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СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СВЕТ - ДИ МЕН ЗИ ЈЕ КРИ ЗЕ  
И СПА ША ВА ЊЕ ЕВРОПСКОГ ПРО ЈЕК ТА*

Са же так
Евро па је на иви ци ам би са. Бре ме ни та про бле ми ма не јед на-

ко сти из ме ђу се ве ра и ју га у еуро зо ни, чи ни се да не ма из ла ска из 
клоп ке у ко ју је упа ла. На и ме, ње не ве ли ке еко ном ске не јед на ко сти 
у по је ди ним др жа ва ма ства ра ју ве ли ке по ли тич ке не јед на ко сти, а 
ове опет ге не ри ра ју еко ном ске не јед на ко сти. Та кво чуд но ста ње 
у ко јем се на ла зи Европ ска уни ја ко чи да љи раз вој ре ги је, до во ди 
у пи та ње про спе ри тет за пад ног Бал ка на, па и оп ста нак еуро зо не. 

Уко ли ко се та ко чуд но ста ње про ду жи, Евро па ће се на ћи 
у ду гом раз до бљу еко ном ске стаг на ци је, или чак и не че га го рег. 
Европ ска уни ја ни је др жа ва, од но сно ни је чврст си стем, већ је са-
ста вље на из мно го по је ди нач них си сте ма, и за то би мо гла би ти ма-
ње от пор на на ин тер не и екс тер не фак то ре. Нај ве ћа опа сност за ЕУ 
је сте де фла тор на клоп ка ду га ко ја пре ти да уни шти још не до вр ше-
ну по ли тич ку уни ју. Над ви ла се там на сен ка над нај ве ћи ми ров ни 
про је кат у људ ској исто ри ји.

Про ми сао ауто ра ово га ра да је сте да пру жи ис тра жи ва ње о 
ди мен зи ја ма кри за у све ту, и о мо гућ но сти ма спа ша ва ња европ-
ског про јек та уте ме ље ног на прин ци пи ма и вред но сти ма иден ти-
те та уну тар Европ ске уни је.
Кључ не ре чи: свет, ди мен зи је кри зе, ко ре ни кри зе, еуро, клоп ка ду га, 

об но ва европ ске кон ку рент но сти, при вред ни успон САД, 
стаг на ци ја Ки не, спа ша ва ње еуро зо не, но ва уни ја европ-
ских ба на ка.

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеусвет
скетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни број 
179038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу-
бли ке Ср би је.
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ДИ ЗАЈ НИ РА ЊЕ ЗА ПАД НЕ ЕВРО ПЕ – 

КАО ТЕ МЕ ЉА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ 

Ство ре ни ко ло рит ни мо за ик за пад не Евро пе, па за тим и 
Европ ске уни је, као до брог ме ста за жи вље ње био је микс ка пи та-
ли стич ких и со ци јал них еле ме на та од но сно ка пи та ли зма и со ци-
јал не др жа ве. По ста вље ни те мељ ЕУ ве зан је за суд би ну за пад не 
Евро пе. А ње на суд би на од кра ја Дру гог свет ског ра та па све до 
да нас бит но је ве за на за им пул се ко ји до ла зе из Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва. Аме рич ки но бе ло вац PaulKrugman ка же »да је 
по сле рат на Аме ри ка би ла уре ђе на по ло ги ци reaganovskobushev
ske еко но ми је и твр дог сло бод ног тр жи шта с ра стом со ци јал них 
раз ли ка, вр ло је вје ро ват но да се европ ске др жа ве бла го ста ња ни-
кад не би ни до го ди ле. По сли је рат на Аме ри ка би ла је, пак, дру га-
чи је дру штво, ство ре но Rooseveltovomпо ли ти ком NewDeala, те је 
ње зи но по сред но ди зај ни ра ње за пад не Евро пе би ло дру га чи је«1).

За пра во, на ис ку ству ко лап са сло бод ног тр жи шта, то ком Ве-
ли ке де пре си је, на стао је NewDeal. Он је тре бао да омо гу ћи дру га-
чи ји тип раз во ја, и оне мо гу ћи фи нан сиј ске шпе ку ла ци је. Пре New
Deala по сто ја ла је у Аме ри ци пу но из ра же ни ја со ци јал на не јед на-
кост, ко ја се вра ти ла да нас, а о то меKrugman пи ше2). 

Упро шће но се сма тра да се NewDeal са сто јао са мо од јав них 
ра до ва. NewDeal се са сто јао од ни за стра те шких од лу ка и за ко на 
ко ји су тран сфор ми са ли дру штво. FranklinRoosevelt је на мет нуо 
бан ка ма над зор да се спре чи по нов но ди вља ње сло бод ног тр жи-
шта и ства ра ње бер зан ско-кре дит них ба ло на, огра ни чио је на чи не 
на ко је бан ке и фи нан сиј ски сек тор мо гу уце њи ва ти дру штво, ус-
по ста вио је по ре ску по ли ти ку ко ја по го ду је ни жим сло је ви ма, с 
про гре сив ним опо ре зи ва њем – та ко да су они нај бо га ти ји пла ћа ли 
по рез по сто па ма до чак 90 од сто – а по сред но је под сти цао и син-
ди ка ли зам, во ђен ло ги ком да је со лид на за ра да ни жих и сред њих 

1) Krug man Paul and Wells Ro bin (2010), TheConscienceofaLiberal, Pri je vod dje la: Savjest
liberala, Al go ri tam, Za greb, 271 str.     

2) «Твр до кор ност крај ње не јед на ко сти у раз до бљу зва ном Лудедвадесете, из ме ђу 1918. и 
1929., пр ви је до каз јед не од сре ди шњих те за ове књи ге: дру штва раз ви је не сред ње кла-
се не на ста ју ауто мат ски са зри је ва њем го спо дар ства, мо ра их се ство ри ти по ли тич ким 
дје ло ва њем. У по да ци ма о по че ци ма 20. сто ље ћа ко ји ма рас по ла же мо ни шта не ука зу је 
на то да је Аме ри ка спон та но ево лу и ра ла у дру штво раз мјер не јед на ко сти у ко јем сам 
ја од ра стао. То дру штво су омо гу ћи ли Fran klin De la no Ro o se velt и New Deal.« (ци тат из 
књи ге Krug man Paul and Wells Ro bin (2010), TheConscienceofaLiberal, Pri je vod dje la: 
Savjestliberala, Al go ri tam, Za greb, 271 str. 
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сло је ва, осим што је мо рал но по жељ на, и по кре тач еко но ми је јер 
омо гу ћу је ши ро ко по тро шач ко дру штво и ти ме раз вој ин ду стри је.

Ве о ма зна чај на ре че ни ца ко ја има ду бо ку по ру ку гла си: »Од-
у век смо зна ли да је без об зир ни са мо ин те рес лош по мо рал; сад 
зна мо и да је лош по го спо дар ство«.3) Ова про ми сао је би ла ва жна 
јер су на њој уда ре ни те ме љи по сле рат не Аме ри ке и ова се по-
ли тич ка еко но ми ја ни је ни ме ња ла до Ronalda Reagana. У ства ри, 
под та квом Аме ри ком се из зга ри шта на кон ра та ства ра ла Евро па. 
Европ ска дру штва бла го ста ња ни су на ста ла спон та ним раз во јем 
ка пи та ли зма сло бод ног тр жи шта, ка ко се то да нас обе ћа ва, не го су 
се, ка ко ка же Krugman »мо ра ла ство ри ти по ли тич ким де ло ва њем«.

Да нас смо сви ми све до ци – ка ко је са до ла ском фи нан сиј ске 
и еко ном ске кри зе кра јем 2008. го ди не по че ла де мон та жа европ ске 
со ци јал не др жа ве и дру штва бла го ста ња ко је је бри жно и план ски 
ства ра но од да на ка да је Ста ри кон ти нент осло бо ђен од ве тро ва 
ра та. 

