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* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство просвете и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.   

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА
–КРИЗЕПОСЛЕКРИЗЕ*

Сажетак
Фи нан сиј ска и еко ном ска кри за у све ту по сле ди ца је мно го 

ду бљих по ре ме ћа ја и на зна ка опа сни јих трен до ва. Ср би ја је ушла 
у еко ном ску кри зу мно го пре из би ја ња по след ње свет ске фи нан-
сиј ске кри зе. Зе мља ће осе ћа ти ду го трај не по сле ди це соп стве не 
кри зе због спо рих струк тур них ре фор ми и по гре шне ма кро е ко ном-
ске по ли ти ке, ка ква се во ди ла. Ви со ка др жав на по тро шња, увоз и 
за ду жи ва ње у ино стран ству не ће ви ше би ти мо гу ћи због то га што 
ће и зе мље од ко јих Ср би ја за ви си још осе ћа ти по сле ди це кри зе. 
До дат ни про блем је што су на по мо лу но ве кри зе ве ли ких раз ме ра 
у све ту, због ско ка це на хра не, а сле де ће ће би ти због не до стат ка 
не ког ре сур са као што је во да за пи ће или енер ги ја. Но ве кри зе ће 
се ма ни фе сто ва ти на раз ли чи те на чи не на ра зним кон ти нен ти ма.

Ср би ја ко ја је сте део Евро пе и све та мо ра соп стве ним мо де-
лом ма кро е ко ном ске по ли ти ке да се од бра ни од не га тив них фак-
то ра ко ји ће тек до ћи из екс тер ног окру же ња, али и да се од у пре 
фак то ри ма ко ји су де це ниј ски ге не ра тор ин тер не кри зе. Еко ном-
ски про блем Ср би је ни су ло кал не по сле ди це гло бал не кри зе, већ је 
про бле ма ти чан њен мо дел ра ста.

Ко ре ни во ђе ња де струк тив не на ци о нал не еко но ми је и по ли-
ти ке су ду бо ки. А но ве тур бу лен ци је на еко ном ској сце ни Ср би је 
иза зва не но вим кри за ма ће би ти уче ста ле и ду го трај не и до дат но 
ће по го ди ти ре ал ни сек тор и ста нов ни штво. Но ва со ци јал на и ду-
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жнич ка кри за ће ду бо ко по го ди ти нај ве ћи део пред у зе ћа, рад ни ка, 
по тро ша ча и кре ди то ра. До га ђа ји ко ји ће усле ди ти још ви ше ће 
из о штри ти дру штве ну и по ли тич ку кри зу.

У вре ме ка да се Евро па и свет су о ча ва ју са но вим кри за ма 
на ме ће се пи та ње: да ли је Ср би ја ка ква је да нас по треб на Европ-
ској уни ји?
Кључ не ре чи: кри зе по сле кри зе, не за по сле ност, си ро ма штво, кре ди ти, 

спољ ни дуг, ко руп ци ја, Европ ска уни ја.

СВЕТСКАФИНАНСИЈСКАИЕКОНОМСКАКРИЗА

Свет ска фи нан сиј ска кри за гло бал них раз ме ра је по при ма ла 
об ли ке пла не тар не еко ном ске кри зе. Прем да су узро ци кри зе би ли 
раз ли чи те при ро де на ра зним кон ти нен ти ма, исто вре ме но је кра-
јем 2008. го ди не кри за уз др ма ла Аме ри ку и Евро пу. Фи нан сиј ска 
кри за на аме рич ком тлу на ста ла је на осно ву не кон тро ли са них пре-
ко мер них шпе ку ла ци ја, на ду ва ва ња це на не крет ни на, пре за ду жи-
ва ња на кре дит ним кар ти ца ма, ка да су бан ка ри са Wall Stre et-а због 
ду го ва од јед ног би ли о на до ла ра до ве ли до еко ном ског кра ха ско ро 
цео аме рич ки си стем. До кри зе је мо ра ло до ћи јер је већ од  по чет-
ка осам де се тих го ди на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма во ђе-
ња по гре шне по ли ти ке1). За пра во, да би у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма за др жа ли по тро шњу не по ве ћа ва ју ћи при хо де, тре ба ло 
је при ву ћи сред њу кла су да се за ду жу је пре ко кре дит них кар ти ца 
за те ку ћу по тро шњу и да ку пи не крет ни не пре ко спе ци фич них хи-
по те кар них по зај ми ца. Ве ли ки про це нат аме рич ких до ма ћин ста ва 
го ми лао је ду го ве на сво јим кре дит ним кар ти ца ма. Кре ди ти и зај-
мо ви да ва ли су се сви ма, чак и оним нај си ро ма шни ји ма. Нај си ро-
ма шни ји су до би ја ли кре ди те за не крет ни не иако се зна ло да они 
те кре ди те не ће мо ћи от пла ћи ва ти. Та ко су ка ма те ра сле2), при хо ди 
су се сма њи ва ли, те је кри за би ла не из бе жна. 

На дру гом кон ти нен ту, Евро пи, кри за је на ста ла због то га 
што су се кре ди ти да ва ли си ро ма шним др жа ва ма, а не си ро ма-
шним по је дин ци ма као што је то био слу чај у Аме ри ци. Ефе кат и у 

1) Вла да и бан ке под сти ца ле су за ду жи ва ње ста нов ни штва на све ри скант ни је на чи не. За-
кон Com mu nity Re in vest ment из 1977. го ди не под сти че еко но ми ју за ду жи ва ња, јер “при-
ти ска” бан ке и ште ди о ни це да по зајм љу ју но вац за со ци јал но ста но ва ње угро же ним 
за јед ни ца ма. Па чак и ка да бан ке и ште ди о ни це не би хте ле да по зај ме но вац не пла те-
жним кли јен ти ма, би ли су при мо ра ни да то ура де под при ти ском ра зних за јед ни ца. Ти 
со ци јал ни кре ди ти раз ли чи тих ква ли те та на ме ње ни за ма њин ске за јед ни це у SAD су 
да ва ни љу ди ма уз па ро лу – “сва ко је вла сник свог ста на или мо ра то по ста ти”. 

2) Ка мат не сто пе су се кре та ле из ме ђу 11 и 15 од сто, а мо гле су да бу ду и 29 до 34 од сто у 
слу ча ју да пла ћа ње ка сни. (Из вор: Jac qu es At ta li, Lacrise,etaprès?,Me an der,2009)   
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пр вом и у дру гом слу ча ју  - аме рич ком и европ ском – ис по љио се 
као гло бал на фи нан сиј ска кри за. 

За на ста лу кри зу од го вор ност сно си др жа ва од но сно фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је. Др жа ва од но сно фи нан сиј ске ин сти ту ци је су 
зна ле да ду жни ци не ће мо ћи да вра те сво је ду го ве та ко да су оне 
глав ни са у че сни ци на ста ја ња гло бал не кри зе - ис кљу чи во због во-
ђе ња сво јих по гре шних по ли ти ка, јер ни су кон тро ли са ле по дат ке 
о кре дит ној спо соб но сти от пла та ду га по је ди на ца или ком па ни ја, 
као и о кре дит ном реј тин гу зе ма ља. То је до ве ло до свет ске фи нан-
сиј ске и еко ном ске кри зе.

Ус по ста ви ло се да су од лу ке3) до не те кра јем 2009. го ди не у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Евро пи би ле по гре шне. У 
Сје ди ње ним Др жа ва ма огро ман број до ма ћин ста ва остао је без до-
мо ва због не мо гућ но сти да от пла ћу ју ра те кре ди та, а тај тренд од-
у зи ма ња не крет ни на на ста вљен је и да ље. 

По гре шне од лу ке ко је су се до но си ле у Евро пи до ве ле су до 
то га да се она да нас су о ча ва с нај о збиљ ни јим про бле ми ма. А они 
се ви де у то ме што се из гу би ло по ве ре ње у бан ке ко ји ма су да ти 
кре ди ти као и по ве ре ње у вла де не ких пре за ду же них др жа ва.

Кри за с ко јом су се у 2010. го ди ни су о чи ле Грч ка и Ир ска уз-
др ма ла је еуро и на го ве сти ла не мо гућ ност от пла те ду го ва. У го ди-
на ма ко је до ла зе, ско ро за све др жа ве чи је еко но ми је су не ста бил-
не иза зов ће би ти на чин ка ко да се ре ши: от пла та ду го ва, успо рен 
при вред ни опо ра вак, сто па не за по сле но сти и сма ње ње кон ку рент-
но сти. На ро чи то ће би ти по го ђе не оне зе мље ко је не бу ду ин ве сти-
ра ле у ин фра струк ту ру, тех но ло ги ју и обра зо ва ње. Нај те жи те рет 
кри зе, ко ја ће још по тра ја ти, под не ће си ро ма шниуме сто они ко ји 
су до фи нан сиј ских про бле ма до ве ли и кри зу ис ко ри сти ли да из ву-
ку ко рист за се бе.

По што је кри за у све ту ре флек си ја ве ли ких по ре ме ћа ја и на-
зна ка опа сни јих трен до ва узро ко ва них не до стат ком нов ца, фи нан-
сиј ски сек тор мо ра да по зо ве вла де мно гих др жа ва да от пла те ду-
го ве, па и по це ну дру штве них по тре са4). Као мо гућ ност ви ди се и 
от пи си ва ње ду го ва вла сни ци ма не крет ни на, а у не ким слу ча је ви ма 
и по је ди ним вла да ма. Ова кво раз ми шља ње има сми сла  - јер би се 

3) Аме рич ки зва нич ни ци су пра ви ли гре шке. На и ме, они ни су по ну ди ли до вољ но га ран-
ци ја бан ка ма, а ни су под ста кли ни раз го во ре о от пла ти кре ди та пре за ду же них вла сни ка 
не крет ни на. Исто та ко, це не ни су вра ће не на нор мал ни ни во, а ни су ство ре ни усло ви ни 
за по ве ћа ње сто пе за по сле но сти. 

4) Ар ген ти на је у раз до бљу из ме ђу 1999. и 2002. го ди не по сле ре кон струк ци је ду го ва ве-
о ма бр зо по ве ћа ла вред ност бру то до ма ћег про из во да, док је 2009. го ди не на ци о нал ни 
до хо дак ско ро дво стру ко уве ћан у од но су на раз до бље кри зе.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.111-134.

114

у су прот ном ду го ви на го ми ла ли па би по је дин ци и др жа ве има ли 
но ве тро шко ве пра ће не бан крот ством.

РАЗМЕРЕКРИЗЕУСРБИЈИ

Ср би ја ко ја је сте део Евро пе и све та ни је за о би ђе на од свет-
ске кри зе. Ме ђу тим, и да ни је до шло до свет ске фи нан сиј ске и еко-
ном ске кри зе, Ср би ја би би ла у кри зи. Дру гим ре чи ма, Ср би ја је 
би ла у кри зи мно го ра ни је због при ме не по гре шног еко ном ског 
мо де ла од но сно по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке, и “плит ких” 
ре фор ми ко је су пер ма нент но во ђе не од стра не еко ном ских и  по-
ли тич ких струк ту ра на вла сти.

