ли ци је у 
Ати ни, Со лу ну, лу ци Пи реј и дру гим гра до ви ма, у ко ји ма је би ло и 
не ду жних људ ских жр та ва, пре пла ви ле су свет.

По сле ве ли ких по ли тич ких те шко ћа и от по ра по је ди них чла-
ни ца Евро зо не, 25. мар та 2010. го ди не, на Са ми ту ЕУ у Бри се лу, 
усво јен је оби ман и скуп про грам ком би но ва не по мо ћи ЕУ и ММФ 
Грч кој да иза ђе из те шко ћа (укуп но је пред ви ђе но 110 ми ли јар ди 
до ла ра по мо ћи, при че му је од мах ис пла ће но 45 ми ли јар ди), за рад 
спа са ва ња гру па ци је зе ма ља са евром као зва нич ном ва лу том. Ње-
го ва ре а ли за ци ја је од мах от по че ла, али уз не из ве сност и пред ви-
ђа ња спе ци ја ли ста да то не ће спа си ти Грч ку од ско рог бан крот ства, 
ко је ће по ву ћи и дру ге др жа ве у вр тлог гу би та ка и ве ли ких еко ном-
ских те шко ћа. Већ до кра ја ма ја 2010. го ди не, Грч ка је стра ним по-
ве ри о ци ма мо ра ла да ис пла ти 11,6 ми ли јар ди евра ану и те та, што 
је био сво је вр сни тест успе шно сти па ке та за са на ци ју ста ња у овој 
зе мљи, у усло ви ма ве ли ких со ци јал них не ми ра. Пр ви тест је по ло-
жен, та лас штрај ко ва у Грч кој се ма ло сми рио, али је Грч ка у из у-
зет но те шкој кри зи, чи ји крај се не на зи ре. 

Оно што је за бри ња ва ју ће, та лас огром них еко ном ских те-
шко ћа је већ за хва тио дру ге чла ни це Евро зо не: Ир ска је у ко лап су, 
а уоч љи ви су бол ни на го ве шта ји фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе у 
Пор ту га ли ји, са пред ви ђа њи ма да ће убр зо она за хва ти ти Шпа ни ју, 
Ита ли ју, па чак и Фран цу ску.5) 

За спа са ва ње по ср ну лих еко но ми ја др жа ва чла ни ца Евро зо-
не, ова гру па ци ја зе ма ља је, на мај ском са ми ту ЕУ 2010. го ди не, 
одо бри ла огром ни па кет ак ци ја од 750 ми ли јар ди евра (500 ми ли-
јар ди од стра не ЕУ, од че га са мо Не мач ка да је 120 ми ли јар ди, а 
ММФ оста лих 250 ми ли јар ди евра), са мо гућ но шћу да, у нај го-
рем сце на ри ју, та по моћ бу де по ве ћа на на чи та вих 890 ми ли јар ди 
евра. То би, пре ма Са ве ту гу вер не ра Европ ске цен трал не бан ке, 
би ло до вољ но да се у це ли ни ре ше фи нан сиј ски про бле ми Грч ке, 

5) О мо гућ но сти да се кри за из Ир ске пре ли је у Ита ли ју ви де ти: Pa o lo Ma nas se and Gi u-
lio Tri gi lia, “Will the Irish cri sis spread to Italy?”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no-
de/5849.
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Ир ске, Пор ту га ли је и Шпа ни је и да за јед нич ка ва лу та евро не бу де 
угро же на.6)

УЗРО ЦИ КРИ ЗЕ

Још увек не ма пре ци зних и де фи ни тив них ди јаг но за и за-
кљу ча ка, али се усу ђу је мо да глав не раз ло ге кри зе, у јед ном сло-
бод ни јем кро ки ју, ма кар на зна чи мо.7)

1. Ула зак у евро зо ну зе ма ља раз ли чи тих ка рак те ри сти ка

Кри те ри ју ми ма из Ма стрих та др жа ва ма су на мет ну та иста 
пра ви ла игре, без об зи ра у ко јој фа зи при вред ног ци клу са су се 
оне на ла зи ле. Та ко је Ир ска при сту пи ла Евро зо ни у усло ви ма пре-
гре ја не тра жње, ка да су јој би ле по треб не ви со ке ка мат не сто пе 
у ци љу успо ра ва ња при вре де. Ир ска је до би ла је дин стве ну мо не-
тар ну по ли ти ку и ни ске ка мат не сто пе Европ ске цен трал не бан ке, 
чи ме је од ло же но нео п ход но при ла го ђа ва ње и да ље је под стак ну то 
за ду жи ва ње др жа ве, при вре де и гра ђа на. Слич но ово ме, Грч ка је 
под окри љем евра ус пе ла да за ба шу ри сво је про бле ме и да при сво-
ји кре ди би ли тет ста бил ни јих зе ма ља, што је ре зул ти ра ло ни ским 
тро шко ви ма узајм љи ва ња и, след стве но, нео пре зним го ми ла њем 
ду го ва.

2. У кри зном пе ри о ду нај пре страдају 
(еко ном ски) ма ње зе мље

Иако, пре ма ре ла тив ним по ка за те љи ма, Ир ска ни је би ла нај-
го ра др жа ва Евро зо не, пре су ди ло је то што ин ве сти ци о на јав ност 
ни је има ла по ве ре ња у одр жи вост ир ске ста бил но сти. Ма њу зе-
мљу, на и ме, мо гу да де ста би ли зу ју и ма њи из но си шпе ку ла тив ног 
ка пи та ла и због то га она ули ва ма ње по ве ре ња од ве ће зе мље. Ка да 
за ра за кре не, као што је то био слу чај са Грч ком, сле де ће ме те ви-
ру са су зе мље ма ње еко ном ске сна ге.