УЗРО ЦИ КРИ ЗЕ У САД И ЕВРО ПИ

Свет је да нас, дру ги пут у по след ње че ти ри го ди не, на иви ци 
ре це си је. На и ме, кри за у Евро пи по но во пре ти да уђе у дру ги круг 
ре це си је. Сто га се као не ми нов но на ме ће  пи та ње – да ли би европ-
ски чел ни ци тре ба ли из ву ћи по у ке из ис ку ства ко је је већ про шла 
Аме ри ка? Од го вор је – да. Аме ри ка је већ би ла, као што је на пред 
по ме ну то, у ова квим си ту а ци ја ма, кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, 
као и уочи Ве ли ке де пре си је пре не што ви ше од осам де це ни ја. 
Ка да су САД схва ти ле да се на ла зе из над ам би са та да су из вр ши ле 
ко рек ци ју си сте ма. Пр ви пут  то је  би ло ан ти мо но пол ско за ко но-
дав ство, а дру ги пут из кри зе су Аме ри ку из ву кли New Deal и па-
ке ти со ци јал них за ко на. 

Исто ри ја све до чи да су су шти на аме рич ког про бле ма4) и 
глав ни под стре кач не јед на ко сти, у по след ње три де це ни је, при хо-
ди ко ји су енорм но по ра сли код је дан од сто нај бо га ти јих, док су 
код огром не по пу ла ци је Аме ри ка на ца при хо ди стаг ни ра ли, па чак 
и опа ли. Да кле, аме рич ки про блем ле жи у про цва ту оно га што Jo
sephStiglitz5) на зи ва »рен ти јер ском еко но ми јом«. Он твр ди да – по-

3) Ре као Fran klin Ro o se velt у свом но ми на циј ском го во ру.

4) Ви де ти: Grk Sne ža na (2011), »Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja«, ur. S.Grk, Srbijai
svetrazvojiintegracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, str. 9-34.

5) Jo seph E. Sti glitz (2012), The Pri ce of Ine qu a lity, How To day´s Di vi ded So ci ety En dan gers 
Our Fu tu re, Co lum bia Uni ver sity, 448 p.
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раст бо га тих оних са вр ха, за то што их је ма ло, са мо је дан од сто не 
по ве ћа ва укуп ну еко ном ску тра жњу, па ти ме не до при но си по ве ћа-
њу за по сле но сти6). Срж про бле ма је сте што је дру штво у на из глед 
без из ла зној си ту а ци ји јер »ви ше еко ном ских не јед на ко сти во ди ка 
ве ћој по ли тич кој не јед на ко сти, ко ја опет под сти че еко ном ске не-
јед на ко сти«. У ства ри, по треб на је еко ном ска ре фор ма, али пре ње 
нео п ход но је пр во из вр ши ти по ли тич ку ре фор му.

Са да је нај ва жни је схва ти ти ка кве би за и ста би ле по сле ди це 
по вла че ња по гре шних по те за у Евро пи, и ко ја ће це на би ти пла ће-
на због не јед на ко сти од но сно ја за из ме ђу се ве ра и ју га. На гла ше ни 
јаз из ме ђу се ве ра и ју га до вео је до де мон та же еуро зо не.

Еуро зо на се су о чи ла са про бле ми ма због ду жнич ке кри зе у 
др жа ва ма ју га. Па је иза зов у про на ла же њу ре ше ња за из вла че ње 
из кри зе у еуро зо ни ве зан за сма ње ње сто пе за ду же но сти нај у гро-
же ни јих др жа ва. На и ме, еуро зо на се на шла у про бле ми ма због 
ве ли ких раз ли ка у тро шко ви ма про из вод ње из ме ђу др жа ва на пе-
ри фе ри ји, укљу чу ју ћи Грч ку, Шпа ни ју, Ита ли ју и Пор ту гал, и ре-
зви је них зе ма ља на се ве ру, по пут Не мач ке. Раз ли ке су би ле уоч љи-
ве то ком пр ве де це ни је по сто ја ња за јед нич ке ва лу те. Из са да шњег 
угла по сма тра ња јаз из ме ђу си ро ма шних и бо га тих др жа ва је та ко 
ве ли ки да из гле да ско ро не пре мо стив. И све док се јаз из ме ђу се ве-
ра и ју га не поч не сма њи ва ти кри за у еуро зо ни ће ти ња ти од но сно 
не ће мо ћи да бу де пот пу но пре ва зи ђе на. То ће тра ја ти све док се не 
по ве ћа про дук тив ност на ју гу Евро пе. А за то је нео п хо дан тех но-
ло шки раз вој, но ве ин ве сти ци је и бо ља рас по де ла ре сур са. 

Би ло би ве о ма опа сно ка да би се за ра де сма њи ле код оних ко-
ји су за по сле ни на ју гу. Уко ли ко би се за ра де сма њи ле то би има ло 
не га тив не по сле ди це на про дук тив ност. Та да би ви со ко о бра зо ва ни 
ка дро ви еми гри ра ли, а сто па не за по сле но сти би оста ла ви со ка, и 
со ци јал не тен зи је би ра сле. Прем да је от пу шта ње рад ни ка је дан 
од на чи на за по ве ћа ње про дук тив но сти, ка да би се ова ме ра спро-
во ди ла ма кро е ко ном ска це на би би ла огром на, јер би се мо ра ло 
ви ше из два ја ти за со ци јал на да ва ња. Са дру ге стра не, пре ко мер на 
штед ња мо гла би да се по ка же ве о ма ло ше и оне мо гу ћи спро во-
ђе ње ре фор ми ко је су по треб не да би се по ве ћа ла кон ку рент ност 
угро же них зе ма ља еуро зо не.

У си ту а ци ји ка да ре це си ја по но во по га ђа не са мо европ ски 
југ већ и зе мље ис точ не и цен трал не Евро пе, еуро зо на се за са да 
др жи на гра ни ци ре це си је са мо за хва љу ју ћи то ме што је Не мач ка 

6) У мар ту 2012. го ди не по сао са пу ним рад ним вре ме ном тра жи ло је 24 ми ли о на Аме ри-
ка на ца, али га ни је на ла зи ло.
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из бе гла ре це си ју. Не мач ка еко но ми ја бе ле жи ла је ста би лан раст у 
по след ње две го ди не и спре чи ла по вра так ре це си је у еуро зо ну у 
пр вом квар та лу 2012. го ди не7).

Трај ни је ре ша ва ње кри зе у Евро пи зах те ва де мон та-
жу струк тур не гре шке при ли ком ства ра ња мо не тар не уни-
је. То мо ра би ти при о ри тет ни за да так Европ ске уни је. И тек 
ства ра њем та ко зва ног про сто ра оп ти мал не нов ча не обла сти, 
еуро зо на ће ус пе ти да из бег не сва не га тив на деј ства ин тер-
них и екс тер них фак то ра, и да оп ста не као је дин ствен си стем.

РАЗ ЛИ ЧИ ТИ ПРИ СТУ ПИ  
И МИ ШЉЕ ЊА ЗА ИЗ ЛА ЗАК ИЗ КРИ ЗЕ

Кри за у еуро зо ни пред ста вља опа сност по гло бал ни опо ра-
вак. Но, по сто је раз ли ке у при сту пу САД и Не мач ке ка да је реч о 
ре ше њу ду жнич ке кри зе. САД бо ре ћи се са соп стве ном кри зом, 
нај го ром од Дру гог свет ског ра та, још 2009. го ди не су до не ле спа-
си лач ки па кет у вред но сти од 862 ми ли јар де до ла ра. Пред сед ник 
САД BarackObama за го ва ра по тре бу за ин ве сти ци ја ма ко је би по-
спе ши ле еко ном ски раст. Он сма тра да ЕУ тре ба да се фо ку си ра на 
еко ном ски раст и ства ра ње но вих рад них ме ста а не са мо на са се-
ца ње тро шко ва и дра стич ну штед њу.

Ме ђу тим, не мач ка кан це лар ка AngelaMerkel за го ва ра оштар 
при ступ у ре ша ва њу ре це си је у Евро пи и вр ши при ти сак на еко-
ном ски сла бе зе мље да сма ње сво ју јав ну по тро шњу и ду го ве. Ова-
кав при ступ у ре ша ва њу про бле ма, ко ји је у сре ди шту европ ског 
кри зног од го во ра, има за циљ да  сма њи за ду же ност по сва ку це ну 
не би ли се вра ти ло по ве ре ње ин ве сти то ра – али тај при ступ Аме-
ри ка сма тра по гре шним.