Узро ци кри зе у Ср би ји ге не ри са ни су из ну тра и има ју ду бо-
ке ко ре не. Де струк тив на на ци о нал на еко но ми ја и не кон ку рент не 
при вред не струк ту ре су се го ди на ма фи нан си ра ле. Узрок сла бље-
ња на ци о нал не еко но ми је је сте го ди на ма аку му ли ра ни дис па ри тет 
из ме ђу из во за и уво за, ко ји је из у зет но не по во љан за при вре ду, јер 
се она су о ча ва са гу би ци ма ко ји се до дат но уве ћа ва ју због ве ли ких 
кре ди та ин дек си ра них у де ви за ма (нај че шће у еури ма), ко је је при-
вре да узе ла. Као по сле ди ца ве ли ког оби ма кре ди та и не за др жи ве 
кре дит не екс пан зи је до ма ћих ба на ка у про те клом раз до бљу на сту-
пи ла је пре за ду же ност у сек то ру пред у зе ћа. Кра јем 2008. го ди не, 
кри за у Ср би ји је по при ми ла ве ли ке раз ме ре јер је зе мља по че ла да 
гр ца у де ви зним кре ди ти ма. Ши ре де ло ва ње гло бал не еко ном ске 
кри зе и пре са хле ин ве сти ци је ко јих је у Ср би ји би ло све ма ње до-
ве ле су зе мљу на иви цу еко ном ског кра ха. То би се и до го ди ло да 
ни су при ско чи ле у по моћ ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
уба ци ва њем ве ли ких из но са кре ди та у Ср би ју. Али, зе мља је из ву-
че на из про бле ма са мо на кра так рок. Ин тер на и екс тер на ста бил-
ност зе мље и да ље ће би ти не из ве сна.

Због во ђе ња по гре шне еко ном ске по ли ти ке ко ја не да је до-
бре ре зул та те, јер по ли тич ке пар ти је - тач ни је еко ном ске ели те по 
дик та ту по ли тич ких пар ти ја - кре и ра ју  еко ном ску по ли ти ку,  а и 
због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, еко ном ске ви бра ци је се ре-
флек ту ју из у зет но не по вољ но на еко ном ску сли ку Ср би је. Од кра ја 
2008. го ди не до кра ја 2010, што зна чи за са мо две го ди не у Ср би ји 
је без по сла оста ло пре ко 400.000 љу ди5), од то га је око 200.000 љу-

5) Из вор: Al bert Ja ger, шеф ми си је ММФ, из нео по да так у сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња, до ступ но 16.02.2011. го ди не. 

 Али по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку дра стич но се раз ли ку ју од по да та ка 
ММФ-а. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, од по чет ка гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не 



СнежанаГрк СрбијаиЕвропскаунија-кризепослекризе

115

ди за и ста оста ло без по сла, а дру гих око 200.000 од но си се на оне 
ко ји су пре ста ли да ра де у си вој еко но ми ји.

За стра шу ју ћи су по да ци да је у Ср би ји за по сле но све га око 
1,8 ми ли о на љу ди, при че му је њи хо ва про сеч на за ра да6) 375 еура и 
ме ђу нај ма њим је на Бал ка ну; пре ко 1,6 ми ли о на пен зи о не ра7) има 
про сеч ну пен зи ју око 188 еура; број не за по сле них до сег нуо је око 
ми ли он љу ди; око 650.000 за по сле них не ре дов но при ма пла ту; око 
130.000 ра ди а не при ма пла ту; пре ко два ми ли о на гра ђа на је из у-
зет но си ро ма шно;  ви ше од 650.000 љу ди се на ла зи ис под тзв. гра-
ни це си ро ма штва или је на са мој гра ни ци – а то зна чи да не мо же 
да за до во љи ни нај о снов ни је по тре бе; око 80.000 љу ди хра ни се у 
на род ним ку хи ња ма. Пад жи вот ног стан дар да је га ло пи ра ју ћи. Са 
дру ге стра не у Ср би ји број бо га та ша ра сте. То су углав ном јав ни 
функ ци о не ри8) и ра ни ји бо га та ши ко ји су због сво је бли ске ве зе са 
струк ту ра ма на вла сти уве ћа ли сво је бо гат ство.

Ка да се по гле да ју дру ги ма кро е ко ном ски по ка за те љи си ту а-
ци ја је сле де ћа.

Бру то до ма ћи про из вод (БДП) у 2010. го ди ни по ве ћан је за 
1,5 од сто9) и по ти цао је од из во за10) и ин ве сти ци ја. Про јек то ва на 
сто па ра ста БДП-а од три од сто у 2011. го ди ни је те шко оства ри ва, 
због спо рог раз во ја зе мље. Ре ал на ин фла ци ја у 2010. го ди ни би ла 
је 11 од сто, са мо за то што је власт зна чај на по ску пље ња од ло жи ла 

до кра ја 2010. го ди не у Ср би ји не за по сле ност је по ве ћа на са 14 на 20 од сто од но сно за 
ви ше од 100.000 љу ди из гу би ло је по сао. (Из вор: РЗС, до ступ но 16.02.2011. го ди не).

6) Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у Ср би ји, ис пла ће на у де цем бру 2010. го ди не, 
из но си ла је 39.580 ди на ра, док је про сеч на пен зи ја код ка те го ри ја: за по сле ни из но си ла 
22.205 ди на ра, са мо стал не де лат но сти 21.736 ди на ра и по љо при вред ни ци 8.344 ди на ра. 
(Из вор: ПИО, до ступ но 27.02.2011. го ди не).

7) За го ди ну да на, тач ни је од 2009-2010. го ди не, број пен зи о не ра се уве ћао за 22.913. (Из-
вор: ПИО фонд, до ступ но 27.02.2011. го ди не).

8) Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је из не ла је по да так да је пре ко две хи ља де јав них 
функ ци о не ра знат но по ве ћа ло имо ви ну и при хо де у 2010. у од но су на 2009. го ди ну, и 
по ред то га што су им у том раз до бљу пла те би ле за мр зну те. (Из вор: Аген ци ја за бор бу 
про тив ко руп ци је, до ступ но 11.02.2011. го ди не).

9) Овај по да так тре ба узе ти са ре зер вом – јер се по ка за ло код по ка за те ља за не за по сле ност 
у Ср би ји да по да ци на ци о нал не ста ти сти ке (РЗС) се раз ли ку ју од по да та ка ме ђу на род не 
ин сти ту ци је (ММФ).

10) Раст из во за у 2010. го ди ни је обез бе ђен углав ном за хва љу ју ћи ве ћој про да ји про из во да 
цр не и обо је не ме та лур ги је  и по љо при вред них про из во да. Укуп на раз ме на са све том 
би ла је у вред но сти 20 ми ли јар ди еура, што је по ве ћа ње од 14,6 од сто у по ре ђе њу са 
2009. го ди ном. На укуп не ре зул та те спољ но тр го вин ске раз ме не ути ца ло је сла бље ње 
ди на ра. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2011. го ди не).

 Ина че, спољ но тр го вин ски де фи цит Ср би је у 2010. го ди ни из но сио је 5,2 ми ли јар де еура 
и за 5,7 од сто ма њи је не го у 2009. го ди ни. (Из вор:Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до-
ступ но 01.02.2011. го ди не).
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за 2011. го ди ну. Због то га ће др жа ва у 2011. го ди ни те шко за др-
жа ти ин фла ци ју на ци ља ном ни воу од 4,5 плус-ми нус 1,5 од сто. 
По ред об у зда ва ња ин фла ци је, нај ве ћи иза зо ви за вла ду Ср би је у 
2011. го ди ни би ће да одр жи бу џет ски де фи цит11) на ни воу пла на од 
4,1 од сто БДП-а и да не до ђе до ре ба лан са бу џе та. На сред њи рок, 
оста је про блем ви со ке сто пе не за по сле но сти, ко ја се пре но си и на 
си ро ма штво.

Ин ве сти ци је су по кре тач сва ко га раз во ја. Али по след њих го-
ди на се бе ле жи ја ко ма ли при лив ин ве сти ци ја у Ср би ју. Због то га 
су у раз до бљу ко је је иза нас кре ди ти узи ма ни ка ко би се по кре нуо 
раз вој. Та ко, на при мер, нај ве ћа кре дит на екс пан зи ја у Ср би ји за-
бе ле же на је од 2004. до 2007. го ди не, ка да је бру то дру штве ни про-
из вод ра стао по ви со ким сто па ма. Од 2008. го ди не ка да је кре дит-
ни раст био ма њи бе ле жи се и ма њи при вред ни раст. Раз вој бе ле же 
са мо они сек то ри ко ји су у ди рект ној ве зи са бан кар ским сек то ром. 

При вре ди Ср би је ни је по го до вао ни пре це њен ди нар. На и ме, 
у усло ви ма пре це ње ног ди на ра ја ко је ри зич но ула га ти у про из вод-
њу. Због то га су се срп ски тај ку ни ве зи ва ли за сек тор тр го ви не и 
услу га. Ја ко ма ло ино стра них ин ве сти ци ја је пла си ра но ка про из-
вод њи на ме ње ној за из воз. Кре ди ти ко ји су ула зи ли у Ср би ју усме-
ра ва ни су ка ста нов ни штву ко је је тим нов цем ку по ва ло ино стра-
ну ро бу. То је до ве ло до то га да је да нас на ци о нал на ин ду стри ја у 
озбиљ ним про бле ми ма, а гра ђа ни су пре за ду же ни. 

Ста нов ни штво и пред у зе ћа ко ја се за ду жу ју12) пре у зи ма ју на 
се бе ве ли ки ри зик13). Тврд ња еко ном ских екс пе ра та на вла сти да је 

11) Бу џе том за 2011. го ди ну пла ни ра ни су при хо ди др жав не ка се од 724,4 ми ли јар де ди на ра 
и рас хо ди од 844,9 ми ли јар ди, та ко да би де фи цит био 120,5 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 10.02.2011. го ди не.)

12) У 2010. го ди ни про сеч на за ду же ност гра ђа на из но си ла је 749 еура или 79.041 ди нар, од 
че га је дуг по кре ди ти ма био 668 еура или 70.465 ди на ра по ста нов ни ку. То ком 2010. 
го ди не по тро шач ки кре ди ти оства ри ли су раст од 46,1 од сто и до сти гли су 39,9 ми ли јар-
ди ди на ра, го то вин ски кре ди ти по ра сли су за 32,6 од сто и до сти гли су 129,9 ми ли јар ди 
ди на ра, док су стам бе ни кре ди ти за бе ле жи ли раст од 31,4 од сто, и до сти гли су 286,2 
ми ли јар де ди на ра.

 Кре ди ти пред у зе ћи ма то ком 2010. го ди не по ве ћа ни су за 21,5 од сто и до сти гли су су му 
од 1.165 ми ли јар ди ди на ра, док су кре ди ти пред у зет ни ци ма оства ри ли раст од 17,7 од-
сто и до сти гли су 51,8 ми ли јар ди ди на ра.  (Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 
19.01.2011. го ди не).