6) За кри ти ку ин тер вент них па ке та ЕУ ви ше ви де ти у: Ba rry Eic hen green , “Ire land’s re-
scue pac ka ge: Di sa ster for Ire land, bad omen for the Euro zo ne”, http://www.vo xeu.org/in dex.
php?q=no de/5887. 

7) О по је ди ним фак то ри ма на стан ка кри зе у Ир ској ви де ти: Mor gan Kelly, “Wha te ver Hap-
pe ned to Ire land?”, CEPRDiscussionPaper, No. 7811, 2010. и Pa trick Ho no han and Phi lip 
La ne, "Ire land in Cri sis", http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/3162, а за кри зу у Грч кој 
Re bec ca Nel son, Paul Bel kin and De rek Mix, "Gre e ce's Debt Cri sis: Over vi ew, Po licy Re-
spon ses, and Im pli ca ti ons",CRSReportforCongress, No. 7-5700.
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3. Ду го ви су зли дру го ви

Огром на сред ства до би је на од бес по врат них кре ди та и по мо-
ћи ЕУ, али и бан кар ских кла сич них кре ди та и по зај ми ца, Грч ка је 
ко ри сти ла за ула га ња у мо дер ну и нео п ход ну ин фра струк ту ру (са-
вре ме не ску пе ауто пу те ве пре ко те шког те ре на, ве ле леп не и ску пе 
мо сто ве, ре кон струк ци ју лу ка и скла ди шта и дру го), али и из град-
њу мо дер них ста ди о на и спорт ских ха ла и обје ка та бри љант не ар-
хи тек ту ре, као и ор га ни за ци ју Олим пиј ских ига ра и дру ге ма ни-
фе ста ци је. Ре кло би се: то је не што што оста је Грч кој за у век, што 
до при но си раз во ју ту ри зма као глав не при вред не гра не, раз во ју 
спор та и по бољ ша ва њу ме ђу на род ног ими џа Грч ке и сл. Али је 
чи ње ни ца да по бро ја на ску па ин фра струк ту ра, иако је ну жна, уоп-
ште не вра ћа или вра ћа на ду ги рок уло же на сред ства, ко ја се са ка-
ма том мо ра ју от пла ћи ва ти ме ђу на род ним бан ка ма, не ства ра бр зо 
до да ти до хо дак, па ни но ва рад на ме ста, не опло ђу је та ко бр зо или 
уоп ште уло же ни узајм ље ни ка пи тал. Да кле, ле по је да се ви ди, ва-
жно је за мо дер ни ту ри зам, али не ства ра но ву вред ност у кра ћим 
пе ри о ди ма, а дуг се на го ми ла ва и мо ра се вра ћа ти уве ћан за ка ма те 
по ве ри ла ца. Грч ка је очи глед но мо ра ла мно го па жљи ви је да узајм-
љу је и скром ни је да тро ши узајм ље на сред ства.

Ир ски јав ни дуг, као што смо ви де ли, ни је био то ли ко ви сок 
у прет кри зном пе ри о ду, али су из у зет но ви со ке по мо ћи бан кар ском 
сек то ру из бу џе та у крат ком ро ку до ве ли јав ни дуг до алар мант ног 
ни воа. За то по сто ји опа сност да Ир ски бу џет бу де трај но оп те ре ћен 
вра ћа њем ка ма та за ду го ве фор ми ра не у по след ње две-три го ди не.

4. Же ља да се жи вот ни стан дард 
подигне до не ре ал ног ни воа

Грч ка је, у прет ход ним раз до бљи ма, учи ни ла знат не на по ре 
да по бољ ша стан дард и усло ве жи во та сво јих гра ђа на. Ста ти стич-
ки гле да но, зва нич но, ско ро да је до сти гла основ не про сеч не еко-
ном ске по дат ке из ове обла сти у зе мља ма ЕУ (про сеч на при ма ња, 
со ци јал на да ва ња, бу џет ски де фи цит, сто па не за по сле но сти и др). 
Грч ка, на при мер, има пет пу та ви ше јав них слу жбе ни ка по гла ви 
ста нов ни ка не го Ве ли ка Бри та ни ја. Ин же њер на др жав ној же ле-
зни ци има пла ту од 7.000 евра ме сеч но!? Но, да ли је то би ло ре ал-
но, за сно ва но на ствар ној еко ном ској сна зи и по тен ци ја лу Грч ке? 
Да ли је Грч ка исти ни то при ка зи ва ла еко ном ске па ра ме тре у ре-
дов ним из ве шта ји ма ко ји су до ста вља ни над ле жним те ли ма ЕУ и 
Евро зо не? На рав но да ни је.

За по сле ни ма је, на при мер, као спе ци јал ни бо нус, одо бра ва-
на три на е ста (за Бо жић), па чак и че тр на е ста пла та (за Ус крс)!? Да 
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ли је то би ла ку по ви на со ци јал ног ми ра и на кло но сти би ра ча или 
же ља да се пот пу но ве штач ки, без ре ал не еко ном ске за сно ва но сти 
по ди жу при ма ња и стан дард гра ђа на, оста је да се утвр ди. Еко ном-
ске по сле ди це су, у сва ком слу ча ју, би ле ка та стро фал не. Већ са ма 
од лу ка о уки да њу тих бе не фи ци ја у вре ме ну кри зе про ту ма че на је 
као об ја ва ра та син ди ка ти ма и иза зва ла је улич не де мон стра ци је у 
нај ве ћим грч ким гра до ви ма.