Уве ре ње Не мач ке да је кри за про ис те кла из пре те ра них за-
ду же ња вла да не ких др жа ва ин спи ри са ла је усва ја ње спо ра зу ма 
о штед њи ко ји је пот пи са ло 25 од 27 чла ни ца ЕУ, а ко ји зах те ва 
од вла да да об у зда ју по тро шњу и сма ње за ду же ност до од ре ђе ног 
ни воа, ко ји, ка ко са да из гле да, и нај ја че еко но ми је чла ни це Уни је 
те шко мо гу да ис пу не. Пре ма ова квим пра ви ли ма, ко је про по ве-
да Не мач ка, до ста су скеп тич ни у Аме ри ци. Али и Нем ци гле да ју 
на аме рич ке сти му ла тив не про гра ме са не ве ри цом, а та ко ђе, и на 
пред ло ге да би сли чан мо дел мо гао да бу де ис ко ри шћен у зе мља-

7) Не мач ка је у пр вом квар та лу 2012. го ди не оства ри ла раст од по ла про цен та.
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ма по пут Шпа ни је, где је сто па не за по сле но сти до сти гла 24 од сто, 
или Грч ке, ко ја је у ре це си ји већ пет го ди на.

У Не мач кој су ми шље ња да: »Ни ко озби љан не мо же да тра-
жи да се до дат но за ду жу је не би ли ре шио кри зу. То би би ло исто 
као да обе ћа ва мо да ће мо би ти бо љи, али прет ход но гре ши мо још 
ма ло«8)

Нем ци се, та ко ђе, пи та ју ода кле би до ла зио но вац за сти му-
ла тив не па ке те. САД су у ста њу да се за ду же код Ки не, и фе де рал-
не ре сер ве има ју ши ре ман да те да са чу ва ју за по сле ност. Еко ном-
ски сла бе европ ске зе мље има ју по те шко ћа да по ди жу но вац не би 
ли ис пла ти ли ду го ве ко ји су већ при лич но ве ли ки, и оне кли зе у 
ду жнич ко роп ство. 

Ве ли ка не сла га ња око из ла ска из кри зе у раз ми шља њи ма 
ко ја до ла зе из САД, Не мач ке и Фран цу ске из би ла су у сре ди ште 
па жње. Фран цу ска9) (FrançoisHollande) за го ва ра три иде је, а оне 
су: из два ја ње по за ма шног фон да ЕУ за пру жа ње по мо ћи, сма ње ње 
ка мат них сто па и стра те ги ја ра ста на ни воу ЕУ. FrançoisHollande 
је чак за пре тио уочи са ми та10) G8 у Бри се лу да ће бло ки ра ти ра ти-
фи ко ва ње спо ра зу ма ЕУ о фи скал ној ди сци пли ни, чи ји је тво рац 
не мач ка кан це лар ка AngelaMerkel, уко ли ко она не при ста не на но-
ву стра те ги ју ра ста за јед но са ме ра ма штед ње11). 

Не мач ка кан це лар ка, због не сла га ња са пред ло зи ма Фран-
цу ске, ус про ти ви ла се да се по ве ћа спа си лач ки фонд ЕУ или »за-
штит ни зид« ка ко би се иза шло на крај са кри зом ко ја је по го ди ла 
Ита ли ју и Шпа ни ју. Са свим је оправ да на ње на ре ак ци ја, бу ду ћи да 
би нај ве ћи фи нан сиј ски те рет сно си ла Не мач ка. А тро ше ње не мач-
ког нов ца на еко но ми је дру гих зе ма ља из у зет но је не по пу лар но код 
не мач ких по ре ских об ве зни ка.

Про ми сао ко ја до ла зи из Аме ри ке са мо пре кри ва не сла га-
ња из ме ђу две во де ће еко но ми је у еуро зо ни. Пред сед ник Barack
Obama, због стра ха да се кри за из еуро зо не не пре ли је на САД, 
ја сно је ре као: »Мо ра мо да по диг не мо за штит не зи до ве као га ран-

8) Ово је ре као не мач ки ми ни стар фи нан си ја Wol fgang Scha e u ble у ин тер вјуу за не дељ ник 
Fokus, до ступ но 19.05.2012. го ди не.

9) Фран цу зи су због на ја вље них ме ра штед ње сме ни ли Ni co las Sar kozyja и гла са ли за 
François Hol lan dea. Он обе ћа ва при вред ни раст и по ве ћа ње по ре за са мо нај бо га ти ји ма 
(ко ји за ра ђу ју ви ше од ми ли он еура го ди шње).

10) Sum mit G-8 у Бри се лу је по чео 23.05.2012. го ди не. Фо кус раз го во ра на Sum mi tu G-8 
био је европ ска фи скал на кон со ли да ци ја, а пре све га кри за у Грч кој ко ја је на кри тич ној 
тач ки, јер је до ве ден у пи та ње њен опо ра вак и оп ста нак у еуро зо ни. (Из вор: Euobserver, 
до ступ но 23.05.2012. го ди не).

11) Из вор: Euobserver, до ступ но 23.05.2012.
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ци ју да др жа ве ко је по сту па ју ис прав но ни су оште ће не са мо за то 
што су тр жи шта пре вр тљи ва. Мо ра мо да га ран ту је мо да по сто ји 
стра те ги ја ра ста за јед но с по тре бом за фи скал ном ди сци пли ном, 
као и мо не тар на по ли ти ка ко ја про мо ви ше ка па ци тет др жа ва, по-
пут Шпа ни је, ко је су од ре ди ле те шко оствар љи ве ци ље ве и ве о ма 
стро гу по ли ти ку. Стра те ги ја ра ста та ко ђе тре ба да пру жи би рач ком 
те лу по ли ти ку за по спе ши ва ње еко но ми је.«12)  

Ра зу мљи во је што је аме рич ки пред сед ник ово ре као, јер ако 
би се кри за из еуро зо не са да пре не ла на САД, он би мо гао да се 
су о чи са те шко ћа ма уочи пред сед нич ких из бо ра у но вем бру 2012. 
го ди не. Дру гим ре чи ма, про ду бљи ва ње кри зе у ЕУ мо же да бу де 
од лу чу ју ће за суд би ну дру гог ман да та BarackaObame, јер дру ги 
круг ре це си је, ко ји би се не из бе жно осе тио и у Аме ри ци, би ишао 
у при лог ње го вом ре пу бли кан ском ри ва лу MittuRomneyu.

На кон раз ме њи ва ња раз ли чи тих ми шље ња и иде ја по че ле 
су да се исто вре ме но про мо ви шу фи скал на кон со ли да ци ја и »ја-
ка аген да еко ном ског ра ста«. Охра бру је чи ње ни ца  да САД и ЕУ 
има ју за јед нич ку ви зи ју13) ин те гра ци је ре ги о на ју го и сточ не Евро пе 
у ЕУ.

БУ ДУЋ НОСТ ЕВРОП СКОГ ПРОЈЕКТА 
ЗА ВИ СИ ОД НЕ МАЧ КЕ

Европ ски про је кат је на ве ли ком ис пи ту. Сма тра се да би је-
ди но ства ра ње фи скал не уни је (са је дин стве ном бу џет ском и по ре-
ском по ли ти ком и за јед нич ким га ран то ва ним јав ним ду гом) мо гло 
да спа си еуро зо ну од про па сти. 

Евро па је на иви ци ам би са, јер ако про пад не еуро, та да ће 
ЕУ, као нај ве ћа еко но ми ја све та, до жи ве ти еко ном ску кри зу не за-
пам ће них раз ме ра и пи та ње је да ли ће мо ћи да се опо ра ви. Слом 
еура би мо гао да има за по сле ди цу си ла зак Европ ске уни је са свет-
ске по зор ни це. Је ди ни на чин да се за у ста ви уни шта ва ње европ ског 
про јек та је сте ду бља по ли тич ка ин те гра ци ја. Нај ве ћи те рет од го-
вор но сти за бу ду ће ста ње у еуро зо ни са да па да на Не мач ку и Фран-
цу ску. 