13) У по след њем квар та лу 2010. го ди не ре ал ни раст кре ди та пред у зе ћи ма је убр зан, а ста-
нов ни штву успо рен. Уче шће де ви зних и ин дек си ра них кре ди та 2010. го ди не је сма ње но 
за шест про це на та и у де цем бру је из но си ло 69,5 од сто, а то зна чи да је 40 до 50 од сто 
но во о до бре них кре ди та би ло у ди на ри ма.  (Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 
19.01.2011. го ди не).
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Ср би ја нај ма ње за ду же на у Евро пи има оправ да ње са мо  у чи ње-
ни ци да су у Ср би ји (уз Бо сну и Хер це го ви ну) и за ра де нај ни же14).

По што ни шта ни је ура ђе но ка ко би се по пра вио кре дит ни 
реј тинг зе мље, ко ји је тре нут но на ни воу ББ-, а ма ло је ве ро ват но 
да ће он то ком 2011. го ди не би ти по бољ шан, те шко је оче ки ва ти  да 
ће до ћи до екс пан зи је кре ди та, од но сно ожи вља ва ње бан кар ског 
сек то ра ако не ма ожи вља ва ња при вре де15). 

Спор опо ра вак при вре де је сте еко ном ски не у спех вла да ју ћих 
струк ту ра, ко је су сти му ли са ле ту ђу а не на ци о нал ну еко но ми ју. До 
спо рог ре струк ту ри ра ња при вре де до вео је слаб кон цепт при ва ти-
за ци је, по себ но ре струк ту ри ра ње јав них пред у зе ћа, про лон ги ра ње 
ре фор ми, нео прав дан оп ти ми зам ка да су у пи та њу стра не ди рект не 
ин ве сти ци је, спо ро при ла го ђа ва ње при вред ног ам би јен та, не е фи-
ка сна по ли ти ка за по шља ва ња, не до вољ на из град ња ин сти ту ци ја 
за под сти ца ње кон ку рен ци је. Све то је ути ца ло да при вре да, а на-
ро чи то по љо при вре да, бу де у не за вид ном ста њу због не ли квид но-
сти и не кон ку рент но сти на ме ђу на род ном тр жи шту. Ср би ја ни је 
спрем на за европ ску кон ку рен ци ју ка да на сна гу сту пи пот пу на ли-
бе ра ли за ци ја тр го ви не по љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди-
ма са Европ ском уни јом. Дру гим ре чи ма, ли бе ра ли за ци ја ће за да ти 
уда рац по љо при вре ди јер ће се у кри зи на ћи ве ћи на до ма ћих по-
љо при вред ни ка. Да би ефек ти тог кри зног уда ра би ли ма ње бол ни, 
по треб но је при сту пи ти ме ра ма ко је би до ве ле до кон ку рент но сти 
агра ра и по ди за ња про дук тив но сти.

СРБИЈАУЗАМЦИНОВИХКРИЗА

Др жа ве ко је су у еуро зо ни, а и оне ко је су из ван ње, због бу-
џет ског де фи ци та16) и ве ли ког про цен ту ал ног уче шћа ду га у бру то 

14) Вред ност за ра да па да у истом про цен ту ко ли ко је сма ње на вред ност ди на ра. То је раз лог 
што ве ли ки део ста нов ни штва (љу ди са ми ни мал ним за ра да ма, пен зи о не ри, не за по сле-
ни) не ма ју фи нан сиј ских сред ста ва за пре жи вља ва ње. Тај угро же ни део по пу ла ци је не 
за ни ма да ли је на ци о нал на ва лу та пли ва ју ћа или фик сна. Њих ис кљу чи во ин те ре су је 
ка ко пре жи ве ти.

15) У 2011. го ди ни ће би ти из дво је но 1,2 ми ли јар ди ди на ра за суб вен ци о ни са не кре ди те за 
ли квид ност, а то је три пу та ма ње не го ове и прет ход не го ди не. (Из вор: Ми ни стар ство 
еко но ми је, до ступ но 10.02.2011. го ди не.)

16) У 2009. го ди ни код про се ка еуро зо не бу џет ски де фи цит је уче ство вао у бру то до ма ћем 
про из во ду 6,9 од сто, а про це на је да је у 2010. го ди ни код про се ка еуро зо не уче шће ду га 
у БДП би ло чак 84,0 од сто.

 У 2009. го ди ни бу џет ски де фи цит је уче ство вао у БДП код Грч ке 12,7 од сто, Ир ске 11,7 
од сто, Шпа ни је 11,4 од сто, Пор ту га ла 9,3 од сто, Фран цу ске 8,4 од сто, Ита ли је 5,1 од сто, 
Не мач ке 3,2 од сто.  Прог но за је да у 2010. го ди ни уче шће ду га у БДП из но си код Грч ке 
124,9 од сто, Ир ске 82,9 од сто, Шпа ни је 66,3 од сто, Пор ту га ла 84,6 од сто, Фран цу ске 
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до ма ћем про из во ду већ 2009. го ди не су по че ле да упа да ју у зам ку 
ду жнич ке кри зе. 

Пре ма кри те ри ју му Свет ске бан ке, ви со ко за ду же на зе мља је 
она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто БДП. Ср би је је већ ушла у 
зам ку ду жнич ке кри зе. Озбиљ но тре ба да за бри ња ва  по да так да 
ве ли ком бр зи ном ра сте спољ ни дуг17) зе мље. Ср би ја се при бли жа ва 
зо ни од но сно гра ни ци ви со ко за ду же них др жа ва. Уче шће укуп ног 
спољ ног ду га Ср би је у БДП-у ра сте. Та ко на при мер, кра јем де цем-
бра 2010. го ди не оно је из но си ло 79,6 од сто БДП-а. Раз лог за ово-
ли ки раст је пад еко ном ске ак тив но сти и сла бље ње ди на ра.

Ако се про ду жи фи нан сиј ска кри за, то би мо гло до ве сти до 
још сна жни јег па да БДП-а, и мо гло би до ћи до ве ли ких ду жнич-
ких про бле ма, бу ду ћи да јав ни дуг од но сно спољ ни дуг јав ног сек-
то ра18), и дуг при ват ног сек то ра19), про цен ту ал но ра сте у БДП-у. 
Зва нич ни др жав ни по да ци о јав ном ду гу20) Ср би је од но сно ње го во 
уче шће у БДП-у (41,5 од сто) раз ли ку ју се од по да та ка ко је је об ја-

82,5 од сто, Ита ли је 116,7 од сто, Не мач ке 76,7 од сто. У про бле му је и Ве ли ка Бри та ни ја 
ко ја ни је у еуро зо ни. Бу џет ски де фи цит у 2009. го ди ни у Ве ли кој Бри та ни ји из но сио је 
12,6 од сто, а прог но за је да у 2010. го ди ни дуг у овој др жа ви је 80,3 од сто бру то до ма ћег 
про из во да. (Извор: GRAPHICNEWS, до ступ но 12.02.2010. го ди не). 

17) Спољ ни дуг Ср би је на кра ју 2010. го ди не из но сио је 23,78 ми ли јар ди еура, што је за 
999,4 ми ли о на еура би ло ви ше на го на кра ју 2009. го ди не. Глав ни ца спољ ног ду га је 
23,5 ми ли јар ди еура, за на пла ту је до спе ло 1,5 ми ли јар ди, а ре дов на ка ма та је 270 ми-
ли о на еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не). Ду го роч ни и 
сред њо роч ни дуг је 21,93 ми ли јар де еура, а крат ко роч ни дуг пре ма ино стран ству је 1,83 
ми ли јар де еура, и кли ринг 0,02 ми ли јар де еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ-
но 10.02.2011. го ди не). 

18) Спољ ни дуг јав ног сек то ра на кра ју 2010. го ди не из но сио је 9,1 ми ли јар ди еура, од че га 
је нај ве ћи део ду га цен трал не вла сти, то јест вла де Ср би је био 7,3 ми ли јар де еура, док 
је за ду жи ва ње НБС би ло 1,6 ми ли јар ди еура. Вла да нај ви ше ду гу је Па ри ском клу бу и 
то 1,9 ми ли јар ди еура, за тим Ме ђу на род ној бан ци за об но ву и раз вој (ИБРД) 1,4 ми ли-
јар де еура, Европ ској ин ве сти ци о ној бан ци (ИЕБ) 864,8 ми ли о на еура, док је дуг пре ма 
Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду (ММФ) 449,5 ми ли о на еура. (Из вор: На род на бан ка 
Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не).

19) Спољ ни дуг при ват ног сек то ра на кра ју 2010. го ди не из но сио је 14,71 ми ли јар ди еура. 
Сред њо роч ни и ду го роч ни дуг из но сио је 12,88 ми ли јар ди еура, а крат ко роч ни дуг био 
је 1,83 ми ли јар де еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не)  

 Ве ли ки про блем за зе мљу је дуг при ват ног сек то ра. Овај про блем ду га при ват ног сек-
то ра мо ра да се ре ши ре про гра мом. Ако се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч ну да 
на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре ду би би ле ка та стро фал не. До шло би 
до да љег гу ше ња при вре де. Да би се убла жи ле не га тив не по сле ди це, уко ли ко ком па ни је 
не мо гу да вра те дуг – др жа ва мо ра да им при ско чи у по моћ. Али др жа ва ће се су о чи ти 
са ве ли ким про бле мом, због курс ног ри зи ка, јер се до ма ћи кор по ра тив ни сек тор за ду-
жи вао у стра ним ва лу та ма.

20) Јав ни дуг Ср би је на кра ју 2010. го ди не био је 12,17 ми ли јар ди еура, што је 41,5 од сто 
бру то до ма ћег про из во да. Ди рект не оба ве зе др жа ве на кра ју де цем бра 2010. из но си ле 
су 10,5 ми ли јар ди еура, од че га је уну тра шњи дуг био 4,57 ми ли јар ди еура, а спољ ни 
дуг 5,89 ми ли јар ди еура. Укуп не ин ди рект не оба ве зе др жа ве би ле су 1,7 ми ли јар ди еура.  
(Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19.01.2011. го ди не). 
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вио ММФ21). На и ме, ММФ је вла ди Ср би је упу тио упо зо ра ва ју ће 
по дат ке по ко ји ма је јав ни дуг Ср би је већ до сег нуо до ни воа од 45 
од сто22) БДП-а, што је мак си мал на гра ни ца уста но вље на фи скал-
ним пра ви ли ма. 

Пре ви со ка др жав на по тро шња, пре ко 44 од сто бру то до ма-
ћег про из во да23), ште ти еко ном ском по тен ци ја лу зе мље. Дру гим 
ре чи ма, др жав на пред у зе ћа ко ја по слу ју са гу би ци ма пред ста вља ју 
те рет по фи скал ну рав но те жу зе мље. Уко ли ко се не ис по шту ју фи-
скал на пра ви ла Ср би ја ће има ти те шко ће да сер ви си ра дуг од но сно 
она ће упа сти у зам ку не мо гућ но сти от пла те свог спољ ног ду га.

Ува жа ва ју ћи по у зда ност по дат ке ММФ-а, др жа ва пре ма фи-
скал ним пра ви ли ма не би има ла пра во да се ви ше за ду жу је 2011. 
го ди не. То зна чи да би Ср би ја или мо ра ла да кр ши соп стве на пра-
ви ла о фи скал ној од го вор но сти (ка да би се за ду жи ва ла) или да од-
у ста не од број них по зај ми ца и еми си ја об ве зни ца, ко ји ма пла ни ра 
да фи нан си ра бу џет.