Грч ка се про те гла пре ко свог гу бе ра и мо гућ но сти и тро ши ла 
оно што ни је за ра ди ла ни про из ве ла, до ста вља ју ћи фри зи ра не и 
улеп ша не по дат ке о ствар ном еко ном ском ста њу у зе мљи спе ци ја-
ли зо ва ним те ли ма ЕУ. То ни је мо гло да тра је у не до глед, мо гла је да 
за ва ра ва се бе у ци љу со ци јал ног ми ра, али не пре ду го по ве ри о це и 
ор га не ЕУ. Ка да се су о чи ла са чи ње ни цом да не мо же да пла ти до-
спе ле огром не ану и те те (са мо у 2010 го ди ни оба ве зе пре ма по ве-
ри о ци ма из но се 54 ми ли јар де евра!?), исти на је пу кла пред очи ма 
Евро пе и глав них по ве ри ла ца, али и ње них гра ђа на.

5. При вред ни раст ко ји ге не ри ше де ба лан се

Грч ка, зе мља са 78% нео бра ди вог зе мљи шта, не про из во ди 
до вољ но пре храм бе них на мир ни ца ни за по тре бе сво јих гра ђа на, а 
ка мо ли за по тре бе, ка ко се са ма опре де ли ла, ви со ког и екс клу зив-
ног ту ри зма и го сти ју из це лог све та. Да кле, све што је за та кав кон-
цепт раз во ја глав не при вред не гра не по треб но, мо ра ла је да уво зи 
из зе ма ља у окру же њу. А то мо ра да се пла ћа. Из ван ред но ма сли-
но во уље, не што ри бе, по вр ћа и агру ма, очи глед но ни је до вољ но 
за ду гу ту ри стич ку се зо ну на не ко ли ко сто ти на грч ких остр ва. У 
ме ђу вре ме ну, су сед на Тур ска и ме ди те ран ске зе мље Ки пар, Мал-
та, Еги пат, Ту нис, Ма ро ко и дру ге, раз ви ја ле су кон цепт ма сов ног, 
јеф ти ни јег и скром ни јег ту ри зма и, у вре ме кри зе, пре о те ле ве ли ки 
део ту ри стич ке кли јен те ле при ну ђе не на сте за ње ка и ша. Грч ка је, 
са сво јим ви со ким це на ма сме шта ја и услу га, по ста ла не до ступ на 
за ве ли ки број стра них ту ри ста и по че ла да бе ле жи гу бит ке и пад 
при хо да од ту ри зма, као глав не при вред не гра не.

Ка да је Ир ска у пи та њу, струк ту ра еко но ми је је у пот пу но-
сти од го ва ра ла струк ту ри нај ра зви је ни јих зе ма ља, са до ми нант ним 
уче шћем услу га у ства ра њу бру то до ма ћег про из во да. Пре на ду ва-
но тр жи ште не крет ни на и нео пре зно бан кар ско по сло ва ње до во ди-
ли су до по гре шне ало ка ци је ре су ра и уда ља ва ња др жа ве од здра ве 
при вред не струк ту ре. Област ко ја је за слу жна за при вред ни раст 
Ир ске то ком две хи ља ди тих је и гра ђе ви нар ство. На гли пад гра ђе-
ви нар ства, по ве зан са из би ја њем кри зе, уко чио је и овај мо тор при-
вред ног ра ста Ир ске.
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6. Не ди сци пли но ва на фи скал на политика 
и не ста бил не јав не фи нан си је

Да би оси гу ра ла за цр та ни пре ам би ци о зни стан дард гра ђа-
на и ви со ке усло ве жи во та, со ци јал них да ва ња и ин фра струк ту ре 
раз у ђе не зе мље, Грч ка је мо ра ла мно го да ула же и бе ле жи стал не 
бу џет ске де фи ци те (у 2009. го ди ни из но сио је ре корд них 13%, о 
че му је већ би ло ре чи). 

А шта је са по ре ским и дру гим при хо ди ма ко ји ма се бу џет 
пу ни и фи нан си ра? Јед на од во де ћих при вред них гра на Грч ке, 
осим ту ри зма, је сте по мор ски са о бра ћај, не са мо ра ди по ве зи ва-
ња остр ва са коп ном и глав ним гра до ви ма, већ по себ но за ме ђу на-
род ни тран спорт ро бе за до ма ће и, на ро чи то, стра не ко ри сни ке. То 
је зна чај на шан са, али у че му је про блем? Ве ли ка грч ка тр го вач ка 
фло та је углав ном ре ги стро ва на у уда ље ним по ре ским ра је ви ма и 
де сти на ци ја ма, но си до ми цил не за ста ве Па на ме, Бер му да и оста-
лих зе ма ља, па, са мим тим, по ре зе од при хо да оства ре них у ме ђу-
на род ном тр го вин ском по мор ском са о бра ћа ју уби ра не ко дру ги, а 
не Грч ка. Мен та ли тет грч ких при вред ни ка је тра ди ци о нал но упу-
ћен на прак су да се, ко ли ко год се мо же, из бег не пла ћа ње по ре за и 
до при но са, не са мо на пред у зет ни штво и при хо де, не го и на лук су-
зне ку ће, лет њи ков це, ви ле и ба зе не, јах те и при ват не објек те, а др-
жа ва ни је учи ни ла до вољ но на по ра да на мет не нео п ход ну по ре ску 
ди сци пли ну од ко је за ви си др жав ни бу џет. Пре ма по да ци ма ММФ, 
не што ви ше од 8.000 Гр ка др жа ви, на име не пла ће ног по ре за, ду-
гу је 20 ми ли јар ди евра8).