12) Из вор: Euobserver, до ступ но 23.05.2012.

13) За ме ник по моћ ни ка аме рич ког др жав ног се кре та ра Phi lip Re e ker је ре као да САД и ЕУ 
има ју за јед нич ку ви зи ју ин те гра ци је ре ги о на ју го и сточ не Евро пе у ЕУ. (Из вор: Euobser
ver, до ступ но 10.06.2012. го ди не).
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Тре нут но је европ ска сце на по де ље на, јер ста нов ни штво не 
ве ру је у стро ге ме ре штед ње14) ко је про мо ви ше Не мач ка. На пр ви 
по глед се чи ни да је по ли ти ка ко ју про мо ви ше  Не мач ка не ре ал на. 
Ме ђу тим, ка да се де таљ но из а на ли зи ра си ту а ци ја ви ди се да би се 
Не мач ка мо гла су о чи ти са озбиљ ним еко ном ским и по ли тич ким 
по сле ди ца ма, ако би нај ве ћи део те ре та спа ша ва ња еуро зо не сно-
си ла са мо ова др жа ва. Евро пи пре ти раз је ди ња ва ње, уко ли ко до ђе 
до не за до вољ ста ва ве ли ких раз ме ра иза зва них  сло мом бан кар ског 
сек то ра у Шпа ни ји, Ита ли ји и дру гим др жа ва ма, и про ду жа ва њем 
ха о са у Грч кој. Тра чак све тло сти и на де на уз бур ка ној европ ској 
сце ни да ли су нај но ви ји ре зул та ти из бо ра у Грч кој, ко ји су по мо гли 
да Евро па ипак по ка же сво је је дин ство на са ми ту G2015).

Јед но је си гур но - бу дућ ност европ ског кон ти нен та за ви си 
од Не мач ке и Фран цу ске. Дру гим ре чи ма, све по ли тич ке и еко ном-
ске по сле ди це би ће ре зул тат пра ва ца де ло ва ња Merkelove и Hol
landea. Уса гла ша ва њем њи хо вих ста во ва отва ра ју се ви ди ци спа са 
за Евро пу ко ји су за ви сни од фун да мен тал них про ме на у не мач кој 
еко ном ској по ли ти ци и у фран цу ској по зи ци ји пре ма по ли тич кој 
ин те гра ци ји и струк ту рал ним ре фор ма ма.

И ма ко ли ко се Не мач ка опи ра ла фи скал ној уни ји – мо ра ће 
да је при хва ти. Мо ра ће да при хва ти про гра ме у ко ји ма ће за ло жи-
ти сво ју еко ном ску и фи нан сиј ску моћ. Ти про гра ми су: да Европ-
ска цен трал на бан ка нео гра ни че но пре у зи ма др жав не об ве зни це 
кри зом за хва ће них зе ма ља; да се евро пе и зу ју на ци о нал ни ду го ви 
пре ко еуро об ве зни ца и раз ви ју про гра ми за из бе га ва ње де пре си ја 
еуро зо не и под сти цај опо рав ка. Чи ни се да ће са мо та ко мо ћи да се 
га ран ту је оп ста нак еуро зо не.

Упра во та квим про гра ми ма у зе мља ма у успо ну и САД по др-
жан је не мач ки раст за сно ван на из во зу16). На за па ду је рас про стра-
ње на те за - да ко јим слу ча јем Аме ри ка и Ки на ни су пум па ле но вац 
за фи нан си ра ње ду го ва у сво је еко но ми је по чет ком 2009. го ди не 
не мач ка еко но ми ја не би би ла на ни воу на ко јем је да нас. Дру гим 
ре чи ма, не мач ка еко но ми ја би би ла уз др ма на да ни је би ло то га уба-
ци ва ња нов ца.

14) Ви де ти: Грк Сне жа на (2012),«Дру штве ни ефек ти из о па че но сти мо дер не еко но ми је», 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 125-
148. 

15) The 2012 G-20 Me xi co Sum mit, Ju ne 18-19.

16) «То што је Не мач ка до са да ма ло осе ћа ла кри зу мо гло се за хва ли ти др жа ва ма као што су 
Ин ди ја, Бра зил и Ру си ја. Те при вре де су цве та ле, пред у зе ћа и по тро ша чи су ку по ва ли 
про из во де из Не мач ке. Ни кад ра ни је ни је у Ки ни про да то то ли ко не мач ких ауто мо би ла 
као про шле го ди не.« (Из вор: DerSpiegel, 07.06. 2012.)
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Сма тра се да је Не мач ка због на ста ле фи нан сиј ске кри-
зе уште де ла17) де се ти не ми ли јар ди еура, јер су ин ве сти то ри због 
си гур но сти очу ва ња свог ка пи та ла ула га ли и још ула жу у ову др-
жа ву. За пра во, ин ве сти то ри хр ле да Не мач кој по зај ме но вац ра ди 
соп стве не си гур но сти, не за ви сно од то га што су ка ма те ни ске, и 
та ко они пла ћа ју вла ди у Бер ли ну. Ин ве сти то ри же ле да њи хов 
но вац бу де на си гур ном ме сту у на ред них пар го ди на. Екс пер ти 
про це њу ју да је Не мач ка за хва љу ју ћи кри зи у еуро зо ни за ра ди ла 
око 100 ми ли јар ди еура, што ће омо гу ћи ти да ова др жа ва ула же 
у при вред ни раст и омо гу ћи ума ње ње др жав ног ду га. Не мач ка би 
мо гла уште де ти око 68 ми ли јар ди еура до 2022. го ди не18) за хва-
љу ју ћи вред но сним па пи ри ма ко је је про да ла од 2009. го ди не. А 
са мо 2012. го ди не уште де ће де сет ми ли јар ди еура19) за хва љу ју ћи 
ни ским ка ма та ма20).

Не мач ка је нај сна жни ја европ ска др жа ва са дру штве ним про-
из во дом од 2.600 ми ли јар ди еура, и она је да ва лац нај ве ћих сред-
ста ва у кри зне фон до ве еуро зо не. Но, због ши ре ња та ла са кри зе, 
по сто ји стреп ња да ли ће и да ље Не мач ка би ти мо тор из вла че ња из 
кри зе у ко ју је за па ла Евро па – па се мо гу чу ти ра зни ко мен та ри, 
као на при мер. »Нем ци са да мо ра ју да се за пи та ју да ли су они, ко-
ји су про фи ти ра ли углав ном од европ ских ин те гра ци ја, спрем ни да 
пла те це ну за то или ће до зво ли ти да све про пад не.«21)

Све сна озбиљ но сти тре нут ка у ко јем се на ла зи, ско ро да је 
из ве сно да, кан це лар ка AngelaMerkel не ће до зво ли ти уни шта ва ње 
европ ског про јек та. Због то га је из ја ви ла »ЕУ је по треб на по ли тич-
ка уни ја па ма кар то зна чи ло да се не ке зе мље бр же ин те гри шу од 
дру гих«22). Она чак пред ла же иде ју о Евро пи у »две бр зи не«. Ни је 
по треб на са мо фи нан сиј ска уни ја, већ је са да по треб на и фи скал-
на уни ја са за јед нич ком бу џет ском по ли ти ком. А нео п ход ност по-

17) Не мач ка је да ва ла  но вац по ср ну лим еко но ми ја ма, по пут Шпа ни је, Ита ли је и дру гим, и 
на ви со ким ка ма та ма за ра ди ла на фи нан сиј ским тр жи шти ма. Али се исто та ко про це-
њу је да је Не мач ка по зај ми ла ми ли јар де еура по ја ко ни ским ка ма та ма, и чак су у не ким 
слу ча је ви ма оне би ле не га тив не.

18) Ово је про це нио Bo je sen Ho gre fe са Ин сти ту та за свет ску еко но ми ју из Ки ла. (Из вор: 
Аген ци ја АП, до ступ но 24.07.2012. го ди не).

19) Овај по да так је про це нио Bo je sen Ho gre fe. (Из вор: Аген ци ја АП, до ступ но 24.07.2012. 
го ди не).