Про бле ми ре ги је24) ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, јер 
су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па ре ше ње 
кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко ор ди ни ра ном 
од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту-
ци ја. За то би за Ср би ју нај бо ље би ло да за кљу чи но ви аран жман са 
ММФ-ом,  јер са мо на тај на чин мо же да убе ди по слов не бан ке25) 
да не сма њу ју обим кре ди та пред у зе ћи ма, и да по ка же све ту ка ко 
је овај про стор под кон тро лом ММФ-а. 

По ред ду жнич ке кри зе Ср би ји пре ти ве ли ка опа сност од со-
ци јал не кри зе.

У Ср би ји је ду би на со ци јал них про бле ма ве ли ка. Због еко-
ном ских спе ци фич но сти по ла ри за ци ја ста нов ни штва на си ро-
ма шне и бо га те је из ра зи то ве ли ка. Страх да ће из гу би ти рад на 

21) Јав ни дуг је из но сио 44 од сто БДП-а на кра ју 2010. го ди не. (Из вор: ММФ, до ступ но 
16.02.2011. го ди не).

22) Из вор: ММФ, до ступ но 16.02.2011. го ди не.

23) Из вор: „The He ri ta ge Fo un da tion“, TheWallStreetJournal, до ступ но 13. 01. 2011. го ди не.

24) Фи ли ја ле за пад них ба на ка у ис точ ној Евро пи, укљу чу ју ћи и оне у Ср би ји, мо гле би у 
до глед ној бу дућ но сти да из гу бе ви ше сто ти на ми ли јар ди до ла ра у ви ду не на пла ти вих 
ду го ва. 

25) По сле раз го во ра са ММФ-ом, кра јем фе бру а ра 2011. го ди не, о “над зи ра ном аран жма ну” 
из пре до стро жно сти, об ја вље на је ин фор ма ци ја да се др жа ва Ср би ја за ду жу је за 400 ми-
ли о на до ла ра код So ci e te Ge ne ra le Bank-e, за по кри ва ње бу џет ског де фи ци та и за да ва ње 
др жав них га ран ци ја јав ном пред у зе ћу “Ju go im port SDPR” за из во зни по сао скло пљен са 
Ал жи ром, чи ја вред ност је 280,8 ми ли о на еура. Овај кре дит ће би ти узет у еури ма, али 
у вред но сти од 400 ми ли о на до ла ра и на 72 ме се ца, уз га ран ци ју Свет ске бан ке. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ср би је, до ступ но 22. 02. 2011. го ди не).
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ме ста  при су тан је код рад ни ка, на ро чи то у про из вод ном сек то ру. 
Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и љу ди, са сум њи вим ква ли те-
ти ма, ко ји су бли ски вла сти пре у зи ма др жав ну моћ, ко ри сте ћи је 
за ис пу ња ва ње соп стве них ин те ре са. Бу ду ћи да бо га та ши из сен ке 
во де др жав ну по ли ти ку кри ми нал и ко руп ци ја26) ра сту, јер др жа ва 
не ма по лу ге мо ћи да се то ме су прот ста ви због то га што је суд ство 
у ру ка ма ма лог бро ја моћ ни ка на вла сти. На и ме, вла сти не осу ђу ју 
зва нич ну ко руп ци ју, а ис тра ге су углав ном по ли тич ки мо ти ви са-
не. Та кво ста ње не ће мо ћи веч но да тра је. Гра ни це из др жљи во сти 
тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти и до ћи ће до штрај-
ко ва ве ли ких раз ме ра. Уоп ште но го во ре ћи, не до ста так со ци јал ног 
кон цеп та гу ра зе мљу у озбиљ не про бле ме, јер број си ро ма шних 
стал но ра сте.

Због те шке еко ном ске си ту а ци је вла ду Ср би је ин те ре су је са-
мо ка ко до ћи до нов ца. По ли ти ка вла де Ср би је је по пу ли стич ка, јер 
да би да нас срп ска власт обез бе ди ла ми ли јар ду или ми ли јар ду и по 
еура стра ног нов ца, и та ко убла жи ла со ци јал не тен зи је, спрем на је 
да про да нај у спе шни је до ма ће пред у зе ће “Те ле ком”, и то ка да ни је 
нај бо ље вре ме за про да ју јер је зе мља још у кри зи. Ово га пу та има-
ли би исти сце на рио као 1997. го ди не, ка да је про дат део Те ле ко ма 
ка ко би се убла жи ла кри за у тој го ди ни. Про да ти пред у зе ће ка ко 
би се до шло што пре до нов ца, зна ју ћи уна пред да ће ње го ва це на 
би ти ма ња не го у нор мал ним еко ном ским окол но сти ма, пот пу но је 
не ра зум на од лу ка. Власт ће до би је ним нов цем од про да је Те ле ко-
ма “ку по ва ти” со ци јал ни мир (тро ше ћи но вац на пла те и пен зи је) и 
“ку по ва ти” за се бе по ли тич ку по др шку. Али, то ће би ти ја ко ло ше 
за на ци о нал ни ин те рес од но сно др жа ву и ста нов ни штво27). Но вац 

26) Ко руп ци ја је та мо где има нај ви ше нов ца и где су нај ве ћа дис кре ци о на овла шће ња. 
Спре ге по ли тич ких стра на ка и тај ку на су под окри љем вла сти. Ме ђу стран ка ма на вла-
сти и опо зи ци је као да по сто ји пре ћу тан до го вор да се та кав си стем очу ва што ду же, 
јер се очи глед но фи нан си ра ју из истих из во ра. Пре ма ис тра жи ва њи ма, нај ви ше ко руп-
ци је у Ср би ји има у фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, здрав ству, гра ђе ви нар ству и 
ур ба ни зму и фи нан си ра њу ин фра струк тур них про је ка та. По ли тич ке стран ке у Ср би ји 
глав ни су из вор ко руп ци је. Сум њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја, тај ност 
фи нан си ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност тро ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка, 
по ста вља ње ис кљу чи во стра нач ки по доб них на јав не по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих 
струк ту ра на пра во су ђе, као и не по сто ја ње или бло ка да ин сти ту ци ја, до при не ли су оце-
ни да Ср би ја већ не ко ли ко го ди на за ре дом стаг ни ра у бор би про тив ко руп ци је. То по твр-
ђу је по да так TransparencyInternaтionalко ји  је об ја вио ин декс пер цеп ци је ко руп ци је 
за 2009. го ди ну. У из ве шта ју Transparency Internaтional Ср би ја је оце ње на ин дек сом 
ко руп ци је 3,5 и за у зе ла је 83. ме сто ме ђу 180 зе ма ља (два ме ста бо ље не го 2008. го ди не). 
Али, тре ба да за бри ња ва што се Ср би ја и да ље на ла зи ме ђу зе мља ма ко је има ју зна чај не 
про бле ме са ко руп ци јом. 

27) Про це ње на вред ност Те ле ко ма у еури ма ко ју ће из ра ди ти по тен ци јал ни ин ве сти тор ди-
рект но за ви си од ни воа де ви зног кур са на дан про це не. У слу ча ју на ста вља ња де пре си-
ја ци је ди на ра до тре нут ка про да је Те ле ко ма ње го ва вред ност мо гла би би ти обез вре ђе на 
из но сом ко ји се ме ри сто ти на ма ми ли о на еура. 
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ће се бр зо по тро ши ти и тре ба оче ки ва ти ве о ма бр зо да Ср би ју за-
де си но ви фи нан сиј ски ко лапс. Та да шња власт ће мо ра ти да мо ли 
свет ске фи нан си је ре за но ви ре про грам и ре фи нан си ра ње спољ них 
ду го ва.

Си ро ма штво ће у Ср би ји би ти при сут но све док се не на пра-
ви до бар со ци јал ни кон цепт и ефи ка сна по ли ти ка за по шља ва ња. 
Ме ђу тим, про блем на тр жи шту ра да не ће би ти от кло њен ако обра-
зов не ин сти ту ци је не ства ра ју ка дро ве ко ји се тра же у зе мљи, а не 
да про из во де “ар ми ју” обра зо ва них ко ји су тра не мо гу да на ђу за-
по сле ње. И он да до ла зи до “од ли ва мо зго ва”. То је ин те лек ту ал ни 
ка пи тал  ко ји се не по врат но гу би.

СПОРЕКОНОМСКИРАСТУСВЕТУ
ИПРОБЛЕМИУЕУРОЗОНИ

Еко ном ски раст раз ви је ног све та, због гло бал не фи нан сиј ске 
кри зе, би ће успо рен у 2011. го ди ни (раст БДП-а од 2,4 од сто28)), уз 
скром ни на пре дак у 2012. го ди ни (2,8 од сто29)). Свет ска бан ка про-
це њу је да ће еко ном ски раст у ЕУ на ле то би ти са мо 1,4 од сто30), 
док за САД ова ин сти ту ци ја прог но зи ра опо ра вак од 2,8 од сто у 
2011. го ди ни. Ме ђу тим, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд има сво је 
про це не за 2011. го ди ну. По њи ма би гло бал ни при вред ни раст био 
4,3 од сто. 

Прог но за за ју го и сточ ну Евро пу31) је да ће у 2011. и 2012. го-
ди шњи раст БДП-а би ти 2,0 од сто од но сно 3,1 од сто; ин фла ци ја 5,1 
од сто од но сно 3,8 од сто; удео кре ди та у БДП-у 58,2 од сто од но сно 
58,8 од сто; удео де по зи та у БДП-у 46,7 од сто од но сно 46,9 од сто; 
вра ћа ње ин ве сти ци ја 0,7 од сто од но сно 0,9 од сто.

За рав но мер ни ји опо ра вак ре ги о на ве ли ке ри зи ке пред ста-
вља ју ду жнич ка кри за у ЕУ, од лив ка пи та ла пре ма зе мља ма у раз-
во ју и на гли скок це на хра не32). У 2011. го ди ни еко ном ски раз вој у 
нај бо га ти јим зе мља ма све та би ће ја ко спор и не ће би ти до вољ но 

28) Из вор: Ин сти ту ци ја The Bret ton Wo ods, до ступ но 14.01.2011. го ди не.

29) Из вор: Ин сти ту ци ја The Bret ton Wo ods, до ступ но 14.01.2011. го ди не.

30) Из вор: Свет ска бан ка, Глобалне економске перспективе за 2011. годину, до ступ но 
14.01.2011. го ди не.

31) Из вор: UniC re dit SEE Stra te gic Analysis, до ступ но 27.01.2011. го ди не.

32)  По чет ком 2011. го ди не на ста ли су не ре ди и пад ре жи ма у арап ским зе мља ма због ско ка 
це на хра не ко ју оне не про из во де. Усле ди ће и но ве кри зе, ко је ће до ћи на раз не на чи не. 
Сле де ћи про блем ће би ти не до ста так не ког ре сур са као што је во да или енер ги ја. Енер-
ги ја је већ по ста ла про блем.
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рад них ме ста за де се ти не ми ли о на љу ди ко ји су оста ли без по сла 
то ком по след ње ре це си је.

На си ла зној при вред ној пу та њи у 2011. го ди ни на ћи ће се 
Тур ска33), као и др жа ве ко је су из ло же не еко ном ским пре ви ра њи ма 
у зо ни еура, као Бу гар ска и Ру му ни ја.