Ка да је Ир ска у пи та њу, ни ски по ре зи у ци љу при вла че ња 
ино стра них ком па ни ја и под сти ца ња до ма ћег пред у зет ни штва вра-
ти ли су се као бу ме ранг ка да је у кри зи на сту пи ла осе ка при хо да а 
пли ма рас хо да (ра ди по кри ћа фи нан сиј ских гу би та ка). Уз то, зна-
тан део по ре за по ти цао је по осно ву фи нан сиј ских тран сак ци ја и 
за ви сио је од ви си не це на фи нан сиј ских про из во да. По што су опа-
ли про мет на фи нан сиј ском тр жи шту и це не фи нан сиј ских ин стру-
ме на та, опа ли су и по ре ски при хо ди. Про це њу је се да је од 2007. до 
2009. го ди не до шло до па да јав них при хо да Ир ске за 20%, док су се 
јав ни рас хо ди уве ћа ли за 9%.9)

Та ко ђе, уста ље на ко руп ци ја, по себ но у по ре ским слу жба ма 
и здрав ству, по че му је Грч ка на во де ћој по зи ци ји у ЕУ, у 2009. го-
ди ни је овој др жа ви на не ла ште те од око ми ли јар ду евра, пре ма по-

8) По да так из члан ка “Цвр чак и мрав” Бо шка Јак ши ћа, Политика, 16. мај 2010, стр. 6.

9) Mor gan Kelly, “Wha te ver Hap pe ned to Ire land?”, иби дем.
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да ци ма ор га ни за ци је TransparencyInternational. Ре зул тат је стал ни 
и све ве ћи бу џет ски де фи цит.

Из фон до ва ЕУ за раз вој Грч ке, сред ства су, пре ма от кри ћи ма 
грч ких ме ди ја, у ду жем пе ри о ду крај ње не до ма ћин ски тро ше на. 

У си вој еко но ми ји у овој зе мљи се ре а ли зу је че твр ти на укуп-
ног дру штве ног про из во да. Ко руп ци ја и при вред ни кри ми нал су 
од но си ли огро ман део рас по ло жи вих сред ста ва. Као је дан од дра-
стич них при ме ра ме ди ји су на ве ли пла те за по сле них на ису ши ва-
њу мо чва ре на се ве ру Грч ке. Мо чва ра Ко па ис је ису ше на да ле ке 
1957. го ди не, а за по сле ни на про јек ту (њих 30) су на ста ви ли да 
при ма ју пла те од 2500 евра ме сеч но, све до ско ра шњег от кри ћа 
ове дра стич не не пра вил но сти.10) Али ово ни је био уса мље ни, па-
ра док сал ни слу чај. Мно го је би ло при ме ра ола ког тро ше ња нов-
ца, по себ но оног ко ји је др жа ва са ка ма том мо ра ла да вра ћа. То 
ни је мо гло да не ка жње но про ђе, би ло за кон ским санк ци ја ма или 
др жав ним гу би ци ма, а др жав ни ор га ни ни шта ни су пред у зи ма ли 
у ду жем пе ри о ду.11)

7. Не ре гу ли са ни фи нан сиј ски про из во ди

Кри за је за по че ла у фи нан сиј ском сек то ру, по што су бан ке и 
дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је на тр жи шту ну ди ле про из во де са 
за ма гље ним од но сом из ме ђу ри зи ка и при но са. Из гле да ло је, дру-
гим ре чи ма, да су фи нан сиј ски про из во ди ма ње ри зич ни не го што 
је то би ло слу чај, па је тр го ви на та квим ин стру мен ти ма ви ше под-
се ћа ла на ру лет не го на озбиљ ну и дру штве но ко ри сну ак тив ност. 
По што су тран сна ци о нал не бан ке пу сти ле сво је пип ке ши ром све-
та, ја сно је да ни Ир ска и Грч ка ни су би ла за о би ђе не. Гра ђе вин ски 
бум у Ир ској био је пра ћен нео пре зним кре ди ти ра њем (фор ми рао 
се кре дит ни ба лон) и не ре ал но ви со ким це на ма не крет ни на. Гу би-
ци фи нан сиј ских ин сти ту ци ја су ис про во ци ра ли ма сив не др жав не 
ин тер вен ци је и ве ли ке ин јек ци је из бу џе та др жа ва. Отуд је спа са-
ва ње при ват них ин сти ту ци ја о др жав ном тро шку про ду би ло ру пе 
у на ци о нал ним бу џе ти ма.

8. Ван ред ни до га ђа ји

Грч ку су, у ду жем пе ри о ду, за де си ле при род не и дру ге не-
по го де ко је су на не ле ве ли ке ште те објек ти ма, при вре ди, ин фра-

10) “Цвр чак и мрав”, иби дем.

11)  О ко руп ци ји и мо гућ но сти ма за ње но ре ша ва ње у Грч кој ви де ти Paul Ro mer, “Cut ting 
the cor rup tion tax”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/5394.
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струк ту ри и из и ски ва ле ве ли ке тро шко ве за на кна ду ште те и об-
но ву уни ште ног. Ду го трај на су ша, огром ни шум ски по жа ри усред 
ту ри стич ке се зо не, по пла ве у зим ском пе ри о ду, на не ли су ве ли ке 
ма те ри јал не ште те. Грч ка ни је рас по ла га ла до вољ ним ма те ри ја лом 
и ави ја ци јом за бор бу про тив по жа ра на остр ви ма, ко ји су спа ли ли 
мно ге објек те и из ну ди ли па нич ну ева ку а ци ју стра них ту ри ста и 
до ма ћег ста нов ни штва усред лет ње се зо не. Ве ли ки су из да ци би ли 
за ре ша ва ње ових про бле ма и по кри ва ње гу би та ка. Оси гу ра ва ју ћи 
за во ди ни су мо гли са ми да сно се све из дат ке за на док на ду ште те. 