20) Не мач ка је сре ди ном ове го ди не про да ла об ве зни це ко је ће би ти на пла ће не за де сет го-
ди на по ка ма ти од око 1,5 од сто, а та ко ђе је про да ла и об ве зни це вред не пет ми ли јар ди 
еура по ка ма ти од ми нус 0,06 од сто.

21) Joschka Fischer, Danas, 30.05. 2012., Pro ject Syndi ca te, 2012. www.pro ject-syndi ca te.org

22) Из вор: Euobserver, до ступ но 08.06.2012.
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ли тич ке уни је зна чи да по сте пе но у бу дућ но сти тре ба пре пу сти ти 
ви ше овла шће ња Евро пи. 

ОБ НО ВА ЕВРОП СКЕ КОН КУ РЕНТ НО СТИ 

Осим по ли тич ког и фи скал ног ује ди ње ња и нео п ход них 
по ли ти ка крат ко роч ног ра ста, Евро пља ни ма су хит но по треб не 
струк ту рал не ре фор ме у ци љу об но ве европ ске кон ку рент но сти, 
јер Ста ром кон ти нен ту пре ти опа сност од де ин ду стри ја ли за ци је. 

По што је све те же оста ти кон ку рен тан, кла сич на ин ду стри ја 
се пре се ља ва на ис ток. Кри за је ути ца ла да Евро пља ни гу бе куп це 
у ис точ ној и цен трал ној Евро пи. То је раз лог што се они окре ћу 
пре ма ис то ку те же ћи да про из вод њу по ла ко пре не су у азиј ске ве ће 
или ма ње при вред не ти гро ве. Евро пља ни су нај ви ше фо ку си ра ни 
на Ки ну, док је Ин ди ја тре нут но у сен ци иако је тр го вин ска раз ме-
на са њом око 68 ми ли јар ди еура го ди шње.      

Ве ћу ме ђу на род ну кон ку рент ност ин ду стри је по сти жу Ки на 
или Ви јет нам јер не ма ју оне пре пре ке ко је има Евро па, у ко јој  су 
ве о ма стро ги еко ло шки про пи си, за тим по ре зи али и за ко но дав ства 
о ра ду ко ја по при лич но шти те за по сле не.

Да нас је Евро пља ни ма ја сно да ни је би ло му дро ка на ли са ти 
ин ду стри ју пре ма ис то ку. Пре се ља ва ње ин ду стри је на ис ток је јед-
на од гре ша ка ко ју је учи ни ла Ве ли ка Бри та ни ја. И оста ле др жа ве 
ко је су се пре три де сет го ди на од лу чи ле не за ин ду стри ја ли за ци ју 
већ за услу жне де лат но сти, схва та ју да су на пра ви ле ве ли ку гре-
шку ко ју по ку ша ва ју са да ис пра ви ти и ори јен ти са ти се ка ре ин ду-
стри ја ли за ци ји. На и ме, оне по но во по ку ша ва ју да ма сов но вра те 
ин ду стриј ске по го не на сво ју те ри то ри ју, ка ко би се бо ри ли про тив 
ви со ке не за по сле но сти и со ци јал них не ми ра.

Гре шку је на пра ви ла и Аме ри ка. У по тра зи за про фи том, ње-
не кор по ра ци је су про из вод њу пре се ли ле та мо где је рад на сна га 
јеф ти ни ја и та мо ин ве сти ра ле у ин ду стриј ске по го не. Ре зул тат су 
њи хо ве ве ли ке за ра де – али и де ин ду стри ја ли за ци ја Аме ри ке.

Упр кос то ме што се Аме ри ка су о ча ва и са »осве том гло ба ли-
за ци је« она је да ле ко нај ја ча свет ска еко но ми ја, са око 15 би ли о на 
(хи ља да ми ли јар ди) до ла ра бру то на ци о нал ног про из во да. Иза ње 
су Ки на и Ја пан, ко је го ди шње про из ве ду и кроз услу ге раз ме не 
тек тре ћи ну оно га што за исто вре ме по стиг не нај ја ча свет ска еко-
но ми ја.
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Нај ре а ли стич ни ја ди јаг но за да на шњег еко ном ског (па и по-
ли тич ког) свет ског по рет ка глас да САД оста ју нај ве ћа еко но ми ја и 
нај ве ћа по ли тич ка и вој на си ла – али у про ме ње ном све ту. Глав на 
ка рак те ри сти ка тих про ме на је успон оста лих ве ли ких при вре да 
по пут Ки не, Ин ди је, Ју жне Ко ре је, Бра зи ла.

У све тлу гло бал них про ме на Ста ри кон ти нент је нај ви ше на 
уда ри од де ин ду стри ја ли за ци је. Евро па има озбиљ не про бле ме са 
об но вом сво је кон ку рент но сти. Евро пља ни да нас има ју ди ле му ка-
ко да про из во де ро бу по це ни кон ку рент ну ис то ку, а да исто вре ме-
но одр же жи вот ни стан дард сво јих гра ђа на и ве ли ку упо сле ност. 
Евро пља ни још увек тра га ју за овим ре ше њем. Али јед но је си-
гур но, упр кос кри зи, од еко ном ског про спе ри те та Евро пе и да ље 
ће за ви си ти и при вред ни успех ње них кон ку ре на та – САД и Ки не.

ПРИ ВРЕД НИ УСПОН АМЕ РИ КЕ  
И НА ГО ВЕ ШТАЈ СТАГ НА ЦИ ЈЕ КИ НЕ

Ки не ска еко но ми ја је ра сла по сто пи од 8,5 од сто го ди шње, 
док се Аме ри ка на да да ће у до глед но вре ме до сти ћи сво ју тра-
ди ци о нал ну сто пу од 3,5 од сто. Ако би обе зе мље за др жа ле овај 
тем по, про це њу је се да би Ки на мо гла да за у зме во де ће ме сто у 
свет ској еко но ми ји већ за де се так го ди на. То ме ђу тим на зна чи да 
ће Ки не зи би ти бо га ти ји од Аме ри ка на ца23). Про се чан аме рич ки 
до хо дак по гла ви да нас је око 48.000 до ла ра, а ки не ски са мо 4.000.

Ме ђу тим, ки не ска еко но ми ја на го ве шта ва стаг на ци ју јер је 
по че ла ове го ди не да по су ста је. Аме рич ка еко но ми ја не ће по су ста-
ти. Ево за што. 

Због гло бал них тур бу лен ци ја ка пи тал је по стао ве о ма опре-
зан. Као си гур на зо на за ду го роч но ин ве сти ра ње про це њу је се 
Аме ри ка. Иако су прог но зе да ће аме рич ка еко но ми ја ове и сле де-
ћих го ди на ра сти по скром ној сто пи из ме ђу два и три од сто, то ће, 
бар у 2012. го ди ни, би ти из над свет ског про се ка. 

У да на шњим окол но сти ма ин ве сти то ри про це њу ју да је нај-
и спла ти ви је ин ве сти ра ти у САД, па они ту ка на ли шу свој ка пи тал. 
У ства ри, Аме ри ка по ста је нај бо ља де сти на ци ја за гло бал ни ка пи-
тал. То по твр ђу ју и по да ци ко ји по ка зу ју да се са мо у пр вом квар-
та лу 2012. го ди не у Аме ри ку сли ло 28,7 ми ли јар ди до ла ра стра них 
ин ве сти ци ја, углав ном из Евро пе. Ови по да ци нај бо ље све до че о 
то ме да су САД, у ком па ра ци ји са дру гим ре ги о ни ма све та, »ста-

23)  Ви де ти: Grk Sne ža na (2011), «Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja», ur. S.Grk, Srbijai
svetrazvojiintegracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, str. 9-34.
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бил на оаза« на ро чи то за ка пи тал из Евро пе24). Ка пи тал бе жи из ЕУ 
ко ја је под те ре том фи скал них про бле ма и ду жнич ке кри зе. У САД 
се углав ном ин ве сти ра у ку по ви ну ком па ни ја и не крет ни на, а ма-
ње у др жав не об ве зни це (ко ји ма Аме ри ка фи нан си ра свој бу џет-
ски де фи цит), јер су при но си вред но сних па пи ра25) по ста ли ве о ма 
ни ски. 