Бо га том све ту, као што су САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и 
Фран цу ска, по чет ком 2011. го ди не су сти гла упо зо ре ња34) да ће мо-
ра ти да за о штре кон тро лу тро ше ња нов ца на здрав ство и пен зи је, а 
све у ци љу да се из бо ре са сво јим ра сту ћим ду го ви ма. Свет ска бан-
ка је про це ни ла да ће свет ска при вре да у 2011. го ди ни оства ри ти 
збир ни раст БДП-а од 3,3 од сто (у 2010. го ди ни он је био 3,9 од сто). 

Та ко ђе, пре ма њи хо вој про це ни Ази ја, Под са ха ра и низ ла-
ти но а ме рич ких еко но ми ја на ста ви ће са по сто ја ним, ма да не што 
успо ре ни јим, не го 2010. го ди не, при вред ним ра стом. Скок це на 
наф те, дру гих енер ге на та и ин ду стриј ских ме та ла под ста ћи ће у 
2011. го ди ни при вред ни раст Ру си је на 4,2 од сто (у 2010. го ди ни он 
је био 3,8 од сто). То ће до при не ти ста би ли за ци ји еко ном ске си ту-
а ци је на обо ду Пер сиј ског за ли ва и за др жа ти пад при вред ног раз-
во ја Ка зах ста на.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, зе мље у раз во ју оства ри ће у 2011. 
го ди ни при вред ни раст у про се ку од око шест од сто. Оче ку је се да 
ће бо љи при вред ни раст од про се ка има ти Ки на, и он би био 8,7 
од сто (у 2010. го ди ни он је био 10,0 од сто), за тим Ин ди ја 8,4 од сто 
и Пе ру 6,2 од сто.

Еко но ми ја За па да се су о ча ва са из гу бље них на ред них де сет 
го ди на. Еуро и до лар су не ста бил ни, др жав ни ду го ви енорм но ра-
сту, це на зла та ра сте, Ки на еко ном ски над ја ча ва Не мач ку и Ја пан. 
Но ва де ка да ће до не ти ве ли ке про бле ме Европ ској уни ји. На ста ће 
но ва кри за због ду го ва и кри за због си ро ма штва. У на ред ним го-
ди на ма тре ба и да ље ра чу на ти на ни ски при вред ни раст, ви со ку 
не за по сле ност и си ро ма штво. По сле ди це кри зе због ду го ва и да ље 
ће те шко оп те ре ћи ва ти др жа ве у Европ ској уни ји. 

Сто па при вред ног ра ста у ЕУ у по след њем квар та лу 2010. 
го ди не го во ри да су зе мље чла ни це Уни је раз ли чи то под не ле кри зу. 
С јед не стра не, брз опо ра вак при вре де кра јем 2010. го ди не има ле 

33) Тур ски бру то дру штве ни про из вод ће у 2011. го ди ни би ти пре по ло вљен са про шло го ди-
шњих 8,1 од сто на 4,1 од сто због осет но ма њег из во за, и ин ва зи је шпе ку ла тив ног нов ца. 
А по ми шље њу екс пе ра та Свет ске бан ке – те сне фи нан сиј ске ве зе са Грч ком прет ња су 
при вред ном оздра вље њу Бу гар ске и Ру му ни је.

34) Ме ђу на род на аген ци ја за кре дит ни реј тинг  Mudiz упу ти ла је упо зо ре ње у ја ну а ру 2011. 
го ди не.
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су Аустри ја и Хо лан ди ја, а, с дру ге стра не, Грч ка, Ита ли ја, Шпа ни-
ја и Пор ту гал има ле су сто пе “вр то гла вог” еко ном ског па да.

Ми ни стри фи нан си ја ЕУ са ста ли су се сре ди ном фе бру а ра 
2011. го ди не ка ко би де фи ни са ли по ве ћа ње фон да за по ср ну ле еко-
но ми је еуро зо не. Па ипак, до зна чај ни јег до го во ра ни је до шло. И 
да ље се на ста вља при ти сак на Грч ку да што бр же пре струк ту ри ше 
спољ ни дуг, а Пор ту гал да, на кон Ир ске, за тра жи спољ ну фи нан-
сиј ску по моћ од ММФ-а. По сто ји још чла ни ца ма еуро зо не ко ји ма 
је по треб на фи нан сиј ска по моћ да би ста би ли зо ва ли сво је по љу-
ља не еко но ми је. Ра ди то га се про ши ру је са да шњи35) кри зни фонд 
за спас чла ни ца еуро зо не ко је се на ла зе пред сте ча јем. Трај ни фонд 
ко ји би био као “по јас за спа са ва ње” по ср ну лих еко но ми ја тре бао 
би да сту пи на сна гу од 2013. го ди не. Тај кри зни фонд би тре бао да 
рас по ла же са 500 ми ли јар ди еура36), а та ко ђе  да бу де про ши рен и 
са дру гим при ло зи ма. За пра во, тај из нос би тре ба ло да бу де уве ћан 
за при ло ге ММФ-а и до бро вољ не при ло ге неч ла ни ца еуро зо не, али 
њи хо ви из но си се још не зна ју. 

Из са да шњег кри зног фонд пру жа се по моћ Ир ској, ме ђу тим 
слу жи и за спа са ва ње дру гих еко ном ски по ср ну лих зе ма ља, као на 
при мер Грч ке. По што до ла зи до пра жње ња нов ца у фон ду, у по-
след ње вре ме  по ми ње се и лук сем бур шки фонд ко ји би тре ба ло 
да по мог не тим зе мља ма да от ку пе сво је др жав не об ве зни це и та ко 
сма ње ду го ве. Но, пре за ду же не чла ни це еуро зо не мо ра ју и са мо-
стал но да из на ла зе на чи не да вра ћа ју ду жнич ке оба ве зе. 

СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА

Ува жа ва ју ћи прог но зе гло бал ног при вред ног ра ста, а и због 
чи ње ни це да је еуро зо на су о че на са ду жнич ком кри зом, и са па дом 
уде ла у свет ској тр го ви ни, као и ве ли ке не за по сле но сти у ЕУ а на-
ро чи то у др жа ва ма ко је су у еуро зо ни – ни је ре ал но оче ки ва ти брз 
при јем Ср би је у Европ ску уни ју све до опо рав ка свет ске еко но ми-
је37) а пре све га еко но ми је за пад них зе ма ља. Ве ли ка је ве ро ват но-

35) Са да шњи фонд за спа са ва ње еко ном ски по ср ну лих зе ма ља еуро зо не рас по ла гао је са 
440 ми ли јар ди еура. Али због ви со ких си гур но сних га ран ци ја за пру жа ње по мо ћи фи-
нан сиј ски угро же ним др жа ва ма, на рас по ла га њу је би ло нај ви ше 250 ми ли јар ди еура.

36) Из вор: Jean-Cla u de Jun ker, пред сед ник еуро зо не, DeutscheWelle, до ступ но 19. 02. 2011. 
го ди не.

37) По сто је на го ве шта ји, на те ме љу ин фор ма ци ја о тр жи шту ра да, да се Аме ри ка при бли-
жа ва кра ју ре це си је. Про це на је да ће при вред ни раст ове го ди не у Аме ри ци пре ма ши ти 
три од сто. У Европ ској уни ји се оче ку је при вред ни раст од је два је дан од сто, ма да се 
за ма њи број углав ном ма лих др жа ва пред ви ђа не га тив на сто па ра ста. Али у Евро пи се 
још увек не мо же го во ри ти о по чет ку опо рав ка при вре де. Тре ба оче ки ва ти то ком це ле 
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ћа да ће се опо ра вак при вре де за пад них зе ма ља осе ти ти тек 2020. 
го ди не.

Евро па мо ра да се ме ња. Ње на те мељ на ре фор ма је нео п-
ход на ако кон ти нент же ли да за у зме зна чај но ме сто у пост кри зном 
све ту. Ме ђу тим, мо ра да се ме ња и Ср би ја од но сно ње на еко но ми ја 
ако же ли да за у зме сво је ме сто у Европ ској уни ји.

Опо ра вак при вре де Ср би је ће би ти мно го ду жи не го што се 
оче ки ва ло. Бу ду ћи да је Ср би ја у про те клих де вет го ди на, тач ни је 
од 2000-те до 2009. го ди не, има ла про се чан раст БДП од 5,4 од сто 
би ће јој по тре бан ве о ма дуг вре мен ски пе ри од да се вра ти у гру пу 
сред ње раз ви је них зе ма ља, у ко јој се на ла зи ла 1989. го ди не38).

Ср би ја ка ква је да нас еко ном ски не од го ва ра Европ ској уни-
ји. Она би са мо пред ста вља ла до дат но оп те ре ће ње за Уни ју. Као 
што је већ на пред ре че но, због по сле ди ца ду жнич ке кри зе и не за-
по сле но сти у не ким зе мља ма чла ни ца ма ЕУ ство ре не су ве ли ке 
ди ле ме о да љем про ши ре њу Уни је. 

Ср би ја ће има ти до ста пре пре ка за сти ца ње ста ту са кан ди-
да та за ула зак у Уни ју и пу но прав но члан ство у Европ ској уни ји.  
Пред став ни ци вла сти су до ста ви ли од го во ре на Упит ник Европ-
ској ко ми си ји (ЕК), али је то са мо је дан ко рак на пу ту ка Уни ји. 
Сле ди про ве ра ва ње исти ни то сти да тих од го во ра на Упит ник. А 
нај ве ро ват ни је да ће би ти и до дат них пи та ња од стра не ЕК на да те 
од го во ре. То ће про ду жи ти вре ме че ка ња за от по чи ња ње раз го во ра 
са Бри се лом. По што Ср би ја ни је за вр ши ла за по че те ре фор ме за њу 
је нај ва жни је да се у ме ђу вре ме ну фо ку си ра на за вр ша ва ње ре фор-
ми. Не са мо за то што је то зах тев ЕУ, не го пре све га због са ме Ср-
би је, од но сно раз во ја зе мље, раз во ја прав не др жа ве и де мо кра ти је.

Ср би ји су да нас нео п ход не ду бље ре фор ме у свр ху сма ње ња 
би ро кра ти је и ко руп ци је, као и ре фор ме суд ства ко је је под ло жно 
упли та њу по ли ти ке. За оштре ре зо ве у ре фор ми нео п ход на је по-
ли тич ка во ља од но сно ин сти ту ци о нал на по др шка. На жа лост, ин-
сти ту ци је у Ср би ји не мо гу ре гу лар но да про функ ци о ни шу јер су 
под ути ца јем по ли тич ких моћ ни ка. То је коч ни ца бр жих про ме на 
у ре фор ми зе мље.

2011. го ди не, а и на да ље, на ста вак не га тив них кре та ња на тр жи шту ра да. Евро па ће се 
су о чи ти са стаг на ци јом. Стаг на ци ја у Евро пи мо же ду же да по тра је. У дру гим де ло ви ма 
све та при вред ни раст се убр за ва или се ста би ли зу је, што је до бро за оне ко ји тра же за-
по сле ње.