Ште те иза зва не де мон стра ци ја ма и број ним про те сти ма, уз 
гу би так рад них са ти, али и уз уни шта ва ње јав них обје ка та Мо ло-
то вље вим кок те ли ма, ло мо ви ма и пљач ка њи ма рад њи, чак и са 
људ ским жр тва ма, са мо су до да ли ште ту на про бле ме на мер но 
иза зва них или по жа ра услед ви со ких лет њих тем пе ра ту ра и услед 
не па жње ту ри ста и до ма ћег ста нов ни штва.

Све је то мо ра ло да се пла ти и на док на ди, а пре вре ме ни од-
ла зак ту ри ста и на док на да њи хо ве ште те су са мо до ли ва ли уље на 
ва тру.

9. За ви сност од стра них ди рект них ин ве сти ци ја

Ир ска ре це си ја је по сле ди ца и дра стич ног па да стра них ула-
га ња.12) По што је ир ски мо дел еко ном ског ра ста био ба зи ран на ве-
ли ким стра ним ула га њи ма у ИТ ин ду стри ју и ви со ко про фи та би ле 
по го не, Ир ска је као маг нет за њи хо во при вла че ње од ре ди ла по ли-
ти ку ни ских по ре за на до бит (12,5%), што је би ло при ма мљи во за 
ан гло сак сон ске, по себ но аме рич ке ком па ни је и ула га че. Отва ра не 
су број не ир ске ис по ста ве аме рич ких ком па ни ја, од ком пју тер ских 
џи но ва, до фар ма це ут ских и дру гих кор по ра ци ја, та ко да је у вре ме 
нај ве ћег ир ског успо на чи та вих 20% БДП Ир ске до ла зи ло од стра-
них ком па ни ја. Шта је у то ме ло ше? 

Стра не ком па ни је су на ла зи ле мо ти ве за сво је по сло ва ње у 
Ир ској у ни ским по ре зи ма и јеф ти ни јој, а струч ној рад ној сна зи. 
Али ни ски по ре зи зна че ма ње бу џет ских при хо да за др жа ву и ње-
не огром не из дат ке у со ци јал ној, обра зов ној обла сти и по ди за њу 
жи вот ног стан дар да. Ни же над ни це за за по сле не зна че и ве ћа за ду-
жи ва ња за све ви со ке прох те ве гра ђа на и дру штва. За стој, а за тим и 
дра сти чан пад стра них ула га ња, због фи нан сиј ске кри зе и еко ном-
ске ре це си је ко ја је за хва ти ла Се вер ну Аме ри ку као глав ног ула-
га ча у ир ску при вре ду, зна чио је и пот пу ни под ба чај иона ко ма лог 

12) Hol ger Gоrg, Aoife Han ley and Eric Strobl, “FDI in Ire land: New Fin dings for Grants and 
Lo cal Part ner ships”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/5619.
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бу џет ског при хо да на ба зи по ре за на про фит. Бу џет ски де фи цит је 
би вао све ве ћи, а ре це си ја је на мет ну ла и по тре бу ра ци о на ли за ци је 
и пла ни ра ног сма њи ва ња бро ја зап сле них у стра ним фи ли ја ла ма13) 
(аме рич ких и дру гих) фир ми на ир ској те ри то ри ји. Круг се за тво-
рио та ко да је Ир ска све ви ше за па да ла у ду жнич ку кри зу. Оба ве зе 
др жа ве у уну тра шњем функ ци о ни са њу при вре де, јав не ад ми ни-
стра ци је и пред у зе тих ре фор ми су оста ле исте или се по ве ћа ле, 
а бу џет ски при хо ди, од ко јих се све то фи нан си ра, све ма њи, та ко 
да је ра стао уну тра шњи и спољ ни јав ни дуг ко ји је Ир ску до вео у 
ко лапс.

Ир ски не за ви сни фи нан сиј ски екс перт и са вет ник при ЕУ у 
Бри се лу Ке вин Њу мен је то ова ко об ја снио: ”Са про па шћу фи нан-
сиј ских фон до ва и ба на ка у САД, ир ске бан ке из гу би ле су глав ни 
из вор при хо да. Бум на тр жи шту не крет ни на за вр шио је у стр мо-
гла вом па ду. Ри зич на ула га ња и су ви ше сло бод на јав на по тро шња 
јев ти ног нов ца до ве ли су до кра ха. А он да је др жа ва да ла га ран-
ци је. Нор мал но је би ло што су га ран то ва ли за де по зи те, али вла да 
је оти шла пре да ле ко са га ран ци ја ма за ду го ве ба на ка и ство ри ла 
ка та стро фал ну си ту а ци ју. Ве ру јем да је то би ла по ли тич ка од лу ка. 
На кра ју Да блин се окре нуо дра стич ном сма ње њу тро шко ва и ме-
ђу на род ној по мо ћи, што је до бро.”14) Ми би смо до да ли – и је ди но 
мо гу ће, ка ко би се Ир ска спа си ла од бан крот ства.