Бу ду ћи да је у 2012. го ди ни при вре да Ки не по че ла да ис по-
ља ва зна ке хла ђе ња мо гућ но је да би у овој го ди ни она мо гла за бе-
ле жи ти раст од 7,5 од сто. До ђе ли до пре бр зог при вред ног хла ђе ња 
ис по љи ће се ве ли ка ве ро ват но ћа ри зи ка стаг на ци је уко ли ко Ки на 
не при хва ти ре фор ме ко ји ма би ком пен зи ра ла сво ју све ста ри ју 
рад ну сна гу ко ја тра жи ве ће за ра де. Пред но сти Ки не да при вла чи 
ин ве сти ци је по че ле су да се гу бе, јер је за по чео крај ере јеф ти ног 
ки не ског ра да. Дру гим ре чи ма, до са да шње пред но сти Ки не да због 
по вољ них про из вод них усло ва, јеф ти не рад не сна ге од но сно ма-
лих пла та, при вла чи стра не ин ве сти то ре ви ше ни су ак ту ел не, па 
тре ба уско ро оче ки ва ти од ла зак ин ве сти то ра из ове зе мље. По ред 
то га, Ки ни пре те и со ци јал не тен зи је ко је би мо гле да уз др ма ју по-
ли тич ку ста бил ност. По ли тич ки ри зик ра сте, јер је до ми нан тан ве-
ли ки кон траст ње не по пу ла ци је у ру рал ним и ур ба ним де ло ви ма 
зе мље26). 

Ки не ски зва нич ни ци све сни су да ће при вре да стаг ни ра ти 
ако се еко ном ске ре фор ме успо ре. »Ре фор ме у Ки ни сти гле су до 
кри тич не фа зе. Без успе шних по ли тич ких ре фор ми не мо гу ће је да 
Ки на у пот пу но сти ис пу ни еко ном ске ре фор ме.«27)

Због бо ја зни да Ки на не уђе ду бље у зо ну ста бил но сти или 
еко ном ског па да, ко ји је по чео 2012. го ди не, а што би се од ра зи ло 
на свет ску еко ном ску сце ну, ки не ске вла сти су пред у зе ле озбиљ не 
ме ре сни жа ва ња кључ не ка мат не сто пе28), а исто вре ме но је ки не ска 
цен трал на бан ка у оп ти цај ста ви ла 225 ми ли јар ди ју а на (нај ве ћи 
из нос од ја ну а ра 2012. го ди не), са ци љем да се убр за раст до ма ће 

24) Стра не ин ве сти ци је су у 2011. го ди ни из но си ле 234 ми ли јар де, што је за 14 од сто ви ше 
не го у 2010, при че му је две тре ћи не до шло из Евро пе. (Из вор: Са оп ште ње Де парт ма на 
тр го ви не, до ступ но 16.06.2012. го ди не).

25) При но си вред но сних па пи ра, упр кос про шлој го ди ни, пр ви пут у исто ри ји сма ње ном 
кре дит ном реј тин гу САД, ве о ма су ни ски, од но сно ка ма та је из ме ђу је дан и два од сто.

26) У ру рал ним под руч ји ма Ки не ег зи сти ра 900 ми ли о на љу ди, а у ур ба ним под руч ји ма 400 
ми ли о на.

27) Ре као је пре ми јер Wen Ji a bao. (Из вор: Политика, до ступ но 20.05.2012. го ди не).

28) Цен трал на бан ка Ки не је сма њи ла јед но го ди шњу ка мат ну сто пу по ко јој бан ке по зајм-
љу ју но вац за 31 ба зни по ен, на вред ност од 6 од сто го ди шње, и сто пу по ко јој бан ке 
др же но вац код цен трал не бан ке за 25 ба зних по е на, на 3 од сто. (Из вор: Danas, до ступ но 
16.07.2012. го ди не).
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при вре де. Уз то, оче ку је се и да ље сма ње ње оба ве зних ре зер ви ки-
не ских ба на ка. Са ова квим раз ли чи тим ме ра ма ки не ска цен трал на 
бан ка же ли да под стак не по тро шњу и ли квид ност фи нан сиј ског 
си сте ма да би се спре чио или ба рем убла жио да љи пад при вред ног 
ра ста29). 

Екс пер ти прог но зи ра ју да ће ки не ска при вре да у тре ћем 
квар та лу ове го ди не, уз по моћ мо не тар них ме ра, по но во до сти ћи 
оче ки ва ни ни во ра ста. Али још увек ма њи не го у ра ни јем раз до-
бљу. На и ме, ки не ска при вре да мо гла би да ра сте 2012. го ди не са 
нај ни жом сто пом у по след њих 13 го ди на, па би јој сто па од 8,5 
од сто би ла сан. Не са мо да страх од па да ки не ске при вре де под гре-
ва још увек при сут на опа сност од по на вља ња кри зе, већ и бо ја зан 
због чи ње ни це да је Ки на и да ље у ве ли кој ме ри за ви сна од из во-
за30) .

Про шле го ди не Ки на је САД из ве зла 295 ми ли јар ди до ла ра 
ви ше не го што је одан де уве зла. Аме ри ка свој де фи цит, од но сно 
сво ју по тро шњу, фи нан си ра про да јом сво јих об ве зни ца Ки ни, ко ја 
их ку пу је до ла ри ма из су фи ци та у тр го ви ни са Аме ри ком. Нер во-
зни ин ве сти то ри свој но вац по вла че из Ки не и из Ру си је31), пре те-
жно у др жав не об ве зни це Не мач ке и САД.

Аме ри ка и Ки на су у исто вре ме и ри ва ли и парт не ри. Та ко-
зва на »Ки ме ри ка« је еко ном ски ор га ни зам на стао ком би на ци јом 
ки не ског раз во ја и аме рич ке су пер по тро шње. Али са да раст Ки не 
ни је ви ше екс пло зи ван већ се пре у сме ра ва на ста бил ност или пад, 
па га је по треб но по гу ра ти. Да би по гу ра ла раст, уз да ље под сти ца-
ње до ма ће по тра жње, ве о ма је ва жно да ки не ска еко но ми ја по ве ћа 
ула га ња у фир ме из про дук тив них сек то ра, а не у сек тор не крет-
ни на. Са мо та ко би ки не ска еко но ми ја из бе гла гре шке ко је су на-
пра ви ле не ке европ ске зе мље ко ри сте ћи  сни же не ка мат не сто пе да 
би јеф ти не бан кар ске кре ди те усме ри ле ка из град њи све ску пљих 
не крет ни на.

Ако ки не ска еко но ми ја на ста ви да се бр зо хла ди та да та ко-
зва на »Ки ме ри ка« не ће има ти она кву спре гу ка кву је има ла до са-

29) Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да је у пр вом квар та лу 2012. го ди не при вред ни раст из но-
сио 8,1 од сто, а да би у дру гом квар та лу он мо гао би ти 7,6 од сто, и то би би ла нај ни жа 
сто па ра ста од 2009. го ди не. (Из вор: др жав на ста ти сти ка Ки не, до ступ но 21.05.2012. 
го ди не).

30) У пр вом де лу про шле го ди не сто па тр го вин ског ра ста би ла је око 20 од сто. Али ће Ки на 
у овој го ди ни  има ти по те шко ћа у по сти за њу по ста вље ног ци ља тр го вин ског ра ста ко ји 
је про јек то ван да до стиг не 13,5 од сто, што је нај сла би ји раст од фе бру а ра 2011. го ди не. 
Са да се да ју но ве, још ло ши је, прог но зе. Раст тр го ви не од 10 од сто на го ди шњем ни воу 
под ра зу ме ва зна чај но ус по ра ва ње. (Из вор: Политика, 20. 05. 2012. го ди не).

31) Ру бља то не под при ти ском ра ста до ла ра, али ви ше под при ти ском па да це не наф те.
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да. То зна чи да ће до са да шња рав но те жа ки не ског раз во ја и аме-
рич ке су пер по тро шње би ти на ру ше на.