38) Пре ма ста ти стич ком мо де лу про це не су сле де ће. Да је Ср би ја од 2000-те го ди не има ла 
про сеч ни го ди шњи раст од 10 од сто, би ло би јој по треб но 21. го ди ну да се вра ти на ни во 
из 1989. го ди не. Те го ди не је она би ла у гру пи сред ње раз ви је них зе ма ља.
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При ма ње но вих чла ни ца – ка ква је Ср би ја – не би до не ло бо-
љи так са да шњим др жа ва ма ЕУ. За то је ма ло ве ро ват но да ће Уни-
ја би ти спрем на да бр зо ап сор бу је Ср би ју39), јер Ср би ја има низ 
озбиљ них не ре ше них про бле ма. Нај ва жни ји ме ђу њи ма су пи та ње 
Ко со ва, а ко је се од но си на де фи ни са ње спољ њих гра ни ца40) Ср-
би је, за тим не ре ше на пи та ња с Ха шким су дом, те по тре ба да се у 
Ср би ји спро ве ду ко ре ни те уну тра шње ре фор ме. Ово мо ра би ти те-
ме љан и ду го тра јан по сао, ко ји не ће мо ћи да се ре ши без ве ли ких 
те шко ћа. Сто га је ма ло ве ро ват но да ће Ср би ја у 2011. го ди ни мо ћи 
да ис пу ни све усло ве за от по чи ња ње при ступ них пре го во ра за сти-
ца ње ста ту са кан ди да та.

У из ве шта ју Европ ске ко ми си је на во ди се да би Ср би ја до 
ју на ове го ди не мо ра ла да ре ши струк тур не про бле ме у обла сти 
упра ве, вла да ви не пра ва, не за ви сно сти суд ства, не за ви сне и ефи-
ка сне уло ге пар ла мен та. Ме ђу тим, по ли тич ки до га ђа ји и ре кон-
струк ци ја вла де Ср би је про лон ги ра ће оче ки ва ња ЕК.

За мор од про ши ре ња ЕУ и про бле ми са ко ји ма је Уни ја за о-
ку пље на од ла жу до даљ њег при јем Ср би је у ову фа ми ли ју др жа ва. 
До дат но оп те ре ће ње је што су не ке др жа ве ја сно ре кле да се пр-
во мо ра ра ти фи ко ва ти Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
(ССП) у свим зе мља ма чла ни ца ма. Са да је ССП41) успо рен у не ким 
др жа ва ма Европ ске уни је.

39) Не ре ал на су оче ки ва ња пред став ни ка вла сти у зе мљи о бр зи ни ин те гра ци је Ср би је у ЕУ. 
У тек сту на сај ту WAZ.EUob ser ver кон ста ту је се сле де ће: “Чак и у нај бо љем слу ча ју, без 
по ли тич ких фак то ра ко ји успо ра ва ју про цес, Ср би ја не мо же да до би је ста тус кан ди да та 
пре кра ја 2011. При ступ ни пре го во ри би он да мо гли да поч ну 2012. и да бу ду за кљу че ни 
2016. са ула ском 2018. Ипак, с об зи ром на ве ро ват не ком пли ка ци је на том пла ну, 2020. 
је мно го ре а ли стич ни ја про це на”.  У тек сту још пи ше: “ Ка да Бе о град из ру чи Мла ди-
ћа, зе мља ма чла ни ца ма ће би ти по треб но не ко ли ко не де ља да да ју ман дат Европ ској 
ко ми си ји да при пре ми зва нич но ми шље ње о апли ка ци ји Ср би је. За ре а ли за ци ју те про-
це не би ће по треб но још го ди ну да на или ду же. Та про це на ће ство ри ти осно ву за по ли-
тич ку де ба ту о осно ва но сти по ну де за члан ство.”  (Из вор: WAZ.EUob ser ver, до ступ но 
09.01.2010). 

40) Де фи ни са не др жав не гра ни це су услов за ула зак у ЕУ. Чак се због то га го во ри о по ме ра-
њу го ди не ула ска Хр ват ске у Уни ју. Из Бри се ла је зва нич ном За гре бу по ру че но да ће у 
ЕУ ући с Ислан дом 2013. го ди не са мо ако ре ши отво ре на гра нич на пи та ња са Ср би јом 
и Бо сном и Хер це го ви ном у 2011. го ди ни. (Из вор: Globus, Cro a tia, до ступ но 02.03.2010. 
го ди не).

41) Спо ра зум су до са да из гла са ле: Шпа ни ја (23. ју на 2010), Мал та (02. ју ла 2010), Бу гар ска 
(16. ју ла 2010), Ита ли ја (04. ав гу ста 2010), Есто ни ја (09. ав гу ста 2010), Сло вач ка (08. 
сеп тем бра 2010), Сло ве ни ја (20. ок то бра 2010),   Лук сем бург (21. ок то бра 2010), Ма-
ђар ска (08. но вем бра 2010), Аустри ја (17. но вем бра 2010), Ки пар (26. но вем бра 2010), 
Грч ка (26. ја ну а ра 2010), Не мач ка (10. фе бру а ра  2011). Спо ра зум још ни су из гла са-
ле: Бел ги ја, Дан ска, Ир ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Пор ту гал, Ру му ни ја, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Че шка, Швед ска. (По да ци до ступ ни на дан 
11.02.2011).
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По ред то га, ЕУ се на сво јим ју жним гра ни ца ма су о ча ва са 
озбиљ ним ху ма ни тар ним про бле ми ма. До га ђа ји на свет ској по ли-
тич кој сце ни до ве ли су до то га да ин ва зи ја ими гра на та са африч-
ког кон ти нен та тра жи азил и уто чи ште у зе мља ма ЕУ, те по сто ји 
оправ да ни страх код зе ма ља чла ни ца Уни је да би то мо гло ство ри-
ти још ве ћи број не за по сле них и си ро ма шних код њих. То је до дат-
ни раз лог ко ји ума њу је шан се да Ср би ја бу де пре вре ме но при мље-
на у Уни ју, чак и под усло вом да се ре ши пи та ње Ко со ва и Ха га, 
иако не ки тех нич ки усло ве прет ход но не би би ли ис пу ње ни, као и 
не ки усло ве ко је је Европ ска ко ми си ја де фи ни са ла за зе мље кан ди-
да те за члан ство. На та кву мо гућ ност ука зу ју при ме ри Ру му ни је и 
Бу гар ске, ко је су по мно гим еко ном ским  по ка за те љи ма иза Ср би је, 
а ипак су по ста ле чла ни це Европ ске уни је. Али, се не ке чла ни це 
ЕУ ка ју због од лу ке, што су пре вре ме но при ми ли у Уни ју по ме ну-
те две др жа ве.

Ме ђу тим, це на пре вре ме ног при је ма за са му Ср би је би ла би 
да ле ко ве ћа не го њен не ула зак у ЕУ, пре ис пу ња ва ња свих по треб-
них кри те ри ју ма. Кри те ри јум за при јем не ће би ти са мо спрем ност 
но ве чла ни це за члан ство, не го про це на спрем но сти Европ ске уни-
је да је ап сор бу је. У ме ђу вре ме ну Ср би ја мо ра да се спре ма за ко-
ор ди на ци ју еко ном ске и мо не тар не по ли ти ке са Европ ском уни јом.

Да би Ср би ја до би ла зе ле но све тло за по че так пре го во ра за 
њен ула зак у Европ ску уни ју мо ра да по ка же до бре ре зул та те на 
по љу ре фор ми од но сно функ ци о ни са њу др жа ве, и ме ђу на род них 
од но са са зе мља ма у окру же њу и са чла ни ца ма Уни је.

ШТАСРБИЈАНИЈЕУРАДИЛА?

Европ ска ко ми си ја је да ла Ср би ји у за да так да ис пу ни “де-
сет европ ских за по ве сти за 2011. го ди ну”. Те за по ве сти се од но се 
на: вла сни штво над ман да ти ма по сла ни ка, уна пре ђе ње ин те гра ци-
је Ро ма, за о кру жи ва ње ре фор ме пра во су ђа, до вр ше так са рад ње са 
Ха шким три бу на лом, уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње, не сме та но 
функ ци о ни са ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла, но ви за кон о фи-
нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, ре ше ње про бле ма по ве ћа ња зах-
те ва за азил, усва ја ње за ко на о ре сти ту ци ји и на ста вак струк тур них 
еко ном ских ре фор ми.

Све о бу хват не струк тур не еко ном ске ре фор ме тре ба ју да 
омо гу ће одр жив раз вој при вре де. Ср би ја је на пра ви ла по мак у за-
шти ти по тро ша ча и по сте пе ном уве ћа њу из во зне кон ку рент но сти, 
али ни је на пре до ва ла у сло бо ди про то ка ка пи та ла. Та ко ђе ја ко ма-
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ло је ура ди ла у бор би про тив мо но по ла, за вр шет ку при ва ти за ци је 
и ре струк ту ри ра њу јав них пред у зе ћа.

У про те клој де це ни ји у Ср би ји је око 80 од сто ра ста при вре-
де до ла зи ло из сек то ра тр го ви не, те ле ко му ни ка ци ја, фи нан сиј ских 
услу га, а пре ко 70 од сто стра них ин ве сти ци ја уло же но је у по ме ну-
та три сек то ра. То је је дан по гре шан мо дел ко ји је др жа ва во ди ла, 
као што је био по гре шан мо дел при ва ти за ци је42) ко ји је при ме њи-
ва ла. Ве ли ки број при ва ти зо ва них пред у зе ћа са да је у го рој си ту а-
ци ји не го пре при ва ти за ци је.

Мо дел при ва ти за ци је је био ри зи чан по што се зна ло, ма да 
власт то ни је же ле ла да при зна, да стра ни ин ве сти то ри у зна чај ни-
јем бро ју не ће по хр ли ти у Ср би ју, а да но ви по тен ци јал ни вла сни-
ци на до ма ћој сце ни мо гу би ти са мо оне осо бе ко је су се обо га ти ле 
за вре ме вла да ви не у прет ход ном ре жи му. Ре зул тат ло ше при ва ти-
за ци је је сте то што су мно ге про да је фир ми по ни ште не, а ни је ни 
по што ван кри те ри јум со ци јал не прав де.

Ти мо де ли ни су да ли до бре ре зул та те Ср би ји, па ре зул тат та-
кве по гре шне по ли ти ке је сте за де вет го ди на до стиг ну ти БДП од 
5,4 од сто ко ји је да ле ко ис под по жељ ног и на ро чи то ин ду стриј-
ска про из вод ња ко ја је ма ња не го 1989. го ди не. Раст бру то до ма ћег 
про из во да је мо рао ра сти бр же од по тро шње.

Ако се на ста ви и да ље во ђе ње по гре шне по ли ти ке, а све на го-
ве шта ва да ће се то до га ђа ти, од но сно пре ли ва ти ка пи тал у по тро-
шњу и од бра ну кур са, за ко ју је 2010. го ди не по тро ше но 2,4 ми ли-
јар де еура, На род на бан ка Ср би је ће оста ти са сма ње ним де ви зним 
ре зер ва ма43). По сто ји ве ли ка не из ве сност у по гле ду кре та ња кур са 
то ком 2011. го ди не. Та ко ђе, ни је до бро што се из др жав ног сек то ра 
за за ра де из два ја око 800 ми ли јар ди ди на ра, а за ин ве сти ци је око 
100 ми ли јар ди ди на ра44). То го во ри у ка квом је ста њу при вре да Ср-
би је. 