10. Кри за Евро зо не

Ир ска кри за се по ка зу је и као кри за Евро зо не, што по ве ћа ва 
из гле де со ли дар не по мо ћи да се она пре ва зи ђе. По сле Грч ке, Евро-
зо ну и осла бље ни евро по тре сла је у са мо се дам ме се ци 2010. го-
ди не дру га зе мљо тре сна кри за. Ир ска, се вер на ан гло сак сон ска зе-
мља са ве о ма при влач ним усло ви ма за стра на ула га ња из огром не 
и бо га те ди ја спо ре у Се вер ној Аме ри ци, али и оста лих праг ма тич-
них ин ве сти то ра, за па ла је у аго ни ју. Од мах су се огла си ли европ-
ски ви со ки зва нич ни ци. Пред сед ник Европ ског са ве та Хер ман ван 
Ром пај је био де ци ди ран: “Сви мо ра мо да ра ди мо за јед но ако же-
ли мо да евро зо на пре жи ви ову кри зу. Ако евро зо на не пре жи ви, не-
ће ни Европ ска уни ја.” На то је до шла дра ма тич на из ја ва не мач ке 

13) Још сеп тем бра 2009. го ди не, Европ ска ко ми си ја је на ја ви ла по моћ од 1,8 ми ли о на евра 
за 2400 ир ских рад ни ка ко ји су из гу би ли по сао у фа бри ци ра чу на ра Dell у Ли ме ри ку, у 
Ир ској. Гу би так по сла је ре зул тат па да про да је ра чу на тра за 23%, а по моћ је на ме ње на 
тра же њу но вог за по сле ња. Та квих слу ча је ва је ка сни је би ло мно го ви ше. Из вор: http://
ec.euro pa.eu/fi nan cial-cri sis/in fex_en.htm.

14) На вод из члан ка “До си је: Кри за у евро зо ни – ЕУ спо ро ре а гу је на кри зу” Вла ди ми ра 
Јо ка но ви ћа, По ли ти ка, 29. но вем бра 2010, стр. 2.
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кан це лар ке Ан ге ле Мер кел “Евро је у из у зет ној опа сно сти на кон 
ир ске кри зе.”15) Ово све до пу њу је по да так аме рич ке Citybank да 
су три зе мље чла ни це евро зо не – Грч ка, Ир ска и Пор ту га ли ја – ис-
кљу че не из ме ђу на род ног тр жи шта хар ти ја од вред но сти. Шта је у 
све му то ме до бро?

Ова ко озбиљ на кри за у Ир ској, схва ће на као озбиљ на прет-
ња оп стан ку Евро зо не и евра као за јед нич ке ва лу те 16 зе ма ља ЕУ, 
на мет ну ла је нео п ход ност хит не и не из бе жне со ли дар не по мо ћи у 
спа са ва њу Ир ске од бан крот ства ко је угр жа ва цео ус по ста вље ни 
си стем Евро зо не.16) То на ме ће до дат не фи на сиј ске оба ве зе нај ра-
зви је ни јим зе мља ма и ње ним по ре ском об ве зни ци ма, али спа са ва 
цео си стем из ко га и од ко га су оне има ле зна чај не ко ри сти. Па-
ра док сал но или не: што је озбиљ ни ја струк ту рал на кри за ко ја је 
за хва ти ла Ир ску, то су по ве ћа ни из гле ди за ње но пре ва зи ла же ње 
за јед нич ком фи нан сиј ском инjекцијом дру гих зе ма ља Eврозоне, 
ба зи ра не на соп стве ним ин те ре си ма за шти те те шко ус по ста вље-
ног си сте ма евра као за јед нич ке ва лу те и за јед нич ке фи нан сиј ске 
по ли ти ке ди ри го ва не од стра не Европ ске цен трал не бан ке. То та-
ко ђе на ме ће по тре бу озбиљ них ре фор ми си сте ма, по ве ћа не кон-
тро ле и над гле да ња уну тра шње фи нан сиј ске по ли ти ке сва ке зе мље 
чла ни це по на о соб, што ће у за јед нич ком ин те ре су до при не ти ње-
го вом бо љем функ ци о ни са њу у бу дућ но сти.17) Бар се на да мо.

А да се од за јед нич ког про јек та не од у ста је све до чи чи ње ни-
ца да је, са по чет ком 2011. го ди не, у клуб при ви ле го ва них чла ни ца 
Евро зо не при мље на још јед на, се дам на е ста др жа ва – Есто ни ја.

15) “Евро зо на на ‘Ма жи но’ ли ни ји”, По ли ти ка, 29.11.2010

16) Ви ди чла нак (од но сно исту па ње пред При вред ном и ин ду стриј ском ко мо ром у Да бли ну 
10.09.2009)  Mar got Wallstrom, пот пред сед ни це Eвропске ко ми си је, “Fa cing the cri sis to-
get her: Ire land and the EU”, на сај ту ЕУ под озна ком Spe ech/09/383. У ње му се на ја вљу је 
Европ ски план за опо ра вак при вре де за 2009. у из но су од 400 ми ли о на евра за сти му ли-
са ње по тра жње, отва ра ње но вих рад них ме ста и за шти ту стан дар да, као и ње го во по ве-
ћа ње за 45% у 2010. за раз вој и по ве ћа ње за по сле но сти, као и 30 ми ли о на евра кре ди та 
за ма ла пред у зе ћа. Очи глед но да све то ни је по мо гло да се за у ста ви та лас кри за ко ји је 
по чео са Грч ком, па за хва тио Ир ску и са да се ши ри на Пор ту га ли ју, Шпа ни ју и да ље.