СПА ША ВА ЊЕ ЕУРО ЗО НЕ  
- НО ВА УНИ ЈА ЕВРОП СКИХ БА НА КА

Про шло је 80 го ди на а да у Евро пи ни је за бе ле же на та ко ја ка 
фи нан сиј ска кри за као ова ко ја се екс пло зив но ис по љи ла пре че-
ти ри го ди не и чи је по сле ди це се осе ћа ју и да нас. Са њом се мо гу 
упо ре ђи ва ти је ди но пу ца ње ба ло на ја пан ског тр жи шта не крет ни-
на 1991. го ди не и Ве ли ка де пре си ја 30-тих. »Од Ве ли ке де пре си је 
раз ли ку је се по то ме што се сад не до пу шта ко лапс фи нан сиј ског 
су ста ва, не го му се да је умјет но ди са ње.«32)

Гло бал ни фи нан сиј ски си стем и да ље је не ста би лан јер већ 
ду го при хва та ла жну прет по став ку да се фи нан сиј ска тр жи шта мо-
гу си гур но пре пу сти ти сво јим вла сти тим сна га ма и ме ха ни зми ма. 
Ме ђу тим, гло бал на тр жи шта тре ба ју гло бал ну ре гу ла ти ву, а ре гу-
ла ти ва ко ја је са да на сна зи уте ме ље на је на прин ци пи ма на ци о-
нал ног су ве ре ни те та.

Ли де ри глав них ин сти ту ци ја ЕУ при пре ма ју план о је дин-
стве ном над зо ру ба на ка у це лој Уни ји ко је би кон тро ли са ло јед но 
ре гу ла тор но те ло из Бри се ла. Циљ је ства ра ње европ ске бан кар ске 
уни је ко ја би по че ла да функ ци о ни ше већ од сле де ће го ди не.

Чел ни ци ЕУ има ју на ме ру да др жа ва ма чла ни ца ма оне мо-
гу ће да се са ме за ду жу ју, а уко ли ко им бу де по треб но ви ше нов ца 
не го што мо гу ску пи ти, мо ра ће да се при ја ве Еуро гру пи ко ја би 
про це ни ла оправ да ност зах те ва за за ду жи ва њем.

Ова квој иде ји су прот ста ви ла се Ве ли ка Бри та ни ја. За пра во, 
пре ми јер кон зер ва ти ва ца  DavidCameron је отво ре но из ра зио не-
сла га ње са оства ре њем ових иде ја, уз опа ску да Ве ли ка Бри та ни ја 
у то ме не ће уче ство ва ти, јер сма тра да се да ју ве ли ка овла шће ња 
Не мач кој. Па ипак, упр кос ова квим не сла га њи ма ко ја до ла зе из 
Ве ли ке Бри та ни је, ли де ри глав них ин сти ту ци ја Европ ске уни је на 
овај на чин при жељ ку ју ја ча ње Уни је, пре ко за јед нич ке мо не тар не 
уни је. Сто га уве ре но за го ва ра ју те зу да би из це лог тог про це са 
ства ра ња но ве уни је европ ских ба на ка иза шла јед на са свим дру га 
ЕУ.

Пред сед ник Европ ске ко ми си је JoséManuelBarroso, пред-
сед ник Европ ског са ве та HermanVanRompuy, шеф еуро зо не Jean

32)  Ge or ge So ros, Globus,Cro a tia, 01.06.2012. go di ne.
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ClaudeJuncker и шеф европ ске цен трал не бан ке MarioDraghi – та 
та ко зва на екс перт ска че твор ка сво јим пла ном пред ви ђа ста вља ње 
ба на ка под ди рект ни над зор Бри се ла, и ди рект но одо бра ва ње фи-
нан сиј ске по мо ћи из фон да Европ ског ста би ли за ци о ног ме ха ни зма 
(ESM) угро же ним бан ка ма, а на осно ву од лу ке кон трол не ко ми си је 
Бри се ла.

Европ ски ли де ри пред ла жу осни ва ње фон да за са на ци ју ду-
го ва. Њи хо вим пла ном пред ви ђе но је да се др жа ва ма и њи хо вим 
на ци о нал ним бан ка ма до зво ли ни во за ду жи ва ња са мо уз са гла-
сност свих чла ни ца еуро зо не. Пред ла же се и хит но уво ђе ње но-
вих по ре за и по ре ских из ме на, од за јед нич ке так се на фи нан сиј ске 
тран сак ци је, до ускла ђи ва ња по ре за на до бит.

Ма да је план европ ске екс перт ске че твор ке за ми шљен да об-
у хва ти пи та ње ус по ста вља ња по ли тич ког и еко ном ског ба лан са, 
оста је упит но – да ли би се ду го ви по је ди них др жа ва што пре и 
бр же пре ра спо де ли ли на све чла ни це еуро зо не. И за што би не ко 
дру ги пла ћао огро ман део тро шко ва бу ду ћег еко ном ског ује ди ње-
ња ЕУ, од но сно ви ше сно сио те рет од го вор но сти уме сто оних ко ји 
не при ме њу ју бол не ре зо ве код спро во ђе ња ре фор ми у сво јим еко-
но ми ја ма.

Ак ту ел не ме ре бол них ре зо ва ства ра ју за ча ра ни круг. Зе мље 
ко је су у де фи ци ту мо ра ју по бољ ша ти сво ју по зи ци ју и ком пе ти-
тив ност на спрам Не мач ке и за то ће мо ра ти сма њи ва ти сво је бу-
џет ске де фи ци те и сма њи ва ти пла те. У та ко сла бој еко но ми ји и 
про фит не мар же ће би ти под ве ли ким при ти ском. То ће сма њи ти 
по ре зе до би је не из при хо да и до ве сти ће до даљ них ме ра штед ње. 
Та ко ће све то ићи у круг.

Раз ми шља се и о из ла ску не ких еко ном ски и фи нан сиј ски 
по ср ну лих др жа ва из еуро зо не. Про ве ја ва ми шље ње да ам би ци-
о зне др жа ве не би тре ба ло да за др жа ва ју у еуро зо ни др жа ве ко је 
не ће да слу ша ју са ве те оних ам би ци о зних. Ви со ки европ ски зва-
нич ни ци ко ји ра де на пла но ви ма да љих ин те гра ци ја, укљу чу ју ћи и 
бан кар ску уни ју, пот пу но су је дин стве ни у ста ву да је нео п ход но да 
се обез бе ди пре жи вља ва ње је дин стве не нов ча не ва лу те. 

Европ ски ју го и сток има до ста про бле ма и без по ре ме ћа ја у 
по ср ну лим еко но ми ја ма (Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту гал...). Али мо ра 
да се ми сли и на то да би из ла зак та квих др жа ва из еуро зо не имао 
ди рект не по сле ди це на еко но ми ју Евро пе, и це лог Бал ка на. На и-
ме, би ла би до ве де на у пи та ње ре ги о нал на ста бил ност. Си ту а ци ја 
у Евро пи је сло же на, јер ЕУ ни је са мо еко ном ска уни ја не го пу но 
ви ше од то га.
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По ста вље ни те мељ ЕУ ве зан је за суд би ну за пад не Евро пе. 
Еуро са да це лу ЕУ тре се од те ме ља. Па ипак, ни је са мо еуро до-
ве ден у пи та ње. По ли ти ча ри цен тра и де сног цен тра уну тар ЕУ 
за по че ли су де ба ту и око Schengena, чи ме се исто та ко уда ра на 
је дан од ва жних те ме ља Уни је. То зна чи на сло бо дан про ток љу-
ди. Све де ба те - ко је се во де око спа ша ва ња еура, ства ра ња но ве 
уни је европ ских ба на ка, ус по ста вља ња по ли тич ког и еко ном ског 
ба лан са - су ге ри шу да су Евро пи по треб не бр зе ак ци је и ис кре ни 
по ли ти ча ри ко ји ће би ти спрем ни да се ствар но за ло же за иде ју со-
ли дар но сти, од но сно иде ју Евро пе. Сто га је еуро пеј ство, на не ки 
на чин, по треб но ре де фи ни са ти ка ко би се спа сио нај ве ћи европ ски 
про је кат. У про тив ном, про ду жа ва ње не ста бил но сти на Европ ском 
кон ти нен ту би ло би ја ко штет но за цео свет ски по ре дак. 