42) Ре зул та ти при ва ти за ци је у Ср би ји би би ли да ле ко бо љи да се при ме њи вао мо дел ба-
зи ран на ви ше мо де ла, као што је био слу чај ско ро у свим зе мља ма у тран зи ци ји. На 
при мер, по де ла ва у че ра ста нов ни штву, по де ла ак ци ја рад ни ци ма, про да ја спољ ним ин-
ве сти то ри ма. У зе мља ма у тран зи ци ји ком би на ци ја мо де ла је вр ше на упра во због чи-
ње ни це да је не мо гу ће у крат ком ро ку спро ве сти при ва ти за ци ју це ло куп не при вре де на 
ва љан на чин. 

 Да је у Ср би ји при ме њен ме шо ви ти мо дел при ва ти за ци је, ко ји је за го ва ра ла јед на гру па 
еко но ми ста, ре зул та ти при ва ти за ци је би би ли бо љи, јер би со ци јал ни кри те ри јум био 
пра вед ни је за до во љен. 

43) Де ви зне ре зер ве На род не бан ке Ср би је по след њег да на 2010. го ди не су из но си ле 10 ми-
ли јар ди еура, док је ди нар у де цем бру но ми нал но оја чао пре ма еуру за 1,6 од сто. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.01.2011. го ди не).

44) Из вор: ММФ, до ступ но 17.02.2011. го ди не.
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Др жа ва мо ра да про ме ни сво је по на ша ње. Она је тре ба ла 
одав но да ство ри усло ве за ула га ње до ма ћег и стра ног ка пи та ла у 
но ву ин ду стри ју ка ко би про из во ди ла ро бу за из воз. По гре шка је 
би ла што су по тро ше на ве ли ка фи нан сиј ска сред ства од кре ди та, 
до на ци ја и од про да је др жав не имо ви не, а да ни шта ни је ура ђе но 
са ре ал ним сек то ром.

Ре ал ни сек тор мо ра да за ра ди де ви зе да би се вра ћа ли др жав-
ни и при ват ни кре ди ти. Јеф ти них кре ди та не ће ви ше би ти, стра них 
ин ве сти ци ја ће би ти све ма ње, а ка да др жа ва про да про фи та бил ну 
ком па ни ју “Те ле ком” не ће ви ше има ти шта да про да.

На род на бан ка Ср би је оче ку је да при лив стра них ин ве сти ци-
ја 2011. го ди не бу де 1,4 ми ли јар де еура, не ра чу на ју ћи при хо де од 
евен ту ал не про да је Те ле ко ма. Али, Ср би ја не мо же да оче ку је но ве 
ин ве сти ци је јер је кли ма за ула га ње не ста бил на. Код ин ве сти ци ја 
су ва жни по ли тич ка ста бил ност, вла да ви на пра ва, по у зда ни за ко ни 
и ре гу ла тор ни оквир. Стра ни ин ве сти то ри па жљи во пра те сва по-
ли тич ка и дру штве на кре та ња ко ја би мо гла ути ца ти на по сло ва ње 
у Ср би ји.

Го ди не ко је до ла зе ће би ти го ди не ве ли ке фи нан сиј ске не из-
ве сно сти за зе мљу, бу ду ћи да ће усле ди ти из бо ри, а уз то Ср би ју 
че ка ју ве ли ке от пла те ду го ва и ка ма та. Про це њу је се да су ње не 
оба ве зе око 38-40 од сто45) вред но сти из во за ро ба и услу га.

Про дук тив ност ра да је од нос про из вод ње и бро ја за по сле-
них. У раз ви је ним зе мља ма про дук тив ност ра сте ка да про из вод ња 
или БДП ра сту бр же од по ве ћа ња бро ја за по сле них, а у Ср би ји је 
обр ну то. Раст про дук тив но сти ра да у Ср би ји углав ном је ре зул тат 
сма ње ња бро ја за по сле них. У дру гим зе мља ма се по сле уоби ча је-
ног па да за по сле но сти до го дио раст БДП-а, екс пан зи ја из во за, раст 
про дук тив но сти, и до шло је до бо љег жи во та.

Но, до бо љег жи во та у Ср би ји не мо же до ћи док се не про-
ме ни по на ша ње еко ном ске струк ту ре на вла сти, али и по ли тич ка 
кул ту ра. По што је Ср би ја да нас си ро ма шно дру штво, ње на кул ту ра 
је си ро ма шна. За то, по ли тич ку кул ту ру тре ба ме ња ти, и то кул ту ру 
то ле ран ци је, кул ту ру ди ја ло га и кул ту ру ком про ми са. По ли ти ка у 
зе мљи ни је до жи ве ла струк ту рал не про ме не, а оне су нео п ход не. 
Без кул ту ре, те мељ не про ме не у дру штву су не мо гу ће. Кул ту ра за-
у зи ма по себ но ме сто у ус по ста вља њу де мо кра ти је. А по ли тич ке 
ели те у Ср би ји су ис про во ци ра ле од су ство кул ту ре ко му ни ка ци је. 
Па и да нас не ке по ли тич ке пар ти је за го ва ра ју за тво ре но дру штво у 
ко ме до ми ни ра ју те зе изо ла ци је, уме сто при кљу чи ва ња мо дер ном 
све ту.

45)  Нор мал но је да бу ду ис под 25 од сто вред но сти из во за ро ба и услу га.
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Ка да је до шло до ре це си је у Евро пи и све ту, би ло је ра зу-
мљи во да раст БДП-а за сно ван на по тро шњи ту ђе хра не, тех ни ке, 
нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по твр ди ло да је сва ки 
раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној мо ћи вр-
ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. До са да-
шњи мо дел еко ном ске по ли ти ке је до жи вео крах, и ви ше се не мо-
же ба зи ра ти на ви со кој др жав ној по тро шњи, уво зу и за ду жи ва њу 
у ино стран ству. Не га тив не по сле ди це во ђе ња по гре шне по ли ти ке 
су те шке и њи хо ва ре флек си ја на еко ном ску сце ну Ср би је ће би ти 
ду го трај на.

Да др жа ва Ср би ја не би упа ла у још ве ћу зам ку – ко ја би је 
мо гла од ве сти ди рект но у ду жнич ко роп ство, јер но вим за ду жи-
ва њем под не по вољ ним усло ви ма мо ра да ре фи нан си ра њем вра ћа 
ка ма те на дуг – кре а то ри ма кро е ко ном ске по ли ти ке мо ра ју да про-
ме не мо дел, ко ји очи глед но ни је дао до бре ре зул та те.

Зна чи, др жа ва мо ра да се су о чи до кра ја са ни зом ре фор ми 
ако за и ста же ли обез бе ди ти ду го роч ни при вред ни раст. Ме ре ко је 
др жа ва мо ра пред у зе ти тре ба фо ку си ра ти на сма ње ње по ре ских и 
не по ре ских оп те ре ће ња при вре де и ста нов ни штва, по кре ну ти при-
ва ти за ци ју ка ко би се на тај на чин ре шио про блем не е фи ка сно сти 
у фир ма ма ко је су у др жав ном вла сни штву, али и спро ве сти ре ви-
зи ју до са да шње при ва ти за ци је (бу ду ћи да су у ве ћи ни слу ча је ва 
у по сед фир ми и пред у зе ћа до шли љу ди са ве о ма сум њи вим мо-
рал ним спо соб но сти ма и нов цем ко ји је сте чен ра зно ра зним кри-
ми нал ним рад ња ма), и осми сли ти ме ре за по кре та ње но вог ин ве-
сти ци о ног ци клу са у при вре ди. Ако се др жа ва не ухва ти у ко штац 
са овим што је на ве де но, ве ли ки број ком па ни ја ће би ти су о чен са 
по слов ним про бле ми ма. Дру гим ре чи ма, ако др жа ва не обез бе ди 
ста бил не из во ре фи нан си ра ња за до ма ћу при вре ду та да ће број не 
ком па ни је би ти при мо ра не да на ста ве спро во ди ти ра ди кал не ме ре 
по слов не по ли ти ке по пут от пу шта ња рад не сна ге, а у ци љу сма ње-
ња тро шко ва. 

Др жа ва мо ра да ин тер ве ни ше код оних пред у зе ћа и ком па-
ни ја ко је има ју шан се да по ве ћа ју сво ју кон ку рент ност. Др жав ним 
ин тер вен ци ја ма је по треб но де ло ва ти на по ве ћа ње ка пи та ла то јест 
ка пи тал не опре мље но сти и упра вљач ких ка па ци те та то јест зна-
ња и тех но ло ги је. Ње не ин тер вен ци је би тре ба ле би ти у сек то ру 
енер ги је, но вих тех но ло ги ја, хра не од но сно зе ле них тех но ло ги ја, и 
услу га у здрав стве ном ту ри зму, ко је ства ра ју ви ше до дат не вред но-
сти. Ула га ње у зе ле не тех но ло ги је ће би ти нај бр же рас ту ћи сек тор 
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при вре де. Са да је за Ср би ју при о ри тет но да по бољ ша при вред ни 
ам би јент кроз ак тив ну ин ду стриј ску по ли ти ку ка ко би се оја ча ла 
при вре да, као и по љо при вре да.

Ка да на сна гу сту пи пот пу на ли бе ра ли за ци ја тр го ви не по-
љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди ма са ЕУ, да би ефек ти тог 
уда ра би ли бла жи за по љо при вред ни ке, тре ба пред у зи ма ти ме ре за 
уве ћа ва ње и мо дер ни зо ва ње зе мљи шног по се да, кон ку рент но сти 
агра ра и по ди за ња про дук тив но сти. Ако то га не бу де – об ра ди во 
зе мљи ште ће пре ћи у вла сни штво стра на ца. А то не од го ва ра ин-
те ре си ма Ср би је.

Исто та ко, мо ра се кре и ра ти но ва ин ду стриј ска по ли ти ка уз 
по моћ др жав не од но сно вла ди не ин тер вен ци је. Та но ва по ли ти ка 
мо ра би ти (као што је већ на пред ре че но) пра ће на по ре ском и фи-
скал ном по ли ти ком. Да кле, ин тер вен ци ја др жа ве је по треб на ка ко 
би се сти му ли сао но ви ци клус при вред ног ра ста и ка ко се не би 
до го дио још ве ћи гу би так по ве ре ња ме ђу на род не за јед ни це у спо-
соб ност вла сти и до ма ћих екс пе ра та да при вре ду Ср би је усме ре ка 
уз ла зној пу та њи. 

Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но 
ин ве сти ра ти, њој са мо но ви спо ра зум са ММФ-ом мо же по мо ћи да 
по ша ље сиг нал све ту од но сно по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма да је 
зе мља под кон тро лом Фон да, што би до не кле би ла га ран ци ја да 
мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди то ра. Раз у ме се, др жа ва 
ће кре ди те до би ја ти уз ве ли ку це ну, по што се фи нан си је ри при бо-
ја ва ју ри зи ка ула га ња у зе мљу у ко јој вла да ју ве ли ка ко руп ци ја и 
кри ми нал – из у зев оних ин ве сти то ра ко ји у та квом ам би јен ту ви-
де соп стве ни ин те рес. Да кле, Ср би ја би мо гла да убла жи еко ном-
ску и по ли тич ку кри зу то ком на ред них го ди на са мо ако око сни ца 
еко ном ске по ли ти ке бу де спро во ђе ње но вог аран жма на са Ме ђу-
на род ним мо не тар ним фон дом. Све сна те чи ње ни це вла да Ср би је 
је кра јем фе бру а ра 2011. го ди не на чел но при ста ла на “над зор ни 
аран жман” из пре до стро жно сти. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд ће 
над гле да ти ма кро е ко ном ску си ту а ци ју у Ср би ји и ну ди ти са ве то-
дав ну по моћ.

Др жа ва са да не ма до вољ но ма не вар ског про сто ра и мо ра ве-
о ма бр зо да пре ду зме ме ре за из ла зак из при вред не кри зе, и да се 
об ра чу на са ко руп ци јом и кри ми на лом, што не ће би ти ни ма ло јед-
но став но. Већ су сти гли зах те ви из Европ ске уни је и САД да се 
мо ра кре ну ти у ис ко ре њи ва ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Са да је 
Ср би ја под лу пом Евро пе и САД, али не због са ме Ср би је већ пре 
све га због њих са мих. Мно го је пр ља вог нов ца уба че но у за пад не 
зе мље из Ср би је и ис точ них зе ма ља, и ин те рес Евро пе и САД је 
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да се за у ста ви вал ко руп ци је и кри ми на ла ко ји би мо гао да уз др ма 
њи хо ве си сте ме и про из ве де но ве кри зе.

Ср би ја ви ше не ма вре ме на за гу бље ње, јер по ред ре ша ва ња 
ин тер них про бле ма, мо ра ју се ре ша ва ти и екс тер ни про бле ми, као 
и ис пу ни ти сви зах те ви и кри те ри ју ми ко је је по ста ви ла Европ ска 
ко ми си ја зе мља ма бу ду ћим чла ни ца ма Уни је. Ср би ја је кре ну ла пу-
тем пре ма Европ ској уни ји, али тре ба ће још до ста вре ме на да до 
ње стиг не. По ред на пред на ве де них ин тер них фак то ра кри зе ко-
ји ко че раз вој и успо ра ва ју кре та ње Ср би је пре ма же ље ном ци љу, 
тре ба ће још мно го вре ме на да се про ме ни ста ри си стем и ус по ста-
ве де мо крат ске ин сти ту ци је, јер мен та ли тет ће срп ско дру штво ду-
го ву ћи на зад и оне мо гу ћа ва ти дру штве не про ме не. Ја ки су и но ву 
екс тер ни фак то ри ко ји до ла зе са свет ске сце не. На и ме, ако се “за-
ра за” кри зе ра ши ри на не ке ве ће ЕУ еко но ми је, по пут кри зе у Грч-
кој, Ир ској, Пор ту га лу, Шпа ни ји, где ни је Европ ска уни ја кри вац за 
њи хо ве кри зе, већ је она на ста ла гре шком тих зе ма ља због во ђе ња 
не а де кват ног упра вља ња еко но ми јом, а та лас но ве кри зе, ко ја се 
по ја ви ла по чет ком 2011. го ди не, са африч ког кон ти нен та још ја че 
за пљу сне Евро пу и свет - та да све до би ја дру ге ди мен зи је. По зи ци-
о ни ра ње Ср би је у окви ру гло бал них ко ор ди на та Европ ске уни је ће 
би ти у да ле кој бу дућ но сти. Раз у ме се, Ср би ја се мо ра у бу дућ но сти 
при кљу чи ти мо дер ном све ту. Због ње са ме, а не због све та. 

SnezanaGrk
SERBIAANDTHEEUROPEAN

UNION–CRISESAFTERTHECRISIS

Summary
The fi nan cial and eco no mic cri sis in the world is the con se qu en-

ce of much de e per dis tur ban ces and an in di ca tion of mo re pre ca ri o us 
trends. Ser bia has en te red an eco no mic cri sis much ear li er than the out-
bre ak of the la test world fi nan cial cri sis. The co un try will suf fer from 
long-term con se qu en ces of its own cri sis due to slow struc tu ral re forms 
and a wrong mac ro e co no mic po licy which was led. High go vern ment 
spen ding, im port and fo re ign in deb tness will no lon ger be pos si ble, be-
ca u se tho se co un tri es that Ser bia has been de pen ding on will still be 
put ting up with the con se qu en ces of the cri sis as well. An ad di ti o nal 
pro blem is po sed by the fact that new lar ge-sca le cri ses in the world are 
in sight, as an ef fect of the ri se in the pri ce of food, only to be fol lo wed 
by the scar city of so me re so ur ces, such as drin king wa ter or energy. 
New cri ses will ma ni fest in dif fe rent ways in dif fe rent con ti nents. 
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Ser bia, which is part of Euro pe and the world, must apply its 
own mo del of mac ro e co no mic po licy to offset the ne ga ti ve fac tors that 
are yet to co me from the ex ter nal en vi ron ment, as well as to re sist the 
fac tors that ha ve been a ge ne ra tor of the in ter nal cri sis for de ca des. The 
Ser bian eco no mic pro blem is not a lo cal con se qu en ce of the glo bal cri-
sis, but is due to its pro ble ma tic mo del of growth. 

The ro ots of a de struc ti ve na ti o nal eco nomy and po licy run de ep. 
And new tur bu len ces on the Ser bian eco no mic sce ne bro ught abo ut by 
new cri ses will be re cur rent and en du ring, and will furt her af fect the 
real sec tor and the po pu la tion. A new so cial and debt cri sis will ha ve a 
de ep and la sting ef fect on the ma jo rity of bu si nes ses, wor kers, con su-
mers and cre di tors. The events that will fol low will ad di ti o nally in ten-
sify the so cial and po li ti cal cri sis.

At a ti me when Euro pe and the world are fa cing new cri sis, the 
fol lo wing qu e sti on ari ses: do es the Euro pean Union need Ser bia the 
way it is to day? 
Key words: crises after the crisis, unemployment, poverty, loans, externel

debt,corruption,EuropeanUnion.
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Resume
The fi nan cial and eco no mic cri sis in the world is the con se qu en-

ce of much de e per dis tur ban ces and an in di ca tion of mo re pre ca ri o us 
trends. Ser bia has en te red an eco no mic cri sis much ear li er than the out-
bre ak of the la test world fi nan cial cri sis. The co un try will suf fer from 
long-term con se qu en ces of its own cri sis due to slow struc tu ral re forms 
and a wrong mac ro e co no mic po licy which was led. High go vern ment 
spen ding, im port and fo re ign in deb tness will no lon ger be pos si ble, be-
ca u se tho se co un tri es that Ser bia has been de pen ding on will still be 
put ting up with the con se qu en ces of the cri sis as well. An ad di ti o nal 
pro blem is po sed by the fact that new lar ge-sca le cri ses in the world are 
in sight, as an ef fect of the ri se in the pri ce of food, only to be fol lo wed 
by the scar city of so me re so ur ces, such as drin king wa ter or energy. 
New cri ses will ma ni fest in dif fe rent ways in dif fe rent con ti nents. 

Ser bia, which is part of Euro pe and the world, must apply its 
own mo del of mac ro e co no mic po licy to offset the ne ga ti ve fac tors that 
are yet to co me from the ex ter nal en vi ron ment, as well as to re sist the 
fac tors that ha ve been a ge ne ra tor of the in ter nal cri sis for de ca des. The 
Ser bian eco no mic pro blem is not a lo cal con se qu en ce of the glo bal cri-
sis, but is due to its pro ble ma tic mo del of growth. 

The slow down of eco no mic growth in Ser bia has de ve lo ped in to 
a cri sis on the la bo ur mar ket. The si tu a tion on the la bo ur mar ket might 
be furt her ag gra va ted in the for thco ming pe riod, sin ce a lar ge part of 
the po pu la tion will be left jo bless. This, along with the chro nic in fla tion 
in Ser bia, will di rectly lead to the spread of po verty. What will ad di ti o-
nally ma ke the si tu a tion even mo re com pli ca ted is the fact that the po or 
will get po o rer, and the rich even ric her. Such a pro mi nent po la ri sa tion 
of the po pu la tion will bring abo ut an in cre a se in cor rup tion and cri me. 
And, if the cri sis per sists lon ger, so cial and po li ti cal un rest is una vo i da-
ble. Pe o ple do not ha ve con fi den ce in do me stic po li ti cal and eco no mic 
eli tes, who ha ve led the co un try in to the si tu a tion whe re unem ployment 
and po verty are on the in cre a se, and cor rup tion and cri me are flo u ris-
hing. The cri sis in Ser bia will furt her de e pen due to the bor ro wing cri-
sis, i.e. the ex tent of fo re ign debt and the speed by which it is gro wing.

The le vel of na ti o nal debt of co un tri es in the re gion is in cre a sing, 
yet its fi nan cing af ter the cri sis is get ting mo re and mo re ex pen si ve. 
The dis pa ri ti es bet we en co un tri es are much big ger than they we re at the 
ti me when everyone was bor ro wing thro ugh che ap cre dits. Sin ce to day 
everybody wants to bor row even mo re, and the con di ti ons are not the 
sa me for all co un tri es – this will po se furt her chal len ges for tho se who 
want to at tract mo re fo re ign in ve stors.
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Ser bia has ba sed its eco no mic growth on the mo del that re li es 
on fo re ign ca pi tal in flow. This mo del is no lon ger su sta i na ble to day. 
A new mo del is now re qu i red, which sho uld be fo un ded on a bu si ness 
ori en ta tion to wards ex port bran ches. Ser bia sho uld pri ma rily di rect its 
ex port ef forts to wards the Euro pean mar ket. Ho we ver, it is not re a li-
stic to ex pect im me di a te sig ni fi cant re sults, i.e. po si ti ve ef fects, upon 
switching to the new mo del of eco no mic growth, as it is im pos si ble 
to pull out the na ti o nal eco nomy out of de struc tion stra ight away. The 
ro ots of a de struc ti ve na ti o nal eco nomy and po licy run de ep. And new 
tur bu len ces on the Ser bian eco no mic sce ne bro ught abo ut by new cri ses 
will be re cur rent and en du ring, and will furt her af fect the real sec tor and 
the po pu la tion. A new so cial and debt cri sis will ha ve a de ep and la sting 
ef fect on the ma jo rity of bu si nes ses, wor kers, con su mers and cre di tors. 
The events that will fol low will ad di ti o nally in ten sify the so cial and 
po li ti cal cri sis.

The pri ce that Ser bia will be ar on the eco no mic, so cial and po li-
ti cal fi elds will be enor mo us, and the ef fect of it will be the loss of eco-
no mic in de pen den ce and po li ti cal so ve re ignty. At a ti me when Euro pe 
and the world are fa cing new cri sis, the fol lo wing qu e sti on ari ses: do es 
the Euro pean Union need Ser bia the way it is to day? Ser bia ne eds the 
Euro pean Union. Ser bia has to join the mo dern world in its fu tu re. For 
its own sa ke, not for the sa ke of the world.

* Овај рад је примљен 25. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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