17)  У мар ту 2010, на сај ту Европ ске ко ми си је, по ја вио се при лог “По мо зи мо Ир ску, по-
мо зи мо Евро пу”, са под на сло вом “По др жа ти еко ном ски опо ра вак у Ир ској”. У окви ру 
тог при ло га об ја вљен је по да так да ће ЕУ ин ве сти ра ти пре ко 228 ми ли о на евра, у пе-
ри о ду 2007-2013, за за се ри ју про је ка та за бу ду ћи раз вој Ир ске по кра ји не Ми дланд, 
по ма жу ћи пред у зет ни штво, сти му ли шу ћи ино ва ци је и раз вој свет ске кла се тран спор та 
и ин фра струк ту ре. Про грам тре ба да до при не се отва ра њу 4000 но вих рад них ме ста у 
ода бра ним ком па ни ја ма, да по др жи 2500 ма лих пред у зе ћа и ус по ста ви свет ску ин тер-
нет ко му ни ка ци ју у 8000 ком па ни ја у по ме ну том ре ги о ну. Из вор: http://ec.euro pa.eu/fi-
nan cial-cri sis/in fex_en.htm
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* 

* *
Кри зе у Грч кој и Ир ској, а и дру гим др жа ва ма Европ ске уни-

је, по ве за не су са свет ском фи нан сиј ском кри зом чи је су жа ри ште 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и 2008. го ди на. Ипак, са гле да ва ње 
узро ка на стан ка и раз бук та ва ња кри зе ука зу је на чи ње ни цу да би 
кри за на ста ла и без ини ци јал не вар ни це из Аме ри ке. При вред ни 
раст и по раст жи вот ног стан дар да би ли су уте ме ље ни на ду го роч-
но нео др жи вим осно ва ма и то је не што што би све др жа ве тре ба ло 
да има ју у ви ду. У на став ку из но си мо по у ке из грч ког и ир ског 
ис ку ства.

Пр во, ин те гра ци о ни про це си но се мно го број не ко ри сти (ин-
тен зи ви ра ње тр го ви не, по зајм љи ва ње кре ди би ли те та ста бил ни јих 
чла ни ца ин те гра ци ја, нов ча на сред ства из ре ги о нал них фон до ва, 
укла ња ње ба ри је ра по сло ва њу и слич но), али из ла жу др жа ву ри-
зи ку по осно ву гу бит ка (еко ном ске) са мо стал но сти. Ка ко ис ку ство 
Грч ке и Ир ске по ка зу је, је дин стве на мо не тар на по ли ти ка мо же на 
кра так рок да де лу је по зи тив но на при вред ни раст, али и да, уко ли-
ко је ису ви ше екс пан зив на, по се је се ме бу ду ћих кри за. С об зи ром 
на то да се по ула ску у ин те гра ци ју (Европ ску уни ју) по де фи ни ци-
ји гу бе не ки ин стру мен ти еко ном ске по ли ти ке, о по треб ним при-
вред ним при ла го ђа ва њи ма тре ба раз ми шља ти на вре ме, у пе ри о ду 
пре члан ства. 

Дру го, ма ње зе мље не ма ју лук суз да во де не ди сци пли но ва-
ну еко ном ску по ли ти ку. И код нас се не кри тич ки пре у зи ма ви си на 
јав ног ду га од 60% бру то до ма ћег про из во да као гра ни ца до ко је 
ви си на јав ног ду га мо же да се то ле ри ше (то је је дан од кри те ри ју ма 
кон вер ген ци је из Ма стрих та). Ис ку ство Ир ске по ка зу је да гра ни ца 
то ле ран ци је мо же да се пре ђе и ра ни је и да за ду жи ва ње др жа ве 
тре ба да бу де об у зда но на вре ме (у Ср би ји јав ни дуг тре нут но из-
но си око 40% бру то до ма ћег про из во да, а фи скал ним пра ви ли ма 
до зво љен је раст јав ног ду га до 45% бру то до ма ћег про из во да).

Тре ће, ино стра на сред ства по осно ву стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја и кре ди та не сме ју се не ра ци о нал но тро ши ти за те ку ћу 
по тро шњу и ве штач ко и при вре ме но по ди за ње жи вот ног стан дар-
да. Слу чај Грч ке по ка зу је да чак ни ка пи тал не ин ве сти ци је не од-
ба цу ју до во љан до хо дак у крат ком ро ку и да је и у овој обла сти 
по треб но би ти оба зрив. Фи нан си ра ње ви со ког стан дар да из ду го ва 
ства ра усло ве за еко ном ске по тре се ко ји ће вр ло бр зо по ни шти ти 
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бо љи жи вот и ство ри ти не за по сле ност, ни ске пла те и пен зи је и бе-
ду.

Че твр то, про мо ци ја при вред ног ра ста на осно ва ма ко је су 
при сут не у дру гим зе мља ма (ко пи ра ње при вред ног си сте ма дру-
гих) не га ран ту ју успе шне при вред не ре зул та те. На про тив, мо же 
се ис по ста ви ти да ре сур си др жа ве уоп ште не по др жа ва ју про јек-
то ва ну при вред ну струк ту ру. Та кав је слу чај са Ир ском (и још дра-
стич ни ји – са Ислан дом), до не кле и са Грч ком, др жа ва ма ко је су 
за по ста ви ле тра ди ци о нал не обла сти (под ко јим се под ра зу ме ва ју 
и обла сти из гра ђе не на кон се дам де се тих го ди на) и кре ну ле пу тем 
фи нан сиј ских ино ва ци ја и, ка ко се по ка за ло, ра зор них бан кар ских 
про из во да.

Пе то, стра не ди рект не ин ве сти ци је не ма ју са мо по зи тив-
не ка рак те ри сти ке (ко је су не сум њи ве и ко је не тре ба до во ди ти у 
пи та ње), по што мо гу да пре сах ну или про на ђу дру гог до ма ћи на. 
Да ље, ве ли ке ком па ни је су под ло жни је по ре ме ћа ји ма у све ту, па 
др жа ва мо же би ти за хва ће на кри зом услед про бле ма ко ја има ком-
па ни ја у дру гим зе мља ма. Под сти ца ње стра них ин ве сти ци ја по-
вољ ним по ре ским окру же њем и ни ским над ни ца ма, по ка за ло се у 
овој кри зи, пред ста вља та ко ђе мач са две оштри це.