Sne za na Grk

WORLD – DIMEN SIONS OF THE CRI SIS AND 
SALVATION OF EURO PEAN PRO JECT

Sum mary
Euro pe is on the ver ge of an abyss. Be ing bur de need with pro-

blems of ine qu a lity bet we en the north and so uth in the Euro zo ne, it se-
ems that she do es not ha ve a way out from the trap in to which she got 
her self. Her gre at eco no mic ine qu a li ti es in cer tain sta tes had cre a ted 
gre at po li ti cal ine u qa li ti es which then ge ne ra ted the eco no mic ine qu a-
li ti es. Such un na tu ral sta te of af fa irs in the Euro pean Union has slo wed 
down furt her de ve lop ment of the re gion and put in to risk We stern Bal-
kan's pro spe rity and even sur vi val of the Euro zo ne.

If this un na tu ral sta te of af fa irs con ti nu es, Euro pe will find her-
self in a long-term sta te of eco no mic stag na tion or even so met hing 
much wor se. The Euro pean Union is not a sta te, a strong system and 
in stead of it it con sists of va ri o us se pa ra te systems and so she might be 
less re si stant to in ter nal and ex ter nal fac tors. A big gest thre at for the 
Euro pean Union is a de fla tory trap of debt which thre a tens to de stroy 
this still un com pli tely esta blis hed po li ti cal union. Cur rently the re has 
been a dark sha dow le a ning over the big gest pe a ce ful pro ject in hi story 
of hu man man kind.

Ob jec ti ve of aut hor of this pa per is to pre sent a re se arch on di-
men si ons of the cri sis in the world and on pos si bi li ti es of the sal va tion 
of the Euro pean pro ject ba sed on prin ci ples and va lu es of iden tity of the 
Euro pean Union.
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Re su me

La tely Euro pe has fo und her self in a very dif fi cult si tu a tion. 
Euro zo ne is on the ver ge of an abyss. When a po li ti cal pro ject cal led 
Euro pean Union was cre a ted  at the sa me ti me the re was cre a ted al so 
one ba sic con struc tion er ror and it was re la ted to its cur rency unit Euro. 
For a cer tain pe riod of ti me con se qu en ces of such con struc tion er ror 
ha ve been se ri o usly sha king the Euro pean Union. Such si tu a tion has 
been ad di ti o nally com pli ca ted by an up co ming se cond cir cle of re ces-
sion which co uld be tran sfer red from the Old Con ti nent over the ocean 
as well. Ame ri ka has al ready fo und her self in si mi lar si tu a ti ons at the 
end of 19th and be gin ning of 20th cen tu ri es and al so pri or to the Gre at 
De pres sion mo re than eighty years ago. At that pe riod Ame ri ca ma de 
cor rec ti ons to the system. First ti me it was the word abo ut an an ti mo no-
poly le gi sla tion and se cond ti me the U.S.A. went out of the cri sis with 
help of NewDeal and a pac ka ge of so cial le gi sla tion.

La tely it has be co me very qu e sti o na ble how Euro pe might get 
out from her cur rent un na tu ral sta te of af fa irs. She is bur de ned with 
ine qu a lity pro blems bet we en the north and so uth in the Euro zo ne and it 
se ems that the re is no way out from the trap in to which she got her self. 
In ot her words, her nu me ro us eco no mic ine qu a li ti es ha ve cre a ted nu-
me ro us po li ti cal ine qu a li ti es and then such ine qu a li ti es ge ne ra ted eco-
no mic ine qu a li ti es. 

Cur rent po li ci es ought to be chan ged, as they tur ned out to be 
co un ter pro duc ti ve. We ha ve wit nes sed that the ru les by which the Euro-
zo ne was ran ha ve tur ned out to be inef fec ti ve ones and they ougth to be 
re-exa mi ned. New ru les ought  to ta ke in to con si de ra tion a con ge ni tal 
in sta bi lity of fi nan cial mar kets.

It is in cor rect to as su me that the fi nan cial mar kets may be sa fely 
left to its own for ces and mec ha nisms. In sta bi lity of a main fi nan cial 
system has left spa ce for em bra ce ment of such fal se hypot he sis on rely-
ing on one's own mec ha nisms and that is wrong.  The re is a need for one 
glo bal re gu la ti ve for glo bal mar kets. Cur rent re gu la ti ve has not been 
ef fi ci ent so far as it is ba sed on prin ci ples of na ti o nal so ve re ignty. 
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Euro pe will find her self in a long pe riod of eco no mic stag na tion 
or even in so met hing much wor se than that. The Euro pean Union is not 
a sta te and the re fo re it might be less re si stant to all in ter nal and ex ter nal 
fac tors. A main dan ger which thre a tens to de stroy this still un com ple-
tely esta blis hed po li ti cal union is a de fla tory debt trap.

In the midst of the si tu a tion when re ces sion is hit ting again not 
only Euro pean so uth but al so eastern and cen tral Euro pean sta tes, Euro-
pe's pri mary ob jec ti ve is to sol ve struc tu ral er rors that we re ma de du-
ring cre a tion of its mo ne tary union. Only by a cre a tion of a so-cal led 
spa ce of op ti mal mo ne tary area the Euro zo ne will suc ceed to avoid all 
out si de shocks. Ho we ver, in ca se that the cur rency unit Euro ex pe ri-
en ces a fa i lu re, the Euro pean Union, as a big gest world eco nomy, will 
ca u se one eco no mic cri sis of gre at  di men si ons that con tem po rary man-
kind has not ex pe ri en ced yet. Euro pe is on the ver ge of the abyss and 
whet her she will roll down the slo pe or not will de pend on di rec tion of 
ac ti vi ti es of Ger many and Fran ce. 

Is the re any for mu la for get ting out of the cri sis? So far an uni que 
for mu la has not been fo und yet. Ho we ver, the re is an en co u ra ging sign 
that the U.S.A and EU ha ve a jo int vi sion of in te gra tion of the re gion of 
so ut he a stern Euro pe in to the EU. In ad di tion to the ir po li ti cal and fi scal 
uni fi ca tion and a po li tics of short-term growth, Euro pe ans al so ur gently 
need struc tu ral re forms for pur po se of re vi val of Euro pean com pe ti ti ve-
ness. In fo cus of in te rest of who le Euro pe is a de ve lop men tal pro blem, 
which is ba si cally each sta te's de ci sion on how to im ple ment struc tu ral 
re forms, how to in cre a se in GDP growth and how to cre a te new jobs. 
The EU ought to fo cus not only on ex pen di tu re re duc tion and dra stic 
cost-sa ving, but al so on eco no mic growth and cre a tion of new jobs. It 
wo uld be tra gic if the Euro pean pro ject ex pe ri en ced fa i lu re. It is most 
pro ba ble that Ger many, be ing a stron gest eco nomy in the Union, will 
not per mit for that to hap pen. Po li ti cal union is mo re than ne ces sary 
and in fu tu re it sho uld le a ve mo re po wers to Euro pe. The re fo re, the EU 
ne eds the po li ti cal union even tho ugh it might imply that cer tain sta tes 
get in te gra ted fa ster than ot her sta tes. The re is even a re com men da tion 
on esta blis hment of Euro pe »in two spe eds«. The EU ne eds not only 
a fi nan cial union, but al so a so-cal led fi scal union with a jo int bud get 
po li tics. Se ni or Euro pean of fi ci als wor king on furt her in te gra tion plans, 
in clu ding a bank union, too, con si der that it is ne ces sary to pro vi de for 
sur vi val of a uni que cur rency unit – Euro. 

No wa days it is most im por tant to un der stand a hight pri ce which 
is to be paid for ine qu a lity or, in ot her words, for a gre at gap bet we en 
the north and so uth in the Euro zo ne and al so to un der stand pos si ble 
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con se qu en ces for ma king wrong mo ves in Euro pe. Pro lon ga tion of in-
sta bi lity in the Euro pean con ti nent wo uld be very har mful for a who le 
world or der. An esta blis hed fo un da tion of the EU is re la ted to de stiny 
of We stern Euro pe. And the de stiny of Euro pe, star ting from the end of 
the Se cond World War up to the se days, ha ve been sig ni fi cantly re la ted 
to im pul ses co ming from the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

* Овај рад је примљен 5. августа 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. септембра 2012. године.
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