Ше сто, тр жи ште под сти че пред у зет ни штво, ино ва ци је и, у 
оп штем слу ча ју, при вред ну ди на ми ку и при вред ни раст. Ипак, не 
сме се под окри љем тр жи шта шти ти ти ха зар дер ско по на ша ње фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја. Фи нан си је мо ра ју би ти ре гу ли са не.

Vladimir V. Prvulovic and Vladimir M. Vuckovic

FROM GLORY TO DESPAIR: STATE CRISIS AND 
THE LESSONS OF GREEK AND IRISH CASES

Sum mary
The eco no mic cri sis in 2008 spil led from fi nan cial mar kets to va-

ri o us seg ments of the eco nomy and so ci ety. Du ring the past year, cri sis 
has mu ta ted in to a cri sis of pu blic fi nan ce in so me Euro pean co un tri es, 
pri ma rily Gre e ce and Ire land. We di scuss the ca u ses of the cri sis, the 
con se qu en ces of the cri sis and the an ti-cri sis me a su res at the na ti o nal 
and in ter na ti o nal le vel. The aim is to re vi ew the com mon fac tors of the 
cri sis and to con si der whet her they are spe ci fic to cer tain co un tri es and 
eco no mic en vi ron ment or the ir ex pe ri en ces can ser ve as a ge ne ral war-
ning to mo dern sta tes, in clu ding Ser bia.
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Abstract
The eco no mic cri sis that is sha king the world sin ce 2008 is not 

even clo se to the end. Slow eco no mic ac ti vity, high pri ces and ca u ti o-
us flows of in ter na ti o nal ca pi tal, high bud get de fi cits and pu blic debt, 
re cord unem ployment, will cha rac te ri ze the glo bal eco nomy in the co-
ming years. In this pa per we try to find com mon fe a tu res and so me spe-
ci fics of the cri sis in two EU sta tes.

Fast-gro wing eco no mi es of Gre e ce and Ire land ena bled che ap 
bor ro wing and ex pan ding bud get de fi cit and pu blic debt. In or der to 
con ti nu o usly ful fill the con ver gen ce cri te ria for mem ber ship in the euro 
area, co un tri es ha ve fa ked da ta on the amo unt of de fi cit and debt. In 
2010 it was cle ar that Gre e ce is the big gest eco no mic pa ti ent in euro-
zo ne and that co un try is be fo re the ban kruptcy, with one of the lar gest 
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pu blic debt in hi story that is mo re than 300 bil lion euros (which is 115% 
of gross do me stic pro duct). Ire land’s pu blic debt al most tri pled in just 
three years and is now abo ut 65 bil lion euros, which is high 65% of 
gross do me stic pro duct. In Ire land, the high dec li ne in real GDP was 
re cor ded al ready in 2008 and in 2009 (3.5% and 7.6%), whi le in Gre-
e ce in 2008 real growth slo wed to 1.3% and dec re a se by  2.3% fol lo-
wed in 2009. In Gre e ce, the unem ployment ra te in cre a sed from 7.7% in 
2008. to 9.5% in 2009, and in Ire land from 6.3% to as much as 11.9%.

It to ok a ro bust fi nan cial as si stan ce from the EU and the euro zo-
ne, as well as jo int ac tion with the IMF, to avoid the col lap se in the long 
run. Al ter na ti ves ran ged from the dec la ra tion of ban kruptcy, and ina-
bi lity to re pay pu blic cre dit and lo ans, to the ex clu si on of Gre e ce from 
the euro zo ne and the se i zu re of the euro as of fi cial cur rency and hu ge 
aid and ad di ti o nal bor ro wing of Gre e ce from the funds of the Euro pean 
Union and the In ter na ti o nal Mo ne tary Fund. Lar ge pro tests ha ve ari sen 
from im po sed me a su res and go vern ment ac ti ons to re du ce the bud get 
de fi cit, in March 2010. Com pre hen si ve and costly pro gram of com bi-
ned EU and IMF aid was adop ted to get Gre e ce out of tro u ble. It pro-
vi ded a to tal of 110 bil lion dol lars in aid, with im me di a te payment of 
45 bil lion. Fi nally, the euro zo ne on the May EU sum mit ap pro ved the 
emer gency pac ka ge of 750 bil lion euros.

Ca u ses of pro blems in Gre e ce and Ire land co uld be syste ma ti zed 
as fol lows: co un tri es with dif fe rent cha rac te ri stics jo i ned the euro zo-
ne, cri sis pri ma rily hurts smal ler co un tri es, ex ces si ve debt, un re a li sticly 
high li ving stan dards, eco no mic growth that cre a tes im ba lan ces, po or 
fi scal po li ci es and fi scal ir re spon si bi lity, un re gu la ted and risky fi nan cial 
ope ra ti ons, ac ci dents, the de pen den ce on fo re ign di rect in vest ment, the 
cri sis of the en ti re euro zo ne.

It can be con clu ded that in te gra tion pro ces ses be ar nu me ro us 
be ne fits, but aslo ex po se the co un try to the risk ba sed on the loss of 
in de pen den ce. Se cond, smal ler co un tri es do not ha ve the lu xury of un-
di sci pli ned eco no mic po li ci es. Third, fo re ign as sets from fo re ign di rect 
in vest ment and lo ans sho uld not be spent ir ra ti o naly for cur rent con-
sump tion, and for ar ti fi cial and tem po rary high li ving stan dards. Fo urth, 
copying eco no mi es of ot her co un tri es do es not gu a ran tee suc cessful re-
sults in ot her co un tri es. Fifth, fo re ign di rect in vest ments ha ve not only 
po si ti ve at tri bu tes. Sixth, the mar ket pro mo tes eco no mic dyna mism and 
eco no mic growth, but sen si ti ve are as such as fi nan ce, must be re gu la-
ted.
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